
 

م22دت ر گیم اڪےہدعب  

e P
A
Ç
m
n
e

س

س

س P
E
L
A


ن
م

T
E
C


ا

-
ے
ر

I
N


E
A
A

O
R
N


ي

R
E

1
ا

N
E
E


و
ف

۹
C
I


N


1

O

O
E
E
E
I
R
SU

S
A
E
r
O
E
O
I
 
1

ث
ت
ت

T
7


پ
ه
ي

۶

C
O
S

ی


e

P
b
r

E
ا
ت

1

.

n
ا


1
7

G
S

4
ا 2

0
ê
م

ی

1
ا

D
O

ا

4
»

ش
س

ں
و

0 ۱
۹ N
ا
ش
ا

ن
۴

a


4 ۶

- A
R
E
A

a
z

م


4

R
T
7

I
:

P
R
E
E
A
R

ا

1

1
ت

ےبابعتنادس 

e
:

R
O

ن

ی

S
A
R
A
N

E
E
T


P
O
P
S
E
T

O
S
E
S
E
E
R
,

7
0

7
0

٠
« و
ت

E

r2 ی

T
O
T
T
I

 
A
K
C
N

0 C
o

:
N
R
O
a

S
T
O
O
P
S

T
E

P
E
E

OO

 
 
 
 

ن
و
ت

L
A

11

 
   

   
   

   
 

 
 

٤ر

ااے27

و

ل۱.

“ا۱ک ڪرنل

Cz
اراد

 

     
 

ل
ا

ب
ا
ك

ا
س
ا

ا
ل

ا
س
م
ا

ء
ي

ب
د
ت

م
ت
م

ا
ا

2
1

ن
گ

|

RE
CT
S
L
R
A
-
A
L
E
O
R
E
D
E
Pa
W
i
A
D
a
R
S

t  ¥
A





 

ىنلااعلم
يوفنلالإليا

قانالامْتلايارب

e^

سلاعدفآلخنسحییوو

ياشسل|ء4ِ

تحراروتنم

ةعاكأريقتلابكرشنل

ةيملعلابكلاراد



 

ةظوفحمقوقحلاعيمج

Copyright ©
All rights reserved
Tous droits réservés

ةهظوفحمةينقلاوةيبدالاةيكلملاقوقحعيمج

نانبل-توريبذيملعلابثكلاراحل

ةداعإوأةمجرتوأريوصتوأعبطرظحيو
ىلعهليجستوأأزجموأالماكباتكلاديضنت
وأرتويبمكلاىلعهلاخدإوأتيسصاكةطرشأ

ةقفاومبالإةيئوضتاناوطساىلعهتجمرب
.ايطخرشانلا

Exclusive Rights by
Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be
translated, reproduced, distributed in any
form or by any means, or stored in a data
base or retrieval system, without the
prior written permission of the publisher.

Droits Exclusifs i

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

ll est interdit û toute personne individuelle
ou morale d'éditer, de traduire, de
photocopier, d‘enregistrer sur cassette,
disquette, C.D, ordinateur toute
production écrite, entière ou partielle,
sans l'autorisation signée de l'éditeur.

ىلّوألاةعبطلا
م۰۱٠۲ه۲

1

نانبل-توریب
تراكلمةيانب:يرتحبلاعراش:فيرظلالمر
)۱۹11(۳۱1۱۳٢۳۷۸-١۲-۳۹۸٤۳۱:سکافوفتاح

نايل.توريب١١١۱۱۰۹:ديربقودنص

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah
Beirut - Lebonon

Ramel Al-Zarif, Bohtory St., Melkart Bldg. Ist Floor
Tel. & Fax : 00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 --148

PO.Box : 1) - 9424 Beirut - Lebanon

Dar Al-Kotob Al-ilmiyah
Beyrouth - Libon .

Ramel Al-Zarif, Rue Bohcory, Imm. Mellart, Iére Ecage
Tel. & Fax : 00 (961 1) 37.85.42 - 36.61.35 --14.8

B.P: 11 - 9424 Beyrouth - Liban

ص

ھ

ا

e
T
R

ی

ج

س

ی

و

x
e


e
D
P
T
S
A
C
R
E
P
A
R
E
A
E

i
t
E
P
E
A
,

®

 

ISBN 2-7451-2289-4

N
http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-iimiyah.com

info@al--ilmiyah.com

baydoun@al-ilmiyah.com

 

 



ےسرسو۱

ةسماخلاةرطنقلا
لاومألاىفةعورشملاةاكزلاىف

[آ/۲]لاعفلاءديدشلاشطبلايذديعملاءىدبملاءديجملاعساولاءديمحلاينغلاهللدمحلا/

.اهبوجرأةالصهلوسرىلعيلصأوءديزملاهمعننمهببجوتساًادمحٌهدَمُحاءديريامل

.ديدستلاوةمصعلاوءدييأتلاونوعلاهللانم

ًابجاوًاقحاهلعجوءنادبألاضورفدعبلاومألايفةاكزلاعّرشىلاعتهللانإف:دعبامأ

مهبولطمكاردإيفنواعتلاىلعاهثعبتلمهبولقنيباهبفلأةمكح«ءاينغألالاومأيفءارقفلل

ولذإ؛لوصومبيهمهيدلاموجرملاو«لوصوهلبئاههريغليجارلانأل؛مهبوبحملينو
كلذيضفيفءلالجإلاةبيهمهبولقنمكلذبتطقسللاومألايوذنمءارقفلاةبغرتعطقنا

.01/3].اهناكسعاطقناوءايندلابارخىلإكلذلوؤيفءرفانتلاوضغابتلاو/ربادتلاوعطاقتلاىلإ

مهفكتءءافعضلاوتاجاحلايوذلةنوعموءءارقفللةاساومةاكزلاىلاعتهللاباجيإيفناكف

سفنلانيرمتنماهثادأيفامعمءعجارتلاولصاوتلاىلعمهٹعبتوءعطاقتلاوءءاضغبلانع
حّشلاو«قوقحلاءادأىلعثعبتةحامسلانأل«لخبلاوحّشلاةبناجموءلذبلاوةحامسلاىلع

‹هوقدصوهباونمآنيحهدابعىلاعتهللانحتماف«قوقعلاوةعيطقلاسانلانيبجيهيوءاهنعذصي

ًاقيدصتكلذنوكيفءمهدنعةبوبحملامهلاومأاوقفنينأمهرمأف«هودبعوءهتبحماوعداو

بوبحملاةقرافمببحلاةجردنحتمتامنإهنألهاوسامىلعهلمهنمًاراثيإوهتبحممهاوعدل

توملانمنورفنيواهيلإنوسنأياهبوايندلابمهعتمتةلآاهنألقلخلادنعةبوبحملاومألاو

اًمِماوُقِفْنُتىحريلاوُلاَتَنل:ىلاعتلاقف.مهبوبحمءاقلتوملايفناكنإواهلجأل

.هريغويلازغلاباتکنملوقنم)۱(



ةاكزلاةرطنق٤

«مهبوبحمةياغيهيتلاسفنلانعو‹مهقوشعموهيذلالاملانعمهلزتتساف.نوح

كلذو.€هَجْلاْمُهَلنابْمُهلاَوُمومهساَنينمْؤُمْلأنمىَرَعْشَأهللانإ:ىلاعتلاقف

ةعيرذهيفذِإنوهألاملابةحماسملاوءىلاعتهللاءاقلىلإًاقوشةجهملابةحماسموهوءداهجلاب

بولقلاريهطتو«سفنلافاصوأمركأوهيذلاءاخسلابناسنإللفاصتاو؛قلخلالصاوتىلإ

.لاوحألانمنيصحنصحو‹لامللةارثموبونذلانردنم

.ةيآلا"اهبمهيِكَرتَوُمُهَرَهطنهدَصْمِهلاَوَْأنمذُخ»:ىلاعتلاق

مالسلاوةالصلاهيلعيبنلانيبفًالمجمةنيدملايفةاكزلاضرفىلاعتهللالزنأف/[ب/٤]

نعفشکنىلاعتهللاءاشنإنحنوءاهسانجأواهبوجوبابسأمسروءاهعاونأواهدودح
ةقاكزلايدؤماهتفرعمنعينغتسيالامىلعراصتقالاعمءةيلجلااهطورشو‹ةيمخلااهرارسأ

.اهكراتديعووةاكزلالضفيف:لوألا

.اهبوجوبابسأوةاكزلاعاونأيف:يناثلا
.ةرهاظلاوةنطابلااهطورشواهئادأيف:ثلاثلا

.هضبقبادآوهقاقحتساطورشواهضباقيف:عبارلا

.اهئاطعإواهذخأبادآوعوطتلاةقدصيف:سماخلا

.بيترتلاىلعىلاعتهللاءاشنإباوبألاهذهحرشننحنو

لوألابابلا

اهدیعووةاكزلالضفيف
اهضرفىلاعتوهناحبسهللانرقماثألانمدبعللةراهطومالسإلاةرطنقةاكزلانأملعا

یلاعتلاقف‹تابرقلامظعأنمامهنآىلعًاهيبتت‹تاريخلارئاسنعركذلابامهدرفأوءةالصلاب

هللااوضرقاوةاكّرلااونوةالّصلأاوُميِيأ»:تاولصلاهللانممهيلعلسرلابهلضفنعًاربخم
1ةبآلاانسخًاضوق

.۹۲:ةيآلانارمعلآةروس(١)
.١:ةيالاةبوتلاةروس(۲)

.١١٠:ةيآلاةبوتلاةروس(۳)
٢۲:ةيألالمزملاةروس(8)

 



0ةاكزلاةرطنق

‹ةقدصلابمكاضرماووادوةاكزلابمكلاومأاونصح»:لاقهنآهليهللالوسرنعيورو

.«ءاعدلابايالبلاعاونأاوعفدتساو

افعاموءىلاعتهللاهعفرالإدبععضاوتامءةقدصنملامصقنام»:لاقهنأيهنعو

.«ًازعاهبىلاعتهللاهدازالإةملظمهيخأنعدبع

[/٥]‹ءايضربصلاو«ناهربةقدصلاو«رونةالصلا»:لاقهنأ/مالسلاوةالصلاهيلعهنعو

.«كيلعوأكلةجحنآرقلاو

ىقودقفةنامألاىدأوفيضلاىرقأو«هلامةاكزىدأنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.(هسفنحش

‹؛مكدعبةمأالوءيدعبيبنالسانلااهيأ»:هبطخضعبيفمالسلاهيلعلاقو

اوجحومكسفنأاهبةبيطمكتاكزاودأو«مكرهشاوموصو«مكسمخاولصومكبرهللااودبعاف

.امکبرةنجاولخدتمكرومأتالواوعيطأومكبرتيب

يقباماهببيطيللإةاكزلاضرفيملىلاعتهللانإ»:لاقهنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

ىلاعتهللالأسالإجحلاوةاكزلايفدحأرصقام:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعو
ًالولبرلوفيَتوَمْلامُكَدحأيينألبقنيمكافامنِاوفا:ىلاعتلاقةرثكلا
یرنانإفهللاقتا:سابعنبالليقف.”«نيحِلاَصلَانمنكاَوقلفبيرقِلَجَىليِترَحَ
ىلعءيشدشأةيآلاهذه:لاقمثءةيالالوأبسابعنباجتحاف.كرشملاينعيرفاكلايفاذه

.ةرخألايفريخهللادنعهلدحأاهيفريخأتلاوءايندلاىلإعوجرلاىنمتيالهنألءديحوتلالهأ

لاق:عيبرلالاق.لتقيةاكزلاعنام:لاقهنأييبنلانعهنعهللايضرسابعنبانعو

.اهذخأقحتسيمامإنماهعنماذإكلذ:ةديبعوبأ

اوُماَفأَواوباْنإَف»:هلوقىلإ«ْمُهوُمُُتدذَجَوُثْيَحَنيِكرشُمْلَاول:ىلاعتهللالاقو
.«ههلَساوَلَحَفهاكاوتأوًالَصلأ

ةالصلاامأ:برعلاتلاقامل:لاقهنأهنعىلاعتهللايضرقيدصلاركبيبأنعو

\٠:ةيآلانوقفانملاهروس)۱(

.0:ةيآلاةبوتلاةروس(۲)

 



ةاكزلاةرطنق٦

نمنلتاقألهديبيسفنيذلاو:ركبوبألاقفىءاكرشانلاومأيفلعجنالفةاكزلاامآو«يلصتف

هيلعمهتلتاقلٍِيَيهللالوسرىلإهندؤياوناكالاقعينماوعنمولوةاكزلاوةالصلانيب/قرف[ب/]

عناملةالصال»:لاقملسوهيلعهللاىلصيبنلانأهنعهللايضرسابعنبانعو

.اهعنامكاهيفيدتعملاوءثالثاهلاق.«ةاكزلا

.«رانلايفةاكزلاعنام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعسنأقيرطنمو

لاقو.«هتكلهأالإالامةقدصلاطلاختال»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعةشئاعقيرطنمو

."”€ةاكَرلانوويالَنيِذلا*نيِكرْشُملِللْيَوَو»:ىلاعت

.لاوقألاضعبيفةاكزلاهنإ:ليق."َنوُاَمْلأَنوُعَْمَيَو»:ىلاعتلاقو

ليقءرانلاىلإيدؤيلامةاكزلا:ءاملعلاضعبلاقو‹هعنمنمىلعديعولاهجوتكلذلو

نماهعنمنموءاهقحتسيالنملاهاطعأنموهللحتالامكاهذخأنمكلذيفهانعم

.رانلايفًاعيمجمهفاهلنيقحتسملا

ةاكزلاموقعنمالو«لتقلابىلاعتهللامهالتباالإدهعلاموقضقتام»:لاقهنأأليهنعو
.«نوعاطلامهيلعهللاطلسالإموقيفانزلاةشحافترهظالوءرطقلامهنعهللاعنمالإ

هُحْرّشَفهللاليسيفاَهنوُقِفيالوةّضْلََوَبَحَنلَأَنوُيَكبَنيَِلاَو»:ىلاعتهللالاق
Eروoووهوووودرووم ىلإ.4ُهروُهَظَومهيونجوُمُهُهاَبجاهبیوکفمنهجرانيفاهْيلَعمحيموي*ميلاباذعب

لهأنمةاكزلامناميفتلزنأةيآلاهذه:ريسفتلالهألاق”«نوُرنكَنْمشُكاماوتو:هلوق
.ةلبقلا

عبستحتناکنوزنکبسيلفهتاکزتیدألاملک:لاقورمعنبانعاذهيور

.ضرألاقوفناكنإوزنكوهفهتاكزدؤتمللاملكونيضرأ

.٩۷:ناتیآلاتلصفةروس(١)
.۷:ةيألانوعاملاةروس(۲)

.٤۳:ةيآلاةبوتلاةروس(۳)
.٢۳:ةيآلاةبوتلاةروس()



۷ةاكزلاةرطنق

‹؛كتأرماشارفتحتهلرفحا«تذخأيذلاكلامزرحأ:هنعهللايضررمعهللاقفهلًاضرأ

.زنکبسيلفهتاکزتيدام:لاقف؟زنكبسيلأنينمؤملاريمأاي:لاقف

سيلوهرشهنعتبهذأدقفكلامنمةقدصلاتجرخأاذإ:لاقهنأهللادبعنبرباجنعو

.زتکب
.دیزنبدحاولادبعنعاذهيور.زنکوهفكتجاحنعلضفاملك:مهضعبلاقو

يبنلالاقةيآلاهذهتلزنأامل:لاقهنأنابوثنعيورامبلوقلااذهباحصألدتساو

لاقف.ٍيَييبنلاباحصأىلعكلذقشفءاثالثاهلوقي.«ةضفللأبت«بهذللًابت»:مالسلاهيلع

ًابلقوءركاذًاناسل»:لاقفكلذنعيبنلاهللاهمحررمعلأسف.ذختنلاملايأف:نورجاهملا

.«ەنيدىلعمكدحأنيعتةنمؤمةجوزوًاركاش

:لاق«نيترمةبعكلالظيفوهومالسلاهيلعيبنلاتيتأ:لاقهنأهللاهمحررذيبأنعو

يبأكادفمهنم:تلق:لاق.نيترم«ةبعكلابرونورسخألامه»:لاقتلبقأدقينآراملف

.٩مهاملیلقو

اهبحاصاهببذعيحئافصتلعجمهردفالآةرشعكرتنم:لاقهنأةريرهيبأنعو

.ءاضقلالبقةمايقلاموي

.ااهبيوكءاضيبوأءارفصكرتنم»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو

:ٍَييبلالاقف«رانيدهرزتميفدجوفةفصلالهأنملجرتام:لاقةمامأيبأنعو

.«ناتيك»:مالسلاهيلعيبنلالاقف«نارانیدهرزثميفدجوفرخآيفوتمث.هيا

[آ/۸]وأهتاکزتيدزنکوهفمهردفلاةعبرأىلعدازاملك:لاقبلاطيبأ/نبيلعنعو

.ةقفناهنودامودۇتمل

زنکبیوکیلجرنماموهالإهلِإاليذلاهللاو:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

یلعمهردورانیدلکعضویفهدلجعسوینکلو«؛مهردىلعمهردالورانیدىلعرانیدعضويف
.هدح

ءاجذِإشيرقألمنمةقلحيفانأامنيبفءةنيدملاتمدق:لاقسيقنبفنحألانعو

.يراخبلاو؛ملسم:هاجرخأ:لاقو(۹/۱٠٠١٠۲)ينغملايفيقارعلاهركذهوحنب()



ةاكزلاةرطنق۸

«منهجرانيفهيلعیمحيفيضربنيزانكلارشي:لاقفهجولا'”نسحأبايثلانشخألجر

یتحهیفتکضقنىلععضویو؛هيفتكضقننمجرخيىتحمهدحأيدثةملحىلععضويف
رحلايقتليىتحروهظلاوبونجلاوءابجلاىوكتفكزنكقذ:هللاقيو«هييدثةملحنمجرخي

ربدأمثءائيشهيلإعجرمهنمًادحأتيأرامف‹مهسوؤرموقلاعضوف:لاق«مهفاوجأيف
نولقعيالءالؤهنإ:لاقف.مهلتلقاماوهركالإءالؤه:تلقف.ةيراسىلإغلبىتحهتعبتاف

.هللاهمحررذوبأوهاذإف.ًائيش

يفالةاكزلاعنميفدراوديعولانأللوألالوقلاهللاءاشنإباوصلابليواقألاىلوآو

ىدأدقفهلامةاكزىدأنم»:لاقهنأييبنلانعيورامهيلعلديءلالحلالاملاعمج

.«حلاصلالجرللحلاصلالاملابًامعن»:لاقو.«هلريخوهفدازنموهيلعيذلاقحلا

ناكامنإ:لاقهنأرمعنبانعيورف.تلزننميفوةيالامكحيفءاملعلافلتخادقو
.لاومأللةراهطىلاعتهللااهلعجتلزتاملفقاكزلالزنتنألبقاذه

َبَحَّذلأَنوُرِنُكَيَنسيِذَّلاَو»:تلزنامل:لاقهنأهللاهمحرسابعنبانعو
جرفأانأ:رمعلاق؟اندالوألعدنام:اولاقفنيملسملاىلعكلذربك/.ةيآلا4...ةّصِفْلأَواب0

ةاكزلاضرفيملىلاعتهللانإ»:لاقف.ةيآلاهذهكباحصأىلعربكهنإهللايبناي:لاقف.مكنع
مث.«مكدعبىقبينملاومأيفثيراوملاضرفامنإو‹مكلاومأنمىقبتاماهببيطيللإ

ءتعاطأاهرمأاذاوءهترساهيلإرظناذإ.ةحلاصلاةأرملا؟ءرملازنكيامريخبمكربخأالأ»:لاق

.(هتظفحاهنعباغاذإو

طعيملفًالالحالامبسكنمنيملسملايفوباتكلالهأيفيه:ةباحصلاضعبلاقو
ملهنمهللاقحىطعأاموءاهنطبيفوأضرألاهجوىلعناكلقنإوزنكناكهنمهللاىح

.ضرألايفًانوفدمًاريثكناكولوزتكنكي
يفتلزن:ةيواعملاقف.ماشلابةيواعموانأتفلتخا:لاقىلاعتهللاهمحررذيبآنعو

.مهيفوانيفتلزن:تلقف.باتكلالهأ

ةريرهيبأنعيوراملليواقألاىلوأوهوءةصاخةاكزلاعناميفتلزن:مهضعبلاقو

.لصالاباذك(۱)
.لصالاباذنك(۲)

.٤۳:ةيآلاةبوتلاةروس(۳)



۹ةاكزلاةرطنق

هشواناگوبيفهدابعنيبهلمکيیتحهابجونيجاهبیوکیفعیافصلمجت

رفوأرقرقعاقبةمايقلاموياهلحطبالإاهتاكزيدؤياللبإبحاصنماموَنوُدعَياًمِمٍةََسَفْل
موييفهدابعنيبهللامكحيىتحاهالوأهيلعتدراهرخآهيلعتضماملکهيلعریستتناکام

رفوأرقرقعاقباهلحطبالإاهتاكزيدؤيالمنغبحاصنمامونسفلأنيسمخهرادقمناك

٠٠/11]هيلعتضماملك ءاجلجالوءاصقعاهيفسيلاهنورقب/هحطتنواهفالظأبهأطتف[ريست]تناكام

CCمأرقبلاركذأيردأالف:يوارلالاقوامم

هلعرقأًاعاجشةمايقلامويهللثمهكزيملوالامهدعبكرتنم»:لوقيناكهنأأَيهنعو

ىتحهعبتيلازيالفكدعبتكرتيذلاكزنكانأ:لوقيف؟تنأامكليو:هللوقيهعبتيناتبيبز

.ملعأىلاعتهللاو"«هدسجرئاسسمتليمثءاهمضقيفهديمقتلي

يناثلابابلا
بوجولابابسأوةاكزلاعاونآيف

زاكرلاةاكزو«ةراجتلاونيدقنلاومعنلاةاكزعاونأةتساهتاقلعتمرابتعابةاكرلانأملعا

.رطفلاةاكزو‹تارشعملاةاكزونداعملاو

وأاوناکءاغلبنيدحوملاىلعلإبجٿتالةاكزلانأملعا:معنلاةاكز:لوألاعونلا

يفاهدرأومكئاينغأنماهذخآ'نأترمأ»:مالسلاهيلعيبنلالوقلنيناجموأءالقعًالافطأ

.«مکئارقف

نوكتنيذلانيملسملانمذخؤتامنإومهكرشىلعاوماداممهرهطتالةاكزلانأل«مهئارقفىلإ

اذهو.ةيآلا4..ُ.مُهَرَهْطهقدصْمهِلاَوُمَأنمذُح:ىلاعتلاقامكمهلةراهطةاكزلا

.ةاكزلاهيلعنمطرش

دؤيملوةاكزلامزنكنميفديعولانمدروام:بابءةاكزلاباتكىربكلاننسلايفهوحنيقهيبلاركذ()
.(٤/۸۱)هتاکز

.قباسلاردصملاعجار()

.١١٠:ةيألاةبوتلاةروس(۳)



Eةاكزلاةرطنق

ىلعًاكولممًالماكًاباصنولوًحايقابًامعنلاملانوكينأيهوةعبرأهطورشفلاملاامأو

.لامكلا

.زعملاو«نأضلاوءرقبلاوءلبْإلا:يهوماعنألايفالإةاكزالف:ًامعنهنوكلوألا

فلتخاوءاهيفةاكزالفمنغلابءابظلانمدلوتملاوءريمحلاو/لاغبلاو«ليخلا:امأو[ب/۱]

لاقوءةفولعملانودةمئاسلايفالإةاكزال:موقلاقف؟الوأةاكزلايفطرشوهلهموسلايف

.عيمجلايفيهلب:موق
.”«لوحلاهيلعلوحيىتحلاميفةاكزال»:مالسلاهيلعيبنلالوقل:لوحلايناثلا

لولحباهيفةاكزلابجتفلاملامكحاهيلعبحسنيهنإفلاملاجاتنإاذهنمىنثتسيو

.لوحلاعطقناهبهووألوحلالولحلبقلاملاعاب"مهمولوصألا

رجحيذلاوههنآلةنوهرملاةيشاملايفةاكزلابجتف:فرصتلاوكلملالامكثلاثلا

امةاكزبجتفهيلِإداعاذإالإبوصغملاولاضلالاملايفبجتالو؛فرصتلااهيفهسفنىلع

.ملعأىلاعتهللاوهدوعىضم

:ناضلانمةعذجاهيففًاسمخغلبتىتحاهيفءيشالفلبإلاامأ:باصتلالامكعبارلا

رشعيفوءةثلاثلاةنسلايفنوكتيتلايهو؛زعملانمةينثوأةيناثلاةنسلايفنوكتيتلايهو

ضاخمتنبنیرشعوسمخيفوءعبرأنيرشعيفوءءايشثالثرشعةسمخيفو«ناتاش
يفلخادلاوهو؛ركذنوبلنبافلاملايفنكتملنإفةيناثلاةنسلايفةلخادلايهو؛لبإلانم

تنبنیئالثوتسیفو«؛ضاخمتنبءارشىلعًارداقناكنإوةاكزلايفهعفديةثلاثلاةنسلا

نيتسویدحإيفمث‹ةعبارلاةنسلايفيتلايهو؛ةقحاهيففنيعبرأوًاتستفلباذإمث«نوبل

نيعستوىدحإيفمث«نوبلاتنبنيعبسوتسمامتيفمثةسماخلاةنسلايفيتلايهو؛ةعذج

دقفنيئالثوةئامتراصاذإفنوبلتانبثالثاهيففةئامونيرشعوىدحإتراصاذإف«ناتقح
.ملعأىلاعتهلاونوبلتنبنيعبرأ/لكيفوةقحنيسمخلكيففباسحلارقتسا|[ب/)

امورقبلانمنيرشعلاوعبرألايفلعنلابلعنلاوذحلبإلاكانباحصأدنعيهفرقبلاامآو

نمةينثلاو«ضاخمتنبةريظنةيلوحنيرشعوسمخيفوءزعملانمةاشسمخلكيفاهنود

يفيقارعلا)فيعضدانسإبةشئاعثيدحنم؛هجامنباوءدیجدانسإبيلعثيدحنمدوادوبآاور(۱)
.)۱٠۲ينغملا

....لاملاعابنإف:لوقينأىلوألانأىرأوءايحإلايفولصألايفاذنك()



١۱ةاكزلاةرطنق

لبإلانمةعذجلاناكمرقبلانمةسدسلاوةقحلاناكمةيعابرلاولبإلانمنوبلتنبناكمرقبلا

.ةينثنيعبرألكيفوةيعابرنيسمخلكيففنيرشعوةئامىلعتدازاذإف

غلبتىتحرقبلايفءيشالففالخلالهأنممهريغامإورقبلايفانباحصأدنعاذه

ةثلاثلاةنسلادعبيتلايهو؛ةنسمنيعبرأيفمثةثلاثلاةنسلايفيذلاوهو؛عيبتاهيفمث«نيثالث

نيئالثلكيفوةنسمنيعبرألكيففكلذدعبمهدنعباسحلارقتساوناعيبتنيتسلايفمث
.ملعأىلاعتهللاوعيبت

ءزعملانمةينثوأنأضلانمةعذجةاشاهيففنيعبرأغلبتىتحاهيفةاكزالفمنغلاامأو

اهيففنيتئامویدحإغلبتىتحءناتاشاهيففنيرشعوىدحإوةئامغلبتىتحاهيفءيشالمث

.ةاشةئاملكيفباسحلارقتسامثءءايشعبرأاهيففةئامعبرأىلإءهايشةثالث

نمنيعبرأنيلجرنيبناكاذإفباصنلايفدحاولاكلاملاةقدصكنيطيلخلاةقدصو

یتحمهعیمجىلعةدحاوةاشاهيففةاشنورشعوةئامرفنةئالثنيبناكنإوةاشاهيففمنغلا

لبإلانممنغلاريغكلذكوء؛مهصصحردقىلعناتاشاهيففةئامونيرشعوىدحإلمكت
رقبلاوزعملاىلعناضلالمحيوباصنلاولصألايفهكيرشبيصنباهيفكيرشلامتتسيرقبلاو

.تخبلاىلعلبإلاوسيماوجلاىلع

الو‹مهنمذخؤيالونالصفلاونالجعلاولاخسلابمتيولاملاطسوأنمةاكزلاذخؤتو

[1/۱۳]يهو؛ةلوكألاالولاومألامئاركذخؤتالو/راوعتاذالوءةمرهالوةضيرمذخؤت

؛لاملاءارغالوءاهدلوىبرتىتلاىهو؛ىبرلاالو‹لماحلاىهو؛ضاخملاالوءةفولعملا

ىلاعتهللاوةميلمايللانموءةميركمئاركلانمذخؤتلبمءارغلاءيسلاءيدرلاوهو

.ملعأ

رمتلاوتلسلاوةرذلاوريعشلاورّبلايفرشعلابجيف:تارشعملاةاكز:يناثلاعوتلا

؛فصتفحضاوتلاويلاودلابيقساممناكنإوءنويعلاوءامسلاهتقساممناكاذإبيبزلاو

ةئامةثالثيهوءقاسوأةسمخلامكوهفباصتنلالامكوكاردإللاباهيفةاكزلابجتوءرشعلا

الوًابنعالوًابطرالًاسبايبحوأًابيبزوأًارمتقسوألانوكتنأربتعيويييبنلاعاصبعاص

سنجوهوتلسلاوريعشلاىلعربلالمحيوةاكزاهيفسيلفةئامئالثلانعتصقننإفءأكيرف
.ةلمجلانمةاكزلاذخؤتوريعشلانم

.(۱/٠٠۱٠١۲۱)هيفهوحنركذدقفيلازغللءايحإلاعجار()

 



ةاكزلاةرطنق١۱

متتسيوةفلتخمسانجأاهنألةدحىلعدحاولكنمجرختف:ةرذلاوبيبزلاورمتلاامآو

هتصحردقىلعدحاولكنمةاكزلاذخؤتوهكيرشبيصتنبرامثلاوبوبحلاعيمجيفكيرشلا
لبقاهعطقيفةحلصملاتناكوةفآراجشألابتلحنإلإًابنعالوًابطرالةيقنتلاوةسوبيلادعب

دحاووكلامللةعستلاكتفبطرلانمةاكزلاذخؤتنأءاملعلاضعبزاجأدقفكاردإلامامت

هذهلثميفصخريلب.عيبةمسقلانإ:مهلوقةمسقلاهذهنمعنميالو:لاق.ريقفلل

.ملعأهللاوفافجلادعبءادألاتقووءةجاحلل

ككسملا/بهذلايفةاكزلابجتفةضغفلاوبهذلاامهو:نيدقنلاةاكز:ثلاثلاعونلا[ب/٤]

ككسملاريغكلذكوءلوحلااهيلعلاحودحاوناسنإكلميفًاصلاخًارانيدنورشعمتاذإ

جرخيفًاصلاخًابهذًالاقثمنيرشعمامتبهيفةاكزلابجت-ًابيلحغوصملاينعأ-هريغوربتلانم
یتحةدايزلايفءيشالمث‹لاقثمفصنالاقثمنيرشعلانمورانيدبصنًارانيدنيرشعلانم

.لاقثمرشعورانیدرشعاهیفمث«ليقاثمعبرأوأريئاندعبرأغلبت

نزوهنألاقيو؛يعرشلانزولاباهنزوأمهرديتئامىلعلوحلامتاذإف:ةضفلاامأو

ًامهردنيعبرألكيففدازامو«رشعلاعبريهومهاردةسمخاهيففةصلاخةرقنيهوةكم

مهاردهعمنمىلعبجتوةقاكزالفةبحةضفلاوأبهذلاباصننمصقننإو؛مهرد

ةاكزلاجرختوةضفلاىلإبهذلامضيوةصلاخلاةرقنلانمباصتلارادقماهيفناكاذإةشوشغم

ىلحلايفبجتوهتصحيفباصنلامتيىتحلبهكيرشبيصتنباهيفكيرشلامتتسيالوءاهنم
.باصنلاهيفمتاذإةضفلايناوأوبهذلابكارمو

طقسيولحيىتحفًالجؤمناكنإولاحناكاذإءىلمىلعوهيذلانيدلايفبجتو
امهاوسامنودةصاخامهنمةاكزلاجارخإدنعةصاخةضفلاوأبهذلانيدنمهيلعامىكزملا

.ةاكزلاعاونأنم

يفتدجودقوءانباحصأبتكيفاذهءةبحنوثالث:طاريقلاو«ناطاريف:مهردلاو

يعرشلامهردلانأوءريعشلابحنمةبحنوعبسوناتتثاهيفيعرشلارانيدلانأانموقراثأ

.٩ملعأىلاعتهللاوةبحًاسمخوةبحنوسمخريعشلابحنمهيف/[ب/]

هكلمتقونملوحلادقعنيامنإوةضفلاوبهذلاةاكزيهو:ةراجتلاةاكز:عبارلاعوتلا

.(١/۲۱۱)قباسلاردصملاعجار)۱(

.ردصملاسفن(۲)

 



۱۳ِةاكزلاةرطنق

لوحلاسأردنعةعاضبلاموقتفًاصقانناكنإوًاباصندقنلاناكنإةعاضبلاىرتشاهبيذلادقنلل

نمهعماملكرجاتلامّوقيوالفالإوءهنمةاكزلاتجرخأباصتلارادقماهتميقيفناكنإف

رعسبموقتليقوءأطسوةميقةراجتللىرتشأامعيمجنمكلذريغوبحلاوضورعلاوةعتمألا

ةميقلاتادزانإفءةارتشملاةعاضبلاموقتلفالماكًاباصنناكوًادقنهبىرتشاامناكنإفءدلبلا

لوعجملاباصتلاةاكزجرخيلفباصنلاىلعتصقننإوءةميقلاةاكزجرخأباصنلاىلع

امهموءاثیشهبيرتشيیتحهتیندرجمبلوحلادقعنيالفءٌةينقلاميفةراجتلاىوننموءاهيف
رخآيفةعلسلايفحبرنمناكاموءةنسلاكلتةاكزدؤيلفلوحلامامتلبقةراجتلاةينعطق

لاومأوءجاتنلايفامكلوحهلفنأتسيملوءلاملاسأرلوحباهيفةاكزلاتبجولوحلا

ىلعضارقلالامحبرةاكزو‹تاراجتلارئاسكامهنيبةيراجلاةلدابملاباهلوحعطقنيالةفرايصلا

.”ملعأىلاعتهللاوةصحيفباصتنلامتاذِإةمسقلالبقناكنإولماعلا

هيفلِييبنلابجوأدقوءةيلهاجلانيفدزاكرلاف:نداعملاوزاكرلايف:سماخلاعونلا

زوجيالفةمينغلاذخأيالنملكفءةمينغلاليبسهليبسونامزلكىفهذخأزوجيو«؛سمخلا

[1/16]نيكرشمللهنأنيبتةمالعبالإهذخأزوجيالو‹لفطلاو«دبعلاوقأرملاو‹؛كرشملاك/هذخأهل

الفًالصأةمالعهيفدجويملوأديحوتلالهأةمالعهيفدجونإو«هوحنولاثمتلاو«بيلصلاك
نملهعفديلفمامإلانكيملنإومامإللاىلإهعفدو«هسمخجرخأًايلهاجًازنكدجونإو«هذخأي

.ءايلوألاءارقفلانمةاكزلاهلعفدت

نداعملايفليقدقوءهتاكزًاثيشاهنمجرخأنمىلعفةضفلاوبهذلانداعمامأو

.”ملعأهللاوسمخلا

مهريغنودلبجلالهأنمانباحصأدنعةليضفيهو:رطفلاةقدصيف:سداسلاعولا

نمسفنلكىلعرطفلاةاكزضرفمالسلاهيلعيبنلانأ:تبثدقوءقرشملالهأنم

ربخلااذهرهاظف.ىثنأوأًاركذًادبعوأناكارحءريعشنمعاصوأرمتنمعاص:نيملسملا

.بوجولايضتقي

؟اهريغ"'[ئلع]لهلاقفةاكزلاركذوروهشملايبارعألاثيدحيفًاضيأهنعتبثو

ريغلابهذوءةاكزلاتحتةلخاداهنأىلإضرفاهنألاقنمبهذف.«عوطتنأالإال»:لاقف

.قباسلاردصملا()

.(۲/۱٠۲)هعجارفىنعملاووحنلااذهىلعًاثيشءايحإلاهباتكيفيلازغلاركذ()
.لصألانمطقسنيفوقعملانيبام)۳(



ةاكرلاةرطنق٤۱

ةاكزيهومالسلاوةالصلاهيلعيبنلاعاصبعاصيهو-ملعأىلاعتهللاو-ةلخادريغاهنأىلإ

نممزلتالو‹هتجوزو‹هكيلامموءلافطألاهدالوأنم”هنومينمنعءرملااهجرخينادبألا

مويهتقفنهمزلتنمعیمجووههتوقنعلضفهدنعنماهطعينكلوءانيداهلجأنملمحتي

جرخيالفةطنحلانمتاتقانإفءهنملضفأنموأهتوقسنجنماهجرخيو؛هتليلورطفلا

سفنةرطفجرخيالوءبحأاهيإنمجرخيلفةفلتخمبوبحنمتاتقانإوءريعشلانم
اهنمجرخيلفنابلألاوألوقبلاوأموحللاوأرامثلانمتاتقيناكنإو«نيسنجنم/ةدحاو[ب/]

.ًاعاص

مويىلإةرطفيهفكلذيفاهجرخيملنإورطفلامويديعلاةالصلبقاهتاقوألضفأو

هيلعسيلفرطفلامويسمشلاعلطتملامهلايعنمهنعدازنمعيمجنعاهجرخيو«ىحضألا
وأبوضغملاكلذكوءهنعاهجارخإهيلعبجيالغلبلاهدالوأنمهزاجنملكوءيشهنم

يفممطاذإهنعيدؤيهنأبوصغملايفليقوءهعوجرجرُيملوعجريملاذإهديبعنمقبألا

‹نهيلخيملامتاجوزلاكلذكوءيشمهترطفنمهيلعسيلةراجتلاديبعوءهيلإهعوجر

جارخإلابةجوزلاتعربتنإو«مهصصحىلعهيفكرتشانملككرتشملادبعلاةرطفجرخيو
نعيدؤيامهدنعناكنإوءاهنذإنوداهنعجارخإلاجوزللوءاهجوزكلذًازجأاهسفنىلع
.دکآهيلعهتقفنتناكنمجارخإلايفمدقيلفضعبنودهلايعضعب

ةقفنىلعاهتقفنوءةجوزلاةقفنىلعدلولاةقفنمدقمالسلاهيلعيبنلانإ:لاقيو
دقواهتفرعمنمدشرتسمللدبالةيهقفلالئاسملانمرادقملااذهف.ملعأىلاعتهللاو«مداخلا
دنعءاملعلانمهعرووهملعبقثينماهنعتفتسيلفرادقملااذهنعةجراخلزاونهلضرعت

.ملعأىلاعتهللاواهلوزن

ثلاثلابابلا

ةرهاظلاوةنطابلاهطورشوءادألايف

:فئاظورشعةاعارمةاكزلايدؤمىلعبجيهنأملعا

هلوسرلوهللةعاطةضيرفلاةاكزجارخإعفدلادنعيونينأوهو؛ةينلاداقتعا:ىلوألا

.«هتوقي»:نيدلامولعءايحإيف)۱(

.(۲۱۲/۱)نيدلامولعءايحإهباتكيفيلازغلااذهوحندروأ()



\٥ةاكزلاةرطنق

[/۱۸]نعاذه:لاقفبثاغلامهلناكنإف/مهضعبلوقيفلاومألانيبعتهيلعسيلوءمالسلاهيلع

نوكيكلذكفءهبحرصيملهنألزئاجهنأ:ليقدقفءةلفانوهفالإوًاملاسناكنإبئاغلايلام

لكواذإوءامهتاكزجارخإيفيبصلاونونجملاةينماقمموقتةفيلخلاوٌيلولاةينو«هقالطادنع

هليكوتماقأفةينلادقعبهليكولكونأمهضعبزاجأدقوهأزجأدقفليكوتلادنعىونوةاكزلاءادأب
.ملعأهللاوهتينماقمةينلاب

هيفرکذیلاعتهللاهمحرملسمةديبعيبأىلإلئاسملاهيفبسنتباتكيفتدجودقو

عكرافةيشاملاوأثرحلاوأةراجتلاوأةضفلاوبهذلانمكلامةاكزجارخإرضحاذإو:لاقف

بيطأجرخأوءتارماذهددرت‹نيحلفملانمينلعجاو«يسفنحشينقمهللا:لقونيتعكر

مهللا:لقفكسفنباهقيرفتتدرأاذإو:لاقءديعلالامبيطأبقحأبرلانإف«هدوجأوكلام

ءاتيإوءةالصلاةماقإينقزرامهللا‹ةالصلابةنورقماهتلعجوءاهئادأبترمأوةاكزلاتضرفكنإ

رکاموقسافرابجلکنمينملسويندهأوءيندشرآوينددسواهعضاوماهعضأناوءةاكزلا

لبقتاهعضاومتبصأنإمهللاءاهجارخإينتمهلأامكاهعضاومليندبويبلقدهأو«عداخم
الفاهعضاومتأطخأنإومهللاءةليسووةاكزوةراهطيلهلعجاوهيفيلكرابوينمكلذ
كقفالخ'”دمعتأملينإف«بويغلامالعكنإاهعضاوماهعضأنأواهجارخاينقزرتىتحينتمت

نيزتالویوهىلإينملستالوءيامعيفينرذتالوينقفوويندشرأف‹كلوسرفالخالو

ةعسنمينيضريامينتقزرامككيضريامينقزراوىدهلا"نعينمعتالوءةلالضيل

[۱/۱۹]كلضفيفيلكرابوكئاطعيفيلكرابفكقزروكلضفوكئاطعنمكلذنإف/كلضف

.نيركاشلانمكمعنألينلعجاوينتيطعأاميفيلكرابو

ٍةَرْفْعَمىلإاوُعراَسَو:ىلاعتهللالاقناكمإللاتقولوأيفاهجارخإىلإةردابملا:ةيناثلا

دَقف:ركمتلاعمهلامةاكزرخأنمونارفغلاهبنوبجوتستيذلالمعلاىلإينعي.کیرنم

طقستالفقحتسملاةفداصمونكمتلادعبهلامفلتنإامأوءاهلًاعيضمتميملامكلهي

.ةاكزلاهنع

لوألاو«فلتيملوأهلامفلتةاكزلاهتمزلهلامليكرادقمفرعاذإ:انباحصأرثأيفو

.فيرحتوهو«دمتعا»:لصألايف()

.قايسللبسنأهتبثأامو«ىلع»:لصألايف()
.۱۳۳:ةيآلانارمعلآةروس(۳)



ةاكزلاةرطتق١۱

ةاكزلاليجعتزوجيوءاهقحتسمدوجوعماهجارخإيفطيرفتلابلإهمزلتالوهونسحأيدنع
مث؛ماعيفنيماعةاكزلجعيينعأ«لوحلاداقعناوباصنلالامكدعبعقتنأطرشباهتقونع

تاموأكلاملالامفلتوأًاينغراصوأدتراوألوحلامامتلبقنيكسملاتامفلجعنإ

هنإفعاجرتسالابعفدلاديقاذإالإنكممريغهعاجرتساوةاكزبسيلنيكسملاىلإعوفدملاف

.ملعأهللاوهيلعاهكردينأيغبني

هيلعيبنلانعيوردقوايندلانعنيضرعملاءايقتألاةيالولالهأاهبدصقينأ:ةثلاثلا

ىقتلانألاذهو."يقتالإكماعطلكأيالوءيتماعطالإلكأتال»:لاقهنأمالسلا
هنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعو«ايإكتناعإبهتعاطيفهلًاكيرشنوكتفىوقتلاىلعاهبنيعتسي

فضأ»:رخآظفليفو«نيحلاصلامكفورعماولوأوءءايقتألامكماعطاومعطأ»:لاق

.شايفهبحتنمكماعطب

‹مهريغنودةيفوصلاءارقفماعطلاب/رثؤيءاملعلاضعبناكو:لاقيلازغلاباتكيفو[ب/۰]

هناحبسهللامهممهموقءالؤه:لاقف«لضفأناكلءارقفلاعيمجكفورعميتممعول:هلليقف

ّيلِإبحأىلآعتهللاىلإمهنمدحاوةمهدرأنألفمهدحأمهتتشتةقافمهتقرطاذإف«ىلاعتو

اذه:لاقو«هنسحتسافدينجللمالكلااذهركذف:لاقءايندلاىلإهتمهنممًافلأيطعأنأنم
.)ىلاعتهللاءايلوأنهتولو

نأزوجيالوءيلوتمنملإذخؤتالويلوتملالإةاكزلايطعتال:ءاملعلاضعبلاقو
ريغدلوو.نيدلاولانمهتقفنهمزلتنمو‹ينغوءدبعوءةقفانمو؛كرشم:ةسمخليطعت

.ملعأىلاعتهللاوةاكزلامهلىطعتالءالؤهف“”مههابشأوةجوزوغلاب

َنيِذَلا®:ىلاعتهللالاقوقولخمنمًاعمطالوءايرلالًاصلاخهجولاهيطعتنأ:ةعبارلا

.(۲۱۳ء۲۱۲/۱)يلازغللنيدلامولعءايحإيفلوقلااذهوحن()
.یقتالإكماعطلكأيالوءانمؤمالإبحصتال»:ظفلبدیعسيآثیدحنميذمرتلاو؛دوادوبآهاور(۲)

.(6۱۹/۱)ينغملايفيقارعلاهلاق

هلاق)لوهجمهيفبيرغرهاطنبالاق«يرضخلاديعسيبأثيدحنمةلصلاوربلايفكرابملانباءاور)۳(
.(قباسلاردصملايفيقارعلا

.[(۲۲۹/۱)ينغملايفيقارعلاهلاق]ًالسرمكاحضلانعربيوجانأبنأ؛كرابملانباهاور()
.(٠۲6‹©١/1۹)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار(0)

.ةسمخمهنأهمالكمدقميفركذوةعبسدع(1)



\۷ةاكزلاةرطنق

ِهْيلَعْناَوُفصلمكهلم:لاقفًالثمكلذلبرضمث.سالاَءاَيرْمُهَلاَوُمَنوقف

ةيآلا4....تاب

اذإفناوفصلااذهىلعبارتلاىريامكالمعيئارمللرهاظلايفنوريسانلانأينعأ

ناكامريزغلارطملاوهوءلباولابهذامكهللنكيملهنأللطبوهلكلحمضاةمايقلاموقيناك

.هيلعءيشالدرجأيأًادلصهكرتفبارتلانمسلمألابلصلارجحلاوهو؛ناوفصلاىلع

نمف:ىلاعتلاقلطبالإوىلاعتهللهلمعصلخينأناسنإلاىلعبج[و]:اولاق
سمتليةقدصبقدصتينميفتلزن:لاقيو.ةيآلا"احلًاالَمَعُلَمْعَلَفهيرءالوُجرَيناک

.ءانثلاورجألا

لبقيالبيطیلاعتهللانإفهسفنيفهبيطأوهيلِإهبحأوهدوجأهلامنميقنينأ:ةسماخلا

هنتنَمتْيَِحلَاوُمَمَيَالو:ىلاعتهللالاقًابيطالإ .نوقف

[1/۲۱]عمآلِإهوتلبقاممكيلإىدهأ/ولوهنماوقفنتفمكلاومأنمءيدرلاىلإاودصقتالينعي

.َءايحوةيهارك

بيطأنمناسنإلاهجرخينأبكلذو.*«مهردفلةئاممهردقبسال:ثيدحلايفو

مدعوأةيهاركعمفلأةئامنملضفأمهردلاكلذنوكيفىلاعتهللهئاطعإباحرفًايضارهلام

لإنوفيالوىلْامُهَوالإةالّصلنونيال:نيقفانملانعًاربخمىلاعتهللالاق«صالخإ

4وُهراکُمُهَو

ُفصََوَنوُهَرُكَيامهللَنوُلَعُجَيَو»:لاقنوهركيامهللاولعجًاماوقأهللامذكلذلو
مهلعجمهلبسكيأ.«نوُطَرْفُممهوراَلامهلنأَررَجالىتسحْلاهَلنأبِذَكْلَاْمُهُتِسََ

كسميفيكفهلاميفلاملابرءاكرشماهسلالهألعجىلاعتهللانألرانلانوهركيامهلل

.٢۳:ةيآلاءاسنلاةروس(١)
.٤٦۲:ةيآلاةرقبلاةروس(۲)

.خسانلانمًاوهسطقسنيفوقعملانيبام)۳(
١٠١٠:ةيالافهكلاةروس(4)

.۷٦۲:ةيآلاةرقبلاةروس(0)

.(١/۲۱۹ينفملا)ةريرهيبأثيدحنمهححصونابحنباويئاسنلاهاور(1)
۱.£0:ةيآلاةبوتلاةروس(۷)
.١٦:ةيآألالحتلاةروس(۸)

۲/م۲/جتاريخلارطانق



ةاكزلاةرطنق۱۸

نأالإءيدرلاءاطعإبسأبالفًاثيدرهلكلاملاناكنإامأو.ءيدرلايطعيوقحهيفمهلوديجلا

.عوطتي

ديجلاكسمأنإهنألبدألاءوسنمىلاعتهللءيدرلاجارخإوديجلاكاسمإنإفًاضيأو

رغوألهماعطءىدرأهيلإمدقوهفيضباذهلعفولوهللاريغرثآدقفهدبعلوأهلهألوهسفنل

هللاباوثوهسفنلهرظنناكنإامأوءهسفنلًاضوعهنمديريالىلاعتهللهرظنناكنإاذه‹«هرذص

وأىضمأفقدصتامالإلامنمهلسيلوهسفنىلعهريغرثؤيلقاعبسيلفةرخألايفىلاعت

كرتوةلجاعلاىلعرظنلاروصلقعلانمسيلولالحلايفهتجاحءاضقهلكأييذلاوىنفأفلكأ

.ةرخالايفهيلعموقياملراخدإلا

وهو؛تاكلهملانمبجعلاواهببجعأاهمظعتسانإهنإفةيطعلارغصتسينأ:ةسداسلا

.٩کنرفکمكتب5نحويو:ىلاعتهللالاق/لامعأللطبحمإب/]

ترغصتربكتسااملكةيصعملاوهللادنعتربكترغصتسااملكةعاطلانإ:لاقيو

.ىلاعتهللادنع

ماظعتسالاوبجعلاف«هرتسو‹هلىجعتو‹«هریغصت:هنالشلإفورعملامتيال:لايو

.لمعوملع'"هؤاودوتادابعلاعيمجيفيرجي

نمعنقدقىلاعتهللانأوءريثكنمليلقرشُعلاعبرورشُعلانأملعتنأوهف:ملعلاامأ

ىقترانإو«همظعتسيفيكفكلذنميحتسينأريدجدبعلاوءاطعلاتاجردنسحأبهدبع

هلذبلهقفووهاطعأاذإهيلعةنملاهلوىلاعتهلل"هرثكأوأهلكهلامءاطعإيفءايلعلاةجردلايف

باوثءاجرویلاعتهللاهاطعأناكنإولجوزعلبقنموهامىلاعتهللاقحيفمظعتسيملف
ًةنَسَحكينرو:لافامكىلاعتهللادنعهفاعضأهيلعرظتتيامءاطعإمظعتسيفيكفةرخالا

.«اميظَعارْجأهندنمتوواَهُمِعاَضي
هللانعهلامةيقبكاسمإبلخبلانميبيحتسملالجْحلاءاطعهيطعينأوهف:لمعلاامآو

.٢۲:ةيآلاةبوتلاةروس(١)
.(۲۱۸/۱)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاونحلوهو.هءاودو:لصألايف()

.خسانلانمتطقسءاهلانأبسحأو.رثكأ:لصألايف(۳)

.ًاوهسةملكلافورحبلقدقخسانلانأبسحأو.هبلق:لصألايف(8)
.°4:ةيالاءاسنلاةروس()



۱۹ةاكزلاةرطنق

ضعبلادريواهضعبكسميفةعيدودرببلاطينمةئيهكءايحلاوراسكنألاةئيهنوكتفلجوزع
ْمُكِفْحَفاَهوُمُكَلاسَيْنِإ»:ىلاعتهللادنعَبحألاوهوهعيمجلذبوىلاعتهللهلكلاملانأل
.٩گول

َملابْمُكِتافَدَصاوليتال:ىلاعتهللالاقىذألاونملابةقدصدسفيالأ:ةعباسلا
.”4ىّنألاو

.اهرهظينأ:ىذألاوءاهركذينأ:ّنملا:ليقفىذألاونملاةقيقحيفاوفلتخاو

أ/۲۴]اهکذتنأ:لاقف؟نملافيك:ليقفءهتقدصتدسف/نمنم:فلسلاضعبلاقو

.رقفلابهريعتنأ:ىذألاوءءاطعلابهمدختستنأ:ّنملا:ليقوءاهبثدحتيو

‹ةلاسملابهخبويوأهرهتنينأ:ىذألاوءهئاطعالجأنمهيلعربكتينأ:ّنملا:ليقو

.«نانمةقدصهللالبقيال»:مالسلاهيلعلاقدقو

بلقلالاوحأنموهوسرغمولصأهلّنملانأيدنعو:لاقيلازغلاباتكينو
هيلإًاتسحمهسفنىرينأهلصأفحراوجلاوناسللاىلعةرهاظلاوحأهيلععرفتيمثءهتافصو

هتراهطوهيذلاهنمىلاعتهللاقحلوبقبهيلإًانسحمريقفلاىرينأهقحامنإوهيلعًامعنمو

ًابثانهفكلعجذإريقفلانمةّنمدلقتينأهقحفهبًانهترميقبلهلبقيملولهنأورانلانمهتاجنو
لجوزعهللادييفعقتةقدصلانأ»:مالسلاهيلعيبنلالاقذإهقحضبقيفلجوزعهللانع

.»لئاسلادييفعقتنألبق

هتروريصدعبهقزرىلاعتهللانمذخآريقفلاوهقحلجوزعهللاىلإملسمهنأققحتيلف

هقزربلفكتموهيذلاهمداخوأهدبعهبلاحأفناسنإلنيدهيلعناكولوءىلاعتهللاىلإًاملسم

لفكتملاهيلإنسحملانإفءالهجوًاهفسهتتمتحتضباقلانوكنيدلايدؤمداقتعاناكل

هبنميملفهسفنقحيفعاسوهفءهتمذءاربتسالهمزليذلانيّدلايضقيامنإفوهامأو«هقزرب

.هریغىلع

.(۲۱۸/۱٤۲۱۹)نیدلامولعءایحإقبساملكيفعجارو۷:ةيالادمحمةروس)۱(
.٢٤٦۲:ةيالاةرقبلاةروس()
مل(۲۱۷/۱)ينغملايفيقارعلالاقوء(٤/۲۳٠.۱۱۹)نيتقملاةداسلافاحتإيفيريبزلادنعهفرط()

.هدجأ

سابعنباثيدحنمدارفألايفينطقرادلاهاور:(۲۱۷/۱)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلالاق(8)

.فيعضدنسببعشلايفيقهيبلاهاوروهنعةمركعثيدحنمبيرغلاقو
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هسفنريملاهذخأوةاكزلابوجومهفيفاهانركذيتلاةثالثلايناعملافرعامهمو

‹لخبلاةليذرنعهسفنلًاريهطتوأىلاعتهللابحلًاراهظإهلاملذبيامإوهسفنىلإالإًاتسحم
هسفنىريىتحريقفلانيبوهنيبةلماعمالف؟ناكامفيكفديزمللًابلطلاملاةمعنىلعًاركشو

رکذامهرهاظىلعهنمعرفتریقفللنسحمهنأ/هسفنيفیأرفاذهلعجامهمو«هيلإًاتسحم[ب/0
°ةمدخلاوءاعدلاوركشلابهنمةأفاكملابلطوهراهظإوهبثدحتلاوهوّنملاىئعميف

ءةنملاتارمثاهلكهذهفرومألايفةعباتملاوسلاجملايفهلميدقتلاوقوقحلابمايقلاوريقوتلاو
."”هانركذامنطابلايفةّنملاىنعمو

رتسلاكتهوهجولا۳٩”بیطعتومالكلانيشختوريبعتلاوخيبوتلاهرهاظف:ىذألاامآو

القلخلاقيضيكلذنإفء«هسفنىلعكلذةدشولاملانعديلاعفرلةيهارك:امهدحأ

.ةلاحم

امھالكو«هنمةبتر'”سخأهتجاحببسبريقفلانأوءريقفلانمريخهنأهتيؤر:يناثلاو

يواسيامةلباقميفمهردلذبهركنمنأل؛قمحوهفلاملاميلستةيهاركامأ«لهجلاةأشنم

ءةرخألاراديفباوثللو‹ىلاعتهللااضربلطللاملالذبيهنأمولعمو‹قمحلاديدشوهفًافلأ

امفيكوءديزملابلطلًاركشوألخبلاةليذرنعهسفنريهطتلهلذبيوأهلذبنمفرشأكلذو

.اهلهجوالةيهاركلابناك

ءاينغألارطخفرعوءىنغلاىلعرقفلالضففرعولهنأللهجًاضيأوهف:يناثلاامأو
نولخديءاينغألااحلصنإ:ثيدحلايفذإهتجردىنمتيوألزنيلبءريقفلارقحتساامل
.«ةبعكلابرونورسخألامه»:مالسلاهيلعلاقكلذلوماعةئامسمخبءارقفلادعبةنجلا

.(١/۲۱۷)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو.ةمرحلا:لصألايف(١)
.(۲۱۷/۱)يلازغللنيدلامولعءايحإقبساملكيفعجار)۲(

.قباسلاعجرملانمبيوصتلاو.بيضغت:لصألايف()
.قباسلاردصملانمبيوصتلاو.رسخأ:لصألايف(4)

.(۲۱۸/۱)ءايحإلانمبيوصتلاو.سختسا:لصألايف()
حيحصلايفيذمرتلاو‹(٠۳ةاكزلا)حيحصلايفملسمو؛‹(۸/١١۱)حيحصلايفيراخبلا:دنعهفارطأ()

ننسلاىفىقهيبلاو‹(٠/٠٥٠٠١١۱)دنسملايفدمحأء‹(١/٠٠)ىبتجملايفيئاسنلاو((۱۷)
.(۰٠/۲۷)(٤/۹۷)یربکلا
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°رقحتسيفيك:لاقمث.ثيدحلا«آلاومأنورثكألا»:لاق؟مهنمو:رذوبألاقف

هظفحيفدهتجيوهنمرثكتسيوهدهجبلاملابستكيذإهل""رجتمىلاعتهللاهلعجدقوريقفلا

[1/۲5]ولهرضييذلالضافلاهنعفكيوءهتجاح/ردقريقفللملسينأملأدقوءةجاحلارادقمل

قاشملامازتلاوملاظملادلقتبهنعزيمتيوءريقفلاقزريفيعسللرخسمينغلافءهيلإهملس
رورسلابتلدبتوةيهاركلاتفتناامهمنذإفهؤادعأهلكأيفتومينأىلإتالاضفلاةسارحو

هتدهعهنعلمحتىتحهلريقفلاهضييقتوهيلعقحلابجاوءادأيفهلىلاعتهللاقيفوتبحرفلاو

راشبتسالابلدبتو«هجولابيطقتوخيبوتلاوىذألاءافتناهنمهلوبقلبونذلانمهلًالاسغراصو

رمأنسحملاةجرديفهسفنهتيؤرف:ليقنإف«ىذألاوّنملاًاشنماذهفءةنملالوبقوءانثلاو

.ًاتسحمهسفنريملهنأاهبفرعيفهبلقاهبنحتميةمالعنملهفضماغ
ناکلهةيانجهيلعىنجولريقفلانأردقينأوهوءةحضاوةقيقدةمالعهلنأملعاف

نعلختملهتقدصنفدازنإفهيلعقدصتلالبقناكامىلعهلهداعبتساو«هراكنتساديزي

.ملعأهللاو«كلذلبقهعقوتينكيملاماهببسبعقوتهنألءةنملاةبئاش

ًانطابءاودهلنأملعاف.ءءاودامفهنعدحأبلقكفنيالوضماغرمأاذهف:ليقنإف

:ًارهاظو

يناعملايهو«بوجولامهفيفاهانركذيتلاقئاقحلاباهيفةفرعملاف:نطابلاامأ

.هنملوبقلاببونذلانمهريهطتيفهيلإنسحملاوهريقفلانأاهبملعيفةمدقتملا

عضيناکمهضعبنأ:يوراماهنمءةنملادلقماهاطاعتييتلالامعألاف:رهاظلاامأو

ةروصيفوهنوكيىتحهنماهلوبقهلأسيهيدينيبًامئاقلثمتيوريقفلايدينيبةقدصلا
نان.هيلع/اهدورولةيهارككلذعمرعشتسيوهو«نيلئاسلا

يهريقفلادينوكتفاهنمريقفلاذخأيلهفكطسبيناكهنأ:مهضعبنعيوراماهنمو

.ىلفسلايهيطعملاديوءايلعلا

اتلاقريقفىلإًافورعماتلسرأاذِإامهنعهللايضرةملسمأوةشئاعنأ:يوراماهنمو

صلختىتحكاذباذه:نالوقتوءهلوقلثمهيلعنادرتاتناكمثءهبوعديامظفحا:لوسرلل

.انتقدصانل

.ءايحإلانمبيوصتلاو.سختسي:لصألايف()

.قايسلاعمةرابعلابيرقتلليدعتلاو«هرجتمءايحإلايفوءرخسي:لصألايف()
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لعفاذكهوءهلثمبءاعدلانولباقياوناكفةأفاكملاهبشهنأل؛هنمءاعدلانوفقوتيالاوناكف

نوواديبولقلابابرأناكاذكهفانغلباميفهللادبعهنباوءهنعهللايضرباطخلانبرمع
.ةنملالوبقوعضاوتلاوللذتلاىلعةلادلالامعألاهذهالإرهاظلاثيحنمءاودالو«مهبولق

ءملعلاثيحنمكلذولمعلاثيحنماذهاهانركذيتلافراعملانطابلاثيحنمو

عوشخلاىرجميرجتةاكزلانمةطيرشلاهذهوءلمعلاوملعلانوجعمبالإبلقلاجلاعيالو

.«نانمةقدصهللالبقيال»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقبكلذتبثوءةالصلانم

اهعوقوبهيقفلاىوتفامنإو.4ىَّدَألاَونماُمُكِتافَدَصاوليتال:ىلاعتهلوقبو

.٩لعأهللاوطرشلااذهنوداهنمهتمذةءاربواهعقوم

هرسسرحيوءادتقالايفسانللًابيغرتراهظالانأملعيثيحةقدصلارهظينأ:ةنماثلا

.اهورهظتيأ.€َباَقَدَصلأاوبننإ:ىلاعتلاقفءايّرلاةيعادنع

اهوطعتيأ«اَموُنْوَو»اهورستيأ€اَعوُنْحُتْنَو».ةلصخلاتمعنيأ€يهاًمِمِيَ»
نكلوءةقداصةينلاتناكاذإلوبقمٌلكو«لضفأو4كيََوُهَ»رسلايف€ارقُا»

عامجإلعوطتلاةقدصيفةيآلا/هذه:يناعملالهألاقريسفتلايفو«لضفأرّسلاةقدصاب1
ءاهدارفإنملضفأةعامجلايفةبوتكملاةالصلاك«لضفأاهنالعإةضورفملاةاكزلانأءاملعلا
يفءايرالوءنظلاهبؤسيالئليناثلاوسانلاهبيدتقيلامهدحأنيينعملضئارفلارئاسكلذكو

.ضرفلا

بحاصلىغبنياذكهفءتافآلاوءايرلانماهدعبللضفأاهؤافخافلئاضفلاولفاونلاامأو
لئاسلالأساذإكلذكوءةمهتلاتلازإلوءءادتقاللءادبإلالاحلايضتقيثيحاهيدبينأةاكزلا

نأىغبنيلبراهظإلايفءايرلانمًافوخةقدصلاكرتينأهليغبنيالفسانلانمالمىلع
'.*‰روذحمراهظإلايفنألاذهوناكمإلاردقبءايرلانعهرسظفحيوقدصتي

رافسألالمحنعينغملايفيقارعلالاو)۱۱۹»٤/۱۲۳)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلادنعهفرط)۱(

.هدجأمل)۲۱۷/۱(

.٢٤٦۲:ةيالاةرقبلاةروس(۲)

يفًادجريسيريغتلإهصنبهيفوهف؛((۲۱۸ء۱/۱۷)يلازغللنيدلامولعءايحإقبساملكيفعجار(۳)
.فرحألاضعب

.۷۱:ةيالاةرقبلاةروس)٤(

.(١/١٦۲۱.۲۱۷)ًارصتخمءايحإلايفيلازغلاهوحنركذ(٥)
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ةروصيفىرُينأىذأتياميرهنإفءريقفلارسكتهوهوءايرلاونملاىوس:ًاثلاث
هراهظإيفىنعملااذههيفرذحيالفهسفنرتسكتهيذلاوهفلاؤسلارهظأنمفءحجاتحملا

هراهظإوءهنعقسفلاةعاشإنألهنمباتوهبرتستنمىلعقسفلارهاظكاذهوهيلعةقدصلاب
.هنعيهنمهركذببايتغالاوهيفسسجتلاوروظحممارح

ىنعملااذهلثملواهيفببسلاوهنكلوءةعاشإهيلعحلاةماقإفهسفنبهرهظأنمامأف

.°«ةبيغالفءايحلابابلجىقلأنم»:مالسلاوةالصلاهيلعلاق

هيفاملةينالعلاىلإبدن.€ةنالَعَوارسمُهاَْفَرَرامماوُقِفناَو»:ىلاعتهللالاقدقو

ءايرلانم"هيفيذلاروذحملابةدئافلاهذهنزويفلمأتلاقيقددبعلانكيلفبيغرتلاةدئافنم

لخبللةلازإةاكزلانأل؛هلمعطبحةدوصقمةرهشلاتناكامهمهنأل؛ةعمسلاوةرهشلابحو

[1/۲8]نمسفنلاىلعءاليتسادشأهاجلابالتجالةرهشلابحفبلقلايفلاملابحل/نيوهتو

.ةرخألايفكلهمامهنمدحاولكوءلاملابح

بلقتتءايرلاةفصوءًاغدالًابرقعلاثملامكحيفربقلايفبلقنتلخبلاةفص:لاقيدقو

دصقامهمفءامهاذأعفدبامهلتقوأهسفننمامهفيعضتبرومأمناسنإلاو«يعافألانمىعفأ

دازبرقعلانمفعضامردقبفةيحللةوقبرقعلافارطأضعبلعجهنأكفءةعمسلاوءايرلا
امنإتافصلاهذهةوقوهيلعنوهأناكللخبلانمهيلعناكامكرمألاكرتولوءةّيحلاةوقيف

لخبلاةيعادفلاخينأيفةدئافيأفاهاضتقمفالخبلمعلاو.اهتافلاخمواهتدهاجمبفعضت

املًانطفتمولئاوغلاهذهلًاظقيتمنكيلوء"""ىوقألايوقيوىذألافعضيفءايرلاةيعادبيجيو
ضعبيفنالعإلانوكيدقفصاخشألاولاوحألابفلتخيكلذنإفدئاوفلانمنالعإلايف

.ملعأىلاعتهللاو"”لضفأصاخشألاضعبللاوحألا

مهمومعنإفةقدصلاهباوكزتنمةيالولالهأءارقفنمهتقدصببلطينأ:ةعساتلا

يفيقارعلاهلاق.فيعضدنسبسنأثيدحنمءافعضلايفنابحنباهاوروءلماكلايفيدعنباهركذ(۱)
.(۱/۲۱۷)ينغملا

.(٢۲:ةيآلا)دعرلاةروس(۲)
يفكلذدعبمالكلالوحمث‹(۲۱۷/۱)(هيف)ءايحإلايفاهنإفةملكلاهذهريغهصنبءايحإلايفانهىلإ()

.(۲۱۱/۱)رارسإلاةفيظونملقنفهلق

.(١/٦۲۱)هصنبءايحإلانمهذهوةقباسلانيتراشإلانيبقبساملكو(8)

.(۲۱۷/۱)ءايحإلانمهذهوةقباسلاةراشإلانيباماهصنبتارابعلابلغأو()



ةاكزلاةرطنق7

:تسيهوتافصلاكلتصوصخعاریلفًاصوصخ

باتكيفوءايندلانعنيضرعملاءايلوألاداهزلاهتقدصبصصخينأ:ىلوألاةفصلا

ةقثهتاكزىطعأنم:اولاقكلذكوهللضفأناكلضفلالهأهتاكزبدصقنمو:لاقءايضلا

."ةاكزنورشعوعبرأهلتفعوض

ملعلاىلعهلةناعإكلذنإفةصاخلماعتلاوأملعلالهأنمنوكينأ:ةيناثلاو

امنأكفًاملاعمركأنم:ليقكلذلوءةينلاتحصامهمتادابعلافرشأملعلانأل؛ملعتلاو/[ب/۹]

.ًاديهشنیعبسمعطامنأكفًاملعتممعطأنموءأيبننيعبسمركأ

الينإ:لاقف.تممعول:هلليقفملعلاهفورعمبصصخيناككرابملانبانأیوریو

ءملعللغرفتيملةجاحبمهدحأبلقلغتشااذإوءءاملعلاماقمنملضفأةوبنلاماقمدعيفرعأ

.”لضفأملعلالهألمهغيرفتف«ملعتلاىلعلبقيملو

ذخأاذإهنأىتحديحوتلاقئاقحبملعلاوىوقتلايفًاقداصنوكينأ:ةثلاثلاةفصلا

طئاسوقلخلانإوءهقلخنمالىلاعتهنمةمعنلاىأروءهركشوىلاعتهللادمحةقدصلا

‹روهقموهوءاطعأفبابسألاهلرسيولعفلايعاودهيلعىلاعتهللاطيلستبةروهقمةرخسم
هريغةمعندعوءامعنمىلاعتهللانيبوكنيبلعجتالينباي:هنباللاقهنأميكحلانامقلنعو
ىرييذلاهركشوهريغءانثنمقدصتمللعفنأولضفأنيقييذىلعةقدصلافًامرغمكيلع
النقيتملانمؤملااذهلثمةناعإوةوادجرثكألايفلقيناسلةكرحهركشنألدابعلانمةمعنلا
اذيإلادنعرشلابوعديوعنملامذيدقفريخلابوعديوءاطعلابحدمييذلاامأوءعيضي
.ةتوافتمامهلاوحأف

امظفحا»:لوسرلللاقوءءارقفلاضعبىلإًافورعمثعب:يَييبنلانأيوردقو
.هرکشنمعيضيالو«هركذنمىسنياليذلاهللدمحلا:لاقهذخأاملف.«لوقي

ربخافءكاسنيالًانالفلعجاف-هسفنينعي-ًانالفسنتمل"[كنإ]مهللا:لاقمث
.َرْسفكلذب/مالسلاوةالصلاهيلعيبنلالوسرلااب/]

.(۲۱۹/۱)ءايحإلايفيلازغلاهضعبركذ()

.(١/٠۲6)ءايحإلايفيلازغلاهركذلوقلااذهبلغأ(۲)

.(١/٠۲۲)يلازغللنيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو.ءادألا:لصألايف(۳)
.(۱/٠۲۲)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام(8)



Yoةاكزلاةرطنق

.هدحوىلاعتهللاىلعهتافتلإرصقفيكرظناف.كلذلوقيهنأتملعدق»:لاقو

ىلإبوتأالوهللاىلإبوتأ:لاقف«بّت»:لجرللاقمالسلاوةالصلاهيلعهنأىوريو
يفاهنعهللايضرةشئاعةءاربتلزنامل:ليفو.هلالقحلافّرع»:ٍْألَيلاقفدمحم

:تلاقف.ٍولَيهللالوسرسأريلبقفيموق:هنعهللايضرركبوبأاهللاق«كفإلالهأةصق

.هللاالإدمحأالولعفأالهللاو

.٩رکبابأاڀاهعد»

.مالسلاوةالصلاهيلعهناسلىلعاهيلإلصويحولانأعمكلذركنيملف

نمَنيِذَلارِكَذاو:ىلاعتهللالاقرافكلافاصوأنمىلاعتهللاريغنمءايشألاةيؤرو
‹طئاسومهنأثيحنمالإطئاسولاةيؤرنعهبلقفصيملنمو.َنوُريَْسَيْمُهاإهنود
كرشلاتارودكنعهديحوتةيفصتيفىلاعتهللاقتيلف«هرسيفخلاكرشلانعكفنيملهنأكف

(0)
هبئارشو

ةباحصلايفةدنمنباىورءرمعنباثيدحنمفيعضثيدحيفالإًالصأهلدجأمل:يقارعلالاق(١)
هنأ:يقهيبلاقيرطنمانيوردقفًاريدحلجرلاىمسوءفنصملااهدروأيتلاةعطقلاهذهقسيملوهلوأ

نإ:ليقوءكاسنيالًاريدحلعجافًاريدحسنتملكنإمهللا:لاقفءيشءادردلايبأنمريدحللصو
.(٠/٢۲۲يتفغملا)نيعباتلاتاقثلايفنابحنباهركذدقوةريرجابأىنكي«هلةبحصالرخآاذه

ينغملايفيقارعلاهلاق)فيعضدنسبعيرسنبدوسألاثيدحنمريبكلايفيناربطلاوءدمحأءاور(۲)
۱/٢٢۲(

ىلبقفىموق:ياوبألاقف:ظفلبةشئاعثيدحنمدوادوبأهاور:قباسلاردصملايفهنعىقارعلالاقو()

.امكايإالهللادمحأ:تلقفييهللالوسرسار

نكلوءامكدمحأالوهدمحأالوهيلإموقأالهللاوال:تلقفهيلإيموق:ياوبألاقفًاقيلعتيراخبللو
.هللادمحأ

.هللاالإدمحأالوهيلإموقأالهللاوال:تلقفءهيلِإيموقيمأيلتلاقف:ملسملوهلو
.كبحاصدمحبالهللادمحب:تلاقف:يناربطللو

.كبحاصدمحبالوكدمحبال:تلاقف:سابعنباثيدحنمهلو

وندآالاوال:تلاقفيهللالوسرینضتحافیموقرکبوبلاقف:رمعنباثيدحنمهلو

.كدمحبالهللادمحب:َييبلتلاقاهنأ:هيفوثيدحلا.....هلم

.(40:ةيالا)رمزلاةروس()

.(۲۲۱ء۱/٠۲۲۰)ءايحإلايفيلازغلاهركذكلذلك()



ةاكزلاةرطنق۹

لهأنمنوكيوأىوكشلاوثبلارثكيالهتجاحًايفخمًارتتسمنوكينأ:ةعبارلاةفصلا

:ىلاعتهللالاق‹لمجتلابابلجيفشيعتيوهفهتداعتيقبوهتمعنتبهذنمموءةؤرملا

اليأ4نَاساَلََنوُلَسَيالٌمُهاَميِسبُمُهفرعَفّقَعَلأنمَءاينْعَألهاجَلامهسحي

.مهربصبةزعأمهسفنأبءاينغأمهنأللاؤسلابنوفحلي
لمجتلاوريخلا/لهألاوحأنطاوبنعفشكتسيوءنيدلالهأبلطينأيغبنياذكهو]۳۱[

نيرجاهملاىلإهفرصيامفاعضأفورعملانممهيلإعفديامفعاضيلربصلابلاؤسلانع
.لاۋسلاب

هيفدجويفبابسألانمببسوأضرمباسوبحموأًاليعمنوكينأ:ةسماخلاةفصلا

.”«ضزألايفًابزّضنوميلهللاليسيفاورصحأنياوارَ:ىلاعتهلوقىنعم
اميفهنعىلاعتهللايضررمعناكبابسألاهذهلف«فارطألااوديقمحانجلااوصوصقممهنأل

رادقمىلعءاطعلايطعيةيناكوءاهقوفامفةرشعلامنغلانمعيطقلاتيبلالهأيطعيانغلب

٠“”لاملاةلقولايعلاةرثك:لاقفءالبلادهجنعرمعلئسوءةليعلا

ةلصيفوءةلصوةقدصنوكتفماحرألايوذوبراقألانمنوكينأ:ةسداسلاةفصلا

يلإبحأمهردبيناوخإنمًاخألصأنأ:لاقهنأيلعنعو«ىفخيالامباوثلانممحرلا
نألو«مهردةئامبقدصتأنأنميلإبحأنيرشعبهلصأنألوءامهردنيرشعبقدصتأنأنم
.ةبقرقتعأنأنميلإبحأمهردةئامبهلصأ

ىلعبراقألامدقتيامكفراعملاىلعنومدقتيًاضيأنيدلايفناوخإلاوءاقدصألاو

نأيغبنيفتاجردةفصلكيفوءةبولطملاتافصلانميهفقئاقدلاهذهعاريلفبناجألا
‹ىمظعلاةميقلاوىربكلاةريخذلايهفتافصلاهذهنمةلمجعمجنمدجونإفاهالعأبلطي
لاحلايفهيرجأدحأنإف«دحاورجأهلفًاطخأنإو؛نارجأهلفباصأوكلذيفدهتجاامهمو

.۲۷۳:ةيآلاةرقبلاةروس(١)

.(۲۲۱/۱)ءايحإلايفيلازغلاكلذركذ(۲)

.(۲۷۳:ةيالا)ةرقبلاةروس()

.ءايحإلانمبيوصتلاو.نوصوصقم:لصألايف(8)

نأ:كلامنبفوعثيدحنمدواديبألوءالصأهلرأمل:(۲۲۱/۱)ينغملايفيقارعلالاق(٥)
.اظحبزعألایطعأو٠نیظحلهألایطعأوهموييفەمىلءيفلاهاناذإناکداهللالوسر

.(۲۲۱/۱)ءايحإلايفيلازغلاهركذةفصلاهذهيفقبساملك()



Y۷ةاكزلاةرطنق

.هتعاطيفهداهتجاوهسفنيفىلاعتهللابحديكأتولخبلاةفصنعهسفنهريهطت

[ب/۳۲]دوعياميناثلارجألاوءىلاعتهللاءاقلىلإهقوشتفءهبلقيفىوقتيتلا/تافصلاهذهو

لصحباصأنإفلآملاولاحلايفراثآاهلراربألابولقنإفءهتمهوذخألاةوعدةدئافنمهيلإ

داهتجالايفبيصملارجأفعاضتىنعماذهفءيناثلانودلوألالصحًاطخأنإوءنارجألا

.”باوصلابملعأىلاعتهللاوعضاوملارئاسيفوءانهاه

رثكأكلذبحتسارخآدلبىلإهدلبنمةقدصلالقنيالأةمدقتملافئاظولانم:ةرشاعلا

.ءاملعلا

اهقّرفنإوءراصمألاءاهقفرثكأويعختلاوزيزعلادبعنبرمعوسواطنعكلذيور

.يأرلاباحصألوقيفزئاجوهفهدلبريغيف

ىلإاهذرفماشلاىلإناسارخنماهبيأةاكزدرهنأزيزعلادبعنبرمعنعيورو
.يعخنلاونسحلانعكلذيورءةبارقيذىلإهدلبنعاهلقنمهضعبزاجأو«ناسارخ

ءارقفدلبلايفناكنإتيأر:هلليقفءلئُّسدقوءرثؤملايبأنعانباحصأرثأيفو

لهأنمءارقفلاقاسفىلإةاكزلاعفدتأءةيالولهأهنمًابيرقهريغيفوءةوعدلالهأنمقاسف

دلبلالهأنمةوعدلالهأءارقفنأىرنيذلا:لاقف؟دلبلاريغيفةيالولالهأىلإلقنتمأدلبلا

.٩لعأىلاعتهللاونوجاتحممهومهريغىلإعفدتالوًاقاسفاوناكولواونغتسيىتحاهبقحأ

عبارلابابلا

هضبقفئاظووهقاقحتسابابسأوضباقلاىف

تافصبفصتايبلطمالويمشاهبسيلملسمرحالإةاكزلاقحتسيالهنأملعا

[ب/۳۴]الو/دبعىلإالورغاكىلإةاكزفرصتالوءىلاعتهللاباتكيفنيروكذملاةينامثلافانصألا

.يبلطموأيمشاهىلإ

نييلوتمامهاوبأناكاذإامهيلوضبقاذإامهيلإفرصلازوجيفنونجسلاو«يبصلاامأو

.(١/٠۲6)يلازغللنيدلامولعءايحإيفاهلمكأبةفصلاعجار(١)
ةرهاظلاوةنطابلاهطورشوءادألايفيناثلالصفلاييفةاكزلابانکيفءايحألايفةرشاعلاةفصلالوأءاج)۲(

.(۲۱۳/۱)عبارلاطرشلايف



ةاكزلاةرطنق۲۸

ءارقفلامهوةحاحلاهيلإتتسمنمءةنامثلافانصألانمرکذنلف‹انباحصأدنع

.نيكاسملاو

هلةردقالولامهلسيليذلاوه:ريقفلا:يلازغلاباتكيفو:ءارقفلالوألافنصلا

.بسكلاىلع

.نيکسمهنکلوریقفبسيلفهلاحةوسكوهمويتوقهعمناكنإف:لاق

.ريقفوهفةلاببسكلاىلعردقنإف:لاق
.لاؤسللًاداتعمهنوكرقفلانعهجرخيالو:لاق

.هتردقربتعتالوريقفوهفهقفتلانعبسكلابلاغتشالاهعنميوًاهقفتمناكنإو:لاق

نألبستكيلفتاقوألاداروأوتادابعلافئاظونعبسكلاهعنميًادبعتمناكنإو:لاق

.هنمیلوأدبسکلا

.“"«ةضيرفلادعبةضيرفبسكلا»:لاقهنأأَيهنعيوردقو

ةقفتبًايفتكمناكنإوةلأسمنمريخةهبشيفبسك:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

.٩ریقفبسيلفهتقفنهيلعبجتنم

*”شفلأكلميدقفهجرخيهلخديفياليذلاوهنيكسملاو:نيكاسملايناثلافنصلا

بوثلاواهنكسييتلاةريودلاو«ينغوهوًالبحوًاسأفالإكلميالدقو«نيكسموهومهرد
.نيكسملامساهبلسيالهلاحردقىلعهرتسييذلا

الهقفلابتكاذكوءبقيليامكلذو-هيلإجاتحيامينعأ-تيبلاثاثأكلذكو

تاهبشلارطخمحتقاناسنإلاهيفعستاملكنكلوءرصحتتالتاجاحلاهذهلاثمأو

.ملعأهللاوطوحألابذخأي/عروتملاوةاكزلانمكلذذخأيف[/)

اميفهيلعلجوزعهللالضفنأققحتيوءىلاعتهللاةمعنردقفرعينأريقفلاىلعقحف

.(٢۲۲ء۲۲۱/۱)يلازغللءايحإلاعجار()

.(٤/۱۳۸)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلادنعهفرط(۲)
.(۱/۲۲۲)نيدلامولعءايحإعجار(۳)

.فلأ:ءايحإلايف(8)

.(٠/۲۲۲)يلازغللءايحإلاعجار(0)



۹ةاكزلاةرطنق

.ةقدصلاذخأيفعاريلوىلاعتهللاءاشنإيتأيسامكءاطعأاميفهلضفنملضفأهنعهاور

ىلعًانوعوهلًاقزرهناحبسهللانمهذخأامنإةاكزلانمهذخأيامنأققحتينأ:اهادحإ

هللاةعاطىلعهبىوقتينأهيفهتيننكتلوهعنمنممذيالوهاطعأنمحدميالىتحةعاطلا

ناکهللاةيصعمىلعهبناعتسانإفهنعىنغتسانإهلهأىلإهتجاحنعلضافلافرصيلوىلاعت

.”هناحبسهللانمتقملاودعبللًاقحتسمىلاعتهللامعنألًارفاك

نعجرخيالثيحبهؤاعدوهركشنوكيوهيلعينثيوهلوعديويطعملاركشينأ:ةيناثلاو
هلعجثيحنمركشلانمءزجقيرطللوءهيلإهناحبسهللاةمعنلوصولقيرطهنكلوةطساوهنوك
نم»:ٍَييبنلالاقدقفلجوزعهللانمةمعنلاةيؤرىفيفانيالكلذوةطساووًاقيرطىلاعتهلل

ىلععضاوميفهدابعىلعلجوزعهللاىنثأدقو"لجوزعهللاركشيملسانلاركشيمل

.°”€باَوَأهَُدبَعْلَامعي:ىلاعتهلوقوحناهيلعةردقلارطافواهقلاخوهومهلامعأ

كلمعىكزوءراربألابولقيفكبلقهللارهط:هئاعديفضباقلالقيلوكلذريغىلإ

ءالوتمةاكزلابحاصناكاذِإاذهوءادهشلاحاورأيفكحورىلعىلصورايخألالمعيف

.ملعأهللاوايندلاءاعدىلعرصتقيلفءالوتمريغناكاذإامأو

[ب/١۳]هلاوعدافاوعيطتست/ملنإف«هؤفاكفًافورعممكيلإىدسأنم»:مالسلاهيلعلاقدقو

.٩*ههومتأفاکدقنأیرییتح

وتصص اممكتاوعدنإمهلعدايأ.مهُلنَكَسَكالَصنإْمِهَْلَعلَصَو®:ىلاعتهللالاقو
هللاوهلامةاكزبهاتأامل«ىفوأيبألآىلعلصمهللا»:مالسلاهيلعلاقومهبولقهيلإنكست

.ملع

هریعيالوهمذيالوهرقحيالوبيعيفناكنإيطعملابويعرتسينأركشلامامتنمو

.(۲۲۳/۱)قباسلاردصملاعجار()

.قباسلاردصملانمبيوصتلاو.ةياور:لصألايف()

نمهوحننابحنباودواديبالوهلودیعسيأثیدحنمهنسحوحيحصلاعماجلايفيذمرتلاهاور()

.(٢/٢٤۲۲ينغملا)حيیحصنسحلاقوةريرهيبأثيدح
.4٤٤:ةيألالصةروس(8)

يقارعلاهلاق.عنصنم:ظفلبحيحصدانسإبرمعنباثيدحنم(ىبتجملايف)يئاسنلاوءدوادوبأهاور()
.(۱/٤۲۲)ينغملايف

.١١٠:ةيآلاةبوتلاةروس(7)



ةاكرلاةرطنق۳۰

املراغصتسالايطعملاةفيظوفهتعيضسائلانمهريغدنعوهسفندنعمخفيوعنماذإعنملاب

ريغصتلاينعأ-هيفضقانتالكلذلكوءماظعتسالاوةنملادلقتضباقلاةفيظووهاطعأ

ذخألاوءهفالخهرضيوريغصتلابابسأةظحالميطعمللمفانلانأل-دحاوءيشلميظعتلاو

دقفةطساوةطساولاىريالنمنإف؛لجوزعهللانمةمعنلاةيؤرضقانيالكلذلكوسكعلاب

.ملعأهللاوًالصأةطساولاىرينإركنملاامنإولهج

هللَعُجَيهللااپْنَمَوهنععروتلحنمنكيملنإفهذخأياميفرظنينأ:ةثلاثلا

الف«لالحلانمًاحوتفمارحلانععروتملامدعينلو"4بيالُثْيَحنمُهكُررَيَوًاجرخَم
قاضاذإالإمارحلانمهبسكرثكأنموءنيطالسلالامعودانجألاوبرعلالاومأنمنذخأي

لثميفعرشلا”ىوتفنإفءةجاحلاردقبذخأينأهلفءةهبشهيلإملسيامناكوءرمألاهيلع

عقتالذإهتاكزذخأهذخأنكيملذخأاذإفءلالحلانعزجعاذإاذهوءهبقدصتينأاذه

.لالحلانمنوكتامنإةاكزلانألنيعمكلامهلفرعيالارحوأةبيروهوهيدؤمنعهتاكز

ةبوتلاهيفهيلعضرفلامارحلاوهبيريالامىلإهبيريامعديلواهبقدصتيلف:ةهبشلاامأو
.ملعأهللاوهفرعيملنإهبقدصتلاوأهبحاصىلعدرلاو/هذخأنم0

ءحابملارادقملاالإذخأيالفهذخأيامرادقميفءابتشالاوةبيرلاعقاومىقوتينأ:ةعبارلا

ديزيالفةمارغلاوةباتكلابذخأيناكنإف‹قاقحتسالاةفصبفوصومهنأققحتاذإالإذخأيالو

عنتماویباةدايزيطعأنإفءلثملاةرجأىلعديزيالفلمعلابذخأيناكنإو‹نيدلارادقمىلع

.هدصقمىلإةبادلاءاركودازلاىلعدزيملًارفاسمناكنإو«هبعربتيىتحيطعملللاملاسيلذإ

ريدقتوءةقفنو«حالسو«ليخنمةصاخوزغللجاتحيامالإذخأيملًايزاغناكنإو

.رفسلادازاذكوذحهلسيلوداهتجالابكلذ

هتيبثاثأىلإ:ًالوأرظنيلفءةنكسملابذخأنإوءهبيريالامىلإهبيريامكرت:عرولاو
لکوهتمیقضعبلضفيوأهبيفتكيامبلدبينأنكميفهنعينغتسياماهيفلههبتكوهبايو

.(۱/٤۲۲)هبنيدلامولعءايحإعجار()

.قباسلاردصملانمبيوصتلاو.ام:لصألايف()

.لج:قباسلاعضوملاءايحإلايف(۳)
.(١٠۴:ناتيالا)قالطلاةروس(8)

.ءايحإلانمبيوصتلاو.وتف:لصألايف(٥)

.(۱/٤۲۲)نيدلامولعءايحإعجار()
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هللباقمرخآفرطوةاكزلاذخألقحتسمهنأهعمققحتيرهاظفرطهضوهداهتجاىلإكلذ

هيفعقينأكشويىمحلالوحماحنمو.ةهبشمطاسوأامهنيبوقحتسمريغهنأهعمققحتي
قيضتلايفتاماقمتاجاحلاميدقتيفجاتحمللوءارهاظذخألالوقىلعاذهيفدامتعالاو

الفهتجاحتققحتاذِإمثءعرشلايفتوقمموهيذلاعيسوتلانمنونفىلإةجاتحمهسفن

.ةنسىلإهذخأتقونمهتيافكمتيامالإنذخأي

 

نمو‹لخدلابابسأرركتترركتاذإةنسلانأثيحنمهيفصخريامىصقأاذهف
[ب/۳۷]ريقفللهيفصخرياماذهفءةنستوق/هلايعلرخّامالسلاهيلعهللالوسرنأثيح

.ىوقتللبرقأوهفهمويوأهرهشةجاحىلعرصتقاولونيكسملاو

ليلقتلايفغلابنمفءةفلتخمةقدصلاوةاكزلامكحبذوخأملاردقلايفءاملعلابهاذمو

نبلهسهاورامبيلازغلاباتكيفركذاميفكسمتوءهتليلوهمويتوقىلعراصتقالابجوأ

:مالسلاوةالصلاهيلعلاقفهانغنعلئسفءلاؤسلانعىهنهنأ:يَيهللالوسرنعةيلظنحلا

."«ۋاشعوەۋادغا»

زعهللابجويملذإءةاكزلاباصنىنغلادحوءىنغلادحىلإذخأي:نورخآلاقو

لاقوءةاكزباصتنهلايعنمدحاولكلوهسفنلذخأينأ:هلاولاقفءاينغألاىلعلإةاكزلالجو
نم:لاقليهنأهنعهللايضردوعسمنبانعيوراملًامهردنوسمحخىنغلادح:نولئاق

نوسمخ»:لاق؟هانغامو:لئسف«شومخههجويفةمايقلامويءاج"هينغملامهلولأس

.”«بهذلانماهلدعوأًامهرد

ةيقوأهلولأسنم»:لاقيهنعًاعطقنمراسينبءاطعنعيوراملنوعبرأ:موقلاقو

هبيرتشيامرادقمذخأينأ:هلاولاقفعيسوتلايفنورحخأغلابو.°°”لاؤسلاىففحلأدقف

اذإناك:سنأثيدحنمطسوألاىفىناربطللوءةنسهلهأةقفنلزعيناك:رمعثيدحنمءاجرخأ(١)

.(۱/٤۲۲)ىنغملاىفىقارعلاهلاق.ركتمثيدحيبهذلالاق«ىقبامبقدصتةنستوقهلهألرخدا
يفيقارعلاهلاف.منهجرمجنمرثكتسيامنإفهينغيلامهلولأسمظفلبنابحنباودوادوبأهاور()

.(۱/٢۲۲)ىنغملا

.هينغي:ءايحإلايف)۳(

.قباسلاعضوملاوردصملايفيقارعلاهلاقيباطخلاويئاسنلاهفعضوءيذمرتلاهنسحونتسلاباحصأهاور(8)

نألفنصملاركذامكعطقتمبسيلوًالصتمدسأينبنملجرنعءاطعةياورنميئاسنلاودوادوبأهاور(٥)
=هلاقدیعسيبآثيدحنمنابحنباويئاسنلاودوادوبأهجرخأوءهتيمستمدعرضيالفيباحصلجرلا
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لاقدقو.ىنغلاوهاذهنالينغتسيواهيفرجتيلةعاضبءيهيوأهرمعلوطاهبينغتسيفةعيض

.'ينغتقبأامةقدصلاريخ»:مالسلاهيلعيبنلا

رتفانمنأ[یلإ]موقبهذیتحءاونغافمتيطعأاذإ:لاقهنأهللاهمحررمعنعو

:هدحنعجرخأاذإالإمهردفالآةرشعولوهلاملثمىلإهبدوعيامرادقمذخأينأهلف

‹ةقدصهتلعج:لاقةالصلانعهناتسبهلغشامليراصنألاةحلطابأنأىوريوءلادتعالا

لخفنمطئاحفءةداتقابأوًاناسحءاطعأف.«كلريخوهو/كتبارقيفهلعجا»:ٍلَيلاقف[//]

.نغمریثکنیلجرل

ددرتلاولاؤسلاةيهاركيفدروكلذفةيوقأآلاوةليللاومويلاتوقىلإليلقتلاامأو:لاق

اهبينغتسيفةعيضيرتشينأىلإزيوجتلالب«رخآمكحهلوركنتسمكلذوءباوبألاىلع

هيفاهءاروامفءةنسةيافكلادتعالاىلإبرقألاو«فارسإلاىلإلئاموهولامتحالاىلإبرقأ

الإدهتجمللسيلففيقوتلابءزجريدقتاهيفنكيملاذإرومألاهذهوقييضتاهنوداميفو«رظن
ذإيليهلاقامك."«كوتفأوكوتفأنإوكبلقتفتسا»:عروتملللاقيمث.هلعقيامبمكحلا
.بولقلازازحمئألا

نمىوتفلابًاللعتصخرتيالوهيفهللاقتيلفهذخأياممًائيشهسفنيفضباقلادجواذإو
تاهبشماحتقاوتابیركلذنيبو‹تايرورضلانمتاقلطموُدويفينغللنإفءرهاظلاءاملع

نوعلاهلأسنهللاوةرخألاقيرطلنيكلاسلاتاداعونيدلايوذميشنمتاهبشلانمىوقتلاو

.قيفوتلاو

اهئاطعإواهذخأباداواهلضفوعوطتلاةقدصيف

:لوصفةثئالثىلعيوتحيبابلااذه

.ةقفدصلاةليضفيف:لوألا

.قباسلاردصملايفيقارعلا=

.ءايحإلانمنيفوقعملانيبام()
.(١/٠۲)رافسألايفرافسألالمحنعينغملايفيقارعلاهلاق.ةصباوثیدحنمدمحأهجرخأ(۲)
.()٠/٢۲۲)يلازغللنيالامولعءايحإعجار)۳(
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.ةقدصلاوةاكزلاذخأنملضفألانايبيف:ثلاثلاو

راثآلاورابخألانمةقدصلاةليضفيف:لوألالصفلا

.٩ضَسكامتايطنماوُقِفنأ:هناحبسهللالاق

.ةيآلاةًاارَسِراَهَلاَولبابمُكَلاَومأَنوُقفَيَنيِذَلأ»:ىلاعتلاقو
يفلباسَعْبَسْتّتِبنأبَحلمكهللاليسيفْمُهَلاَومَأَنوُقِفُينيالكم:ىلاعتلاقو

.ڳتحئامبنسلك
[ب/۳۹]نعمکهوجواهبنونِكَتةرمتقشبولواوقدصت»:لاقهنأٍوَيهللالوسرنع/ىوريو

.ارانلا

ءىفطيامكةئيطخلاءىفطتوعئاجلانمدستاهنإفةرمتبولواوقدصت»:رخآظفليفو

٠رانلاءاملا

.٩*هةبيطةملكبفاودجتملنإوةرمتقشبولورانلااوقتا»:رخآثیدحيفو

زعهللالبقيالوبيطبسكنمةقدصبقدصتيملسمدبعنمام»:لاقهنألِيهنعو
لثمةرمتلاغلبتىتحةليسفمكدحأيبريامكاهيبريفاهذخأيلجوزعهللاناكالإًابيطالإلجو
1.“د

نمتيبلهأرظنامثءاهءامرثكأفةمربتخبطاذإ»:ءادردلايبأللاقهنألِيهنعو

.٩"«فورعمبهنممهبصافكناريج

.۷٦۲:ةيآلاةرقبلاةروس(۱)

.٤۲۷:ةيآلاةرقبلاةروس(۲)
.٠٢۲:ةيآلاةرقبلاةروس(۳)
يرت.تسا»:نسحدنسبةشئاعثيدحنمدمحألوالسرمةمركعثيدحنمدهزلايفكرابملانباهاور(8)

:ركبيبأثيدحنمرازبلاىلعييبالوء«ناعبشلانماهدسمعئاجلانمدستاهنإفةرمتقشبولوراتلانم

ء«ناعبشلانماهعقومعئاجلانمعقتوءوسلاةتيمعفدتوجوعلاموقتاهنإفةرمتقشبولورانلااوقتا»
ةثيطخلاءىفطتةقدصلاو»:ذاعمثيدحيفهجامنباوىربكلايفيئاسنلاويذمرتللو«فيعضهدانسإو

.(۱/٦۲6)ينغملايفيقارعلاهلاق.«رانلاءاملاءىفطيامك

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقمتاحنبيدعثيدحنمهاجرخأ()
يبأثيدحنمهجامنباوءهلظفللاوىربكلايفيئاسنلاويذمرتلاو؛ملسموءاقيلعتيراخبلاهاور(1)

.(۱/٦۲۲)ءايحإلاشماهبىنغملاىفىقارعلاهلاق.ةريره

=يقارعلاهلاق.مهوءادردلايبألهنأفنصملاهركذاموهلكلذلاقهنأ:رذيبأثيدحنمملسمهاور)۷(
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ىلعةفالخلالجوزعهللانسحأالإةقدصلادبعنسحأام»:لاقهنألِيهنعو
.هتکرت

.°"«سانلانيبيضقيىتحةمايقلامويهتقدصلظيفلجرلا»:لاقهنأليهنعو

.لجوزعبرلابضغءىفطترسلاةقدص»:لاقهنألِيهنعو

."«ةجاحنملبقييذلانمًارجألضفأبةعسنميطعملاام»:لاقهنأليهنعو

نوكيفنيدللغرفتلاهتجاحعفدنمدصقييذلاهبدارملالعلو:لاقيلازغلاباتكيفو
.هنيدةرامعهئاطعإبدصقييذلاىطعمللًايواسم

حيحشحيحصتنأوقدصتتنأ»:لاق؟لضفأةقدصلايأ:مالسلاهيلعلئسو:لاق

اذكنالفلوءاذكنالفل:تلقموقلحلاتغلباذإىتحلهمتالوءةقافلاىشختوءاقبلالمأت

.٩«نالفلناكدقو

هيلعلاق«رانيديدنعنإ:لجرلاقف.«اوقدصت»:هباحصألًامويلاقهنأ/ليهنعو1/07
يدنعنإ:لاق.«كتجوزىلعهقفنأ»:لاقرخآيدنعنإ:لاق.«كسفنلهكسمأ»:مالسلا

نإ:لاق.«كمداخىلعهقفنأ»:لاقرخآيدنعنإ:لاق.«كدلوىلعهقفنأ»:لاقءرخآ

.رصبأتنأ»:ايهللاق‹رخآيدنع

.”ماعطلانمرئاطلاسأرلثمبولولئاسلاةمذماودر»:لاقهنأيهنعو

هيلعاودرمثاهنمغرفيىتحهتلأسمهيلعاوعطقتالفلئاسلآساذل:لاقهنأليهنعو

.(۱/٦۲۲)ينغملايف=

نعیورنميفبيطخلاهدنسأو؛حيحصدانسإبًالسرمباهشنباثيدحنمدهزلايفكرابملانبااور(۱)
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.هفعضورمعنباثيدحنمكلام

يفهوحننعيقارعلاهلاق.رماعنبةبقعثيدحنمملسمطرشىلعهححصومكاحلاونابحنباهاور)۲(
.(۲۲/۱)رافسألالمحنعينغملاهباتكيفءايحإلاىلعهقيلعت

رمعنياثيدحنمريبكلايفءاورو؛سنأثيدحنمطسوألايفيناربطلاوءافعضلايفنابحنباهاور(۳)
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقفيعضدنسب

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقءةريرهيبأثيدحنمهاجرخأ()
ينغملايفيقارعلاهلاق.ةريرهيبآثيدحنممكاحلاوءنابحنباوءهلظفللاويئاسنلاودوادوبأهاور(٥)

(۱/٦۲۲).

.(۱١/۲۲۷)ينغملايفيفارعلاهلاق.ةشئاعثيدحنمءافعضلايفيليقعلاهاور(1)
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مکعنصفیکنورظنیناجالوسنإبسیلنممکیتأيدقهنإفليمجدربوآ.ریسیلذببونيلوراقوب

.؟لجوزعهللامكلّوخاميف

.«هدرنمحلفأاملئاسلاقدصول»:لاقهنألِيهنعو

ةعبستيبلاكلذةكئالملاشغتملًابئاخًالئاسدرنم:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

.مايآ

؛هرمخيوليللابهروهطعضيناك:هريغىلإنيتلصخلكأيالناكلِييبنلانأ:انغلبو

."هديبنيكسملالوانيناكو

باوبأنوتأيف«مدآينبكنولثمتيفنولأسيليللابنولزنيةكئالملانأ:-ملعأهللاو-انغلبو

متدجوفيك:ةكئالملامهلتلاقءامسلاىلإاودعصاذإَف‹ليللابلاؤسلاروصيفنيحلاصلا

ءهلرفغامهللا:نولوقيف.ةيطعلاريثكًايخسًانالفاندجو:نولوقيف؟فورعملايفمدآينب

مهللا:اولاق.لوقلانشخًاعانمًاحيحشًانالفاندجو:اولاقاذإوهعنقوهيفهلكرابوهقزرامهللا

O).)هلعجا

[ب/4]ةمقللاوناترمثلاوةرمثلاهّدرت/يذلانيكسملاسيل»:لاقهنأيهللالوسرنعانغلبو

.°”€ناَحْلِإَساَلأنوليال:متتشنإاوأرقاففعتملانيكسملاامنإناتمقللاو

هيلعتمادامیلاعتهللاظفحيفناكلإًاملسموسكيملسمنمام»:لاقهنأأَيهنعو
eK

. همهعفر

.«ءوسلاةتيمعفدتووسلاعراصميقتةقدصلا»:لاقهنأدِطَيهنعو

.*«ةقدصهلهأىلعلجرلاةقفن»:لاقهنأيهنعو

اذهيفحصيال:يليقعلالاقءةشئاعثيدحنمديهمتلايفربلادبعنباوءءافعضلايفيليقعلاهاور()

.قباسلاردصملاعجار.فيعضدنسبةمامأيبأثيدحنمهوحنيناربطللو؛ءيشبابا

.قباسلاردصملاعجار.ًالسرمربلايفكرابملانباهاورو«فيعضدنسبسابعنياثيدحنمينطقرادلااور()

.لصألايفضايب:هصنشماهلابهيلعقيلعتءاجطقنلاعضوم()
:اهمقروةرقبلاةروسنمةيالاو(۲6۷/۱)ىنغملاىفىقارعلاهلاق.ةشئاعثيدحنمهيلعقفتمثيدحلا(4)

ا.)۳(
هلاق.فيعضنامهطنبدلاخهيفوسابعنباثيدحنمهدانسإححصومكاحلاوءهنسحويذمرتلاهاور()

.(١/۲6۷)ينغملايفيقارعلا
يفرجحنباء(6٠۱۹)حيحصلاعماجلايفيذمرتلا((٥/۷٠٠۱)حيحصلايفيراخبلا:دنعهفرط(١)

=يفةبيشيبأنبا؛(۲۲0۷)ءافعضلايفيدعنباء‹(۲/۳٠۱)عمجملايفيمثيهلا؛(۳۱۷/۷)حتفلا



ةاكزلاةرطنق٢۳

.«قرحمفلظبولولئاسلااودر»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

هاقسنموةنجلارامثنمهللاهمعطأةرمثًاملسممعطأنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.(موتخملاقيحرلانمهللاهاقسةعرج

قدصتيفهبنطفيالوءهينغيىنغدجياليذلانيكسملاامنإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«سانلالأسيفموقيالو«هيلع

نمفريخاذههللادبعايءةنجلايفيدوننيجوزقفنأنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

ءةقدصلابابنميعدةقدصلالهأنمناكنموءةالصلابابنميعدةالصلالهأنمناك

.«نايرلابابنميعدمايصلالهآنمناکنمو

یعدیلهفةرورضنمباوبألاهذهنمىعدينمىلعام:هنعهللايضرركبوبألاق

.مهتمتنأنوكتنأوجرأومعن»:مالسلاهيلعلاق؟اهلكباوبألاهذهنمدحأ

.اهلثمنیجوز

؛لداعمامإ:هلظالإلظالمويهلظيفىلاعتهللامهلظيةعبس»:لاقهنأِلَيهنعو

هیلإدوعییتحهنمجرخاذإدجسملابقلعتمهبلقلجروءیلاعتهللاةدابعيفاشنباشو
عومدلابهانيعتضاففًايلاخهللاركذلجروكلذىلعاقرتفاواعمتجاهللايفاباحت/نالجرو/]

لجروللافاخأينِٳ:لاقفلامجونسحتاذةأرماهتعدلجروءلجوزعهللاةيشخنى

.٩"«هنیمیتقفناامهلامشملعتالیتحاهافخأفٍةقدصبقّدصت

تلزنامل:لاقيو.«ةنجلاىلإهبحاصبحئارلالحلالاملا»#:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

ةيآلا"انسًخاضورَقهللاُضرْقُييذلاادنَم:ةيألاهذه

.(۹/١١٠)فنصملا=

A1):اكزلا)حيحصلايفملم‹(١۳٠٠٢/۷ء۳۲/۳)حيحصلايفيراخبلا:دنعهفارطأ() ۸o
دمحأوء(4۸ء7٤‹٩/۲۲)ء(۸/49١۱)ىبتجملايفيئاسنلا)٤۳۱۷)حيحصلاعماجلايفيذمرتلاو

.(۱۷۱/۹)یربكلايفيقهيبلا‹(٤/۳۸۲)دنسملايف

۳پبةاكزلا)حيحصلايفملسم‹(۱/)‹(۱۳۸/۲)‹(۸/۱١۱)حيحصلايفيراخبلا:دنعهفارطصأ(۲)
دنسملايفدمحأ(۲۲۲/۸)ىبتجملايفيئاسنلا)۲۳۹۱(791يفيذمرتلا؛(۹۱مقر

7:ةيآلاديدحلاةروس(۳)



۳۷ةاكزلاةرطنق

.ةنجلاهبيلنمضيًاضرقيبرتضرقأدقينإف:لاق.«ةنجلامكلخدينأديريمعت»:لاق

‹ةفلاسلابامهدحأنيتقيدحيلنإ:لاقفهديلِيهللالوسرهلوانف«كيديينلوان:لاق.معنا

لعجا»:مالسلاهيلعلاقف.لجوزعهللًاضرقامهتلعجامهريغكلمأالهللاوةيلاعلابىرخألاو

تلعجينإهللالوسرايكدهشأف:لاق.«كلايعلوكلةشيعمىرخألاولجوزعهللامهدحأ
مك»:لاقمث.«ةنجلاهبهللاكيزجينذإ»:لاق.ةلخنةئامتسهيفطئاحوهوىلاعتهللامهريخ

Eهللاو.ءحادحدلايبألةنجلايفحايفرادوحادرقذعنم

هللالبيسيفْمُهَلاَوَُنوقفيَنيِذَلألملةيالاهذهيفكاحضلانعيورفراثآلااو

ماشردرعن::كاحضلالاقف."4اْننَمِلعاُبهَللاَو:هلوقىلإهبلمك
!ب/۴٤)مهردفلأ/فلاوًالجاعًافلخمهردةئامعبسمهردلكيايندلايفهلفهللاةاضرمءاغتباهلام

.ةمايقلاموي

هسفنىلعلجرلاةقفنءانرهظأنيبٍِلَيهللالوسروبسحنانك:لاقةريرهيبأنعو

.فلآيفلأداهجلايفهرهظوهئاقفرو

ءىفطيامكةئيطخلاءىفطتو‹یلاعتبرلابضغءیفطترسلاهفدصا:ثيدحلايو

.«ءالبلانمًابابنيعبسعفدتوءرانلاءاملا

اهعردنِإوًافلأنيسمخبتقدصتاهنعهللايضرةشئاعنأريبزلانبةورعنعىوريو

.عقرمل

.هنوهتشيمهو:لاق.هحىلعماَعَطلَانوُمِطيَو»:ىلاعتهلوقيفدهاجمنعو

انرايخدنعلضفلالعجامهللا:لوقيناكهنعهللايضرباطخلانبرمعنأىوريو

.انمةجاحلايلوأىلعنودوعيمهلعل

ء‹(رركم٩۸مقر١٠بزئانجلا)حيحصلايفملسمهجرخأريخألاهفرطوحنبوثيدحلااذهوحنب()
كردتسملايفمكاحلاوء(۳٤۲ء۲/٤٤)ريبكلايفيناربطلاو‹(6٤۹۷)فنصملايفقازرلادبعو
.(۹/٤۳۲)دئاوزلاعمجميفيمثيهلاو‹(۳۳۱۸۱)زتكلايفيدنهلايقتملا‹((٠۲/)

.٠٦۲:ةيالاةرقبلاةروس()

.۸:ةيآلاناسنإلاةروس(۳)



ةاكزلاةرطنق۳۸

ء‹كلملابابكغلىيموصلاوءقيرطلاتفصنتكفغلبتةالصلا:ءاملعلاصضعبلاقو

لضفوءاناطيشنيعبسيحلكفتةقدصلا:لاقفلسلاضعبنعو.هيلعكلخدتةقدصلاو

.ًافعضنیعبساهتينالعىلعاهرس

طبحافةشحافباصأمثءةنسنيعبسىلاعتهللادبعالجرنأ:هللاهمحردوعسمنبانعو

.ةنسنيعبسلالمعهيلعدرو«هبنذلجوزعهللارفغففيغربهيلعقدصتفنيكسمبرممث«هلمع

.ةقدصطعافةئيطختأطخأاذإ:هنباللاقهنأميكحلانامقلنعو

.ةقدصلانمةّبحلالإايندلالابجنزتةبحفرعأال:هنعيوراميفذاعمنبىيحيلاقو

.ًاضيأةقافلانامتك:لاقيو.بئاصملانامتكوءةقدصلا

تلاقفتهابتلامعألانإ:لاقهنأهنعهللايضررمعنعدنسمثيدحلايفيوردقو

ءارمحةتوقاينمًارصقةنجلايفنإ":لاقهنأييبنلا/نعيوردقو‹نكلضفأانأ:ةقدصلا[أ/٤٤]

.«هنطابنمهرهاظیری

ءمالسلاىشفأوءمالكلاباطأوءماعطلامعطأنمل»#:لاق؟هللالوسرايوهنمل:ليق

.ماينسانلاوليللابیلصوءمايصلامادأو

:لاق؟هللالوسرایفيکف:ليق.«متنأ»:لاق؟اذهقيطينموهللالوسراي:ليڦ

للالوسرايىلب:اولاق؟ربكأهللاوهللاالإهلِإالوهللدمحلاوهللاناحبس:نولوقتمتسلأ»

:لاقهللالوسرايىلب:اولاق.؟«مكيلهأنعنوقفنتمتسلأ»:لاق.«مالكلابيطاذه»:لاق
لوسرايىلب:اولاق.؟«هيلعملسيفهاخأهاقليمكنملجرلاسيلوأ»:لاق.«ماعطلاماعطإاذه»
لوسرايىلب:اولاق؟«ناضمررهشنوموصتمتسلأ»:لاق.«مالسلاءاشفإاذه»:لاقفلا
:لاقهللالوسرايىلب:اولاق؟«ةمتعلانولصتمتسلأ»:لاق.«مايصلاتمادإاذه»:لاقللا
ىقليالقحلابينثعبيذلاو‹ماينسانلاوليللابةالصيهفمكريغىلعلقثتتناكةالصاهنإف»

.'ةنجلالخدلإسمخلاهذهبهبردحأ

ل:لوقيىلاعتهللاتعمس:لوقيوركسلابقديصتيناكرمعنبهللادبعنأىوريو

.ركسلابحأينأملعيهللاو«نوُيحُتامماوقفرحىحلَاولا

.۹۲:ةيالانارمعلآةروس(۱)



۳۹ةاكزلاةرطنق

.بيعهيفنوكينأينرسياللجوزعهللءيشلاناكاذإ:لاقهنأيعخنلانعو

هللمعطأنمفءطقاوناكامعوجأةمايقلامويسانلارشحُي:لاقهنأريمعنباةديبعنعو

لجوزعهللیسکنموء؛یلاعتهللاهاقسلجوزعهللىقسنموءىلاعتهللاهعبشألجوزع
.ىلاعتهللاهاسك

[ب/٤١٤]یلتبا/هنکلومكيفريقفالءاينغأمكلعجللجوزعهللاءاشول:لاقهنأنسحلانعو

دقفهتقدصىلإريقفلانمجوحأةقدصلاباوثىلإهسفنريملنم:لاقهنأيبعشلانعو

.ههجواهببرضوهتقدصلطبأ

.نيمهردلاومهردلااهنمثيفىضرتأ:لاقفةيراجهعملجرهبرمنسحلانأيورو

هبملعأهللاوءةمقللاوسلفلابنيعلاروحلايفيضرلجوزعهللانإفبهذاف:لاق.ال:لاق

."”قيفوتلاولوحلا

اهراهظإوةقدصلاذخأءافخإنايبيف:يناثلالصفلا

ءافخإلانأىلإموقلاحفكلذيفمهقرطتفلتخادقصالخإلاقالطنأملعا

.لضفأراهظإلانأىلإنورخآلامو؛لضفأ

يناعملانمدحاولكيفامىلإهللاءاشنإريشننحنو:لاقيلازغلاباتكيفو

.هيفقحلانعءاطغلافشكنمث‹تافالاو

:ناعمةسمخهيففءافخاإلاامأ

ةجاحلانعفشكوءةؤرملارتسلكتهرهاظهذخأنإفذخألاىلعرتسللءاقبإ:لوألا

.ففعتلانمءاينغألهاجلاهبمهبسحييذلابوبحملانوصتلاوففعتلاةئيهنعجورخو

نونظيوهذخأهيلعنوركنيوأنودسحيامبرلهنإفمهتنسلأوسانلابولقلملسأ:يناثلا

بونذلارئابكنمبيغلاونظلاءوسودسحلاو«ةدايزذخأىلإهنوبسنيوءانغتسالاممذخأهنأ

.ىلوأمئارجلاهذهنعمهتنايصف

نأةيشخديدجلابوثلاسبلكرتأالينإ:لاقينايتخسلابويأنعيوردقو:لاق

٠(۲۷ء۱/٦۲۲)نيدلامولعءايحإيفيلازغلاهلكعوضوملالباذهبلغأركذ)۱(

 



[1/45]

ةاكزلاةرطنق6

هلنيانمنولوقييناوخإلجألءيشلالامعتسإتكرتامبر:لاقداهزلاضعبنعو

؟اذه

؟كلنيأنم:هناوخإضعبلاقفديدجصيمق/هيلعيئُرهنأيميمتلاميهاربإنعو

."”هتلبقأمهباوملعهلهأنأتملعولوةمثيخيخأهيناسك:لاق

.ريبكءاطعإلايفرهجلاىلعرسلالضفنإفلمعلارارسأنعيطعملاةناعإ:ثلاثلا

لضفتعوطتلاةقدصلجوزعهللالعج:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعيوردقو

ىلعةناعإلاوءاهرجأمامتنمهتقدصنامتكىلعقدصتملاةناعإفءلفاونلاوضئارفلاعيمج

.يطعملارمأفشكنااذهرهظأامهمفنينثابالإمتيالمامتإلاو‹«فورعمفورعملامامت

هلليقفرسلايفًائيشرخآهيلإعفدوهدرفًارهاظًاثيشءاملعلاضعبىلإلجرعفدو:لاق

هتددرفهلمعيفهبدأءاسأكلذوهتلبقفهفورعمءافخإيفبدألابلمعاذهنإ:لاقف«كلذيف

.هيلع

زعهللاىلعدرتمل:هللاقف.هدرفالملايفًائيشةيفوصلاضعبلجرءاطعأو.:لاق

.كاطعأاملجو

تددرفلجوزعهللانيعبعنقتملوهللناكاميفهناحبسهللاريغتكرشأكنإ:لاقف

.ككرشكيلع

:لاقفكلذيفهلليقف.ةينالعلايفهدرناكًائيشرسلايفنيفراعلاضعبلبقو:لاق
ىلعكتنعافءافخإلابهتعطأوةيصعملاىلعكلًانوعكأملفرهجلايفىلاعتهللاتيصعكنإ
.كرب

تلبقلاهبثدحتيالوءهتلصركذيالمهدحأنأتملعول:لاقهنأيروثلانعو
.“كىم

ناك:لاقيوءهسفنلذينأنمؤمللسيلوءًاناهتماوالذذخألاراهظإيفنإ:عبارلا

.(۲۲۸/۱)يلازغللنيدلامولعءايحإيفهلكىنعملااذهدرو)۱(

.قباسلاردصملايفهصنبمالكلاعجار)۲(



1٤ةاكزلاةرطنق

[ب/۷٤]ةناهتسإو/ملعلالالذإهراهظإيف:لوقيوءةينالعلايفذخأيالورسلايفذخأيءاملعلاضعب

.”هلهألالذإوملعلاعضوبايندلانمًاثيشعفرأيذلابتنكامفهلهأ

هدنعوةيدههيلإّيدهأنم»:مالسلاهيلعيبنلالاقةكرشلاةهبشنعزارتحالا:سماخلا
٩1«اهیفهۋاکرشمهفموق
.'اھیفہوادرسمھفموف

.زبخهمعطيوأًاقروهيخأىلإلجرلا

نعولخيالو‹مهعیمجیضربالإهوركملايفهاطعيامبهدارمنافهيدهقفرولالعجف

.ملعأهللاوةهبشلاهذهنمملسدرفنااذإفءةهبش

.ءايرلابلاحلاسبلتنعةمالسلاوقدصلاوصالخإلا:لوألا

‹ءايربكلانعيربتلاوءةنكسملاوءةيدوبعلاراهظإوءةلزنملاوماجلاطاقسإ:يناثلا

.قلخلانيعأنمسفنلاطاقسإوىانغتسالاىوعدو

الكنإفًاذخأتنكنإلاحلكىلعذخألارهظأ:هذيملتللاقنيفراعلاضعبنأىوريو

ملسأوههنألودارملاوهكلذفكلذتلعفاذإهبلقنمطقستلجر:نيلجردحأنمولخت

كوخأديرييذلاكلذف«قدصلاكراهظإبهبلقيفدادزيلجروأ«كسفنتافاللقأوءكنيدل

.هباوثدیزمببستنكذإرجؤتفكايِإهميظعتوكلهبحةدايزبًاباوثدادزتكنأل

ءءاوسهقحيفةينالعلاورسلاو«لجوزعهللاىلإالإهلرظنالفراعلانأوه:ثلاثلا
.ديحوتلاىفكرشلاحلافالتخاف

ىلإتافتلالاوءةينالعلايفدريورسلايفذخأينمءاعدبًابعنالانك:مهضعبلاقو

.قباسلاردصملايفهصتبمالكلااذه()

لاقوسابعنباثيدحنميقهيبلاو؛طسوألايفيناربطلاوءافعضلايفنابحنباوءيليقعلاهاور()
۲۸(٠١/0ينغملايفيقارعلا)ثيدحنتملااذهيفحصياليليقعلا

ىضقينأهللادنعلمعلالضفأنإ»:رمعنباثيدحنمهفعضوءافعضلايفلماكلايفيدعنباهاوو(۳)
ثيدحنمهححصويذمرتلاوءدمحألو.«زبخهمعطيوأءارورسهيلعلخديوأءهنيدملسمنع
.اةمسنقاتعكوهفءاقاقرىدهوأنبلةحنموأقروةحنمحنمنم»:ءاربلا

.هصنبهيفوهف(۲۲۸/۱)ءايحإلاهلكىنعملايفمجار)٤(



1٤
ةاكزلاةرطنق

دحاولاىلعًاروصقمرظنلانوكينأيغبني/لبءلاحلايفناصقن!وباغوأاورضحقلخلا[1/4۸]

.درملا

ىلعقشفء؛نيديرملاةلمجنمدحاوىلإليملاريثكناكخويشلاضعبنأيكح

:لاقفةجاجدمهنمدحاولكىطعأفءديرملاكلذةليضفمهلرهظينأدارأفكلذنيرخآلا

الإهتجاجدحبذبمهنمدحاولکدرفنافءدحأہاریالثیحاهحبذيلواهبمكنمدحاولكدرفنيل

.خيشلاهبانرمأامانلعف:اولاقف‹مهلأسفءةجاجدلادرهنإفديرملاكاذ

لثمل:خيشلالاقف.عضوملکيفيناريىلاعتهللانإفهيلعردقأمل:ديرملاكلذلاقو

.لجوزعهللاريغىلإتفتليالهنأل؛هيلإليمأاذه

كبَرٍةَمْعِنباًمأَوِ»:ىلاعتهللالاقدقوءركشلاةنسلةماقإراهظإلانأ:عبارلا
َ.دَ

لخبلابهتّوفو«لجوزعهللاهاتأاممتكْنَملجوزعهللامذدقوءةمعنللنارفكنامتكلاو
o>وهلروك211وور<2م.ّ- .هلصنمهللامُهاَتاامَنوُمْتكَيَولحلبَساَلَنوُرُماَبَوَنولَحْبَيَنيِذَلأ»:ىلاعتلاقف

."هيلعىرتنأبحأةمعنهدبعىلعمعنأاذإىلاعتهللانإ»:لاقهنأأَييبنلانعو

ايندلانماذه:لاقوهديهبعفرفءَّرسلايفًاثيشنيفراعلاضعبلجرىطعأو:لاق
.لضفأةرخألارومأيفرسلاو«لضفأاهيفةينالعلاو

ثوثحمركشلاوءرسلايفددرامثءفخفالملايفتيطعأاذإ:مهضعبلاقكلذلو

ماقمموقيركشلاولجوزعهللاركشيملسانلاركشيملنم»:مالسلاهيلعلاقهيلع
.'”تاناكملا

اوعداوًاريخهباونثافاوعيطتستملنإفهؤفاكفًافورعممكيلإىدسأنم»:مالسلاهيلعلاق
.ه«ومتأفاکدقنأاوملعتىتح

.١٠:ةيآلاىحضلاةروس(١)
.۷:ةيالاءاسنلاهةروس)۲(

نعبيعشنبورمعثيدحنميذمرتلاو؛هنسحوحيحصدنسبنيصحنبنارمعثیدحنمدمحأهاور(۳)
)۲۹/۱ينغملا)هدجنعهيا

ةريرهيآٹیدحنمهوحننابحنباوواديبالوهلو؛لیعسيآٹیدحنمهنسحويذمرتلاهاور)٤(

)٢۲ينغملا)حيحصنسح:لاقو

.(قباسلاردصملايفيقارعلا).عنصنم:ظفلبحيحصدانسإبرمعنباثيدحنميئاسنلاودوادوأهاور)0(

 



t۳ةاكزلاةرطنق

مهدنعانلزنموقنمًاريخانيأرامهللالوسراي:ركشلايفنورجاهملاتلاقامكو

[ب/44٤]مهلمتركشاملك»:مالسلاهيلعلاقءهلكرجألاب/اوبهذينأانفخىتحلاومألاانومساق

ساتلافالتخانملقتامنأملعافيناعملاهذهتفرعاذإنالافةأافاكمهنأهبمهيلعمتينثاو
ًامكحمكحتالانألاذهيفءاطغلافشكيلاحفالتخاوهلبءةلأسملايففالتخاسيلهيف

‹تاينلافالتخابكلذفلتخيلبلضفأراهظإلاوأ«لاحلكيفلضفأءافخإلانأباب

.صاخشألاولاوحألافالتخابتاينلافلتختو

سيبلتبعدختيالو«رورغلالبحبىلدتيالىتحهسفنلًابقارمصلخملانوكينأيغبنيف
الخدهلنأعمراهظإلايفهنمءافخإلاناعميفبلغأعادخلاوركملاوءناطيشلاركموعبطلا

هاجلاظفحنمهيفاملهيلإعبطلاليمنمرارسألايفعادخلالخدمامأفءامهنمدحاولکيف

نيعبيطعملاىلإوءءاردزالانيعبهيلإقلخلارظنوسانلانيعأنعردقلاطوقسوةلزنملاو
رهظيهتطساوبناطيشلاوسفنلايفنكتسملانيفدلاءادلاوهاذهفءهيلإنسحملا"معنملا
رمأهكحموكلذلكرايعمواهانركذيتلاةمدقتملاةسمخلايناعملابللعتيىتحريخلايناعم

.هبراقآضعباهذحأةقدصفاشكنابهملأتكةقدصللهذخأفاشكنابهملأتنوكينأوهودحاو

رتسلاكاهتنايقتيوأنظلاءوسودسحلاوةبيغلانعسفنلاةنايصيقتيناكنإهنإف:هلاثمأو

فاشکنابلصحياممكلذلكفلاذتبالانعملعلاةنايصورارسإلاىلعيطعملاةناعإو

هذهنمرذحلاهریدقتفريغرمأفاشکنانمهيلعلقثأهرمأفاشكناناکنإء؛هيخأهقفدص

[ب/٠۰]ملعهنأٹثیحنمروذحمملعلالالذإنافهعدخوناطيشلاركمنم/ليطابأوطلاغأىناعملا

النوصمضرعلضرعتهنأثيحنمةروذحمةبيغلاوورمعملعوأديزملعهنأثيحنمال

ناطيشلازجعياميراذهةظحالمنسحأنموصوصخلاىلعديزضرعلضرعتهنأثيحنم
.ظحلاليلقلمعلاريثكلازيالفالإوهنع

هلثاثحتساويطعملابلقلبييطتهنأثيحنمهيلإعبطلاليمفراهظإلابناجامأو

ءاداذهوهدقفتوهماركإىففاوبغريىتحركشلايفنيغلابملانمهنأهريغدنعهراهظإوهليمىلع

ةنسلاضرعميفثبخلااذهجورينأبالإنيدتملاىلعردقيالناطيشلاونطابلايفنيفد

؛هححصومكاحلاوءةليللاومويلايفيئاسنلاوفوادوبأهاورو«سنأثيدحنمهححصويذمرتلاهاور()
.(١/۲6۹)ينغملايفيقارعلاهلاق

.ءايحإلانمبيوصتلاو.عنملا:لصألايف()

.ءايحإلانمبيوصتلاو.ىلعلعلا:لصألايف()



ةاكزلاةرطنق٤٤

ىلعهلمحيلاهانركذيتلايناعملاهيلعدرويوءايرلانمءافخإلاوةنسلانمركشلا:هللوقيو

هئاطعإيفبغرينمىلإرظنينأهمكحموكلذهرايعموهانركذامنطابلايفهدصقوراهظأإلا

نمالإنوطعيالمهنأمهتداعواهئافخإيفنوبغريوةيطعلاراهظإنوهركيةعامجيدينيبو
ركشلايفةنسلاةماقإوههثعابنأملعيلفهدنعلاوحألاهذهتوتسانإفءركشيالويفخي

قحءاضقنعلفغينأيغبنيالفةنسلاهثعابنأملعاذإمثرورغموهفًالإوةمعنلابثدحتلاو

النأهقحءاضقنألركشيالويفخينأيغبنيفركشلابحينمموهناكنإفرظنيفيطعملا

دنعفهدصقيالوركشلابحيالهنأهلاحنمملعاذإو.ملظركشلاهبلطوملظلاىلعرصتي
ولهقنعمتبرضا:هيدي/نيبحدُميذلالجرلليلاقكلذلوءهتقدصرهظيوهركشيكلذ[/]

.«ملفأاماهعمس

دیزیلبمهرضیالكلذنأبهملعومهنيقيبهتقثلمههوجويفموقىلعينثي:يَيهنأعم
ميرکمكءاجاذإ»:رخآربخيفلاقو."”«ربولالهأديسهنإف:دحاوللاقفريخلايفمهتبغريف

اذإ»:لاقو9حسنايبلانمنأ»:هبجعفمهضعبمالكعمسنيحلاقو.هومرکأفموق

.ريخلايفةبغردادزيهنإف«هربخیلفًاريخهيخأنممكدحأملع

.«هبلقيفناميإللا"”ىبرنمؤملاحدماذإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

نبفسويللاقهنأهنعليقو.سانلاحدمهرضيملهسفنفرعنم:لاقهنأيروثلانعو

يلعلجوزعهللانمةمعنكلذتيأروكنمهبرساانأتنكفًافورعمكتيلوأاذإ:طابسأ

حلفأاماهعمسولا:ةياوريف:يناربطلاداز«كبحاصقنعتعطقكحيو»:ظفلبةركبيبأهيلعقفتم)۱(

يفيقارعلاهلاق.ىسوميبأثيدحنمهوحنهلوهيفملکتمناعدجنبدیزنبيلعهدنسيفو..ادبأ

.(۲۳۰/۱)ينغملا

نأيرقنملامصاعنبسيقثيدحنمتاقثلايفنابحنباو؛مهمجاعميفعناقنباوءيناربطلاهاوو()
.(١/٠۲3ينغملايفيقارعلاهلاق)كلذهللاقييبلا

‹حيحصدنسبًالسرميبعشلاثيدحنمليسارملايففدوادوبااورو«رمعنباثيدحنمهجامنباهاور)۳(

ححصوهييأنعيراصنألادلاخنبدیعمثیدحنمهوحنمكاحلاو؛فیعضوهوًالصتميور:لاقو

.قباسلاعجرملا.هدانسإ

.قباسلاردصملا.رمعنباثيدحنمحيحصلايفيراخبلاهاور(8)

نعىوروءيرهزلانعحصيال:لاقوءةريرهيبأنعبيسملانباةياورنمللعلايفينطقرادلااور()
.(قباسلاردصملا).ًالسرمبيسملانبا

يناربطلاهاور:قباسلاردصملايفيقارعلاهنعلاقثيدحلاوءايحإلانمبيرصتلاو.فولي)٦(



toةاكرلاةرطنق

لامعأنإفهبلقيعارينماهظحلينأيغبنييناعملاهذهقئاقدف.ركشتالفًالإوركشاف
نإلاقيوءعفنلاةلقوبعتلاةرثكلهلةتامشوناطيشللةكحضقئاقدلاهذهلامهإعمحراوجلا

ةدابعايحتملعلااذهبذِإةنسةدابعنملضفأةدحاوةلأسمملعتنأ:هيفليقيذلاملعلانماذه

اكلاسملانسرسايفراوهايفةلمجلاىلعو

.ملعأهللاوءىريالوهبثدحتيرمحألا

ةقدصلاوأةاكزلاذخأنملضفألانايبيف:ثلاثلالصفلا

نمذخألانأنوريةعامجوءدينجلاوضاوخلاميهاربإناك:لاقيلازغلاباتكيفو

[ب/۲٥]يفلمكيالامبرهنألو؛مهيلعقييضتونيكاسمللةمحازمةاكزلا/ذخأيفنإفلضفأةقدصلا

.عسوأاهرمأفةقدصلاامأوء""”باتكلايفانفصوامكقاقحتسالاةفصةاكزلاهذخأ

كرتولو:اولاقبجاولاءادأىلعةناعإهنألةقدصلانودةاكزلاذخأي:نولئاقلاقو

هدابعلًاقزرهناحبسهللبجاوقحوهامنإوهيفةّنِمالهنألواومثألةاكزلاذخأمهلكنيكاسملا

ذخأةقدصلاهذخأوءاعطقهسفنةجاحملعيناسنإلاوةجاحلابذخأهنألو‹.رجاتحملا

لخدأنيكاسملاةقفاومنألوريخهيفدقتعينميطعيامنإقدصتملا0بلاغلانأوءنيدلاب

اذهوةيدهلاضرعميفةقدصلاناسنالاذخأيدقذإريکانمرةنكسملاولذلايف

ةينلانمهرضحيوهيلعبلغياموصخشلالاوحأبفلتخياذهنأاذهيفقحلالوقلاو

كولابنأيتدقاتعتسالتصبناصنمةهينلك

ناکنإةقدملانيبووةاكزلانيب,اذهريخاذإفءًاعطققحتسموهفهسفنيفحلاصوهوهئاضف

ةبجاولاةاكزلانإفةقدصلاذخأيلفوهذخأيملوللاملاكلذبقدصتيالةقدصلابحاص

لاملاناكنإو.نيكاسمللعيسوتوريخللريثكتكلذيفءاهقحتسمىلإاهبحاصاهفرصي

.(٠۲3ء۱/٨۲۲)يلازغللنيدلامولعءايحإيفاهصنببابلااذهيفةعبرألايناعملا()

.زيزعلاباتكلايففصوامك:نيدلامولعءايحإيف)۲(

.ءايحإلانمبيوصتلاو.نيجاتحملاودابعلل:لصألايف()



ةاكزلاةرطنق£٦

‹براقتيامهيفرمألاوريخموهفنيكاسملاىلعقييضتةاكزلاذخأيفنكيملوةقدصللًاضرعم

.ملعأهللاولاوحألابلغأيفاهلالذأوسفنلارسكيفدشأ/ةاكزلاذخأو[/]

ةلأسم

انموقءاهقفنممزحنبدمحأنبيلعىلإبسنيامموهوءاملعلاعمجأباتكلانمو
هلأسوأةلامحلمحتنمالإينغوأبسكلاىلعيوقلكىلعمارحةلأسملانأاوقفتاولاق

هلايعلوأهلةحابملاهوجولانمتوقلابسكنأاوقفتاو:لاق.هنمهلدبالاموالامناطلس

رادقمببسكلاىلعردقيالوريقفوهنملةلأسملانأاوقفتاو:لاق«كلذىلعردقاذإضرف
رادقمنملقأناكامنأاوقفتا"!مهنأالإىنغلارادقميفاوفلتخاو:لاق«ةحابمهتوقميقيام

نأوءًافافكدازامفمويلاتوقنأكلذنمهيلإبهذييذلاو:لاق«ىنغسيلفمويلاتوق

.راسيوىنغدازامفماعلاتوق

نكيملذإةحابمكلذهدنعسيلنملاهنأوهيلعمارحمويتوقهدنعنملةلأسملانأو

ةاكزلانمةبجاولاةقدصلاذخأنأوءالزهتوملااهكرتيفيشخاذإهيلعضرفاهنأوءابستكم

نِإو«نيكسمهنألًانكسوةوسكوةقفننمهلايعلوهلهماعتوقهدنعسيلنملحابمتارافكلاو

.فافکهدنعناکوًاريقفنكيمل

ملعأهللاوينغهنألانركذاممهلايعلوهلهماعتوقهدنعنمىلعمارحاهذخأنإو

رارسأةرطنقاهولتتىلاعتهللادمحباهرارسأوةاكزلاةرطنقتلمكءقيفوتلاونوعلاهبو«مكحأو

.حجحلا

.(۲۳۰/۱٠۲۳۱)هصنبيلازغللءايحإلايفهلككلذركذ(۱)

.اهتفذحفقايسلاىلعةدئاز.نأ:ةملكو.مهنأنأالإ:لصألايف()



ةسداسلاةرطنقلا

جحلارارسأةرطنق

رئاسرارقتسادعبًاليبسهيلإعاطتسانملكىلعجحلاضرفهناحبسهللانأملعا

نمكلانهاموةرخألارفسلريكذتجحلارفسيفناكفلاومألاونادبألاىلعضورفلا

ناكرأنيبنمجحلاناكفلامكلابهللاءاشنإكلذحرشيتأيسامىلعلاوهألاوراطخألا

هللالزنأهبهيفامامونيدلاللامکهبوهیضتقيامبعرشلاماتخورمعلاةدابعهينابمومالسإلا ا
هكنَلَعُتممْنََوطلرولل۰

.4او

وأًايدوهيتميلفجحيملوجحلاهيلعبجونم»:مالسلاهيلعلاقهيف:لاقيو

يفىراصتلاودوهيلااهكراتيواسيولامكلاباهلجأنمنيدلامدعبهتدابعبمظعأف٩ابنارصت

اهلئاضفواهبادآواهننسواهناكرأليصفتواهحرشىلإةيانعلافرصننأريدجفلالضلا

.اهرارسأو

امبنجتاوءاهتلمجقئاقحلاةضورباتكنمويلازغلاباتكنملقنأهللاءاشنإانأو

باتکيفوانقيفوتوءانتمصعهللابوءانباتكنمىضماميفتلعفامكءانتمثأبهذمهيفالاخ

,باواالثيفءاشنإصحتيجلارارسأنمهانرکذامنآملعا:يلازغلا

.حجحلابوجوطورشو

.عوجرلاىلإرفسلاادبمنمبيترتلاىلعةرهاظلاهلامعأيف:يناثلابابلا

.ةنطابلاهلامعأوةيفخلاهرارسأوةقيقدلاهبادآىف:ثلاثلابابلا

.۳:ةيآلاةدئاملاةروس(١)

.لاقمهدانسإينوبیرغ:لافويلعٹثیدحنمهوحنيذمرتلاو«ةريرهيأثیدحنميدعنباهاور)۲(

۲4(1/0)ينغملايفيقارعلاهلاق



حجحلاةرطنق£۸

لوألابابلا

:لوصفةسمخ.يفر,صحتي

جحلالئاضفيف:لوألالصخلا

O2$ور% نعوراضلُكىلَعَوالاجر/كويٌجَحْلابسالايفْنُدأَو»:هناحبسهللالاق1[ /ء٥]

ىدانجحلابسانلايفنذؤينأهيلعوانيبنىلعهللاىلصميهاربإلجوزعهللارمأامل:لاقةداتق

.هوجحف"ايبىلاعتهللنإسانلااهيأ

.ةرخألايفةرجألاو«مسوملايفةراجتلا:ليق.4مَلعفاََماوُدَهْشَل»:ىلاعتلاقو

هللالوقريسفتيفليقوةبعكلابرومهلرفُغلاقاذهفلسلاضعبعمساملهنإلاقيو

.قملأكطاّرصمهلنعال:لجوزع

هلو:ىلاعتلاقواهنمسانلاعنميلاهيلعناطيشلادعقيةكمقيرطهنإ:لاقمهضعبنإ

هنمةمحرلاقفهنعنيزجاعلاىلاعتهللاملعفةفاكسانلاىلعجحلابباطخلاهجوتف

مالسلاهيلعيبنلاربخأفءةصاخنيعيطتسملاىلعهبجوأف."اليسهلَعاَطَتْسَأنم:مهل

:مالسلاهيلعلاقفهاضريوهبحيامبسحىلعجحلادؤملباوثلانمىلاعتهللابجوأامب

."ههمهتدلومویکهبونذنمجرخقسفيملوثفريملفتيبلااذهجحنم»

باوثهلسيلروربملاجحلاوامهنيباملةرافكةرمعلاىلإةرمعلانم»:مالسلاهيلعلاقو

.«ةنجلاالإ

دمحمنبرفعجهدنسأدقو.“ةفرعبفوقولاالإاهرفكيالًابونذبونذلانمنإ:لاقيو
.مالسلاهيلعهللالوسرىلإ

.۷:ةيالاجحلاةروس)۱(

.هوجحفًاتيبىنبهللانإ:ءايحإلايف(۲)
.٢۲:ةيالاجحلاةروس(۳)

.١٠:ةيآلافارعألاةروس(4)
.۹۷:ةيألانارمعلآةروس(0)
.۹۷:ةيالانارمعلآةروس(1)

.(۱/٤٢۲)ةريرهيأثيدحنمهاجرخأ:ينغملايفيقارعلالاق(۷)

.(۱/۲40)ينغملايفيقارعلاهلاق.ًالصأهلدجأمل(۸)

 



۹٤جحلاةرطتق

جاحلارجأهيلعيرجأتامفًارمتعموأًاجاحهتيبنمجرخنم»:لاقهنأولكهنعو

لخدأهلليقو«بساحيملوضرعيملنيمرحلادحأيفتامنموءةمايقلامويىلإرمتعملا

.«ةنجلا

«اوعفشاوعفشنِإومهلبيجتسااوعدنإومهلرفغاورفغتسانإومهاطعأ/

."«اهيفامبايندلانمريخةروربمةجح»:مالسلاهيلعلاقو

هولأسنإ«هراوزولجوزعهللادفورامعلاوجاجحلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
08

هللانأنظفةفرعبفقونمًابونذسانلامظعأ»:تیبلالهآقيرطنمدنسمثیدحيفو
."6لرفغيملىلاعت

ةمحرنورشعوةئاممويلكيفتيبلااذهىلعلزنيلا:لاقهنأوَهنعسابعنبانعو

)0(..ى.6.
«نيرظانللنورشعونيلصمللنوعبرأونيفئاطللنوتس

مويمكفحصيفهنودجتءيشلوأنمهنإفتيبلابفاوطلانماورثكتسا»:ربخلايفو

.ةرمعالوجحريغيفءادتبافاوطلابحتسااذهلو.«هنودجتلمعطبغاوةمايقلا

هباصأنملكارفغًابنذهدبعلرفغاذإلجوزعهللانألاقيو«هبثذنممدقتامهلرفغرطملا

.فقوملاكلذىف

ةشئاعٹثیدحنمينطقرادلاوههاورو‹ةريرهيأٹیدحنملوألارطشلاببعششلايفيقهيبلاهاور)۱(

.قباسلاردصملا.فيعضامهالكوهوحنيناثلارطشلا

.قباسلاردصملا.eةريرهيأثیدحنمهاجرخأ)۲(

اوعفشنإو‹؛مهاطعأهولأسنإ:هلوقنودو«هراوزوهلوقنودهريرهيأثٹیدحنمهجامنباهاور)۳(

.(١/٤٢٤۲)قباسلاردصملا.نابحنباهاورو؛مهاطعأفهولاسو:رمعنباٹثیدحنمهلوءاوعفش

نمسودرفلادنسميفيمليدلاهیوریشنبرادرهشروصنموبأوءقرتفملاوقفتملايفبيطخلاهاور(4)

.قباسلاردصملا.فيعضدانسإبرمعنباثيدح

:متاحوبآلاقونسحدانسإبسابعنياثيدحنميبعشلايفيقهيبلاوءءافعضلايفنابحنباهاور)0(

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.ركنمثيدح

‹ةثلاثلايفعفريونيترممدههنإفتيبلااذهنماوعتمتسا:رمعنباثیدحنممكاحلاونابحنباهاور)١(

.قباسلاردصملا.نيخيشلاطرشىلعحيحصمكاحلالاقو

ناكهاصحاأفاعوبسأتيبلااذهبفاطنم»:رمعنباثيدحنمهجامنباو؛يذمرتلادنعوءهدجأمل(۷)

.قباسلاردصملاءهنسحوينمرتلاظفل.«ةبقرقتعك
٤/م۲/جتاريخلارطانق



جحلاةرطتق7

يفمويلضفأوهوةفرعلهألكلرفغةعمجمويةفرعمويقفاواذإفلسلاضعبلاقو
تلَمكأمويا:لجوزعهلوقلزنذإًافقاوناكوعادولاةجحمالسلاهيلعيبنلاجحهيفوايندلا

.4"۰يمنمُكيَعتَمَْومكيمك
دهشأ:هنعهللايضررمعلاقفًاديعاهانلعجلانيلعةيألاهذهتلزنول:باتكلالهألاق

وهوييهللالوسرىلعةعمجمويوةفرعموينينثانيديعموييفتلزنأدقلةيآلاهذهنأ

."جاحلاهلرفغتسانملوجاحللرفغامهللا»:لاقيهنعو.ةفرعبفقاو

نوملسيفةكئالملامهاقلتتةكماومدقاذإجاجحلانأ:ءاملعلانمهريغودهاجمنعو

.اقانتعإةاشملانوقنتعيورمحلانابكرنوحفاصيو/لبإلانابكرىلع[ب/۷]

.ًاديهشتامجحبيقعوأوزغبيقعوأناضمربيقعتامنم:لاقهنأنسحلانعو

‹ةجحلايذرهشيفهلرفغتسانملوهلروفغمجاحلا:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

.لوألاعيبرنمرشعورفصو‹مرحملاو

مهنيعأنيباولبقيوجاحلااولبقتسينأوةازغلااوعيشينأفلسلاةداعنمنإ:لاقيو

.ماثالاباوسندتينألبقكلذبنوردابيوءاعدلامهولأسيو

ةليلناکاملفةنستججح:لاققفومنبيلعنعیوریو:لاقيلازغلاباتكيفو

امهيلعءامسلانمالزتدقنيكلمنأكمانملايفتيأرف‹فيخلادجسميفىنمبتمنةفرع

مكيردتأ:لاقهللادبعايكيبل:رخألالاقف«هللادبعاي:هبحاصامهدحأیدانفرضخباث

.يردآال:لاق؟ةنسلاهذهيفانبرتيبجح

.فلأةئامتسانبرتيبجح:لاق

؟مهنملبقمکيردتفآ:لاق

.ال:لاق

.سفنأةتس:لاق

.يرمأىنمهأوًاديدشًامغتممتغاوًاعزفتهبتنافينعاباغفءاوهلايفاعفترامث:لاق
رعشملادنعتمنةفرعنمتضفأاملف«سفنأةتسيفنوكأانأنيأفسفنأةتسلبقاذإ:تلقف

.۳:ةيآلاةدئاملاةروس(١)
.(١/٢4۲ينغملا).ملسمطرشىلعحيحص:لاقوةريرهيبأثيدحنممكاحلاهاور(۲)



٥٥حجحلاةرطنق

لوأكالزندقناصخشلااذإفمونلاينلمحفمهنملبقنمةلقيفوقلخلاةرثكيفركفأمارحلا

؟ةليللاهذهانبربهواذاميردتأ:لاقمثءهنيعبمالكلاداعأوهبحاصیدانفامهتثيهىلعةرم

.ال:لاق

.فلأةئامتسلانمدحاولكلبهوهنإف:لاق

.ملعأهللاوفصولانعلحيامرورسلانميبوتهبتناف:لاق

[ب/۸٥]جاحللو؛ةنسحنلوعبسهریعباهوطخيةوطخلكببكارلاجاحلل»:لاقهنأدليهنعو/

مرحلاتانسحامو:ليف.(مرحلاتانسحنمةنسحةئامعبساهوطخيةوطخلکبيشاملا

يزاغلاتحفاصلًادحأتحفاصةكئالملانأولوةنسحفلأةئامبةنسحلا»:لاقهللالوسراي

ةكموتيبلاةليضفيف:يناثلالصفلا

.ةيآلا”€سالًيامايقماَرَحْلَاتيابكَهللالَعَج:هناحبسهللالاق

.ةيآلا€.....اكراجُمهكيِذّللساَلِلعضوسيبلأنِ:ىلاعتلاقو

.*”4اشأوساليةَتيلاَملَعَجذلو:ىلاعتلاقو

.٩'«انمادَاذهلعجأ:ميهاريإنعًاربخملاقو

.مارحلاتيبلاهبهللاصخامماهركذبباتكلالوطياممتايالاهذهلاثمأيف

ملعألينإهللاو»:لاقفةكمنمشيرقرافكهجرخأنيحهنأمالسلاهيلعيبنلانعءاجو

نوكرشملا»لاقوأ«كلهأنأالولوهللاىلإهللاضرأكنإوهللاىلإهللادالببحأكنأ

.٩«تجرخامكنمينوجرخأ

فلأةئامتسةنسلكيفهجحينأتيبلااذهدعودقىلاعتهللانأ»:مالسلاهيلعهنعو

يفوهلوآيفكلذيفوهراشأدقويلازغللءايحإلاباتكنعلوقنمجحلالئاضفبابيفدرواملك)۱(

.)۱/٤٢٤٢٢٤۲عجاروهئانثأ

.۷٩:ةيالاةدئاملاةروس()

.٦۹:ةيآلانارمعلآةروس(۳)
.١١٠:ةيآلاةرقبلاةروس()
.١١٠۱:ةيآلاةرقبلاةروس(٥)

نباوءىربكلايفيئاسنلاو؛هححصويذمرتلاهاور:(۱/٤٤۲)ينغملايفيقارعلالاقاذهوحننع)۱(

.ءارمحلانبيدعنبهللادبعثيدحنمنابحنباوجام



o۲جحلاةرطنف

اهجحنملكوةفوفزملاسورعلاكرشحتةبعكلانإفءةكئالملابلجوزعهللامهلمكاوصقننإف

.”«اهعمنولخديفةنجلالخدتىتحاهلوحنوعسياهراتسأبقلعتم

برهييبننماموءةكئالملاتيبلابفاطنملوأ»:لاق/هنأمالسلاهيلعهنعءاجو]1/۹٥[

.٩"«توميىتحاهبهدبعيةكمبهللاىلإبرهالإهموقنم

مزمزنيباميفبيعشوحلاصودوهوحونربقنإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
.ماقملاو

روبقلدوسألانكرلاويناميلانكرلانيبامنإويبنةئامثالثروبقلةبعكلالوحنإ»:لاقو
ىلاعتهللادبعفةبعكلاىتأفمهرهظأنيبنمجرخهموقهيذكاذإءايبنألانميبنلكوءايبنأةعبس

.؟تومییتح

َرَحىلاعتهللاىلإاكشمالسلاامهيلعميهاربإنبليعامسإنإ»:لاقمالسلاهيلعهنعو

حورلاىلإحورلاكيلعيرجيرجحلايفةنجلاباوبأنمًابابكلحتفأىنهيلإهللاىحوأفةكم

.'ةمايقلامويىلإ

نيأنمينولأستالأ:مهللاقفهباحصأىلإمويتاذلبقأنافعنبنامثعنایوریو

ًامئاقناكوةنجلابابىلعًامئاقتلزام:لاقف؟نينمؤملاريمأايتئجنيأنم:اولاقف؟تئج
.هدنعهللاوعديبازيملاتحت

باوبأنمبابدوسألانكرلاوةنجلاباوبأنمبابيناميلانكرلانإ»:لاقهنأيهنعو
دنعويناميلانكرلادنعكلذكو«باجتساالإهدنعىلاعتهللاوعديدحأنماموةنجلا
.(بازيملا

.«ةنجلاضايرنمةضوردوسألانكرلاويناميلانكرلانيبام»:لاقمالسلاهيلعهنعو

يفتامنموءايندلاءامسيفتامامنأكفةكميتامنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
."«باذعالوهيلعباسحالةمايقلامويهللاهثعبًارمتعموأًاجاحنيمرحلادحأ

.قباسلاعجرملا.ًالصأهلدجأمل(١)
(۱/٠٠۱)ریسفتلايفريثكنباهركذ(۲)

.(١/46)روشتملاردلايفيطويسلاهركذ(۳)
ء(۲۱۸/۲)تاعوضوملايفيزوجلانباو(٤/٥٥٤٠)ءافعضلايفلماكلايفيدعنبادنعيناثلاهفرط)٤(

.(1£4/١٦)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلاو

 

 



o۳حجحلاةرطنق

[ب/۰٦]هبنذنممدقتامهلرفغ/ًاباستحاوًاناميإتيبلاىلإرظننم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

[ناك]ةالصالوفاوطريغنمتيبلاىلإرظننم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعءاجو

.(ًادجاسًاعكارًامئاقًامئاصةنسةدابعنملضفأ

هلوسرلوهللًابستحمةدحاوةعاسةبعكلالبقتسمسلجنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«مئاقلامئاصلاطبارملاورمنعملاوجاحلارجأهلناكةلبقللًاميظعتو

هلرسیتامهيفماقوهلکهماصفةكمبناضمررهشكردأنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.هةعافشوةرفغممويلكبهلناكوةكمريغبناضمر‹رهشفلأةئامهلهللابتك

ديدشفئاصموييفًاعبسمارحلاهللاتيبلوحفاطنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

هللاركذنملإهمالكلقوءادحأيذؤينأريغنمرجحلاملتساوءهسأرنعًارساحرحلا
ءةنسحفلأنوعبسهلبتكتوةجردفلأنوعبساهعضيو'اهعفريمدقلكبهلناكىلاعت

يشاملالضفو«بكارلاىلعيشاملالضفىلاعتهللاهيطعيوءةئيسفلأنوعبسهنعىحمتو

.""«بكاوكلارئاسىلعرمقلالضفكبكارلاىلع

نملنورفغتسيةكئالملانمًافلأنيعبسبةفوفحمةبعكلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعءاجو

.(هيلعنولصيواهبفاط

ناكيذلاحلاصلالمعلانمهلهللابتكةكمبضرمنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.(ةنسنيتسةدابعهلمعي

هنعرانلاتدعابتراهننمةعاسةكمرحىلعربصنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
7اعةئامد

.مهن٥هريسم

[ب/١٠٦]نإوماقملاونكرلانيبامىلاعتهللاىلإ/عاقبلابرقأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعءاجو

هتيبلوحنيفئاطلابيهابيلهناحبسهللانإوىلاعتهللاةمرحيفضوخيلتيبلابفئاطلا
.(ةكئالملا

۹1(۲/0)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملادنعهفرط()

.(300)ةعوفرملارارسألايفيراقلايلعو‹(۹/۲٠۳)ءافخلافشكيفينولجعلاهدروأ(۲)

.(٤٠۷٤۳)لامعلازنكيفيدنهلايقتملاو؛(۲/٤٥۳)افخلافشكيفينولجعلاهدروأا()



oجحلاةرطنق

رظنأينأكفهنيبومكنيبلاحينألبقفاوطلانماورثكتسا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

ةكمبمهردةقدصوأءارجحًارجحاهمدهيفاهيلعًاسلاجعديفأعلصأةشبحلانملجرىلإ
اياطخللريفكتدوسألارجحلاسملنإو«مزمزءامراربألابارشاهيفو؛مهردفلأةئامب

نيمآنيمآ:لوقتءةكئالملاهلتنمأةكمباعدنموءاطحاياطخللناطحيبونذللطاطحإو

‹رهدلاةدابعهلهللابتكةالصالوفاوطريغنمةكمىلإرظننمو«مارحلاهللاتیبلوح

.رهدلامايصو

ذئمويفوطيةضافإلافاوطفاطوءمالسإلاةجحجحنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.هلبنذالو

ىتحمويلاكلذيففقوملاونديةفرعمويناكاذإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعءاجو

نماوؤاجًاربغًاثعشيدابعاورظنا:لوقيءةكئالملامهبهللايهابيفءءامسلاىلإىندأنوكي

اوفنأتساةفرعلهأايدانميدانيفءًاعيمجمهلترفغدق«يترفغمنوجريقيمعجفلك
.(مکلرفغدقف‹لمعلا

مويثعبُيهنأوءةنجلاتوقاينمةتوقايرجحلانإ:مالسلاهيلعهنعثيدحلايفو

.٩"«قدصوقحبهملتسانملدهشيهبقطنيناسلو/نانيعهلةمايقلا[/

ناکهنأ:يورو.هيلعدجسهنأيورو.""هاريثكهلبقيانغلباميفمالسلاهيلعناكو

.”نجحملافرطلبقيمثهيلعنجحملاعضيوةلحارلاىلعفوطي

مفتالورضتالرجحكنأملعأليئٺٳ:لاقمثهلبقهنعهللايضررمعنأيورو

.(٤/۲۷۳۲۸۰)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلاهفرطدروأ()

ءيئاسنلاظفل.اةنجلانمدوسألارجحلا»:سابعنبا.ثيدحنميئاسنلاو‹؛هححصويذمرتلاهاور)۲(

ٹثیدحنمهدانسإححصومكاحلاو؛نابحنباو«هحامنباهاورو؛هنسحويذمرتلاهاورثيدحلايتابو

هدانسإححصوء«ةنجلاتيقاوينمناتتوقايماقملاونكرلانإ»:سنأثيدحنممكاحلااضيأسابعنبا

.ًاریثک:هلوقنودرمعثیدحنمهاجرخأ(۳)
.(۱/43۲)ينغملايفيقارعلاهلاقًايلاخءآرنإًاڻالثةرملكهلبقيناكهنأو

.قباسلاردصملاءهدانسإححصوءرمعثيدحنممكاحلاورازبلاهاور(4)
ردصملا.نيخيشلاطرشنمسيل:لاقومكاحلاةدايزلاكلتبهاورويلعاهاوريتلاةدايزلانودهاجرخأ(٥)

.قباسلا
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لبنينمؤملاريمأاي:يلعلاقف«تاربعلابسكتانهاهنسحلاابأاي:لاقفًايلعىأرفةياورو

رجحلااذههمقلأمثًابتكمهيلعبتكةيرذلاىلعقاثيملاذخأاملهناحبسهللانإ:لاق

دنعسانلالوقىنعمكاذف:ليق.دوحجلابرفاكللدهشيوءافولابنمؤمللدهشيهللانيمأوهف

.كدهعبءافووكباتكبًاقدصتوكبًاناميإمالتسالا

نانيعهلسيبقيبألثمةمايقلاموينايتآيماقملاونكرلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعءاجو

امالولورجحلاريغةنجلانمضرألايفءيشىقبيمل»:مالسلاهيلعلاقهنأنظأو

.أربالإةهاعوذىفشتسااملنيكرشملاساجنأنمهسم

فلخو«بازيملاتحتًاعضومرشعةسمخيفةكمبءاعدلاباجتسيهنأ:ربخلايفو

يفوءةفرعيفوءدوسألارجحلاوبابلانيباموهو؛مزتلملايفو«فاوطلايفوءماقملا

یو‹ةورملاوافصلایلعو‹باجتسمًاضيأثالثلاتارمجلا٩دنعوةفلدزملايو«ینم

[ب/۳٦]هلیجرتءاعدلايفنهي/دهتجانمف٤؛‹باجتسمعضاوملاهذهنمعضوملکيفويعسلا

.ملعأهللاوةباجإلا

لكاذكوفلأةئامبمهردةقدصوفلأةئامبةكميفمويموصنأ:نسحلانعيورو

.ةجحلدعيتارمعثالثوةرمعلدعيميباسأةعبسفاوط:لاقيو.فلأةئامبةنسح

.٩[يعم]ةجحكناضمريفةرمع»:رخآثيدحيفو

نورشحيفعيقبلالهأ"يتآمث«ضرألاهنعقشنتنملوأ"’[انأ]»:لاقهنأأَيهنعو

.٩*«نيمرحلانيبرشحأفةكملهأيتآمث«يعم

.حسانلانموهسهبسحاو.نع:لصألايف(١)
نمهاجرخأ:(٠/٤٤۲)ينغملابهيلعهقيلعتيفيقارعلاهنعلاقثيدحلاوءايحإلانمنيفوقعملانيبام()

هاوروء؟يعمةجحوأةجحيضقت»:كشلاىلعملسمدنعيهف«؟يعم»:هلوقنودسابعنباثيدح

.كشريغنماهتدايزبمكاحلا
.ءايحإلانمنيفوقعملانيبام()

.ءايحإلانمبيوصتلاوءيتأي:لصألايف()

.(۱/٤٤۲)ينغملايفيقارعلاهلاق.رمعنباثيدحنمنابحنباوءهنسحويذمرتلاهاور()
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مالسلامهيلعةكئالملاهتيقلهكسانمىضقاملمالسلاهيلعمدآ""[نإ]»:ربخلايفو

.ماعيفلأبكلبقتيبلااذهانججحدقلمدآايكجحهللارب:اولاقف

لإرظنينملوأفضرألالهأىلإةليللكيفرظنيهناحبسهللانإ»:رثألايفءاجو
هلرفغًافئاطهآرنمف«مارحلادجسملالهأ”[مرحلالهأنم]هيلإرظنينملوأومرحلالهأ

.«هلرفغةبعكلالبقتسمًامئاقهآرنمو«هلرفغًايلصمهآرنمو

علطيالوء”لادبألانملجرتيبلااذهبفوطيوالإموينمسمشلابرغتال:لاقيو

ء؛ضرألانمهعفرببسناككلذعطقنااذإوء"”داتوألانمدحاوهبفاطلإةليلنمرجفلا

عبساهيلعىتاذِإ'[اذهو]:لاق«رثأاهل'”[سانلا]ىريالةبعكلاتعفردقوسانلاحبصيف

حوليضيبأقرولااذإفسانلاحبصيف«فحاصملانمنآرقلاعفريمثءدحأاهجحيملنينس

راعشألاىلإسانلاعجريمث‹ةملكهنمركذتالفبولقلانمنآرقلاخسنيمثفرحهيفسيل

دنعةعاسلاوءهلتقيومالسلاهيلعىسيعلزنيوءلاجذلاجرخيمثءةيلهاجلارابخأويناغألاو

.اهتدالوعقوتتبرتقملالماحلاهلزنمبكلذ

[H/tتاومسلاتقلخموياهتمرح/ءةكبوذهللانإماقملالفسأيفبوتكم:لاقيو

يفعفريسونيترممدهدقوعفرينألبقتيبلااذهبفاوطلانماورثكأ»:ربخلايفو
.'«ةلاشلا

.ءايحإلانمنيفوقعملانيبام(١)
هاوروحصيال:لاقوسابعنباثيدحنمللعلايفيزوجلانباهقيرطنمويدنجلالضفملاهاور()

.سابعنباىلعًافوقومةكمخيراتيفيقرزألا
.(۱/٤٤۲)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام()

:لادبألاامأوثيداحألاحيحصيفةحصلانمامهلساسأالوفوصتلالهألناحلطصمداتوألاوءلادبألا()
.مهداقتعايفامكنامزلارخآىلإكلذورخآبلدبألجرتاماملكًاحلاصالجرنوعبرأمهنأنولوقيف

يوانقلا«يعافرلاو«يودبلاوءيقوسدلا:ةعبرأرصملهأًاصوصخومهدنعمهفباطقألاوأداتوألاامأو(٥)
نممكايإومهايإوهللاانافاع.اهظافحوضرألاداتوأمهنأنودقتعيومهفرطبسحمهنيباميفنوفلتخيو
.داقتعالااذهلثم

.(۱/٤٤۲)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام()

.(۱/٤٢٤۲)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام(۷)

.اورثكتسا:ءايحإلايف(۸)

=مدههنإفتيیبلااذهنماوعتمتسا:رمعنباثيدحنمهححصومكاحلاو.نابحنباو«رازبلاهاور()
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تأدبايندلابرخأنأتدرأاذإ:ىلاعتهللالاق»:لاقألييبنلانأيلعنعىوريو

."٠٠هرثأىلعايندلابرخأمث«هتبرخفيتيبب
مأينلأستأ»:مالسلاهيلعلاقف؟هيفهلامجحلانعهلأسيلجرهءاجهنأأَييبنلانعو

اذهمؤتكجورخنعلأستنأ[ديرت]ينتجكنإف»:لاق؟«هنعينلأستنأديرتامبكربخأ

ةئيسكنعيحمتوةنسحكتلحاراهوطختةوطخلكبكل»:لاقهللالوسرايمعنلاق.«تيبلا

كتاعكرامأو«كمأكتدلومويككبونذنمجرختكنإفكفاوطامأوءةجرداهبكلعفرتو

ءةبقرنيعبسقتعكفةورملاوافصلانيبكفوطامأو«ليعامسإدلونمةبقرقتعكففاوطلادعب
ًاربغًاثعشيدابع:لوقيفءامسلالهأتافرعلهأبيهابيهناحبسهللانإفتافرعبكفوقوامأو

ءترفغلايندلامايأددعوجلاعلمرورحبلادبزلثمكبونذتناكولفقيمعجفلكنمينوتأ

جوحأكلذفكبردنعكلٌرخَدُمفكرحنامأو«ةريبكريفكتةاصحلكبكلفرامجلاكيمرامأو

امأوءةمايقلامويارونكسرنمعقتةرعشلكبكلنإفكسأركقلحامأوءهيلإنوكتام

عفشيوهملتسانملكلدهشيناتفشوناسلونانيعهلوةمايقلاموييتأيهنإفرجحلاكمالتسإ

[ب/٥٦].«ةنجلانملهنإوهقلخنمءاشينمهبحفاصيضرألايفهللانيمأهنإوهل/

حجلثلانمًاضايبدشأناكهنأوةنجلانمهنأسابعنبانعيورفًاضيأهيففلتخادقو

.نيكرشملااياطخهتدوسىتح

.نوكرشملاهدوسفًاضاضييإةولؤللاكناكهنأ:هبنمنبةبهونعو

لوحلاهبو؛مكحأوملعأهللاويداولاراجحأنمرجحهنأ:ةيفنحلانبدمحمنعو

.قيفوتلاو

هتيهاركوهللااهسرحةكمبماقملاةليضفيف:ثلاثلالصفلا

هيفُفِكاَعْلَأاوس:هناحبسهللالاقميسجرجأوميظعلضفهلةكمبماقملانأملعا

.هبءىراطلاوهيفميقملاينعي.داو

.(١/٤٤۲ينغملا).ةثلاثلايفعفريوءنيترم=
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.رثأهلسيل()

.(٢٢۲ء۱/٤٢٤۲)بیترتريغىلعءايحإلايفدراوانهىلإو()
.٥۲:ةيآلاجحلاةروس)۳(
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ماقملانيطاحملاءاملعلانمنوفئاخلاهركنكل.ثيدحلايفانمدقامكءدعاقتنأو«تاثيسلا

:ةنالثيناعملةكمب

يفبلقلاةقرحنيكستيفرثؤتامبركلذنإفتيبلابسنآلاومربتلافوخ:اهدحأ

.مكنمينميلالهأاي:لوقيوءاوجحاذإجاجحلابرضيهللاهمحررمعناكاذهلومرحلا

سائلاعنمبمههنأ:ًاضيأرمعنعيوردقلو.مكقارعقارعلالهأايو«مكماشماشلالهأايو
.تيبلااذهبسانلاسنأينأتيشخ:لاقوفاوطلاةرثكنم

ةباثمتيبلالعجهناحبسهللانإفعوجرلاةيعادثعبنتلةقرافملابقوشلاجيهت:يناثلا

.ًارطواهنمنوضقيالوىرخأدعبةرمهيلإنودوعيونوبوثييأ؛اتمأوسانلل

نمكلريختيبلااذهبقلعتمةكمىلإقاتشمكبلقودلبيفنوكت:فلسلاضعبلاقو

.رخأدلبيفكبلقوماقملابمربتمتنأوهيف/نوكتنأإ[/]

هبفوطينممتيبلااذهىلإبرقأوهوناسارخبلجرنممك:فلسلاضعبلاقو

.ملعهللاو

نأ”ىرحلابورطخلاديدشكلذنإفاهببونذلاواياطخلابوكرنمفوخلا:ثلاثلا

يلوحنيغئاطلانمىقلأامليربجايكيلإمث«وكشأهللاىلإ:لوقيراتسألاوةبعكلانيبًامالك

.هنمعطقيذلالبجلاىلإينمرجح

التوءةكمالإلمعلالبقةمهلابدبعلاهيفذخاؤيدلبنمام:هللاهمحردوعسمنبانعو
لاقيو.ةدارإلادرجمهنأيأ"ميلاباَذَعنيرفذُنمِبداَحْإبهتفذرُهرَمَو:ىلاعتهلوق
.تانسحلافعاضتامكفعاضتتاثئيسلا

بذكلا:ليقو.مرحلايفداحلإلانمةكمبراكتحالا:لوقيناكهنأسابعنبانعو
.ًاضيأ

.(۱/٤٤۲)ءايحإلانمبيوصتلاو.رحلاب:لصألايف(١)
.٢۲:ةيالاجحلاةروس()
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ًابنذبنذأنمّيلِإبحأةيكربًابنذنيعبسبنذأنأل:ًاضيأهنعهللايضرسابعنبانعو

ىلإنيميقملاضعبىهتناكلذفوخلو.فئاطلاوءةكمنيبلزنمةيكرو:لاق؛ةكمبًادحاو

ًارهشماقأمهضعبو.ةجاحلاءاضقدنعلحلاىلإجرخيناكلبمرحلايفهتجاحيضقيالنأ

ننظتالو.ةكمرودةرجأءاملعلاضعبهركةماقإلانمعنمللو.ضرألاىلعهبنجعضوامو
[ب/۷٦]نعمهروصقوقلخلافعضاهتلعةيهاركهذه/نألةعقبلالضفضقانمماقملاةيهاركنأ

ريصقتلاعمماقملاىلإةفاضإلابلضفأهبماقملاكرتنأ:انلوقىنعمفءعضوملاقحبماقملا

.فيكوتاهيهفهقحبءافولاعمماقملانملضفأنوكينأامأف«مربتلاو

بحأولجوزعهللاضرأريخكنإ»:لاقوةبعكلالبقتساةكمىلإلِيداعاملو
‹ةدابعتيبلاىلإرظنلاوالفيكو.«تجرخام"كنمتجرخأىنأالولوىلإىلاعتهللادالب
.مكحأوملعأهللاوءانركذامكةفعاضماهيفتانسحلاو

ةنيدملالضفيف:عيارلالصفلا

اهللعجدقومارحلاتيبلاوةكمدعبدالبلالضفأمالسلاهيلعلوسرلاةنيدمنأملعا
تمرحانأوءةكممرحمالسلاهيلعميهاربإنإ»:ٍَيلاقفءةكممرحكًامرحمالسلاهيلع

.ةنيدملابنالبجامهو؛روثىلإريعنيباموهواهيترحينعي.«اهيتبالنيباموهوةنيدملا

اهيلعكرابومالسلاهيلعاهلاعدو.«نوملعيناكولمهلريخةنيدملا»:مالسلاهيلعلاقو

.٩*«اندميفانلكرابوانعاصيفانلكرابوانتنيدميفانلكرابوءانرمثيفانلكرابمهللا»:لاقف

هيلعملستهلةالومهتتأفرمعنبهللادبعدنعًاسلاجتنك:لاقماوعلانبريبزلانعو

عاعكلاييدعقا:رمعنبالاقفنامزلاانيلعدتشا«نمحرلادبعابأايجورخلاديرأينإ:تلاقف

وأًاعفشهلتنكلإاهئاوألواهتدشىلعدحأربصيال»:لوقيوييهللالوسرتعمسينإف

[ب/۸١]يقنتل/اهنإوهنمريخوهنماهيفهللالدبأالإاهنعةبغراهنمدحأجرخيالوةمايقلامويًاديهش
.°”«ديدحلاثبخريكلايقنيامكسانلا

.ريخل:ءايحإلايف()

؛هححصويذمرتلاهاور:لاقو(۲44/۱)ينغملايفًاقيلعتيقارعلاهركذثيدحلاو.امل:ءايحإلايف(۲)
.ءارمحلانبيدعنبهللادبعثيدحنمنابحنباوءهجامنباو«ىربكلايفيئاسنلاو

.(۲££/۱)ىلازغللءايحإلاىفهمالكوهمامتبلصفلا(۳)

.(۸۸5)ًاطوملايفكلامو«(٤٥٤۳)عماجلايفيذمرتلاو؛(۸۳٤جحلا)حيحصلايفملسم:دنعهفرط(8)
.دیعسوبأوءرمعنباو؛ةريرهوبأثيدح:(۱/۲40)ينغملايفيقارعلالاقءايحإلايفًارصتخمهوحننع)0(
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نمينتجرخأكنإمهللاءهبحنوانبحيلبجاذه»:دحألبجيفلوقيمالسلاهيلعناكو

امبتبثفيهربقاهيفلعجوةنيدملاهنكسأف.«كيلإعاقبلابحأينكسأفّيلِإعاقبلابحأ
يفةالص»:ٍألَيلاقذإةفعاضمًاضيأاهيفلامعألاوةكمدعباهنملضفأةعقبالهنأانركذ
.”«مارحلادجسملالإهاوساميفةالصفلآنمريخاذهيدجسم

اهيفةالصلانإفءةسدقملاضرألاةنيدملادعبوءفلأبةنيدملابلمعلككلذكو

.لامعألارئاسكلذكو‹ةئامسمخب

فالآةرشعبةنيدملادجسميفةالص»:لاقهنألِييبنلانعسابعنبانعيورو

فلأةئامبمارحلادجسملايفةالصوءةالصفلأبىصقألادجسملايفةالصوءقةالص

.الص

.""”ءةمايقلامويًاعيفش

هلةطبارمللماقملانإفروغثلاالإةيواستماهيفعضاوملاف:ثالثلاعاقبلاهذهدعبامو

اذهيدجسمومارحلادجسملادجاسمثالثلالإلاحرلادشتال»:َِيلاقكلذلوميظعلضف
.”«ىصقألادجسملاو

ةرايزلةلحرلانمعنملايفثيدحلااذهبلالدتسالاىلإءاملعلاضعببهذدقو

.ءاحلصلاءاملعلاروبفودهاشملا

:يلاقاهبرومأمةرايزلالبكلذكرمألانأيلنيبتامو:لاقيلازغلاباتكيفو

.٩ارجهاولوقتالواهوروزفالأرباقملاةرایزنعمکتیهنتنك

دعبدجاسملانأل/دهاشملااهانعميفسيلوءدجاسملايفدروامنإثيدحلاو

.(۱/٤٤۲)ينغملايفيقارعلاهلاق.رمعنباثيدحنمملسمهاورو؛ةريرهيآثیدحنمهيلعقفتم()
اولصفهوتئا»:سدقملاتیبيفديجدانسإبةنوميمثيدحنمهجامنباهاوروءهتلمجبهدجأملبيرغ(۲)

فلأنيسمخبىصقألادجسملابةالص#:سنأثيدحنمهلوءهريغيفةالصفلأكهيفةالصنإفهيف
.ركنمهنإ:يبهذلالاقوءہفعضنمهدانسإيفسيلو«ةالصفلأنیسمخبيدجسميفةالصوقالص

.(۱1/40۲)ينغملايفيقارعلاهلاق
.قباسلاعجرملا؛حيحصنسحيذمرتلالاقرمعنباثيدحنمهجامنباو‹يذمرتلاهاور)۳(
.قباسلاردصملاعجارءديعسيباوءةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم)٤(
.قباسلاردصملاعجار؛بيصحلانبةديربثيدحنمملسمهاور)0(



١٦ححلاةرطنف

امأورخآدجسمىلإةلحرللینعمالفدجسمهيولإدلبالوةيواستمةنالثلادجاسملا

يفناکولمعنلجوزعهللادنعمهتاجردردقىلعاهترايزةكربلبىواستتالفدهاشملا

؛یسومو«میهاربإلثمءايبنألاروبقىلإلاحرلادشلئاقلااذهعنميلهيرعشتيل

روبقفكلذزوجاذإوءةلاحإلاةياغيفكلذنمعنملاومالسلامهيلعمهريغو«"”ىسيعو

اهدصاقموةلحرلاضارغأنمكلذنوكينأدعبيالواهانعميفءاحلصلاوءاملعلاوءايلوألا

.ةلحرلايفاذهدصاقملانمةايحلايفءاملعلاةرايزنأامك

ملعلاةدافتسارفسلانمهدصقنكيملذإهناكممزالينأديرملابىلوألافماقملاامأو

ءلومخلانمبرقأوهامعضاوملانمبلطيلفملسيملنإفهنطويفهلاحهلملسامهم

نعيوردفدِهلعضاوملالضفأكلذو‹ةدابعللرسيو‹بلقللغرفأو‹نيدللملسأو

مقأفًاقفرهيفتيأرعضوميفهدابعقلخلاولجوزعهللادالبدالبلا»:لاقهنأٍلَيهللالوسر

.٩«ىلاعتهللادمحأو

هنعلقتنيالفءيشيفهتشيعمتلعجنموءهمزلیلفءيشنمقزرنما:ربخلايفو

.هيلعریغتيىتح

ىلإ:تلقفهديبهتلقذخاوهیفتکىلعهبارجلعجدقنایفستیأر:لاق"مهضعبنعو

ابآاياذهلعفتو:تلقفلاق.اهيفميقأصخراهيفةيرقينغلب:لاقیرخأةياكحيفو

ناكو.كمهللقأوكنيدلملسأهنإفهدصقافدلبيفصخربتعمساذِإ؛معن:لاق؟هللادبع

[ب/۷۰]هيفلقتنينامزاذه/نيروهشملابفيكفنيلماخلاىلعهيفنمأيالِءوسنامزاذه:لوقي

.نتفلانمهتيدبرفيةيرقىلإةيرقنملجرلا

بهاذم:لاقف.ناسرخ:هلليقفنكسأدالبلايأيردأالهللاو:لاقهنأیکحيو

.قارعلاف:ليق.ةرهشلادارأءعباصألابكيلِإراشي:لاق.ماشلاف:ليق.ةدسافءارآوءةفلتخم

.فرحمانهامنأبسحأو.ىسيعلدب.ىيحيو:ءايحإلايف()
.(1١/45۲)ينغملايفيقارعلاهلاق«فيعضدنسبريبزلاثيدحنميناربطلاوءدمحأهاور()
:ظفلبةلاهجهيفدنسبةشئاعثيدحنموء؛نسحدنسبىلوألاةلمجلابسنأثيدحنمهجامنباهاور()

.قباسلاردصملا.«هلركتتيوأريغتيىتحهعديالفهجونمًاقزرمكدحألهللاببساذإف
.ميعنوبأ:ءايحإلايف(8)



ححلاةرطنق۹

ىلعتمزع:لجرهللاقو.ندبلاوسيكلابيذتةكم:لاق.ةكم:ليفو.ةربابجلاةدلب:لاق

نبحصتالوءلوألافصلايفنیلصتال؛ثالثكصوأ:لاق.ينصوأفةكمبةرواجملا

هلمعبطلتخيفدقتفيفرهتشيهنأللوألافصلاهركامنإو:لاق.ةقدصنرهظتالوء'”ايشرق

.مكحأوملعأهللاو.عنصتللاونيزتلا

هتاروظحموهتابجاووهناكرأوهتحصوجحلابوجوطئارشيف:سماخلالصفلا

:ماسقأةسمخىلعلمتشيلصفلااذهو

:ناعونيهو:طئارملايفلوألا

.جحلاموزلطورش:امهدحأ

.هتحصطورش:يناثلاو

نملكف.ةعاطتسالاءمالسإلا‹ةيرحلا‹لقعلاءغولبلا:ةسمخيهفموزللاطورشامأف

منءمارحألاهمزلةراجتوأةرايزلةكملوخددارأنمو‹ةرمعلاضرفهمزلجحلاضرفهمزل

مهلوخديفةصخرلاتءاجدقفنيباطحلاكةكمىلعدادرتلارثكينملإ؛حجحوأةرمعبللحتي

.مارحإريغبةكم

‹ةحصلافهسفنىفامأبابسأهلكلذوةرشابملل:امهادحإ:ناعونفةعاطتسالاامأو
نأبفلاملايفامأو.رهاقودعالورطخمرحبالبةنومأمةبصخمنوكتنأبفقيرطلايفامأو
كلمينأبوءديدشنطولاةقرافمنألنكيملوألهأهلناكهنطوىلإهبايإوهباهذةقفندجي

وأةلحارىلعردقينأوءهنويدهبيضقيام/كلمينأوءةدملاهذهيفهتقفنهمزلتنمةقفن[/]

.ةلمازلاىلعكسمتسانإةلمازوألمحمباهئارك

هنكلوهريغوأضرمبجحلانعزجاعلاةعاطتساوهفةعاطتسالانميناثلاعونلاامأو
.مالسإلاةجحنمريجألاغارفدعبهنعجحينمرجأتسينأكلذوهلامبجحلاعيطتسي

:لاقءاعيطتسمهبراصنمزملابألاىلعهتعاطنبالاضرعاذإ:ءاملعلاضعبلاقو
حجحلاهمزلعاطتسانموءكلاولاىلعةّنمهيفلاملالذبودلوللفرشاهيفندبلابةمدخلانال
جحلالبقتامنإونعطقسهرمعرخآيفولوهلرسيتنإفرطخىلعهيفهنكلوريخأتلاهلو

.خسانلانمفيرحتوهو.ًاشيرق:لصألايف()

.(۱/٤٤۲.٢٤۲)هتمجبهيفوهفءايحإلايفلصفلاعجار()

 

 



۹۳حجحلاةرطنف

تامامٹلٹنمهنعجحيهتكرتيف"![جحلا]ناكوهبىصوأنإوءحجحلاكرتبًايصاعهللايقل

.هللادنعدیدشهرمأفراسیلاعمجحيملوتامنموهيلعجحالوهناحبسهللايقلتام

برضبراصمألايفبتكأنأتممهدقل:لاقهنأهنعهللايضررمعنعيوردقذإ

ىلإثعبأنأتممهدقل:لاقرخآظفليفوءاليبسهيلإعيطتسينممجحيملنمىلعةيزجلا
ةيزجلاهيلعتبرضوالإجحيملفجحلاهيلعبجوًانسغلبالجردجأالفنيملسملاراصمأ

ًاينغالجرتملعول:سواطوءدهاجموءيعخنلاميهاريإوءريبجنبديعسنعو

.ًارفاکتامعیضموهوهبصويملنإ:لاقبيبحنبعيبرلانعو

[ب/۷۲]ًامیسناکجحيملوًارسومًاحيحصتام/نم:لاقرمعنبانعدهاجمنعًاضيأهنعو

."نيِملاَعلَانَععِنَعهللانفركنمو:التمثًارفاكهينيعنيب

هلوقارقوايندلاىلإةعجرلالأسكريملوجحيملوتامنم:لوقيسابعنباناكو
.7وصسإوا3oTہى .ملعأهللاو.جحأ:لاق."”4ےكَرَتاًميِفًاحلاَصلَمغعأيلعلِنوُعِجْرَأٌبَر:لجوزع

.مالسإالاوءتقولا:ناعونيهوةحصلاطورشيناثلا

رحنلاةليأيففلتخاوءةجحلايذنممايأهعستو‹ةدعقلاوذوءلاوشوهف:تقولاام

عيمجوءةرمعيهفةدملاهذهريغيفجحلابمرحأنمف؟المآةفرعبفوقولااهيفيزجيله

اذإالإمالسإلاةجحنعهجحيزجيالكرشملانإف:مالسإلابهعوقوطورشامأو
.ةفرعبفوقولالبقملسأ

جحاذإيبصلانأحيحصلاو؟المأجحلايفطرشوهلههيففلتخادقف:غولبلاامأو

.(۱/٢٤۲)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام()

.۹۷:ةيآلانارمعلآةروس(۲)
.۹:ةيآلانونمؤملاهروس)۳(

 



جحلاةرطنق1

هنإفةفرعبفوقولالبقدبعلاقتعأو«يبصلاغلباذإالِإدبعلاكلذكوءةداعإهيلعفغلابريغوهو

.ةفرعجحلانألمالسإلاةجحنعيزجي

مارحإلانألمارحإلاتقودنعمالسإلاضرفنعةرمعلاعوقويفطورشلاهذهطرتشيو

.ملعهللاوفاوطلاكةرمعلايفطرشكلذ

مث‹مالسإلاةجحنعةمذلاةءاربيهفغلابلارحلانعًالقنجحلاعوقوطورشامأو

هنعجحينأهلمحتاذإريغلاقحءاضقمث‹هسفنىلعهبجوأاذإرذنلامث«هدسفأنملءاضقلا

.ملعأهللاوهريغلكلذدعبلفنلامثءةباينوأهفالخب

دنعاهيلعقفتم"ثالثيهو:اهنودجحلاحصياليتلاناكرألايفيناثلامسقل

(Î تاقيملازواع-نأ/دعبنممرحأاذإنکل«هریغنموأتاقيملانممارحألا:اهدحأ[۷۳/

.مدهمزل

فقونإليقوءهلجحالففقيملوسمشلاتباغنإفراهنتافرعبفوقولا:يناثلا

.هازجأدقفرحنلامويرجفعولطلبقةعاس

هذهنمءيشبجاحلایتمف.رحتلامويمارحأإلانمللحتلادعبةرايزلافاوط:ثلاثلا

كلذكوءةنسهنألوقلارثكأوضرفوهليقف؛ةورملاوافصلانيبيعسلايففلتخاو

.ةنسهنألوقلارثكأوهيففلتخممارحلارعشملادنعهللاركذ

جاحلاىلعضرفوهفجحلايفهنعمرحملاّيهناموءعامجلاوءديصلابانتجاامأو

.ملعأهللاورمتعملاو

ءمارحلارعشملابفوقولاكرتوءةفلدزملابتيبملاكرتو«مرحلانمجرخيىتحفاوطلاعوكر
ثالثلاتارمجلايمركرتوءةبقعلاةرمجوحبذلاو«قلحلاكرتوءهيفلجوزعهللاركذكرتو

رامجلاو‹مدهيلعفتاروكذملاهذهنمًاثيشكرتنمفءعادولافاوطكرتو«قيرشتلامايأيف

.(۱/46۲)يلازغللنيدلامولعءايحإيفلصفلابلغأدرو)۱(

.اهدعو؛ةسمخ:ءايحإلايف)۲(



٥1ححلاةرطنق

.ملعأهللاومدهمزلادعاصفتاياصحثالثكرتنإ

.دارفإو«نارقوءعتمت؛ةثالثيهو:ةرمعلاوجحلاءادأبوجويف:عبارلامسقلا

كلذةماعيفجحلااهفدريمثاهنملحيفجحلانعةدرجمةرمعلادارفإوهف:عتمتملاامأ

:طورشةتساهلو

.جحلارهشأيفاهبمرحينأ:اهدحأ

.جحلارهشأيفاهنملحينأ:يناثلا

.كلذهماعيفجحلابمرحينأ:ثلاثلاو

.هقفألثموأهقفأىلإعوجرلالبقكلذنوكينأ:عبارلاو

[ب/٤۷].دحاوماعيفحجحلالبقةرمعلاعقتنأ/:سماخلا

.یوطيذالوةكملهأنمنوكيالنأ:سداسلا

:ناعونًاضيأعتمتملاو

نيبیعسومزمزءامنمبرشوعكروفاطفةكممدقاذإيدهلاقوسيعتمتم:امهدحأ

ءرحتلامويهلحميدهلاغلبيىتحريصقتالوقلحريغنمًامرحمةكمبمقيلفةورملاوافصلا

هللحدقفريصقتلاوقلحلابةرمعلاكسانمنمغرفاذإهنإفهعميدهالعتمتم:يناثلاو

نيلحملاىلعمارحهنإفمرحلاديصالخامكلذريغوبيطلاوءاسنلانمءيشلك

.نيمرحملاو

لامعأهيفكتوءامهبًامرحمريصيفاعمةرمعلاوجحلانيبعمجينأوهف:نارقلاامأو

ةرمعلاجردنتوءءاهقفلاضعبلوقيفةرمعللامهديدجتدنعو‹فاوطلاويعسلانمحجحلا

هيعسففوقولالبقىعسوفاطاذإهنأالإ«لسغلاتحتءوضولاجردنيامك؛حجحلاتحت

ضرفلافاوططرشنألبوسحمريغفهفاوطامأو؛مهضعبلوقيفنيكسنلانمبوسحم
عكريوةرمعللفطيلفةكمنراقلامدقاذإ:يدنعنسحألاو«فوقولادعبعقينأجحلاو

اذإمث«تيبلابنفوطيالوًامرحمماقأغرفاذإف«ةورملاوافصلانيبىعسيومزمزنمبرشيو
ةرايزللفاطاذإمثبيطلاوءاسنلاالخامهمارحإنملحوقلحوحبذةبقعلاةرمجىمر

.ملعأهللاوءةرمعلانمقلحلاهكرتلةاشمدهمزليوهلكلالحلاهللحدقف«ىعسو

ةجحلايذرشعيفمدقنإتيبلابفوطيالوًادرفمجحلابمرحينأوهف:دارفإلاامأو

٥/م۲/جتاريخلارطانق



حجحلاةرطنق1

اذإف«تيبلاروزيولحيفةبقعلاةرمجيمري/ىتحًامرحمماقأفاطاذإوسابالفاهنبقامأو٥۷/1]

ةيبيدحلانموأميعنتلانموأةنارعجلانماهبمرحيفمارحإللٌلحلاىلإجرخجحلانمغرف
.ملعأهللاوعوطتنأالإمددرفملاىلعسيلو

امهمزليعتمتملامثءنارقلانملضفأدارفإلاوءدارفإلانملضفأانباحصأدنععتمتلاو

ىلعهنمناكنمهرضاحومارحلادجسملايرضاحنممرحملانكيملاذإيدهلانمرسيتسا
دجسملايرضاحنمعتمتملانكيملاذإفمرحلالهأمه:ليقوءةالصلاهيفرصقتالةفاسم

اذِإةعبسوةفرعموياهرخآرحنلالبقجحلايفمايأةثالثمايصفدجيملنإفءمدهيلعفمارحلا

.”ملعأهللاوءاوسعتمتملامدكدجيملاذإنارقلامدلدبو«نطولايفليقوقيرطلايفعجر

:ةتسيهو:ةرمعلاوجحلاتاروظحميفسماخلامسقلا

‹ءادروءارازإسبلينأيغبنيلبءةمامعلاوفخلاوليوارسلاوصيمقلاسبل:اهدحأ

دشبسأبالو‹ليوارسفًارازإدجيملنإو«فافخألانمًابعكمفنيلعندجيملنإف«نيلعنو
رذحيلوميخلاوبابقلاولمحملابلالظتسالاكلذكوءةقفنلاعيضتاللهطسوىلع"”نايمهلا

امطيخملكسبلتنأاهلف:ةأرملاامأوءهسأريفلجرلامارحإنإفهيطغيوأهسأرسمتنأ

لبهساميامبالوعقربباههجورتستنأدعباهقنعيفيلحلاوجابيدلاوريرحلاوزخلاالخ

.'ملعأهللاواههجويفاهمارحإ
هسأرىطغوأًاطيخمسبلوأبيطتنإًابيطءالقعلاهدعياملكبنتجيلفبيطلا:يناثلا

.ةاشمدهيلعفًادمعتم

نوداميفومدهيلعفًادعاصفًاثالثملقوأعزننإفرافظألا/ملقورعشلاعزن:ثلاثلا0(3
يوادتلاوناهدإلاولاحتکالابسابالوهسفنیمدأاذإكلذكونيکسمماعطدحاولکلكلذ

.هيفبيطالامب

عماجنإفةرمعلايفعقووأةفرعبفوقولالبقعقواذِإجحللدسفموهوعامجلا:عبارلا

نمًائیشلعفنٍفاههبشوةرشابملاورظنلاوةسمالملاوةلبقلاكعامجلاتامدقم:سماخلا

.(٢٤۲ء۱/٤٦٤۲)ءايحإلايفموقلااذهوحن()

.(۱/۷٤۲)ءايحإلايفهصنبمسقلااذهو(۳)
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.ملعأهللاوىنمأاذِإمدهيلعفًاقفادءامنميملنإومدقتامكهجحدسفدقفىنمأفاذه

لتقنإفمارحلاولالحلانيبدلوتموهاموأهنملكؤييذلاربلاديصلتقف:سداسلا

‹هيفءازجالولالحرحبلاديصوةقلخلايفبراقتلاهيفيعاريمعنلانمهلثممدهيلعفًاديص

هلكاذهنألًاراصتخاءايشألاهذهانرصتخا.ملعأهللاوةمقلوأةرمثوأةبحهيف'"ندبلاماَوَحو

.قيفوتلاهللابوهانفلأيذلاجحلاباتكيفحورشم

يناثلابابلا

عوجرلاىلإرفسلالوأنمةرهاظلالامعألابيترتيف

:لمجرشعيهو
يف:اهدحأ:ةينامثيهو«مارحإللاىلإجورخلالوأنمننسلايف:ىلوألاةلمجلا

ةقفنهمزلتنملكلةقفنلادادعإوءنويدلاءاضقوءملاظملادروءةبوتلابادبينأيغبنيفلاملا

امبيطلالالحلالاملانمًادازبحصتسيوءعئادولانمهدنعامدريو‹عوجرلاتقوىلإ

ءافعضلابقفرلاوءدازلايفعسوتلاهعمهنكميهجوىلعلبريتقتريغنمهبايإوهباهذلهيفكي
[ب/۷۷]وأ«فعضتاللمحلاىلعةيوقةبادهسفنليرتشيوءهجورخلبقءيشبقدصتيوءءارقفلاو/

.هيفهاضرلصحیو«ریثكوليلقنمهلمحينأديرياميراكمللرهظيلفىرتكانإف«اهيرتكي

‹هركذيسننإهيلعًانيعمريخللًابحمًاحلاصًاقيفرسمتلينأيغبنيقيفرلايف:ةيناثلا
هءاقفرعرويوءهرّبصهردصقاضنإوvاوقزجعنإوءهعجشنبجنإوهناعأركذنإو

يفةنسلاوريخمهتيعدأيفهللعاجىلاعتهللانإف«مهتيعدأسمتليوءنيميقملاهناوخإو

دارأنمللوقيٍِْيَيناكو۳«كلمعميتاوخوكتنامأوكنيدهللاعدوتسا»:لوقينأعادولا

امنيأريخللكهجووءكبونذرفغوءىوقتلاهللاكدوزءهفنكوهللاظفحيف»:رفسلا
7

.(۱/۷٤۲)ءايحإلاهباتكىفىلازغلاهركذاذك()

.ةيجرشلاناديدلاو«ثيغاربلاو‹لمقلاك:ندبلاماوه()

:ارقصدارأاذإلجرلللوقيناكهنأ:رمعنباثيدحنمیئاسنلاو؛هححصويذمرتلاو«دوادوبهاور)۳(

.(۱/٢٤۲)ينغملايفيقارعلا.انعدويٍةَيهللالوسرناكامكىتحينمندأ
.«هفنكوهللاظفحيف»:هلوقنودهنسحويذمرتلادنعوهوسنأثيدحنمءاعدلايفيئاربطلاهاور()

.قباسلاردصملا
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.هريغنوديلوتمللهبیعدينأيغبنياذهف

امهيلصينيتعكربلزنملاعدوينأجورخلابمهاذإيغبنيرادلانمجورخلايف:ةثلاثلا
صالخإلاةروسبةحتافلادعبةيناثلايفو.4َنورفاَكْلااَهُيَأايلف:ةحتافلادعبىلوألايفارقي

تنأمهللا:لاقوةقداصةينوقداصصالخإنعهناحبسهللاىعدوهيديعفرغرفاذإفًاثالث

نممهايإوانظفحا‹«باحصألاوءكلولاولاملاولهألايفةفيلخلاتنأوءرفسلايفبحاصلا

نوهمهللا«ىضرتامبلمعلاوىوقتلاوربلااذهانرفسيفكلأسننإمهللاءةهاعوةفآلك
كتيبانغلبوءلاملاونيدلاوندبلاةمالساذهانرفسيفانقزراو«ضرألاانلوطاورفسلاانيلع

بلقتملاةبآأكورفسلاءاثعونمكبذوعنانإمهللا«مالسلاهيلعدمحمكيبنربقةرايزو«مارحلا

الو؛كراوجيفمهايإوانلعجامهللا«باحصألاودلولاولهألاولاملايفرظنملاءوسو/[1/]

.كتيفاعنممهبوانبامريغتالو«كتمعنمهايإوانبلست

للابالإةوقالولوحالهللاىلعتلكوتهللامسب:لاقرادلابابىلعلصحاذِإ:ةعبارلا

لعلهجُيوألهجأوأ«مدظأوأملظأوأءلذأوألذأوأ«لضأوألضأنأكبذوعأينإبر

كتاضرمءاغتباوكطخسءاقتإتجرخلبةعمسالوءايرالوًارطبالوًارشأجرخأملينإمهللا

كيلعو«ترشتناكبمهللا:لاقىشماذإف«كئاقلىلإاقوشوكتنسعابتإوكضرفءاضقو
الاموينمهأامينفكاف«يئاجرويتقثتنأمهللا«تهجوتكيلإو«تمصتعاكبو«تلكوت

‹ىوقتلايندوزمهللا«كريغهلِإالو«كؤانثلجو«كراجزع«ينمهبملعأتنأاموءبمتهأ
."هعلحريلزنملكيفءاعدلااذهبوعديو.تهجوتامنيأريخللينهجوو«يبنذيلرفغاو

تلكوت«ربكأهللاءهللابوهللامسب:لقيلفهتلحاربكراذإوبوكرلايف:ةسماخلا

نكيملءاشيملاموناكهللاءاشام؛ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالولاىلع
يهجوتهجوينإمهللا«نوبلقنملانبرىلإانإو«نينرقمهلانكامواذهانلرخسيذلاناحبس

اذإف.ليكولامعنويبسحتنأ«كيلعيرومأعيمجيفتلكوتوءكيلإيرمأتضوفوءكيلإ
عبسربكأهللاهللاالإهلإالوهلدمحلاوللاناحبس:لاقهتحتتوتساوةلحارلاىلعىوتسا
لماحلاتنأمهللاللاانادهنأالوليدتهنلانكامواذهلانادهيذلاهللدمحلا:لاقو«تارم

.”رومألاىلعناعتسملاو/رهظلاىلع[1/۹]

.(۸/۱٤۲)ءايحإلايفاذك()

.(۱/٢٢۲)هيلعلخدیلزتملکيف:هرخآيفلاقهنأريغ.هصنبءايحإلايف)۲(
.هصنبقباسلاردصملا()
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هريسرثكأنوكيوراهنلاىمحيىتحلزتيالنألوزتلايفةنسلاوءلوزنلايف:ةسداسلا

.°”«راهنلابيوطتالامليللابيوطتضرألانإفةجلدلابمكيلع»:مالسلاهيلعلاق‹ليللاب

مهللا:لقيلفلزنملاىلعفرشأامهموءريسملاىلعًانوعكلذنوكيىتحليللابهمونللقيلو
‹نللضأامونيطايشلابرو‹نللقأاموعبسلانيضرألابرو‹نللظأاموعبسلاتاومسلابر

نمريخوهلهأريخولزنملااذهريخكلأسأ«نيرجاموراحبلابرو«نيرذاموحايرلابرو

هيفىلصلزتملالزناذإف.نيمحارلامحرأايمهرارشرشينعفرصاهيفامريخوهيف
اذإف.قلخامرشنمرجافالوربنهزواجياليتلاتاماتلاتاملكبذوعأ:لاقمث«نيتعكر

بدامرشوكيفامرشوكرشنمهللابذوعأءهللاكبرويبرضرأاي:لاقليللاهيلعنج
كلواموٍدلاووءدلبلاينكاسنمو«برقعوةيحودوسأودسألكرشنمهللابذوعأ«كيلع

.ميلعلاعيمسلاوهو؛راهتلاوليللايفنكسامهلو

اميرهنألةلفاقلاجراخًادرفتميشميالوراهنلابطاتحينأيغبنيو:ةسارحلايف:ةعباسلا

ماننإو«هعارذشرتفاليللاءادتبايفماننإف؛مونلادنعًاظفحتمليللابنوكيومطقنيوألاتغي

يفييهللالوسرمانيناکاذکهءهفکيفهسأرلعجوءًابصنهعارذبصنليللارخآيف

نمهتافامنوكيفيرديالوهوسمشلاعلطتفمونلالقثتسااميرهنألءانغلباميفهرافسأ

[ب/۸۰]ماناذإفةسارحلايفناقيفرلابوانتينأليللايفبحألاو.جحلانم/هلانيامملضفأةالصلا

ةيآرقيلفراهنوأليليفمبَسوأودعُهَدَصَقنإفءَةَسلاوهفرخألاسرحامهدحأ
للابالإةوقالهللامسب:لقيلونيتذوعملاو«صالخإلاةروسوهللادهشوءيسركلا

فرصيالهللاءاشامللاالإتاريخلابيتأيالثلاءاشامهللاىلعتلكوتهللايبسح
ءأجلمهللانودالو«ىهتتمهللاءاروسيلءاعدنملهللاعمسءىفكوهللايبسحهللاالإءوسلا

يحلابتنعتساوءميظعلايلعلاهللابتنصحتءزيزعيوقهللانإيلسروانأنبلغألهللابتك

نبدلاخثيدحنماطوملايفةدايزلاهذهوراهنلابيوطتامهلوقنودسنأثيدحنمدوادوبأهاور()

.(۱/748)ينغملايفيقارعلاهلاق.ًالسرمنادعم
.قباسلاردصملايفهصنب(۲)

يقشمدلادوعسموبأءازعوحيحصدانسإبةداتقيبأثيدحنملئامشلايفيذمرتلاوءفمحأهاور(۳)

.(1١/۲4۹)ينغملايفيقارعلاهلاق.هيفهرأملوملسمىلإيديمحلاو

ليللايأ:يرجاهملليراصتألالاقفهيفثيدحيفرباجثيدحنمقاحسإنباقيرطنميقهيبلاهاور(8)
دنعثيدحلاوثيدحلايرجاهملاعجطضافءهلوأينفكالب:لاقف؟هرخآوأهلوأهكيفكأنأكيلإبح

.قباسلاردصمدا«يرجاهملليراصنألالوقهيفسيلنكلودواديأ
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انمحرامهللاءمارياليذلاكفنكبانفنكاوءمانتاليتلاكنيعبانسرحامهللا؛تومياليذلا

ةفأربكئامإوكدابعبولقانيلعفطعامهللاءانؤاجروانتقثتنأوكلهنالفانيلعكتردقب

.°”نيمحارلامحرأتنأكنِإةمحرو

كلمهللا:لوقيمثثالثربكينأبحتسيقيرطلايفضرألانمًازشنالعامهم:ةنماثلا

ةشحولافاخامهمو؛حبسطبهامهمو.لاحلكىلعدمحلاكلوفرشلكىلعفرشلا

.توربجلاوةزعلابتاومسلاللجحورلاوةكئالملابرسودقلاكلملاناحبس:لاقهرفسيف
0...)۲(
.قيفوتلاهلئابو

:ةسمخيهوءةكملوخدىلإتاقيملانممارحإلابادأيف:ةيناثلاةلمجلا

مرحييذلاروهشملاتاقيملاىلإىهتنااذِإمارحإلالسغهبيونيولستغينأ:لوألا

فتنوءرافظألاميلقتنمةرطفلالاصخبنايتإلاوفيظنتلابهلسغمتينأهليغبنيوهنمسانلا

.”ةراهطلايفتمدقيتلاةفاظنلالامكتسانمكلذريغو«لصقوءةناعلاقلحو/نيطبألا[1/]

نأبحتسيمارحإللنيبوثسبليوءاهنعدرجتيوءةطيخملابايثلاقرافينأ:يناثلا

نمضيبألاوةرخالابرزتيوامهدحأيدتريفالسغذنماسبليملنيليسغوأنيديدجانوکي

.٩”لاعتهللاىلإبحأبايثلا

دقعغرفاذِإمثءةبوتكمةالصرصحتملنإامهرثإىلعمرحيونيتعكرعكرينأ:ثلاثلا
ظفلعممارحإلاداقعنالةينلادرجميفكيوءدارفإوأنارقوأعتمتنمدارأامىلعمارحإللةينلا

كلةمعنلاودمحلانإكيبلكلكيرشال[كيبل]كيبلمهللاكيبل:لوقيفءةيبلتلا

ةجحب:لقيلفنرقنإوللاايكيلعاهغالبواهمامتةرمعبكيبل«كلكيرشال*"[كلملاو]

نإو.هللاايكيلعاهغالبواهمامتةجحب:لقيلفدرفأنإوهللاايكيلعاهغالبواهمامتةرمعو
ًاقحكيبلكيلءابغرلاو‹"””كيديبهلكريخلاوكيدعسوكيبل؛لاقفءةيبلتلايفدازءاش

.(۱/٤٤۲)ءايحإلاىفهصنب(١)

.قباسلاعضوملاءايحإلايفهصنب(۲)

.قباسلاردصملايفهصن)۳(

.انهامممتأوهوحنبقباسلاردصملايف(8)
.قباسلاردصملانمهتبثأولصألانمطقسنيفوقعملانيبام(0)
.قبام"ردصملانمهتبثأولصألانمطقسنيفوقعملانيبام(1)
.قباسلاردصملانمبيوصتلاو.كديب:لصألايف(۷)
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(”قيفوتلالابودمحملآودمحمىلعىلصمهللاًاقروًادبعتًاقح
ناكاذإريسلايفذخأاذإوًابكارناكنإهتلحارهبتثعبنااذإيبلينأهليغبني:عبارلا

ءادُأاىلعينعأويیلهرسیفچلاوأةرمعلادبديرأ|يفمهلاا:لوقينأهلبحتسيوالجار

تىتكوتلبقوتیضتراوتضرنيذلاكدفونمينلعجاوءكرمأاوعبتاو؛‹كدعوبا

[ب/۸۲]١يماظعويخمويصعويرشبويمدويرعشويمحلكلمرحأدفمهللا١٨تمسو/

نمبنتجيلفءةرخألارادلاوكهجوءاغتيإطيخملاسبلوبيطلاوءاسنلايسفنىلعتمرحو

.لبقاهانركذ°”يتلاةتسلاتاروظحملامرحأنيح

حبيالٹیحب؛هتوصاًھاعفارلوزنوبوكرلکدنعو؛طوبهودوعصلکدنعو‹سانلا

توصلامفربسأبالوءربخلايفدروامك."”ابئاغالومصأيدانيالهنإف«رهنيالو؛ءهقلح

فيخلادجسموءمارحلادجسملاينعأ-كسانملاةنظماهنإفءةئالثلادجاسملايفةيبلتلاب

؛توصعفرريغنمةيبلتلاباهيفسأبالفدجاسملارئاسامأو-تاقيملادجسمو«ىنمب

.”«ةرخآلاشيعشيعلانإكيبل»:لاقءيشهبجعأاذإلِيناكو

:ةتسيهو«فاوطلاىلإةكملوخدبادأيف:ةثلاثلاةلمجلا

:لاقيوءةبحتسملاتالاستغالالاقيوءةكملوخدلىوطيذبلستغينأ:ىلوألا

مث‹مودقلافاوطلمثءةكملوخدلمث«مارحإلالاستغا:اهدحأ؛عستجحلايفتانونسملا

ةارللوءةرايزلافاوطللسغلاو«ثالثلارامجلايمرللاستغا:ةئالثمث«ةفرعبفوقولل

.مهضعبكلذريملوءعادولا

كنمأوكمرحاذهمهللا:ةكمجراخوهومرحلالوأيفلوخدلادنعلوقينأ:ةيناثلا

.قباسلاردصملاىفهوحنب()
.نحلوهويتلا:لصألايف()
.(٢۲0‹۹/۱٤۲)ءايحإلاىفهصنب()

.نحلوهو.هب:لصألايف(8)
.)۱/٠۲0۰)ينغملايففيقارعلا.ىسوميبأثيدحنمهيلعقفتم()
نأ:سابعنباثیدحنمهححصومكاحللو«هوحتبالسرم`هاجمثيدحنمدنسملايفيعفاشلاهاور)۱(

.قباسلاردصملا.«ةرخألاريخريخلاامنإ»:لاق«كيبلمهللاكيبل»:لاقاملفتافرعبفقوأَيهللالوسر



V۲جحلاةرطتق

نمينلعجاو‹كدابعثعبتمويكباذع/نمينمأوءرانلاىلعيرشبويمدويمحلمّرحف[أ/۸۳]

نأ:لاقيءفاكلاحتفبءادكةينثنميهوحطبألابناجنمةكملخدينأ:ةثلاثلا

نمجرخيلفجرخاذإفىلؤأهبيساتلاف‹”قيرطلاةداجنماهيلإلدعمالسلاهيلعهللالوسر
.ايلعلايهىلوألاوىلفسلاةينثلايهوفاكلامضبءادُكةينث

هلِإال:لقيلفتيبلاىلعهرصبعقيهدنعفمدرلاسأرىلإىهتناوةكملخداذإ:ةعبارلا
ءمالسلابانبرايانيحف؛مالسلاعجريكيلإومالسلاكنمومالسلاتنأمهللاءربكأهللاوشاالإ

‹هتفرشوهتمركوهتمظعكتيباذهنإمهللا«ماركإلاولالجلااذايتكرابت«مالسلارادانلخدأو

ًانامیإوًاميركتهمركوهفرشوهمظعنمدزوةباهموًاميركتوًافيرشتهدزوًاميظعتهدزفمهللا

كتنجينلخدأوكتمحرباوبأيلحتفامهللا«نيحلاصلاكدابعنمهرمتعاوهجحنممةباهمو
.ميجرلاناطيشلانمينذعأو

مالسلاهيلعيبنلابءادتقاةبيشينببابنملخديلفمارحلادجسملالخداذإ:ةسماخلا

هللاليبسيفوءهللاىلإوءهللانموهللابوءهللامسب:لقيلولوخدلادنعىنميلاهلجرمدقيلو

ءىفطصانيذلاهدابعىلعمالسوهللدمحلا:لاقتيبلانمبرقاذإفءهللالوسرةلمىلعو

كئايبنأعيمجىلعوءكليلخميهاربإىلعو«كلوسروكدبعدمحمىلعىلصمهللا
لبقتنأيكسانملوأيفاذهيماقميفكلأسأينإ/مهللا:لقيلوهيديعفريلو«كلسرو[/0]

هلعجيذلامارحلاهتيبينغلبيذلاهللدمحلاءيرزوينععضتوءيتئيطخنعزواجتتو«يتبوت

مرحلاوء‹كدلبدلبلاو؛كدبعينإمهللا.نيملاعللىدهوًاكرابمهلعجوءانمأوسانللةياثم
سئابلاةلأسمكلأسأ«كتعاطمامتإو«كتمحروكاضربلطأتئجءكتيبتيبلاو«كمرح

بلاطلا«كتمحرلىجارلا«كتبوقعنمفئاخلاءكرمألملستسملاكيلإرطضملاريقفلا

ءادأىلعيننيعتنأو«كترفغمبيلدوجتنأوءكوفعميظعبينلبقتستنأكلأسأ«كتاضرمل
.كضئارف

:لوقتوءهلبقتوءىنميلاكديبهسمتوءكلذدعبدوسألارجحلادصقتنأ:ةسداسلا
فقفءّنسملاوليبقتلاعطتستملنإف.تافاوملابيلدهشأءهتدهاعتيقاثيمواهتيدأيتنامأمهللا

ملاايلعلاةينثلانمدةکم,لخداذإفَيهلالوسرناک:لاقرمعنباثيدحنمهيلعقفتم(۱) يتلثلانملخلخ
.()۱/٢٢۲)ينغملايفيقارعلا.ثيدحلاEEءاحطبلاب



V۳جحلاةرطنق

دجتنأالإمودقلافاوطوهوءفاوطلانودءيشىلعجرعتالمثكلذلقوهتلباقميف

.۷فرمن‹مهعميلصتفةبوتكملاةالصلايفسانلا

.فاوطلايف:ةعبارلاةلمجلا

:ةتسًارومأيعارينأيغبنيفمودقللوأةرمعللامإفاوطلاحاتتفاةكممداقلادارأاذإف

ءندبلاوبوثلايفثبخلاو«ثدحلاةراهطنم:ةالصلاطورشيعارينأ:لوألا

ءادتبالبقعبطضيلوءمالكلاهيفهللالحأنكلةالصتيبلابفاوطلاوءةروعلارتسو«فاطملاو

رسيألاهبكنمىلعهيفرطعمجيوءىنميلاهطبإتحتهئادرطسولعجينأوهو؛فاوطلا

[ب/٥۸]لغتشيو«فاوطلاءادتبادنعةيبلتلاعطقيوردصىلعًافرطوءهرهظَءاروًافرطيخريف/

.اهركذنسىتلاةيعدألاب

حنتيلوءرجحلادنعفقيلو«هراسيىلعتيبلالعجيلفءعابطضالانمغرفاذإ:يناثلا

هنیبنکیلوءهفاوطءادتبايفهندبعيمجبرجَحلاعيمجبرميف«همادقرجّحلانوكيلًاليلقهنع

ىلعًافئاطنوكياليكلوءلضفأهنإف«تيبلانمًابيرقنوكيل«تاوطخثالثردقتيبلانيبو
ءبسېتليو«ضرألابناورذشلالصتيدقدوسألارجحلادنعوءتيبلانمهنإف«ناورذشلا

رادجضرعنملضفيذلاوهناورذشلاو«تيبلايففاطهنألهفاوطحصيالهيلعفئاطلاو

.هنيميىلعفاوطلاءىدتبيفقوملااذهنممث«رادجلاىلعأقيضنأدعبتيبلا

ينإمهللاءربكأهللاهللامسب:فاوطلاءادتبايفرجّحلاةزواجملبقلوقينأ:ثلاثلا

مثييدمحمكيبنةنسوكتنسلًاعابتاو؛كدهعبءافوو«كباتكبًاقيدصتوءكبًاناميإكلأسأ
‹كتيبتيبلااذهمهللا:لوقيفتيبلابابىلإيهتنيرجحلازواجياملوأف«فاوطلايفذخأي

‹يسفنحشينقمهللاكبذئاعلاماقماذهوءكنمأنمألااذهو«كمرحمرحلااذهو
ىلعيمدويمحلمّرَحَو؛ميجرلاناطيشلانموءرانلانمينذعاو«نيحلفملانمينلعجاو

هدمحيوءىلاعتهللاحبسيمثءةرخالاواينالاةنؤمينفكاوءةمايقلامويلاوهأنمينُّمأوءرانلا

[ب/٦۸]رفكلاوكشلاوكرشلانمكبذوعأ/ينإمهللا:لوقيهدنعفيقارعلانكرلاغلبيىتحءهللهيو

:لاقبازيملاغلباذإف.دلولاولاملاولهألايفرظنملاءوسوقالخألاءوسوقاقشلاوقافتلاو

هيلعدمحمكيبنسأكنمانقسامهللا«كشرعلظالإلظالمويكشرعتحتانلظأمهللا

ًايعسوًاروربمًاجحهلعجامهللا:لاقيماشلانكرلاغلباذإف.ًادبأاهدعبًامظنالةبرشمالسلا
ےہ

.(١69°١/060)اهصنبنيدلامولعءايحإيفاهمامتبةقباسلاةلمجلا)۱(



جحلاةرطنق۷

تنآكنإملعتامعزواجتومحراورفغا«روفغايزيزعايروبتنلةراجتوًاروفغمًابنذوًاروكشم
هربقلاباذعنموءرفكلانمكبذوعأينإمهللا:لاقيناميلانكرلاغلباذإَف.مركألازعألا

لوقيو.ةرخالاوايندلايفيزجلافقومو‹تامملاوايحملاةنتفنمكبذوعأوءردصلاقيضو

.راتلاباذعانقوةنسحةرخألايفوةنسحاينالايفانتأانبر:دوسألارجحلاويناميلانكرلانيب

.طوشلكيفةيعدألاهذهبوعديوطاوشأةعبسكلذكفوطيفدحاوطوشمَندقرجلاغلباذإف

براقتعميشملايفعارسإلالمرلاىنعمو؛فاوطلايشميفلمرلاكرت:عبارلا

ةراطشلاراهظإعالطضالانموهنمدوصقملاوداتعملايشملاقوفوودعلانودوهوءاطخلا

يفمهنأمهنعنيكرشملاغلباملهباحصأومالسلاهيلعيبنلاكلذلعفدقوةوقلاوةدالجلاو

ريغمهنأوةوقمهبنأنوكرشملاىرييكلاولمرينأمالسلاهيلعمهرمأفعوجةدشوٍدهُج

يبنلاكلذلعفامنإ:لوقيوًائيشلمرلاىريال/انغلباميفهللاهمحرسابعنباناكو]1/۷[ 
كورتمنممهدنعوهوًاثيشلمرلانوريالانباحصأدنعكلذكو.ةمدقتملاةلعللمالسلاهيلع
.ملعأهللاو.نتسلا

يفهنكمأثيحوأماقملافلخنيتعكرعكريلفءهعوبسانمغرفاذإ:سماخلا

امدقرهيلوامهعكريلفمرحلانمجرخىتحاهكرتنمفنتسلاتادكؤمنمامهوءدجسملا
يفوءنورفاكلااهيأايلقةروسو؛باتكلاةحتافبامهنمىلوألاةعكرلايفأرقينأبحتسيو

.ًاثالثصالخإلاةروسبةحتافلادعبةيناثلا

عديمثًاعوبسأفوطينأالإرصعلادعبوسمشلاعولطلبقفاوطلاهركي:سداسلا
رصعلادعبفاطنإًاضيأامهالصبرغملاىلصاذإوامهيلصيفسمشلاعفترتىتحنيتعكرلا
.مكحأوملعأىلاعتهللاوبرغملالبقامهالصءاشنإليقو

ثيدحنمهيلعقفتمفلمرلاامأةنسلاكلتتيقبورافكلاعمطلًاعطقعابطضالاولمرلاةيعورشمثيدح()
ىمحمهتنهودقموقمكيلعمدقيهنإ:نوكرشملالاقفءهباحصأوليهللالوسرمدق:لاقسابعنبا
ءهجامنباو«دوادوبأىورفعابطضالاامأو«ثيدحلاةئالثلاطاوشألااولمرينأفَييبنلامهرمأف«برثي
ءمالسإلاهللارهظأدقوبكانملانعفشكلاوءنالانالمرلاميف:لاقرمعثيدحنمهححصومكاحلاو
ينغملايفيقارعلاهلاق.ٍيَيهللالوسردهعىلعهلعفنانكائيشعدنالكلذعموءهلهأورفكلاىفنو
)۱/٠۲٢٢۲(.

سداسلاو«سماخلاضعبوًاصنهتمماسقأعيرأاهبدرودقفءايحإلااهماسقأبةعبارلاةلمجلايفر)۲(
۲۱/۱٢٥۲(.

 



Voححلاةرطنف

.يعسلاومزمزيف:ةسماخلاةلمحلا

مهللا:لقيلوهسأرىلعبصيلواهئامنمبرشيلومزمزتاأيلفنيتعكرلانمغرفاذإف
الالحًاقزروءاحلاصًالمعوءًاعفانًاملعوءًاميقًانيدوءتباثًانيقيوءاماتًاناميإكلأسأىنإ

كلذنمحسميوةلبقللًالبقتسمةلاحلاكلتيفنوكينأبحتسيو.ِءادلكنمءافشوًاعساو

.ًاضيأهيعارذوههجو

.قافنلانمةءاربمزمزءامنمعلضتلا:لوقيانغلباميفسابعنباناكو

‹بابلاورجلانيبوهو«مزتلملاتأيلففاوطلانمغرفاذإ:انباحصأبتكضعبينو

[ب/۸۸]للاحتفامبعديلوءةبعكلاراتسأبقلعتيلو«تيبلابهنطبقصليلف/ءاعدلاةباجتساعضوموهو

بابىمسيو«هتلباقميفرجحلالايحبيذلابابلاوهو؛افصلابابنمافصلاىلإجرخيلو

مهللا:لوقيوهوءبهذلابنيتيلطملانيتناوطسألانيبنمالوأهجورخنكيلو«زئانجلا

بمينجرخأو؛قدصلخدمينلخدأ غلباذإف.ًاريصنًاناطلسكندلننمينلعجاو؛قدصجرخم

ملنمو«تاجردسمخىلإ:ليفوءتيبلاىريامردقبنكلوهولعيالوهيلعدعصافصلا

لبقتسينأيغبنيافصلاىلعهيقردنعوءهلصأيفموقتةأرملاكلذكوهلصأيفماقعطتسي

هبنذلرفغتسيوييهلوسرىلعيلصيوءىلاعتهللاىلعينثيو«تاريبكتعبسربكيوءتيبلا
هللا:لوقينأهلبجتسيوءةرخآوايندرمأنمهجئاوحهللالأسيو«تانمؤملاو‹نينمؤمللو

ىلعهدماحمعيمجبهللدمحلاءانيلإنسحأوانلوأوانادهامىلعهللدمحلاءربكأهللاربكأ

لكىلعوهوتيميويبحيدمحلاهلوكلملاهلهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالهمعنعيمج

الهدحوبازحألامزهوهدنجزعأوهدبعرصنوهدعوقدصهدحوهللاالإلإالریدقءيش

هلنيصلخمهللاالإهلِإال«؛نوكرشملاهركولونيدلاهلنيصلخمvايإالإدبعنالوفشلاالإهلإ
يفدمحلاهلوءنوحبصتنيحونوسمتنيحهللاناحبسفءنيملاعلابرهللدمحلانيدلا

[ب/۸۹]؛يحلا/نمتيملاجرخيوتيملانميحلاجرخي؛نورهظتنيحوًايشعوضرألاوتاومسلا
.نوجرختكلذكوءاهتومدعبضرألاييحيو

وفعلاكلأسأوءاركاذًاناسلوءاعشاخًابلقوعفانًاملعوءمئادًاناميإكلأسأينإمهللا

هللاوعديومالسلاهيلعدمحمىلعيلصيوءةرخالاوايندلاونيدلايفةمئادلاةافاعملاوةيفاعلاو

رفغابر:لوقيوهويعسلايفءیدتبيولزنيمثءةرخآوايندجئاوحنمءاشامبىلاعت
يفوءةنسحايندلايفانتآانبرمه‹مركألازعألاتنأكنِإ«ملعتامعزواجتو؛محراو
ىلعوهوءرضخألاليملاىلإيهتنيىتحهتئيهىلعيشميوءرانلاباذعانقوةنسحةرخألا



حجحلاةرطنق۷

وهوعيرسلاريسلايفذخأعرذأةتسليملاةازاحمنيبوهنيبيقباذإف«مارحلادجسملاةيواز

ىلإىهتنااذإف«يشميوةلورهلانعكسميمثءنيرضخألانيليملاىلإيهتنيىتحةلورهلا
ءاعدلثمباعدوربكوءافصلاىلعههجوبلبقأوءافصلاىلعدعصامكاهيلعدعصةورملا

اذهلعفي«نيملعلانيبةلورهلاويشملانمءانمدقامًالثتممافصلاىلإىعسيولزنيمثءافصلا

ءادحاوًاطوشكلذدعيفءافصلاىلإدوعيفءةورملاىلإلصيىتحافصلابءىدتبيطاوشأةعبس

ىتحءاطوشافصلاىلإمثءةورملاىلإافصلانمدعينكلوءًاطوشافصلاىلإعوجرلادعيالو
نإوءاعتمتمناكنإقلحيوأرصقيلفكلذلعفاذإفءةورملابمتخيوافصلابءىدتبي«ةعبسمتي
يعسلايفراهطلاو.رحتلامويىنمبيدهلارحنيىتحهمارحإىلعمقيلفًانراقوأًادرقمناك
.ملعأهللاوفاوطلافالخبةبجاوبتسيلوةبحتسم

اذهبيفتكيوفوقولادعبيعسلا/ديعيالنأيفبنيفىعساذإو:لاقيلازغلاباتكيفو1/0
فاوطيفطرشكلذامنإو:لاقفوقولانعرخأتينأيعسلاطرشنمسيلهنإف:لاق:ًانكر

ملعأهللاو«متمتملاريغلاذهوناكفاوطيأفاوطدعب"مقينأيعسلكطرشمعن«نكرلا
.مكحأو

.ىنمىلإجورخلاوجحلابمارحإلايف:ةسداسلاةلمجلا

تيبلابفوطيًالالحةكمبماقأوءانمدقامكهترمعنمعتمتملالحأاذإفةفرعبفوقولاو
نمنماثلاوهوءةيورتلاموينمراهنلابصنناكاذإفنيتعكرعوبسألكعمعكريوءاشامیتم

ةيبلتلاوةرمعلايفانمدقامكجحلابمرحيلو«ءوضولاءأزجأالإوءهنكمأنإلستغيلفةجحلايذ

دنعفقيالو«يبليوهوىنمىلإعوكرلانمًاهجوتمماقىبلومرحأوعكراذإف«كلذريغو
ء؛كسانملانمهيلعتللدامميهوءىنمهذهنإمهللا:لاقىنمغلباذإفءةيبلتلادعبتيبلا

نيبوكدنعانأاهف«كئايفصأوكئايلوأىلعهبتننمامباهريغيفواهيفيلعنمتنأكلأسأ

ىلإًاديوريشميمثءرجفلاةالصنهرخآتاولصسمخاهبيلصيف«كتضبقيفوكيدي

ةبقعلاةرمجنمانغلباميفىنمدحو«سمشلاعلطتىتحفقيلفرسحميداوغلباذإف«تافرع
يذلالبجلا:امهو‹نيلبجلاعمجمدنعيتلاءاملاضايحدنعيذلاوهو؛رسحميداوىلإ

تعلطاذإف.ملعأهللاواهلكىنمءامهيفعمتجييذلالبجلاوتافرعىلإبهاذلانيمينع

نمو«تضفأكيلإمهللا:لوقينأيغبنیو«يبليوهوتافرعىلإعفديلفسمشلاهيلع

.فيرحتوهو.هعقي:لصألايف)۱(
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[ب/١۹]ريخاهلعجامهللا«تدرأكتمحروءتدمتعاكايإو«تدمصكيلإوءتقفشأكباذع/

يقزريفيلكرابتنأكلأسأ.كطخسنماهدعبأوكناوضرىلإاهبرقأوطقاهتودغةودغ

تافرعىتآاذٍإفءينملضفآوهنميبيهابتناو.يتجاحتافرعيفينقلتنآو«يليحرو

٠هتبقمالسلاهيلعهللالوسربرضمث:لاقيو«دجسملانمًابيرقةرمنبهءابخبرضيلف
نيبعمجيو«فوقولللستغيلو«تدجواميفةفرعنودو«فقوملانودةنرَعنطبيهةرمنو

يفنفقيالوءةفرعبفقيوفقوملاىلإحوريمثءةالصلارصقيونيتماقأوناذأبرصعلاورهظلا
.ةنرعيداو

نميشملافالإوردقنإةجحءاضقناىلإكسانملاىلإةكمنميشملاهلبحتسيو
|.دكآولضفأفقوملاىلإمالسلاهيلعميهاريإدجسم

نمهتايرخأوةنرعيداونممالسلاهيلعميهاربإدجسمردص:لاقيويلازغلاباتكيفو
دجسملانمةفرعناكمزيمتيوةفرعبفوقولاهللصحيملدجسملاردصيففقونمفءةفرع

.كانهتشرفرابكتارخصب

ديمحتلاعاونأنمرثكيلوءةلبقللًالبقتسممامإلابرقبتارخصلادنعفقينألضفألاو

ىوقيلمويلااذهيفموصيالوءةبوتلاوءاعدلاولجوزعهللاىلعءانثلاوليلهتلاوحيبستلاو

ليللانيبةفرعيفعمجيلبورغلادعبالإةفرعمويةيبلتلاعطقيالوءاعدلاىلعةبظاوملاىلع
نمألاهيومزحلاوهفلالهلايفطلغلاناكمإدنعةعاسنماثلامويفوقولاهنكمأنإوءراهنلاو

[ب/۹۲]‹قافتابجحلاهتافدقفرحنلاموينمرجفلاعلطىتحفوقولاهتافنمو«فوقولاتاوفنم/

للحتينأهيلعوجحلاهتافدقففقيملوسمشلاتباغنإهنأىلإانباحصأضعببهذو

ءاسنلابيصيالوءلباقماعنمجحلايضقيمث«تاوفلالجألامدقرهيمثءةرمعلالامعأب

ةعقبلاكلتلثميففءاعدلاةفرعبفقاولالاغتشامهأنكيلو.ملعأهللاو«جحيىتحديصلاالو

نعوء""َِيهللالوسرنعروثأملاءاعدلاو«تاوعدلاتباجأىجرتعمجلاكلذلثمو

يفيقارعلاهلاق.ثيدحلا....ةرمنبهلبرضترعشنمةبقبرمأف؛ليوطلارباجثيدحنمملسمهاور)۱(

.(۱/٤۲0)ىنغملا

هللاالإهلِإال:ةفرعموييفروثأملاءاعدلاثيدح:(٠/٤۲0)ينغملايفكلذىلعًاقيلعتيقارعلالاق(۲)
:لاقةييبنلانأهدجنعهيبأنعبيعشنبورمعةياورنميذمرتلاهاورثيدحلاهلكيرشالهدحو
هلهلكيرشالهدحوهللاالإهلِإاليلبقنمنويبنلاوانأتلقامريخوءةفرعمويءاعدءاعدلاريخ»
اعدامرثكأ:لاقيلعثيدحنمهلو.بيرغنسح:لاقوء«ريدقءيشلكىلعوهودمحلاهلوكلملا

=«يتالصكلءلوقناممًاريخولوقنيذلاكدمحلاكلمهللا»:فقوملايفةفرعةيشعةيهللالوسرهب
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كسانمباتکيفهرثكأوأكلذتركذدقوءهبيعدينأقحأوىلوأةفرعموييففلسلا

هللانإفةلأسملاوءاعدلايفحلينأيغبنيو«كانههبلطيلفكلذدارأنمفمانفلأيذلاجحلا

.هبنميبولطمالوءهرفغيبنذهمظاعتيالهناحبس

قيفوتلاهللابوةبغرمظعأهيلإبغريوءةبهردشأهبهريىلاعتهللافرعنمنوكينأيغبني

اذكهو.مهيفتنكينأالولمهلرفغدقهنأتننظتافرعلهأىلإرظنامل:مهضعبلاقو
)۱(

اذإف.ةقعلاةرمجيمرومارحلارعشملابفوقولاوتافرعنمعفدلايف:ةعباسلاةلمحلا

‹يبليوهوراقولاوةنيكسلاىلعنوكينأيغبنيف«سمشلابورغدعبةفرعنمجاحلاضافأ
:لاقولبإلاعاضيإوليخلافيجوعارسإنعىهنمالسلاهيلعيبنلانإف؛عارسإلابنتجيلو

.«املسم""'[اوذؤت]الوًافيعضاؤطتالًاليمجًاريساوريسو/هللاوقتا»[1/۹۳]

سانلااهيأ»:لاقفهئارونمهريعبسانلامهدةفرعنمعفداملمالسلاهيلعهنأيورو

إستغينأيغبنيفمارحلارعشملااهرخآيفوءةفلدزملاجاحلاغلباذِإف.«مكلسرىلع
ريقوتىلإبرقأولضفأكلذنأل؛ًايشاماهلخديلفردقنإومرحلانماهنأل؛اهلوخدل

جئاوحكلأسنةفلتخمةنسلااهيفتعمجةفلدزمهذهمهللا:ةفلدزملاغلباذإلوقيو.مرحلا

(۱)

(۲)

هبءيجيامرشنمكبذوعأينٳمهللاءيڻئارتبركلو.يبامكيلو.يتاممو؛يايحمو؛يكسنو
.هدانسإيوقلابسيللاقو.«حيرلا

هلإال:لوقينأةفرعموييلبقنمءاعدرثكأنإيلعاي»:هثيدحنمتاوعدلايفيرفغتسملایورو

ارونيرصبيفلعجامهللاريدقِءيشلکىلعوهودمحلاهلوكلملاهلهلكيرشالهدحوهللاالإ

نمكبذوعأينإمهللا؛يرمأيلرسيو؛يردصيلحرشامهللاارونيبلقيفوءارونيعمسيفو
هببهتامرشوءراهنلايفجليامرشوليللايفجليامرشوهربقلاةنتفورمألاتاتشوردصلاساوسو

.سابعنباثيدحنمريغصلامجعملايفيناربطلاىورو«فيعضهدانسإوءارهدلاقئاوبرشوءحيرلا

يرسملعتو‹يمالکعمستوءيناکمیرتكنإمهللا»:ةفرعةيشعلَهللالوسرهباعداممناكو:لاف

ريخاي»:هلوقىلإثيدحلاركذف٠....ريقفلاسئابلاانأيرمأنمءيشكيلعىفخيالوءيتينالعو
امهضعبينو‹فلسلاضعبءاعدنمءاعدلايابو‹؛فيعضهدانسإو٠٠...نيطعملاريخو؛نيلوؤسملا

.هأ.ةفرعفقومبًاديقمسيلنكلو؛عوفرموه
.(۱/٢٥۲)نیدلامولعءايحإعجار

مكاحلاويئاسلاهاور:هلوقبثيدحلاىلعيقارعلاقلعو(٠/٠٦٠۲)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام
لاقو.«لبإلاعاضيإيفسيلربلانإفءراقولاوةنيكسلابمكيلع»:ديزنبةماسأثيدحنمهححصو
.؟عاضيإلابسيلربلانإف»:سابعنباثيدحنميراخبللو.«لبإلاوليخلافاجيإبربلاسيل»:مكاحلا
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ءاشعلاوبرغملانيبعمجيمث«هتيفكفكيلعلكوتوءهلتبجتسافكاعدنممينلعجافءةفنتؤم

برغملاةحبسعمجينكلوءةلفانامهنيبسيلونيتماقإوناذأباهلًارصاقءاشعلاتقويفةفلدزمب

يفعماجلالعفياذكهءرتولاةعكرمثعفشلايتعكرمثبرغملايتعكربادبينيتضيرفلادعبرتولاو

ةفلدزمبةليللاكلتثكميمث«رهاظنارسخهريغورفسلايفةروثأملالفاونلاكرتنإفهريغورفسلا

هذهلثمءايحإومدهيلعفليللانملوألافصتلايفجرخوأاهكرتنمو.كسنلاتيبموهو
بهأتلايفذخأيلفليللافصتناامهممثكلذىلعردقنملتابرقلالضفأنمةفيرشلاةليللا

سأبالوةجاحلاردقاهنإفةاصحنيعبسذخأيلفةوخرةراجحاهيففاهنمىصحلادوزتيو«ليحرلل
‹حبصلاةالسبلسغيلمثًاراغصًافافخىصحلانكتلوهضعبطقسياميرهنأل؛اهيلعةدايزلاب

رافسألاىلإوعديوفقيفةفلدزملارخآوهومارحلارعشملاىلإىهتنااذإىتحريسلايفذخأيلو
[ب/٤۹]حورغبماقملاونكرلاومارحلارهشلاومارحلاتيبلاومارحلارعشملاقحبمهللا/:لوقيو
عولطلبقاهنمعفديمث.ماركإلاولالجلااذايمالسلارادانلخدأومالسلاوةيحتلاانمدمحم

ناکنِإويداولاضرععطقيىتحهتبادكرحينأهلبحتسيفرسحميداوىلإيهتنيىتحسمشلا

ءىرخأربكيوةراتيبليفءةيبلتلابريبكتلاطلخرحنلامويحبصأاذإمث«يشملايفعرسأالجار

رحتلامويامهيفهللغشالفةيناثلاوىلوألازواجتيف«ثالثلاتارمجلاعضاوموىنمىلإيهتنيف

حفسيفًاليلقعفترمىمرملاوةداجلايفةلبقلالبقتسمنيمينعيهوةبقعلاةرمجىلإيهتنيىتح

.حمرديقبسمشلاعولطدعبةبقعلاةرمجيمروءلبجلا

يداولانطبنماهيتأيوسأبالفةرمجلالبقتسانإوةلبقللًالبقتسمفقينأ:هتيفيكو

ةعاطىلعاذه.دمحلاهللوربكأهللا:ةاصحلكعملوقيءهديًاعفارتايصحعبسباهيمريف

نأدارأاذإمث.مالسلاهيلعكيبنةنسلًاعابتاو«كباتكبًاقيدصتمهللا.ناطيشلامغرونمحرلا

تاولصلابيقعريبكتلاالإًاعيمجريبكتلاوةيبلتلاعطقىمراذإفريبكتلاةيبلتلاناكملدبيمري

ريبكتلاةفصوءقيرشتلامايأرخآرصعلاوأحبصلابيقعىلإرحتلامويرهظنم«تاضورفملا
هلِإالءاليصأوةركبهللاناحبسوءاريثكهللدمحلاوءاريبكربكأهللاربكأهللاربكأهللا:لوقينأ
قدصءهدحوهللاالإهلِإال«نورفاكلاهركولونيدلاهلنيصلخمءهلكيرشالهدحوهللاالإ
[ب/٥۹]هلكاذهبحتسيءربكأهللاوهللاالإهلِإال[هدحوبازحألامزهو]دبعرصنوءدعو/

.ءايحإلانمنيفوقعملانيبام(١)

.(۲9۸ء١/٠٦٥۲)هباتكيفةلمجلاهذهيفعسوتذقفيلازغللنيدلامولعءايحإعجار)۲(

 



جحلاةرطق۹
.جحلالامعأةيقبيف:ةنماثلاةلمجلا

ىلإفرصتيلفةبقعلاةرمجىمراذِإفءرامجلايمروةرايزلافاوطوقلحلاوحبذلانم

مهللاربكأهللاوهللامسب:لقيلوءهسفنباهحبذينأىلوألاوءهعمتناكنإاهحبذيلفهتيحضأ

ندبلابةيحضلاو.مالسلاهيلعميهاربإكليلخنمتلبقتامكينملبقتءكلوكيلإوكنم
هنأٍوَيهللالوسرنعوءزعملانملضفأنأضلاوءةرقبلاوأةندبلايفةعبسةكراشمنملضفأ

.°”«ءادوسلاوءاربغلانملضفأءاضيبلاونرقألاشبكلاةيحضألا»:لاق

نإهنملكأيلو«نيوادوسمدنميحاضألايفلضفأءاضيبلا:لاقهنأةريرهيبأنعو
ةلباقملاوءاقرخلاوءاقرشلاوءابرجلاوءابضعلاوءاعدجلابيحضيالو.عوطتلایدهناک

.ءافجعلاوةربادملاو

ءمئاوقلاناصقنيفوءنرقلايف:بضعلاوءامهنمعطقلانذألاوفنألايف:عدجلاو

نمنذأللاةقورخملا:ةلباقملاوءلفسأنم:ءاقرخلاوءقوفنمنذألاةقوقشملاءاقرشلاو

.لازهلانماهيفخماليتلاةلوزهملا:ءافجعلاو«فلخنم:ةربادملاو«مادق

علتحْمُكَسوُؤُراوقِلُحَتالوهناحبسهللالاق«هسأرقلحيلفرحتوأحبذاذإمث

نميألاقشلاقلحيفهسأرمدقمبءىدتبيوةلبقلالبقتسينأقلحلايفةنسلاو.aیه

ركشاوءيثفتيفيلكرابمهللا:لوقيويقابلاقلحيمثىفقلا/ىلعنيفرشملانيمظعلاىلإ1/1
.ةجبكدنعاهبيلعفراوةئيسينعاهبحماوءةنسحةرعشلكبيلبتكاوءيقلحيل

ىسوملارارمإهلبحتسيعلصألاوءةلُماهلقلحلانألهقلحتالواهرعشنمرصقتةأرملاو
الإتاروظحملالكهللحولوألاللحتلاهللصحدقفيمرلادعبقلحامهموءهسأرىلع
مثءةضافإلافاوطىمسيوةرايزلافاوطلةكمىلإضيفيمثتيبلاروزيىتحفديصلاوءاسنلا

اذهوءةرمعلايفانمدقامكةورملاوافصلانيبىعسيومزمزنمبرشيوعكريوتيبلابفوطي
دارأ”€قَعْلاتيباوُنوُطيلَو:ىلاعتلاقهكرتنملجحالوجحلاناكرأنمنكرفاوطلا
.ةرايزلافاوط

ءهتقولرخآالوءرحتلامويهتقولضفأوءرحتلاةليلنمليللافصنهتقولوآ:لاقيو

ريفعوبيرغ:يذمرتلالاقةمامأيبأثيدحنميذمرتلاو«تماصلانبةدابعثيدحنمدوادوبأهاور()
)۲۷/۱۸٥۲ينغملاعجار؛ثيدحلايففعضي

.٦:ةيالاةرقبلاةروس)۲(

.۹٠:ةيالاجحلاةروس(۳)
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‹للحتلامتفاطاذإف«فّوطينأالِإءاسنلاهللحتالنكلویاشتقويأرخؤينأهللب

ىنمبتيبملاو.قيرشتلامايأرامجلايمرآلِإقبيملوءةيلكلابمارحإلاعفتراوءعامجلالحو

كلتتيبيفيمرلاوتيبمللىنمىلإداعةضافإلافاوطنمغرفاذإمث«تيبلاعادولفاوطلاو
مويلايفحبصأاذإفنورفنيالواهبنورقياهدغيفسائلانأل؛رقلاةليلىمستوءىنمبةليللا

نعيهوةفرعيلتيتلاىلوألاةرمجلادصقوءيمرلللستغاسمشلاتلازوديعلانميناثلا
[ب/۹۷]نیمینعًالیلقفرحتنااهادعتاذإف/ةريبكتةاصحلكعمتايصحعبسباهيمريوةداجلانيمي

ردقفقيءحراوجلاعوشخوءبلقلاروضحعمىعدوربكوةلبقللًالبقتسمفقووةداجلا

عبسباهيمريوةبقعلاةرمجىلإمدقتيمثءىلوأللفقوامكفقيوىلوألاكًالبقمةرقبلاةروس

ةليلةليللاهذهىمستوىنمبةليللاكلتتيبيوهلزنمىلإعجريلبلغشىلعجرعيالوتايصح

مويلااذهيفىمرقيرشتلامايأنميناثلامويلايفرهظلاىلصاذإمثحبصيوءلوألارفنلا
ةكمىلإعوجرلانيبوىنمبماقملانيبريخموهمثءهلبقيذلامويلاكةاصحنيرشعوىدحإ
لصأيفىصحلانميقبامنفديلوءهيلعءيشالفسمشلابورغلبقىتنمنمجرخنإف
رفنلاموييفيمريىتحتيبملاهمزليلبجورخلاهلزجيملليللاىلإربصنإوةبقعلاةرمج
.قبسامكةاصحنيرشعوىدحإيناثلا

انغلباميفيهللالوسرناكىنمبالإتيبيالأطرشبىنميلايليفتيبلاروزينأهلو
اذإف«ميظعهلضفنإف؛فيخلادجسميفمامإلاعمضئارفلاروضحكرتيالوكلذلعفي

دقريوءاشعلاوبرغملاورصعلايلصيوىنمنمبصحملابميقينأىلوألافىنمنمضافأ

الفلعفيملنإف:لاقيلازغلاباتكيفاذكهءةباحصلانعةعامجءاورةنسلايهف٠"ةدقر
.ہیلعءیش

.عادولافاوطيف:ةعساتلاةلمجلا

[ب/۹۸]ًالوأزهجيلفةرمعلاو/جحلامامتإنمغارفلادعبنطولاىلإعوجرلاهلنَعامهمف

.ینميلايليفضيفيناکڳيهللالوسرنأدهشأ:لاقسواطثيدحنمليسارملايفدوادوبأهاور()

روزيَِْڇهللالوسرناک:سابعنبانعسواطنعيدعنباهلصو:تلق.دنسأدقو:دوادوبآلاق

:ةشئاعثيدحنمدواديبالوءدانسإلاحيحصلسرملاو«فيعضحابرنبورمع:هيفو.ىنممايأتيبلا
.(١/658)ينغملايفيقارعلاهلاق.قيرشتلامايأيلايلىنمبثكمأَييبنلانأ

مثءاحطبلابءاشعلاوبرغملاوءرصعلاوءرهظلاىلصييبنلانأ:سنأثيدحنميراخبلااور()
.قباسلاردصملا.ةعجهمجه

.ةعباسلاةلمجلانمضةنماثلاةلمجلالخدأدقوء(۸/۱١۲)نيدلامولعءايحإعجار()



AYحجحلاةرطنق

قبسامكًاعبسهبفوطينأبهعادووتيبلاعادوهلاغشأرخآلعجيلو«هلاحردشيلوهلاغشأ

وعديومزتلملايتأيمثمزمزءامنمبرشو؛ماقملافلخنيتعكرىلصهنمغرفاذإف

ىلعينتلمحءكتمأنباوءكدبعنباوءكدبعدبعلاو«كتيبتيبلامهللا:لقيلوعرضتيو

٤«ككسانمءاضقىلعينتتعاىتحكتمعنبينتغلبو؛كدالبيفينتريسىتحيلترخسام

نألبقيلعنالانمفالإوءىفلزكيلإينبرقو«ىّضرينعددزافينعتيضرتنكنإف

بغارالوءكتيببالوءكبلدبتسمريغءيلتنذأنإيفارصناناوأاذهفكتيبنعدعابتأ

.كتيبنعالو؛كنع

كتعاطينقزراو«يبلقنمنسحأوءينيديفةمصعلاوءيندبيفةيفاعلاينبحصأمهللا

رخآاذهلعجتالهللا.ريدقءيشلكىلعكنإءةرخالاوايندلاريخيللعجاو«ينتيقباام

.ةنجلاهنعينضوعفيدهعرخآهتلعجنإوءمارحلاكتيبنميدهع

عادولادعبيرتشيالوعيبيالوءهنعبيغيىتحتيبلانعهرصبفرصيالأيغبنيو

.مكحأوملعأهللاوتيبلاقارفىلعٌنوزحموهويضميو

مالسلاهيلعيبنلاربقوةنيدملادجسمةرايزيف:ةرشاعلاةلمحلا

.ايينرازنمکًاتيمينرازنم»:لاقهنأأَييبنلانعيورو

.٩"«ينافجدقفَيلِإدغيملوةعسدجونم»:لاقهنأوليهنعو

هلنوكأنأهللاىلعًاقحناكيترايزالإهمهيالًارئازينءاجنم»/:مالسلاهيلعلاقو(1/]
هرصبعقواذإفءاريثكهقيرطيفأَيهللالوسرىلعلصيلفةنيدملاةرايزدصقنمف."هاعيفش

ًانامأورانلانمةياقويلهلعجافكلوسرمرحاذهمهللا:لقيلفاهراجشأوةنيدملارادجىلع

هبايثلضفأسبليلوبيطتيلوءةرحلارثبنملوخدلالبقلستغيلو«باسحلاءوسوباذعلانم
بريويهللالوسرةلمىلعهللامسب:لقيلوًامظعمًاعضاوتماهلخديلفاهلخداذإفءاهفظنأو
دصقيلمث.ًاريصنًاناطلسكندلنميللعجاو«قدصجرخمينجرخأوقدصلخدمينلخدأ

.(۹/۱٥۲)نيدلامولعءايحإعجار()

.رمعنباثيدحنمينطقرادلاو؛يناربطلاءاور:(۲5۹/۱)ينغملايفيقارعلالاقهوحننع()
كلامنعةاورلايفبيطخلاوءافعضلايفنابحنباو؛كلامبئارغيفينطقرادلاو؛يدعنباءاور(۳)

هوحنیورو.تاعوضوملايفيزوجلانباهركذو«ينافجدقفينرزيملوجحنم»:رمعنباثيدحنم
.قباسلاردصملا.كلامنبسنأثيدحنمةنيدملاخيراتيفراجنلانبا

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقنكسلانباهححصورمعنباثيدحنميناربطلااور()



A۳حجحلاةرطنق

لبقتسيلونميألاهبكنمءاذحربنملادومعلعجيونيتعكرربنملابنجبيلصيوهلخديودجسملا

فقومكلذفهينيعنيبدجسملاةلبقيفيتلاةرئادلانوكتوقودنصلااهبناجىلإيتلاةيراسلا

هيفدادزينألبقلوألادجسملايفيلصينأدهتجيلودجسملاريغينألبقمالسلاهيلعلوسرلا

ربقلارادجلبقتسيوةلبقلاريدتسينأبكلذوءههجودنعفقيفمالسلاهيلعيبنلاربقيتأيمث
سيلوءهسأرىلعليدانقلالعجيوربقلارادجةيوازيفيتلاةيراسلانمعرذأعبرأوحنىلع

فقيفيقوتلاومارتحالاىلإبرقأديعبنمفوقولالبءهلبقينأالورادجلاسمينأةنسلانم

نسحوهيلعميلستلالمكتسيىتحهللايبنايكيلعمالسلاءهللالوسرايكيلعمالسلا:لوقيو

[ب٠ارقردقرخأتيلفكلذنمغرفاذإف«كسانملايفهانفنصيذلاباتكلايفانفصو/امكءانثلا

باطخلانبرمعىلعملسيفًاليلقرخأتيمثءهيلعينثيوهنعهللايضرركبيبأىلعملسيو
كسانملاباتكيفانركذامكهللاهمحر

سأردنعفقيالوهضفخيالوميلستلابهيلعهتوصعفريالوربقلابهسفنقصليالو
لجوزعهللادمحيوةلبقلالبقتسيلوءمويلاةناوطسألاوربقلانيبمالسلاهيلعهللالوسر

نمكسانملاباتكيفهانركذاملٹتميلوءمالسلاهيلعهلوسرىلعةالصلانمرثكيلو«هدجميو
لبقتسيلوهفتكفلخيبنلالعجيلفةجاحهلتناكنإمثريصقتلابفارتعالاوةبوتلاورافغتسالا

ەيتنامربذخأيلوهحسميلفربنملايتأيمث.هللاءاشنإيضقتاهنإفهتجاحلأسيلوةلبقلا

كانهمقيلوءنيعللءافشامهنأ:لاقيهنإف؛°”هينيعوههجوامهبحسميلونيتوالفسلا

نيبام»:مالسلاهيلعهلوقلعاطتساامءاعدلانمرثكيلونيتعكريلصيلوىلاعتهللادمحيلو

هيلعليربجماقميتايمث""«يضوحىلعيربنمو؛ةنجلاضايرنمةضوريربنمويربق
ءمالسلاهيلعهللاوسرىلعنذاتسااذإهماقمناكهنإف؛انغلباميفبازيملاتحتوهومالسلا

هللالوسرىلعملسدجسملالخداذإكلذدعبمث؛عاطتساامعرضتلاوءاعدلانمرثكيلو

.مالسلاهيلعهدجسميفةالصلانمرثكيلو«كلذلثمفجرخاذإو

[ب/۱٠٠]يباةيراسيتأينأيغبنيوءعاطتسااملصيلوتاعكرنامثلصيلف/سمشلاتلازاذإو

ماقناوءعاطتسااموعديويلصيفءءامسلانمهتبوتتلزنیتحاهیلإهسفنطبرناكيتلاةبابل

نبنسحلانبدمحمركذوءلصأىلعهلفقأملربنملاةنامرىلعةبطخلادنعهديليهعضوثيدح()

ربشسلجاذإنيتميركلاهيديبيامهكسميناكنيتللاربنملايتنامرلوطنأةنيدملاخيراتيفةلابز
٠(١/۲6)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلاهلاق.ناعبصأو

.(١/١6٦۲)ينغملايفيقارعلاهلاق.ديزنبهللادبعوءةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم()



Aححلاةرطنق

يتأيمثاهدنعءاعبرألامويدعقيلو‹عاطتساامةبابليبأةيراسدنعءاعبرألاةليللصيلفةنيدملاب

مويموصيوءهمويوهتليلهدنعسلجيلفمالسلاهيلعيبنلاماقميليامميتلاسيمخللاةليل

اقولخنهرثكأيتلاةقلخملاةناوطسألافلخوهويبنلاماقمىلإمدقتيمثءةعمجلاوسيمخلا

ءمالسلاهيلعيبنلاماقميفنوكيىتحاهفلخنماهيلتيتلامادقموقيوهيدينيباهلعجيو

دوعيوجرخينيحمالسلاهيلعيبنلادجسميفةادغلايلصيو‹ءادهشلاروبفروزيو‹سيمخلا

.دجسملايفةعامجلايفةضيرفهتوفتالفرهظلاةالصلدجسملاىلإ

يفيلصيوييهللالوسرىلعمالسلادعبمويلكعيقبلاىلإجرخينأهلبحتسيو

يتأيو٠ةرمعلدعيكلذنإ:ثيدحلايفلاقيهيفيلصيوتبسلکيفءابقدجسميتاي

نمبرشيواهنمًاضوتيفدجسملادنعيهو"هيفلفتمالسلاهيلعيبلانألاقيوسيرأرثب
دجاسملارئاسيتأياذكوقدنخلاىلعوهوحتفلادجسموهوبازحألادجسميتأيوءاهئام

ةعبسيهوبرشيواهنمًاضوتيأَيناكيتلارابآلادصقيكلذكوهيلعردقامدصقيفدهاشملاو

ةمرحلاةاعارمعمةنيدملابةماقإلاهنكمأنإو؛مالسلاهيلع/هبًاكربتوءافشللًابلطاهيتأيرابآ[[/]

ةنيدملانمجورخلاىلعمزعوهلاغشأنمغرفاذإمث.كلذمدقتدقوميظعلضفاهلف

هللالأسيومالسلاهيلعيبنلاعذويو؛مدقتامكةرايزلاءاعدديعيوربقلايتأڀنأهلبحتسيف
ةريغصلاةضورلايفنيتعكرىلصمثءهرفسيفةمالسلالأسيوءهيلإةدوعلاهقزرينأىلاعت

هلجرجرخيلفجرخاذإفدجسملايفةروصقملادازتنألبقيهللالوسرمايقعضوميهو

دهعلارخآهلعجتالودمحملآىلعودمحمىلعىلصمهللا:لقيلوىنميلامثءالوأىرسيلا

محرأايًاملاسيلهأىلإيعوجريلرسيويرفسيفينبحصاو«هترايزبيرازوأطحوكيبنب

نيبيتلادجاسملاعبتيلوهيلعردقامبييهللالوسرناريجىلعقدصتينأيغبنيو.نيمحارلا
.ملعأهللاوًاعضومنورشعهنألاقيواهيفيلصيفةكم

رفسلانمعوجرلاننسيفلصف

نمفرشلکىلعربكهریغوأجحوأوزغنمعجراذِإناكيييبنلانإ:لاقيو

.(١/٠۲6۱)ينغملايفيقارعلا.حیحصدانسإبفينحنبلهسثیدحنمهجامنباو؛يئاسنلااور()
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.رئيوءةصبلارثبيفلفتهنأدروامنإو؛لصأىلعهلفقأمل(۲)
۱.(١/104٢٠۲)يلازغلاهيفعسوتدقفءايحإلاعجار(۳)



Aoحجحلاةرطنق

وهودمحلاهلوكلملاهلهلكيرشالهدحوهللاالإهلإال»:لوقيوتاريبكتثالثضرألا

رصنودعوهللاقدص؛نودماحانبرلنودجاسنودباعنوبئاتنويبآريدقءيشلكىلع

.اهدحوبازحألامزهوهدبع

[ب/۰۴٠]*«نوعجرتهيلإو/مكحلاهلههجوالإكلاهءيشلكو»:تاياورلاضعبيفو
ةبادلاكرحيلفهرارقعضوموهنطومىلعفرشأاذإوهعوجريفةنسلاهذهلمعتسينأيفبنيو

الیکهمودقبمهربخينمهلهأىلإلسريلمثءأانسحًاقزروًارارقاهبانللعجامهللا:لوقيو
دصقيلفلخداذإمثءاليلهلهأقرطينأيغبنيالوء""ةنسلاوهكلذفءةتغبمهيلعمدقي

ًالايوأانبرلًابوتًابوت:لاقلخداذإفقْيَيهللالوسرلعفيكلذك«نيتعكرهيفيلصيودجسملا

همرحوهتیبةرايزنمهيلعهللامعنأامىسنينأيغبنيالفهلزنميفرقتسااذإفابوحانيلعرداغي
حجحلاةمالعكلذامفوهللاوةلفغلاىلإدوعينأبةمعنلاكلترفكيفمالسلاهيلعهيبنربقو

ءاقلدعبتيبلابرءاقللًابهأتمةرخألايفًابغارايندلايفًادهازدوعينأهتمالعلبءروربملا

.مكحأوملعأهللاو«تيبلا

ثلاثلابابلا

ةنطابلالامعألاوةقيقدلابادألاىف

:نيتلمجىلعلمتشيبابلااذهوءيلازغلاباتكنم

:ةرشعيهوبادألاقیئاقدنايبيف:امهدحأ

نوكيلبءبلقلالغشتةراجتنمةيلاخديلانوكتوءالالحةقفنلانوكتنأ:لوألا

يفدرودقو«هرئاعشميظعتوىلاعتهللاركذىلإًافرصتمًانئمطمبلقلاوءادرجمىلاعتهلمهلا

ةهزنللمهنيطالس:فانصأةعبرأمهوهيفسالاجحينامزسانلاىلعيتأي»:ثيدحلا

٠”«ةعمسلاوءايرللمهژارفوةلأسمللمهؤارقفوءةراجتللمهؤاينغأو

الإكلاهءيشلکو»:هلوقنمتاياورلاضعبيفهرخآيفدازاموءرمعنباثيدحنمهيلعقفتم()
7(١/٦0)ينغملايفيقارعلاهلاق.ديجدانسإبءاعدلايفيلماحملاهاور«نوعجرتهيلإومكحلاهلههجو

انمدقاملفةازغيفيهللالوسرعمانك:رباجثيدحنمنيحيحصلايفولاسرالاركذهيفدجأمل()
دحتستوءةثعشلاطشتمتيك»-ءاشعيأ«اليللخدنىتحاولهمأ»:لاقفءلخدنلانبهذةنيدملا

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.اةيغملا

.(۲/۱٦۲)نيدلامولعءايحإعجار()

=يفينوباصلانامثعوبأهاورو«نيطالسلاركذهيفسيلوءلوهجمدانسإبسنأثيدحنمبيطخلاهاور()

 



جحلاةرطتق۸

‹جحلابلصتتنأ/روصتتاليتلاايندلاضارغأةلمجىلإةراشإثيدحلااذهيفو/4.

ًارجتمناكاذِإاميسال«صوصخلاجحدحنعهجرخيوجحلاةليضفمنمياممكلذلكف

بابرأونوعرولاهركدقوءةرخألالمعبايندلابلطيفهرجأبهريغلجحينأبجحلاسفنب
ىلعكلذذخأينأسأبالفهغلبيامهلنكيملوةكمبماقملاهدصقنوكينأالإكلذبولقلا

هدصقنوكينأيغبنيكلذدنعوءنيدلاىلإايندلابلبايندلاالإنيدلابلصوتيلالدصقلااذه

لوقلزنيهلثميفوءهنعضرفلاطاقسإبملسملاهيخأةنواعمولجوزعهللاتيبةرايز

ءاهلذفنملاوءاهبيصوملا:ةنجلاةثالثةدحاولاةجحلابىلاعتهللالخدي»:ٍوَيهللالوسر
۲۱«نعاهبجاحلاو°جراخلاو

سفننعمالسإلاضرفطقسنأدعبكلذمرحيوأةرجألالحتاللوقأتسلو:لاق

نيدلابايندلايطعيلجوزعهللانإفةرجتموةبسكمكلذذختيالولعفيالنأىلوألانكلو

.ايندلابنيدلايطعيالو

عضرتیسوممآلثمًارجأذخأيولجوزعهللاليبسيفوزغييذلالثم»:ربخلاينو
سأبالفىسوممألثمجحلاىلعةرجألاذخأيفهلاثمناكنمف."”ءاهرجأذخأتواهدلو
اهلرسيتيلتناكامكةرجألاذخأبجحلاسيلوءهيفةرايزلاوجحلانمنكمتيلذخأيهنإفءهذخأب
.مهيلعاهلاحسيبلتبعاضرألا

دجسملانعنوداصلامهومهيلِإسكملاميلستبهناحبسهللاءادعأنواعيالنأ:يناثلا
.قرطلايفنيدصرتملابارعألاةكمءارمأنممارحلا

سفنلابةناعإلاكوهفمهيلعهبابسألريسيتوملظلاىلعةناعإمهيلإ/لاملاميلستف:لاق]1/1۰
.جحلابلفتتلاكرتيلفءاملعلاضعبلاقدقفردقيملنإفصالخلاةليحيففطلتيلفنكلو

.ةملظلاةناسإنملضفأقيرطلانععوجرلاو:لاق

.ةنساهلعجياماهلدايقنالايفوتثدحأةعدبهذهنإف:لاق

ءايرللمهؤارقوءمهژارقفوءةراجتللمهطاسوأوءةهزنلليتمأءاينغأجحي»:لاقفنيتئاملاباتك=
.(۲۱۳/۱)ينغملا.«ةعمسلاو

.هوحتالوًاضيأءايحإلايفسيلوقايسلاىلعدئازظفللااذه(١)
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق«فيعضدنسبرہاجثيدحنميقهيبلااور(۲)
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق؛نتملاركنمداتسإلاميقتسم:لاقوءذاعمثیدحنميدعنباهاور)۳(



AVجحلاةرطنق

.ةيزجلذببنيملسملاىلعراغصولذكلذيفو:لاق

وأتيبلايفدعقولهنإفءرطضمانأوينمذخؤيكلذنإلئاقلالوقلىنعمالو:لاق

ملءارقفلايزيفناكنإفهتبلاطمرثكتفهفرتلابابسأرهظيامبرلبءذخؤيملقيرطلانمعجر
.رارطضالاةلاحىلإهسفنقاسيذلاوهفبلاطي

لبءفارسإالوريتقتريغنمقافنإلاولذبلابسفنلابيطودازلايفعسوتلا:ثلاثلا
ةداعىلعاهعاونأفرشبهفرتلاوةمعطألابيطأبمعنتلافارسإلابينعأوءداصتقالا.ىلع

.نيفرتملا

كلذليقامكريخلايففرسالوفرسلايفريخالذإهيففرسالفلذبلاةرثكامأو

نعو«مهردةئامعبسبمهردلاولجوزعهللاليبسيفةقفنجحلاقيرطيفدازلالذبو.ًاميدق

ةيمهصلخأجاجحلالضفأ:لوقيناكوءهرفسيفهدازبيطلجرلامركنم:لاقرمعنبا

هللالوسراي:ليق.«ةنجلاالإءازجهلسيلروربملاجحلا»:لاقهنأأَيهللالوسرنعو

.«ماعطلاماعطإومالكلابیطا:لاق؟جحلاربام

[ب/١٠٠]وغللكلعماجمسا:ثفرلافنآرقلاهبقطنامك/:لادجلاوقسفلاوثفرلاكرتعبارلا

عامجلانأشبثدحتلاو؛نهتبعادموءاسنلاةلزاغمهيفلخدتوءمالكلانمشحفوءانخو

.روظحمروظحملاىلإيعادلاوروظحملاعامجلاةيعادجيهيكلذنإفهتامدقمو

يفةغلابملاوه:لادجلاولجوزعهللاةعاطنعجورخلکلعماجمسا:قوسفلاو

سيلوقلخلانسحضقانيوةمهلالاحلايفقرفيونئاغضلاثروياممتارامملاوةموصخلا

.ىذألالامتحالبىذألافكقلخلانسح

عممالكلابيطمالسلاهيلعيبنلالعجدقوءهجحدسفثفرنم:ءاملعلاضعبلاقو

ضارتعالاريثكنوكينأيغبنيالف«مالكلابيطضقانتتارامملاوجحلاربنمماعطلاماعطإ
ىلإنيرئازللهحانجضفخيوهبناجنيليلبهباحصأنممهريغىلعو؛هلامجوهقيفرىلع
.لجوزعهللاتيب

يفيقارعلاهلاق.دانسإلاحيحص:لاقوًارصتخممكاحلاهاورونيلدانسإبرباجثيدحنمدمحأءاور(۱)
.(۱1/4٤1٦۲)ينغملا



AAجحلاةرطنق

رمعلاقكلذلوءاهفشكينألاجرلاقالخأنمرفسيهنألًارفسرفسلايمس:ليقو

قالخألامراكمىلعهبلدتسيرفسلايفهتبحصلهالجرفرعيهنأمعزنملهنعهللايضر

.هفرعتكارأام:لاق.ال:لاق

سابعنبهللادبعنأىوريولضفألاكلذفهيلعردقنإًايشامجحينأيغبني:سماخلا

ةوطخلكبيشاملاجاحللنإفةاشماوجحينباي:لاقفهتومدنعهينبىصوأهنعهللايضر

ةئامبةنسحلا:لاق؟مرحلاتانسحامو:ليف.مرحلاتانسحنمةنسحةئامعبساهوطخي

.فلأ

يفهنمدکآینمىلإفقوملاىلإةكمنمددرتلاوكسانملايفيشملا/بابحتسالاو]1/۱۷[

.جحلامامتإنمكلذنإ:ليقدقفهلهأةريودنممارحإلاىلإيشملافاضأنإوقيرطلا

ةَرُْمْلاَوجَحْلَأاوُهِأَو»:ىلاعتهلوقىنعميفدوعسمنباو؛رمعو«يلعنعكلذيور
.ېز

رجضنعدعبأهنألوةنؤملاوقافنإلانمهيفامللضفأبوكرلا:ءاملعلاضعبلاقو
لبءلوأللًافلاخمسيلقيقحتلااذهوجحلامامتوءةمالسلاىلإبرقأواهاذألقأوسفنلا
ىلإكلذهبيدؤيوفعضيناكنإولضفألاوهفيشملاهيلع.لهسنم:لاقيفلضفينأيغبني
ملاملضفأضيرملاورفاسمللموصلانأامكلضفأهلبوكرلافلمعنعرصقوقلخلاءوس

.قلخءوسوفعضىلإضفي

نإ:لاقف؟مهردبًارامحيرتكيوألضفأاهيفيشملا:ةرمُّعلانعءاملعلاضعبلئسو
ءاينغألاكهيلعدشأيشملاناكنإو؛يشملانملضفأءاركلافهيلعدشأمهردلانزوناك
نأهللضفألانكلوهجوهلوسفنلاةدهاجمقيرطىلإهيفبهذهنأكف.لضفأهليشملاف
هسفنعستتالناکنإفةبادلاءاركيفهفرصنمىلوأوهفريخىلإمهردلاكلذفرصيويشمي
.”ملعأهللاوديعبريغهركذامفلاملاناصقنوسفنلاةقشمنيبعمجلايف

النأفاخيناكاذإالإهبنتجيلفلمحملاامأوءةلمازالإبكريالنأيغبني:سداسلا
:ناينعملمحملاكرتيفورذعلةلمازلاىلعكسمتسي

.هصنبهيفمالكلاو(۲64/۱)ءايحإلاعجار(١)

.١۱۹:ةيآلاةرقبلاةروس(۲)

.(۱/٢٤٦۲)نيدلامولعءايحإعجار)۳(

 

 



A۹جحلاةرطنق

[ب/۱۸].هيذؤيلمحملا/نإفريعبلانعفيفختلا:امهدحأ

‹هتلحارىلعجحييهللالوسرنأ:لاقي«نيربكتملاونيفرتملايزبانتجإ:يناثلاو

ىلإسائلارظنيلةلحارلاىلعفاطو«مهاردةعبرأاهتميقةقلخةفيطقوثرلحرهتحتناكو
.هلئامشوةيده

اهثدحألماحملاهذهنإ:ليقو."ءمككسانمينعاوذخ»:مالسلاهيلعلاقو

.اهنوركنيهتقويفءاملعلاناكو‹جاجحلا

‹جحللةيسداقلاىلإةفوكلانمتزرب:لاقهنآهیبأنعدیعسنبنايفسیورو:لاق

تیأرامو«لحاوروتاقيلاوجولماوزىلعمهلكجاجُحلاتيأرفءنادلبلانمقافرلاتفاوتو

جاحلا:لوقيلماحملاو؛يزلانمجاجُحلاثدحأامىلإرظناذإرمعنباناكو:لاق

نماذهمعن:لاقف.قيلاوجهتحتةثيهلاثرنيكسملجرىلإرظنمث«ريثك"'بكرلاوليلق
.ءاجُحلا

بابسأىلإلئامالوةنيزلانمرثكتسمريغربغأثعشأةئيهلاثرنوكينأ:عباسلا

يفةيهافرلاومعنتلانعىهنو"”ءافتخالاوثعشلابمالسلاهيلعرمأدقف«نيحلاصلاصوصخو

.دیبعنبةلاضفثيدح

ىلإاورظنا»:لجوزعهللالوقيوثفتلاثعشلاجحلاامنإ»:ًاضيأثيدحلايفو

.(١/64٦۲)ينغملايفيقارعلاهلاق.فيعضدنسبسنأثيدحنمهجامنباوءلئامشلايفيذمرتلاءاور)۱(

.(١/٥٦۲)قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.رباجثيدحنمهلظفللاويئاسنلاوملسمهاور(۲)
.ءايحإلانمبيوصتلاو.بكارلا:لصألايف()
.(۱/٤٦۲٢٦۲)نيدلامولعءايحإعجار(8)

ءاونشوشحخا»:وِلَيهللالوسرلاق:لاقدردحيبأنبهللادبعثيدحنميناربطلاويوغبلاهاور()

هلاق«فيعضامهالکوةريرهيبأثيدحنميدعنباهاورو«فالتخاهيفو.«ةافُّحاوشماوءاولضتناو

.(۱/٢٦۲)ينغملايفيقارعلا

.قباسلاردصملا.«معنتلاوكايإ»:ذاعمثيدحنمدمحألوہىافرإلانمريثكنعيهنيناكأَييبنلانأ()
:(1/۲60)ينغملايفثيدحلاىلعًاقيلعتيقارعلالاقوءءايحإلانمبيوصتلاو.لفتلا:لصألايف(۷)

.بيرغ:لاقورمعنباثيدحنمهجامنباو؛يذمرتلاهاور



جحلاةرطنق۹

.٩مُهتفتاوصفمَ:یلاعتلاقو."'"«قیمعجفلكنمًاربغًاثعشينؤاجدقفيتيبراوز
.رافظألاصقوقلحلابكلذءاضقورابغألاو؛ثعشلثلا:ثفتلاو

ءاونشوشخاو/اوقلولخادانجألاءارمأىلإهنعهللايضرباطخلانبرمعبتكو:لاق.(/۹]

.ءايشألايفةنوشخلااولمعتساوءناقلخلااوسبلا:يأ

ءفلسلاةريسوفعضلاوعضاوتلاةثيهىلعمهنأل؛نميلالهأجيجحلانيز:ليقدقو

يوردقفمومعلاىلعتناكامفيكةرهشلاوصوصخلاىلعهيزيفةرمحلابنتجينأيغبنيو

‹باتقألاىلعرمحتيسكأىلإرظنفلبإلاتحرسفًالزنمهباحصألزتفرفسيفناك:ييهنأ
نعاهانعزتفاهيلِإانمقف:اولاق.«مكيلعتبلغدقةرمُحلاهذهىرأ»:مالسلاهيلعلاقف

.لبإلاضعبدرشیتحاهروهظ
مونلاوءاهتقاطذحنعجراخلمحملاوءقيطتالاماهلمحيالفةبادلابقفرينأ:نماثلا

نعةوفغالإباودلاىلعنومانيالعرولالهآناکءاهربديفعرسيواهلقثيواهيذؤياهيلع

.ليوطلافوقولااهيلعنوفقيالاوناكوءدوعق

ٴ*يسارکمکباودروهظاوذختتالا:لاقهنآليهللالوسرنعيوردقو

فلسلانعراثآاهيفوءةنسوهفكلذباهحوريةيشعوةودغهتبادنعلزنينأبحتسيو
ىلإًانسحمكلذبنوكيللزنيناكمثةرجألايفويولزنيالأطرشبيرتكيفلسلاضعبناكو
اهلمحوةميهبىذآنملکويراکملانازيميفالهنازیميفعضويوهتانسحيفنوکیفةبادلا

.ةمايقلايفهببلوطقيطتالام

ىلإينمصاختالريعبلااهيأاي:توملادنعهلريعبللاقهنأءادردلايبأنعيوردقو
/عاريلف.رجأءارحدېكتاذلكيفةلمجلاىلعو.كتقاطقوفكلمحأنكأمليئإفكبر[/]

یوربو‹يراكملابلقرورسوةبادلاحيورتةعاسهلوزنيفوًاعيمجيراكملاقحو‹ةبادلاقح

ثیدحنمدمحأهاوراذكو«قيمعجفلكنم»::هلوقنودةريرهيأثيدحنمهححصومكاحلاهاور()

.قباسلاردصملا.ورمعنيهللادبع

.۹:ةيالاحجحلاةةروس)۲(

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقمسيمللجرهيفو؛جیدخنبعفارثیدحنمدوادوبآاور(۳)
.(۱/٢٠٦۲)هصنبهيفعوضوملاونيدلامولعءايحإعجار3
نعسنآنبذاعمةياورنمهححصومكاحلاهاورو«فیعضدنسبذاعمنبلهسثيدحنمدمحأهاور()

.(1/60٦)ينغملايفيقارعلاهلاق.هيأ



۹۱حجحلاةرطنف

ءلامجلارمأتساىتح:لاقف.هلصوتلكعمباتكلااذهيللمحا:كرابملانباللاقالجرنأ

.تیرتکادقينإف
«عرولايفمزحلاقيرطوهكلذوهلنزوالو«باتكباحصتسانمعروتفيكرظناف

.`ريسيًاريسيريثكلابابىلإءرجناليلقلابابحتفاذإهنأو

نکيملنومدةقارإببرقتينأ:عساتلا معتلانيمسنمنوکينأبحتسيوءهيلعًابجاونکی

.ًابجاوناكنإلكأيالوءاعوطتناكنإهنملكأيلو«هسيفنو

‹هنيمستوهنيسحتهنإ.للارَرئاَعش۾عینمووكلذ:یلاعتهلوقریسفتيفليق

دف‹ەبارشيفساكملاكرتيلودکيالوهدهجیالناکنإلضفأتاقيملانميدهلاقوسو

كلذلضفأنإفءةبقرلاوءةيحضألاو«يدهلا:نهيفساكملانوهركيوثالثيفنولاغياوناك

.هلهأدنعهسفنأوًانمث$هالغأ

كلذو."ءاهيدهالب»:لاقوكلذنعهاهنفًاندباهنمثبيرتشيواهعيبينأليهللالوسرلأسف

.محللاريثكتاهيفوةندبنيئالثةميقةئامثالثيفونودلاريثكلانمريخديجلاليلقلانأل

0ڭىوذانابكتوامEEN:لجوزعهللميظعتلالامجب

.لقمأددعلارثكةميقلايفةدوجلاوةسامنلاةاعارمبلصحيكلذو

توصلاعفر:جعلاف.جثلاوجعلا»:لاق؟جحلاربام:ةيَيهللالوسرلئسو
.ءامدلاقارهإ:جثلاو«ةيبلتلاب

نملجوزعهللاىلإبحأالمعيمدألمعام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعةشئاعتورو

عقيلمدلانإواهفاوصأواهراعشأواهنورقواهثرفيفةمايقلاموييتأتلاهنأوءرحنلامويمدةقارإ

.(٢۲۱ء۱/٥٠٦۲)ءايحإلاىفاهصتبةرقفلا(۱)

.٢۳:ةيآلاجحلاةروس()
.(١/۲61)رافسألالمحنعىنغملاىفىقارعلا.«اهرحنا»:لاقوءدوادوبأهجرخأ(۳)
ا.۳۷:ةيآلاجحلاةروس(8)
لاقوركبيبأثيدحنمهلظفللاورازبلاو«هححصومكاحلاوءهجامنباهاوروءهبرغتساويذمرتلاهاور()

.(١/6٦۲6)ينغملايفيقارعلا.جحلاييلوقابلا



حجحلاةرطنف۹۲

.٩هًاسفناهباوبيطفضراألابعقينألبقناكمبهللانم

اهنإو؛ةنسحاهمدنمةرطفلكوءةنسحاهدلجنمةفوصلكبمكل»:ربخلايفو

اهثانإوءاهثانإنملضفأاياحضلايفنأضلالوحف:لاقيو.""ءاورشبأفنازيملايفعضوتل

.اياحضلايفلبإلانملضفأاهثانإوءاهثانإنمزعملاروكذنملضفأ

.ملعأهللاوزعملامثءنأضلامثءرقبلامث«رقبلانملضفأليإلافايادهلاامأو

وأنارسخنمهباصأامو‹«يدهوةقفننمهقفنأامبسفنلابيطنوكينأ:رشاعلا

قيرطيفةبيصملانإفءهجحلوبقلئالدنمكلذنإفكلذهباصأنإوءندبولاميفةبيصم

قيرطيفدئادشلاةباثمبوهو‹مهردةئامعبسبمهردلالجوزعهللاليبسيفةقفنلالدعتجحلا

.لجوزعهللادنعءيشهنمعيضيالوباوثهباصأنارسخوهلمتحاىذألكيهلفداهجلا

لدبتسينأويصاعملانمهيلعناكامكرتًاضيأجحلالوبقةمالعنمنإ:لاقيو

لابوةظقيلاوركذلاسلاجمةلفغلاو/وهللاسلاجميونيحلاصًاناوخإنيلاطبلاهناوخإب[ب/]
.»ىقوتلا

رابتعالاقيرطوةينلايفصالخإلاهجووةنطابلالامعألانايبيف:ةيناثلاةلمجلا
.ةفيرشلادهاشملاب

ءهيلعمزعلامثءهيلإقوشلامث نيدلايفجحلاعقوممهفينعأ-مهفلاجحلالوأنإ
مثءةلحارلاءارتكامثءدازلاءارشمثءمارحأإلايبوثءارشمثءهنمةعناملاقئالعلاعطقمث

مامتتسامثءةكملوخدمثءةيبلتلابتاقيملانممارحأإلامثءةيدابلايفريسلامث«جورخلا
ديرمللهيبنتو«ربتعمللةربعو«ركذتمللةركذترومألاهذهنمدحاولكيفوءقبسامكلاعفألا

‹اهبابسأتفرعواهبابحتفنااذإىتحاهحتافمىلإزمرنلف«نطفللةراشإوفيرعتو«قداصلا

ردصملا.ةميزخنباهلصوولسرمهنإيراخبلالافو؛نابحنباهفعضوءهجامنبأهنسحويذمرتلاهاور()
.قباسلا

.اةنسحةرعشلكي»:هيفثيدحيفمقرأنبديزثيدحنميقهيبلاهححصومكاحلاو:هجامنباهاور)۲(
لاق.«ةنسحةرطقلکب»يقهيبللۀياورينو؛اةنسحفوصلانمةرعشلکب»:لاق؟فوصلاف:اولاق

ةمايقلاموياهبءاجياهنإامأيلعثيدحنماياحضلاباتكيفخيشلاوبأیورو؛حصياليراخبلا
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.ةمطافلاهلوقيكنازيميفعضوتىتحاهئامدواهموحل

)۱/٦٦۲۷(نيدلامولعءايحإيفبابلاعجار)٤(



۹۳جحلاةرطنق

.هلمعةرازغوهنطابةراهطوهبلقءافصهيضتقيامهرارسأنمجحلاىلإجراخلكلفشكنا

نعفكلاوتاوهشلانعهزنتلابالإىلاعتوهناحبسهللاىلإلوصوالهنأملعا:مهفلاامأ

‹تانكسلاوتاكرحلاعيمجيفهناحبسهللاىلإدرجتلاواهيفتارورضلانعراصتقالاوتاذللا

اورثآوءلابجلا'”للقىلإاوزاحناوءلخلانعةفلاسلاللملايفنيباهرلادرفنااذهلجألو

اومزلأوءةرضاحلاتاذلاهناحبسهللاوكرتف«لجوزعهللابسنألابلطلقلخلانعشحوتلا

[ب/۱۴٠]زيزعلاباتكيفمهيلع/لجوزعهللاىنثأفءةرخألايفًاعمطةقاشلاتادهاجملامهسفنأ

لبقأو«كلذسردنااملف.”«َنوُريُكَْسَيالهاوًانابهُرَوَنيِسسِفمهمنبكلذ:لاقف
هيبنلجوزعهللاثعبءاهنعاورتفوىلاعتهللاةدابعلدرجتلااورجهوتاوهشلاعابتاىلعقلخلا

نعللملالهأهلأسفاهكولسيفنيلسرملاةنسديدجتوةرخألاقيرطءايحإلويًادمحم

ينعأفرشلكىلعريبكتلاوداهجلااهبانلدبأ»:مالسلاهيلعلاقفءهنيديفةحايسلاوةينباهرلا
.”«جحلا

٠”«نومئاصلامه»:لاقف«نيحئاسلانعمالسلاوةالصلاهيلعلئسو

قيتعلاتيبلاقرشفمهلةينابهرجحلالعجنأبةمألاهذهىلعلجوزعهللامعنأو

ءًاميظعتو«هنأشلًاميخفتهتيبلًامرحهيلاوحابلعجوةدابعلادصقمهبصنو«هسفنىلإةفاضإلاب
هعضووهرجشوهديصميرحتبعضوملاةمرحدكأوءهمرحءانفىلعناديملاكتافرعلعجو

ًاربغًاثعشقيحسبوألكنموءقيمعجفلكنمراوزلاهدصقيكولملاةرضحلاثمىلع
ىلاعتههزنتبفارتعالاعمهزعلةناكتسإوهلالجلًاعوضخهلنينيكتسموتيبلابرلنيعضاوتم

مهئاعدإيفمتأومهتيدوبعومهقريفغلبأكلذنوكيلعضومهفنتكيوأتيبهيوحينأنع
.مهدايقناو

.ملعأهللاو(مسق»اهبسحاوءاضيأءايحإلاو؛لصألايفاذك()

.۸۲:ةيآلاةدئاملاةروس(۲)
ةحايسنإ»:لاقفةحايسلايفيلنذئاهللالوسراي:لاقالجرنأةمامأيبأثيدحنمدوادوبأهاور()

ءهللاليبسيفداهجلايتمأةحايسوةحايسةمألكلنإ»:ظفلبيناربطلاهاور«هللاليبسيفداهجلايتمأ

ةينابهر#:سنأثيدحنمبعشلايفيقهيبللو.ودعلارحنيفطابرلايتمأةينابهروءةيئابهرةمألكلو
نمهجامنباوءةليللاومويلايفيئاسنلاوهنسحيذمرتلاو«فيعضامهالكو.«هللاليبسيفداهجلايتمأ
ىلعريبكتلاوءهللاىوقتبكيلع»:لاقرفاسأنأديرأينإهللالوسراي:لاقالجرنأ:ةريرهيبأثيدح

.(۱/۲1۷)ينغملايفيقارعلاهلاق.«فرشلك

.ًالسرمرمعنعريمعنبديبعنعظوفحملالاقوةريرهيبأثيدحنمبعشلايفيقهيبلاءاور(8)
۱.قباسلاردصملا



جحلاةرطنق1

ىلإيدتهتالو«سوفنلااهبسنأتستالًالامعأاهيفمهيلعلجوزعهللافظوكلذلو

هذهلثمبفراركتلاليبسىلعةورملاوافصلانيبددرتلاوراجحألابرامجلايمركلوقعلااهيناعم
اهيلإلقعللوءةموهفماهتلعوءارقفلابقافرإ/ةاكزلانإفةيدوبعلاوقزرلالامكرهظيلامعألا[/٤]

لغاوشلانعفكلابةدابعللغرفتوءناطيشلاهللاودعهلإيهيتلاةوهشللرسكموصلاوءليم

.ةالصلايفلجوزعهللعضاوتدوجسلاوعوكرلاو

سنأالو«سوفنللظحالفلامعألاهذهلاثمأوءرامجلايمروىعسلاتاددرتامأو

درجملارمألالإثعاباهيلعمادقإلايفنوكيالفاهيناعمىلإلقعللءادتهإالوءاهيفعبطلل

سفنلاعنموهفرصتنعلقعلالزعهيفوطقفهعابتإبحيرمأهنأثيحنمرمألللاثتمالادصقو

كلذنوكيفءاماليمهيلإعبطلالام:هانعملقعلاكردأاملكنإفءهسنألحمنععبطلاو

لعلاقكلذلوءدايقنالاوقرلالامكهبرهظيداكيالف«لعفلاىلعهلًاثعابورمأللًانيعمليملا

ءاهريغوةالصيفكلذلقيملو.هاقروأديعتًاقحةجحبكيبل:صوصخلاىلعجحلايف

یوهتامفالخىلعمهلامعأنوكتنأبمهتاجنوقلخلاطبرهناحبسهللاةمكحتضتقااملف

یضتقمیلعوءدايقنالاليبسىلعمهلامعأيفنوددريفعرشلاديباهمامزنوكينأو«مهعئابط
نعاهفرصوسوفنلاةيكزتيفتادبعتلاعاونأغلبأاهيناعمىلإيدتهيالامناكدابعتسالا

بجعتنأتمهفاذهلتنطفتاذإفءقاقرتسالاىضتقميهيتلاقالخألاوعابطلاىضتقم
مهفتيففاكردقلااذهوتادبعتلارارسأنعلوهذلاهردصمةبيجعلالاعفألاهذهنمسوفنلا
.حلالصأ

عضوهنأولجوزعهللاتيبتيبلانأب/ققحتلاومهفلادعبثعبنيامنإف:قوشلاامأو0[
تيبلادصقنمنأوءهلرئازولجوزعهللاىلإًادصاق"هدصاقف«كولملاةرضحلاثمىلع
دعولامكحبتيبلابرءاقلقحتسيلبءةرخألايفةمحرلامرحيالنأبريدجايندلايف
بحملانأعماذهةلاحمالءاقللابابسأىلإهقوسيلجوزعهللاءاقلىلإقوشلاف.قداصلا

هيلإقاتشيىرحألابفىلاعتهللاىلإفاضمتيبلاوةفاضإهبوبحمىلإهلاملكىلإقاتشي
.°ليزجلاباوثلانمهيلعدعواملينلبلطلانعًالضفةفاضإلاهذهدرجمب

.(۲۳/۱)ينغملايفيقارعلاهلاقء«سنأثيدحنمللعلايفينطقرادلاورازبلاهاور()
.(٢١۲ء۱/۱۷٦۲)هصنبهيفمالكلافنيدلامولعءايحإعجار(۲)
.هتفذحفقايسلاىلعدئازلوألاظفللاو.دصاقفداقف:لصألايف(۳)
.(۸/۱٦۲)نيدلامولعءايحإيفةرقفلاعجار(8)



٥۹حجحلاةرطنق

تاوهشلاةرجاهموءنطولاولهألاةقرافمىلإدصاقهمزعبهنأملعيلف:مزعلاامأو

ءتيبلابرردقوتيبلاردقهسفنيفمظعيلفءلجوزعهللاتيبةرايزىلإًاهجوتمتاذللاو

لعجيلوءةميظعبرطاخًاميظعبلطنمنأوءهرمأريطخهنأشميفررمأىلعزعهنأملعيلو

هدصقنملبقيالهنأققحتيلو«ةعمسلاوءايرلابئاوشنعديعب«ىلاعتهللاهجولًاصلاخهمزع
.صلاخلاالإهلمعو

عمححصيلفءهريغدوصقملاوءهمرحوكلملاتيبدصقينأشحاوفلاشحفأنمنإو

وهيذلابىندأوهيذلالدبتسينأرذحيلوةعمسوءايرهيفاملكنمهصلخيلو«مزعلاهسفن
)۱(

‹يصاعملاةلمجنعىلاعتهللةصلاخلاةبوتلاوملاظملادرهانعمف:قئالعلاعطقامأو

نيأ:هللوقيوءهيلعيدانيةييبالتبقلعتمرضاحميرغلثمةقالعلكوةقالعةملظملكف
[ب/١۱۱]َوَأهللمهموهبنيهتسمواذهكلزنميفهرمأعيضم/تنأوكولملاكلمتيبدصقتأهجوتت

كترايزلوبقيفًابغارتنكنإف؟كلبقيالوكدريفيصاعلادبعلامودقمدقتنأيحتستل

نعكبلقةقالععطقاو«يصاعملاعيمجنمًالوأهللاىلإبتوملاظملاٌدُرَوهرماوألثتماف

هجوبهتيبىلإهجوتمتنأامكءكبلقهجوبهيلإًاهجوتمنوكتلكئارويفامىلإتافتلالا
درطلالإًارخأوءاقشلاوبصنلاالإالوأكرفسنمكلنكيملكلذلعفتملنإف«؛كرهاظ

هتيصوبتكيلوءهيلإدوعيالنأردقوهنععطقنانمعطقهنطونعقئالعلاعطقيوءدرلاو

.ىلاعتهللاىقوامالإ"”رطخىلعلرفاسملانإفهلهأوهدالوأل

هيدينيبكلذنإفءةرخألارفسلقئالعلاعطقجحلارفسلقئالعلاةعطقدنعركذتيلو

ءريصملاهيلإورقتسملاوهفرفسلاكلذريسيتيفعمطرفسلااذهيفهمدقيامو«برقلاىلع
.”رفسلااذهلدادعتسالادنعرفسلاكلذنعلفغينأيغبنيالف

بلطوهراثكتسإىلعصرحلاهسفننمسحاذإو«لالحعضومنمهبلطيلف:دازلاامأو

ةرخألارفسنأركذتيلف؛دصقملاغولبلبقدسفيالوريغتيالورفسلالوطىلعهنمىقبيام
هنوكف«توملادنعهنعفلختيدازهنأنظياممهاوسامنأوءىوقتلاهدازنأواذهنملوطأ

ًاريحمةجاحلاتقوىقبيفءرفسلالزانملوأيفدسفييذلابطرلاماعطلاكهعمىقبيال

.قباسلاردصملايفاهلماكبةرقفلاعجار(١)

.ءايحإلانمبيوصتلاو.ةلق:لصألايف()

.(۲64ء١/۸8٦6)ءايحإلايفًاضيأاهصنبةرقفلا(۳)
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توملادعب/هبحصتالةرخألاىلإهدازيهيتلاهلامعأنوكتنأرذحيلفهلةليحالًاجاتحم/۷]

.”ريصقتلاتارودكوءايرلابئاوشاهدسفيلب

باودلاهللجوزعهللاريخستىلعهبلقبلجوزعهللاركشيلفاهرضحأاذإ:ةلحارلاامأو

ةرخألارادىلإهبكرييذلابكرملاهدنعركذتيلوءةقشملاهنعففختوءىذألاهنعلمحتل

رظنيلفءةرخالاىلإرفسلارمأيزاويهجونمهجولارمأنإفءاهيلعلمحييتلاةزانجلايهو

برقأامفءالمأبكرملاكلذىلعرفسلاكلذلًادازنوكينألبكرملااذهىلعهرفسحلصيأ

.هنمكلذ

ةزانجلابوكرفءةلحارللهبوكرلبقةزانجللهبوكرنوكيفبيرقتوملالعليرديامو
هيفكوكشملارفسلابابسأيفطاتحيفيكفءهيفكوكشمرفسلابابسأريسيتو«هبعوطقم
.٩.رقيتملارفسلارمألمهيوهتلحاروهدازيفرهظتسيو

يبوثبرزاتيويدتريسهنإف"هيفهفلونفكلاهدنعركذيلف:مارحإلايبوثطورشامأو
ًافوفلملجوزعهللاىقليسهنأوءهيلإهرفسمتيالامبروىلاعتهللاتيبنمبرقلادنعمارحإلا
‹ةئيهلاويزلايفهتداعًافلاخمالإلجوزعهللاتيبىقليالامكفءةلاحمالنفكلابايثيف

كلذنمبيرقبوثلااذهوايندلالهألفلاخميزيفالإتوملادعبلجوزعهللاىقليالف

.""نفكلايفامكطيخمامهيفسيلذإبوثلا

لجوزعهللاىلإًاهجوتمنطولاولهألاقرافيهنأهدنعملعيلف:دلبلانمجورخلاامأو
نمةرايزو؟هجوتينيأىلإو؟ديرياذامهنأهبلقيفرضحيلفاينالارافسآيهاضيالرفسيف

اوقوشو«اوباجأفاودوننيذلاءهلنيرئازلاةرمزيفكولملاكلمىلإًاهجوتمهنأو/؟دصقي/]
زعهللاتيبىلعاولبقأوءقئالخلااوقرافوءقئالعلااوعطقوءاوضهنفاوضهنتساواواقتشاف
نأىلإ«تيبلابرءاقلنعتيبلاءاقلبًايلست«هردقعفروهنأشمظعوهرمأمّخفيذلالجو
.مهالومءاقلباودعسيو«مهانمىهتنماوقزري

لهألاةقرافموءلاحترالايفهلامعأبالالدإاللوبقلاولوصولاءاجرهبلقيفرضحيلو

.(١/۲14)ءايحإلايفاهتقباسكًاضيأةرقفلاهذهو(۱)
.قباسلاردصملايفةرقفلاعجار(۲)

.ءايحإلانمبيوصتلاو.اهيفلصألايف(۳)
.قباسلاردصملايفةرقفلاعجار)٤(
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ملنإهنآجريلوءهتيبرازنملهدعوقيقحتلءاجرو«لجوزعهللالضفبةقثنكلوءلاملاو

هيبنُجْرْحخَينَمَو»:ىلاعتلاقذإهيلإًادفاولجوزعهللايقلقيرطلايفةينملاهتكردأولصي
.°°*”4ًاميحَرًاروُفَع»:هلوقىلإهِلوُسَرَوهللاىلإًارجاهُم

جورخلانيباماهيفركذتيلف:تابقعلاكلتةدهاشموءتاقيملاىلإةيدابلالوخدامآو

لوهنمركذتيلو«تابلاطملاولاوهألانمامهنيباموةمايقلامويتاقيمىلإتوملابايندلانم
نمهيفاموهناديدوربقلابراقعيداوبلاعابسنموءريكنوركنملاؤسلوهقيرطلاعاطق
هذهيفنكيلوءهتدحووهتبركوربقلاةشحووهبراقأوهلهأنعهدارفنإنمو«تايحلاويعافألا

.ربقلافواخملًادوزتمهلاوقأوهلامعأيففواخملا

نأجريلولجوزعهللاءادنةباجإهانعمنأملعيلف:تاقيملانمةيبلتلاومارحإلاامأو

[ب/۱۱۹]ًاددرتمفوخلاوءاجرلانيبنكيلو«كيدعسالوكيبلال:هللاقينأشخيلو/الوبقمنوكي

رمألاةيادبيهةيبلتلاتقونإفًالكتمهمركوىلاعتهللالضفىلعوءاثربتمهتوقوهلوحنعو

.رطخلالحموهو

هتلحارهبتوتساومّرحأاملفنيسحلانبيلعجحامل:لاقهنآةنييعنبنايفسنعو

:لاقف؟يبلتالمِل:هلليقف«يبلينأمطتسيملوءةدعرلاهيلعتعقووضقتناوءهنولرفصا

لزيملفءهتلحارنععقووهيلعيشغىّبلاملف«كيدعسالوكيبلال:يللاقينأىشخأ

ناميلسيبأعمتنك:يراوحلايبأنبدمحألاقو:لاق.هجحىضقىتحكلذهيرتعي

دمحأاي:لاقوقافأمثءةيشغلاهتذخأوالمانرسىتحبليملفمارحإلادارأنيحينارادلا

ركذأينإف؛يركذنماولقينأليئارسإينبةملظرممالسلاهيلعىسومىلإىحوأىلاعتهللانإ
زعهللالاقىلمٹءةلحريغنمجحنمهنأينغلبدامحايكحيو.ةنعللابمهنمينركذنم

.كلذانللاقينأنمأنامفكيدييفامدرتىتحكيدعسالوكيبلال:لجو

:لاقذإلجوزعهللاءادنلةباجإتاقيملايفةيبلتلابتوصلاعفردنعسبلملاركذتيلو

خفندنعقلخلاءادنًاضيأركذتيلو.”«رماّضلَكْىََعَوًالاًجِركونيُجَحْلابسالايفْنّدأَو»
لجوزعهللاءادنلنيبيجمةمايقلاتاصرعيفمهماحدزإوءروبقلانممهرشحوروصلا

.١٠٠:ةيآلاءاسنلاةروس(١)
.(۲۱۹/۱)اهصتبءايحإلايفةرقفلاعجار()
.(۲1۹/۱)اهصتنبءايحإلايفةرقفلاعجار)۳(

.۲۷:ةيالاجحلاةروس(8)

e/۲۷/جتاريخلارطانق



جحلاةرطنق۹۸

ددرلءاجرلاوفوخلانيب/رمألالوأيفنوددرتيمهفءنيدودرمنيلوبقمىلإنيمسقنمو[/]

.المأهلوبقوجحلامامتإمهلرشبيأنورديالثيحتاقيملايفجيجحلا

هدنعجريلونمآمرحوهوىلاعتهللامرحىلإىهتناهنأاهدنعركذتيلف:ةكملوخدامأو

مرحلاهلوخدبنوكيفبرقللًالهأنوكيالنأشخيلوهناحبسهللاباذعنمهلوخدبنمأينأ

نإفهيلعًابلاغلبفوخلابًانورقمتاقوألاعيمجيفهؤاجرنكيلو«تقمللًاقحتسمًابئاخ

.”عيضمريغريجتسملاذئاللامامذو«يعرمرئازلاقحو«ميظعتيبلافرشو«ميمعمركلا

هنأكردقيو«بلقلايفتيبلاةمظعهدنعرضحينأيغبنيف:تيبلاىلعرصبلاعوقوامأو

لوصولاهقزرامكمالسلارادىلاعتهللاهقزرينأجريلوءءايِإهميظعتةدشلتيبلابرلدهاشم

ءهيلإنيدفاولاةرمزبهقحلأنأبةبترلاهذههايإهغيلبتىلعىلاعتهللاركشيلو«مارحلاهتيبىلإ
.ةفاكاهلوخدلنينمأةنجلاةهجىلإةمايقلايفسانلابابصنإكلذدنعركذيلو

ىلإجيجحلاماسقنالومأملاغولبنعنيفورصمولوخدلايفنينوذأمىلإمهماسقنامث

جاحلالاوحألكنإفهارياممءيشيفةرخالارومأركذتنعلفغيالو«نيدودرمونيلوبقم
.ةرخألالاوحأىلعليلد

ءاجرلاوفوخلاوميظعتلانمهيفكبلقرضحاوءةالصهنأملعاف:تيبلابفاوطلاامأو

نيفاحلانيبرقملا/ةكئالملابهبشمفاوطلابكنأملعاوءةالصلاةرطنقيفمدقتامةبحملاو]7

”فاوطدوصقملالبتيبلابكمسجفاوطدوصقملانأننظتالوءهبنيفئاطلاشرعلالوح

تيبلانمفاوطلاءىدتبتامكهبالإمتختالوهنمالإركذلايفءىدتبتالىتحهللاركذبكبلق
.تیبلابمتختو

يفرهاظلاثمتيبلانأوةيبوبرلاةرضحببلقلافاوطوهفيرشلافاوطلانأملعاو

رهاظندبلانأامكتوكلملاملاعيفيهوءرصبلابدهاشتاليتلاةرضحلاكلتلكلملاملاع

ةداهشلاوكلملاملاعنأو«بيغلاملاعيفوهورصبلابدهاشياليذلابلقللةداهشلاملاعيف
نأبةراشإلاتعقوةنزاوملاهذهىلإوبابلاهلحتفنملتوكلملاوبيغلاملاعىلإةجردم

.ةبعكلاءازإبتاوّمسلايفدومعملاتيبلا

.(۲۷۰ء۲۱۹/۱)نيدلامولعءايحإعجار(١)

.(۱/٢۲۷)ءايحإلاعجار)۲(

.قباسلاردصملاعجار(۳)

.قباسلاردصملانمبيوصتلاو.كفاوط:لصألايف()



۹۹جحلاةرطنق

نعقلخلارثكأةبتررصقاملو:لاقءتيبلااذهبسنإلافاوطكهبةكئالملافاوطنأو
مھنموهفموقبهبشتنمنأباودعوو«ناكمإلابسحبمهبهبشتلاباورمأ«فاوطلاكلذلئم
.ملعأهللاو

كتميزعممصفءهتعاطىلعلجوزعهللعيابمكنأهدنعدقتعاف:رجحلامالتساامأو

هنعهللايضرسابعنبانعيوردقوتقملاقحتساةعيابملايفردغنمفكتعيببءافولاىلع

|."”«هدابعهبحفاصيىلاعتهللانيميرجحلا»:لاقهنأأَيهللالوسرنع

هللاىلإبرقلًابلطمازتلالايفكتيننكتلف:مزتلملابقازتلالاوةبعكلاراتسأبقلعتلاامأو

نصحتللءاجروءةسامملابًاكربتىلاعتوكرابتهتيبلوءهلًابحو«هيلإًاقوشو«ىلاعتوهناحبس

ةرفغملابلطيفحاحلإلاراتسألابقلعتلايفكتيننكتلوءتيبلاىقالءزجلكيفرانلانع

[ب/۲١٠]هلرهظملاءهنعهوفعيفهيلإعرضتملاهيلإبنذأنمبايثبقلعتملابنذملاكنامألالاؤسو/

لذبووفعلابالإهليذقرافيالهنأو«هوفعوهمركىلإالإهلعزفمالوءهيلإالإهنمًاجلمالهنأ

.°”لبقتسملايفنمألا

كلملارادءانفبدبعلاددرتيهاضيهنإف:تيبلاءانفيفةورملاوافصلانيبيعسلاامأو

ءةمحرلانيعبةظحالمللءاجروءةمدخلايفصولخللًاراهظإىرخأدعبةرمًابهاذوًايئاج

الفدَروألوبقنمهقحيفكلملاهبيضقياميرديالوهوجرخوكلملاىلعلخديذلاك

ركذيلوءىلوألايفمحريملنإةيناثلايفمحرينأوجريىرخأةرمرادلاءانفىلعددرتيلازي

ناصقنلاوناحجرلاىلإًارظانةمايقلامويلامعألانزودنعهددرتةورملاوافصلانيبهددرتدنع

.°”نارفغلاوباذعلانيبًاددرتم

ءتاوصألاعافترإوءقلخلاماحدزإنمىريامدنعركذتيلف:ةفرعبفوقولاامأو

‹مهريسبًاريسومهبءادتقإرعاشملاىلعتاددرتلايفمهتمئأقرفلاعابتإو«تاغللافالتخاو

.(۲۷۰/۱)ينغملايفيقارعلاهلاق«حيحصدنسبرمعنباثيدحنمدوادوبآهاور()

.(۱/٠۲۷)ءايحإلاىفانهامكاهمامتبةرقفلا()

اهمامتبةرقفلاو؛(۳/۱١٠)ينغملايفيقارعلاهلاق.رمعنبهللادبعثيدحنمهححصومكاحلاهاور(۳)
.(۲۷۰/۱)ءايحأإلايف

.قباسلاعضوملاءايحإلاعجار)٤(

.(۲۷۱/۱)نيدلامولعءايحإعجار()



حجحلاةرطنق1۱

كبلقمزلأفكلذتركذتاذإفءلوبقلاودرلانيبدحاولاديعصلاكلذيفمهريحتومهتعافش

.نيموحرملاءنيزئافلاةرمزيفرشحتيكىلاعتهللاىلإلاهتبالاوءةعارضلا

لالجلاةرضحنملصتامنإةمحرلاو«فيرشقفوملاف؛ةباجإلابكؤاجرققحونقيآو
نمةقبطنععضوملاكفنيالوضرألاداتوأنمةزيزعلابولقلاةطساوبقئالخلاةفاكىلإ

تدرجتو؛مهممهتعمتجااذإفءبولقلابابرأو‹نيحلاصلاتاقبطوداتوألاو/لادبألا[[/۴]

تصخشو«مهقانعأهيلإتدتماو«مهيديأهناحبسهللاىلإتعفتراو«مهبولقلاهتبالاوةعارضلل

‹مهلمأبيخيهنأنتظتالفء‹ةمحرلابلطىلعةدحاوةمهبنيعمتجممهراصبأءامسلاوحن

رضحينأبونذلامظعأنمنإ:ليقكلذلومهرمغتةمحرمهنعرخذيومهيعسعيضيو

.هلرفغيملىلاعتهللانأنظيفتافرعناسنإلا

نمنيعمتجملاداتوألاولادبألانمممألاةرواجمبراهظتسالاو؛ممهلاعامتجاناكف

هناحبسهللانمةمحرلاراردتسايفقيرطالفءةدوصقمةياغوجحلارسوهودالبلاراطقأ

.دحاوديعصىلعدحاوتقويفبولقلانواعتوممهلاعامتجالثم«ىلاعتو

درجملًاضاهتناوءةيدوبعلاوقرللًاراهظإرمأللدايقنالاهبدصقاف:رامجلايمرامأو

ثيحمالسلاهيلعميهاربإبهبشتلاهبدصقامث؛كلذيفسفنلاولقعللظحريغنملاثتمالا
نأىلاعتهللاهرمأفءةيصعمبهنتفيلوأةهبشهجحىلعلخديلعضوملاكلذيفسيليإهلضرع
تامركلذلفهدهاشوهلضرعناطيشلانأكلرطخنإفءهلمألًاعطقوهلًادرطةراجحلابهيمري

يفءاقلأيذلاهنأو«ناطيشلانمرطاخلااذهنأملعاف«ناطيشلايلضرعيسيلف"[انأامأ]
ملفبعللايهاضيهنأوءهيفةدئافاللعفهنأكيلإليخيوءيمرلايفكمزعرتفيلكمزع

ءهرهظمضقتوناطيشلافنأمغرتهيفيمرلايفريمشتلاودجلابكسفننعهدرطاف؟هبلفتشت
ظحريغنمرمألادرجملًاميظعت/ىلاعتوهناحبسهللارمأكلاثتمابالإهفنأماغرإلصحيالذإ0

.هيفسفنلاولقعلل

يدهلالمكأوءلاثتمالامكحبهناحبسهللاىلإبرقتهنأملعاف:يدهللهحبذامأو
يدهلاناكاملكففلعولادرواذكهفهرانلانمكنمءزجهنمءزجلکبقتعينأجرأوهثازجاو

.حيحصلايعرشلاليلدلاىلإرقتفتةيفوصتاحلطصماهنأوداتوألاولادبألانعمالكلاقبس()
.ءايحإلانمهتبثأولصألانمطقسنيفوقعملانيبام()
.(۲۷۱/۱)هصنبهيفوهونيدلامولعءايحإعجار()



١٠1جحلاةرطنق

.معرانلانمهبكؤادفناك«رفوأهؤازجأورثكأ

هللااهراتخايتلاةدلبلااهنأركذتلفاهناطيحىلعكرصبعقواذإف:ةنيدملاةرايزامأو

لجوزعهبرضئارفعرشاهيفيتلاهراداهنأوءهترجهاهيلإلعجوءمالسلاهيلعهيبنلىلاعت

ةبرتوءاهيفهتبرتلعجمثلجوزعهللاهافوتنأىلإهنيداهبرهظأفءهودعدهاجو«هننسو
ءاهيفهتاددرتدنعيهللالوسرمادقأمقاومكلذيفلثممثءهدعبنمقحلابنيمئاقلاهيريزو
ءةنيكسىلعالإهيلعكدقعضتالف«ةزيزعلاهمدقعضوموهوالإهؤاطتمدقعضومنمامهنأو

هناحبسهللاعدوتساامو«يشملايفهتنيکسوهعوشخروصتو«اهككسيفهيطختوهيشمركذتو

كتهنملمعطابحإو«هسفنركذبهنرقىتحهركذعمهركذةعفرو«هتفرعمميظعنمهبلق
.مالسلاهيلعهتوصقوفهتوصعفربولو«هتمرح

مالکعامسو؛هتدهاشمباودعسو‹هتبحصاوكردأنيذلاىلعهبهللانَمامركذتمث

.مهنعهللايضرهباحصأةبحصوءهتبحصنمكتافامىلعكفسأتمظعو

كنأوءرطخىلعةرخألايفهتيؤرنمكنأوءايندلايفهتيؤركتتافدقكنأركذامث
[ب/١١٠]:مالسلاهيلع/لاقامككلمعؤسبكايإهلوبقنيبوكنيبليحدقوءةرسحبالإهارتالامبر

يردتالكنإ:يللاقيفيباحصأبر:لوقأفدمحمايدمحماي:نولوقيفماوقأيلإعفري»

قئاقدلانمةقيقديفولوهتعيرشةمرحتكرتنإف.""اقحسًاقحس:لوقأف‹كدعباوثدحأام

هللالوحيالنأكؤاجركلذعممظعيلوءهتجحمنعكلودعلهنيبوكنيبلاحينأنمأتالف

الوءةراجتريغنمهترايزلجأنمكدلبنمكصخشأوءناميإلاكقزرنأدعبهنيبوكليب
تحمسذإ«هربقطئاحىلإو«هراثآىلإرظنلاىلإكقوشو«هلكبحضحمللبءاينديفظح
نيعبكيلإهناحبسهللارظنينأبكردجأامفءهتيؤركتتافاملكلذدرجملرفسلابكسفن

لوألوييهيبنللجوزعهللااهراتخايتلاةصرعلااهنأركذافدجسملاتغلباذِإف.ةمحرلا

.ةباصعمهلضفأونيملسملا

لضفأتعمجاهنأوءةصرعلاكلتيفتميقأاملوأىلاعتوهناحبسهللاضئارفنأو

ًاعشاخهلخدافءهايإكلوخدبكمحرينأهناحبسهللايفكلمأمظعيلفءاتيموًايحهللاقلخ

.نمؤملكبلقنمعوشخلايعدتسينأبناكملااذهردجأاموءامظعم

.قباسلاردصملاعجار(١)
يفيقارعلاهلاقدمحماي؛دمحماي»:هلوقنودامهریغوء؛سنآو؛دوعسمنباثیدحنمهيلعقفتم)۲(

.(۱/۲۷۲)رافسألالمحنعينغملا



املفةنيدملالخدوءهللاهمحرينرقلاسيوأجح:لاقهنأناميلسيبأنعيكحامك

ينوجرخأ:لاققافأاملفهيلعيشغفقليهللالوسرربقاذه:هلليقفدجسملابابىلعفقو

.نوفدمهيفدمحمدلبيلذليسيلف
ًاتیمهروزیو‹هانفصوامکهيدينيبفقينأيغبنيف:مالسلاهيلعىفطصملاةرايزامأو

ناکاموءاَيحناکولميرکلاهصخشنمبرقيناكامكالإهربقنمبرقيالوءاَيحهروزيامك

.هيدينیبًالثامدعبنمفقيلب/هلبقيالوهصخشسميالنأيفةمرحلاىري[[/]

ملاعهنأملعاوءدوهيلاوىراصتلاةداعةدهاشمللليبقتلاوسملانإولعفافكلذكو

كلايخيفةميركلاهتروصلثمفكتالصوكمالسهغلبيهنأو«كترايزوكمايقوكروضحب

.كبلقيفهتبترميظعرضحأوكئازإبدحللايفًاعوضوم

اذه.٩«هتمأنمهيلعملسينممالسهغلبيًاكلمهربقبلكوهللانإ»:وايهنعيوردقف

ءافتكإوءهئاقلىلإًاقوشيداوبلاعطقونطولاقرافنمبفيكف«هربقرضحيملنمقحيف
ةرميلعىلصنم»:أَيلاقدقوءةميركلاهترغةدهاشمهتتافذإميركلاهدهشمةدهاشمب

٠.ارشعهيلعهللاىلص

لوسرلاربنمتئامث.هندببهترايزلروضحلابفيكفءهناسلبهيلعةالصلايفهؤازجاذهف

هبقدحأدقو«ربنملاىلعًامئاقةيهبلاهتعلطكبلقيفلّموءربنملاهدوعصمهوتوو
نألجوزعهللالأستوهتبطخبلجوزعهللاةعاطىلعمهلحيليوهوراصنألاونورجاهملا
يغبنیفاهلكاهنمغرفاذِإف«ءةجحلالامعأيفبلقلاةفيظواذهفةمايقلامويهنيبوكنيبقرفيا

مآنيلوبقملاةرمزيفبيثأوهجحهنملبقهيرديسيلهنأو‹فوخلاونزحلاومهلاهبلقمزلينأ
ًايفاجتدادزادقهبلقفداصنإف«هلامعأوهبلقنمكلذفرعتيلو«نيدورطملابَقحْلأوهجحدر
ءعرشلانازيمبتنزتادقهلامعأدجوو‹لجوزعهللابسنألارادىلإًافارصناو«رورغلارادنع

«هتبحمراثآهيلعرهظأوالوتهبحأنموءهبحأنمالإلبقيالىلاعتهللانإف؛لوبقلابقثيلف
هفالخبرمألاناك/نإوءلوبقلاىلعلدهيلعكلذرهظاذإف«سيلبإهودعةوطسنعفكو[/]

.ءايحإلانمبيوصتلاو.يدلب:لصألايف()

.(١/۲۷۲)اهصتبءايحإلايفةرقفلاعجار()

ضرألايفنيحايسةكئالمهللنإ:ظفلبدوعسمنباثيدحنممكاحلاوءنابحنباو؛يئاسنلاهاور)۳(
.)۱/۲۷۲)ينغملايفيقارعلاهلاق.«مالسلايتمأنعينوغليي

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقورمعنبهللادبعوءةريرهيبأثيدحنمملسمهاور()



۱۰۳ححلاةرطنق

لاحمإوءيعاسملاةلضنمهللابذوعن«بعتلاوءانعلاهرفسنمهظحنوكينأكشويف
)۱(

.يعارملا

لاقف.جحأنأديرأينإ:هللاقفيلبشلاركبىلإءاجهنأةيفوصلاضعبنعيوردقو
ةمحرمارحلادجسملانمامهباتللمحيلنيترارغلجرللطعأ:همدخييذلالجرلليلبشلا

هجحلىضموهعدوونيترارغلجرلاذخأف.هجحنمانظحكلذنوكيفانباحصأىلعاهمسقن

نيح:هللاقف.معن:لجرلالاق؟نالفايتججحأ:يلبشلاهللاقف.هيلعملسعجراملف

كنأتيون:لاق.معن:لاق؟تمرحأوتلستغاوكبايثنمتدرجتأتاقيملانمتللحا

كنأتيونتلستغانيح:هللاق.ال:لاق؟تاهبشلاىفلوخدلاوقافتلاوءايرلانمتدرجت

تبيطتكنأتيونكمارحإلتبيبطتنيح:هللاق.ال:لاق؟رازوألاواياطخلانمتلستغا

:لاق؟لجوزعهللاريغلةدقعلكتللححجحلاتدقعنيح:هللاق.ال:لاق؟ةبوتلاراونأب

.ال:لاق؟لجوزعهللانمةنوعملاتنقيأ:هللاق.معن:لاق؟نيتعکرتیلص:هللاق.ال

ام:لاق.ال:لاق؟ىلاعتهللانمةيبلتلاباوجتدجو:هللاق.معن:لاق؟تيبل:هللاق

:يلبشلاهللاقمث.تيلصالوتيبلالوجحلاتدقعالوتبيطتالوتلستغاالوتدرجت

لاق.ال:لاق.مرحملكعقاوتالأكسفنىلعتمرحأ:هللاق.معن:لاق؟مرحلاتلخد

برقيفتلخدكنأتيون:هللاق.معن:لاق؟ةكمتلخد:هللاق.مرحلاتلخدامف:هل

:لاق؟ةيعكلاتيأر:هللاق.ةكمتلخدامف:هللاق.ال:لاق؟هتمحرعاعشولجوزعهللا

؟تیبلابتفط:هللاق.اهتيأرامف:هللاق.ال:لاق؟هیلإتدصقامتیأر:هللاق.معن

[ب/۸١۱]تلورهنيح:هللاق.معن:لاق؟ًاعبرأتيشموطاوشأةثالثتيعس:هللاق/.معن:لاق

نمنمألاتدجوأتيشمنيح:هللاق.ال:لاق؟رازوألاويصاعملانمتلورهكنأتيون

:هللاق.تیشمالوتیعسالوتلورهامف:لاق.ال:لاق؟بونذلانموفعلاوةئيطخلا

حفاصنمءاوأ:ةركنمةحيصيلبشلاحاصف:لاق.معن:لاق؟هتلبقودوسألارجحلاتحفاص

الولجوزعهللامظعامرغصتالنيكسمايرظنافلجوزعهللاحفاصدقفدوسألارجحلا

:هللاق.معن:لاق؟نيتعكرتيلصوماقملادنعةفقولاتفقو:هللاقمثةحفاصملاضقت

نمتبرش:هللاق.تیلصالوتفقوامف:هللاق.ال:لاق؟ةعاطلاطاسبنمكناكمتيأر

.ال:لاق؟ناطيشلاسواسوكبلقنمتجرخأكنأتيون:هللاق.معن:لاق؟مزمزءام

نيبكبلقددرت:هللاق.معن:لاق؟ةورملاوافصلانيبتيعس:هللاق.ًاذِإتبرشامف:لاق

.(۱/۲۷۲۲۷۳)نيدلامولعءايحإيفهصنبءاجانهىلإ(١)
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تفقو:هللاق.هيفترضحامف:هللاق.ال:لاق؟یوهلاةقرافمتيونوتنمآأ:هللاق١

كبلقىلعكولملاكلملجوزعهللاعالطاتملعوتفرعوتفقو:هللاق.معن:لاق؟ةفرعب

لهآراعشىلإتنكس:هللاق.معن:لاق؟ةفلدزملابتب:هللاق.ال:لاق؟كتحفصلةضبقو

:هللاق.معن:لاق؟مارحلارعشملابتفقو:هللاق.اهبتبامف:هللاق.ال:لاق؟ةيالولا

.تيمرامف:هللاق.ال:لاق؟كبويعتيمركنأتيون:لاق.معن:لاق؟ةبقعلاةرمجتيمر

.ال:لاق؟ساندألاوتاعبتلاتطقسأكنأتيون:هللاق.معن:لاق؟كرعشتقلح:هللاق
كودع/تحبذكنأتيون:هللاق.معن:لاق؟اكسنتحبذ:هللاق.تقلحامف:هللاق[/]

تعجر:هللاق.تحيذامف:هللاق.ال:لاق؟لجوزعهللاةعاطىلإكعوجربنيعللاسيلبإ

ههرکيقلخلكنعتعجركنأتيأر:هللاق.معن:هللاق؟ةضافإلافاوطتفطوةكمىلإ

سلجف:لاق.جحتملكنإفعجراتفطالوتعجرامف:هللاق.ال:لاق؟كنمىلاعتهللا

.ملعأهللاو."”هماعنمجحلاىلإعجرويكبيلجرلا

هيبندمحمىلعةالصلاوهنوعنسحوهللادمحب

نبرفعج:ليقوسنوينبرفعج:همساليقوءردْحَجنبفلُذهمساليقيدادغبلايلبّشلاركبوبأ()
يبةباجحوهىلووءةفالخلاٍبابُخرابكنمهوبأناكو.ءارمسبهدلوموءةيرقةَّلْبَشلانمهلصأ.فلُد
مث؛باتف؛نيحلاصلاضعبسلجميلْبّشلارضحءةيالولانمدمحأوبألزُغاملمثءقفوملادمحأ
نعثيدحلابتكو؛كلامبهذمبًافراعًاهيقفناکو.راصامهنأشنمراصو؛هریغوديلابحص
لوقیف؛رُکُسوغامدفافجهللصحيناکهنکل«نکمتولاحو؛مكحوظافلأهلو؛رعشلالاقو؛ةفئاط
....ةودقنوكتال(رخفوربكيأ)وأباهيفهنعرديءايشأ
عبرآةنسدادغببيفوت.حورطمهمسجو؛حورجمهبلقو؛حورشمهردص:لاق؟فراعلاةمالعام:لئُسو
.(١٠/۳۱۷ءالبنلامالعأريسيفيبهذلا).ةنسنينامثرفيننعةئامئالثونيئالثو

 



ےحم
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ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاوداهجلالضفركذ

باتكلانألتايافكلاضورفنموهذإداهجلاركذلضرعتنالباتكلايفانلقانأملعا

نأانيأرفمالتحالاغولبدنعهلقعحصناسنإلكنممزلييتلامالسإلارطانقركذيفعوضوم

يفمظعألاٌبطقلاهنألركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاوداهجلاةضيرفلضفانهاهتبثن

تمعوةنايدلاطاسبىوطلكلذالولذإنيعمجأنييبنلاهلجأنمهللاثعبيذلامهأوهونيدلا

.دانتلا

برىلإاهبًابرقتمهلاومأومهسفنأنوعيبينيملسملانمحلاصلافلسلاناكدقو

نمفلخفهللاتاذيفمئالةمولنوفاخيالوهللاليبسيفنيدهاجمنوجرخيفنيملاعلا

بولقلانمتحمأوهمسروهدحةيلكلابسردنافهلمعوضرفلااذهنماولمهأفلخمهدعب

[ب/۳۰٠۱]قلاخلاةيفارممهبولقنمتلحمضاونيفولخملاهنهادملكلاىلع/ىلوتسافهتققحوهراثآ

طيسبيلعزعوىعرملايفمئاهبلالاسرتساىوهلاعابتايفسانلالسرتسافنيدلاةفرعمو
هيفانبحصأامىلعنوعجارهيلإانإوهللانإفمئالةمولهللايفهذخأتالقداصنمؤمضرألا

.سأرلامأىلعهيفساكتنالاوسامطنالاوساردنالانمنيدلايفانيسمأو

ءايحإبقلخلانيبنمًادرفنمناكةعيظفلااهتملتدسوةضيرفلاهذهءايحإيفىعسنمف
حرشننحنو.اهتورذنودبرقلاتاجردلءاضتتةبرغبًادبتسمواهتناماىلإنامزلاىضفأةضيرف
:بابلألايوذءاملعلابتكنمكلذعمجأباوبأةسمخيفكلذ

.داهجلالضفيف:اهدحأ

.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألالضفيف:يناثلاو

.هطورشوهناكرأيف:ثلاثلاو

.تاداعلايفةفولأملاتاركنملانايبيف:عبارلاو

.ركنملانعمهيهنوفورعملابنيطالسلاوءارمألارمأيف:سماخلاو
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لوألابابلا
طابرلاوداهحلاةليضفىف

مهلنابمهلاومأومهسانينمْؤُملأنمىَرََْأهللانطلووهناحبسهللالاق
.ةيألا4..هبمابيذلامكباوز¥:هلوقىلإ.4ح

روحلاوءنارفغلاهللانماهبنوبجوتسيءةحبارلاةراجتلابانيعئابللًاغينهف

.نانجلاراديفناسحلا

لضفأملعتنأانددوهللالوسراي:اولاقمالّسلاهيلعيبنلاباحصأضعبنأىوريو

ميباذَعنممكينوةَراَجِيٰىَلَعْمُكْلُدَألَاونميذلاهيأي:ىلاعتهللالزنأفلامعألا

.ةيآلاوللالبيسيفَنوُدِماَجُتَوِهلوُسَرَوللابنونو

مکلرفغينأالإمكبرنمنوديرتله»:لاقهنأ/وليهللالوسرنعةريرهيبأنعو]1/۱۳۱[

يفاوزغاف»:لاقهللالوسرايیلب:اولاق.«راهنألااهتحتنميرجتتانجمكلخدیومكبونذ

يفلتاقنمفًاماعنيتسهلهأيفةالصنملضفأهللاليبسيفمكدحأماقملفهللاليبس

ةمايقلاموييتأيوالإهليبسيفملكينمبملعأهللاوهللاليبسيفملكيمولكمنماموًادبأ

.«كسملاحيرحيرلاومدلانولنّوللاامدبخشيهحرجو

الوءودعللًاهجاومءهللاليبسيفًافقومفقأنأل:لاقهنأرمعنبهللادبعنعو

الةنسنيعبسهللادبعأنأنميلإبحأ‹مهسبيمرأالو؛حمربنعطأالو‹فیسببرضأ

.هيصعأ

لضفآهللاليبسيفةعاسفقوم»:لوقيليهللالوسرتعمس:لاقهنأةريرهيبأنعو
.ادوسألارجحلادنعردقلاةليلدوهشنم

قاوفردقولوداهجيفدبعلنذآاملجوزعهللالوقي»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعيورو
.(رانلانمهقتعاملوهلزنمىلإهدرأنأهنمتييحتساالإةقان

.١١٠:ةيآلاةبوتلاةروس()
۹٠١٠:ناتيألافصلاةروس(۲)
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يفٍةدابعنمهلريخهللاليبسيففصلايفمكدحأفقومل»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«ىجلرحبيفةلفثكالإداهجلادنعربلالامعأعيمجام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

يفداهجلاةنجلاىلإقيرطبرقأوًارصتخمقيرطلكلنإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
.هللالیبس

رتفيالمئاقلامئاصلالثمكهللاليبسيفداهجلالضف»:لوقيناكهنأمالسلاهيلعهنعو

[ب/۱۳۲]ءاجالإهللاليبسيفدحأملكيال.هديبدمحمسفنيذلاو/عجريىتحةالصالومايصنع

.«كسملاحيرحيرلاومدلانولنوللاامدبعثيهحرجوةمايقلاموي

يفدهاجملاينکرديلهفالمعيلنٍهللالوسراي:لاقفهيلإءاجالجرنأىوريو

دنعكلمعام»:لاقءليللاموقأوراهنلاموصأ:هللاق؟«كلمعامو»:لاق؟هللاليبس

هتقفناانأنإفالاميلنإهللالوسراي:لاق.«دهاجملااهمانيةمونكالإهللاليبسيفدهاجملا

يفاهتقفنأنإف»:لاق«فالآةتس:لاق؟«كلاممكو»:لاق؟دهاجملارجألڻميلنوكيأ

هللاهاطعأالإهللاليبسيفوزغيدحأنماموهللاليبسيفدهاجملالعنكارشغلبتملهللاليبس

.'رجألانمًاطاريقىثنأوأًاركذريبكوأريغصرفاكونمؤمنمهقلخددعب

ذاعمفلختفموقلامدقتفهللاهمحرلبجنبذاعمعمًاثعبثعبهنأمالسلاهيلعهنعو

ةنجلايفرهشبموقلاكقبسدقل»:لاقفييهللالوسرهيلإتفتلافهللالوسرعمرهظلايلصيل

لضفلايلنوكيفيلوعدتوكعميلصأنأتدرأهللالوسراي:لاق.«كباحصأقحلاف

هللاةعاطيفهتقفنأًابهذوٌدحأكلناكولفكباحصأقحلاكيلعلضفلامهللب»:لاق«مهيلع
.«كوقبسنيذلاموقلاةقبستكردأامءيشىقبيالىتح

مهروجأءاطعالوقزرريغبةمألاهذهنمساننوزغيلا:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«لتقآمثایحامثلتقامثایحأمثلتقافلیبسيفلتاقأينأتددولويباحصأروجأك

رمأفءودعلاوحناشيجزهجينأهرمأفءمالسلاهيلعليربجهاتأهنأمالسلاهيلعهنعءاجو

[ب/۱۴۳]ًارباصریرج/جرخفهزهجيملف؛ريرجیعديالجرمهنميسنو«لجرمهزهجفمهزاهجب

:لوقيوهوالإىرخأعضيوًامدقعفريالو«ركسعلارخآيفيشميريرجلعجوًابستحم
9ميظعلايلعلاللابالإةوقالولوحالوربكأهللاوللاالإهلِإالولدمحلاوللاناحبس
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هنمدعصيهنإفهزهجتملكنإفريرجىمسيلجرالإركسعلاتزهجكنأكللوقيومالسلا

امهنمعمسا»:لوسرلللاقو«هزاهجبهيلإثعبف«هزاهجبلجعفتاومسلاةكئالمهبىكبأمالك

يضروأ:لاقف«كزاهجكنود»:هللاقو:لوقيامهنمعمسولوسرلاهيلإلصوف.«لوقي

كبهرکذیتحكيسننكل«كنعىضريىتحكيلعطخسناكام»:لاقفٍْلِيَيهللالوسرىنع

ريرجسنتملكنإمهللا:لوقيلعجوءنيملاعلابرلًادجاسريرجرخف««نيملاعلابر
.كاسنيالًاريرجلعجاف

:لجرلاقفةنجلابدعووهيفبغروردبمويداهجلاركذمالسلاهيلعهنأىوريو

.«ةنجلا»:لاق؟يلاذامهللاليبسيفتلتقنإتيرأهللالوسراي

عرفأىتحتسلجنإايندلاىلعصيرحلينإ:لاقفهدييفتارمثلکايلجرناکو

لالظتحتةنجلا»:لوقيمالسلاهيلعناكو.لتقفیتحلتاقوهدينمنهبیمرفتارمثلاهذه

.افويسلا

الأءهللاليبسيفاوزغيلفهتانسحتلقوهتأيسترثكنم:لوقيانغلباميفنسحلاناكو

لوققادصمو.هميرغميرغلاسبحيامكهللاليبسيفوزغلانعاهبحاصسبحتلبونذلانآو

ليقوْمُهَلََفْمُهَتاَعِأهللاهركنكلوةَدُعهلاوُدَعَألجوُرُحلااوُداَرَأولَو»:ىلاعتهللالوقنسحللا
.ةيآلا4....نيدعاقلأمَماوُدُعْفأ

يفجورخلابدبعللنذؤيام»:لاقهنأيهللالوسرنعانغلباميفةريرهوبآأیور/دقو0/0
هدرینأنممركأولضفأهناحبسهللاوةرفغملاوةمحرلانمًابابنيعبسهلهللاحتفيىتحهللاليبس

هایاطخلمحي:اهلوألاصخثالثكلذعمهيطعيوهلاهرفغيملهبونذنمءيشهيلعيقبدقو

الإبرغتالوسمشملطتالةيناثلاءهمأهتدلومويكهبونذنمجرخهزواجاذإفهتيببابىلإ
.«اديهشتامكلتهتهجويفتامنإةثلاثلا‹هایاطخبتبرغ

.«رانيدفلأاهنمةبقرلكةميقةبقرفلأةئاملدعرجألانمهلهللابتكو«هبونذهلترفغ

امهلرفغكلذبستحامثهللاليبسيفًامويهسأرعدصنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

هللاليبسيفنيتعکرىلصنموةنجلابرشبالإربكمربكامو«للهمللهامو«هبنذنممدقت

.7£:ةيآلاةبوتلاةروس(١)



۹داهحلاةرطنف

هنازیميفةرخصاهبهلناکهتوصاهبًاعفارهللاليبسيفةريبكتربكنمو‹نيحلاصلاوءادهشلاو

هناوضرهلبتکنموهناوضراهبهلهللابتكهتوصاهباعفارربكأهللاوهللاالإهلِإالهللاليبس
.«لالجلاراديفمالسلامهيلعنيلسرملاودمحموميهاربإنيبوهنيبعمج

ةملكلکبهلنفهللاليبسيفهللاركذرثكأنملىبوط»:لوقيناكهنأمالسلاهيلعهنعو

[ب/١۱۳]يفًاملعثبنموديزملانمهللادعهلامعماهلاثمأرشعبةنسحلكةنسح/فلأنيعبس

مویىلإهبلمعنملمعلشمهلناکو؛تانسحجلاعلمرلثمفرحلکبهللاهاطعأهللاليبس

ةئامتسوةنسفلآةئامةدابعنمًاريخهلناكهللاليبسيفناضمريفامويماصنموةمايقلا

ًافيرخنیعبسرانلانمههجوهللادعبيوةىفرفلةئامتسوةرمعفلأهئامتسوةهجحفلأ

هبحاصهنعلوؤسمميعنلكوضرألاوءامسلانيبامهضرعًاقدنخرانلانيبوهنيبهللالعجيو

.هللاليبسيفًاميعنالإةمايقلاموي

.«قافنلانم

:هلليقفيشميوهولِييبنلاباحصأعمًايزاغجرخهنأهللادبعنبرباجنعو

نم»:لوقيِِْلَيهللالوسرتعمس:رباجلاقهللاكلمحاذإبكرتالأهللالوسربحاصاي

.نوشميهعمسانلالزتف.«رانلاىلعهللاهمرحهللاليبسيفءامدقتربغا

كرتاموهللامهلذأالإهللاليبسيفداهجلاموقكرتام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعيورو

يفداهجلاموقكرتامو«باذعلابهللامهمعالإركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاموق

مويهللاهلظأزاغسارلظانموازغدقفًايزاغزهجنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«تومیوأعجريىتحهرجألثمهلناكوهشرعلظالإلظالةمايقلا
.«اهيفاموايندلانمريخهللاليبسيفًايزاغميشأنأل»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

[ب/۱۳۹]ًايزاغنوزهجيالوزاغمهنموزغيالتيبلهآنمام»:لوقيناک/مالسلاهيلعهنعو

الي»:لاق؟ةعراقلااموهللالوسراي:ليف.(ةعراشهللامهباصأالإريخبهلهأيفهنوفلخيبالو
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اهسفنيفهفلختملمثهللاليبسيفاهجوزتزهجةأرمااميأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«ءيشهرجأنمصقنيالوهرجألثماهلهللالعجالإٌهبحيامبالإ

.(هيلعظحوداهجلاب

ليقهللاليبسيفداهجلاىلعهاخأضرحنم:لوقيانغلباميفبيسملانبديعسناكو
لاتقلاىلعهاخأضرحنموكيطعيتئشامبةمايقلامويهللاىلعنمتو.كلبجتسيعداهل

.ةنسةدابعكلذيفاهاطخةوطخلكبيطعيوهرجألثمهلناك

تمادامهللاليبسيفيزاغلاىلعيلصتلةكئالملانإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.(هحالسوهعردوهيلعهفيسلئامح

رفکيأهللاليبسيفتلتقنإتيأرأهللالوسراي:لاقفهءاجالجرهنأمالسلاهيلعهنعو

ةثالثدحأىلعًانيدنوكينأالإليربجيللاقكلذكنيدلاالإمعن»:لاق؟يبونذينعكلذ

هبیوقتیلنیادتفهللالیبسيفداهجلانعهتوقتفعضلجر؛هبحاصنعهیضقيهللانإف:هجوأ

نملجرهدنعتاملجروءهنعهيضقيىلاعتهللانإفهضقيملوتاممثهودعلاتقىلع

ىلاعتهللانإفهضقيملوتاممثنيادتفنيدبالإهيراويامالوهنفكيامدجيملفنيملسملا

هللانإفهضقيملوتاممثهلهأىلعهقفنيلوأجيوزتبهبمصتعيلًانيدذخألجروءهنعهيضقي
.اهنعهيضقيىلاعت

روحلاهيلعتعلطالإهللاليبسيفةوطخلجرمدقتام/»:لافهنأمالسلاهيلعهنعو]1/۱۳۷[

لوأناكدهشتسالذإفنعنرتتسا[وهنمنييحتساةوطخ]رخأتاذإفنيعلا
بارتلا“”ناحسمينيعلاروحلانمنانثاهيلعلزنتوءاياطخلةرافكهمدنم"تحضن"ةحضن

.نإوزنكلايف()

.زتكلانمهانتبئأولصألانمطقسنيفوقعملانيبام()
.باوصلاهبسحأوهتمزتكلايف()

.نإفزنكلايف()

.تناكزنكلايف(٥)

.هجشزنكلايف()

.زنكلايفةدوجومتسيل(۷)

.ناضفنيفزنكلايف(۸)

 



١۱۱داهحلاةرطنق

.“اکل

لوأنمهلرفغي؛لاصختسىلاعتهللادنعديهشللنإ»:لوقيناكمالسلاهيلعهنعو

نمنمؤيوربقلاباذعنمراجيوناميإلاةيلحبىلحتيوةنجلانمهدعقمأوبتيوهمدنمةعفد
نيعبسونيتنثجوزيواهيفاموايندلانمريختوقايلانمجاتهسأرىلعىقليوربكألاعزفلا
.«مالسإلاىلعناكنممهتيبلهأوهبراقأنمنيعبسيفعفشيونيعلاروحلانمةجوز

مكدحأدجيامكالإلتقلاملأدجيالديهشلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعرخآثيدحيفو

.«ةصرقلاملأ

نمهيلإىهشأوهلبحالسلاملأنمديهشلاىلعدشأةلمنةظعل»:رخأظفليفو

.«فئاصموييفدرابلابارشلا

الإةرخألايفهتايحوايندلايفديهشلاةايحنيبسيل»:لوقيناكمالسلاهيلعهنعو

.«ةرمتغضمك

.اةنتفمهسوؤرىلعفويسلاةقراببىفك»:مالسلا

اهيلعلتقيرئاجمامإدنعلاقتلدعةملكداهجلالضفأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.(اهبحاص

كبجعتله»:ريرجلمالسلاهيلعلاقربيختحتفاملليقو:لاقيمرضحلاباتكيفو

اهنأتملعةنجلايفًايدانمتيأرول»:مالسلاهيلعلاقهللالوسرايمعن:لاق؟«ةلحلاهذه

.«يتمأنممهريغللب»:مالسلاهيلعلاقردبءادهشليهأ:تلق:لاق.«كتلحلثمتسيل

الجرنيعبسلاملثممهديهشلًاجَرُممهلرارشآمهيتأتنامزلارخآيفموق»:لاق؟مهنم:لاق
[ب/۱۳۸]ةنجلانإوهدلوبدلاولانممهئامسأبملعأانأومهبولقيفخسار/ناميإلا«ردبءادهشنم

.نالوقيوزنكلايف()

.زتکلابدراوريغرارکتلا(۲)
.نحندقلصألايف()

.زنكلانمبيوصتلاوانألصألايف()

.ةرجشنبديزينعريبكلايفيناربطلاوءدانهلهازعو۹۸١٠٠رحبلامعلازنكهباتكيفيدنهلاىقتملاهركذ)1(
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روجلالهأرهظودودحلاتلطعونيدلانهواذإكلذواهدلوىلإةقانلاقاتشتامكمهقاتشتل

ينموهوءيربهنمانفرذعريغنممهنعفلختنميتمآنمةقرفمهنمتذبتناقحلالهأىلع

ىتحيلفيك:لاق.«ال»:مالسلاهيلعلاق؟نامزلاكلذكردألههللالوسراي:لاق.«ءيرب

نيلوألانمنيدباعلاباوثلثمبهللاىلإتبرقتول»:مالسلاهيلعلاق؟باوثلاكلذىلإغلبا
.(ةدحاوةعاسطابريفمهمئانلضفكردتنأىسعتنكلنيرخالاو

روُصلايفخول:لجوزعهلوقيفلوقيهعمسهنأمالسلاهيلعهنعةريرهيبأنعو

نيذلامهءادهشلا»:لاق.للاَءاَشنَمالإضزألايفْنَمَوتاَوَمَسلأيفنَمَقَِصَ
ناذأاذهناك:اولاقىلوألاةخفنلااوعمساذِإ»:لاق.«قعصلانملجوزعهللامهانثتسا

يسفنيذلاومهفويسنيدلقتمشرعلاتحتمهونوعزفيالونوتوميالايندلايفنيملسملا

ميهاربإبنورميولمهقتاوعىلعاهيعضاومهفويسنيلاسةمايقلاموينوتأيلءادهشلانإهديب
يفاوقرهأنىذلاءالؤهةنجلالهألوقيمهقيرطمهلءالخلءايبنألانميبنوأهللاليلخ

دقمهونوبساحيفيكقئالخلاىلإنورظنيروننمربانمىلعاولجيىتحمهئامدهللاليبس

.«لضفأهللادنعمهلاموباسحلااوتمأ

نيدلقتمةمايقلاموينوتأيهللاليبسيفنيلوتقملانأ:لاقيولاقيمرضحلاباتكيفو

انلاوجرفأ:قئالخا)نولوقيوكسملاةحئارونارفعزلانولىلعًامدحضنتمهحارجوفويسلا
:ىلاعتهللالوقيوانءاسنهيفانلمرأوانءانباهيفانمتيأوانئامدهللايفانقرانيذلانحنفقيرطلانع

.مهءامديلاوقارايئايلوأ

انجرفأل»امهيلعهللایلص«میهاربإونأ/تنكول»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعيبنلانعو]1/۱۳۹

نوکتهنأهللاىلعمهتمارکنمنوكيهنإ:ليقوهللاىلعمهتمارکنماوآرامل«قیرطلانعمهل
اذِإ:لاقهنأريثكنبءالعلانعوةمايقلامويلاوهأيفسانلاوشرعلالظتحتداوممهل

هدابعنیبمکحيفيكرظننانبرىلإانباوبهذا:ءادهشلالوقيمهنيبلصفيلقئالخلاهللاعمج

كيکیيامهللاقیفیکبیوهولجرةنجلابابىلعدجوي:لاقهنأرابحألابعكنعو
يفتلتقيئأولفةدحاوةلتقالإهللاليبسيفلتقأملنكلوىلب:لاقةنجلالهآنمتسلأ
.ةماركلانمهللادعأامدنعًاليلقناكةلتقفلآفلأهللاليبس

.1۸:ةيآلارمزلاةروس(١)
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ءادهشلالزانمىنمتتلةكئالملانإهديبيسفنيذلاو:لوقيناكهنأرمعنبهللادبعنعو

يفنوكينأةكئالملانمدحأعمطيالفهللاليبسيفاولتقنيذلاامأو«مهشرفىلعاوتامنيذلا

ايندلاىلإعوجرلاديريهنإفءديهشلاالإايندلاىلإعوجرلاديريوتوميتيمنمامو«مهتلزنم
.یرخأةرمهللاليبسيفلتقيل

دنعنيعلاروحلاامهيفنيزتتوةنجلاامهدنعفرخزتنانطوم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

:نلقنيعلاروحلاالوةنجلاهللالأسيملوهتالصنميلصملافرصتنااذإفلاتقلادنعوةالصلا

مدقأنيعلاروحلانمهتجوز:تلاقلاتقلادنعناكاذإوروحلاهللانملأسيمليذلااذهحيو

.«يتابحاوصيفينزحتالومدقأ

مهحاورأهللالعجءدحأمويمكناوخإبيصأامل:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعو

يفبهذنمليدانقىلإيوأتوءاهرامثنملكأتوءةنجلاراهنأمهبدرترضحخريطلصاوحيف

انناوخإتیلاي:اولاق«مهبلقنمنسحوءمهلكائمو«مهاوأمو«مهبرشمبيطاملف«شرعلالظ
[ب/١٤٠]هللالاقف/«برحلانعاورخأتسيالوءداهجلايفاودهذيالثلءانلهللاعنصامنوملعي

ءيالبًاتاومأهللالبسيفاوفَنيِذَلاَنبَسُحَتالو:ىلاعتهللالزنأفمكنعمهخلبأانأ:ىلاعت

.ةيألا4.....َنيحرَفَنوُفَرريمهردنع
نمانمدقامكءءادهشلالسرلاوءايبنألادعبىلاعتهللادنعةلزنمسانلالضفأةلمجلابو

قيرغلاوديهشنوطبملاوديهشمدهلابحاصوديهشليتقلا»:مالسلاهيلعلاقدقو.مهلضف

مثهعجضملخداذإركذنمو»-غيدللاينعي«ديهشميلسلاوديهشعبسلاهلكأنموديهش
العلايههللاةملكنوكتنأديريوهوهشارفىلعتامنموديهشءاسفنلاوديهشوهفتام

.اديهشىلفسلااورفكنيذلاةملكو

.فيسلابلتقنمقوزرملاديهشلا:لاقهنأهللاهمحربوبحمنبدمحمنعو
حمسلانبفلخعمخياشملاىقتلااملهنأهللاهمحررصاهمسادرميبأنعيوردقو

ثالثهيفناكنمالإمويلاانهاهتامنملةنجلاتنمض:سادرموبألاقلاتقلادتشاوسيغافب
ءمارحلاشارفلاىلعدعاقلاوءاملظسانلالاومألكأوءهللامرحيتلاسفنلالتق«لاصخ

ءايلوألهسفندقيلفهللامرحيتلاسفنلالتقنمامأ.هللاءاشنإًاجرخمنهنمهللعجأسو

سانلالاومأهيلعتناكنمامأو«هريغسفنبلتاقيامنإهنأدهشيلفاورضحيملنإفءلوتقملا

.٠۷ء۱۹:ناتيالانارمعلآةروس)۱(
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.هسفنعفريلفمارحلاشارفلاىلعدعاقلاوءاهبيصيولفدجيملنإف«مهطعيلف

عمىقتلانيحكلذلثملعفهنأهللاهمحرينوانحلاديمحلادبعةديبعابأنأيوردقو

.ملعأهللاوًاضيأفلخ

هوكرتيملام«نيقابلانعضرفلاطقسضعبلاهبماقاذِإةيافكلاىلعضرفداهجلاو
يغبنيالوودعلافصنغلبيددعوةدعولداعمامإبالإبجيالوهكرتبةنايدوأهقحبًافافختسا

.هبالإداهجلاموقيالنممناكنإالإهيوبأنذإيالإداهجلاىلإناسنإلا/جرخينأ[[/]

كتئجدقلهللالوسراي:لاقفداهجلاىلعةعيابملللجرهءاجلِييبنلانأيوردقو

نأتملعنإوامهتيكيبأامكامهكحضأفامهيلإعجرا»:مالسلاهيلعلاقف.نايكييلياوبأو

.«مقأفامهدنعميقتنأامهاوه

يفداهجلاىلإاوجرخسانمهفارعألاباحصأنإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعءاجو

يفمهلتقبرانلانماوعنمومهئابآةيصعمبةنجلانماوعنمفاولتقفمهئابآنْذِإریغبهللاليبس
:مالسلاهيلعهللاقفكولممدبعدحأمويهعملتاقأَيهللالوسرنإ:لاقيو.هللاليبس
ايرحوههديسهللاقف.«رانلاتلخدلتلتقول»:هللاقف.ال:لاقف؟(كديسكلنذأأ»

.«لتاقفنآلا»:هللاقفهللالوسر

هتعاطعیمجهللاىلإیدآدقفهللالیبسيفةوزغازغنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
عدينمهللالوسراي:اولاقف«رفكيلفءاشنمونمؤيلفءاشنمفهنودريصقتاليذلاقحلاىدأو
ىفننوكيلوًاميظعًاباذعهلدعأوهيلعبضغوهللاهنعلنم»:لاقف؟كنمعمسامىلعداهجلا
نمًادحأهبذعيالًاباذعهللاهبذعكلذلوقيوهوهللايقلنمفداهجال:نولوقيموقنامزلارخآ

.«نيملاعلا

ءامسلانمرطقلارطقامًارضخًاولحداَهجلالازيال»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعءاجو
معتفنامزلاكلذكردأنمفداهجنامزاذهسيلمهءارقهيفلوقينامزسانلاىلعيتأيسو
ةكئالملاوهللاةنعلهيلعنممعن»:لاق؟دحأكلذلوقيوأهللالوسراي:؛ولاقف.«داهجلانامز
.«رجألانممويلااذهدهاجمللامنامزلاكلذيفدهاجمللنيعمجأسانلاو

الولتقيالهتينوهسفنوهلامبجرخلجر:ةثالثءادهشلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
نمرطقتةرطقلوأبهلرفغيكلذفهلتقفمهسهباصأهطاطسفوهداوسبسانلارثكيوهولتقي//7

ًانولنوتساهيلعبصيفةنجلانمةلحبىتؤيمثهحورهيفلعجيفةنجلانمٍدسجبىتؤيوهمد
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ليبسيفًادهاجمجرخلجروةنجلاىلإهبىتؤيىتحةكئالملاعمجرعيمثنامعنلاقئاقشك
يفعفشيءاشامهللاىلعىنمتيدهاشديهشكلذفلتقيولتقينأهتينوهلاموهسفنبهلل

عباطهیلعوةمايقلاموييتأيوالإهللاليبسيفجرخيملسمِءىرمانماموهناريجنمنيعبس

.'ءادهشلا

ءناطيشللسرفوءناسنإللسرفو«نُمحرللسرف:ماسقأةئالثمسقتليخلا:لاقيو

.مالسإلاىلعةوقوةرخافمللذختييذلافناطيشلاسرفو

هلمعهيلعهللاىرجأهللاليبسيفًاطبارمتامنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعءاجو

نمًانمأةمايقلامويهللاهثعبيوربقلانتفنمنمأوهقزرهيلعىرجأولمعيناكيذلاحلاصلا

ىتححيرلاةئيهكطارصلاىلعنورمياماوقأهللاثعبيوةمايقلامويىلإطبارمهربقيفوهوعزفلا
.«طابرلايفمهوتوملامهكردأماوقأ»:لاق؟مهنم:ليق.«ةنجلااوقحلي

هلهأيفةليلفلأنملضفأةليلهللاليبسيفلجرطابر»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.'رطفيالاهراهنموصيورتفيالاهيلايلموقي

ءةيافكلاهيفامامهلضفنمانركذدقو«باتكهيصحيالامطابرلاوداهجلالضفو

نعنيباذلاهللاءايلوأءامدنقحلطابرلاوللاةملكءالعإوءهللاءادعألتقلعوضومداهجلاف
ِ_(

[ب/١٤۱]لداعمامإبداهجلامتيامنإو.هللاءادعأءامدكفسنملضفأمهئامدنقحف/للانيد

.نورخآهنمعنموضعبهزاجأفةربابجلاعموزغلايففلتخاو

نموهبرةلاسرغلبيبنرجأوهرجألثمهلناكداهجلاىلعالجرضرحنم:لاقيو
.هنملبقيملًابهذضرألاءلمبةمايقلامويىدتفيولفهللاليبسيفداهجلانعهطبث

ليربجلثمكيتمأنمهللاليبسيفدهاجملالثم»:لاقمالسلاهيلعهنعثيدحلايفو

ايلعلايههللاةملكنوكتللتاقييذلاملسملاداهجلالضفلانيامنإو.«ةكئالملايفليئاكيمو

مهيسنامفهليبسيفنولتقيونولتقيرهدلافلاسيفهللاءايلوألزتملوكلذىلعلتقف

.داهجلايفلضفلانمانركذاملجألوءايسنكبرناكامو«كبر

فقونيحلاقوهللاليبسيفلتقلاالإنونظةينملكل:ىلاعتهللاهمحرلالبوبألاق

ينأول:لالبوبألاقف-دايزنبهللاديبعقسافلااهلتقنيملسملانمةأرمايهو-ءاجشبلاىلع

ول:لتقمويلاقامنإهنعليقو.يوسلاطارصلاىلعثعبأينأتملعلءاجشبلاعرصمتعرص
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هراعشأنمراتخیاممو«نيملسملاجئاوحيفموقتسفنوهللاليبسيفلتاقتًاسفننيسفنيلنأ

انجسهلايندلاةنجنكتالفهلدافنالءاقبوجريناكنم/1/0٤

:هلوقو
يلاصوأويداسجأبمتلعفامتجرخانحاورأاذإيلابناذام

يلابلالظنحلالثمكجاجعلاتحتانمجامجتراصاذإنانجلاوجرن

لاوهأفوخنمتوهبولقلااذإهدعومليبرينعابؤرماينإ
لامعأطسقلاباسحلتبرقوتذحخأاملاشمضرألاتدآو

لاسغوفاوطوبعكدعبنماهنمآرهدلاتسلونونظيسفن

لاملادلاتيفهتكراشويدوهلناكنيدلااذهلهأنمناكنم

لاخلاومعلانودكهجولالإمهبحأالينأملعيهللا

:هللامهمحرهباحصأولالبابأاهباثريتلاةديصقلارخآيفناطحنبنارمعلاقدقو

سايكأكزجعوذنوكياَنأمهبقاحللانوجرتونوزجعتأ

:لاقو

لالبوبأجورخللابحوًاضغبيلإةايحلادازدقل
لاوعلاراديفتوملاوجرأويشارفىلعتومأنأرذاحأأ

لاقتيابرهللاواهلينإفايندلاهمهكينمو
لابأمللالبيبأفتحكيفتحنأبتقثوينأولف

.قيفوتلاهللابو”تارشلارابخألًاعوضومباتكلااذهسيلاذإاهانكرتةريثكدئاصقهلو

.تفرحتدقورعشلااهبسحأولصاألاباذكه(١)

:لماكلاهباتكيفدربملاركذاميفهلوق
ىشقتلاوةهازنلايذبهونبادمبأ

ةمالسبحأوأٌةاَيَحىججُر

يتريصبويتينملسبرايف

:هلوفو

ةلجاعبىقيييذلاتنزوينإ

ينجرخأرانلافوخوهلإلاىوقت

اكتنالوأيقالأىتحىقتلايندزو

انزتاامهللاوالفًاكيشوينفت
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خملااونفأمهدادعتبباتكلالوطينممهللامهمحرنيملسملالئاوأىضماذهىلعو

هيلعاوقزمو«مهئامدهيلعاوقرهأىتحهللاتاذيفكلذمهضريملفءةدابعلايفمحللاو

ىلعنوعجارهيلإانإوهللنإفءنانجلامهحاورألخدأوءناديألاكلتىلعهللاةمحرف«مهنادبأ

[ب/٥٤٠].قيفوتلاهللابواننيديف/انمئازعفعضوءانسفنأيفانتبيصم

يناثلابابلا
امهلضفوركنملانعيهنلاوفورعملابرمألابوجويف

امهتعاضإوامهلامهإيفةمذملاو

نإيتأيسامىلعهيلإةملاسلالوقعلاةراشإوهيلعةمألاعامجإدعبكلذىلعلديو

.راثآلاورابخألاوتايآلاهللاءاش

ِفوُرُمَمْلأَِبنوُرُمأََوِرْيَحْلَاىلإَنوُعَُيةتمُكنمنكَلَو»رهلوقف:تايالاامأ
.'ڳنوُخِلْملَاُمُهكووكملنعنوهني

ضرفهنأوهبقلعتمحالفلانايبهيفومازلإلاوباجيإلاهرهاظورمأ.€نكلَو:هلوقف
مكلکاونوک:لقيملذإنيرخألانعضرقلاطقسةعامجهبتماقاذِإنیعضرفالةيافك
نعمثالاطقسدحاووأةعامجهبماقامهمف4نأهكنِمنكتلَو»:لاقلبفورعملابنيرمآ

النيرداقاوناكاذإاوكلهعيمجلاهكرتنإوهلنيرشابملاهبنيمئاقلاحالفلابصخو«‹نيقابلا
.ةلاحم

.”4رحلاَصلانسكيلوُأو:هلوقىلإ.باتكلالأنِءاَوُساوُميل:ىلاعتلاقو

فورعملابرمألاهيلإفاضأىتحءرخالامويلاوللابناميإلادرجمبحالصلابمهلدهشيملف
.ركنملانعيهنلاو

4...ِفوُرُمَمْلبنوريضبايلامُهُضْعَبُتاَمُْمْلَوَنوُنِيْوُمْلاَو»:ىلاعتلاقو

جرخامهرجهيذلاوءركنملانعيهنلاوقورارمالابىلاعتوهناحبسهللامهفصوفةيآلا

.ةيآلاهذهيفنيفوصوملانينمؤملانع

.١٠١٠:ةيألانارمعلآةروس(١)
.١۱۱١١۱۱:ناتيآلانارمعلآةروس(۲)
.۷۱:ةيآلاةبوتلاةروس(۳)
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اوناَكامسبل:هلوقىلإ«ليئاَرْسِإينبنِاوُرَعَكَنيِذَلاَنِل»:ىلاعتلاقو
.ركنملانعيهنلامهكرتبةنعللامهقاقحتساللعذإديدشتلاةياغاذهو.َنوُلَعْف

.ةيآلا؟فوُرْعَمْلَبنوُرُمَتساَلِلتجرأوماريحومُک:یلاعتلاقو

[FH .ةمأريخهباوناكمهنأنيبذإفورعملابرمألاةليضفىلعلدي/اذهو]4/

اَماوُسَناًملَف»:ىلاعتلاقو ةيالا4....ءوُيلانَعنهيَنيِذلاانجنهباوردام

باوثلاقلعتيالهنألاضيأبوجولاىلعكلذلديوءوسلانعيهنلابةاجنلااودافتسامهنأنيبف

ضرفلاىلعلإًاعيمجباقعلاو

اوُرَمََواكولاوتاَءَوةالَّصلأاوُماََأضزألايفْمُهاَتَكَمنإيذلا:هناحبسلاقو
.نينمؤملاتعنيفةاكزلاوةالصلابكلذنرقف.ةيآلا4.eِفوُرَُمَلاب

ىنعمومزجرمأاذهو.ةيآلا4...ْىوُقَلاَويلاىلعاوُنواَعَتَو»:ىلاعتلاقو
.ناكمإلابسحبناودعلاورشلاقيزطدسوءريخلاقيرطليهستوهيلعثحلانواعتلا

اَمَسْيَلتحْملامهِلكأَومثلاْمهلوَفْنَعرابخألاونويلمُهاَهْيًالول»:ىلاعتلاقو

.يهنلاكرتباومثأمهنأنيبف”«َنوُعَتْصَياوُناَك

.هنيايَجْنَأنمم:هلوقىلإمكلفنمِنوُرَفلَانمَناَكالولف:ىلاعتلاقو

.داسفلانعنوهنياوناكمهنمًاليلقالإمهعيمجكلهأهنأنيبف

نيرداقللماعرمأاذهف.ةيآلا€....هلِلءاَدَهُشطَسنيِماَوَقاوُنوُك»:ىلاعتلاقو
.هيلع

<C . - 9س٤صرگه2‘َ.ر-
0ا.بفورعمواٍةقدصبرمانمالإمهاوجننُمريثكيفريخال:ىلاعتلاقو

.۷۹ء۷۸:ناتيآلاةدئاملاةروس(١)
.١١٠:ةيآلانارمعلآةروس(۲)
.١١٠:ةيآلافارعألاةروس(۳)
.١٤:ةيآلاجحلاةروس(٤)
.٠:ةيالاةدئاملاةروس()

.۳٠:ةيآلاةدئاملاةروس(1)
.١۱٠۱:ةيآلادوهةروس(۷)
.١۳٠:ةيآلاءاسنلاةروس(۸)
.١١٠:ةيآلاءاسنلاةروس(۹)
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يغبلانعيهنحالصألاو.ةيآلا«اوُحِلْصَأقاولسنينمْؤُمْلَانممِناَنْفْئاَطْنِإَو»:لاقو.ةيآلا
كلذو.ةيآلا.”«ىفثتىلااوُلتاَمَت»:لاقفهلاتقبرمأدقفلعفيملنإفةعاطلاىلعةناعإو

.ركنملانعيهنلاوه

امْىلَعربْضاَوكَمَانَعهاوِيفوُرْمَمْلابرمو:هنبالنامقلنعيكحاميفلاقو
ركنملايفلخادهلكرشلاو«فورعملابرمألايفلخادهلكريخلاف.ةيآلا€...كباَصَ

هركنتلوقعلانألًاركنمركنملايمسوءهبجوتوءهفرعتلوقعلانألًافورعمفورعملايمسو
[ب/۷٤۱].ملعأهللاو/اهمسإكةشحافلا:برعلاتلاقدقو.هابأتو

قيدصلاركبيبأنعيوراماهنم.ةريثكفمالسلاهيلعلوسرلانع:رابخألاامأو

فالخىلعاهنولوأتتوةيالاهذهنوؤرقتمكنإسانلااهيأ:اهبلمخةبطخيفهنعهللايضر

تعمسينِف.٠€يَدَتَْأاإلصنمْمُكْوْضَيالْمُكَسْفْأْمُكَيلَعانماءنيلهيأا:اهليوأت

الإلعفيملفمهيلعركنينأردقينممهيفويصاعملاباولمعموقنمام»:لوقيلِييبللا
.دنعنمباذعبهللامهمعيناكشوي

ٌمُكْرضَيال:ىلاعتهلوقريسفتنعيهللالوسرلأسهنأينشخلاةبلعثيبأنعيورو

ًاعاطمًاحشتيأراذإفركنملانعهناوفورعملابرمةبلعثاي»:لاقف.4ٌةبَدَعهَأاذإلصنم

عصقكأانتفمكئارونمنإماوعلاعدوكسفنبكيلعفهيأربيأريذلكباجعإوًاعبتمىوهو

مهنملب:ليق؟مكنمنيسمخرجأهيلعمتنأيذلالثمباهيفكسمتمللملظملاليللا

."”«هنودجيالوًاناوعأريخلاىلعنودجتمكنألمكنملب»:لاقهللالوسراي

اذإهودهتنأ:ليف.ميتااإلصنمْمُكْرضَل:یلاعتهلوقنُأتدحوو

.ملعأهللاوةيالاتلزتفاومتغافمهرئاشعنوداوملسأسانيفتلزن:ليقو.متيدتها

.۹:ةيآلاتارجحلاةروس(١)
.ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاباتك۳٠۳صيناثلاءزجلايفهلثمءايحإلايفيلازغلاركذ(۲)

.١۱:ةيالانامقلةروس()

.١٠٠:ةيألاةدئاملاةروس(8)

.ةعبرألانئسلاباحصأىلإهازعوينغملايففيقارعلاظفاحلاهركذ()

٥:ةيالاةدئاملاةروس(1)

.هجامنباهاوروهنسحويذمرتلاودوادوبأهاور:ينغملايفيقارعلاهلاق()

.١٠٠:ةيألاةدئاملاةروس(۸)
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۱ةلوقممويلااهنإاهنامزسيلاذهنإ:لاقفاهنعلئسهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

لبقيالونولوقتواذكواذكمكبعنصيففورعملابنورمأتاهنامزيتأبنأكشوأدقنکلو

.€ْْشيَدَْعَأاذِإلصنكْمُكْوْضَيالمكملمُكَيلَع»ليحف

مكيلعهللانطلسيلوأركنملانعنوهنتلوفورعملابنرمأتل»:لاقهنألِيهنعو

نيعأنممهتباهمطقستكلذىنعم:ليق."مهلباجتسيالفمكرايخوعديمثمكرارش
.مهنوفاخيالفرارشألا

لبقركنملانعنوهنتونرمأتللوقيىلاعتهللانإ[سانلااهيأاي]»:لاقهنألِيهنعو

.'«مكلباجتسيالفاوعدت/نأ[1/۱۸]

رحبيفةتفنكالإهللاليبسيفداهجلادنعربلالامعأام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
الإركنملانعيهنلاوفورعملابرمألادنعهللاليبسيفداهجلاوربلالامعأعيمجاموىجل
.٩«یجلرحبيفةتفنك

هللانقلاذإفهركنتنأركنملاتيارذإكعنمامدبعلالاسيهللانإ»:لاقهنأهليهنعو

تقثو“براي:لاقهتجحدبعلا ۷«سانلانمتقرفوكبتقث

:اولاق.هنمدبالاملالإتاقرطلا“لعسولجلاومكايإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

قيرطلااوطعأفكلذالإمتيبأاذإف»:لاقاهيفثدحتنانسلاجميهامنإ"[دبانلام]
رمألاومالسلادروىذألافكورصبلاضغ»:لاق؟قيرطلاقحامو:اولاق.۱٩اهقح

.ةلوبقمءايحإلايف()

ثيدحنمطسوألايفيناربطلاوباطخلانبرمعثيدحنمرازبلااور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.نسحثيدحاذهلاقوهوحنةفيذحثيدحنميذمرتللوفيعضامهالكوةريرهيبأ

.ءايحإلانمهانتبئأولصألانمطقسنيفوقعملانيبام()

دنعوهو.«اوهناواورم»:ظفلبةشئاعثيدحنمىقهيبلاودمحأهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.نيلهدانسإينوىلاعتهللامالكىلإهوزعنودهجامنبا

رصتقاوسودرفلادنسميففيعضدنسبرباجثيدحنميمليدلاروصتنموبأهاور:يقارعلاظفاحلالاق()
.لوألارطشلاىلع

.بر:لاق.ءايحإلايف(1)

.هجامنباهاور:ينغملايفظفاحلالاق(۷)

.ءايحإلانمبيوصتلاويفلصألايفتءاج(۸)

.ءايحإلانمهانتبئأو؛لصألانمطقاس(۹)

.ءايحإلانمبيوصتلاوهقحلصاألابتءاج(١٠)



١۱۲داهحلاةرطنق

بذعيلهللانإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو.ىلاعتهللاركذو"ءركنملانعيهنلاوفورعملاب

الفهوركنينأىلعنورداقمهومهرهظأنيبركتملاىريىتحةماعلابونذبةصاخلا
.٩"«هنورکنی

مکبابشقسفومكؤاسنىغطاذِإ"مكبفيك»:لاقهنأيهنعيلهابلاةمامأيبأنعو

هنمدشأوهديبيسفنيذلاومعن»:لاق؟هللالوسراينئاکلكلذنإو:اولاق.«مكداهجمتكرتو

ملوفورعملاباورمأتملاذِإ"مكبفيك»:لاق؟هللالوسرايهنمدشأامو:اولاق.«نوكيس

هنمدشأوهديبيسفنيذلاومعن»:لاق؟هللالوسرايكلذنئاكو:اولاق.؟(ركنملانعوهنت

ركنملاوًاركنمفورعملامتيأراذِإمتنأفيك»:لاق؟هللالوسرايهنمدشأامو:اولاق.«نوكيس

؟«نوکیسهنمدشأوهديبيسفنيذلاومعن»:لاق؟هللالوسرايكلذنئاكو:اولاق؟«افورعم

؟(فورعملانعمتيهنوركنملابمترمأاذإ“مكبفيك»:لاق؟هللالوسرايهنمدشأامو:اولاق

:ب/١٤۱]هللا/لوقينوكيسهنمدشأوهديبيسفنيذلاومعن»:لاق؟هللالوسرايكلذنئاكو:اولاق

.”«ناريحاهيفميلحلاريصيةنتفمهيلعَنحيتألتفلحيلىلاعت

وآلتقيلجرىلعنفقتال»:ِواَهللالوسرلاق:لاقسابعنبانعةمركعنعو

.""«هنععفريملنيحهرضحنمىلعلزتتةنعللانإفًامولظمبرضي

مدقينلنإفهبملكتينأالإقحهيفماقمدهشءىرماليغبنيال»:لاقهنأليهنعو

.لوهًاقزرهمرحينلوهرخؤينلوهلجأ

.ديعسيبأثيدحنمهيلعقفتم:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)

نميناربطلاومسيملنمهيفوةريمعنبيدعثيدحنمدمحأاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

.٢۳۰۵ص۲جهفرعأملنمهيفوةريمعنبسرعلاهيخأثیدح

.«متنأ»ءايحإلابتءاج()

.«متنأ»ءايحإلابتءاج()

.«متنأ»ءايحإلابتءاج(0)

هاورو.؟فورعملانعمتيهنوركنملابمترمأاذإمكبفيك»:هلوقنودفيعضداتسإبايندلايبأنباهركذ(1)

هدانسإونيريخألانوداهتيوجأولوألاةئالثلاةلئسألاىلعًارصتقمةريرهيبأثيدحنمىلعيوبأ

.٢٠٠ص۲جينغملايفيقارعلاظفاحلاهلاق.فيعض

بعشيفيقهيبلاوفيعضهدنسبياربطلاهاورينغملايفيقارعلاظفاحلالاقوهوحنبءايحإلابءاج)۷(

.٢۳۰ص۲جنسحدنسبناميإلا

دنسبسابعنباثيدحنمبعشلايفيقهيبلااورينغملايفيقارعلاظفاحلالاقوهوحنبءايحإلابءاج()

=سانلاةبيهالجرنعنميال»ديعسيبأثيدحنمهجامنباوهنسحويذمرتلاىوروءهلبقيذلاثيدحلا



داهجلاةرطنق۱۲۲

عضاوملاروضحالوةقسفلاوةملظلارودلوخدزوجيالهنأىلعلديثيدحلااذهو

هلزوجيالو.'رضحىلعلزتتةنعللا:لاقهنإفهريغتىلعردقيالواهيفركنملادهاشييتلا

.زجاعهنأبًاراذتعاةجاحريغنمركنملاةدهاشم

دايعألاوقاوسألايفتاركنملامهتدهاشملةلزعلافلسلانمةعامجراتخااذهلو

.قلخللرجهلاموزليضتقياذهوريغتلانعمهزجعوعماجملاو

املثملالإ‹مهدالوأو«مهروداولخوحاوسلاحاسام:زيزعلادبعنبرمعلاقاذهلو
اوآروملكتنمملبقيالهنأاوآرو«سردنادقريخلاوءرهظدقرشلااوأرنيحءانبلزن

نأاوآرو‹نوملسيالفموقلاكئلوأيفباذعلالزنينأوءمهريغتنأاونمأيملوءنتفلا

يِهللاٰىلِإاووم:ارقمثمهميعنيفءالؤهةرواجمنمريخلوقبلالكأوءعابسلاةرواجم
۱نيبرينهممُكل

ىءالؤھنملضفأبمهام:انلقلةؤبنلايفهؤانثلجهللالعجامالولفموقرفف:لاق

هبيجتفاهيدانيفمهدحأبرمتعابسلاوباحسلاو‹مهحفاصتو‹مهاقلتتةكئالملانأانغلباميف
.٩يبنبسیلوهربختفترمأنيأاهلأسيو

باغهنأکفاههرکفةيصعمرضحنم»:ٍَيهللالوسرلاقلاق:ةريرهوبألاقو:لاق

.٩«اهرضحهنأکفاهبحأفاهنعباغنمواهنع

ًادصقروضحلاامأف/هيدينيبكلذنايرجقفتيوأةجاحلرضحينأثيدحلاىنعمو/]

.لوألاثيدحلاليلدبعونممف

يبنلاثكميفيراوحهلوالإًايبنهللاثعبام»:ٍلَيهللالوسرلاق:لاقدوعسمنبانعو

نويراوحلاثكمهيبنهللاضبقاذِإىتحهرمأبوهللاباتكبمهيفلمعيهللاءاشاممهرهظأنيب

.٢٠۳ص۲ج«هملعاذٍإقحلالوقينأ=

.٠0:ةيالاتايراذلاةروس(١)

ةلدأنمًاحيرصوًاحيحصءاجامبذخأتاننأالإهملعلانريدقتوانمارتحاعمويلازغلامامإلانعاذهلقن()
لدتالءايشألاهذهلاثمأفاهنطاوبكرتورومألارهاوظبذخألابنارمأيناذللاةنسلاوباتكلايهوعرشلا
انفقوموًالثمرضحلاكهللادابعنمدبعلةمركتوأةظعءايشألاهذهلاثمأنوكتدقفحالطوأحالصىلع
عرشلاقيبطتءايشألاهذهلثمنمانفقومفرحاساهلعفيدقورضحلاعممالسلاهيلعىسومفقومكاهنم

.ينغملايفيقارعلاظفاحلاهلاقثيدحلاركنميراخبلالاقناميلسيبانبییحیهیفويدعنباهاور(۳)



۱۲۳داهحلاةرطنق

ءربانملاسوؤرنوبکريموقمهدعبنمناکاوضرقنااذإفمهيبنةنسبوهرمأبوهللاباتكبنولمعي
هديبمهداهجنمؤملکىلعقحفكلذمتيأراذإف”نوركنتامنولمعيو”نوفرعتامنولوقي

.«مالسإكلذءاروسيلو«هبلقبفعطتسيملنإو«هناسلبفعطتسيملنإف

ةعبرأمهيفناكو«يصاعملابنولمعيةيرقلهأناك:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

مهربخيومهاهنيلعجفءاذكواذكنولمعتمكنإ:لاقفمهدحأماقف.نولمعيامنوركنيرف

«هوبلغفمهلتاقو«هوبسفمهبسف‹مهلامعأنوعديالوهيلعنودرياولعجفنوعنصيامحيبقب

مث.بهذمثينوبلغفمهتلتاقو«ينوبسفمهتيبسفءينوصعفمهتيهنينإمهللا:لاقولزتعاف
ينوعيطيملفمهتيهنينإمهللا:لاقمثلزتعاف«هوبسفمهبسفءهوعيطيملفمهاهتفرخآلاماق
لزتعافءهوعيطيملفمهاهنف:ثلاثلاماقمث.بهذمثءينوبلغلمهتلتاقولو«ينوبسفمهتيبسف
مث؛ينوبلغلمهتلتاقولوينوبسلمهتيبسولوينوعيطيملفمهتيهنينإمهللا:لاقمثمهنع
مهتلتاقولوءينوبسلمهتيبسولوينوصعلمهتيهنولينإمهللا:لاقفعبارلالاقمث.بهذ

.هلثممكيفلیلقوةلزنممهاندأعبارلاناكدوعسمنيالاق.بهذمث«ينوبلغل

؟نوحلاصلااهيفوةيرقلاكلهتأهللالوسراي:ليق:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعو
.٩*«لجوزعهللايصاعمنعمهتوكسومهنواهتب»:لاق؟هللالوسرايمب:ليق.«معن»:لاق

[!ب/١١٠]بلقانأةكئالملانمكلمىلإهللاىحوأ»:لاقهنأ/وليهنعهللادبعنبرباجنعو

:لاق!؟نيعةفرطكصعيملأنالفكديبعمهيفنإبراي:لاقفاهلهأىلعاذكواذكةنيدم

.“طقةعاسههجورعمتيملهنإف؟مهيلعوهيلعاهبلقا
ةينامثاهيفةيرقلهأبذعىلاعتهللانإ»:لاقهنأأَيهنعاهنعهللاىضرةشئاعنعو

هللنوبضغياونوكيمل»:لاق!؟كلذفيكهللالوسراي:اولاق.«ءايبنألالمعمهلمعًافلأرشع

.«ركنملانعنوهنيالوفورعملابنورمأيالو

.نوفرعيءايحإلابتءاجولصألاباذك()

.نوركنيءايحإلابتءاجولصاألاباذك(۲)

.٦٠۳ص٢جينغملاهوحنملسمهاوريقارعلاظفاحلالاق()

.فيعضدنسبىناربطلاورازبلاهاور:ىقارعلاظفاحلالاق()

بعشلايفيقهيبلاوطسوألايفياربطلاهاور:لاقو٠٠۳ص۲جينغملايفهوحنيقارعلاركذ(0)
.رانيدنبكلاملوقنمظوفحملالاقوهفعضو

٠٠۳.٠ص٢ًجاعوفرمهيلعفقأمل:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(1)
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:لاق؟كيلإبحأكدابعيأبراي:لاقمالسلاهيلعیسومناهيبأنعةورعنعو

فلكيامكنيحلاصلايدابعبفلكييذلاوءهاوهىلإرسنلاعرستيامكياوهىلإعرستييذلا

ملهسفنلبضغاذإرمنلابضغيامكبضغيمراحمتيتأاذإبضغييذلاو‹يدثلابيبصلا

.فوخلاةدشعمةبسحلالضفىلعلدياذهف.اورثكمآسانلالقلابي

ىلإىحوأىلاعتوكرابتهللانأ:ملعأهللاوليقو:قرشملالهأنمانباحصأرثأيفو

هللاودجاسملايفًاموقاودجوةكئالملاتلزناملفمهوكلهيفءةيرقلهأىلعاولزنينأةكئالملا

ىلاعتوهو-دجاسملايفًاماوقأكلهننأانتلسرأانهلإ:تلاقفةكئالملاتجرعفملعأكلذب

.مهولكاوومهوبراشنكلوينوصعيملكثلوأاؤدبأف«كثلوأبمهيلإهللاىحوأف ملعأ

ريغداهجنملههللالوسراي:رکبوبلاق:لاقهنعهللايضريرافغلارذيبأنعو

ءايحأءادهشلانملضفأضرألايفنيدهاجمهللنإركبابأايمعن»:لاقف؟نيكرشملالاتق

مأ”نيزتتامكةنجلامهلنيزتوءامسلاةكئالممهبهللايهابيضرألاىلعنوشمينيقوزرم

فورعملابنورمألامه»/:لاق؟مهنمهللالوسراي:ركيوبألاق.ليهللالوسرلةملس[/]

دبعلانآهديبيسفنيذلاو»:لاق.«هللايفنوضغبملاوهللايفنوبحملاوركنملانعنوهانلاو

باب”[فلأ]ةئامثالثاهنمةفرغللءادهشلافرغقوفتافرغلاقوفةفرغلايفنوكيلمهنم

فلأةئامثالثجوزيلمهنملجرلانأوءرونبابلكىلعرضخاألاودرمزلاوتوقايلااهنم
اذكمويركذتأ:لوقتفاهيلإرظنفنهنمةدحاو“[ىلإ]تتفتلااملكنيعفرطلاتارصاقءاروح
ماقملكهلتركذنهنمةدحاوىلإ'"”تتفتلااملكركنملانعتيهنو«فورعملابترمأاذكو

.٩“«رکنمنعيهنوفورعمبهيفمأ

مرکأءادهشلايأ:هللالوسرايتلق:لاقهنعهللايضرحارجلانبةديبعيأنعو

ىلعهلتقفركنملانعهاهنوفورعملابهرمأفرئاجلاوىلإماقلجر»:لاق؟ىلاعتهللاىلع
.«شاعامشاعنإو«كلذدعبهيلعيرجيالملقلانإفهلتقيملنإفكلذ

.۳۰۷ص٢جءایحإلاب تنیزت-تءاجولصالاباذنك()

.ءايحإلانمءانتبثأولصألانمطقاس(۲)

.ءايحإلانمءانتبثأولصألانمطقاس(۳)

.رظن»ءايحإلابتءاجولصالاباذك(8)
.۳۰۷ص۲ج.ركنموهولصأىلعهلفقأملهلوطبثيدحلا:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(٥)
=هيفوةركنمةدايزلاهذهوهرخآىلإ«هلتقيملنإف»:هلوقنودرازبلاركَد:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)١(
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هرمأفرئاجمامإىلإماقلجريتمأءادهشلضفأ»:لاقهنأكيهنعيرصبلانسحلانعو

ةزمحنيبةنجلايفهتلزنمديهشلاكلذفكلذىلعهلتقفركنملانعهاهنوفورعملاب
۰37

۰رمعجو

."ركنملانعنوهنيالو«فورعملابنورمأيالموقموقلاسئبو«طسقلاب

عطقيالوًالجأبرقيالكلذنإفركنملانعاوهناوفورعملاباورم»:لاقهنأيهنعو

.«رانلايفتفاهتلامالعفتافاومقازرألاتناكاذإ»:لاقو.«اقزر

اليذلا:لاقفءءايحألاتيمنعلثسهنعهللايضرةفيذحنأيوردقف:راثالاامأو

.هناسلبالو”هبلقبالوهديبركنملاركني

فورعملابنرمأتل:لاقهنأءادردلايبأنعومالسلاهيلعيبنلانعًاضيأيوردقو

مكریغصمحريالومكريبكلجيالًاملاظًاناطلسمكيلعهللانطلسيلوأءركنملانعنوهنتو

[ب/۴١٠]رفغيالفاورفغتسيو«""نورصتتالفنورصنتسيو؛مهلباجتسيالفمكرايخ/هيلعوعديو
ھل

امهرصننمفهللادونجنمنادنجركنملانعيهنلاوفورعملابرمألانأرثألايفو

.هللالذخامهلذخنمو«هللارصن

نيتروصنانوكيوةمايقلاموينابصنيركنملانعيهنلاوفورعملابرمألانإ:لاقيو

.ناعفشينادهشي

.فرعيالروهشمريغنسحلاوبأا=
ثيدحنمهدانسإححصوكردتسملايفمكاحللولسرمثيدحاذه:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)

.۳۰۷ص۲ج:رباج

يمليدلاروصنموبآهيلراشافرمعثيدحامأوفيعضدنسبریاجثیدحنمنابحنباخيشلاوبأهاور()

ظفاحلاهلاق.السرمنسحلاثيدحنمةيصعملاوةعاطلاباتكيفدبعمنبيلعهاوروبابلايفوهلوقب
.ينغملايف

راكتإلاقبسيناسللابراكنإلانألباوصلاوهوهبلقالوهناسلبالوءايحإلابءاجو:لصألابءاجاذكه(۳)

.ثيدحلايفامكبلقلاب

.ءايحإلانمبيوصتلاو؟نورصتي»لصالابءاج(8)

.«مكل»ءايحإلايفتءاجولصألاباذك()
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اهاتخآایهللايفاھلتخأىلإتثعبنيلرکلهآنمًازوجعنأ:لبجلاخياشمةياوريفو

يدغينمکامهنمهمهسىيحأنمينغلبهنإفءيهنلاورمألانمكمهسيكرتتنأكايإ
.ةنجلانمهمهسعابونيملسملالتقنمكامهنمهمهسكرتنمنأودغنمنيملسملا

ءاسنلاولاجرلاهلزنميشغيليئارسإينبيفربحناک:لاقهنآرانيدنبكلامنعو

الهمينبايالهم:لاقف.ءاسنلاضعبزمغدقومويهينبضعبىأرفهللامايأبمهركذيومهظعي

ىلاعتهللاىحوأف![شيجلايف]هونبلتقو«هتأرماتطقسأوءهعاخنعطقناوهريرسنمطقسف
الإيلكبضغنمناكامأًادبأًاقيدصكبلصنمجرخأاليناربحلاًاتالفربخأناهنامزيبنىلإ

.ينبايالهم:تلقنأ

امهللالوسراي:ليق."”«اوّرَفَكَنيِذَلاَنوَلوَيْمُهنَمًاريثكىر:ىلاعتهللالوقيفو
.«مهنوسلاجيومهنوبراشيومهنولكاوي»:لاق؟مهتيالوتناك

رامحةفيجمهيفنوكتنألنامزسانلاىلعيتأي:لاقهنأهنعهللايضرةفيذحنعو

.مهاهنيومهرمأينمؤمنممهيلإبحأ

كموقنمكلهمينأمالسلاهيلعنوننبعشويىلإىحوأىلاعتهللانأ:رثألايفو
؟رايخألالابامفرارشألاءالؤهبراي:لاقف«مهرارشنمًافلأنيتسومهرايخنمًافلأنيعبرأ

.مهوبراشومهولكاوو«يبضغلاوبضغيملمهنإ:لاق

ملفتنلعأاذإوءاهبحاصالإرضتملتيفخاذإةيصعملانإ:لاقهنأدعسنبلالبنعو

.ةماعلاب/ترضأريغت[/0٤]

°«ويلانَعنوهَبيَذَلَايَجنَأهباورُكُداَماومناًمِلَف:هلالجلجهللالاقدقو
هللاةبوقعيفنيكيرشاهبيضارلاوةيصعملالماعدلأناكفهيهنبجانيهانلانأربخأف.ةيآلا
.هللاباذعنمًاتاجنمىلاعتهللاةيصعمنعيهنلاراصفىلاعت

.ةنسح:لاق؟كموقيفكتلزنمفيكينالوخلاملسميبأللاقهنأرابحألابعكنعو
فورعملابرمأاذإلجرلانألوقت:لاق؟لوقتام:لاق.كلذريغلوقتلةاروتلانإ:بعكلاف
.ملسموبأبذكوةاروتلاتقدص:لاقف.هموقدنعهتلزنمتءاسركنملانعىهنو

.ءايحإلانمءانتبئأولصألانمطقاس(١)

۸۰:ةيالاةدئاملاهروس)۲(

.١٦٠:ةيآلافارعألاةروس(۳)

 



۱۳۷داهحلاةرطنق

مثءمكيديأبداهجلاداهجلانمهيلعنوبلغتاملوأ:لاقهنأبلاطيبأنبيلعنعو

.هلفسأهالعألعجف

دقفءهبلقبريغلالاوحأركنأواهبماقفهسفنىلعالإردقيملاذإهنأهانعم:ليق.ركنملانع

اوهنواورمأًاموقنإ:لاقف؟ىهنتورمأتالأ:ليضفللليقو.هقحيفةياغلاوهامبءاج

.هباوبيصأامىلعاوربصيملمهنأكلذوءاورفكف

نمفرحبلاقثبنااذِإ:لاقف؟ركنملانعهنتوفورعملابرمأتالأ:هلليقهنأيروثلانعو

؟هدشب

فلكملكىلعةردقلاعمنابجاوناضرفيهنلاورمألانأةلدألانمانركذامبرهظدقف

امهنأل؛امهبموقيمئاقبالإناطقسيالوءىثنأوأناکًاركذءًادبعوأناکارحكلذدهاش

هبلقبفردقيملنإوءهناسلبفردقيملنإو«لعفيلفهديبركنينأردقنمفةيافكلاىلعضرف
[ب/].هليزيفعضالو/هعنميرذعكلذسيلوءراكنإلافعضأوهو

لعفيلفهجولارارفكاو«نارجهلابيصاعملالهأىلعراكتإلارهظينأًاضيأردقنإو
نموءمهلىلاعتهنمةصخرمهزجعدنعركنملاراهظإكرت«نيملسمللهناحبسهللازاجأامنإو

.ملعأهللاوهتليضفنمانمدقامىلعكلذباوثهلفةليسوللًابلطريكنلارهظأ

لصف

‹هرجاوزميرحتلًاديكأتءركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاضرفىلاعتهللانأملعا

نعةوهشلااهتلهذأوءرماوألاعابتإنعةوبصلااهتهلادقةرشألاسوفنلانأل؛هرماوألاثتماو

فالخالفءاهيفغلبأاهلنيطلاخملاخيبوتوءاهلرجزأاهسنجلهأراكنإناكف«رجاوزلاراكذت

دهاشنمىلعبجاو‹ةردقلاروهظوةنكملاعمركنملانعيهنلاوفورعملابرمألانإ

يلازغلامامإلاباتكنمًاصنلوقنمهبءاجاممظعمفراثآوثيداحأوتايآنمهبءاجاموبابلااذه(١)
رمألاباتك٢ج.لقنلااذهراوجبليلقءيشبابلاىلإفلؤملاهفاضأامو-نيدلامولعءايحإ
.ةيبرعلابتكلاءايحإرادةعبط ركنملانعيهنلاوفورعملاب
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داهجلاةرطنق۱۸

كلذمهيلعبجولهءهبوجوقيرطنماوفلتخاامنإوءهلئاقنمهعمسوأءهلعافنمكلذ

لقعلاببجواملهنأل؛لقعلابكلذبوجوىلإنيملكتملاضعببهذفءعرشلابوأ‹لقعلاب

.هنمهريغعنمينألقعلابًاضيأهيلعبجوءحيبقلانععنتمينأ
رحبلايفةنيفساوبكرًاموقنإ»:لاقهنأكلذوويهللالوسرنعكلذلثميوردقو

اذه:لاقفءعنصتام:اولاقفءاهبهرقنيًاسأفذخأفهعضومىلإمهنملجردمعفاهومستقاف

كلههوكرتنإوءاوملسوملسهوعنموهديىلعاوذخأنإف«تثشامهيفعنصأيناكم
.(اوکلهو

نعيهنلابجوأوللقعلانأل:اولاقلقعلابالعرشلابكلذبوجوىلإنورخآبهذو

رارقإبعرشلادرواملو:اولاق.هناحبسهللاىلعهلثمبجولحيبقلانعرييغتلاعنموءركتملا
هللاولقعلابالعرشلابكلذبوجونأىلعلدءمهيلعريكنتلاكرتومهرفكىلعةمذلالهأ

.مكحأوملعأ

ثلاثلابابلا/

ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاناكرأيف

سفنوهيفبستحملاوهيلعٌبسّتحخملاوٌبستُحُملا:ناكرأةعبرأيهواهطورشو

:ةطورشمطورشةعبرألاهذهنمدحاولكو.باستحالا

ًافلكمنوكينأوهوءطورشهلوءىهنلاورمأللرشابملاوهو:بستحملالوألانكرلا
ةأرملاودبعلاهيفلخديورجاعلاونونجملاويبصلاهنمجرخيفارداقًادحومالقاعًاغلاب

.قسافلاو

لعفلاناكمإهبديرأنإامأو«بوجولاهبديرأنإهطارتشاىفخيالف:فيلكتلاامآو
قيرينأهلغولبلاقهاريذلازيمملايبصلانأل؛فيلكتلاهيفطرتشيالفزيبمتلالوصحو
فلكمبسيلهنأثيحنمهعنمدحألنكيملوءافلكمنكيملنإوءركتملاركنيوءرمخلا
لبقتابرقلارئاسوءةالصلاىلعهلانيامكءباوثلااهيلعلانياهلهأنموهوءةبرقهذهنأل
.اياعرلاداحآودبعلاىلعبجوكلذلو«فيلكتلااهيفطرتشيىتحتايالولاكتسيلو«غولبلا

درجمبدافتستاهنكلوءةنطلسوءةيالولاعونركنملالاطبإوءلعفلانععنملايفمعن
ناميإلاكلذكوءرفكلانععنملاكقسفلانععنملاف؛مانصألارسكوءكرشملالتقكناميإلا



۱۹داهحلاةرطنق

؟نيدلالصألدحاجوهنماهلهأنمنوكيفيكفنيدللةرصنهذهنألل؛هطارتشاىفخيال

.طرشلاةهجنماذه

.كلذريغويهنلاورمألانميصاعملا

امېروءيهتلاورمألاببستحينأقسافللسيل:اولاقوموقاهربتعادقفةلادعلاامأو

:ىلاعتهلوقلثمهلعفيالامبرمأينمىلعراكنإلابةدراولارابخألاوتايآلاباولدتسا
ووکسسمےہیل

[ب۷7."”مكَسَفنانوسننوربابَساَلانورما/

هنأييبنلانعيوراميو.«نوُلَعْشَالاماولوُقَينأهللادنعًاتقَمريك:هلوقو

نبیسیعىلإیحوأیلاعتهللانأيورامبو.«هيتأنوركنملانعيهننوهيتأنالوريخلابرمأنانك

هسفنيفحلاصبسيلنمفحالصلاباصننعةاكزحالصإللاوءةماقتسالاعرفريغلاميوقتنأ

نأقحلاامنإو«تالايخهوركذاملكو؟جوعأدوعلاولظلاميقتسيىتمو؟هریغحلصيفيكف

.اهلكيصاعملانعةمصعلاباستحالايفطرتشيالهنأليهنلاورمألاببستحينأقسافلل

بابمسحوعامجإلاقرخدقفًاموصعمنوكيىتحىهنيورمأينأدحألزوجيالهنأمعزنمف
نعمهتمصعيففلتخادقءايبنألاومهنودنمنعًالضفةباحصللةمصعالذإءيهنلاورمألا

نعليقاذهلومهسفنألملظلاوةيصعملاىلإ”ءايبنألاةبسنىلعلادنآرقلاوءرئاغصلا

اوهناوهلكهباولمعتملنإوفورعملاباورم»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعيوردقو

رجافلاورابلاىلعةلمتشممالسإلالهأدونجلزتملو.""«هلكهنعاوهتنتملنإو«ركنملانع

.44:ةيآلاةرقبلاةروس(١)
.۳:ةيألافصلاةروس(۲)
ىلعكلذلدبالفاهيلإءايبنألاضعببسننآرقلاناكنإفةيصعملاىلإءايبنألاةبسنيففلؤملابصيمل(۳)

.مهيلعةبسنلاهذهميمعت
بيبحنبسودقلادبعهيفوطسوألاوريغصلامجعملايفيناربطلاءاورينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.هکرتاوعمجأ
۲۹/۰/جتاريخلارطانقهکرتىلع13
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.راصعألانمهريغومالسلاهيلعلوسرلارصعيفكلذنعاوعنميملوداهجلاووزغلايف

كلذملعنمدنعظعتيالنمظعوعفنيالوظعولابنوكيةراتباستحالانأاذهيفقيقحتلاو

رسكورمخلاةقارإيفقسافلاىلعرجح/الفعنملاورهقلابةراتباستحالانوكيوهتم[1/]

ركنملانمهریغوملاظلاعمقومولظملاةئاغإكلذكو‹كلذىلعردفاذإاهريغوءيهالملا

.ملعأهللاو

؛فورعملامهكرتثيحنممهيلعراكنإيفاهباولدتسايتلارابخألاوتايآلاامأو

باقعومهملعةوقىلعلدمهيهنومهرمأنالءيهنلاورمألاثيحنمالركنملامهباكتراو

؟ملاعلافيكفروذعمريغلهاجلافهملعةوقعمهلرذعالهنألءدشأكراتلاملاعلا

.بذاكلادعولاهبدارملاف.”¶َنوُلعَْالامَنوُلوُقَتمِل:ىلاعتهلوقو
ووککاسمےہہاوٹس9
مهسفنأاوسنمهنأثيحنمخيبوت.""4مْكَسَفناَنْوَسْننَورّبلابَساَنلاَنوُرُماتأ»:هلوقو

؛مهيلعةجحلادیکاتيفیوقأومهملعىلعلدأكلذنإ؛مهریغاورمأمهنأثيحنمال

الإو:هلوقمث«فرعينمدنعلوبقلاطقاسىودجلاليلققسافلاظعونأانملسدقو

كريغمهمبلغتشتوكسفنمهمكرتتالهانعملبريغلاظعوميرحتىلعلديالينميحتساف

.ملعأهللاويحتسافلإوكراجمثكابأظفحالاقيامك

فورعملابنيرمأآلاهللانعل:لاقهنأهنعهللايضرقيدصلاركبيبأنعيوردقو

.هلنيلعافلاركنملانعنيهاتلاوهلنيكراتلا

هلًانوذأمنوكينأبستحملايفاوطرتشاًاموقنألكلذانركذامنإفةيعرلاداحآامأو
نأىلعلدتاهانمدقىتلارابخألاوتايآلانإف«دسافطارتشالااذهويلاولاوأمامإلاةهجنم

هآرامفیکوصآرامنيأصاعمثآوهفهراكنإىلعةردقلاعمهنعتکسفًارکنمیأرنملک

ناکنإو«كلذفهبًايضارناكنإفًايلاووأًاناطلس/فورعملابرمأنملكفمامإلانذِإريغنم/]

يناثلاءزجلايفعوضوملاسفنيفءايحإلاباتكبءاجاملًالخمراصتخادعببابلااذهيفءاجام(۱)
.ةيبرعلابتكلاءايحإرادةعيط۹٠ص

.٠:ةيآلافصلاةروس(۲)
.££:ةيآلاةرقبلاةروس(۳)
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؟هيلعراكنإلايفهنذإىلإجاتحيفيكفهيلعراكتإلابجيهنمركنمًاضيأكلذلهطخسفًاطخاس

ةبطخلاامنإ:لجرهللاقفديعلايفةالصلالبقبطخمكحلانبناورمنأيوردقو

.هيلعامىضقدقفاذهامأ:ديعسوبأهللاقف.نالفايكلذكرتا:ناورمهللاقف.ةالصلادعب

عطتسيملنإوءهناسلبفعطتسيملنإفهديبهركنيلفًاركنممكنمىأرنم»:ٍيَيهللالوسرلاق

.ناميإلافعضأكلذوهبلقبف

يفذخأاملفهللاءاشامثبلةكممدقامليدهملانأيورو:لاقيلازغلاباتكيفو

:هللاقفهزهمثهئادربهسبلفقوزرمنبهللادبعبثوف:لاقءتيبلانعسانلاىحنفاوطلا
هنيبتلحهدنعراصاذِإىتحءدعبلانمهاتأنممقحأتيبلااذهبكلعجنمعنصتامرظنا

نبهللادبعلاقفمهيلاومنمهنألهفرعيناكوههجويفرظنفاذهكللعجنمتيبلانيبو
ةماعلايفهيلعمنشتةبوقعهبقاعينأهركفءدادغبىلإهبءيجفذخأف.معن:لاق:قوزرم
هرقعيلقلخلاءيسًاضوضعًاسرفهيلإاومضوباودلاسوسيلءباودلالبطصإيفهلعجف

دقوهاذإَفهدنعحاتفملايدهملاذخأوتيبيفهوريصمهنإمثسرفلاهلهللانمأف«سرفلا

يذلا:لاق؟كجرخأنم:هللاقف.يدهملاهلنذإفلقبلالكأيناتسبلاىلإثالثدعبجرخ

هللادبعهيلإعفرف.كلتقأنأانبقلخاام:لاقوحاصمثيدهملاكحضف:لاق.ينسبح

تامیتحًاسوبحملازامف:لاق.ًاتوموأءايحإكلمتتنكول:لوقيوهوكحضيهسأر

[ب/١٦۱]/نمهللاهصلخنإًارذنهسفنىلعلعجدقناكو:لاق.ةكمىلإعجرفهنعاولخمثيدهملا

.ةندبةئامرحنىتحكلذيفلمعيناكفءةندبةئامرحنينأهيدي

هعمو«نيودلابدیشرلابوعدملانوراههزنت:لاقهللادبعنبنابح"'[نع]يورو:لاق

.اهبانئجفنسحتفينغتةيراجكلتناكدق:نوراههللاقفيمشاهلارفعجيبأنبناميلس

لاقف.يدوعاذهسيل:هلتلاقف؟كنأشام:اهللاقف.اهءانغدمحيملفتنغفتءاجف:لاق

.خيشايقيرطلا:لاقف.ىونلاطقلياخيشقفاوفدوعلابءاجف:لاق.اهدوعباهئج:مداخلل

بحاصىلإهببهذومداخلاهذخأف«ضرألاهببرضفهذخأفدوعلاىآرفهسأرخيشلاعفرف
نمدبعأدادغببسيل:عبرلابحاصلاقف.نينمؤملاريمأهبلطهنإفاذهبظفتحا:لاقف.عبرلا

:لاقفنوراهىلعلخدمثكللوقأامعمسا:هللاقف.نينمؤملاريمأةبلطنوكيفيكفاذه

.ملسمهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.«فاختام»ءايحإلايفتناكنإوطوطخملالصألابتءاجاذك(۲)

.نيدلامولعءايحإباتكنمءانتبثأولصألانمطقاس()
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هذخأفدوعلاىأرفهسأريلإعفرفءقيرطلا:هلتلقفءىونلاطقليخيشىلعتررمينإ
:رفعجيبآنبناميلسهللاقفانیعترّمحاوبضغونوراهطاشتساف.ضرألاهببرضو

:لاق.ةلجديفهبىمريوهقنعبرضبعبرلابحاصىلإثعبانينمؤملاريمأايبضغلااذهام

.معن:لاقف.نينمؤملاريمأبجأ:لاقفلوسرلاهءاجفءألوأهرظاننوهيلإثعبننكلوال
خيشلاءاجدق:نوراهلليقف.رصقلابابىلعفقوىتحيشميءاجف.ال:لاق.بكرا:لاق

ىلإموقنوأخيشلااذهلخديىتحركنملانمانمادقامعفرننورتءيشيأ:ءامدنلللاقف

هيفسیلرخآسلجمىلإنیرغاصاوماقف«حلصأرخآسلجمىلإموقن:اولاقف.رخآسلجم
اذهجرخأ:مداخلاهللاقف.ىونلاهيفيذلاسيكلاهمكيفولخدأفخيشلابرمأمثركنم

ال:لاق/.كشيعننحن:لاقف.ةليللاءاشعاذهنم:لاقف.نينمؤملاريمأىلعلخدأو[/]

:هلتلق.یونهمکيف:لاقف؟هنمدیرتءيشيآ:نوراههللاقف.كئاشعيفيلةجاح

.سلجوملسفهللخدف:لاق.هحرطتالهعد:هللاقف.نينمؤملاريمأىلعلخداو«هحرطا
نوراهلعجو؟تعنصءيشيآو:لاق؟تعنصامىلعكلمحامخيشاي:نوراههللاقف

هذهنوؤرقيكدادجأوكءابآتعمسينإ:لاق.هيلعرثكأاملفءادوعترسكلوقينأيحتسي

ءاَمْحَْلَانَعٰىهْنيَوْىَيْرَفْلأيِذىواَميإَوِناسحإلاَوِْدَعْلابرأيهللانل:ربنملاىلعةيآلا
جرخاملف.اذهالإلاقامهللاوهريغف:لاق.هتریغفًاركنمتیرو.ةيالا4..رُكُْمَلَو

هطعتالف:يللاقو.نينمؤملاريمألتلقلوقيهتيأرنإفخيشلاعبتا:هللاقوةردبالجرىلع

دقضرألايفةاونبوهاذإرصقلانمجرخاملف‹ةردبلاهطعافدحأملكيالهتیأرناوائیش

لق:لاقف.ةردبلاهذهذخنينمؤملاريمأكللاق:هللاقف.ًادحأملكيملواهجلاعيتصاغ

.اهذخأثيدحنماهدرينينمؤملاريمأل

:لوقيوهوضرألانماهعلقجلاعيةاونلاىلعهمالكنمهغارفدعبلبقآهنأیوریو

هيدلترثكاملكامومههيدييفيهنملايندلاىرأ

هيلعتناهنملكمركتورغصباهلنيمركملانيت
هيلإثوحعبمءرملاقزروغالبايندلانمىوقتلايفو
هيلإجاتحمتنأامذخوهعدفءيشنعتينغتسااذإ

فورعملابمهرمأيسانلايفيشميًابستحمالجرنأهغلبهنأنومأملانعيوردقو:لاق

.اهرظانم»لصالابتەءاجوءايحالاباذك)۱(

۰٩:ةيألالحتلاةروس(۲)
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.هیدینیبراصاملفهيلعلخدينابرمافكلذبهدنعنمرومأمنكيملو«ركنملانعمهاهنيو
؟كرمأننأريغنمفورعملابرمأللًالهأكسفنتيأركنأينغلب:لاق

 

[ب/١١۱]همدقتحتهنم/عقوفهلفغأفةصقوأباتكيفرظنييسركىلعًاسلاجنومأملاناكو

مهفيملف؛تثشاملقمثهللاءامسأنعكمدقعفرا:بستحملالاقف.رعشيملثيحنم

يلتنذأوتعفرامأ:لاقف.هنممهفيملفًاثلاثداعأىتح؟لوقتاذام:لاقف.هدارمنومأملا

مث.لجخوهلبقوهذخأفباتكلایأرفهمدقتحتنومأملارظنف«تنذأدق:لاقف؟عفرأىتح

:مهيفهللالاقنيذلانحنوتيبلالهأانيإكلذهللالعجدقو؟فورعملابرمأتمل:لاقفداع

:لاقفڳركْمْلَانَعاوهَتَوِفوُرُمَمْلاِباوُرَمأَو»:هلوقىلإ«ضْرَألايفْمُهاَنَكَمنإَنيِذَلأ»

كناوعأانأريغنيكمتلاوناطلسلانمكسفنتفصوامكتنأءنينمؤملاريمأايتقدص

:ىلاعتهللالاقءمالسلاهيلعهيبنةنسوهللاباتكلهجنمالإكلذركتنيالوهيفكؤايلوأو

.ةيآلاركنملانَعَنْوَهْيَوِيفوُرمَمْلابنوُرُمأَيضباَْؤمُهْضْعَبتامْؤُمْلأَوَنوُئمْؤُمْلاَو»
ىفتنكمدقو."اضعبهضعبدشيناينبلاكنمؤمللنمؤملا»:ٍلَيهللالوسرلاق

ءامهتمرحلكناعأاملتكشامهلتدقنانإفيييهللالوسرةنسوهللاباتكاذهو«ضرألا
امهنعتربكتسانإو هنأطرشدقهنأءكزعهديبوكرمأهيلإيذلانإفامهنمكمزلاملدقنتملوامهنع

كلثم:لاقوهبرسوءهمالکببجعأف؛تثشامنآلالقف.ًالمعنسحأنمرجأميضيال

ىلعلجرلارمتسافانيأرنعو«انرمأبهيلعتنكامىلعضماففورعملابرمأينأهلزوجي
.كلذ

.ملعأهللاونذإللانعءانغتسالاىلعليلدلانايبتاياكحلاهذهقايسيفف

لصف

ءجوزلاىلعةجوزلاوءديسلاىلعدبعلاوءدلاولاىلعدلوللباستحالابجيليقنإف

ىلعديسلاودلولاىلعدلاوللبجيامكءاقلطميلاولاىلعةيعرلاوءذاتسألاىلعذيملتلاو

.قرفامهنيبوأةيعرلاىلعناطلسلاوذيملتلاىلعذاتسألاوةجوزلا/ىلعجوزلاوءدبعلا

.١آ:ةيآلاجحلاةروس)۱(

.۷۱:ةيألاةبوتلاةروس()
.ىسوميبأثيدحنمهيلعقفتم:يقارعلاظفاحلالاق(۳)

ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاباتكيناثلاءزجلا.ءايحإلاباتكنمًالقندعيبابلااذهيفءاجام(4)

.-ةيبرعلابتكلاءايحإرادةعبط
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دلولانمكلذضرفنلوقرفامهنيبنكلوباستحالالصأبجيهنأهارنيذلانأملعاف
امهوامهنمنيثئابدلاولاىلعبستحينأدلوللو«بتارمسمخباستحالانألوقنفدلاولاعم

ةرشابموديدهتلاوفينعتلاو«بسلابباستحالاهلسيلو«فطللابحصتلاوظعولاوفيرعتلا

.مومعلاىلعباتكلايفيهتلاورمألادرونإوهنألءةريخألاةبترلايهوبرضلا

يففالخالذٍإ‹مومعلاىلعءءانثتسابجويامصوصخلاىلعبألاقحيفدرودقف

همزليملهديمطقوللبءكرشملاهيبألتقرشابياللبهيبأىلعدحلاةمايقرشابيالدالجلانأ

اهضعبتبثورابخأكلذيفدرودقو.هتلباقميفهيذؤينأهلنكيملوهنبابلتقيالو«صاصق
يهةبوقعبءءاذيِإزوجيالفةقباسةيانجىلعقحيهةبوقعبءءاذيإيزجيملاذإف”عامجإلاب

نمنابيرقامهفجوزلاوديسلاعمةجوزلاودبعلايفيرجينأيغبنيًاضيأبيترتلااذهو
.قحلاموزليفدلاولا

:ناطلسلاعمةيعرلاامأو

فيرعتلاالإمهدنعهعممهلسيلفءقحلاموزليفدلاولانمدشأانموقدنعهيفرمألاف

سیلو‹مهملظمهيلعراكنإلاوةروجلانيطالسلاىلعجورخلايفسانلافلتخادقو.حصتنلاو

.رکذعضوماذه

:ذاتسألاوذيملتلاامأو

ملعلاهتدافإوءنيدلابتدكأتامنإذاتسألاةمرحنأل؛فخأامهنيباميفرمألاف

بضخيملامهظعي:لاق؟دلاولاىلعبستحيفيكدلولانعنسحلالثسهنأيورو

نأهيلعسيلزجاعلانأل؛كلذ/ىفخيالف:ركنملاراكنإىلعةردقلاطرشامأو]1/4[

.اهرکنیوهيصاعمهركيهللابحأنملكذإهبلقبالإبستحي

دحلابهمايقلاحوركنملاهباكترالاحهدلاوبدلولاةقالعنمهيلعتباثعامجإلانأىلإفلؤملاراشأام(١)
نباويذمرتلادنعرمعنباثيدحىلعالإهيففقأملينغملايفيقارعلاظفاحلالاقكلذةرشابموهيلع
.هدلولابدلاولاداقيال»وهو.بارطضاهيفيذمرتلاهنعلاقوهجام



١۱۳داهحلاةرطنق

نأالإاوعيطتستملنإفمکیدیأبرافكلااودهاج:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

.اولعفافمکهوجويفاورهفكت

هيلعفاخيامهبقحتليلبيسحلازجعلاىلعبوجولاطوقسفقيالهنأملعاو
:لاوحأةعبرأهلوزجعلاىنعميفكلذفهلانينأًاهوركم

‹باستحالاهيلعبجيالفملكتنإبرضُيوءهمالكعفنيالهنأملعينأ:ىلوألاةلاحلا

ةجاحيفالإجرخيالو«هدهاشيالىتحهتيبيفلزتعيو؛ركنملاعضاومرضحيالأهمزليمعن

لمحيوءداسفلاىلإقهريناكاذإالإةدلبلاكلتةقرافمهمزليالو«بجاوءاضقوأءةمهم

الءاركإلانإفاهيلعردقنإاهدنعةرجهلاهمزلتف«تاركنملاوملظلايفنيطالسلاةدعاسمىلع

.هارکإلانمبورهلاىلعردقينمقحيفًارذعنوكي

هيلعبجیفهورکمهلانيالوهلعفبوأهلوقبكرتيركنملانُملعينأ:ةيناثلاةلاحلا

.ةقلطملاةردقلايههذهنألل؛راكتإلا

هيلعبجيالفًاهوركمفاخيالهنكلهراكنإهديفيالهنأملعينأ:ةثلاثلاةلاحلا

.نيدلارمأبسانلاريكذتومالسإلارئاعشراهظإإلكلذبحتسينكلواهتدئافمدعلباستحالا

هلعفبركنملالطبينكلوءهوركميباصيهنأملعينأكلذواذهسكع:ةعبارلاةلاحلا

لبمارحبالوبجاوبسيلاذهفهبرضيفهبحاصهيلإعجريفًادوعرسكيوأًارمخقيرينألثم
.رئاجمامإدنعقحةملكلضفيفدراولاثيدحلاهيلعلديوبحتسم

نأتدرأفءافلخلاضعبنمًامالكتعمس:لاقهنأينرادلاناميلسيبأنعيوردقو

نأتيشخفسانلانمالميفناكنكلولتقلاينعنميالولثمأينأتملعوهيلعركتأ

.لعفلايفصالخإريغنملتقافقلخللنيزتلاينيرتعي

[ب/١٦٠۱]حتفنبسورمعوهللاهمحرلالبيبأوخأريدجنبةورعلتقىنعملا/اذهىلعو

.انغلباميفهللامهمحرنيملسملانممهريغوءهللاهمحر

يففالخال:انلقهةَكْْهََأىِْمُكيِدأباوُقْلَتالو:ىلاعتهلوقىنعمامفليقنإف
رسکیهنأكلذو‹هلتقيهنأملعنإولتاقيورافكلافصىلعمجهينأهلدحاولاملسملانأ

.١:ةيآلاةرقبلاةروس)۱(
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ةداهشلامهبحوتالابملاةلقنيملسملارئاسيفمهداقتعاوءهتأرجمهتدهاشمبرافكلابولق

.مهتکوشكلذبرسكيفهللاليبسيف

هللاةعاطيفةقفنلاكرتةكلهلا:لاقهنأسابعنبانعيوردقف:ةيآلاىنعمامأو
.ىلاعت

وه:ليقو.ةبوتلانمسأييفًابنذناسنإلابنذينأةكلهتلا:لاقهنأبزاعنبءاربلانعو

ناسنإللزاجاذإو.كلهيىتحًاريخهدعبلمعيالمثبنذينأوه:ليفو.داهجلانعدعقينأ

هموجهلةياكنالهنأملعيولنكلو«باستحالايفكلذًاضيأزاجءلتقيىتحرافكلالتاقينأ

.ةكلهتلاةيآمومعتحتلخادومارحكلذففصلاىلعهسفنحرطيىمعألاكرافكلاىلع

ناكاذإ‹لتقلاوبرضللهسفنضرعينأبحتسيولبهلزوجيامنإبستحملاكلذكو

امأوءنيدلالهأبولقةيوقتيفوأقسافلاهاجرسكيفو«تاركنملاعفديفًاريثأتهباستحال

ءهتبقربرضوحدقلابرشلهيلعركنأولهنأملعورمخحدقهدييفوفيسهعمًاقسافىأرنإ

ًارثأنيدلايفرثؤينأدوصقملانإف.كالهإلانيعوهوءأاهجوهيفباستحاللىرأالامماذهف

نوكينأيغبنيلبنيدلايفهلهجوالفرثأريغنمكالهللسفنلاضيرعتامأف«هسفنبهيدفيو
ةعبرأيفكلذرصحتي:انلق؟هلجألركنملاكرتييذلاىذألادحامف:ليقنإف.امارحاذه

.براقألاوضرعلاولاملاوندبلايف:ءايشأ

ءحرجيوأءهفارطأعطقتوأءلتقيهنأملعيناكاذإباستحالاهمزليالف:ندبلاام

.مدقتامككلذهلبحتسيناكنإواملؤمًابرضبرضيوأ/]1

ىلإكلذلجأنمهبىعسيوأبلختهبايثوأبهنتهرادنأملعيناكاذإف:لاملاامآو
لکلو«ايندبهنيديدفينأسأبالذإبابحتسالاىقبيوبوجولاهنعطقسيهنإف؛هلتقيناطلس

ةمطللاولاملانمةبحلابثرتكيالذِإةرثكلاوةلقلايفدحبهنلاوبرضلانمدحاو
.ةفيفخلا

:ناثيشراكنإلالجأنمهنمكتهينأفاخيف:ضرعلاامأو

ءلکههجودوسيوأءدلبلايفهبراديوهقنعيفلبححرطينأب:ههاجلاوزامهدحأ

؛توكسلايفهلصخرياميراذهف.بلقللملؤمهاجلايفحداقاذهوبرضريغنمكلذو

؛ةدودعمتابرضىلعديزياملأبلقلاملؤياذهو‹عرشلايفاهظفحبرومأمةءورملانأل

.ةليلفتامهيردتوفو
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‹قيمحتلاوليهجتلابهترضحيفبسللضرعتينأب:هاجلاتالضفلاوزفوخيناثلاو

طقسيالاذهفةييغلاوءهيلعءارتفالاومتشلاعاونأبهتبيغيفوأءقافنلاوءايرلاىلإةبسنلاو

ملهبلقنمةلزنملاطوقسبوأقسافبايتغابوأ«مئالمولبباستحالاكرتيناكولذإبوجولا
ءىذألااذهلثمنعركنملاركنينملككفنيالذإ«تباثلصأركنملاراكنإبوجولنكي

نإالإمهللا.”€َكباَصَأامْىّلَعريضأَوكَمَانَعةنأَوِفوُوْمَمْلَشَأَو:ىلاعتلاقدقو

الامہرفهمتشیوًاضيأوههباتغيلبتكسيملهيلعركنأولهنأملعوءملسمبايتغاركنملاناك

قحيفةيصعمًاضيأوههتبيغنألءةيصعملاةدايزلٌّببسكلذنأل؛راكتإلاهيلعبجي
.راثيإلاليبسىلعهسفنضرعبملسملاهيخأضرعيدفينأهلبحتسينكلو«باتغملا

توكسلايفرطخلامظعو«باستحالابوجوديكأتىلعرابخألاوتايالاتلددقو

عرشلايفرهظدقةءورملاولاملاوندبلاوهرطخنيدلايفمظعامالإهلباقيالفءاهنع

[ب/۷١٠۱]الكلذلكفعفانملارجوءقلخلاءانثبلطولمجتلا/تاجردوهاجلاتالضفامأو.اهرطخ

.هلرطخ

ركنأنإمهلاومأبهنتواوبرضينأهماحرأرئاسوهدالوأىلعفاخيف:براقألاامأو

ءهنممظعأركنمىلإيضفيركنمعقدهنأل؛راكتإلاهيلعبجيالهلعلوملعأهبهللااذهفركنملا

فلتخيورظنهيفاذهف«بسلاومتشلابنكلوءلاملاو«سفنلايفىذألامهلانيالناكنإو

نأملعاو.ملعأهللاوبلقلاةياكنيفروذحملامتشلاومالكلاتاجردوءركنملاتاجردبكلذ

:لاوحأةثالثنمولخيالركنملابحاص

ريزعتلاودحلاهيلعبجيفةيصعملاةفراقموةركنملانمغرفدقنوكينأ:ىلوألا

.ةيعرلاداحآىلإالنيطالسلاوةمئألاىلإكلذوءلاكتلاو

ءرمخلاهبرشودوعلاهكاسمإوءريرحلاهسبلكهلعفبركنمللرشابمنوكينأ:ةيناثلا
داحاللتبثيكلذوءهنمشحفأركنمىلإدؤتملامنكمياملكببجاوركانملاهذهلاطبإف
.هتلازإىلعةردقلاعمًاديبعوأارارحأءاثانِإوأاوناكًاناركذةيعرلاو

ملورمخلابرشلنيحايرلاعمجيوسلجملانيزينمكركنمللًاثئيهمنوكينأ:ةثلاثلا

ةنطلسنيطالسللالوداحاللتبثيالفقئاعهنعقوعيامبروءهيفكوكشماذهفرمخلارضحي

اذِإالإ«فينعتلاوبرضلانودحصنلاوظعولاقيرطنمالإرمخلابرشىلعمزاعلاىلع

.۱۷:ةيآلانامقلةروس()
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رظنللءاسنلاتامامحباوبأىلعنابشلافوقوك:ةداعلابهنمةمولعمةيصعملاكلتتناك

‹فوقولانماوعنمينأبجيءالؤهف‹تايبنجألاءاسنلابمهلكوأ‹مهضعبةولحخوأ٠نهيلإ

ءاهنممظعأىلإرجنتوةيصعممهنمكلذنأل؛برضلاوفينعتلابءاسنلانيبومهنيبقرفيو
.ملعأهللاواهنمعنملابجيةيصعمقاوسألايفلاجرلابءاسنلاطالتخاكلذكو

ريغببستحمللرهاظلاحلايفدوجومركنملكوهو:باستحألاهيفاميفيناثلانكرلا

:طورشةعبرأهذهف.داهتجاریغببًاركنمهنوك/مولعمسسجت[أ/۱۸]

ظفليفلخديوءهنعًايهنمعرشلايفعوقولاروذحمهبينعنوًاركنمهنوك:لوألا

.هلعفنعيهنلابعرشلادروريبكوأريغصنملقعلاهركنياملكركنملا

الإرمخلابرشنمغرفنمىلعبستحيالذِإ؛لاحلايفًادوجومنوكينأ:يناثلا

حصاذإهيلعدحلاةماقإهيلعبجيفناطلسلاامأو.داحألاقحيفاذهاهيلإةدوعلانعيهنلاب

ةمهتكلذنأل؛كلذبهظعوزجيملةمالعهلنكتملوهيلعهمزعركنأنإو.هلاحنمكلذ

.مثِإنظلاضعبنإوملسملابنظءوسو

قلغأوهراديفةيصعمرتسنملكنأل؛سسجتريغنمًارهاظركنملانوكينأ:ثلاثلا

.ةيآلا”«اوُمسَحَتالو:ىلاعتوهناحبسهللالاق.هيلعسسجتينأزوجيالفهباب

هنعهللايضرباطخلانبرمععمتسرح:لاقهللاهمحرفوعنبنُمحرلادبعنعو

مهلماوقأىلعقولغمباباذإهنمانونداملف«جارسانلرهظذإيشمننحنامنيبفءةنيدملابةليل

:تلق؟هارتامفبرشنآلامهوفلخنبةيمأنبةعيبرتيباذه:رمعلاقفطغلوتاوصأ
.مهکرتورمععجرفهنعهللاىهنامانيتأدقانآیر

اي:لاقف.هيلعرکنافةهوركمةلاحىلعءآرفلجررادقلستهنأًاضيأرمعنعيورو

الر:ىلاعتهللالاقهجوأةةثالثنمهتيصعدقفهجونمهللاتيصعتنكنإنينمؤملاريمأ

هونيتوفاوتأو»:لاقو؛١تسسجندقو.اوست

اوُمُلَسُتَواوُشسَتمحْمُكِوُيبَرْيَعاتوياولُخْدَتال:لاقوءحطسلانمتروستدقو

.١٠:ةيآلاتارجحلاةروس()
.١٠:ةيآلاتارجحلاةروس(۲)

:ةيآلاةروس)۳(
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.ةبوتلاهيلعطرشورمعهكرتفتملسامو.«اًهِلْهأرَع

موقبيلعدغا:ةليلتاذهللاهمحرفوعنبنمحرلادبعللاقرمعنأيورامكلذكو

اهربخأفاهنعطبامل:هتأرماهتلأسهتيبىلإنمحرلادبععجراملفءةهوركمةلاحىلعمهآرو

[ب/۹٦۱].مهيلعمكحيسانلابلطيىتحهيلإعفريامنينمؤملاريمأيفكيامأ:تلاقف.رمع/لوقب

ةباحصلارمعرواشكلذلو.هنعانيمعًائيشترصبأ:لاقفكلذبرمعنٰمحرلادبعربخأف

؟دحلاةماقإهللههسفنبًاركنمدهاشاذإمامإلانعمهلأسوربنملاىلعوهومهنعهللايضر

.ملعأهللاوهيفيفكيالفنيلدعبطونمكلذنإ:يلعلاقف

تاوصأك:رادلاجراخوهنمهفرعيًاروهظرادلاوأتيبلانمركنملارهظاذإامأو

رسكورادلالوخدهلفمهنمتافولأملاتاملكلاو«ىراكسلاتاوصأوءيهالملاو«ريمازملا

.هتحفصانلىدبأنمىلعركننوهللارتسامرتسننأانرمأدقانأل؛يهالملا

‹مشلاةساحبةراتوءرصبلاةساحبةراتوءعمسلاةساحبانلودبيةراتفةجردهلءاذيألاو

اذإفةفّرعملاتامالعلابلطسسجتلاىنعموءملعلاديفتساوحلاهذهوملعلادارملالب

الفةفّرعملاتامالعلاىلعثحبينأامأوءاهاضتقمبلمعلازاجةفرعملاتثروأوتلصح

.همهتانمىلعةعابتالفءوسلاةمالعهيلعترهظوءوسلالخادملخدنمالإًالصأهيفةصخر

هيففلاخاميفنيدهتجملاىلعركنيالذإءداهتجاريغبًامولعمًاركنمنوكينأ:ثلاثلا

‹ةيؤرلاةلأسم:لثمتانايدلالوصأنمهيفاوفلتخاامامأو.عورفلالئاسميفًاضعبمهضعب

ىلعبجيفهركذلوطياممكلذريغوءهناحبسهللةروصلاوءةيمسجلاتابثإوءمالكلامدقو
الو«داقتعإزوجياليتلاعدبلانمهوثدحاامعيمجيفنيفلاخملاىلعكلذراكنإنيملسملا

ءتاركتملالهأىلعباستحالانممهأعدبلالهأىلعباستحالافةلمجلابوءاهبةيوينالا

ءةنتفكيرحتىلإرجنيكلذيفماوعلاوداحالاراكنإنألءلداعلاناطلسلابكلذمتيامنإنكل

[ب/٠۱۷]قحمهنأمعزيلكونوعدتبمنيملسملادنعمهامكمهيفلاخمهنع/نوعدتبمقحلالهأنأل

.ملعأهللاو

هقحيفعونمملالعفلاريصيةفصبنوكينأهطرشوهيلعبستحملا:ثلاثلانكرلا

نونجملاويبصلانأل؛ًافلكمنوكينأطرتشيالوًاناسنإنوكينأهيفيفكيىسعوءًاركنم

.داسفلاعاونأورمخلابرشوانزلانعناعنمي

.۲۷:ةيآلارونلاةروس(١)
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نونجملاعنمييامكعرزلاداسفإنمعنمتةميهبلانإفهًاناویحهنوکبًاذإفكاف:ليقفنف

نععتملانعةرابعةبسحلاذإهلهجوالةبسحةميهبلاعنمةيمستنإ:هلليق.انزلانم

وهامنإداسفإلانعةميهبلاعنموءركنملاةفراقمنمعونممللةنايصىلاعتهللاقحلركنملا
رمخلابرشوةميهبلانايتإوىنزلانعيبصلاونونجملاعنمو«ملسملالامظفحىلإعجار
تاتيملالكأنعةميهبلاعنمتالىنعملااذهىلعوناسنإهنأثيدحنمهلهيزنتوةنايص

.ملعأهللاوكلذيففلتخادقوساجنألاو

الامیاروآ؟اهجارخإهيلعبجيلهناسنإعرزيفةميهبىأرنملكف:لاقنإف
فيلكتاذهفكلذهيلعبجي:متلقنإف؟هظفحهيلعبجيلهعايضلاىلعفرشأدقملسملل

بجيملفبجيال:متلقنإفءهريغلًارخسمهرمعلوطناسنإلاريصينأىلإيدؤيططش

ردقامهم:هللیق.هریغلامةاعارمالإببسهلسیلوهريغلامبصغينمىلعباستحالا
ههاجيفناصقنوآءهلاميفنارسخوأءهندبيفبعتهلانينأريغنمعايضلانمهظفحىلع

ناكاذإملسملالامنأيففالخالهنأل؛ملسملاقوقحتاجردلقأوهوكلذهيلعبجو

یصعوكلذهيلعبجواهبملكتيهدنعهلةداهشبهيلعهظفحىلعردقوءملاظملظبعيضي

.هيفعفادلاىلعررضالعفدلككرتةداهشلاكرتىنعميففءةداهشلانامتكب

هيلعبجيالهنأامك؛كلذهيلعبجيالفهظفحيفررضلاوبعتلاهقحليناكنإامآو

ةرثكوررضهيفسيلذِإءلايمأةتسنوداميفاهبةماقإلاهيلعبجيوةداهشلاءادأيف/رفسلا//]
.اہل

تناكنإهنأكلذيفقحلاو؟المأبجاووهلهةطقللاطاقتلايفءاهقفلافلتخادقو

هلهأدجسموأةسردملثم:اهكرتيءاهبفرعينماهطقتليلبهيفعيضتالعضوميفةطقللا

يفبعتةرثكهيلعناكنإفرظنهيفعيضتعضوميفتناكنإو‹طاقتلالاهمزليالفءانمأمهلك

هيفهيلعررضالًابوثوأًابهذناكنإو«كلذهمزليالفتيبةنايصوفلعجاتحتةميهبكاهظفح

وهامنإلب«بعتريثكهيفسيلهنأل؛هظفحينأهليغبنياذهففيرعتلابعتدرجمالإبعتالو

.ملعأهللاومكحلاسلجمروضحيفدهاشلابعتةلزنمب

مثفرعتلااهلوأفتاجردلاامأ:بادآوتاجردهلوباستحالاسفنيف:عبارلانكرلا

مث«برضلابديدهتلامثديلابريبغتلامث«فينعتلاوبسلاوحصنلاوظعولامثيهنلامثفيرعتلا
.دونجلاعمجوناوعألابهيفراهظتسالامث.حالسلارهشمث‹برضلاعاقيإ
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هنعيهنمكلذوركتملانايرجبةفرعملابلطهبينعنوفرعتلاوهو:ىلوألاةجردلاامأ

‹يهالملاتوصعمسيلهريغرادىلععمسلاقرتسينأيغبنيالف«هانركذيذلاسسجتلاوهو

الورامزملالكشفرعيلناسنإبوثيفامسميالوءرمخلاةحئاركرديلقشنتسينأالو

نالفراديفركنملانأرابختساريغنمءادتبانالدعهربخأولمعن«كلذنعهناريجربختسينأ

.هنذإريغنمهریغملظنعهعمقيلهسأربرضيهنأامكناذثتساريغبهراكنإىلإلخدينأهلف

ءنذإالابالإلوخدلانععنتمينأىلوألافةجحلاهبموقتالنموأدحاولدعهربخأنإامأو

[ب/١۱۷]هيلعنامقل/متاخشقنهنأليقدقوراهشإوأنيلدعبالإتباثلاناذئتسالاقحطقسيالو

.تننظامةعاذإنمنسحأتنياعاملرتسلا:مالسلا

طورشبهنمًالهجدوجسلاوعوكرلانسحيالنملثمكلذوفيرعتلا:ةيناثلاةجردلا

ًالاهجانكدقوءاملاعدلويالناسنإلانإ:هللاقيففطللابكلذفرعينأيغبنيفءةالصلا

امنإوءةالصلاحرشيفرصقماهملاعوأملعلالهأنعةيلاخكتيرقلعلوءءاملعلاانملعف

.دوجسلاوعوكرلايفةينأمطلاةالصلاطرش

ءاذيإنإف؛قمحلاولهجلاىلإةبسنلابهلءاذيإريغنمفيرعتلالصحيلهبفطلتيكلذك
نذإلاف‹لهجلاةرعملازأنمو«سجتلابسجتنلالسغينمءالقعلانمسيلوءمارحملسملا

نيدلاريغيفًاطخلاامآو.ةقيقحلاىلعسجنلابسجتلالسغدقفهنعءانغتسالاعمملسملل

ملعلامنتغيهنأتملعاذإالإاودعكلريصيوًاملعكنمديفتسيهنإفهيلعهدرينأيغبنيالف

.ًادجزيزعكلذو

وهورمألاىلعمدقينميفكلذوءهللابفيوختلاوحصنلاوظعولابيهنلا:ةثلاثلاةجردلا

ىلعوأ«برشلاىلعبظاوييذلاكركنمهنأفرعنأدعبهيلعرصأوأءاركنمهنوكبملاع

هيلعدرويوىلاعتهللابفوخيوظعوينأيغبنيفكلذءابشأونيملسملابايتغاىلعوأملظلا
نيعبهيلإرظنيلبفنعريغنمهيلعةقفشبكلذلكوكلذيفةدراولارابخألاوتايآلا

ركنملانمحبقأ؛ركنموهفاذهثعابلاناكنإف.لهجلااهيفقتيلفةكلهمةفآانهاهوءةمحرلا
ءملعلاةهجنمةميظعةذلريغلاىلعماكتحالايفسفنلانأل؛هاطاعتينمىلعركنييذلا

[ب/۱۷۳]يغبنيرايعمو/كحمهلويفخلاكرشلاىلإةيعادلاةيفخلاةوهشلايهوءايرلاىلإعجريكلذو
وأءهسفنبركنملانعناسنإلاكلذعانتمانوكينأوهوءهسفنبستحملاهبنحتمينأ

نإف«بستحيلفهيلعةليقثةبسحلاتناكنإف«هباستحابهعانتمانمهيلإبحأهريغباستحاب

امهللاقياذهدنعو.هسفنىلعًالوأبستحيلوهللاقتيلفكلذريغناكنإو؛نيدلاوههثعاب



داهجلاةرطتق١٤۱

.ينميحتسافالإوسانلاظعفتظعتانإفكسفنظع:مالسلاهيلعميرمنباىسيعلليق

نعمهاهنوفورعملابمهرمأفءارمألاءالؤهىلعلخدالجرتيأرأ:يئاطلادوادلليقو

:هلليق.فيسلاهيلعفاخأ:لاق.هيلعىوقيهنإ:هلليق.طوسلاهيلعفاخأ:لاق؟ركنملا
.بجعلاوهونيفدلاءادلاهيلعفاخأ:لاق.هيلعىوقيهنإ

ءهسفنقارحإبرانلانمهريغصلخينملاثمًابجعوأ«ءايرهريغىلعبستحملالاثمو

رونبهتريصبحتفوءهسفنبويعىلاعتهللاهفرعنمالإةميظعةلزنمهذهولهجلاةياغوهو
.لعهللاوهتياده

روهظوعنملانعزجعلادنعكلذوءظيلغلالوقلابفينعتلاوبسلا:ةعبارلاةجردلا
نمَنوُدعَتاَمِلَوْمُكَلفأ:مالسلاهيلعميهاربإلوقلثمكلذوءظعولابهئازهتسا
‹قمحأايفلاودعاي«قسافاي:هللوقينكلو.بذكلاوشحفلابهبسيالو.هللانوُد
اذهنمفاخنإفءةجاحلاردقىلعرصتقيلو؛كلذلًالهأناكاذإاذهكاسمإيفلهاجاي
نإف«نارجهلاوهجويفرارهفكالاوةيصعملالجألهلراقحتسالاوبضغلاراهظىلعرصتقيلف

.٩"ملعأهللاوهلبانتجالاعمهبلقبركنيلففاخ

نعريرحلاعلخوءرمخلاةقارإويهالملاهركككلذوءديلابريبغتلا:ةسماخلاةجردلا

نموءةبوصغملارادلانمهجارخإو«ريغلالامنعهعفدوهيلعسولجلانمهعتموءهندبوهسأر

نودیصاعملاضعبيفكلذروصتيوهارجميرجياموبنجوهوهيفسلجاذإدجسملا
۱۱.ضعبلا0

رسكهفلكينأردقاذإو«ديلاباهرييغتةرشابمىلعردقيالفبلقلاوناسللايصاعمامأو
ةبوصخملارادلانمجورخلاكلذكوءهديبرييغتلارشابيالفءهسفنبرسمخلاةقارإويهالملا
رصتقيلفهسفنبكلذرشابنإو.هسفنبجرخيناكاذإهعفديوأهرجينأيغبنيالفدجسملانمو
ىلعردقاذإجارخإلالاحيفهلجربالوهتيحلبهذخأيالنأوهوءهيلإجاتحملاردقلاىلع
لالغلارسكبالإرمخلاةقارإىلإلصيالناكنإوءهنعىنغتسمىذألاةدايزنإَف؛هديبهرج

رمألاباتك.ةيبرعلابتكلاءايحإرادةعبطءايحإلايلازغلامامإلاباتكنمهانعمببابلااذهيفءاجام)۱(
.ركنملانعيهنلاوفورعملاب

.1۷:ةيالاءايبنألاةروس(۲)

رمألاباتك.ةيبرعلابتكلاءايحإرادةعبطيناثلاءزجلاءايحإلايفءانعمبءاجةجردلاهذهيفءاجام(۳)
.ركنملانعيهنلاوفورعملاب

 



١٤۱داهحلاةرطنق

هديباهرتسولو«هباهرسکيرجحباهمريلفاهنيبوهنيبليحنإكلذكوءاهرسكيلفاهيفيهيتلا
زوجيالناكلالوأرمخلاتقيرأولو.ملعأهللاو«رمخلاةقارإىلإلصيلاهعفريىتحاهبرضيلف

.*ملعأهللاواهرسكبسأبالفرمخللالإحلصتالنوكتنأالإلامفالتإاهنأل؛اهيناوأرسك

وأ«كسأرنرسكألوأاذهكنععد:هلوقكفيوختلاوديدهتلا:ةسداسلاةجردلا

نكمأاذإبرضلاقيقحتىلعمدقينأيغبنيالاذهوءاذههبشأاموءاذكواذككبنلعفأل

كتجوزنبسالوأء؛كدلونبرضألو؛كرادنبهنال:هلوقكزوجيالامبهددهبالو‹هميدقت

.بذکوهفمزعريغنعهلاناو؛مارحوهفمزعنعكلذلاقنإهنإفهارجميرجيامو

؛حالسلاراهشإهيفسيلاممكلذريغوءلجرلاوديلاببرضلاةرشابم:ةعباسلاةجردلا

ولامكءاطاعتينأهلفحالسلاراهشإنمدبالناكنإوءركنملاعفديفداحاللزئاجكلذو

لئاحرهنبستحملانيبوهنيبوأًارامزمبرضيوأًارمخبرشيوأءةأرماىلعًالثمقسافضيق

وأركنملااذهكرتا:لوقيفًافيسلسيوأ؛مهسبكنيمرألوأاهنعلخ:لوقيفعنامرادجوأ

لكببجاوهعفدوركنمللعفدكلذلكوءذخفلاوقاسلانكللتقلادصقيالو‹كنيرضأل

[ب/۱۷].ملعأهللاونييمدالاقحبقلعتيامنيبوهللاقحبقلعتيامنيبكلذيفقرفالو/نكمم

نورهشيناوعأىلإهيفجاتحيوهسفنبركنملاعفدىلعردقيالنأ:ةنماثلاةجردلا

لهألاتقداحأللزوجيفنالباقتيونافصلالباقتيفناوعأبًاضيأقسافلادمتسيامبروءحالسلا

نإفهيصاعمعفدوءىلاعتهللاءاضريفريبكريغكلذو«ركنمللًاعفدكلذىلعهناوعأوركتملا

.ملعأهللاوًاقحمناكاذإديهشوهفًامولظمكلذىلعبستحملالتق

ملعلا:يهوبستحملايفتافصثالثنماهردصمعیمجفبستحملابادآامأو

.قلخلانسحوعرولاو

ًافورعمركنملالعجيالثلاهيراجمواهدودحوباستحالامقاومملعيلف:ملعلاامآ

بضغياممرثكألجوزعهللبضغيالواهيفعرستلادحىلعرصتقيلوءاركنمفورعملاو
.هدعبنمنوملسملاةدحوهتنسىفهلوسرهلبضغوءهباتکيفهسفنل

يففرسمهنآملعياميرلبءهملعبلمعنملكامفهملعةفلاخمنمهفكيلفعرولاامأو
نكيلوضارغألانمضرغهيلعهلمحينكلوءاعرشهيفنوذأملادحلاىلعدازو«باستحالا

رمأالاباتكيناثلاءزجلا-نيدلامولعءايحإ يلازغلامامإلاباتكنمءانعمبلوقنمبابلااذهيفءاجام()

.ةيبرعلابتكلاءايحإراد ةعبطركتملانعيهنلاوفورعملاب

 



داهجلاةرطنق٤٤1

ينعنانسلورارصإوةأرجكلذبثرويفبستحااذإهبأزهيقسافلانإفءالوبقمهظعووهمالك

.سانللهقسفروهظلبوللانعهرثأطقسينكلوقسفلابًاعونممريصيفورعملابرمألانأاذهب

يهننالوهلکهپلمعتىتحفورعملابرمأتال:هلليقةييبلانأسنأنعيوردقو

داعلاقف.هلکهبنتجنیتحرکنملانع نعاوهناوهلكهباولمعتملنإو‹فورعملاباورمألب»:ٍوي

لخديالثلهبرمألالبقفورعملابرامتثألاهيلعضرفلانکلو.٠اهلكهوبتتجتملنإوركنملا

ل305س

.'ېمکَسْفنأننْوسنَنَورباَساَنلَأنورمان:ىلاعتهلوقيف

الإوهبسانلا/ذخأنممنكففورعملابرمأينممتنكاذإ:لاقهنأنسحلانعو3/07

:ليقفكلذلو.تکله

هلثمىلإبوسنمتنأوتلفىلعءرملاملتال

هلقعىلعيرزيامنإفهلمیتأوايششمذنم

ةوهشلاوبضغلاطبضىلعةردقلاو«قلخلانسحعمالإعرولامتيالفقيقحتلاىلعو«قلخلا
برضوآمتشبهسفنوأهضرعبیصآاذإفالإوهللاتاذيفهباصأامىلعبستحملاريصيهبو

.هسفنلبضغوهللانيدنعلفغوباستحالايسن

الإركنملانعيهنيالوفورعملابرمأيال»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعيوردقو

رمأیامیفهيقف؛هنعيهنياميفميلحهبرمأياميفميلحءهنعيهنياميفقيفرهبرمأياميفقيفر
.٩«هنعيهنيامفهيقفهب

اذکوهنعیهنیوهبرمأياميفلبًاقلطمًاهيقفنوكينأطرتشيالهنأىلعلدياذهو

هسفننطويلففورعملابرمأينأمكدحأدارأنإ:لاقفهينبفلسلاضعبىصوأو:لاق.ملحلا

.ىذألاسمدجيملهللادنعنمباوثلابقثونمفىلاعتهللادنعنمباوثلابقثيلوربصلاىلع
رمألابربصلاىلاعتهللانرقكلذلوءربصلاىلعسفنلانيطوتباستحالابادآنمنذإف

بيبحنبسودقلادبعهيفوطسوألاوريغصلامجعملايفيناربطلاهاورينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)
.هکرتىلعاوعمجأ

.£4:ةيآلاةرقبلاةروس(۲)
هيبأنعبيعشنبورمعةياورنمبعشلايفيقهيبللواذكههدجأمل:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

.فورعمبهرمأنكيلففورعمبرمأنمهدجنع



١۱داهحلاةرطنق

نعهنوِفوُرْعَمْلابرموةالّصلامقايباي:مالسلاهيلعنامقلنعًاربخملاقففورعملاب
.€كباَصُأامرلَعدبضصاَوركمَلا

هنعليزيىتحقئالخلانععمطلاعطقوهفوخرثكيالىتحقئالعلاليلقتبادألانمو

.ةنهادملا

لکهراوجيفباصقنمذخأيناكورونسهلناك:فلسلاخايشأضعبنعيوردقف

[ب/۱۷۷]ءاجمثرونسلاجرخأوالوأرادلالخدفءاركنم/باصقلاىلعىأرفهرونسلددقلانمًاثيشموي

ام:لاقف.كرونسلًائيشاذهدعبكيطعأال:باصقلاهللاقف«باصقلاىلعبستحاو

نمعمطلاعطقيملنإولاقامكوهو.كنمعمطلاعطقورونسلاجارخإدعبالإكيلعتبستحا

.باستحالاهلرسيتيملةقلطنمهيلع

نإ:لاق.ةنسح:لاق؟كموقنيبكتلزنمفيك:ينالوخلاملسميبألبعكلاقدقو

وبألاق.هموقدنعهتلزنمتءاسركنملانعىهنوفورعملابرمأاذإلجرلانألوقتةاروتلا

.ملسموبأبذكوةاروتلاتقدص:ملسم

قحلانأل؛نهادمهنأملعافهناريجىلإًايحمءىراقلامتيأراذإ:ءاملعلاضعبلاقو

نويتالنكلَو»:لاقو."”«نوُهِراكٌيَحْلِلمُهَرَعكأَو»:ىلاعتلاق«هقاذمرمهلوبقبعص
A)ر
.٠"نيحصَنلا

هللاثعبدقفقفرالجراي:لاقفلوقلايفهلفنعوظعاوهظعوذإنومأملاهبلدتساامقفرلا

وأرُكَذَيُهلعَلانيلالقهلالوقف:لاقفقفرلابهرمأوينمرشوهنمىلإكنمريخوهنم
عدل:مالسلاهيلعهيبنلهللالاقءمالسلامهيلعءايبنألاببستحملاءادتقانكيلفا

.€سَحْلاَِطِْوَمْلاَوةَمُكحْلابكبَرليسىلإ
يفيلنذاتاهللايبناي:لاقفيڀيبنلاىتًاباشًامالغنآ:ةمامأيبأنعيوردقو

.١٠:ةيآلانامقلةروس(١)
.٠۷:ةيآلانونمؤملاةروس(۲)
.۷۹:ةيالافارعألاةروس()

.٤٤:ةيالاهطةروس(8)
.١١٠:ةيألالحنلاةروس()

١e/۲/جتاريخلارطانق



داهجلاةرطنق١٤۱

:هللاقفلِيهيدينيبسلجىتحىندف.«ندا«هوبرقأ»:َيلاقفهبسانلاحاصف؟انزلا

هبحتأ‹مهتاهمألهنوبحيالسانلاكلذك»:لاقف.كءادفهللاينلعجءال:لاقف؟(كمألهبحتأ»

هبحتأءمهتانبلهنوبحيالسانلاكلذك»:لاق.كءادفهللاينلعجءال:لاقف؟«كتنبال

۱.؟«كتخأل

لَكوهوكءادفهللاينلعجال:كلذلكلوقيوهوةلاخلاوةمعلاركذهنأيوارلا/دازو]1/۱۷۸[

.(هنوبحيالسانلاكلذك»:لوقي

نصحوهبلقرهطمهللا»:لاقوهردصىلعهديمالسلاهيلععضوف:ةاورلاتلاق

.انزلانمهيلإضغيأءيشنكيملف.«هجرف

مّهَفءہرازإلبسأدقولجرهيلعرمميشأنباةلصنإ:لاقةملسنبدامحنعو

.ةجاحكيلإيلنإيخأنبااي:لاقف.مكيفكأانآينوعد:لاقفةدشبهوذخأينأهباحصأ

.هرازإنمعفرفءةماركومعن:لاق.كرازإنمعفرتنأبحأ:لاق؟معايكتجاحامو:لاقف

.مكمتشوةماركالوال:لاقفةدشبهومتذخأول:هباحصأللاقف

يمرضحلانيصحلانبيلعرحلايبألىرجيذلاكةريثكاذهلثميففلسلاتاياكحو

ىتحهفسلاوةلاطبلايفذخأفهنعًاطبأكلذدعبمثءهسلجممزالييذلامالغلاعمهللاهمحر

يذلاىتفلاعمًاضيأهلىرجامكولوطهيفثيدحيففلأتوفطلبهسلجمىلإرحلاوبأهدر
رمأينمؤملا:ليقكلذلو.باتكلالاطل"هانلقنولاممكلذريغو«بهذلانمةعطقيفهناخ
.حلطيفةسائرلابيهنيورمأيقفانملاو«حلصيفةسايسلابيهنيو

.اهناشالإءيشيفقرخلالخدالوتنازالإءيشيفقفرلالخدام»:ثيدحلايفو

ًابلطوهللًابضغركنملاعفدوهللانيدنعبذلابابلااذهيفهانركذامعيمجيفدصقلانوكيو
.ةعمسالوءايرالوهاجبلطلالههجولًاصلاخهيلِإءاعدلاوهباوثل

نإف«تاركنملاعفداهبوتابرقلانمباستحالاريصياهبءاهانركذيتلاتايبألاهذهف

.ةفحتلانمبيوصتلاو.«هورقا»لصالابتءاج(۱)
.حيحصلالاجرهلاجروديجدانسإبدمحأهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۲(
ناكنإويلازغلامامإللءايحإلاباتكاهنموةديدعبتكنملقنلااذهولقنلابفلؤملانمحيرصتاذه(۳)

يفىنعمللًالخمراصتخالانوكيهرصتخيامدنهاذههلقنوباتكلانمىرخأنكامأيفكاذبحرص
.رمألابلاغ

 



٧۱داهحلاةرطنف

عبارلابابا

تاداعلايفةفولأملاتاركنملايف

اهرصحيفعمطمالْذِإاهلاثمأىلعاهبلدتسيلاهنمالمج”لقنننحنو
[ب/۱۷۹].دجاسملاتاركنمكلذنمف.اهئاصقتساو/

هورکمرکنماذهانلقاذإف.ةروظحمىلإوءةهوركم:ىلإمسقنتتاركنملانأملعا

هنألعافلاملعيملاذإالإمارحبسيلوهوركمهيلعتوكسلاو«بحتسمهنمعنملانأملعاف

النمالإهغيلبتبجيعرشلايفاهمكحةهاركلانأل«هركذمهضعبدنعهيلعبجيفهوركم
هيلعتوكسلانوكيفروظحملاهبديرنفًاقلطمًاركنم:انلقوأءاروظحمًاركنم:انلقاذإو.هفرعي

يفةنينأمطلاكرتبةالصلاةءاسإدجاسملايفًاريثكدهاشياًممفءاروذحمًامرحمةردقلاعم

ةساجننمةالصلايفحدقيامكلذكوءتافتلالاوكيدلارقناهرقنوأءدوجسلاوعوكرلا

ةقباسموأءةءارقلايفةالصلالطبييذلاناحللاوأءمالظلايفةلبقلانعفارحناوأ«بوثلا

.هيلعهيبنتلابجيركنمكلذلكف؛دوجسلاوأءعوكرلاوأريبكتلايفمامإلا

فيسبًاكسمموأ«مسيربإلاهيلعبلغيدوسأبوثلًاسبالبيطخلانوكينأاهنمو

نوجزمينيذلاظاعولاوصاصقلامالكاهنمو.بجاوهيلعراكنإلاوسافوهفبهذم

الإوكلذىلعردقنإهيلعدرلاراهظإدصقىلعالإهسلجمروضحزوجيالفةعدبلامهمالكب
.ةعدبلاعامسزوجيالف

.هربثيِدَحيفاوُضوُحَيٰىَتَحْمُهْنَعنضرغأفل:مالسلاهيلعهيبنلىلاعتهللالاق

نأل؛هعنمبجيركنموهفيصاعملاىلعسانلاهيرجتوءاجرإلاىلإًالئامهمالكناكامهمو

ىلإمهنإف؛قلخلاعابطببرقأوقيلأكلذفمهئاجرىلعمهفوخحجرلبميظعكلذداسف
.ءاجرلاوفوخلاليدعتلدعلاامنإوجوحأفوخلا

الجرالإسانلالكرانلالخديلةمايقلامويدانمىدانول:هنعهللايضررمعلاقامك

باتكيناثلاءزجلا-نيدلامولعءايحإ يلازغلامامإلاباتكنملقنلاىلإفرصنملقنلابحيرصتلااذه()

.ةيبرعلابتكلاءايحإرادةعبط ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألا

.۸:ةيالاماعنألاةهروس)۲(
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ًادحاوالجرالإسانلالكةنجلالخديلدانمىدانولو«لجرلاكلذانأنوكأنأتوجرلًادحاو

دقوءهتثيهوهبايثيفءاسنللًانيزتمًاباشظعاولاناكامهمو.لجرلا/كلذانأنوكأنأتيشخلا/]

ملسينأيغبنيلبءحالصلانمرثكأهيفداسفلانأل؛هعنمبجيركنماذهفهسلجمترضح

دادزيالفالإو‹نيحلاصلايزهيزوءراقولاوةنيكسلاهتئيهوءعرولاهرهاظنملالإظعولا

نإف.رظنلانمعنميلئاحلاجرلاوءاسنلانيبنوكينأبجيولالضلايفًايدامتالإهبسانلا

روضحنمءاسنلاعنمبجيوءتاركنملاهذهبدهشتتاداعلاوءداسفلاهنظمًاضيأكلذ

:اهلليقفاهنعهللايضرةشئاعنهتعنمدقفةنتفلاتفيخاذإركذلاسلاجموةالصللدجاسملا

هدعبءاسنلاثدحأامهللالوسرملعول:تلاقف.تاعامجلانمنهعنمامليهللالوسرنإ

دجسملاذختتالنأىلوألانأالإءهنمعنمتالفةرتتسمدجسملابةأرملازايتجاامأو

«نآرقلامظنريغبهجوىلعناحلألاوديدمتلاعمظعاولايدينيبءارقلاةءارقوًالصأًاقيرط

.فلسلانمةعامجهركنأةهاركلاديدشهوركمركنمليترتلادحزواجيو

مهتءارقولاؤسلامايفوتاذيوعتلاوةيودألاوةمعطألاعيبلةعمجلامويقلحلا:اهنمو

نمنيباذکلاکًابذكوًاسيبلتهنوكلمارحوهاماهنمءايشألاهذهفهارجميرجياموءراعشالل
اذهفنايبصلاىلعسيبلتلاباهعيبىلإنولصوتيبلغألايفمهنأل؛تاذيوعتلاباحصأوءابطألا

نعبيعءافخإوسيبلتوبذكهيفعيبلكلبنمعنملابجيوءهریغودجسملايفمارح

شوشيونيلصملاىلعناكملاقيضينأبكلذو.ضراعبالإمرحيالدجسملايفًاضيأاذهف
ذختينأمارحهنأل؛ةردانتاقوأيفف/دبالوناكنِإوهكرتىلوألانكلمهتالصمهيلع/]

امكةريغصراصرثكنإفةلقلاطرشبحابيامتاحابملانمنأل؛ءارشلاوعيبللًاعضومدجسملا
.رارصإلامدعطرشبةريغصنوكيامبونذلانمنأ

سأبالفبعليملذإيبصلانكلدجسملايفىراكسلاونايبصلاونيناجملالوخداهنمو
.دجسملاهلوخدب

قطنلاکرکنممهنمردصينأالإدجسملايفمهلوخدلريثأتالف:نيناجملاامأو
.هنمهعنمبجيكلذنإف؛دجسملاسيجنتوأءةروعلافشكوأ«شحفلاب

ءهجارخإبجوناسللابىذألاوأءيقلاهنمفيخنإفنونجملاىنعميف:ناركّسلاو
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موثلالكأنمٍَيهللالوسرىهندقوالفيكوءةيهاركلاديدشركنميهفهنمتحافةحئارلاو

نإف؛دشأرمخلايفرمألاوةيهاركلاىلعكلذلمحينكلودجسملاروضحنعلصبلاو

ًايفخمًارتتسمناكنإف؛هراثامرتسواهرتسبجيلعفلادعبوءاهكرتبجييصاعملاو

رمخلاعضوميفسولجلاببرشريغنمحوفتدقةحئارلاوهيلعسسجتينأزوجيالفهرثأل
.كلذىلعلوعينأيغبنيالفعالتبالانودمفلاىلإرمخلالوصوب'

ءافخإوةحبارملايفبذكلاقاوسألايفةداتعملاتاركنملانمو:قاوسألاتاركتم

وهفًابذاكناكوءًامهرداهيفحبرأوةرشعبالثمةعلسلاهذهتيرتشا:ًالثملاقنمف«بيعلا

هلًاكيرشناكبلقلاةاعارمتكسنإف«هبذكبيرتشملاربخينأكلذفرعنمىلعوقساف
ًايضارناكالإويرتشمللهنيبينأهمزليفًابيعهبملعاذإكلذكو.هتوكسبىصعوءةنايخلايف

ىلعبجينازيملاولايكملاوعارزلايفتوافتلاكلذكو.مارحكلذوملسملاهيخألامعايضب

.هريغيىتحيلأولاىلإهعفروأهسفنبهرییغتهفرعنملک

[ب/۱۸۲])الفداهتجالالحميفكلذنکلو‹تاطاعملابءافتكالاو/لوبقلاوباجيألاكرتاهنمو

راكنالابجيسانلانيبةداتعملاةدسافلاطورشلايفاذكو.هبوجودقتعأنمىلعالإرکنی

.ةدسافلاتافرصتلارئاسكلذكوءدوقعللةدسفماهنإف؛اهيف

كلذفنايبصلالجألديعلامايأيفةروصملاتاناويحلالاكشأعيبويهالملاعيباهنمو

كلذكوةضفلاوبهذلانمةذختملايناوألاكلذكو.يهالملاكهعيبنمعنملاوهرسكبجي

ءروضحركنمكلذلكفلاجرلاسبللالإحلصتاليتلابهذلاسبالموريرحلابايثعيب
نماهلامعتساواهلاذتباسانلاىلعسبلييتلاةروصقملاةلذتبملابايثلاعيبداتعينمكلذكو

قارخناسيبلتكلذكو.بجاوهنمعنملاومارحلعفلااذهفةديدجاهنأمعزيواهتراصقلجأ

لوطيكلذوتاسيبلتلاىلإةيدؤملادوقعلاعيمجنمسابتلالاىلإيدؤياموقفرلاببوثلا

.هركذنملامىلعهانركذامبلدتسيلوهواصحإ
نيكاكدلاءانبونيطاسألاعضوعراوشلايفةداتعملاتاركنملانمف:عراوشلاتاركنم

ىلعاهريغوةمعطألالامحأوبشخلامضووراجشألاسرغوءةكولمملاةينبألابًالصتم
كرتشيكلذنألل؛هيفعنمالفالإوةراملابرضيوقيرطلاقيضيناكنإركنمكلذلكفتاقرطلا

الإقيرطلاقيضيثيحبركنمقيرطلاىلعباودلاطبركلذكوسالاةافكهيلإةجاحلايف
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الإاهبصتخينأدحألسيلوةعفتملاةكرتشمعراوشلانألاذهو؛بوكرلاولوزنلاةجاحردقب
.تاجاحلارئاسنودةداعلايفاهلجألعراوشلادارتيتلاةجاحلاردقب

نكمأنإءركنمكلذفسانلابايثقزميثيحبكوشلااهيلعوباودلاقوساهنمو

ذِإعنمالفالِإوعساوعضومىلإاهبلودعلانكمأوءبايثلاقزمتالثيحباهمضواهدش
.كلذىلإسمتدلبلالهآةجاح

كلذكو.هنمكالملاعنمبجيركنمهقيطتالاملامجألانمباودلاليمحتكلذكو/]1/8۳[

حرطكلذكو.هنمعنملابجيركنممدلابقيرطلاثيولتوهناكدبابىلعباصقلاحبذ

طوقسلاوأقلزتلاهنمىشخيثيحبءاملاشروأءخيطبلاروشقديدبتو«قيرطلاىلعةسانكلا

قيرطلاىلإطئاحلانمةجرخملابازيملانمءاملالاسرإكلذكو؛تاركنملانمكلذلكف

هرادبابىلعروقعبلكهلناكاذإكلذكوقيرطلايضلبايثلاسجنيكلذنإفءةقيضلا

قيضيًادوعقدعقيوأقيرطلاىلعمانينأنمهبحاصعنميلبهنمهعنمبجيفسانلايذؤي

.هنمعنملابىلوأهبلكفقيرطلا

يفروخبلاريختيكلذكوءمارحوهفلاجرللريرحلاشرفكلذنمف:ةفايضلاتاركنم

عامساهنموروصلااهيلعروتسلاقيلعتكلذكوءاهنمبرشلاكلذكوبهذوأةضفةرمجم
.تانيقلاعامسوراتوألا

فاختنابشلاجرلايفناكامهملاجرلاىلإرظنللحطسلاىلعءاسنلاعامتجااهنمو

هلزجيملو؛جورخلاهمزلهرييغتنعزجعنمو‹هرييغتبجيركنمكلذلكفمهنمةنتفلا
.تاركنملاةدهاشمعمسولجلايفةصخرالفسولجلا

الإركنمسيلف‹عاصقلاوقابطألاىلعوأءةشورفملارصحلاوقرامنلاىلعروصلاامأو
ىلعرصاحملاسوؤرضعبًاضيأنوكيدقوزوجيالهنإف«روصلاركشىلعةذختملايناوألا
.هنمةروصلارادقمرسكبجيمارحكلذفرئاطلكش

عضوملاناكوأًامارحماعطلاناكامهموفالخةضفلانمةةريغصلاةلحكملايفو
یطاعتینماهیفناکنإو‹تاركنملادشأنمكلذفًامارحةشورفملابايثلاتناكوأًابوصغم
.قسفلاهترشابمةلاحيفقسافلاةسلاجملحيالذإروضحلازوجيالفهدحورمخلابرش

نإكلذكوءهتعطاقموهللايف/هضغببجيهنأحيحصلاو؛كلذدعبهتسلاجميفرظنلاامنإو]1/89
ةرورضريغنمهعمسولجلازوجيالهبقسافوهفبهذلامتاخوأ‹ریرحلاسبلنممهيفناك
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هعزنبجيركنمكلذنإحيحصلاوءرظنلالحميفاذهفغلابريغيبصىلعبوثلاناكنإف
رسعغلباذٍإفءبسنأيهنألهنكلوفلكمهنوكلالرمخلابرشنميبصلاعنمبجيامكهنع

يفةصخرىرأالو«فارسإريغنمريرحلاوبهذلابءاسنللنيزتلالحيمعن.هنعربصلاهيلع
الف«صاصقللبجومملؤمحرجكلذنإفءاهيفبهذلاقلحقيلعتلجألءةيبصلانذأبيقثت

طيرفتلانملبمهمريغقلحلابنيزتلاوءناتخلاوةماجحلاودصفلاكةمهمةجاحلالإزوجي

بجاوهنمعنملاومارحوهفًاداتعمناكنإوهنعةيافكةروسألاوقناخملايفونذألاىلعهقيلعت

نآلاىلإهيفانغلبتملوةصخرهيفلقنلاةهجنمتبثتنأالإمارحهيلعةذوخأملاةرجألاو

.ةصخر

الفالإوءهيلعدرلاىلعردقينملروضحلازوجيفعدتبمةفايضلايفنوكينأاهنمو
كحضماهيفناكنإوءهلةيهاركلاراهظإعمروضحلازوجيفهتعدببملكتيالناكنإوزوجي

الوهيفبذكالحازمبكحضيناكنإو«هراكنإبجيركنموهفبذكلاوشحاوفلاتاياكحب
هنآیفخیالكلذكلكوءحابمبسيلفةداعوةعنصهذاختاامأو.حابموهفهنملقيامفشحف

ةئاممويلاكتبلط:ًالثمناسنإلالوقكتاركنملاةلمجنموهسيلفسيبلتلاهبدصقيالوهبذك
الوةلادعلايفحدقيالكلذفقيقحتلاهبدصقيسيلهنأملعياممىرجملااذهيرجياموةرم

.ةداهشلاهبدرت

:نيهجوىلعكلذوماعطإلايففارسإلا:اهنمو

.روظحمركنموهفيصاعملاوداسفلاعاونأيفلاملافرص:امهدحأ

قحيفتاحابملاىلإلاملافرصيفةغلابملاكلذكوءةدئافالبلاملاةعاضإ:يناثلا

[ب/۱۸].هلنيرثكملانودلاملانمنيلقملا/

الومهلةشيعمالودالوأولايعهلوًالثمرانيدةئامالإكلميملنمنأ:كلذلاثم

اَهَطْسْبَتالو:ىلاعتوهناحبسهللالاقءهعنمبجيفرسموهفةميلويفعيمجلاقفناف«؛بسك
.٩”«روشحمًامولمدعطسمَلَألَك

ًائيشقبيملوهلامعيمجمسقةنيدملابناكلجريفاذهلزنا:لاق"”يلازغلاباتكيفو
ةوقهلتناکولایعهلنکیملوهدحوناکنإامأو.ءيشىلعردقيملفةقفنلاببلوطفءهلايعل

.7۹:ةيألاءارسإلاةروس(١)
.-نيدلامولعءايحإ-ليلقفرصتبيلازغلاباتكسفننملوقنمةرابعلاهذهلبقءاجام(۲)
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قيوزتىلإهلامعيمجفرصولوءريخلاليبسيفهلامعيمجقافنإبسابالفلكوتلايف
هنأل؛مارحبسيلريثكلامهلنممكلذلعفو.ًامرحمًافارسإناكلناينبلادييشتوءناطيحلا

ةلقيفلجرلالاحرابتعابًافارسإريصيوهوهسفنيفحابمكلذفةمعطألاوبايثلابلمجتلاك
.اهنمردقلااذهىلعرصتقنلفاهرصحنكميالتاركنملاهذهلاثمأوهترثكوهلام

سيلفناكامنيأهتيبيفدعاقلكنأملعا:لاقيلازغلاباتكنمو:ةماعلاتاركنملا
ىلعمهلمحومهميلعتوسانلاداشرإنعدعاقتلاثيحنمركنمنعنامزلااذهيفًايلاخ
؟يداوبلاوىرقلايففيكفءدالبلايفةالصلاطورشيفنولهاجسالارثكأف«فورعملا

يفاذكومهنيدسانلاملعيهيقفدلبلانمةلحمودجسملكيفنوكينأبجاوو:لاق

ىلإجرخينأءةيافكلاضرفلغرفتوهسفنضرفنمغرفهيقفلكىلعبجاوو:لاق.ةيرقلك
:لاق.مهعرشضئارفومهنيدمهملعيفمهريغويداوبلاوىرقلالهأنمهدلبرواجينم
ماقناف:لاق.ةهبشنوكياهرثكأناكنإف«مهتمعطأنملكأيالوهلكأيدازهعمبحصتسيو

يفهريصقتلفملاَعلاامأ.نيعمجأةفاكلاجرحلامعالإوءنيرخألانعطقسدحاورمألااذهب

هيلعفةالصلاطورشفرعيماعلكو:لاق.ملعتلاكرتيفهريصقتلفلهاجلاامأو«جورخلا

امنإو.عرشلابًاملاعدلويالناسنإلانأمولعمومئأملايفكيرشوهفالإوءهريغفرعينأ
ملعتنملكو؛ملعلالهأنموهفةدحاوةلأسمملعتنملكو؛ملعلالهأىلعغيلبتلابجي/[[/]

رهظأهيفمهتردقنأل؛دشأءاهقفلاىلعمثلايرمعلوءاهبملعلالهانموهفةدحاوةلأسم

دبالًارمأاودلقتدقمهفشئاعملاتلطبلمهفرحاوكرتولنيفرتحملانأل؛قيلأمهتعانصبوهو
مهءاملعلانإفلِيهللالوسرنعهغلبامغيلبتهتفرحوهيقفلانأشو‹؛قلخلاحالصيفهنم
السانلاىريهنألدجسملاىلإجرخيالوهتيبيفدعقينأمهنمناسنإللسيلوءءايبنألاةثرو
يفنأنقيتنملككلذكو‹ميلعتللجورخلاهيلعبجوكلذملعاذِإلبءةالصلانونسحي

طقسينأهلزوجيالفهرييغتىلعرداقوهوهنيعبتقويفوأماودلاىلعهيرجيًاركنمقوسلا
الامةدهاشمهرضيالوهيلعردقيامرييغتلجورخلاهمزليلب.تيبلايفدوعقلابهسفننعكلذ

لكىلعقحفحيحصضرغريغنمركنملاةدهاشملروضحلاعنميامنإو«هرييغتىلعردقي
هلهأكلذملعيمثتامرحملاكرتوتاضورفملاىلعةبظاوملابهسفنحالصإبادبينأملسم

لهآىلإمثهدلبلهآىلإمثهتلملهآىلإمثهناريجىلإمهتمغارفلادعبىدعتيمث«هبراقآو
نعطقسىندألاهبماقنإ‹ملاعلاىصقأىلإاذكويداوبلالهأىلإمثهدلېبةطيحملاىرقلا

هجوىلعىقييمادامجرحلاطقسيالوءاديعبوأناكًابيرقهيلعرداقلكهبرجحالودعبألا
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نمهيلإىعسيوأهملعتيلهسفنبىعسينأىلعرداقوهوهنيدضورفنمضرفللهاجضرألا

.لوسرلاىلعبجيامكغيلبتلامهيلع

:لاق.معن:اولاق.؟«تغلبلهالأ»:هتبطخيفعادولاةجحماعييبنلالاق:لاقو

.«بئاغلادهاشلاغلبيلالأدهشافَمهللا»

[ب/۱۸۷]نألاهجلاىلعذخأامهناحبسهللانألهنيدرمأ/همهينمللغاشلغشاذهيفو

.”قيفوتلاهللابواوملعينأءاملعلاىلعذخأىتحاوملعتي

سماخلابابلا
ركنملانعمهيهنوفورعملابنيطالسلاوءارمألارمأيف

نيشختلانأاهنمو:اهانركذدقيهنلاورمألاتاجردنإملعا:لاقيلازغلاباتكنمو

.هارجميرجياموهللافاخيالنمايملاظاي:هلكلوقكركنملابحاصللوقلايف

.زجيملاهريغىلإاهرشىدعتيةنتفكرحيالناكنإكلذف:لاق

هللاويدنعيذلاوءهيلإبودنملبزئاجوهفهسفنىلعالإفاخيالناكنإو:لاق

رابخألاوتايآلامومعلقحلاراهشإوأركنملاراكنإالإهدصقنكيملاذإزئاجكلذنأملعأ

ولاممهيلعمهتيالولهأجورخلجألةربابجلاتابوقعنمنيملسملاقحلدقوكلذيف

ناكلزئاجريغكلذناكولوةربابجلانعجورخلانعكلذمهعنميملف«باتكلالاطلءانركذ

كلذىلعبقاعينأفاخيناكاذِإملاظملظهريغنعالوهسفننععفدينأدحألزوجيال

.هدعبهریغ

راكتإلابحيرصتلاوراطخأاللضرعتلافلسلاةداعنمناكدقلو:يلازغلاباتكيفلاق

هيلعهلوقلةداهشكلذنأبمهملعلباذعلاعاونألضرعتلاوةجهملاكالهبتالابمريغنم

هللاتاذيفهاهنوهرمأفمامإىلإماقلجرمثبلطملادبعنبةزمحءادهشلاريخ»:مالسلا

.«كلذىلعهلتقف

فورعملابرمألاباتكيناثلاءزجلايلازغلامامإللنيدلامولعءايحإباتكنمءانعمببابلااذهيفءاجام()

.ركنملانعيهنلاو

.دانسإلاحيحصلاقورباجثيدحنممكاحلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
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فصوو:لاق.«رئاجناطلسدنعقحةملكداهجلالضفأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

هلوقهکرتمئالةمولهللايفهذخأتالديدحنمنرق»:لاقفهنعهللايضرباطخلانبرمعلي

ناطلسدنعقحةملكمالكلالضفأنيدلايفنوبلصتملاملعاملو.«قيدصنمهلامقحلا

نينطومكلذىلعاومدقأءرابخألاهبتدروامكديهشوهفلتقنأكلذبحاصنإوءرئاج/[1/1۸۸]

ىرجيذلاكءهللاتاذيفهيلعنيرباصوءباذعلاعاونألنيلمتحموءكالهلاىلعمهسفنأ

هسفننعءاجشبلالأسنيحدايزنبهللاديبععمهللاامهمحرلالبيبأيخأةورعوىاجشلل

امهدهشتنیتداهشوتاداهشثالثكيلعهللادهش:تلاقف.يلعهبنيدهشتامهيإ:لاقف

«نوُمِلاَطلأ»لو«نورفاكْلامهكيلواهللالراميْمُكَحَيْمَلنَمَو»:ىلاعتلاق«كسفنل
‹هتيحلىلعظعف«ىوعدلكرخآيفوةنيزلكلوأيفكناتنأكتداهشو."”«َنوُقساَفَلا»و

لالبيبآدعبةورعلتقوءكلذىلعدايزنبقسافلايدينيبتلتقفءاهلتقلهنمةمالعكلذو

-ةيضابإلاخياشمنم دمحأنبميهاربإلتقوءةروهشمامهتصقوكلذىلعًاضيأهللاامهمحر
.ددعلانمهللاءاشامكلذىلع

هيلعلخداملف؛جاجحلاىلإهبءيجتايزلااطيطحنأىكحيويلازغلاباتكيفو
تلأُسنإلالخىلعماقملادنعهللاتدهعينإفكلادبامعلسمعن:لاق؟طيطحتنأ:لاق

كنإلوقأ:لاق؟ّيفلوقتامف:لاق.نركشألتيفوعنإو«؛نربصألتيلتبانإو؛نقدصأل
دبعنينمؤملاريمأيفلوقتامف:لاق.ةنظلابلتقتومراحملاكهتنتضرألايفهللاءادعأنم
:جاجحلالاقف.هاياطخنمةئيطختنأامنإوءكنمًامرجمظعأهنإ:لاق؟ناورمنبكلملا
مثهمحلىلعهولعجمثبصقلاهلقشنأىلإباذعلاهبىهتناف:لاق.باذعلاهيلعاوعض
ليقف:لاق.ًائيشلوقيهوعمسامفهمحلاولحتناىتحهبصقنودمياولعجمثلابحلابهودش
بحاصوانأهتيتأف:رفعجلاقوقوسلايفهباورمأوهوجرخأ:لاقف.قمررخآيفهنإجاجحلل

تلتقو.ةرشعنامثنباناكو؛تاممثاهبهوتأف/.ةبرش:لاق؟ةجاحكلأًاطيطح::انلقفهلأ[/۹]
نمومهلهللااهقزرةداهشةرثكىصحيالنمهلجأرضحنممنيملسملانماذهىلعةربابجلا

Mr le pe spede lebe OJbesraeE

يئاربطلاهاورفAثيدحلااهقيدصنمهلاموقحلهکرتًارمناکوقحلالوقيرمعهللامحر»

؟دیدحنمنرقامو:لاقدیدحنمانرقكتعندجألاق«؛يتعندجتفيكرابحألابعكللاقرمعنأ»
.مئالةمولللايفهذخأتالديدشريمألاق

.447©ء44:تايالاةدئاملاةروس()
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:لاق.نينمؤملايفكلت:لاق؟ةرقبلاةروسيفةيآلوأنعينربخأ:لاقفجاجحلاهلأسنيح

.نيقفانملاينعي-كباحصأيفوكيف:لاق؟ةثلاثلاو:لاق.رافكلايفكلت:لاق؟ةيناثلاو

نإهلتقهسفنيفرمضاوهلأسيهيلإثعبنيحنومأملاعمهللاهمحرملسمةديبعوبأكلذكو

.ةروهشمامهتصقهسأبنمهللاهملسف«هلاؤسنعزجع

ينالوخلاملسموبأهيلإماقفءءاطعلاسبحةيواعمنأىوريو:لاقيلازغلاباتكنمو

ةيواعمبضغف:لاق.كمأدكنمالوكيبأدكنمالوكدكنمسيلهنإةيواعماي:لاقف

ابأنإ:لاقف.مهيلعجرخمثةعاسمهنعباغف«مكناكم:مهللاقف.ربنملاىلعأنملزنو

ناطيشلانمبضغلا»:لوقيوليهللالوسرتعمسينإفءينبضغأمالكبينملكملسم

تلخدينإو."«لستغيلفمكدحأبضغاذإوءاملابرانلاءىفطتامنإورانلانمقلخناطيشلاو

.مکتایطعأىلإاوملهفيبأدكنمالويدكنمسيلملسموبأقدصوتلستغاف

سلاجوهوناورمنبكلملادبعىلعحابريبأنبءاطعلخد:لاقهنأيعمصألانعو

ىلعهعمهسلجأوهيلإماقهبرضباملفةكمبوهونطبلكنمفارشألاهيلاوحوهريرسىلع
يفهللاقتانينمؤملاريمأاي:لاقو؟كتجاحدمحمابأاي:هللاقوهيدينيبدعقوريرسلا

مهبكنإفراصنألاونيرجاهملادالوأيفهللاقتاو«ةرامعلابهدهاعتفهلوسرمرحوهللامرح

نيملسملارومأدقفتونيملسملانصحمهنإف؛روغثلالهأيفهللاقتاو«سلجملااذهتسلج

[ب/١۱۹]كبابقلغتالومهنعلفغتالفكبابىلعنميفهللاقتاو؛مهنع/لوؤسملاكدحوكنإف

دمحمايأاي:لاقف.ناورمنبكلملادبعهيلعضبقفماقفضهنمث«لعفا:هللاقف.مهنود

.جرخمثءةجاحقولخمىلإيلام:لاقف؟كتجاحامفاهانيضقدقفكريغلةجاحانتلأسامنإ

.فرشلاكيبأواذه«فرشلاكيبأواذه:كلملادبعلاقف

هلخدأفلجركبرماذإفبابلاىلعفقًامويهبجاحللاقكلملادبعنبديلولانأيورو

لاقفهفرعيالوهوحابريبأنبءاطعهبرمفةدمبابلاىلعفقوفبجاحلاجرخف‹ينثدحيل
نبرمعهعموديلولاىلعءاطعلخدف.كلذبكرمأهنإفنينمؤملاريمأىلإلخدأخيشاي:هل

ىلعديلولابضغف:لاق.ديلوايكيلعمالسلا:لاقديلولانمءاطعانداملفزيزعلادبع

ملالجريلإتلخدأفينرماسيوينئدحيالجريلعلخدتنأكترمأكليو:لاقفهبجاح
لاقمث.هريغيبرمام:بجاحلاهللاقف.يلهللاهراتخايذلامسالابينيمسينأضري

.هفرعأالنمهيفوةيلحلايفميعنوبأاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱(
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لاقيًيداومنهجيفنِ:هللاقنآءاطعهثدحاميفناکفهثدحيهيلعلبقأمثء؛سلجا:ءاطعل

نيبًاسلاجناکوهلوقنمديلولاقعصف:لاق.همکحيفرئاجريمآلکلهللاهدعأبهبه:هل

تلتق:ءاطعلرمعلاقف.هيلعًايشغمدجسملافوجىلإهافقىلععقوفسلجملابابيتبتع
دجرمألا:نارمعايهللاقف.ةديدشةرمغهرمغفرمععارذىلعءاطعضبقفءنينمؤملاريمأ

يفهترمغملأدجأةنستثكم:لاقهنأزيزعلادبعنبرمعنعانغلبففرصناوماقمث؛دجف

.يعارذ

ناورمنبكلملادبعىلعلخدفبدألاولقعلابفصوي”ةليمشيبأنباناكو:لاق
لايوهيلعملكتملاهبملكتيمالكلكنأتملعدقملكتأمب:لاق.ملكت:كلملادبعهللاقف

.نوظعاوتيسانلالزيملهللاكمحري:لاقف.كلملادبعىكبف:لاف.ىلاعتهللناكامالإ

اهيفءيدرلاةنياعمواهترارمصصغنمنوجنيالةمايقلايفسانلانإنينمؤملاريمأاي:لاقف/[[/]

ًالاثمتاملكلاهذهنلعجألمرجال:لاقمثكلملادبعىكبفهسفنطخسبهللاىضرأنمالإ
.ائحتمدامينيعبصن

:لاقةفوكلاءاهقفوةرصبلاءاهقفبجاجحلاىعد:لاقهنآةشئاعيبأنبانعیوریو

َيلإًيلِإديعسابأايًابحرم:جاجحلالاقف.لخدنمرخآيرصبلانسحلالخدوهيلعانلخدف
انلنوهنملاتفاًيلعانركذذإانركاذيجاجحلالعجفدعقفهريرسبنجىلإعضوفرسكباعدمث
كارأيلامديعسابآاي:لاقف.هماهبإىلعضاعتکاسنسحلاوهرشنماقرفوهلةبراقم

:لوقيهللاتعمس:لاق.بارتيبايفكياربينربخأ:لاق؟لوقآنأتيسعام:لاق؟اتکاس
يضلهللاناكاَمَو:هلوقىلإ«لوُشَّرلاعببْنَممعَالإ|اَهَْلَعتنكينلالنقللَعَجامو»
.ناميإلالهأنمهللاىدهنممٌيلعف.'4مُكَناَمِإ

قباوسبحاصوهيلإسانلابحأوهتنباىلعهنتخوويهللالوسرمعنبا:لوقأف
هنيبلوحيالوهيلعاهرظحينأسانلانمدحأالوتنأعيطتستنلهللانمهلتقبستاكرابم
نعماقورّيغتوجاجحلاهجورمسف:لاق.هبيسحهللافتانهيلعلتناكاهنأ:لوقأواهنيبو
.انجرخوهفلخًاتیبلخدفًابضغمهریرس

ترغوأوريمألاتبضغأديعسابأاي:تلقف.نسحلاديبتذخأف:يبعشلارماعلاق

.ءايحإلانمبيوصتلاو«ةملسنب»لصألايفءاج(۱)

١٤٠۱:ةيآلاةرقبلاةروس()
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نمًاناطيشتيتأةفوكلالهأرماعيبعشلارماع:سانلالوقي«رماعايينعكيلإ:لاق.هردص
وأ«تقدصفتلئسنإهتيقتاالهرماعايكحيوهيأريفهبراقتوءاوهبهملكتسنإلانيطايش
مظعأكلذف:نسحلالاق.اهيفامبملعأانأواهتلقدقديعسابأاي:رماعلاق؟تملسفتتکس

.ةعابتلايفدشأوكيلعةجحلايف

[ب/۱۹۲]هللادابعاولتقهللامهلتق:لوقتيذلاتنأ:لاقفءاتأفنسحلاىلإجاجحلاثعبو:لاق/

ءاملعلاىلعهللاهذخأام:لاق.اذهىلعكلمحامو:لاق.معن:لاق؟مهردلاورانيدلاىلع

ينغلبينأكايإوكناسلكسمانسحاي:لاق."”ەنومتكيالوسانللهيبقيئاوملانم
.كدسجوكسأرنيبقرفافهركأامكنع

ماشلالهأوةنيدملالهأوةفوكلالهأوةرصبلالهأءاهقفبىعدةريبهنبرمعنأيورو

مثًاملعهيفهدنعدجوالإءيشنعهلأسياللعجفيبعشلارماعملكفمهلأسيلعجفاهئارقو

اذهو-يبعشلاينعي-ةفوكلالهألجرناذهامه:لاقمثهلأسفيرصبلانسحلاىلعلبقأ

لبقافنسحلاويبعشلابالخوسالاجرخأفبجاحلارمأو-نسحلاينعي-ةرصبلالهألجر
ينغلبيدقوءاهيلعهلماعوقارعلاىلعنينمؤملاريمأنيمأينإرمعابأاي:لاقفيبعشلاىلع
تیبيفهعضافمهاياطعنمةفئاطضبقافهيفمهيلعذخأورومألاورايدلالهأنمباصعلانع

النأيلإبتكيفوحنلاكلذىلعهتضبقينأنينمؤملاريمأغلبيفمهيلعدرأنأيتيننمولاملا

اذهيفيلعلهفةعاطلاىلعرومأملجرانأامنإوهباتكذافنإالوهرمأدرعيطتسأالفهدرأ

ريمألاهللاحلصأتلقف:يبعشلالاق.تركذامىلعاهيفةينلاورومألانمههابشأيفوهعابتا

:لاقههجويفرشبلاتيأروهلبجعأويلوقبَرْسف:لاقف.بيصيوءىطخيدلاوناطلسلاامنإ

ريمألالوقتعمسدق:لاقف؟ديعسابأايلوقتام:لاقفنسحلاىلعلبقأمث.دمحلاهللف
تيلبةعاطلاىلعرومأملجروءاهيلعهلماعو«قارعلاىلعنينمؤملاريمأنيمأهنأ:لوقي

قحيوكلمزالةيعرلاقحوء؛مهحلصيامبدهعتلاومهلةحيصتنلاومهقحينمزلوءةيعرلاب
[ب/۱۹۳]بحاصيشرقلاةرمسنبنمحرلادبعتعمس/ينإوةحيصنلابمهطوحتنأكيلع
هللامرحةحيصتلاباهظفحيملوةيعرىعرتسانم»:وأَيهللالوسرلاق:لوقيليهللالوسر

اوعجرينِإومهحالصتساومهحالصةدارإمهاياطعنمتضبقامنإ:لوقتو.ةنجلاهيلع
عيطتسأالفهدرأالنأيلإبتكيفوحنلاكلذىلعاهتضبقينأنينمؤملاريمأغلبيفمهتعاطّيلِإ

 

.۱۸۷ةيآلا:نارمعلآةروس()

هوحنبناخيشلاهيلعقفتادقونيلدانسإةباحصلامجعميفيوغبلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.راسينبلقعمنعنسحلاةياورنم
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الوعاطينأقحأهللاونينمؤملاريمأقحنممزلأهللاقحوءهباتكذافنإعيطتسأالوهرمأدر

نِإفلجوزعهللاباتكىلعنينمؤملاريمأباتكضرعأف.هللاةيصعميفقولخمللةعاط
هنإف؛هللاقتاةريبهنبااي.هذبنأفهللاباتكلًافلاخمهتدجونإوهبذخفهللاباتكلًاقفاومهتدجو

ىلإكرصقةعسنم.كجرخيوءكريرسنعكليزينيملاعلابرنملوسركيتأينأكشوي
نبااي«كلمعىلعلزتتوكبرىلعمدقتو؛كرهظفلخكايندوكاناطلسعدتفكربققيض

الهنآوءرمآلکقوفهللارمأنإوءهللانمكعنميالديزينإوديزينمكعنميهللانإةريبه

نبايأ:لاقف.نيمرجملاموقلانعهدرياليذلاهللاسأبكرذحأينإوءهللاةيصعميفةعاط

ملحلاوملعلابحاصهنإفنينمؤملاريمأركذنعضرعأوخيشلااهيأكعلظىلععبرأةريبه
لاقف.هتينوهلضفنمملعياموءهبهملعلةمألاهذهرمأهللاهالوامنإوءلضفلابحاصو

نبااي.داصرملابهّللاو«یصعبیصعو؛طوسبطوسكئارونمباسحلاةريبهنبااي:نسحلا

الجرىقلتنأنمريخكترخآرمأىلعكلمحيو«كنيديفكحصنينمىقلتنإكنإ:ةريبه

تبضغأديعسابأاي:يبعشلالاق.هنولريغتوههجورمسدقوةريبهنباماقف.كينميوكرغي
تجرخف:لاق.رماعايىنعكيلإ:لاقف.هتلصو/هفورعمانتمرحوءهردصترغوأوريمألا[[/0٤]

هيلإىدوأاملًالهأناکفءانيقبوانبفختساوةلزنملاهلتناكوفرطلاوفحتلانسحلاىلإ

يبرعلاسرفلالثمالإءاملعلانمتيأرنميفنسحلالثمتيأرامفانبكلذلعفينأًالهأانكو

ةبراقمانلقوىلاعتهلللاقوانيلعزربالإدهشماندهشاموء-هجهلاينعيفيراغملانيب
لخدولاقهتباجإب.سلجملااذهدعبًاناطلسدهشأالأهللادهاعأانأو:يبعشلالاق.مهاوهل

كناريج:لاقف؟ردقلايفلوقتام:هللاقفةرصبلاريمأةدربيبأنبلالبىلععساونبدمحم

يفدابعلاتاداسنمعساونباناكو.ردقلانعالغشمهيفنإف؛مهيفركفتفروبقلالهأ

.هنامز

فصتىلإهبوثناکو؛ةدربيبأنباىلعًاضيألخدو:لاق'”كولملاجارسباتكنمو
ناکاذهانومترهشمتنأ:مساونباهللاق؟عساونباايةرهشلاهذهام:لالبهللاقفقاس

.ةرهشوةعدبمكنيبةنسلاتراصفمكلويذمتلطأمتنأوىضمنمسابل

فوقوةعامجىلإرظنفةزانجيفجرخةرصبلاريمأةدربيبأنبلالبنأًاضيأيورو
رانیدنبكلامىلإبهذا:هلفيصوللاقف.سانلاركذيورانيدنبكلام:اولاق؟اذهام:لاقف
هيلإيلام:كلامهبحاصفكلامىلإةلاسرلاىدأففيصولاءاجف.ربقلاىلإانيلإعفريهللقف

.-تاريخلارطانق-باتكلااذهاهنمفلؤملالقنيتلابتكلادحأكولملاجارسباتك(١)



۱۹داهحلاةرطتق

نمولالبلاممهتيماونفداملف«هسفنةجاحيفءىجيلفةجاحهلتناكنإفءاهيفهبيجأفةجاح

املفسلجىتحةقلحلاىلإيشميءاجمثهعمنملزنولزنهنمىنداملفكلامةقلحىلإهعم

ًاثيشتيسنأ:هللاق.انركذىيحيابأاي:لالبهللاقفتوكسلالاطأفتكسكلامهأر

يفهانفدفتامفةرصبلايفكلبقمامإانيلعمدق؛معتفاذهامأ:لاق.انثدحف:لاق؟كركذأف

[ب/١۹٠]هللاقف؟هللاىلعمركأامهيأيرديامهللاوفءهبنجىلإءهانفدفيجنزبانيتأمثةنابجلا/هذه

نمذخأتملكنأل؟كنعينتكسييذلااموانيلعكارجأيذلااميردتأىيحيابأاي:لالب

ٹثیدحامباھشنباای:لاقفكلملادبعنبدیلولاىلعباهشنبالخدو:لاق.ائیشانمهارد

ىعرتسااذإىلاعتهللانأانوثدح:لاق؟نينمؤملاريمأايوهامو:لاق؟ماشلالهأهبانئدحي

يبنةفيلخأنينمؤملاريمأاياوبذك:لاقف.تائيسلاهلبتكيملوتانسحلاهلبتكةيعرًادبع

رمأبنينمؤملاريمأايكثدحأانف:لاقيبنةفيلخلب:لاق؟يبنبسيلةفيلخمآهللاىلعمركأ

قحابسالانِبمُكحاَفضزألايفةَفيِلَحكاَلَعَجاندوادا:ىلاعتهللالاقهيفكشال

سيلةفيلخبكنظامفةفيلخيبنلهللاديعواذهفنينمؤملاريمأاي.ةيآلا”«4ٰىوّهْلأعبقالو

.اننيدنعاننورغيلسانلانإ:ديلولالاقف؟يبنب

اهلخداملفًاجاحةكممدقكلملادبعنبماشهنأىوريو:لاقيلازغلاباتكيفو

يتوأف.يعباتلانمف:لاق.اونفدقنينمؤملاريمأاي:ليقف.ةباحصلانملجربينوتثأ:لاق

ةيشاحبهيلعنعلخهيلعلخداملف«يناميلاسواطب نكلونينمؤملاةرامإبملسيملوءهطاسبةيش

ًابضغبضغف؟ماشهايتنفيك:لاقو.هئازإبسلجنكلوهنکيملوكيلعمالسلا:لاق

ای:هللاقف.كلذنکيالفهلوسرمرحيفوهللامرحيفتنأ:هلليقف.هلتقبمهیتحًادیدش

:لاقفًاظيغوًابضغدادزاف؟تعنصيذلاامو:لاق؟تعنصامىلعكلمحييذلاامسواط

‹يننكتملونينمؤملاةرامإبيلعملستملوءيديلبقتملو«يطاسبةيشاحبكيلعنتعلخ

ينإفكطاسبةيشاحبيلعنعلخامأ:لاقف.ماشهايتنأفيكتلقوءنذِإريغبيئازإتسلجو

[ب/٦۱۹]امأويلعبضغيالوينبقاعيالفتارمسمحةليلو/مويلكةزعلابريدينيباهعلخا

نألجرللحيال:لوقيبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأتعمسينإفيديلبقتمل«كلوق
نينمؤملاريمأةرامإبملسأمل:كلوقامأو.ةمحرلهدلووأةوهشنمهتأرماالإدحأديلبقي

ىمسیلاعتهللانإفيننكتمل:كلوقامأو.بذكأنأفاخأفكترامإبنيضارسانلالكسيلف

.(بهليباديتبت):لاقفهءادعأیئکو(یسیعاي(‹(ییحيایي)ء(دوادای):لاقفهءايلوأ

.٢۲:ةيألالصةروس()



داهجلاةرطنق٦1

لجرىلإرظنتنأتدرأاذإ:لوقيًايلعنينمؤملاريمأتعمسينإفكءازإتسلج:كلوقامأو

:سواطلاقف.ينظع:ماشهلاقف.مايقموقهلوحوسلاجلجرىلإرظنافرانلالهأنم

ريمألكغدلتلاغبلاكبراقعوءلالتلاكتايحمنهجيفنإ:لوقيًايلعنينمؤملاريمأتعمس

نوزغياوناکوءاوهرکأاذإنيطالسلاىلعنولخدياوناكاذكهفجرخوماقمثهتيعريفلدعيال
اهيأ:لاقفةرصبلاريمأىلعرانيدنبكلاملخدو:لاق.ملظنممهللماقتنالايفمهحاورأب

نممرغآنمو«يناصعنمملهجأنموءناطلسلانمقمحأنمبتكلاضعبيفتأرقريمألا
فوصلاتسبلومحللاتلكأفءًاحاحصًانامسًامنغكيلإتعدءوسلايعارلااهيأ«يبرتغا

:لاق؟كنعانلمحتوانيلعكارجأيذلااميردتأ:ةرصبلايلاوهللاقف.عقعقتًاماظعاهتكرتو

نبناميلسعمًافقاوزيزعلادبعنبرمعناكو:لاق.انيديأيفامبلاهتبالاكرتوانيلإعمطلاةلق
اذه:رمعهللاقف.لحرلاةمدقمىلعهردصعضووجرخفدعرلاتوصعمسفكلملادبع

؟سانلارثكأام:لاقفسانلاىلإناميلسرظنمث؟هباذعتوصتعمساذإفيكفهتمحرتوص

.مهبهللاكالتبا:ناميلسهللاقف.نينمؤملاريمأايكؤامصخ:رمعلاقف

لخداّملفهاعدفمزاحيبأىلإلسرأفةكم/ديريوهوةنيدملاىتأنامیلسنأيکحو]1/۱۹۷[

مكايندمترّمعومكترخآمتبرخمكنأال:لاق؟توملاهرکنانلاممزاحابأای:نامیلسلاقهيلع

؟ىلاعتهللاىلعمودقلافيكمزاحابأاي:لاق.بارخلاىلإنارمعلانماولقتتتنأمتهركف
ىلعمدقيقبالاكفءيسملاامأوءهلهأىلعمدقيبئاغلاكفنسحملاامأنينمؤملاريمأاي:لاق
ىلعكسفنضرعا:مزاحوبألاق.هللادنعانأاميرعشتیل:لاقونامیلسیکبف.هالوم
نيف:ناسیلسهللاقف.٩«ميحَجيهلَراَجَفانومیمنيِرالإو:لاقثیحهللاباتك
لهآ:لاق؟مركأهللادابعيأمزاحابأاي:ناميلسلاق.نينسحملانمبيرق:لاق؟هللاةمحر
يأق:لاق.مراحملابانتجاعمضئارفلاءادأ:لاق؟لضفألامعألايأف:لاق.ىقتلاوةؤرملا
لجر:لاق؟سيكأنينمؤملايأف:لاق.ىجريوفاخينمدنعقحلالوق:لاق؟عمساءاعدلا
وهوهيخأىوهىفىعسنم:لاق؟سخأسانلايأف:لاق.اهيلإسانلاىعدوهللاةعاطبلمع
ال:لاق؟ینیفاعتوأ:لاق؟هیفنحنامیفلوقتام:نامیلسلاق.هریغایندبهترخآعابفملاظ
اذهاوذخأوفيسلابسانلااورهقكئابآنإنينمؤملاريمأاي:لاق.ّيلِإاهيقلتةحيصننكلو
اولحترادقوءةميظعةلتقماولتقىتحمهنميضرالونيملسملانمةروشمريغنمةونعكلملا
.مهلليقامواولاقامبترعشولف

.(١۱١٤٠:نايآلا)راطفنالاةروس(١)



١٦۱داهحلاةرطنق

ذخأىلاعتوكرابتهللانإ:مزاحوبآلاق.تلقامسئب:هئاسلجنملجرهللاقف

نأ:لاق؟داسفلااذهحلصتننأانتلفيكو:لاق.هنومتكيالوسانللهننيبيلءاملعلاىلعقاثيملا

بلطينم:لاق؟اذهىلعردقينمو:ناميلسلاق.هقحيفهعضتفهلحنمءيشلاذخأت

ابأايينظع:لاق؟كدلقامرمألانمهللاهدلقنم:لاقرخآظفليفو.رانلانمفاخيوءةنجلا

[ب/۱۹۸]وهو«كلبقناكنمتومبالإكيلإلصيملرمألااذه/نإنينمؤملاريمأاي:لاق.مزاح
نأنعهتمظعيفكبروكسفنهزننينمؤملاريمأاي:لاقمث.كيلإراصاملثمبكنعجراخ

كدنعقفنامفقوستنأامنإ‹نينمؤملاريمأايكرمأثيدحنمكدقفيوءكاهنيثيحكاري

عنصأامف:لاق؟انيتأتالكلامف:لاق.تئشامهيأكسفنلرتخافرشوأريخنمكيلإلمحأ

لاميدنعالوهيلعكفاخألاميلسيلوءيتتنزحأينتيصقأنِإوينتنتفينتيندأنإ؟كلنايتإب

يناطعأامفاهيلعكنمردقأوهنملانعفردق:لاق.كجئاوحانيلإعفراف:لاق.هبكوجرأ

ٍايَحلأيفمهتمممهباَمَسَفنحت:ىلاعتهلوقبتيضراهنمينعنماموتلبقاهنم
.€انڌلا

؟هلهللامسقاملیلقيفديزيوأهلهللامسقامریثكنمصقنينأميطتسييذلااذنمف

هاضرأالهللاونينمؤملاريمأاي:هللف:لوسرلللاقوهدرفلامبهيلإهجوهدنعنمجرخاملف

؟ىسفنلهاضرأفيكفكل

هيفنوكتنأهركتاموءنآلاهبذخفةعاسلاكلتهيفنوكتنأبحتامرظنامثكسأرتحت

.ةبيرقةعاسلاكلتلعلفنآلاهعدفةعاسلاكلت

اي:لاقف.يبارعأايملكت:لاقفكلملادبعنبناميلسىلعلخدًايبارعأنأىوريو

اي:لاقف.هتلبقنإبحتامهءارونإفهتهركنإوهلمتحافمالكبكملكمينإنينمؤملاريمأ

اي:يبارعألالاق.هشغنمانالوهتحيصنوجرنالنمىلعلامتحالاةعسبدوجنلانإيبارعأ

مهاضرومهنيدبمهاينداوعاتباو«مهسفنألرايتخالااوؤاسألاجركفنكتدقهنإنينمؤملاريمأ
[ب/۱۹۹]امىلعمهنمأتالفايندلل/ملسةرخآللبرحكيفهللااوفاخيملوهللايفكوفاخ«مهيرطخسب
امعلوؤسمتنأوًافسعوًافسخةمألايفوًاعيضتةنامألايفاولأيملمهنأل؛هيلعهللاكنمتثأ
ًانبغسانلامظعأنإف؛كترخآداسفبمهايندحلصتالفتحرتجاامعنيلوؤسماوسيلواوحرتجا

١٠/م۲/جتاريخلارطانق.۳۲:ةيآلافرخزلاةروس(١)



داهجلاةرطنق١٦۱

نمعطقأوهوكناسلتللسكنأامأيبارعأاي:ناميلسلاقف.هريغايندبهترخآعابنم

.كيلعالكلنكلونينمؤملاريمأايلجأ:لاقف.كفيس

ةلمشهيلعوةيواعمىلعسيقنبفنحألالخدو:لاق”كولملاجارسباتكيفو

نمعباتتعمريسكمظعوريسيددعةرصبلالهأنينمؤملاريمأاي:فنحألالاق.فوصةعردمو
ىأرنإفقنخلاهبغلبوقلصأدقلقملاو«قرطأدقاهنمرثكملافلوخدلانملاصتإولوحملا

يواديولوخدلانعحفصيوءريسعلالهسيوريسكلاربجيوءريقفلاشعنينأنينمؤملاريمأ
وعديوصخيالومعينمديسلانأوالأءءاوإلاليزيوءالبلافشكيلءاطعلابرمأيو«لوحملا

ًادامعةيعرلاءارونمنوكيمثرفغهيلِإءاسأنإوركشهيلإنسحأنإءارقنلاوعديالوءالفجلا
.رحبابأايترغانهاه:ةيواعملاقف.تالضعملامهنعفشكيوتاململامهنععفدي

."«ٍْوقلانخليفْمُهَفِرْعَلَو»
ذخ:هللاقفضايعنبلضفلاىلعلخدوٌجَحاملديشرلابوعدملانوراهنأىوريو

ىتحكيلعاوأطخأكعمنمعيمجوكسفنىلعتأطخأتئجاميفو:هللاقف.هيفانثجامل

اولعفامبنذنمًاصقشكنعاولمحتينأمهدنعوكنعكيفءاطغلافاشكنانعمتلأسول

اعدةفالخلايلواملزيزعلادبعنبرمعنإ:لاقمث.كنمأيمهدشأكلًابحمهدشأنكلو

اذهبتیلتبادقين:مهللاقف.ةويحنب/بجرويضرقلابعكنبدمحموهللادبعنبملاس[/]

نبملاسهللاقف.ةمعنكباحصأوتنأاهومتددعوءالبةفالخلادعفيلعاوريشأفءالبلا

اهيفكراطفإنكيلوءايندلانعمصفىلاعتهللاباذعنمًادغةاجنلاتدرأنإو:هللادبع

كلنيملسملاريبكنكيلفهللاباذعنمًادغةاجنلاتدرأنإ:بعكنبدمحمهللاقو.توملا

لاقو.كدلوىلإننحتوكاخأمحراوءكابأريفءادلومهرغصأوءأخأكدنعمهطسوأوبأ
‹؛كسفنلبحتامنيملسمللبجوأفءهللاباذعنمًادغةاجنلاتدرأنإ:ةويحنببجرهل

.مادقألالزتمويفوخلادشأكيلعفاخأالينإوءاذهكللوقأالينإو٤تمتئشیتممث

لاقف.هيلعيشغیتحًاديدشءاکبنوراهىکبف:لاق؟موقلااذهلثمكعملهف:ليضفلالاق
قفراوكباحصأوتنأهتلتقعيبرلامأنبااي:لاقف.نينمؤملاريمايقفرا:عيبرلانبليضفلاهل

هيلإبتكفهيلإىكشتزيزعلادبعنبرمعلًالماعنأينغلبنينمؤملاريمأاي:لاقف.قافأمثهبانأ
نأكايإوءًاناظقيوًامئانكبرىلإكبنادرطيراربألادولخورانلالهأرهسركذايخأاي:رمع

.تاريخلارطانقهباتكفلؤملااهنملقنيتلابتكلادحأكولملاجارسباتك(١)
٠۳:ةيالادمحمةروس)۲(
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هباتكارقاملفكنملوخدلاعطقنموءكبدهعلارخأنوكيفليبسلااذهنعكمدقكبلزت
كلتيلوالكباتكبيبلقتعلخ:هللاق؟كمدقأام:رمعهللاق.هيلعمدقىتحدالبلاىوط

:هللاقف.يندز:هللاقمثءادیدشءاکبنوراهیکبف.هناحبسهللاىقلأىتحًادبأةيالو

:هللاقف.ةرامإىلعينرمأهللالوسراي:لاقلييبنلامعسابعلانإنينمؤملاريمأاي

."«اهیصحتالةرامإنمريخ"اهييحتسفنيبنلامعايسابعاي»

[ب/۱٠۲]یکبف.«لعفافًاريمأ/نوكتالنأتعطتسانإفةمايقلامويةمادنوةرسحةرامإلانإ»

اذهنعًادغىلاعتهللاهلأسييذلاتنأهجولانسحاي:لاقف.يندز:لاقوًاديدشءاكبنوراه

شغكبلقيفوحبصتويسمتنأكايإولعفافرانلانعهجولااذهينغتنأتعطتسانإفقلخلا

َءاکبنوراهىکبف.«ةنجلاةحئارمشيملًاشاغمهلحبصأنم»:لاقلييبنلانإفكتيعرل

ءينلاسنِٳيلليولافهيلعينبساحيملنِٳيبرلنيدمعن:لاق؟نيدكيلعأ:لاقمثًاديدش

امنإءاذهبينرمأيمليبرنإ:لاقف.دابعلانيدينعأ:لاقف.يتجحينمهليملنإليولاو

”«نوُدْْعَِلالإَسنإلاَونجلاتْفَلَعاَمَوِ»:ىلاعتلاقفءهرمأعيطأودعوقدصأنأينرمأ
.كبرةدابعىلعاهبوقتوكلايعىلعاهقفناواهذخرانيدفلأهذه:نوراههللاقف.ةيآلا

هملکيملوتمصمثءهللاكملساذهلثمبينئفاكتوةاجنلاىلعكلدأانأهللاناحبس:لاقف

اذهلثمىلعينلدفلجرىلعيتنتللداذِإ:ميبرلانبليضفللنوراهلاقف.هدنعنماوجرخف

.مويلانيملاعلاديس

ىلعتتأنينمؤملاريمأاي:لاقفكلملادبعنبماشهيدينيبماقًايبارعأنأىوريو

:ةثلاثلاامأو.محللاتلكأف:ةيناثلاامأو.محشلاتباذأف:ىلوألاامأ.ثالثنونسسانلا

مهلتناكنإوءهدابعنيباهمسقافىلاعتهللتناكنإفءلاومألوضفكدنعو.مظعلاتضاهف

مسقفلامبماشهرمأف.نيقدصتملايزجيهللانإاوقدصتفمكلتناكنإو«مهنعاهرظحتملف

كلذبموقيال:لاق؟اذهلثمهلنيملسملالكأ:هللاقف.لامبيبارعأللرمأوءسانلانيب

.نينمؤملاريمأىلعةمئألثعبيامبيلةجاحالف:لاق.لاملاتيب

الًاماقماذهيماقمبركذانينمؤملاريمأاي:زيزعلادبعنبرمعللاقالجرنأىوريو

.«اهيجنت»يقارعلاظفاحللينغملاينوءايحإلابكلذكولصاألاباذك(١)

ثيدحنميقهيبلاهاوروءدانسإريغبالضعماذكهايندلايبأنباهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.السرمظوفحملاوهاذه:لاقوًالسرمردكنملانباةياورنموًالصتمرباج
.٦0:ةيالاتايراذلاةروس()



داهحلاةرطنق٤٦۱

.بنذنمةءاربالو/لمعلانمةقثالبهاقلتموي«قئالخلانممصاختنمةرثككنعهللالغشي[1/۲٠]

؟كتجاح:لاقمثبحتنيويكبيرمعوهددريلعجفمالكلاهدرتسامثًاديدشَءاکبرمعیکبف

اًملو:لاق.هيلعاهدريىتحهلاوبتكا:لاقف.ًافلأرشعانثِإينمذخأناجرذأبكلماع:لاق

؟ايَڀدمحمةمأرمآنمهبتیلتباامیرتالآدايزای:لاق«زیزعلادبعنبرمعىلعدايزلخد
لمعافءهيفتنآامهنکتغلبامتقطنكنمةرعشلكنأولنينمؤملاريمأايهللاو:دايزلاقف

ءيس:لاق؟دلأمصخهللجرلاحفيك:نينمؤملاريمأاي.هيفتنأاممجورخلابكسفنل

هينهيال:لاق؟ةثئالثاوناكنإف:لاق.ةلاحًاوسأ:لاق؟ناذلأنامصخهلناكنإف:لاق.لاحلا

النأتینمتیتحرمعیکبف:لاق.كمصخوهوالإدمحمةمأنمدحأامهللاوف:لاق.شيع

هللاقفناطلسلاهلظلغأفكولملاضعبيدينيبلجررضحو:لاق.ًاثيشهلتلقنوكأ

.هيلإنسحأوهبامنكسفاهريخبرقدقف«تقربأوتدعراذإءامسلاكتنأامنإ:لجرلا

هلىلخأدقوفاوطلايفديشرلانوراهاذه:يرمعلاهللاديبعللاقالجرنأىوريو

اي:هللاقفهيلءاجمث.ىنِغيفهنعتنكًارمأينتفلك؛اريخهللاكازجال:هللاقف.ىعسملا

ال:لاق!؟قلخلانمانھاهیرتمک:هللاقف.معایكيبل:هللاقهيلارظناًملف.نوراه

‹هسفنةصاخنعلأسيمهنمدحاولكنإلجرلااهيأملعا:هللاقف.ىلاعتهللاالإمهيصحي

الیدنمهلنوطعیاولعجونوراهیکبف:لاق؟نوکتفيكرظنافمهلكمهنعلأسُتكدحوتنآو
فيكفءهيلعرجحلاقحتسيفهسفنلاميفعرسيللجرلانإهللاو:هللافمث.عومدلاهبحسمي

لکيفجحلابحألينإكلذدعبلوقيناكنوراهنأ:لاقيفنيملسملالاميفعرسأنمب
.يرمعلا/هللاديبعالإينعنميامفماع[[/٢]

هيلإدفوفءدلبلكنمدوفولاهيلإدفوةفالخلاىلواملزيزعلادبعنبرمعنإلاقيو
نسأوهنمملكتيل:رمعهللاقفنسلاثدحناكومالكللمهنممالغمدقتف‹نويزاجحلا
هللاحنماذإف«هبلقوهناسل«هيرغصأبءرملاامنإ‹نينمؤملاريمأهللاحلصأ:مالغلاهللاقف.كنم
ولو«هباطخعمسنمهلضفنمملعومالكلاقحتسادقفًاظفاحًابلقوًاظفالًاناسلدبعللىلاعت
:رمعهللاقف.كنماذهكسلجمبقحأوهنمةمألايفناكلنسلابنينمؤملاريمأايرمألانأ
ءةيزرمدفوالةينهتدفونحننينمؤملاريمأهللاحلصأ:مالغلالاقف.كلادباملقتقدص

.ةبهرالوةبغركيلإانمدقتملكبانيلعّنَميذلاىلاعتهللاَنَملكانيتأدقو

:رمعهللاقف.كلدعبكروجانمأدقفةبهرلاامأوءاندالبيفكنمانتتأدقفةبغرلاامأ

مهيلعهللاملحمهرغسانلانمًاساننإ؛نينمؤملاريمأهللاحلصأ:لاقف.مالغايينظع
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ءكلمألوطبكنعهللاملحكنرغيالف«رانلايفاووهفمهمادقأمهبتلفمهيلعسانلاىضرو

كقحلأومهنمىلاعتهللاكلعجالفموقلابقحلتفكمدقكبلزتفكيلعسانلاءانثةرثكو
لأسمثةرشعىدحإنباوهاذإفءهنسنعرمعهلأسفمالغلاتكسمث.ةمألاهذهيحلاصب

:نيتيبلانيذهبرمعكلذدنعلثمتفيلعنبنيسحلادلونموهاذإفهنع

لهاجوهنمكملعوخأسيلوًاملاعدلويءرملاسيلفمّلعت
لفاحملاهيلعتفتلااذإريغصهدنعملعالموقلاريبكنأو

امنإ:لاقف؟سوبلملاديجتالكلام:سبلامبىلایبالناکوءیباتعللیقاذهلثمیفو

هللاوال«لامجوهتثيههعفرتنأىضريًاءرماهللاىحلهتلحوهتليحالهلقعوهبدأءرملافري

[ب/٤۲۰]نبةرمضلخداملو:لاق.هبلوهتمههاربكأهبولعيوهبلقو/هناسل:هارغصأهفرشيىتح

نأل:لاقفهنيعهترقحلقعوءادراذةرمضناكوًاكلمناكورذنملانبرذنملاىلعةرمض

موقلانأةيلهاجلاةيحتتناكونعللاتيبأ:ةرمضهللاقف.هارتنأنمًاريخيديعملابعمست

ء‹نانجبتلاقلتاقاذإونايببقطنقطناذإفءهبلقوهناسلهيرغصأبءرملاامنإرزجترزجباوسيل
.همالكبرذنملابجعأف«ساطسقلابنزوتالوءنازفقلاب«لاكتاللاجرلاو

اولزتفءهباحصأعمرحلادیدشموييفةكمقيرطيفناكعابنزنبحورنأيورو
كلذكمهامنيبفءدربملابارشلاودوجملاماعطلامهيلإمدقوءمايخلاولالظلامهيلعتبرضف

.راحلامويلااذهلڻميف:حورلاقف.مئاصينإ:لاقویبافماعطلاىلإهاعدفعارمهبنمذإ

عابنزنبحوراهبًاوفعءاجذإعارايكمايأبتتضدقل

ىعدفةنيدملاوةكمنيبهايملاضعببلزتف«جاجحلاجح:لاقهنأمهضعبنعيورو
ءلبجلايفرظنفرمألاضعبنعهلأساويعمىذغتينمرظنا:هبجاحللاقرضحاملفءادغلاب
دغتوكديلسغأ:جاجحلاهللاقف.ريمألاتثأ:لاقوهلجربهبرضفمئاننيتلمشنيبعارباذإف
ىلإيناعدهناحبسهللا:لاق؟وهنمو:لاق.هتبجأفكنمريخوهنميناعددق:لاق.انعم

لاق.هنمارحدشأوهمويلتمصمعن:لاق.ديدشلارحلااذهيف:هللاق.تمصفمايصلا

.يلإكلذسيل:لاق.دغىلإءاقبلايلتنمضنإ:هللاقف.ًادغموصتومويلارطفأ:هل
تنأهبيطتمل:لاق.بيطماعطهنأل:لاق.هيلعردقتاللجابًالجاعينلأستفيكف:لاق

.ةيفاعلاهتبيطامنإخابطلاالوخابطلاهبيطامنإو
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:سواط/نبالاقفروصنملارفعجوبأىلإثعب:لاقهنأسنأنبكلامنعىكحيو]٢1/۲۰[

هيدينيبو«تطسبدقعاطناهيدينيبوتدضندقشرفىلعسلاجوهاذِإفهيلعانلخدف
ءًاليوطانعقرطافءانسلجفاسلجانأانيلإًاموأف.قانعألانوبرضيفويسلامهيديأنيبةزوالج

لاق:لوقييبآتعمسمعن:لاق.كيبأنعيٽڻدح:لاقفسواطنباىلإهسأرعفرمث

يفروجلالخدأفهكلميفهللاهكرشألجرةمايقلامويًاباذعسانلادشأنإ»:ٍقَيهللالوسر

نأةفاخميبايثتممضف:كلاملاق.هنيبواننيبامدوساىتحةعاسرفعجوبأكسمأف«همكح

نأكعنميام:لاقفهنعتكسفءةاودلاهذهينلوانسواطنبااي:لاقمث.همدبينالمي

اموق:لاقكلذعمساملف.اهيفككيرشنوكأفةيصعماهببتكتنأتيشخ:لاق؟اهنيلوانت

سواطنبالفرعأتلزامف:كلاملاق.مويلاكنميغبنانكامكلذ:سواطنيالاقف.ينع

نملجرلخدذإرجحلايفًاسلاججاجحلاامنيب:لاقهنأيرسلانبرشبنعىوريو

غرفاملف.هبينتأفهفاوطنمغرفاذإ:لاقو.هعمنمضعبهبلكوففوطيلعجفنميلالهأ
.معن:لاق؟فسوينبدمحمبملعكلأ:لاق.نميلالهأنم:لاقف؟تنأنم:لاقفهبهاتآ

نعسيلكحيو:هللاقف.اضيرعًاليوطًانيمسًاضغضيبأهتکرتدف:لاق؟هنعينربخأف:لاق

ةريسلادوجاي:لاق.هتمعطوهتريسنع:لاق؟ينلأستءيشيأنع:لاق.كلأسأاذه

:لاقفجاجحلابضغف:لاق.هماكحأيفىلاعتهللاىلعءادعألاىدعأوةمعطلاثبخأو

يلعنمأوهلهللانأوءيبرهللانأبتملعامأتنأف«ىلب:لاق.يخأهنأبتملعامأ«كليو

.كيخألكنمرثكأوكنم

هتيتأفروصنملارفعجوبأيلإثعب:لاقورمعنبنٰمحرلادبعيعازوألانعو

؟يعازواالعكباإيذلاام:يللاقمثينسلجتساو‹يلعدرفةفالخلابهيلعتملسف

:لاق.مكتمسابتقالاومكنمذخألاديرأ:لاق؟نينمؤملاريمأاي/ديرتيذلاامو:تلق:لاق[1/]

هنعكلأسأانأولهجأفيكو:لاق.كللوقأاممًائيشلهجتالنينمؤملاريمأايرظناف:تلق

يبأنبااهاوراهتلمجبةصقلاوةعوفرمثيداحأةرشعاهيفركذوهلهتظعومروصنملاعميعازوألاثيدح(١)
يفودزربطنباةخيشموفافخلالماکنبفسويةخيشميفاهانيورو-ءافلخلاظعاومباتكيفايندلا

تياردقوقدصلالهآنميدنعوهوريکانمبثدحييدعنبالاقحصاننبديبعنبدمحأاهدانسإ
ثيدحلكيباحصفرعيلوقيرطلااذهريغقيرطاهضعبللهركذنلةظعوملايفروكذملاثيداحألادرس
.ينغملاهباتكيفيقارعلاظفاحلاهلاقاهلوافًالسرمهنوکوأ
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عيبرلايبحاصف:لاق.هبلمعتالوهعمستنأ:تلق:لاق؟هلكتمدقأوكيلإتهجوهيفو

تباطفءةبوقعسلجمالةبوثمسلجماذه:لاقو.روصنملاهرهتناففيسلاىلإهديبىوهأو

:لاقرشبنبةيطعنعلوحكمينئدح؛نينمؤملاريمأاي:تلقف.مالكلايفتطسبناويسن
تقيسهللانمةمعناهنإفهنيديفىلاعتهللانمةظعومهتءاجدبعاميأ»:ريَهللالوسرلاق

ًاطخسهللانماهبدادزيوًامثِإاهبدادزيهيلعهللانمةجحتناكالإوركشباهلبقنإفءهيلإ
:ييهللالوسرلاق:لاقرشبنبةيطعنعلوحكمينثئدحنينمؤملاريمأاي.٩[هيلع]
هللاهركدقفقحلاهركنمنينمؤملاريمأاي."هةنجلاهيلعهللامّرحهتيعرلًاشاغتاملاواميأ»

نممكتبارقلمكرومأمكالونيحمكلمكتمأبولقنيلييذلانإ«نيبملاقحلاوههللانإ
دنعوهللادنعًادومحمهديتاذبوهسفنبمهلًايساومًاميحرًافوؤرمهبناکدقويیمکین
.سانلا

قلغتالًارتاسمهتاروعلوءامئاقمهيفطسقلابهلنوكتنأوقحلابمهيفهلموقتنأقيقحف

نممهباصأامبسشبتو‹مهدنعةمعنلابجهتبتباجحلامهنودميقتالوباوبألامهنودكيلع

مهرمحأكلمتتحبصأنيذلاسانلاماعنعكسفنةصاخنملغاشلغشيفتنكدقءوس

ماثفمهنمثعبنااذإكبفيكفلدعلانمبيصنكيلعهللكو«مهرفاكومهملسممهدوسأو
نينمؤملاريمأاي.هيلإاهتقسةمالظوأهيلعاهتلخدأةيلبوكشيوالإدحأمهنمسيلماثفءارو
[ب/۲۰۷]اھب/عوریواھبكاتسيةديرجييهللالوسرديبتناك:لاقمیورنبةورعنعلوحكميتثدح
بولقاهبترسكيتلاةديرجلاهذهامدمحماي:هللاقفمالسلاهيلعليربجءاتأفنيقفانملا

مهرايدبرخومهءامدكفسومهراشبأققشنمبفيكف.ًابعرمهبولقتأالموكتمأ

.نينمؤملاريمأايهنمفوخلامهبيغومهدالبنعمهالجأو

ىلإیعدییهللالوسرنأ:ةملسنببيبحنعةثراحنعدايزنعلوحكمينثدح

:لاقفمالسلاهيلعليربجهاتأفدمعتيمليبارعأهشدخشدخيفهسفننمصاصقلا

.ينمصتقا»:لاقفيبارعألاييبنلاىعدفءاربكتمالوًارابجكشعبيملهللانإدمحماي

.ءايحإلانمهانتبثأولصألانمطقاسنيفوقعملانيبام()
.ءافلخلاظعاوميفايندلايبأنبااور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.ديبعنبدمحأةمجرتيفلماكلايفيدعنباوهيفايندلايبأنباهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

:لاقرمعثيدحنميئاسنلاودوادوبأىوروءايندلايبأنباهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(8)

نعطهيبآنعىليليبأنبنمحرلادبعةياورنممكاحللوءهسفننمصقألَهللالوسرتيآر

.دانسإلاحيحص:لاق.ثيدحلا«صتقا»#:لاقينتعجوأ:لاقفريضحنبديسأةرصاخيفوأيهللالوسر
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هلاعدفيسفنىلعتنأولوًادبأكلذلعفأاليماوتنأيبابكتللحأدق:يبارعألالاقف

اهضرعةنجيفبغراوكبرنمنامألااهلذخوكسفنبكسفنضر:نينمؤملاريمأاي.ريخب
اموايندلانمريخةنجلانممكدحأسوقديقل»:ٍَياهيفلوقييتلاضرألاوتاومسلا
امككلىقبيالاذكوءكيلإلصيملكلبقنمليقبولكلملانإ:نينمؤملاريمأاي.اهیف
اذهِلاَم»؟كدجنعةيآلاهذهليوأتيفءاجاميردتأ:نينمؤملاريمأاي.كريغلقبيمل
«كحضلاةريبكلاومسبتلاةريغصلا:لاق.”؟اًماَصُحَأالإربكالوةَريِفَصرِداَعُيالباكا

باطخلانبرمعنعيتغلب:نينمؤملاريمأاي!؟نسلألاهتدصحويديألاهتلمعامہفيكو
.اهنعلأسأنأتيشخلةعيضتارفلاءىطاشىلعةلخستعاضول:لاقهنأهنعهللايضر
هذهليوأتيفءاجاميردتأ:نينمؤملاريمأاي!؟كطاسبىلعوهوكلدعمرُحنمبفيكف

عتالويحلبسلانبمُكحََفضزألايفةعكاَلَعَجاًدواماي؟كدجنعةيآل
.ةيآلا"4ٰىّوَهلا

يفنينمتتالفیوهامهدحأيفكلناكف/كيدينيبنامصخلادعقاذِإدواداي:لاق]أ/۲۰۸]

الويتفيلخنوكتالمثيتؤبننعكوحمأف؛هبحاصىلعحلفيفهلقحلانوكينأكسفن

مهقفروءةياعرلابمهملعللبإلاءاعركءاعريدابعىلإيلسرتلعجامنإدواداي.ةمارك
رمأبتيلبكنإ:نينمؤملاريمأاي.ءاملاوالكلاىلعليزهلااولديوريسكلااوربجيفءةسايسلاب
ينثدح:نينمؤملاريمأاي.هنمنقفشأوءهنلمحينأنيبألنيضرألاوتاوٰمسلاىلعضرعول

لمعتساهنعهللايضرباطخلانبرمعنأ:يراصتألارمعنبنمحرلادبعنعرباجنبديزي
ىلإجورخلانمكعنمام:هللاقف.ًاميقممايأدعبهآءرفةقدصلاىلعراصنألانمالجر
:لاق؟كلذفيكو:لاق.ال:لاق؟هللاليبسيفدهاجملارجألثمكلنأتملعامأ؟كلمع
مويهبيتوأالإ'ةنيملسملارومأنمًاثيشيليلاونمام»:لاقويهللالوسرنأينغلبهنأل
كلذهبضفتتيفرانلانمرسجىلعفقويف"[هلدعالإاهكفيال]هقنعىلإهديةلولغمةمايقلا

«هناسحإباجنًانسحمناكنإف«بساحيفداعيمثهعضومنعهنموضعلكليزيةضافتنارسجلا

نميراخبلاهاوروهدانسإرکذیملًالضعميعازوألاةياورنمايندلايأنباهاور:يقارعلاظفاحلالاق69

۹:ةيألافهكلاةرةروس()

.٢۲:ةيآلالصةروس(۳)
.«سانلا»يقارعلاظفاحللينغملاوءايحإلابءاجولصالاباذنك()
.ءايحإلانمهانتبثأو.لصألانمطقاسنيفوقعملانيبام()
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.٩ءافيرخنيعبسرانلايفهبيوهيفرسجلاكلذهبقرخناًائيسمناكنإو

امهلأسفرمعامهيلإلسرأف.ناملسورذيبأنم:لاق؟اذهتعمسنممف:رمعلاق

هانعمسًاباهتلإرانلايفبهتليداويفًافيرخنيعبسلاعموهللاويأ:رخآظفليفو.معن:الاقف

وبآلاقف؟اهيفامباهالوتينمنوعجارهيلإانإوهللانإهارمعاو:رمعلاقف.ٍوْلَيهللالوسرنم

یکبمثههجوىلعهعضوفليدنملاذخأف:لاق.هدخضرالابقصلأوءهفنآهللابلسنم:رذ

ىلعةرامإلاٍَِييبنلاسابعلاكدجلأسدقنينمؤملاريمأاي:تلقمث.يناكبأىتحبحتناو

[ب/۲۹]الةرامإنمريخاهيجنت/سفنيبنلامعايسابعاي»:ٍيَييبنلاهللاقفنميلاوفئاطلاوةكم

:هيلإىحوأاذإًاثيشهللانمينغيالهنأربخأوهيلعةقفشوهمعلهنمةحيصن.""اهيصحت

تنبةمطافايويبنلاةمعةيفصايويبنلامعسابعاي»:لاقف.”«نيَرْفَألاَكتَريِشَعزِذَناو»
.٩“«مكلمعمكلويلمعيلًاثيشهللانممكنعينغأتسل'[ينإ]دمحم

بيرألقعلافيصحالإسانلارمأميقيال:هنعهللايضرباطخلانبرمعلاقدقو

:لاقو.مئالةمولهللايفهذخأتالو؛ةرحىلعهنمقنحيالوءةروعىلعهنمعلطيالدقعلا

هيلعةطسابهللاليبسيفدهاجملاككلذفءهلامعوهسفنفلظيوقريمأ:ةعبرأءارمألا

ملنإكالهافشىلعوهفءهفعضلهلامععترأوهسفنفلظفعضهيفريمأو.ةمحرلاب

:مالسلاهيلعيبنلاهيفلاقيذلاةمطحلاكلذفءهسفنعتراوهلامعفلظريمأوامحو

ينغلبدقو.ًاعيمجاوكلهفهلامعوهسفنعترأريمأو.'”«هدحوكلاهلاوهفةمطحلاءاعرلارش

نبديوسةياورنميناربطلاهاوروءهجولااذهنمهيفايندلايبأنباهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱(

نآوهنمرصخأركذفمصاعنبرشبلمعتسارمعنألئاويبأنعمكحلايبأنبراسينعزيزعلادبع

.نامیلسهيفرکذيملوييبنلانمهعمسارشب

ثيدحنميقهيبلاهاورو«هداتسإريغبًالضعماذكهايندلايبأنباهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.السرمظوفحملاوهاذه:لاقوًالسرمردكنملانباةياورنمو4ءالصتمرباج

.١٠:ةيآلاءارعشلاةروس(۳)

..ءايحإلانمءانتبثأولصألانمطقاسنيفوقعملانيبام)4(

تنبةمطافايويبنلايمعةيفصايوسابعاي»ظفلبءايحإلايفءاجوءلصألايفثيدحلاءاجاذكه)0(

ينغملايفيقارعلاظفاحلالاقو.:مکلمعمکلويلمعيلايشهانمكعيغتسليدمحم

هاور:لاقو.؟مکلمعمکلويلمعيلاثيشهلانممكنعينغأالةمطافايوةيفصايوسابعاي»:ظفلب

يل»:هلوقنودًالصتمةريرهيبأثيدحنميراخبلاهاورو.هدانسإنودًالضعماذكهايندلاييأنبا

ِ.«مکلمعمکلويلمع
يبأنبادنعوهوءالصتمينزملارمعنبذئاعثيدحنمملسمهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)٦(

.فيصملاهركذامكًالضعميعازوألانعايندلا
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رانلاخيفانمبهللارمأنيحكتيتأ:لاقفأَييبنلاىتأمالسلاهيلعليربجنأنينمؤملاريمأاي

ىلاعتهللانإ:لاقف.«رانلايلفصليربجاي»:هللاقف.ةمايقلامويلرعسترانلاىلعتعضوف

دقوأمث«ترفصاىتحةنسفلأاهيلعدقوأمث«ترّمحاىتحةنسفلآاهيلعدقوأفاهبرمأ

يذلاواهرمجدمخيالوءاهبيهلءيضيالةملظمءادوسيهفتدّوساىتحةنسفلأاهيلع

نمًابونذنأولوءاعيمجاوتاملضرألالهألرهظأرانلالهأبايثنمًابوثنأولقحلابكثعب
يتلاةلسلسلانمًاعارذنأولوءهقاذنملتقلًاعيمجضرألالهأهايميفبصاهبارش

جرخأمثرانلالخدالجرنأولو«تلعتشاوتباذلًاعيمجضرألالابجىلععضوهللااهركذ

یکیووليهللالوسریکبف؛همظعوهتقلخهيوشتوهحيرنتننمضرألالهأتاملاهنم
:لاقف!؟رخأتاموكبنذنممدقتامكلهللارفغدقودمحماييكبتأ:لاقف.هئاکبل/ليرېج1

:لاق؟«هیحوىلعهللانيمأءنيمألاحورلاتنأوليربجايتیکبملو؟ًاروکشًادبعنوكأالفأ»

«يبردنعيتلزنمىلعيلاکتانمينعنميذلاوهفتوراموتوراههبيلبامبىلتبانأفاخأ

دقهللانإدمحمايوليربجاي:ءامسلانمايدونیتحنایکبیالازيملف«هرکمتنمدقنوکأو

رئاسىلعليربجلضفكءايبنألاىلعدمحملضفو].امكبذعيفهايصعتنأامكنمآ
.°[°”ةكئالملا

ملعتتنكنإمهللا:لاقهنعهللايضرباطخلانبرمع:نأنينمؤملاريمأايينغلبدقو

ةفرطينلهمتالفديعبوأبيرقنمقحلالاقنمىلعيدينيبنامصخلادعقاذإيلابأينأ

زعلابلطنمهنإوءىوقتلاهللادنعمركلامركأنإوءهقحبهللمايقلاةدشلادشأنإ.نيع

مالسلاويتحيصنهذهف.هعضووهللاهلذأهللاةيصعمببلطنموءهزعأوهللاهعفرهللاةعاطب

.هللاءاشنإنينمؤملاريمأنذإِبنطولاودلولاىلإ:تلق؟نيأىلإ:يللاقفتضهنمث.كيلع

انأ:لاقوهلبقيملفلآمبهلرمأ:لاقيو.اهلوبقباهتلبقوكتحيصنكلتركشوتنذأدق:لاقف

.ايندلانمضرعبيتحيصنعيبالتنكاموهنعىنغيف

انأوملاظاي:هللاقمثهيلعملسفنومأملاىلعلخدنيحايسلانمالجرنأىوريو
ككلماميفلجوزعهللايقتتامأ«كيفيريصقتنمهللارفغتسأءملاظايكللقأملنإملاظ
نملجرانأ:لاق؟تنأنم:نومأملاهللاقفجورخلاديريلبقآمث.ريثكمالكبملكتو
يلعلكتظعومبتقلعتفًاظحهيفيسفندجأملفيلبقنوقيدصلالمعاميفتركفنيحئاسلا

.ءايحإلانمءهانتبئأولصألانمطقاسنيفوقعملانيبام(١)
.دانسإريغبًالضعماذكهايندلايبأنباهاورهلوطبثيدحلا:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۲(
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.ملعأهللاو‹هقنعبرضبرمأف:لاق.مهقحلأ

الامعلأسياللوضفلاليلقالجريروثلانسحلاوبأناك:لاقيلازغلاباتكيفو

.هسفنفلتهيفناکولوهريغًاركنمیأراذإناكو.هيلإجاتحيالامعشتفيالو«هينعي

[ب/١۲۱]ًاقروزىأرذإةالصللرهطتفنيماحفلاةعرشمبفرعتةعرشمىلإ/مويتاذلزنف:لاق
عويبلايفالوتاراجتلايففرعيملهنآل؛ركنأوارقففطلراقلاباهيلعبوتكماندنوثالثهيف

ضماكيلعءيشيأو:لاقف؟ناندلااذهيفءيشيأ:حالملللاقف.فطلهنعربعيًاثيش
يفءيشيأينربختنأبحأ:لاقف.هتفرعمىلإًاشطعتدادزالوقلااذههنمعمساملفكلغشل

هبمتينأدارأدضتعمللرمخاذهءيلوضفيفوصهللاوتنأ:حالملالاقف؟ناندلاهذه

ظاتغاف.يدرملااذهينيطعتنأبحأ:لاق.معن:لاق.رمخاذه:يرونلالاقف.هسلجم

دعصهدييفيدرملاراصاملف.عنصيامرظنأىتحيدرملاهطعأ:همالغللاقفهيلعحالملا

ىلإثيغتسيحالملاوءادحاوًاندالإاهرخآىلعىتأىتحًاندًانداهرسكيلزيملفقروزلاىلإ

ةرضحىلإهصخشأويروثلاىلعضبقفحلفأنبسنؤمٍذئمويوهوسبحلابحاصبكرنأ
.هلتقيسنأسانلاكشيملوءهمالكلبقهفيسدضتعملاناكو؛دضتعملا

.هبلقيدومعهدیبودیدحنميسركىلعسلاجوهوهيلعتلخدأف:نسحلاوبألاق

ةمامإالاكالويذلا:تلق؟ةبسحلاكالونم:لاق.بستحم:تلق؟تنأنم:لاقينآراملف

ام:لاقو.يلإهسأرعفرمثةعاسضرألاىلإقرطأف:لاق؟نينمؤملاريمأايةبسحلاينالو

:لاق.كنعهوركمفرصىلإيديتطسبذإكيلعينمةقفش:تلق؟تعنصامىلعكلمح

؟ناندلاةلمجنمدحاولاندلااذهصلختفيك:لاقف.هسأرعفرمثيمالكيفًاركفمفرطأف

ريمأاي:تلقف.ينربختاه:لاقف.نذأنإنينمؤملاريمأاهبربخأةلعهصلختيف:تلقف

قحلللالجإلادهاشيبلقرمغوهناحبسهللقحلاةبلاطمبناندلاىلعتمدقأينإنينمؤملا

ندلااذهىلإترصنأىلإلاحلااذهباهيلعتمدقأفىنعقلخلاةبيهتباغفةبلاطملافوخو

تناكوءىلوألاةلاحلاباهيلعتمدقأولوتعنمفكلثمىلعتمدقىنأءاربکسفنتئدحف

[ب/۲۱۲]نأتببحأامريغكديانقلطأدقفبهذا:دضتعملا/لاقف.لابأملواهترسكلًاناندايندلاءلم

ضرألايفداسفلاويغبلانمرهظامحالصإوقحلانيبوهنيبلاحىتح.ركنملانمهريغت

فورعملابءارمألارمبانکيناثلاءزجلايلازغلامامرللءايحاإلاباتکنملوقنمبابلايفءاجام)۱(

٤٤۳.٠صةيبرعلابتكلاءايحإرادةعبط-ركنملانعمهيهنو
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لاقف.ًايطرشريغأنأآلاانأفهللانعريغأتنكنأل؛ريبغتلاضقننينمؤملاريمأاي:تلقف.تيتأ
نأىلإةرصبلاىلإجرخفكلذبهلرمأفءاملاسيجارخإبرمأت:لاق؟كتجاحام:دضتعملا

روصتملامدق:لاقرجاهملانبانعو:لاق.ملعأهللاودادغبىلإعجرمثءدضتعملايفوت

رجفلاعلطاذإفءهبملعيالويلصيوفوطيلليللارخآيفةودنلارادنمجرخيناكوًاجاح

عمسذإفوطيرحسلانيحةليلتاذوهامنيبف.سانلابىلصةالصلاتميقأاذإفرادلاىلإعجر

لوحياموضرألايفداسفلاويغبلاروهظكيلإوكشأينإمهللا:لوقيوهومزتلملادنعالجر

مثهلوقنمهعماسمالمىتحهيشميفروصنملاعرسأف.عمطلاوملظلانمهلهأوقحلانيب
ىلصف.نينمؤملاريمأبجأ:لاقوءاعدفهيلِإلسرأف«دجسملانمةيحانيفسلجوجرخ

كتعمسيذلااذهام:روصتنملاهللاقف.هيلعملسفلوسرلاعملبقأفنكرلاملتساونيتعكر

هللاوف؛عمطلاوملظلانمهلهأوقحلانيبلوحياموءضرألايفداسفلاويغبلاروهظنملوقت

كتأبنأيسفنىلعينتتمأنإنينمؤملاريمأاي:لاقف.ينعلقاوينضرمأاميعماسمتوشحدقل

ىلعنمآتنآ:هللاقف.لغاشلغشاهیفيلفيسفنىلعترصتقاالإواهلوصأنمرومألاب

ءارفصلاوعمطلاينلخديفيكوكحيو:لاق.عمطلاهلخاديذلاتنأ:هللاقف.كسفن

كلخدامعمطلانمدحألخدلهو:لاق؟يتضبقيفضماحلاوولحلاويديىلعءاضيبلاو

تممتهاومهرومأتلفغأف«مهلاومأونيملسملارومأكاعرتساىلاعتهللانإ:نينمؤملاریمآاي

ةبجحوءديدحلانمًاباوبأوءرجألاوصجلانمًاراحبمهنيبوكنيبتلعجوءمهلاومأعمجب
اهتيابجو/لاومألاعمجيفكلامعتثعبومهنعاهيفكسفنتنجسمث.حالسلامهعم[1/۲۱۳]

ىلعمهتيوقوءكونيعيملتنسحأنإو«كوركذيملتيسننإةملظًاناوعأوءارزوتذختاو
نالفونالفالإسانلانمكيلعلخديالنأبرمأتملو«حالسلاوعاركلاولاومألابسانلاملظ

الوءيراعلاالوءمئاجلاالو«فوهلملاالو؛مولظملالاصيابترمأامو«مهتيمسأرغفن
مهتصلخأنيذلارفنلاءالؤهءآراملف.قحلاملااذهيفهلوالإدحأالوريقفلاوفيعضلا

:اولاقءاهمسقتالولاومألايبجتكنعاوبجحيالنأمهترمأوكتيعرىلعمهترئأوكسفنل
سانلارابخأنمكيلإلصيالنأىلعاورمتئافانلرخسدقوهنوخنالانلامفهللاناخدقاذه
.هردقرغصيوهتلزنمطقستىتحهوصقنالإمهرمأفلاخيفلماعكلجرخيالواودارأامالإ
ايادهلابكلامعمهعناصنملوأناكفمهوباهوسانلامهمظعأمهنعوكنعكلذرشتنااملف

ملظاولوانيلكتيعرنمةردقلاوةورثلاوذكلذلعفمث«كتيعرملظىلعاهباووقتيللاومألاو

كناطلسيفكءاكرشءالؤهراصفًاداسفوًايغبعمطلانمهللادالبتألتمافةيعرلانممهنودنم

كروهظدنعكيلِإهتصقعفردارأنإو«لوخدلانيبوهنيبليحملظتمءاجنإف.لفاغتنآو
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غليولجرلاكلذءاجنإفءمهملاظميفرظنيالجرسانللتفقو«كلذنعتيهندقكَدَجَو

ملةباجإوةمرحهبملظتمللتناكنإفءهتملظمعفريالنأملاظملابحاصاولأسكتتطاب

وهو«ثيغتسيو؛وكشيوءهبذوليوهيلإفلتخيمولظملالازيالف«مهنمًافوخديريامهنكمي

ًالاکننوکیلءًافینعًابرضبرضیفكيدينيبحرطأو«جرخأودهجاذإف«هيلعلتعيو«هعفدي
.ةيمأونبتناكدقوءاذهىلعهلهأومالسإلاءاقبامفريغتالو«ركنتالفرظنتتنأوهريل

[ب/٤٠۲۱]يتأيلجرلاناكدقلو.فصنيفمهيلإهتمالظتعفرالإ/مولظملااهيلإيهتنيالبرعلاتناكو

؛كلامكلامهنوردابيفمالسإلالهأاي:يدانيفمهناطلسبابغلبيىتحدالبلاىصقأنم

كلماهبونيصلاىلإرفاسأنيسؤملاريمأايتنكدقلو.هلفصنيفمهناطلسلهتملظمنوعفريف
تکباليکبتكلام:ءءارزوهللاقف.يکبيلعجفمهكلمعمسبهذدقوةرماهتمدقف

الفخرصيبابلابمولظملانكلويبتلزنذِإةبيصملاىلعيكبأتسلينأامأ:لاقف.كانيع

سبليالسانلايفاودان«بهذيمليرصبنإفبهذيعمسناكنإامأ:لاقمث.هتوصعمسأ

اياذه.هفصنيفًامولظمىريلهراهنلايفرطليفلابكريناكف.مولظمالإرمحأبوثدحأ
هللابنمؤمتنآوءهکلميفهسفنحشىلعنيكرشملابهتفأرهتبلغدقهللابكرشمنينمؤملاريمأ
الإلاملاعمجتالكنإف«كسفنحشىلعنيملسملابكتفأركبلغتالوليهللايبنمعنباو

نطبنمطقسيريغصلالفطلايفاربعهللاكارأدقفيدلولاهعمجأ:تلقنإ:ةثئالثنمدحاول

فلطليىلاعتهللالازيالفهيوحتةحيحشديهنودوالإلامنمامولامضرألاىلعهلاموهمأ
نإو.ءاشينميطعيهللالبيطعتيذلاتسلوءهيلإسانلاةبغرمظعتىتحلفطلاكلذل

اوعمجاممهنعىنغأامكلبقناكنميفاربعهللاكارأدقفيناطلسديشأللاملاعمجأ:تلق

نمهيفمتنكاموكيدلاووكرضاموعاركلاوحالسلاولاجرلانماودعأاموةضفلاوبهذلانم

مسجأيهةياغبلطللاملاعمجأ:تلقنإف.دارأاممكبهللادارأنيحفعضلاوةدجلاةلق

ريمأايحلاصلالمعلابالإكردتالةلزنمبالإهيفتنأامقوفامهللاوفاهيفتنأيتلاةياغلانم

عنصتفيكف:لاق.ال:لاق؟لتقلانمدشأبكتيعرنمكاصعنمبقاعتلهنينمؤملا

[ب/٥٠۲]امنإو‹لتقلابهاصعنمبقاعيالىلاعتوهوايندلاكلمتنأاموهبهللاكلوخيذلاكلملاب/

نمايندلاكلمنمنيبملاقحلاعزتنااذإلوقتامف؟ميلألاباذعلايفدولخلابهاصعنمبقاعي

َءاكبروصنملاىكبف؟ايندلاكلمنمهيفتنكاممًائيشكنعىنغيأباسحلاىلإكاعدوكدي

امفيلايتحافيك:لاق.ًاثيشكأملوقلخأملينتيلاي:لاقمثهتوصعفتراوبحتناوًاديدش
؟مهنمو:لاق.نيدشرملامالعألاةمئألابكيلع:لاقف؟ًانئاخالإسانلانمرأملوتلوخ

لبقنمكقيرطنمرهظاممهلمحتنأةفاخمكنماوبره:لاق.ينماورف:لاق.ءاملعلا:لاق
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نمعنماوءملاظلانممولظمللرصتناو«باجحلالهسوباوبألاحتفانكلو«كلامع

لاقامبلمعأنأينقفومهللا:روصنملالاقف«كتيعروكرمأحالصىلعكنواعيوكيتأي

لاقمث.مهبىلصفجرخفةالصلاتميقأوءهيلعاوملسفنونذؤملاءاجولجرلااذه

دجويملذإًاديدشًاظيغهيلعظاتغافكقنعنبرضألهبيتأتملنإلجرلاكيلع:يسرحلل
:لاقف.هعمقلطنينأهبلطفباعشلاضعبيفيلصيهدجوفلجرلابلطييسرحلاجرخف

جرخأف:لاق؟فيكف:لاق.كلتقيالو:لاق.ينلتقي:لاق.ليبسنمكلذىلإيلسيل

ءاعدامو:لاق.جرفلاءاعدهيفنإف«هذخ:لاق.بوتكمءيشهيفاقرهعمناکدوزنم

؛هرورسمادوهبونذتمدهاحابصوءاسمهباعدنمنأوديهشلاالإهقزريال:لاق؟جرفلا

هللادنعبتکو«هودعىلعنيعأوهلومأميطعأو؛هقزريفهلطسوهءاعدبیجتساو

تولعوءافطللانودكتمظعيفتفطلامكمهللا:لوقت.ًاديهشالإتوميالوًاقيدص

سواسوتناكوكشرعقوفامبكملعككضرأتحتامتملعو/ءامظعلاىلعكتمظعب[[/]

لكعضخوكتمظعلءيشلكداقناوكملعيفرسلاكلوقلاةينالعوكدنعةينالعلاكرودصلا

هيفتحبصأوتيسمأمهلكنميللعجاكديبةرخالاوايندلارمأراصوكناطلسلناطلسيذ

يلمعيبقىلعكرتسويتئيطخنعكزواجتويبونذنعكوفعنإمهللا.ًاجرخموًاجرف
نسحملاكنإوًاسنأتمكلأسأوًانمآكوعدأهيفترصقامبهبجوتساالامكلأسأنأينعمطأ

ضفبتأو«ينعكئانغتساعممعنلابيلإددوتتكنيبوينيباميفيسفنىلإءيسملاينإويلإ
كلضفبدعفءكيلعةأرجلاىلعىنتلمحكبةقثلانكلوءكيلِإيراقتفاعميصاعملابكيلإ

.ميحرلاباوتلاتنأكنإيلإكناسحإو

كليو:لاق.مسبتوَيلِإرظنفنينمؤملاريمأىلعتلخدفيبيجيفهترَيَصَفهتذخأف:لاق
تاه:لاقف.خيشلاعميرمأهيلعتصصقونينمؤملاريمأايهللاوال:تلقف؟رحسلانسحتأ
مهردفالآةرشعيناطعأوهخسنبرمأوتوجندق:لاقو.يكبيلعجمثكاطعأيذلاقرلا
ةلقو«ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألايفمهتداعوءاملعلاةريستناكاذكهف.ملعأهللاو

نأهمكحباوضرومهسرحينأهناحبسهللاىلعاولكتامهنكل«نيطالسلاةوطسبمهتالابم
.اهتواسقلازأواهنيلفةيساقلابولقلايفمهمالكرثأةينلاهيفاوصلخأاملفءةداهشلامهقزري

.ةييرعلابتكلاءايحإرادةعبطءيلازغلامامإلل

-ءايحإلا-باتكنم٤٤۳صركنملانعمهيهنوفورعملابءارمألارمأ-باتكنمةلوقنمةصقلاهذه(١)
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مهلاوقأدعاستملاوملكتنإواوتكسفءاملعلانسلأعامطألاتديقدقفنآلاامأو

كولملاداسفبةيعرلاداسففاوحلفألملعلاىضتقمباولمعوهللااودصقولواوحجنيملفمهلاوحأ

ىلوتسانمومهبولقىلعهاجلاولاملابحءاليتسابءاملعلاداسفوءاملعلاداسفبكولملاداسفو

[ب/۲۱۷]هللاو/رباكألاوكولملاىلعفيكفلاذرألاىلعباستحالاىلعردقيملايندلابحهيلع

نسحوهللادمحبيهنلاورمألاباوبأتزجنءميظعلايلعلاللابالإةوقالولوحالوناعتسملا

.مالسلامتأوةالصلالضفأهيلعهيبندمحمانديسىلعةالصلاوهنوع

 



ةعباسلاةرطنقلا

باوبألانمهيلعلمتشتاموةبوتلاركذيف

معنأةمعنءلاعفألاةساجتنلةراهطوءلامعألاتاروعلةرتسةبوتلالعجيذلاهللدمحلا

ورغالهنإف‹مدقلامهبتلزامدعب«نيبئاتلاهئايلوأىلعاهبنتمأةنمو«نينمؤملاهدابعىلعاهب

نمو«مدآهيبأباهبیدتقاةميشو«مرتخانماهبفرعيةنشنشيهف«مرتجاويمدألابنذأنإف
نمفءمدنتوهنمفلساممباتو.مدنلانسهئطخىلعمدآعرقنكلوءملظامفهابأهبشأ

ةكئالملابأدوهًامئادريخللدرجتلالب.مدقلاهبتلزدقفةبوتدلانودبنذلايفةدقهذختا

دعيريخلاىلإعوجرلاو«نيطايشلاميشنمهنععالقإلانودًامئادرشللدرجتلاو«نيبرقملا
.ناطيشعالقإلانودرشللدرجتملاف«نييمدالاةرورضنمرعشلا

ناسنإلاةنيطيفجودزادقهنأل؛ناسنإةقيقحلايفوهريخلاىلإرشلانععلقملاو

‹ناطيشلاىلإوأمدآىلإوأكلملاىلإبسنينأدبالف«ناتيجسهيفتبحطصاو«ناتبئاش

نمفراقامبءناسنإلاعبطنمجرخيملنيحءمدآىلإهبسنةحصبناهربلاماقأدقبئاتلاف

يفهبسنحصدقنايغطلاوةفلاخملاىلعرصملاو«ناسحألاوةبوتلابهنععلقأذإءنايصعلا

.ناطيشلاىلإكلذ

نمجراخرمأفًامئادريخلاىلإ/ضحملادرجتلابةكئالملاىلإبسنلاحيحصتامأو]/۸]
ىدحإالإهصلخيالءامكحمًانجعمدآهنيطيفريخلاعمنوجعمرشلانإف؛ناكمإلازيح
ثئابخنمناسنإلارھوجصیلختيفةرورضرانلابقارتحالافمنهجرانوأمدنلاران:نيران

.ناطيشلا

طاسبىوطينألبقنيرانلافخأىلإةردابملاونيرشلانوهأرايتخاببنذملااهيأكيلعف
مركأىلعميلستلاوةالصلاوءراتلاىلإوأةنجلاىلإامإءرارطضالارادىلإقايسنإورايتخالا

.راربألانيرهاطلاهباحصأوهلآىلعوراتخملايبنلاهللادبعنبدمحم«رازنودعمنمثوعبم
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ناسنإلاعنميديقهنأوءنالذخلابقعيونامرحلاثرويبونذلامؤشناكاملقدعبامأ

ةبوتلاتناكوءنآرقلارجاوزهيفرئؤتالىتحهبلقيسقيو«نمحرلاةمدخىلإةعراسملانم
بجو.بويعلاراذقأباهتساجندعباهلةراهطوبونذلاىلعرارصإلاباهتومدعببولقللةايح
ةرطنقلاهذهلمتشتفءاهبلإمتتاليتلااهطورشحضونواهتقيقحوةبوتلاةليضفنيبننأانيلع
:باوبأةسمخىلع

.اهبوجونايبوةبوتلالضفيف:اهنملوألا

.اهتافصفالتخاىلعبونذلاوهوةبوتلاهنعاميف:يناثلاو

.اهبالإلبقتاليتلاةبوتلاطورشيف:ثلاثلاو

.ةبوتلاماوديفونيبئاتلاماسقأنايبيف:عبارلاو

هللابورارصإللاةدقعلحيفجالعلاةيفيكوةبوتلاىلعثعابلاببسلايف:سماخلاو

لوألابابلا

اهبوجووةبوتلالضفيف
.مومعلاىلعرمأاذهو”ًاعيمَجهللاىلاوُبوُتَو»:ىلاعتهللالاق

[ب/۲۱۹]ذوخأم/بئاوشلانعةصلاخيأ.”«احوُصَتهيونهللالإاوُبوُث:ىلاعتهللالاقو
.حصتلانم

بوتينأ:لاقفحوصنلاةبوتلانعلئسهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعيورو

.عرضلاىلإنبللادوعيالامكبنذلاىلإدوعيالمثءرملا

نبالئسو:لاق.كلذلثمامهنعهللايضربعكنبركبيبأولبجنبذاعمنعو

ثدحيالوءهنمبوتيفمدنيمث«بنذلالجرلابنذينأ«حوصتنلاةبوتلا:لاقفاهنعسابع
نأىلعمزعهنأعمجأوةبوتلاىلإداعبنذلاىلإداعنإف:لاق.توميىتحهيلإعوجرلابهسفن

:یلاعتهللالاقو.ًاحوصنةبوتهتبوتتناككلذكناكنمفءىتآامىلعمدنیوهيفدوعيال

.۳۱:ةيآلارونلاةروس(١)
.8:ةيآلاميرحتلاةروس(۲) ١٠/م۲/جتاريخلارطانق۸:ةيآلاميرحتلاةروس

 



ةبوتلاةرطنق۱۷۸

للابويكيلوابيرقنَِنوُبوُيمثٍةَلاَهَجِبَءوُيلأَنوُلَمْعَيَنيَِلِلهللاىلَعهبااَمّ»
۳۶

لبقباتنملکوءاملاعناكنإوبنذلاةعقاومدنعلهاجبنذملكنإ:لاقيو

نيبوبحيهللانإ:ىلاعتهللالوقةبوتلالضفىلعلدياممو.بيرقنمباتدقفتوملا
)۲(ُGYوص

.ةيآلاناوتتحيهللانإ:ىلتمث.ههبنذهرضيملًادبعهللابحأاذإوهل

:هناحبسلاقو.«بئاتباشنمهللاىلإبحأءيشنمام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
e ر 2hi ِ 7 - .َ 0 0 4 7 1

ْنَعاوُمْعَيَوهدابعْنَعهبللبييذلاوُهَو»:لاقو.ةيآلا”4بؤوَلألباَقَوبنذلارفاَعل
.٩”تاسلا

ءيسملوراهنلاىلإليللاءيسملةبوتلابهذيطسيهللانإ!:لاقهنآمالسلاهيلعهنعو

بلاطلاوءةبوتلابلطنعةيانكديلاطسبو."ءاهبرغمنمسمشلاعلطتىتحليللاىلإراهنلا
.لباقوهوالإبلاطالوبلاطبسيللباقبرقلباقلاءارو

هللاباتلمتمدنمثءامسلاغلبتىتحاياطخلامتلمعول»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
۱“ہکیلع

.۱۷:ةيآلاءاسنلاةروس(١)
.٢٢۲:ةيآلاةرقبلاةروس(۲)

-ءايحإلاباتكيفيناثلاولوألارطشلايلازغلاركذدقو.ثيدحلانملوألارطشلانعيقارعلالاق(۳)
يبأنباىورفلوألارطشلاامأوءلوألانوديناثلارطشلابدوعسمنباثيدحنمهجامنباهاور:(٠/8)
.«بئاتلاباشلابحيهللانإ»:فيعضدنسبسنأثيدحنمباوثلاباتكيفخيشلاوبآأوءايندلا
دبعلابحيهللانإ»:يلعثيدحنمفيعضدنسبىلعييبأوءدنسملادئاوزيفدمحأنبهللادبعلو
.(باوتلانتفملانمؤملا

.٢٢۲:ةيألاةرقبلاةروس(4)
.۳:ةيآلارفاغةروس(0)
.٢۲:ةيألاىروشلاةروس(1)
نمملسمهاور:(٤/۱۳)ينغملايفيقارعلالاقو(۲۳/۸٥)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلاهركذ()

:يناربطللةياوريفو؛ثيدحلا٠Fراهنلاءيسمبوتيلليللابهديطسبي»:ظفلبیسوميبأثيدح
.ثيدحلا«....راهنلاببوتينأليللاءيسمل»

=عجار.«متبتمث»:لاقو.«متاطخأول»:ظفلبنسحهدانسإوةريرهيباثيدحنمهجامنباهاور(۸)



۱۷۹ةبوتلاةرطنق

[1/۲60]كلذفيكو:ليق«ةنجلاهبلخديفبنذلابنذيلدبعلانإ»:مالسلا/هيلعلاقو

:لاقهنأًاضيأهنعو.ةنجلالخديىتحًارابًابثاتهنيعبصننوكي»:لاق؟هللالوسراي

.ةمادنلابنذلاةرافك»

:لاق؟ةبوتنميللهفشحاوفلابلمعأتنكينإهللالوسراي:لاقًايشبحنأيورو
يشبحلاحاصف.«معن»:لاق؟اهلمعأانأويناريناكأهللالوسراي:لاقفعجرمثیلوف.«معت»

۰هسفناهیفتجرخةحيص

كتزعو:لاقف.ةمايقلامويىلإهرظنأفءةرظنلاهلأسسيلبإنعلاملىلاعتهللانأىوريو

٩”تبجحاليلالجويتزعو:هللالاق.حورلاهيفماداممدآنبابلقنمتجرخالكلالجو

.”خسولاءاملابهذيامكتائيسلانبهذيتانسحلانإ:لاقو.حورلاهيفمادامةبوتلاهنع

يف.”4ًاروُفَعنيبالَناَكهَإ»:ةيآلاهذهتلزنأ:لاقهنأبيسملانبديعسنعو

.بوتيمث«بنذيمث«بوتيمث«بنذيلجرلا
‹مهنمتلبقاوباتنإمهنأنيبنذملارشب:لجوزعهللالوقي:لاقهنأليضفلانعو

.مهتبذعيلدعتعضونإينأنيقيدصلارذحو

اوحبصأنكلودبعلااهبموقينأنممظعأهللاقوقحنإ:لاقهنأبيبحنبقلطنعو

.قباسلازدصملا=

ثيدحنمةيلحلايفميعنيبألوءًالسرمنسحلانعةلاضفنبكرابملانعدهزلايفكرابملانباهاور(۱)
هيفوثيدحلا....هلرفغهنزحأهنأهيلإهللارظناذإفهنزحأهركذاذإفبنذلابنذيلدبعلانإ:ةريرهيبأ

هللانإ:رمعنبانعةبوتلايفايندلايبأنبالوثيدحلايففعضمهنكلحلاصلجروهوءيرملاحلاص

.قباسلاردصملا.ظوفحمريغثيدحلاوهبنذيبنذلابدبعلاعفنيل

كلامنبورمعنبىيحيهيفوسابعنباثيدحنمبعشلايفيقهيبلاويناربطلاوءدمحأهاور()
.قباسلاردصملايفيقارعلا.يركشيلا

.ًالصأهلدجأمل:(٤/٤٠)ينغملايفيقارعلالاق(۳)
.(٤/٤۱)ءايحإلانماهتحضوتساوةحضاوريغلصألايف()

البرايكتزعو:لاقناطيشلانأ:ديعسيأثيدحنمهححصومكاحلاوىلعيوبأو؛دمحأهاور()

اممهلرفغألازأاليلالجويتزعو:لاقفءمهداسجأيفمهحاورأتمادامءكدابعيوغألازأ

.اطايتحاهتركذفلييبنلاىلإهزعيملواذكتىوريوةغيصب-يلازغلايأ-فنصملاهدروأ«ينورفغتسا
9ىنغملاىفىقارعلاهلاق

.٥۲:ةيآلاءارسإلاةروس()



ةبوتلاةرطنق1

مآيفهنعتيحمهبلقاهنملجوفاهبمَاةثيطخركذنم:لاقرمعنبهللادبعنعو

٠”باتكلا

تدعنئليلالجويتزعو:هيلِٳهللاىحوأفبنذأليئارسإينبنمًايبننأىوريو
ندوعأالينمصعتملنئلكلالجوكتزعوانأانأوتنأتنأبراي:لاقف.كنيذعأل

.هللاهمصعف

لوقيف.ةنجلالخديىتحًامدانلازيالفبنذلابنذيلدبعلانإ:فلسلاضعبلاقو

.بنذلايفهعقوأملينتيل:سيلبإ

لوقيفبونذلابرميفةمايقلامويهبونذلجرلايلعضرعت:لاقهنأتباثنببيبحنعو
.هلرفغيفكنمًاقفشمتنكينإ

ضرعاف؟ةبوتنمهللههبملأبنذنعهللاهمحردوعسمنبالاس/الجرنایوریو[ب/۲۲۱]

قلغتاهلكباوبأةينامثةنجللنإ:لاقفنافرذتهينيعىأرفهيلإتفتلامث«دوعسمنباهنع

.سأيتالولمعافقلغيالهبالكومًاكلمهيلعنإفءةبوتلابابلإحتفتو

هللالوقورفاكلاةبوتميحرلادبععمانركذت:لاقهنأمساقلانبنٰمحرلادبعنعو

ًالاحنسحأملسملانوكينأوجرألينإ:لاقف.”4€فلَسُدَفاممهلرقياوُهََينإ:ىلاعت
.مالسإدعبمالسإكملسملاةيوتنأينغلبدقو«ىلاعتهللادنع

دبعلانإ«لزنمباتكو«لسرميبننعالإمكثدحأال:لاقهنأملاسنبهللادبعنعو

.نيعةفرطنمعرسأهنعتطقسنيعةفرطهيلعمدنمثًابنذلمعاذإ
.ةدئفأقرأمهنإف؛نيباوتلاىلإاوسلجا:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

لاقو.يلعباتاذإ:لاق؟یتمو:لیق.يلهللارفغيىتمملعأانأ:فلسلاضعبلاقو

ةبوتلامزاولنمةرفغملانألةرفغملامرخأنأنمفوخأةبوتلامرحأنأنمانأ:مهضعب
.٩ةلاحمالاهعباوتو

مهنملجرماقباذعلامالسلاهيلعسنويموقنياعامل:لاقهنأضايعنبليضفلانعو

.(٤/٤٠)ءايحإلايفيلازغلاامهركذ(١۱)

.۳۸:ةيآلالافنألاةروس(۲)
.(٤/١٤۱)ءايحإلايفيلازغلاهرکذقبساملک(۳)



۱۸۱ةبوتلاةرطنق

تنآامريخلانمانبلعفافلجأواهنممظعأكوفعو«تلجوتمظعدقانبونذنإمهللا:لاقف

.باذعلامهنعهللافشكف:لاق.هلهأنحنامرشلانمانبلعفتالوهلهأ

يفرظنفةنسنيرشعهاصعمثةنسنيرشعهللادبعباشليئارسإينبيفناكهنأىوريو

ةنسنيرشعكتيصعوةنسنيرشعكتعطأيهلإ:لاقفكلذهءاسفهتيحليفبيشلاىأرفةآرملا

انتكرتوءكانببحأفانتببحأًاصخشىريالو:لوقيًالئاقعمسف؟ينلبقتأكيلإتعجرنإف
.كالىانيلإتعجرنإف‹كانلهمأفانتیصعو‹كانكرتف

[آ/۲۲۲]یلعارجلجریضمنمضعبيفناکهنأیوریاميفو:لاقبولقلاةايحباتكنمو/

هللاىلإًاعيفشسمتلمينإ:هتجوزللاقف.ةبوتوًاريخهبدارأىلاعتهللانإمثهللايصاعم

هتركذنإكنإف؛كبرركذتال:ةهيقفريغتناكوهلتلاقفيتبوتلبقيهلعلفءهيلإبوتأل

يعفشاءامسايحيصيءارحصلاىلإلجرلاجرخف:لاقهقلخنمًادحأهبذعيملًاباذعكبذع

یتحكلذكلازامفءيلاوعفشايبرةكئالماييليعفشاضراييليعفشالابجاييل

دقفرشبآ:هللاقف.ههجوحسموهسلجأفًاكلمهيلإهللاثعبفهيلعًايشغمَرْحخفدهجلاهكردأ

يفدشنيو.كلتعفشأكتيشخ:لاق؟هللاىلإيعيفشناكنمو:لاق.كتبوتهللالبق

:ىنعملا

اديكيلإددميملكحيوتوملاامًادهتجمءاصلخلاةبوتلاىلإرداب

ًادغتاممويلايفًاتيمنكيملنإرطخىلعايندلايفءرملاامنإف

.(هسفنبرغرغيملامدبعلاةبوتلبقيىلاعتهللانإ»:لاقهنأوَهللالوسرنعیوریو

.«توملادنعكلملاهرغرغيملام»:رخآربخيفو

بحاصالوهرفكنمرفاكةبوتلبقتالنأةمايقلاتارامأنمو:لاقءايضلاباتكنمو

هلقعريغيملامنونجملاكلذكوءهمطخبذخؤيملامةطوسبمةبوتلا:لاقيو.هتريبكنمةريبك

.نونجلانم

نمالإةمايقلامويىلإبئاتلكنمةلوبقمةبوتلا:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعو
ةبوتالفًايبنلتقنموءًاملظليباههاخألتقيذلامدآنبليباقو«رافكلاسأرسيليإ:ةثالث
.ةثالثلاءالؤهل

.قباسلاردصملاعجار()

.(٤/٦٤٤)ينغملايفيقارعلاهلاق«رمعنباثيدحنمهجامنباوءهنسحويذمرتلاهاور(۲)



۸Yةبوتلاةرطنق١

ال:لقوكتوملبقبتءىطاخلادبعلااهيأ:لوقيلجوزعهللانأرابحألابعكنعو

.اهعرفىلإاهلصأكيدهيةنجلابابيفاهعرفوكربقيفاهلصأارونكلاهلعجأهللاالإهلِإ

هاياطخوهبونذضرألاعاقبوهتظفحهللاىسنأًاحوصنةبوتباتاذإ/دبعلانإ:لاقيو.بنذ[ب/۴]

:ىنعملااذهيفدشنيو

هملعيىلوملاولهجيدبعلاوهموميىلوملاوبنذيءرملا

انأبتكأ:لاق؟بتكأامو:لاق.بتكا:هللاقملقلاقلخاملىلاعتهللانأىوريو

.باتنمىلعبوتأباوتلا

مثءةيصعماهيفعقاوفضرألاىلإجرخمثكسنتدقباشناكهنإ:فلسلاضعبلاقو

ءيديسايدوعأاليديسايدوعأال:هدوجسيفلوقيلعجوادجاسًرْخفهللارظنفرکذ

ىلإدوعت«برلاديسلاانأودبعلاتنأءانأانأو«تنأتنأفكسأرعفرا:هدوجسيفيدونف

.لضفلابةرفغملاىلإدوعأو‹لهجلاببنذلا

بنذمدبعتوصنمهللاىلإبحأتوصنمام»:لاقهنألیهللالوسرنعيورو

كنيمينعوكلامشنعوكيدينيبانأاهيدبع:لجوزعهللالاق«براي:لاقاذإبئات

.۱٩لترفغدقيناودهشايتکئالمضعبكيدنعتنأ٠طعتلسكفلخنمو

لك:يدونف.ينمصعامهللا:لوقيوهوتيبلابفوطينيحلاصلاضعبناكهنأىوريو

نبخرويیمسيهللاءايبنأنمًايبننأملعأهللاوىورياميفو:لاقبولقلاةايحباتكنمو
ًابنذهللتبنذأينإءجاومألاةريثكلاءروغةديعبلاراحبلااهتيأىدانفًاراحبىتأفًابنذبنذأءانرام
انرامنبخروياي:هلتلاقفءهبيجتنأراحبلاىلإهللایحوأف؟ةعاسهللانعيثيغمتنآلهف

للانيعبالإةرطقالوءظفاحهللانماهيلعولإةجومانيفاماذهلوقتليئارسإينبيبنتنأ
لهفًابنذتبنذأىنإباعشلاو/ةيودألاةريثكلالابجلااهتيأ:ىدانفالابجىتأف؟كييغتنيأفاب

ءافعضلايفلماكلايفيدعنباء(۸/١۲۱)ءايلوألاةيلحيفميعنيبأ:دنعثيدحلافارطأ(١)
.(۸۰١٠٠1)لامعلازتكيفدنسملاىقتملا((٢۲/۷)



۸۳ةبوتلاةرطنق

يبنتنآانرامنبخروباي:تلاقفهبيجتنألابجلاىلإهللاىحوأف؟ةعاسهللانعيتبيغمتنأ

الإ“”[ةقرو]نمطقستاموءظفاحهللانماهيلعوالإةرجشانيفامءاذهلوقتليئارسإينب

ينلعجاوءداسجألايفيدسجو‹حاورألايفيحورضبقامهللا:لاقفخروبعرصف.اهملعي

.يتنجكنكسأويبيبحايكافوتألبهللاىحوأف.باسحلارضحأالًالمه

‹ءيشهعفنيملفءادیدشِءاکبهتئیطخنعیکبهنأ:مالسلاهيلعدوادنعیوریاميفو

دوادایهيلِإهللایحوأف:لاق؟يئاکبمحرتامأبراي:لاق؛همغدتشاو«هعرذقاضاملف

روبزلاتولتاذإتنكويبنذىسنأفيكفيديسويهلإ:لاقف؟كءاكبتركذوكبنذتيسن

تسنأوءيسأرىلعريطلاينتلظأوءحيرلابوبهنكستوءهيرجنعيراجلاءاملافك
اي:هيلإهللاىحوأف؟كنيبوينيبيتلاةشحولاهذهامفيديسويهلإ.يبارحمىلإشوحولا
ءيديبهتقلخيقلخنمقلخمدآدوادايءةيصعملاةشحوهذهوءةعاطلاسنأكلذدواد

؛يراقوجاتبهتجوتويتمارکبوثهتسبلأوءيتکئالمهلتدجسأو«يحورنمهيفتخفنو

ًانايرعيراوجنعهتدرطف«يناصعفيتنجهتنکسأويتَمَأءاوحهتجوزفةدحولاّيلِإىكشف

تدعنإو‹كانلهمأفانتيصعوءكانبجأفانتعطأ:لوقأقحلاولوقآامينمعمسادوادای.ًلیلذ

.كانلبقكنمناكامىلعانيلإ

ء؛بصنلاوبعتلاكتيرذتثروأمدآايمالسلاهيلعمدآىلإلجوزعهللایحوأ:ليقو

روبقلانمنيبئاتلارشحأمدآايكتيبلتكهتيبلكتوعدبمهنميناعدنمءةبوتلامهتثروأو

تحصاذإاهنأوءةبوتلالضفيففاكردقلااذهف.""”باجتسممهؤاعدونیکحاضنیرشبتسم
]٥1/۲۲[.مكحأوملعأهللاوةلاحمال/ةلوبقماهطورشب

يناثلابابلا
اهلكبونذلايهوةبوتلاهنعاميف

اذإوءهتفرعمدعبالإءيشلاكرتنكميالوءهلكرتوبنذلانععالقإةبوتلانأملعا

.ةبجاوًاذِإبونذلاةفرعمفًابجاوهبلإاهيلإلصوتيالامناكةبجاوةبوتلاتناك

ءلوطيكلذريسفتولعفوأكرتنمىلاعتهللارمألفلاخموهاملكنعةدابعبنذلاو

.قايسلابسانيامتبثأو؛لصألانمطقسنيفوقعملانيبام()
.(٤/0)ينيدلامولعءايح]يفانهامممتأبربخلايلازغلاركذ(۲)



ةبوتلاةرطنق۸

.هباتكيفيلازغلاهركذامىلعناسنإلاقالخأنماهعباتمىلإريشننكلو

:ناسنإلاةرطفيفةزوكرمتافصعبرأيفرصحنتبونذلاتاراثمنإ:لوقنف

هلالجلجبرلاتافصبهبشتلاوعوزتلاناسنإلانميضتقتوةيبوبرةفص:اهادحإ
ماودبحوءىنغلاوءزعلاوءانثلاوحدملابحو«توربجلاوءرخفلاو«ربكلاك:كلذو

ةفصلاهذهوءىلعألامكبرانأ:لوقينأديريهنأكىتحةفاكلاىلعءالعتسالابلطوءاقبلا

."”يصاعملارثكألتاهمألاكيهوتاکلهمةريثكبونذاهن۱٩تعبت

رمألاوعادخلاوةليحلاويغبلاودسحلااهنم”"ثعبنييتلايهوةيناطيشةفص:ةيناثلاو
ءعدبلاىلإةوعدلاوءقافتلاوءدقحلاوءركملاو«؛شفلااهيفلخديو«ركنملاوداسفلاب

.كلذهابشأو«سانللءوسلارامضإوءلالضلاو

صرحلاوءايندلاىلعبلاكتلاوهرشلاثعبنياهنموةوهشلايهوةيميهبةفص:ةثلاثلاو
ءةقرسلاوءطاوللاوءانزلا:نمءاشحفلاوركنملاروثيهنمو«نطبلاوجرفلاةوهشءاضقىلع

.°”تاوهشلالجألماطحلاعمجيفماثألاباكتراو«ماتيألالاومألكأو

سانلاىلعمجهتلاو‹ةأرجلاودقحلاو«بضغلاثعبنياهنمو:ةيعبسةفص:ةعبارلاو

امنإو.كلذءارشأو«ضارعألاقيزمتوء”لاومألاكالهتساو‹لتقلاو«متشلاو«برضلاب/[ب/1
ءةسوبيلانم:ءايشأةعبرأنمةنوجعمهتنيطنأل؛ناسنإلايفةزوكرمتافصلاهذهتناك

حوروسفنهيفلعجمٹءءاموبارتنمقلخهنأكلذوءةدوربلاوءةرارحلاوءةبوطرلاو

نمتراثف«حورلانمهتدوربو«سفنلانمهترارحوءءاملانمهتبوطرو«بارتلانمهتسوبيف
.انمدقامكةقفتمريغقالخأةفلتخملاعئابطلاهذه

امنإوءةزيرغءوسوةعيبطلكنمهيفوالإدحأنمامو:بطلاباتكيفلاقيدقو
هيفنوكيالنأنمدحأملسينأامأوءاهدادضأبءوسلاعئابطلاةلباقميفسانلانيبلضافتلا
املكف؛ىلاعتهللانذإباهلعمقلاباهبلغيلقاعلاميلحلايوقلالجرلانكلوءالفاهنمءيش

.بعشتي:ءايحإلايف()

.هصنب(٤/١٠)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار)۲(

.بعشتي:ءايحإلايف(۳)

.(9٤/١٠5١1قباسلاردصملاعجار(8)

.هيفهصنباذهلكوقباسلاردصملاعجار)0(
.هيفهصنباذهلكقباسلاردصملاعجار()

 



٥۱۸ةبوتلاةرطنف

.هللانوعبالإكلذلانينلوةلماخهيفتسيلاهنأكريصتىتحاهعمقتعلطت

بلغتيتلايهةيميهبلاةفصلاف«ناسنأإلاةرطفيفجيردتاهلانمدقيتلاتافصلاهذهو

ةليحلاوزكملاوعادخلايفلقعلااتلمعتسااتعمتجااذإمثءايناثءةيعبسلاةفصلااهلوتتمثءلوأ

تافصلاهذهفاهلاثمأوزعلاورخفلاوربكلايهواهرخأةيبوبرلاةفصلامث«ةيناطيشلاةفصلايهو

قافتلاوةعدبلاورفكلاكبلقلايفاهضعبفحراوجلاىلعرجفنتاهنمو.اهعبانموبونذلاتاهمأ

ىلعاهضعبوناسللاىلعاهضعبوءعمسلاونيعلاىلعاهضعبواهريغو‹سانللءوسلارامضإو
.°”ليصفتىلإجاتحيالحضاوكلذو؛نيلجرلاونيديلاىلعاهضعبو«جرفلاونطبلا

لصف

:نيهجوىلعبونذلانأملعا

[1/۲۲۷]قلعتياممامهريغو/موصلاوةالصلاكرتك:كلذوهللانيبودبعلانيببونذ:امهدحأ

.تابجاولانمهب

لتقوءتابجاولاقافنلاو«تارافكلاوةاكزلاكرتككلذودابعلاقحهبقلعتيام:ىناثلاو

املكف-باتكلاهبلوطيامم-ءكلذهابشأو«ضارعألاقيزمتوءلاومألابصغوء؛سفنلا

عمبرقأوىجرأهيفوفعلافهللانيبودبعلانيباموءظلغأهيفرمألافدابعلاةملظمهبقلعتي

.رافغتسالاوةبوتلا

ءكرتيالبنذوءرفغيالبنذوءرفغيبنذ:ةئالثبونذلانأ»:ربخلاىفءاجدقو

يذلاوءىلاعتهللابكرشلارفغياليذلاو«ىلاعتهللانيبومهنيبدابعلابونذرفغتيتلابونذلاف

.تالاحلادشأيفاهبذخأايندلايفاهنمصلختيملنإ."«دابعلابونذكرتيال

لصف

مثالارئابُكنوُييَجَيَنيِذَّلأو:ىلاعتهللالاق«رئابكورئاغصىبونذلاٍمسقنتمث

الإةَريبَكالوةَرْيِفَصرديال:ىلاعتهللالاقو«رئاغصلاينعي. مللالإشحاَوَفَلاَو
.”«اماَصحَأ

.(٤/٦٠)مالكلانيباهبلصفتارقفلاضعبفاضأفلؤملانأريغهيفوهوءايحإلاعجار()
هيفوةشئاعثيدحنمهححصومكاحلاوءكمحأهاور:(٤/١۱)ينغملايفيقارعلالاقهوحننع()

.يناربطلاهاورو«ناملسثیدحنمداشهلوهريغونعمویاهفعششيقلیسومنبةقدص

.۳۷:ةيآلاىروشلاةروس(۳)
.4۹:ةيآلافهكلاةروس(5)

 



ةبوتلاةرطنق٦۱۸

37<ء02aerام5و.بَ 'کتاْمكْنَعركنهلعنوهتامرثابُكاوُبنَتْجَتنإ:ىلاعتهللالاقو

تبنتجانإنهنيبامنرفكيةعمجلاىلإةعمجلاوسمخلاتاولصلا»:ٍيَيىبنلالاقو
.يابكلا

كلذلو.ةريبك""”يهفىلاعتهللةفلاخملك:مهضعبلاقفاذهيفسانلافلتخادقو

.تيصعنمىلإرظنانكلوةيصعملاىلإرظنتال:ليق

اذهو.«ةريغصهبهللايصعياميفسيل»:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعيوردقو

تابثإبنيعباتلاوةباحصلانمءاملعلاروهمجلاقوءرابخألاوتايآلانمهانمدقاملفيعض

لاقو«كلذقوفامىلإةرشعىدحإىلإعستىلإعبسىلإعبرأنماهددعيفاوفلتخاو
.ةريبكوهفايندلاىفدحلاهيلعبجواملك:فلسلاضعب

يفباذعلاوايندلايفلاكنلاهيلعبجيام/لكةريبكلا:مهقفاونموانباحصألاقو[ب/۲]

ريغاهلكرئاغصلاو«مولعمريغاهنمومولعماهنمرئابكلاو«كلذىوسامةريغصلاوةرخألا

ءاسنلاةروسلوأنمهللاركذامرئابكلا:لاقهنأهنعهللايضردوعسمنبانعيوردقو

.ةيآلانَعنوَهْنُتامرئابُكاوييَُجَتنإ:هلوقىلإ

ىلإرونلاةروسلوأنمهللاركذامرئابكلا:لاقهنأهنعىلاعتهللايضرسابعنبانعو
ةيآلا«اعيمَجهلللإاوبوُنَو»:هلوق

برقأنيعبسىلإيه:لاقفسابعنباكلذغلبفعبسرئابكلانا:رمعنبانعيورو

.عبسلاىلإاهتم

.ةعمجلامويةعاسوءردقلاةليلكاهددعفرعيالةمهبماهنإ:ليقو

.۳۱:ةيآلاءاسنلاةروس(١)
.(4/١1)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلاهلاق.ةريرهيبأثيدحنمملسمهاور(۲)
.خسانلانموهسوأنحلوهو.وهف:لصألايف()
.۱١۳:ةيالاءاسنلاةروس)٤(

.۳۱:ةيآلارونلاةروس(0)



\۸۷ةبوتلاةرطنق

ةلمجنماهتعمجةرشععبسرئابكلا:يكملابلاطوبألاقو:لاقيلازغلاباتكيفو

:وهوبلقلايفةعبرأ:يهو«مهريغوءرمعنباوءدوعسمنباو«سابعنبالوقنمرابخألا
.هركمنمنمالاوءهللاةمحرنمطونقلاوءةيصعملاىلعرارصإللاوءهللابكرشلا

يتلايهوسوماغلانيميلاو«تانصحملافذقو«روزلاةداهشيهو:ناسللايفةعبرأو

ًاکاوسولوًالطابملسمءیرمالاماهبعطتقييتلايه:ليقوءاقحاهبلطبیوًالطاباهبقي

ناسنإلاريغيمالكلكوهرحسلاو.رانلايفاهبحاصسمغتاهنأل؛ًاسومغتیمسو«كارأنم
.ةقلخلاتاعوضومنعماسجألارئاسو

ميتيلالاملكأو«بارشلكنمركسملاو«رمخلابرش:يهونطبلايفةثالثو:لاق
:امهونيديلايفناتنئاو.طاوللاوانزلا:امهوجرفلايفناتنثئاو.ملعيوهوابرلالكأوءاملظ

ةرشعلاوءنيتثانمدحاولارفي«فحزلانمرارفلايهو:نيلجرلايفةدحاووءةقرسلاولتقلا

.نيدلاولاقوقعيهودسجلاعيمجيفةدحاوو/.نيرشعلانم

.هيلعةدايزلانكمتذإءافشلامامتهبلصحيسيلنكلوبيرقوهوهلاقاماذه
يفباذعلاوايندلايفدحلاهيلعهللابجوأاملكريبكلانأ:نوملسملاهلاقامحيحصلاو

عاونأو«برضلابنيملسملابيذعتوءنيديلاعطقوءنيعلاؤقف:نأمولعمهنأل؛ةرخآلا
ةعيطقوءةاكزلاعنموءةالصلاكرتوءهللالزنأامريغبمكحلاوءاملظمهلاومألكأو«باذعلا

.رئابكلانمهلكاذههابشأوءهللالزنأامريغبثيراوملاةمسقوءةميمنلاوةبيغلاو؛محرلا

يفقدأيهًالامعأنولمعتلمكنإ:ةباحصلانمهريغويردخلاديعسوبألاقدقو

لك:فلسلاضعبلاقو."”رئابكلانميهللالوسردهعىلعاهدعنانكءرعشلانممكنيعأ
.ةريبكدمع

ربكتسموهنم:ةمايقلامويمهيلإهللارظنيالةئالث»:لاقهنأليهللالوسرنعيورو
ءةعمسوءايربحاص:مهناذأمهلامعأزواجتالةثالثوءهنيميبهتعلسقفنموءهتيطعبنانمو

.٩"«اشرلابمكحلامئابو«ىشماذإهرازإلبسمو
نيذلاامف:هللامهمصخةثالثوءىلاعتهللامهتقمةثالث»:مالسلاوةالصلاهيلعلاقو

[1/۲۲۹]

سنٹثیدحنميراخبلاهاورورئابكلالدبتاقبوملانملاقو٥حيحصدنسبرازېلاوءدمحأهاور09

.(٤/۱۸)ينغملا.دانسإلاحيحصلاقوصرقنبةدابعثيدحنممكاحلاو؛دمحأو

.(۳۹۱/۱۲)ريبكلايفيناربطلادنعلوألاهفرطوحنب()



ةبوتلاةرطنق۸۸

نيذلاوءملعيالاململعملاو.عوجريغنملكالاو١«بجعريغنمكحاضلاف::هللامهتقم

.«بنذالبهکلامهبرضدبعواهقادصيفتملُظةأرماوءًاملظهلاملكأميتي:هللامهمصخ

:مهيلإهللارظنيالوةمايقلامويمهنارينءىفطتاليتمأنمةعبس»:مالسلاهيلعلاقو

؛نوهراکهلمهوموقبمؤيمامإو؛موشغلاووعارمنذؤموءنازخيشو«بوذكىمعأ
.ادبأهيلإعجريالهالومنمقبأدبعو«بيغلاباهجوزتناخةأرماو

نمو«سومغلانيميلاو«نيدلاولاقوقعوءهللابكرشلارئابكلاربكأ»:مالسلاهيلعلاقو

لتقوءةمايقلامويىلإةثكنهبلقيفلزتملمثءةضوعبحانجلثماهنملخدأفًانيميفلح

فذقو/«فحزلانمرارفلاو«سومغلانيميلا»:لاقفويَرفْوَْسامث.اروزلالوقو«سفنلااب/0]

.«ميتيلالاماءابرلالكأو«تانسحملا

.«هريغىلإهاشفأفًابنذهيلعهللارتسدبعىلعهللابضغدتشا»:مالسلاهيلعلاقو

.«ةمايقلامويكنآلاهنذأيفهللاعضوالإنوهراكهلمهوموقمالكعمتسيناسنإنمام»:لاقو

نم»:لاقو.باذملاصاصرلاكنألاو«ةمايقلامويكنألاهنذأيفبصةنيقعمتسانم»:لاقو

بلطوأءهلتاقريغلتقنم:هللاىلعسانلاىتعأ»:لاقو.ادلخمرانلايفوهفرصأوبذک

.”مالسإلايفةيلهاجلانمهمدب

مهلوءمهيكزيالوءةمايقلامويمهيلِإهللارظنيالةسمخ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

نوبراشلاو«تاودغلانعنولفاغلاوءتامتعلانعنومئانلا:اوبوتينأالإميلأباذع

.«تانمؤملاتانصحملانوفذاقلاو؛تاهمألابسبنوهكفتملاو«تاوهقلا

يفعمطمالفءمماجددعبةروصحمريغرئابكلانأىلعلدتاهلاثمأوثيداحألاهذهف

انمدقامواهلصفيورشعوأعسترئابكلا:لوقينأبيهللالوسرنمعامسلابالإاهرصح
اتلنکميمعن.لجوىلعهنمدابعلانوكيلهماهيإدصقيملثيداحألايفرئابكلاددعنم

ثالثيفاهرثكأرصحنيو«بيرقتلاونظلابفرعتفاهنايعأامأورئابكلاسانجأفرعننأ
:بتارم

)۸/٢۲(یربكلاننسلاىففيقهيلاو)۹/٤۱۷(حيحصلايفيراخبلا:دنعثيدحلافارطأ)۱(

)١۱۹۱/۱(يرحتفيفرجحنبا)۳/٥۹٤)دنسملايفدمحا)١۱/۱۲۱)

ثيدحلاللعيفيزارلامتاحيبأنبا.‹(۲6/۸)ىربكلانتسلايفيقهيبلا:دنعثيدحلافارطأ(۲)
(١٤۱۳).



۱۸۹ةبوتلاةرطنق

‹ىلاعتهللابكرشلاوهكلذورئابكلاربكأوهفىلاعتهللةفرعملابابدسيام:اهادحإ

لهجلانيعوهوءدوحجلاوكرشلاقوفةريبكالفهللادنعنمهبتءاجاموءهلسرلراكنإلاو

نمفءاضيألهجلانيعاذهنإفءهتمحرنمطونقلاوءهللاركمنمنمألاهولتيو«ىلاعتهاب
ةقلعتملااهلكعدبلاةبترلاهذهولتيوءاسيآنوكينأالوًانمآنوكينأروصتيملىلاعتهللافرع

[/۲۳۱]هعئارشو/هلاعفأوىلاعتهللاتاذباهقلعتىلعوءاهتوافتبسحىلعهلاعفأوهتافصوهللاتاذب

رئابكلاركذتحتةلخاداهنأملعيامىلإمسقنتيهورصحتتالكلذبتارمو«هيهاونوهرماوأو

.هيفكشيامىلإولخديالهنأملعيامىلإونآرقلايفةروكذملا

نإوءرئابكلانمةلاحمالكلذواهللتقلاوهو:سوفنلاةايحدسفيام:ةيناثلاةبترملا

كالهلاىلإيضفياملكنمكلذريغونيلجرلاونيديلاعطقكلذولتيو؛كرشلانودناك

شوشيهنأل؛انزلاميرحتةبترملاهذهيفعقيو.ضعبنمربكأاهضعبوبرضلاىتح
؛طاوللاكلذكوءاهبالإشيعلامظتنياليتلارومألانمةلمجوءثراوتلالطبيوباسنألا

الكلذلوءلسنلاعطقنالتاوهشلاءاضقيفروكذلابءافتكالاىلعسانلاعمتجاولهنأل

.ةعيرشيفًاحابمانزلانوكينأروصتي

الوسوفنللدوجولاماودتوفيسيلهنأل؛لتقلانودةبترلايفانزلانوكينأيغبنيو

يغبنيو.لتاقتلاىلإيضفيداكيامبابسألانمكرحيوباسنألازييمتتوفيهنكلوهلهأعنمي

ررضلارثأمظعيوهعوقورثكيفنيبناجلانمهيلإةيعادةوهشلانأل؛طاوللانمدشأنوكينأ

.”ىلازغلاباتكيفاذكهةرثكب

اهئاقببىقبتلظفحتلبءاهتحابإزوجيالفقلخلاشئاعماهنإفلاومألا:ةثلاثلاةبترملا
لطابلاباهذخأوءاهمرغنكمأتلكأنإوءاهدادرتسانكمأتذخأاذإلاومألانأالإسوفنلا

ناينعأءاهريغنمربكأاهعاجرتسارسعيقيرطباهذخأنأل؛ضعبنمربكأاهضعبتوافتم
لكأاذإمّيقلاوأيلولاكلذكو.اهيلععلطيملاذإكرادتيفيكفةقرسلايهوءةيفخلابلوانتت

تيوفتكلذكوءرهاظهنإف«بضخغلافالخبهيفرمألامظعيففرعيالريغصوهوميتيلالام

[1/۲۳۲]نكميالةقيرطلاهذه/نأل؛سومغلانيميلاباهريغوأةعيدولاذخأوأروزلاةداهشبلاومألا

.ضعبنمدشأاهضعبوًالصأاهميرحتيفعئارشلافلتختنأزوجيالوكرادتلااهيف

نأدعبيالفءعرشلاهعضوطرشطاقسإعميضارتلابريغلالاملكأ:وهفابرلاامأو

.هلوأنمبابلايفلاصتاوأبيترتريغىلع(٤/1۹٠١۲)نيدلامولعءايحإعجار(١)



ةبوتلاةرطنق1۱۹۰

.ملعأهللاودشأوأ

دقوءتاقبوملارئابكلانمنوكينأقيقحوهفءلقعلاليزياموءرمخللبرشلاامأو
يفريخاللبسفنلاكظوفحملقعلانأل؛اضيأرظنلاقيرطوءعرشلاتاديدشتهيلعلد

النملنعللاوةبيغلاومتشلاوفذقلابضارعألالوانتكلذكو.لقعلاةلازإدعبسفنلا

.ًاضيأعرشلاتاديدشتهيلعلدًاضيأرئابكلانموهف«قحتسي

‹مكحلاليدبتوءدسحلاوءربكلاو«فحزلانمرارفلاو«قوقعلاو«رحسلاكلذكو

كلذفباتكلاهبلوطياممكلذريغوءناضمرموصيفراطفإلاو«ساجنألاوءةتيملالكأو

هللاورظنلاهيلِإىردأامورابخألاحيحصونآرقلاعطاوقهيلعتلد«رئابكلانماندنعهلك
زوجيورئابكلانمنوكتنأزوجيذإكشلالحميفيهفبونذلانمءالؤهريغامأو."'"ملعأ
تاروعلاالخامةوهشبمهنادبأوأسانلاتويبىلإرظنلاككلذوءرئاغصلانمنوكتنأ

يفةدايزلاببذكلاوفوقولايفوهنمبنظلاءوسوءسانلالاوحأضعينعسيسجتلاو
ريغبفدلابرضو«مهسابلومهنادبأءىطووأ«سانلالاومأنمةميقلاهذخأتالامورابخألا

دلولابسوتاهبشلالكأو«فورعملابرمألاكرتوءةبيغلاىلإعامتسالاوءهيلعينغتلا
ةقداصموءةملظلانيطالسلاماركإوءةحلصملادحىلعدئازبضغلامكحبامهبرضومالغلاو

ةيصعملابمامتهالاوءنيدلارمأنمهيلإنوجاتحيام/دلولاولهألاميلعتنعلساكتلاوراجفلااب/]

هللاوفقوتلالحميفيدنعهلكاذهفباتكلاهبلوطياممكلذهبشأاموءاهببلقلايهشتو

نأل؛اهلاحىلعةيقابةريغصلاوءرارصإللابرفكيفءاهنمءيشىلعناسنإلارصأنأالإملعأ

.اهرفكتةريغصلاوءةالصلااهرفكتالةريبكلا

ءيشلكاهنمتبصأفةأرماتجلاعهللالوسراي:لاقالجرنأ:ثيدحلايفءاجدقو

.ىلب:لاقف؟«ةادغلاانعمتيلصاموأ»:مالسلاهيلعلاقفهللامكحبيلعضقافسيسملالإ

امنأىلعلديهنإفثيدحلاحصنإف."”4تاّيّسلأِْهذُيتاَنَسَحلاًنِإ»:مالسلاهيلعلاقف
.هلةرافكةالصلالعجذِإةريغصءاسنلاةجلاعمنمىنزلانود

.(٤/۲۱)عسوتبهيفوهفنيدلامولعءايحإعجار(1)
ةالصانعمتيلصاموآ»:هلوقنوددوعسمنباثيدحنمهيلعقفتمثيدحلاو١۱٠:ةيالادوهةروس(۲)

يبآثيدحنمو.معن:لاق؟(ةالصلاانعمترضحله»:هيفوسنآثيدحنمملسمهاوروء«ةادغلا

47(4/0)يتغملايفيقارعلاهلاق.ثيدحلا.معن:لاق؟انعمةالصلاتدهشمث»:هيفوةمامأ

 

 



١۱۹ةبوتلاةرطنق نن

امئاكاوبدتنإ:ىلاعتهلوقبجومبرئاغصلارفكيرئابكلابانتجاكلذكو نوتا7 .ةيالامكناْسمُكْنَعدع

نمنكمتينمكةدارإلاوةردقلاعماهتبنتجااذإرئاغصلارفكيرئابكلاباتتجانكلو
لسلوظنىلعرصتقيوحاملانعهستفكيفةارماةعقاوم _.ةروعلاريغ

صنلابالإاهليصفتفرعيالوتاهناشتملانماهشعبنركبنأنأزوجيةيورخأماكحأاذهلکو

.'ملعأهللاوهمومعىلعيقابلايقبو«رئابكاهنأاهضعبيفدرودقو

ثلاثلابابلا

اهبالإلبقتاليتلاةبوتلاطورشيف
َرِهاَظاوُرُذَو:ىلاعتهللالاقناسنإلاىلعبجاوضرفبونذلانعفكلانأملعا

:نيرمألكلذو؛عالقإلاوهنمةبوتلاهيلعضرفلافًابنذاهنمفراقنإف.طابوملا

[4٤1/۲۳]ىلعرصموهنمةمدخللقفويفيكهنأل/ءةعاطلاقيفوتهللصحيل:امهدحأ1

هبلقيفتثكنةئيطخًاطخأاذإدبعلانإ»:لاقهنألِيهللالوسرنعثيدحلايفوءةيصعملا

نارلاوهو...«هبلققلغيیتحاهيفديزداعوهنإو‹تفصرفغتساوعزفوهنإفءادوسةثكن

.٩*”نوبسکیاوُناَكاْمهِبوُلُفٰىلَعَناَرلبًالَك»:ىلاعتهللاهركذيذلا

تامرحلاتكهتنااذإف«شرعلاةمئاقبقلعمعباطلا»:هنعهللايضررمعثيدحيفو

.اهيامببولقلاىلععبطفعباطلاهللالسرأ؛مراحملاتلحتساو

.۳۱:ةيآلاءاسنلاةروس(١)
0نيدمولعءايحإعجار)۲(

:ةيآلاماعنألاةةروس)۳(

بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا‹(٤۳۳۳)حيحصلاعماجلايفيذمرتلا:دنع9اذهفارطأ()

لامعلازنكيفيدنهلاىقتملاء(۲۲۹/۷)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلاو‹(۹۲/)(۹٤/)

(۱۹١۱).۱

١٠.٠:ةيألانيففطملاةروس(9)
ينغملايفيقارعلاهلاق.ركنموهوءرمعنباثيدحنمءافعضفلايفنابحنباو؛يدعنباهجرخأ()

(٤/0۲(.

 



ةبوتلاةرطنق۱۹۲

تضبقناًابنذ°[دبعلا]بنذأاملكفءةحوتفملافكلالثمبلقلا»:دهاجمثيدحىفو

٠ء"مبطلاوهكلذفبلقلاىلع”دتشتفاهلكعباصألاضبقنتىتحمبصأ

عبطدبعلاهغلباذِإًامولعميصاعملايفًادحهللانيبودبعلانيبنإ:لاقهنأنسحلانعو

هللالاقءاهبحاصبلقىلعاهبمتخیةريبكلك:لاقهنأهللاهمحرديزنبرباجنعو

اهيلعمدنتنابةئيطخلابدهعبرقنعءانعم:ليق."بيرقنِمَنوُبوُتين:هناحبس

هيلعلاقكلذلو«هوحمرسعيفبلقلاىلعنيرلامكارتينألبقاهباهفدريةنسحباهرثأوحميو
.°”«اهحمتةنسحلاةئيسلاعبتا»:مالسلا

:ىلاعتهللالاقو.هتغبيتأيتوملانإف؛ةبوتلارخؤتالينباي:هنبالنامقللاقو

.كبَرنِمةَرْْعَمىلإاوُعِراَس»

يناسحإينماوفرعاوينايصعنعةبوتلاباوعراس:لاقةداعسلاةجحمباتكيفو

.يناوضرويتنجاوبجوتست

هيلعحونموقكالهلجرخينأءاملارمأاملىلاعتوكرابتهللانأ:رثألاضعبيفو:لاق
ردابيمليذلاوءةمايقلامويىلإهبعفتنيًابذعهللاهلعجعراسوءاملانمردابيذلاف؛مالسلا

نيرطخنيبناكفيوستلابةبوتلاىلإةردابملاكرتنمو.ًاقاعزوًاجاجأهللاهلعجعراسيملو

.هوحمرسعيفًاعبطوًانيرريصي/ىتحهبلقىلعيصاعملاةملظمكارتتنأ:امهدحأ[ب/]

.(٤/0۲)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام(١)

.دسي:ءايحإلايف()

.ءايحألانمبيوصتلاو.لفقلا:لصألايف(۳)
نورسفملاهركذاذكودهاجملوقهبدارأهنأكودهاجمثيدحيفو-يلازغلا-فنصملالاقاذكه:تلق(8)

ينغملايفيقارعلاهلاقءةفيذحلوقنميقهيبللناميإلابعشيفءانيوردقوءعوفرمبسيلوهلوقنم
(٤/۲٥0(.

.١٠:ةيآلاءاسنلاةروس(0)
ء(۲/۳۲۳)ننسلايفيمرادلاو«(٢۲۳ء٥/۳٥۱۵۸٥۱٠٢۲۲۸)دنسملايفدمحأ:دنعثيدحلافارطأ(١)

.(۳۱۹/۷)‹(٥/١٠5)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلا)٤/٦۳۷(ءايلوألاةيلحيفميعنييأ
.۳۳:ةيالانارمعلاةروس(۷)



۱۹۳ةبوتلاةرطنق

:ىلاعتهللالاق‹وحملابلاغتشاللةلهمدجيالفتوملاوضرملاهلجاعينأ:يناثلاو

٩”ڳَنالآتيتين:لاقُتْوَمْلاُمُهَدَحَأَرَضَحاإىحتاَسنوُلمعريذلهولاتَسيلَو»

.ةيألا

فيوستلابالإكلهنمكلهامففيوستلانمرانلالهأحايصرثكأنإ:ربخلايفو

نأكلذوءةيدهلالبقيالنيدلابرنإفهنعهتعاطلبقتلةبوتلاهمزلتنيرمألانميناثلاو

دودرمرفاکوهفةيصعملاىلعرصأامىتمفمزالضرفموصخلاءاضراو«يصاعملانمةبوتلا

تقويفرفكةريبكبكرنمف.”«َيقَمْلانمهللاليَاَمَإ:ىلاعتهللالاقءهلمعهيلع

.هبوکربالةبوتلاكرتورارصأالابرفكيامنإفاهنودامبكرنمو«هبوكر

الايفيوقلالجاعنساجتةونفضير«لمعحصهيلعدريانوجد

ءيغبلامعنلاريغتيتلابونذلا»:لاقهنأبلاطيبآنبيلعقيرطنمويهنعيوردقو

يتلاو‹رمخلابرشمهفلابهذتيتلاويلظلامقنلالجعتيتلاو٠لتقلامدنلابجوتيتلاو

ءنيدلاولاقوقعءاعدلابجحتيتلاو«محرلاةعيطقءانفلالجعتيتلاوءانزلاقزرلاسبحت

هللاو.«ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاكرتلذلاثروتيتلاوءةالصلاكرترمعلارتبت:يتلاو

.ملعأ

لصف

َناَكهنرْمُكَتَراوُرفْعَتْسَأتلم:ىلاعتوهناحبسهللالاقرافغتسالابفناسللاةبوتامأو

ناوبنمتمكبراوُرْفْعَْسانأو#:لاقو.رافع

ءرافغتسالاعمةريبكالورارصأإلاعمةريغصال:لاقهنآهنعهللايضرسابعنبانعو

.راغغتسالانيبنذملارونورونءيشلکل:لاقيو.ناسللاوبلقلابرافغتسإوهو

[٦۱/۲۳]ىلعةمايقلاموينهبنيزوجت/تاملككملع|له»:بنيزهتجوزللاقهنآويهنعو

لكنمكرفغتساينإمهللايلوق»:لاق.هللالوسرايكنمهديرأيذلااذه:تلاق.«طارصلا

.۸:ةيالاءاسنلاةروس)۱(

.۲۷:ةيآلاةدئاملاةروس(۲)

٠:ةيألاحونهروس)۳(

.۳:ةيالادوه)٤(
۳٠۱/م۲/جتاريخلارطانقوروس



ةبوتلاةرطنق۱۹

ء؛كلهبفوأملمثيسفننمكتيطعأاممكرفغتساوهيفتدعمثهنمكيلإتبتبنذ

يتلاةمعنلانمكرفغتساو«كلسيلامهيفينطلاخفكهجوهبتدرأريخلكنمكرفغتساو

بنذلاكلذىلععلطاسانلانمدحأناكنإف.«كتيصعمىلعاهبتيوقتفيلعاهبتمعنأ

.هالوتيونظلاهبنسحيىتحهلةبوتلاراهظإهيلعفءهنم

:اهتافصهلنيبيوةبوتلاهفرعيهيلإهدوهعضعبيفلبجنبذاعملمالسلاهيلعلاقدقو

سانلاعلطيمليذلابنذلانمبثاتلانأىلعلدياذهف.”ءةينالعلابةينالعلاورسلابرسلا»

كرتلداقتعالاوهيلعمدنلاوهنمرافغتسالابهقلاخنيبوهنيبفرتعيوهريغلهراهظإهلروجيالهيلع
.ملعأهللاوةدارإلاةحصبنارفغلابلطرافغتسالابينعيوءهلثمىلإةدوعلا

لصف

ىلعسفنلانيطوتوءهيلإةدوعلاكرتو«بنذلانععالقنالا:اهانعمواهسفنيفةبوتلاو

لاقف.هللارفغتسا:لوقيالجرعمسكرابملانبانأيورامك«طورشةتساهعمجيو«هكرت

نإ:لاق؟كلذفيكو:هللاق.نيباذكلاةبوترافغتسالابناسللاةعرسنأتملعامأ:هل

:تامالعتسرافغتسالل

.ًادبأبنذىلإدوعتالنأمكبلقبدقتعتنأ:ةيناثلاو

.هقحقحيذلكىلإيدؤتنأ:ةثلاثلاو

.اهتعيضىتلاضئارفلاديعتنأ:ةعبارلاو

.نازحألاومومهلابهبيذتفتحسلابيبريذلاندبلاىلإدمعتنأ:ةسماخلاو

.هللارفغتسا:لقكلذدنعفءةيصعملاةوالحهتقذأامكةعاطلاملأهقيذتنأ:ةسداسلاو

يفكامهنالاوةلفغلانمهنمطرفوةعاطلايفطرفامىلعبلقلاعجوتوهفمدنلاامأ
.تاثيسلاخاسوأنمهفيظنتلبرقأكلذناكهملأت/رثكوهفوخلاطاملكف؛تائيطخلااب/۷]

مهنإفنيباوتلااوسلاج»:ثيدحلايفوءعمدلاةرازغوبلقلاهقر:مدنلاةحصتامالعو

يفاهيلإدوعيالنأىلعمزعولاحلايفبونذلاكرتثروأمدنلاحصاذإف.ةدعفأقرأ

راسینبءاطعةياورنميناربطلاهاورو«مسیمللجرهيفو؛ذاعمثیدحنمبعشلايفيقهيبلاهاور)۱(

هلاق.ثيدحلا«....رسلابرسلاةبوتهيفهللثدحأفءوسنمتلمعاموأ»:ظفلبءهقليملوذاعمنع
.(٤/۷٤)ينغملايفيقارعلا

=إفنيباوتلااوسلاج»:لاقءةبوتلايفايندلايبأنباهاورهللادبعنبنوعلوقنموهوءاعوفرمهدجأمل()

 



۱۹ةبوتلاةرطنف

ًادقعهللاعمدقعينأوهوءمزالضرغفلبقتسملايفبنذلاكرتىلعبلقلادقعامأو.لاملا

مزعلااذهوءعرضلاىلإنبللادوعيالامكاهلاثمأىلإالوبونذلاكلتىلإدوعيالنأًادكؤم

ملامًابئاتنوكيالنكلوءلاوحألايناثيفةوهشلاهبلغتنأروصتيناكنإولاحلايفدكأتي

يفهمزعىلعمتنإف؛مامتإلاهللاىلعو«قدصلاومزعلادبعلاىلعف.لاحلايفهمزعدكأتي

تمصلاوةلزعلابالإةرملوأيفبئاتللكلذمتينأروصتيالوءاقحقفوملاوهفلابقتسالا

.مونلاولكألاةلقو

.اھبلتبيمل

ضقننِإوءًادبأهيلادعيملنينسعبسهيلعماقتساوبنذنمباتنم:مهضعبلاقو

نأيغبنيالفًاريثكاذهلثمنوكيدقفءاهديدجتىلعةدارإلاهتلمحمثءارارموأةرمةبوتلا

مويلايفداعولورفغتسانمرصأام»:مالسلاهيلعيبنلالاقدقوءةبوتلانعهؤاجرعطقي

.بلقلابرافغتسالانعةرابعوهو.اةرمنيعبس

هللابوتيًاذإ»:لاق.بوتأمثبنذأينإهللالوسراي:لاقالجرنأهريرهيبُأنعو

ًابنذبنذأمث:لاق.«كيلعلجوزعهللابوتياذإ»:لاق؟بوتأمث«بنذأمث:لاق.«كيلع

.«اولمتیتحهللالمينلو«كيلعهللابوتيًاذإ»:لاق.بوتأمثرخ

بنذلابءالتبالاريثكيأ."*باوتنتفملكمكرايخ»:لاقهنأيلعقيرطنمةيهنعو

.هنمةبوتلاريثك
.٠۰-رمِوا.۰ُ بونذلانمجورخلاامأو.ةيالا4اولَعَفامىلَعاورِصُيملو:هناحبسلاقو

:ماسقأةثالثةلمجلابيهفاهنمصلختلاو

[/۲۴۳۸]ضرفكرتالوقولخمقحهبقلعتيالاممىلاعتهللانيبودبعلانيببونذ:اهدحأ/

‹يهالملاعامتساوريمازملابرضوءدحألهيفةملظماليذلابذكلاو؛مرحملاىلإرظنلاك

‹ساجنألاوءريزتخلامحلو«مدلاوءةتيملا:نممارحلالكأوءةيبصعلاوءايربكلاودسحلاكو

:اضيألاقوءبرقأةقرلاىلإمهوعرسأ.مهبولقىلإةظعوملاف»:اضيألاقوبرأمدانلاىلإهللاةمحر2

۳(4/٤0)ينغملايفيقارعلاهلاق.«ابلققرأوةعمدعرسأبئاتلا»
رافسألايفرافسألالمحنعينغملايفيقارعلاهلا؛فيعضدنسبناميإلابعشييفيقهيبلاهاور)۱(

(4/٤٤).

.٥:ةيالانارمعلآةروس)۲(



ةبوتلاةرطنق۱۹

كلذهابشأوةعدبداقتعاوءةبانجعمنآرقلاةءارقوفحصمسموبنجوهوءدجسملالوخدو

امىلعرسحتلاومدنلاباهنمةبوتلافءدابعلاملاظمبقلعتيالامماهريغورمخلابرشنم
اهبسانتةنسحاهنمةيصعملكلبلطيوءدوعيالأرامضالاوءلاحلايفهنععوزنلاو«ىضم

.°”ءاهوحمتةنسحلاةئيسلاعبتا»:مالسلاهيلعهلوقلءاهوحميل

."4تاَلنِْهذُيتاَنَسَحْلاْنِإ»:ىلاعتهلوقو

ًابنجدجسملايفدوعقلارفكيوءركذلاسلاجمونآرقلاعامسبيهالملاعامسرفکيو

نآرقلاةءارقةرثكوفحصملاماركإبًابنجفحصملاسمرفكيو؛ةدابعلاىلعهيففاكتعالاب

نماهبسانيامبةيصعملكرفكيبونذلارئاساذكهوءًافقوهلعجيوًافحصمبتكينأبو«هنم
.تاعاطلا

عمةظلغمهيلعفةريبكلمعاذإنأهللامهمحرلبجلالهأنمانخياشمراثآضعبينو

.ملعأهللاورافغتسالاوةبوتلا

ةرافكوأةاكزوأموصوأةالصنمىلاعتهللاتابجاوكرتوه:بونذلانميناثلامسقلا

لبقوأءءوضوريغىلعوأ؛سجنبوثبىلصوأرثكأوأءةدحاوةالصكرتنإفاهريغوأ

كلتحرشلوطيامماهناكرأنمنكروأاهطورشنمطرشلالخإبوأءةينريغبوأءتقولا
.ًادمعاهكرتاذإةظلغملاةرافكلاعمهلككلذءاضقهيلعفتادسفملاوضقاوتلا

نم/لسغلاكرتوأءآدمعرطفأوأءهضقيملوءرفسيفهكرتناكنإف:موصلاامأو[ب/۲۳۹]

ءانمتسالابوأًاراهنعامجلابدسفأوأهيفلستغيامرادقمراهنلايفوأحبصأىتحًادمعةبانجلا

ءانمتسالابوأءعامجلابوأراطفإلابهدسفأنإةرافكلاعمءاضقهيلعفةينهلدقعيملوًادمع

.ملعأهللاوًادمع

نمجرخأوأءاهقحتسمريغىلإاهادأوأءافيوستوأءالهجاهدؤيملنإف:ةاكزلاامآو

توملاهرضحنإو؛كلذعيمجيفاهقحتسمىلإةداعإلاهيلعفةاكزلايفهنعيزجيأالامبهلام

.اھبصويلف

كرتوأءعامجنمهتادسفمضعببهدسفأوأةعاطتسالادعبهكرتنإ:جحلاكلذكو

ةيلحيفميعنوبأو‹(۳۲۳/۲)نتسلايفيمرادلا‹(٠/١٥٠)دنسملايفدمحأ:دنعثيدحلافارطأ(۱)
.(٥/١٠5)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلا‹(۳۷۱/4)ءايلوألا

.ا٤:ةيالادوهةروس)۲(
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هيفلخدامدعبهدسفأوأ«موزللادعبهيفطّرفنإجحلاهيلعفتيبلابفاوطوأءةفرعبفوقو

ثنحلاوأتاظلغملاوأناميألاتارافكنمهمزلامكلذكو.هبصويلفتوملاهرضحنإو

.هحرشلوطياممكلذريغوأهلامب

اهبعصأكلذوءملاظملايهوءسانلانمهريغنيبودبعلانيببونذ:ثلاثلامسقلاو

الإهتبوتلبقتالفنيدلاوضرعلاوسفنلاولاملايف:ءايشأةسمخيفيهوءناسنإلاىلع

مكدحأًاطخأول»:ٍَيهللالوسرلوقلوءءاملعلاقافتاباهبحاصىلإملاظملاهذهنملصتتلاب

دحألةملظمهعمتناكنمالإهيلعهللاباتباتمثضرألاوءامسلانيبامالمتىتحاياطخ

.٩«اهدرییتحهلبیجتسيالهنافسانلانم

زیوجتلسيبلتوأشغعونبةلماعميفنبغوأةنايخوأبضغنمهمزلامفلاملاامأ

.لطابلابريغلالاملكأنمكلذريغوأريجأةرجأعنموأعيبملانمبيعرتسوأ«فئازمهرد
يفبساحينألبقءهتبوتمويىلإهتيانجمويلوأنمتارذلاوتابحلاىلعهسفنبساحيلو

اذإفءهباسحةرخألايفلاطايندلايفهسفنبساحيملنمف«شقانينألبقاهشقانيلوءةمايقلا
[٤٤1/۲]ملاظملابابرأفرعيمل/نإفهقحهقحيذلكىلإدؤيلفبلاغنظبهيلعامعومجمفرع
ىعسيوملاظملابابرألفارتعالاهيلعفًامدعمناكنإوىارقفلاىلعهيلعامبقدصتيلف

.دجيىتمدرلايونيودهتجيو

هتلقاعنموأهنمامإءلوتقملايلوىلإةيدلاميلستهتبوتفطخاهلتقنإفسفنلاامأو

يفهميكحتومدلايلوىلإفيرعتلاوءةبوتلاهيلعفصاصقللًابجومًادمعناكنإوءةبقريرحتو
ةبقرريرحتعمهلاهدؤيلفةيدلاىطعينأىلعهنعىفعنإوءهلتقءاشنإوهنعىفعءاشنإفهحور

.مدلايلونعكلذىفخينأهلزوجيالو«ةنمؤمةبقرريرحتهيلعفةيدلانعىفعنإو«ةنمؤم

هببجيامرشابوأرمخلابرشوأ«قيرطلاعطقوأ«قرسوأانزولامكاذهسيلو

ميقيوهللارتسبرتتسينأهيلعلبءهرتسكتهيوهسفنحضفينأهيفهمزليالهنإفللادح
نيبئاتلانمبيرقهللاقوقحضحميفوفعلاف«بيذعتلاوةدهاجملاعاونأبهسفنىلعهللًادح
لهتبيلوءةنمؤمةبقرقتعيلفهنعوفعينأالوهنمصتقينأمدلايلوىبأنإو‹نينسحملا

.ةمايقلامويهنعهيضرينأىلاعتهللاىلإ

 

بيغرتلايفيرذنملاء(۲۳۸/۳)دنسملايفدمحأ‹(۸٤۲٤)ننسلايفهجامنبا:دنعثيدحلافارطآ(۱)

.(۸/٤5۲)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلا؛(۲۱۷/۲)افخلافشكيفينولجعلاء(4/٠۹)بيهرتلاو
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رمأبيلاوملانممهناوخإاولتقنيحكلذلثمبنيملسملانمانباحصأضعبىلتبادقو

ناكدقوهللادنعمهنوقلت:اولاقواوبأفمهنماوديفتسينأيلاوملاءايلوأاوبلطفدايزنباقسافلا

امهدحألوقينومعزياميفاناكفهللاليبسيفاجرخرمألاامهايعأاملف«فاحزلاوبيرقمهنم
.هللاامهمحرالتفىتحوضعبوضعمهللا:وضعهنمبرضاملك

‹كلذقحتسيالوهوهتهبوأ«هباتغاوأ«همتشوأادحأفذنإ:ضرعلاامأو

جیهتوارشةدايزكلذنمفخيملنإهلحتسيوهيدينيبهسفنبذكينأكلذنملصتتلاف

ىتحهيلعةقفشلاوهلةبحملاراهظإوءانثلانسحأبهيلإددوتيلفكلذنمفاخنإوءظيغ

ةلمحنمهلإهراذتعاوهرهفطلتناکعنتماوىبناف‹كالحالابهسمنوخسوهلقلیمتسی

عنتمافهلثمبءاجفالامفلتانمكةمايقلامويهتملظمربجيىتحكلذنمرثكيلو.هتانسح
كلذكىبأوأءاشهنمضبقلابهيلعمكحيمكاحلانإفءاربإلانعوهللوبقلانعهبحاص

.ملعأهللاونيمكاحلامكحأةمايقلامويمكحي

راهظاإالهجوالفكلذوحنوأهتبادوأهتمأوأهدلووأهلهأيفهناخنإف:ةمرحلاامأو

ةأرمللقادصلامرغيلبءارتسهسفننعكتهيوًارشوةنتفدلويهنأل؛هنملالحتسالاوكلذ

ىضرلاىلعامهيلولةنونجملاوأةيبصلاقادصوءاهديسلةمألارقعوءةهركمتناكنإةغلابلا

.كلذبملعأهللاواهتميقحكانلامرغيوةميهبلاحبذت:ضعبلاقدقو.ةيهاركلاو

هلانوجركلذىذدأوباتاذإفملعأهللاوبيثلاقادصمرغيربدلايفيبصلاحكان:ليقو

.ىلاعتهللاءاشنإةبوتلا

نأهلدبالفرمألابعصأوهفهتعدبىلعءايإهعابتإبهللضوأهرفكأنإف:نيدلاامأو

هناحبسهللاىلإلاهتبالافالإوهنكمأنإهنملحتسيوهتعدبهلعرشنميدينيبهسفنبذكي

.ةمايقلامويهنعهيضريهلعلهيلِإمدنتلاوءآدجهيلإعرضتلاو

هتكردأمثةعدبلابسانلالضيناكًاملاعنأتايليئارسإلايفو:لاقيلازغلاباتكيفو

هترفغلكنيبوينيبناكولكبنذنإ:هللف:مهيبنىلإهللاىحوأفًارهدحالصأإلايفلمعفةبوت
هللايضرسابعنبالاقكلذلوءرانلامهتلخدأفيدابعنمتللضأنمبفيكنكلوكل
اذهبقافألايفاهبنوبهذيفسانلااهلمحتيفاهنععجريفةلزلزيعابتالانمملاعللليو:هنع

:ناتلصخبنذلايفمهيلعفرطخمءاملعلارمأنأكلنيبي

.بنذلاكرت:امهدحأ
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كلذكاهيلعاوعبتااذإعدبلاوبونذلاىلعمهرازوأفعاضتتامكف«هؤافخإ:رخآلاو

.ملعأهللاواهيلعاوعبتااذِإمهتانسحفعاضتت

لصف

[آ/٢٤۲]بطخهنأسابعنبلضفلاقيرطنم/ٍةيَييبلانأىوريوبولقلاةايحباتكنمو

نيبقوفخينمانددقهنأوءوهالإهلِإاليذلاهللامكيلإدمحأينإفدعبامأ»:لاقفسانلا

هذخأيلفيلاماذهفلامهلتذخأتنكنمو‹ينمدقتسيلفًارهظهلتدلجتنكنمفمکرهظأ

نغمريغاذهنأىرأدقوسفنلابيطانأويبرتيقلفينللاحوأهلناكنإذخأنميلإمكبحأ

.«ارارممکیفموقأیتحئیشينع

اي:لاقف؟«يدنعكلتناكمبف«هفلحتسأالوالئاقبذكأانأامأ»:لاقف.مهاردةثالثكيلع

.«لضفايهطعأ»:لاقف.مهاردةثالثهتيطعأفينترمأفنيكسمكيلعرممويركذتأهللالوسر

نإوالأايندلاحوضف:لوقيالوهدؤيلفءيشهدنعناكنمسانلااهيأ»:لاقمثسلجفهرمأو

اهتللغمهاردةثالثيدنعهللالوسراي:لاقفلجرماقف.«ةرخألاحوضفنمرسيايندلاحوضف

.٩"«لضفایهنمذخ»:لاقف.ًاجاتحماهيلإتنكوهللاليبسيف

امأو.كرتياليذلابنذلاهنأل؛دابعلاملاظمرانلانيدحوملالخديامرثكأفةلمجلابو

نمهبهذمملسورافغتسالاوةبوتلالمعتسانملهللاءاشنإةروفغمةوجرمفبونذلانماهريغ
هللاٰىَسَعءَسرَحاَوًاَحلاَصًالَمَعاوطلَح®:ىلاعتوهناحبسىلاعتهللالاقرارصاإلاوةعدبلا

نيبفقويلدبعلانإ»:ثيدحلايفءاجدقوءاهنمصلختلانمدبالفدابعلاملاظمامأو
موقيفءةنجلالخدلهلتملسوللابجلالاثمأتانسحلانمهلوىلاعتوهناحبسهللايدي
.“هةنسحهلیقبتالیتحاذهلامذخأوءاذهضرعبسدقنوكيفملاظملاباحصأ

.(۳۲‹٤/۳۱)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار()
.(٤/٤٤١٤٠)نازيملاناسليفرجحنباو‹(1۸00)لادتعالانازيميفيبهذلا:دنعثيدحلافارطأ()
`2507:ةيآلاةبوتلاةروس(۳)
٠(٠٠/۲۷)‹(۸/٢٠٦٥)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلادنعهفرط()
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ءاتموقبتکيفةدايزهيفوءهللاهمحربئاسلانبمامضنعدوجومثيدحلااذهو
نماوقلأ»:لاقيف.ريثكنوبلاطنايقبوهتانسحتينفدقانبراي:لوقت/ةكئالملانأكلذو[ب/٤٤۲]

.ملعأهللاو«رانلاىلإًاكصهباوكصوهتاثيسىلعمهتائيس

لصف

نمةعبرأاوجرمهنعوفعلاناكءايشأةينامثبعبتااذإبنذلانأىلعلديامرثآلايفو

ءاجروءهيلعباقعلافوخوبنذلانععالقإلابحوءاهيلعمزعلاوةبوتلا:يهوبلقلا
دعبنيتعكربنذلابقعيلصينأوهو:حراوجلانايعأنمةعبرأو.ةبوتلاداعبهلةرفغملا

.لاخعضوميفهندبلرهطتلاوهبايثللسفلا

هللاناحبس:لوقيوءةرمنيعبساهدعبهللارفغتسيمثتاعكرعبرأرثالاضعبيفو

.هيلعردقاموأنيرهشموصيوةقدصبقدصتيمثةرمةئامهدمحيوميظعلا

.°”«ةينالعلابةينالعلاو«رسلابرسلااهرفكتةنسحاهعبتافةئيستلمعاذإف»:ربخلايفو
نأىغبنيو.راهنلابونذرفكترهجلاةقدصوليللابونذرفكترسلاةقدص:ليقكلذلو

امأ:لوقيوءاهيلعهسفنخيويوءًادحاوًادحاوهبونذركذيو«بارتلايفغرمتيوءءاكبلارثكي
لثميف؟هللاطخسبةجاحكلأ؟هللاباذعبةقاطكلأ؟نيبوتتنأكلنآامأ«يسفناينيحتست

كدبعءحلصلاىلإعجريصاعلاكدبع«كبابىلإعجرقبالاكدبعيهلإ:لوقيو.ريثكاذه
يلرفغامهللا«كتمحربينرظناو«كلضفبينلبقتو«كدوجبينعفعاف«رذعلابىتأبنذملا

فوۋرانبتنأوءكديبهلكريخلانإف«لجألانميقباميفينمصعاوءيبونذنمفلسام
ةمهيهتنمايوءرومألامئاظعيلجماي:وهوةدشلاءاعدهنأرکذءاعدبوعديمثميحر

روخدملاتنآ«يبونذيبتطاحأ«نوكيفنك:هللوقيامنإفًارمأدارأاذإنمايو«نيمومهملا
.ميحرلاباوتلاتنأكنإيلعبتفءةعاسلاهذهلكترخداتنكةدشلكروخدماياهل

لصف

.ًارهجالوارسالةيصعملانمًارثأاهبحاصىلعيقبتالحوصنلاةبوتلا:لاقيو

.ًامظلاوعوجلاةدباكموءاكبلاةرثكوءىوهلاةفلاخم:ءايشأةئالث/اهتسالع:لاقيو[ب/٤٤۲]

نعراسينبءاطعةياورنميناربطلاهاورو؛مسيمللجرهيفوذاعمثيدحنمبعشلايفيقهيبلااور()
يقارعلاهلاق.ثيدحلا0....رسلابرسلاةبوتهيفهللثدحأفءوسنمتلمعامو»:ظفلبهقليملوذاعم
.(٤/۷٤)ينغملايف

 



٢۲۰ةبوتلاةرطنق

نامدإوءلبقتنأءاجروءلبقتالنأفوخ:طورشةثالثاهيفنكتملامةبوتلالبقتالو

.ةقيقحلاورافغتسالاومدنلا:تاماقمثالثاهلو‹تاعاطلا

نارفغلابلط:رافغتسالاو.يصاعملاةرارمدوجوبلوحتلامزعوه:مدنلاىینعمو

.لجوزعهللاىلإعوجرلايف:ةقيقحلاو.ةدارإلاةحصب

عمتارمرشعهنمباتبنذنمدبعلانكمتينأحوصتلاةبوتلاتامالعنم:لاقيو

.هبوكرنممصتعيمثبابسألادوجو

‹نيملاظلانمتنكينإكناحبستنأالإهلِإالدبعلالاقاذإ:لاقهنأرثؤملايبأنعو

هلال«نيرساخلانمننوکالينمحرتويلرفغتملناف«يسفنتملظوءوستلمعينِٳبر
.ىلاعتهللادنعةهوركمةثيسلكنمهللارفغتساوهللاىلإتبت«تنأالإ

.ملعأهللاووهةبوتلاضقنمثانفصوامكباتدقفاذكهلاقاذإ:رثؤملاوبألاق

ةلأاسم

لقيلوءًآردابمةبوتلادعيلفءايناثبنذلاىلإداعأفةبوتلاضقنمثانفصوامكباتنإف

امكفءاعبارواثلاثاذكوءةرملاهذهبنذلاىلإيدوعتنألبقيتومتنأكلعليبوت:هسفنل

ناطيشلاهعنميالوسأييالوءةفرحاهيلإةدوعلاوةبوتلاذختيلفءةفرحهيلإةدوعلاوبنذلاذختا

يأ.«باوتنتفملكمكرايخ»:ألَيهلوقعمستامأريخلاةلالدهنإف؛كلذببسبةبوتلانم

هُنهَلمِليوأاءوُسلَمْعَينمو:ىلاعتلاقدقوءهنمةبوتلاريثكبنذلابءالتبالاريثك

.°”4امْنًحاروُفَعهللاحبهللارفْعَْسَي

الو؛قلخنمفرعأاملدوعأاللوقأاليهلِإ:لوقيناكهنأذاعمنبىيحينعو
هللاودوعأنألبقتومأيلعلدوعأال:لوقأانأمث«يفعضنمملعأاملبونذلاكرتنمضأ

.ملعأ

امكبئاتلابلقنمبونذلاكلتةرارمنكمتتنأةقداصلاةبوتلاةمالعنمنإ:لاقيو

]51٤1/۲.ةرفنةبغرلابوةيهاركليملاب/لدبتسيفاهتوالحكلذلبقهيفنكمتت

نعهلأسدقومالسلامهيلعهئايبنأضعبللاقىلاعتهللانأ:تايليئارسإلايفىوريو

44(4/0)ينغملايفيقارعلاهلاق«فيعضدنسبناميإلابعشيفيقهيبلاهاور()

.١٠١٠:ةيالاءاسنلاةروس(۲)

 

 



ةبوتلاةرطنق7
وليلالجويتزعو:لاقفءهتبوتلوبقريملو«ةدابعلايفنينسدهتجانأدعبدبعةبوتلوبق
.'هبلقيفهنمباتيذلابنذلاكلذةوالحوهتبوتتلبقامضرألاوتاوٰمسلالهأيفعفش

نعلوحتينأعالقإلاوةمادنلادعببئاتلاهبرمؤياملوأ:فلسلاءاملعضعبلاقو

عمةبوتلاهلحصترالو:لاق.ملعلايفذةدوجوملاةدومحملاتاكرحلاىلإةمومذملاتاكرحلا

لالحلالكأهلحصيرالوءلالحلالكأبلإةولخلاهلحصتالو‹ةولخلاهسفنمزليىتحكلذ

الإانركذامهلحصيالوءحراوجلاظفحبالإهللاقحءادأهلحصيالوللاقحءادأبلإ

.هقيفوتوهللانوعب

مديلوءايشأةثالثمزليلفاهبرفظاذإةبوتلاةمادإدارأنم:لاقهنأ"”ذاعمنبىيحينعو

ًاليلدًاملاعالجرمزليلوءليللامايقوراهنلامايصمزليلوءالالحالإايندلانمذخأيالنأاهيلع

ةحصهيلعاوشوشينأكشوألعفيملنإوءوسلاناوخإرجهينأهليغبنيو.ملعأهللاوًاقفشم
.ناعتسملاهللاوهيلعمزعاموهتبوتًاضقانهيبقعىلعهودريوهمزع

عبارلابابلا

ةيوتلاماوديفنيبئاتلاماسقأنايبيف

عبرأىلعةبوتلايفسانلا:لاقيو.”«احوُصتةيهللالِاوبن:ىلاعتهللالاق
:تاقبط

هسفتثدحيالو«هرمعرخآىلإةبوتلاىلعميقتسيوانمدقامكبوتينأ:ىلوألاةقبطلا
حوصنلاةبوتلايههذهف.ةداعلايفاهنعدبعلاكفنياليتلاتاآلزلاالإهبونذىلإةدوعلاب

.(٤/٤۳)نيدلامولعءايحإعجار)۱(

.ةروهشمظعاوموديجمالكهلخياشملارابكنمظعاولايزارلاذاعمنبىيحي()
.تتافنإيتجاحىلعيکبأامنإتتامنإيسفنىلعيكبأتسل:لاقهنأهنعو
.هنمةسائرلاةحئارتممشنمحلفيال®

.رازوألاكرتنمهيلعنوهراجحألاعلفمدآنبانيکسم®

.بونذلاباهقيرطددسدقوةباجأإلاءءىطبتستال®

.هضوعبحانجنعكلأسيوهوءةضوعبحانجهللادنعيواستالايندلا®
.ةفرعملامثءةبحملامث‹قوشلامث؛فوخلامث؛ىضرلامثءدهزلامث«ةبوتلا:عبستاجردلا®

0/1دمالعأريسيفيبهذلا)

.۸:ةيألاميرحتلاةروس)۳(



Y۳ةبوتلاةرطنق

ةالصلاهيلعهلوقبةراشإلاهيلإوتانسحتائيسلابلدبتسملاتاريخلابقباسلاوهاهبحاصو

 

[ب/٦٤۲]اودروفمهرازوأ*"[مهنع]ركذلاعضوىلاعت/هللاركذبنورتهتسملانودرفملاقبس»:مالسلاو

.مهنعركذلااهعضومهرازوأتحتمهنأىلإةراشإهذهو.""هافافخةمايقلا

الإيصاعملارئابكوتاعاطلاتاهمأيفةماقتسالاليبسكلسيوبوتينأ:ةيناثلاةقبطلا

ضعبيراجميفاهبىلتبينکلوءدصقريرحتودمعنعالهيرتعتبونذنعكفنيسيلهنأ
نمزارتحاللرمشتلاىلعهمزعددجوفسأتومدنوهسفنمالاهيلعمدقأاملكهنكلوءهلاوحأ

سفنلايهىلوألاوءةماوللاسفنلايهنوكتنأبةريدجسفنلاهذهف.اهلهضرعتيتلااهبابسأ

امرئاَبَكاوُينَُجَتنإ:ىلاعتهلوقلهناحبسهللانمدعولانسحمهلاشيءالؤهف‹ةنئمطملا

هيلعهلوقبةراشإلاءالؤهىلإو."اميًرالَعْدَمْمُكلِخْْنوْمُكَياَيَسمُكْنَعفكنُهْنَعنوه

٠«نورفغتسملانيئاطخلاريخوءاطخمدآنيالك»:مالسلا

عقاربونذلابهاويأ.“هةعقرىلعتامنممهريخفعقارهاونمؤملا»:ًاضيألاقو

.ةبوتلاب

.”هانايحأليمتوًانايحأءيفتةلبنسلاكنمؤملا»:رخآربخيفو

نيحلادعبنيحلايأ“هةينفلادعبةينفلاهيتأيبنذنمنمؤمللدبال»:رخآربخيفو

امف.ةاسحلبنورواوربَصامٍنيَرَمْمُهَرْجَأنويكيلوا:هناحبسهللالاق
.”ملعأهللاوًالصأةئيسلامدعبمهفصو

.(٤/4۳)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام()
.(٤/4۳)ينغملايفيقارعلاهلاق.هنسحوةريرهيبأثيدحنميذمرتلاهاور)۲(
.۳۱:ةيآلاءاسنلاةروس(۳)

.«نورفغتسملا»:لدب«نوباوتلا»:لاقوسنأثيدحنمهدانسإححصومكاحلاوءهيرغتساويذمرتلااور(8)

.(££/4)ينغملايفيقارعلاهلاق.يراخبلاهفعضةدعسمنبيلعهيف:تلق

.مهريخفلدبديعسف:الاقو«فيعضدنسبرباجثيدحنمناميإلابعشىفىقهيبلاوءيناربطلاهاور()
.قباسلاردصملايفيقارعلا

يفيقهيبلاوءرساينبرامعثيدحنميناربطلاوسنآثيدحنمءافعضلايفنابحنباوءىلعيوبأهاور)١(
دانسإيزمرهمارلللاثمألايفو.'ءيفت»:لدب«موقت»:اولاقوءةفيعضاهلكوالسرمثیدحنمبعشلا

.قباسلاردصملا.سنأثيدحلديج
.قباسلاردصملا.نسحدانسإبسابعنباثيدحنمبعشلايفهلا«يناربطلاهاور(۷)

.٤٠:ةيألاصصقلاةروس(۸)
٠(٤٤ء٤/٤٤)عسوتبهيفيهوءايحإلاةعبطلايفعجار)۹(

 



ةبوتلاةرطنق٤۰

بونذلاضعبيفهتوهشهبلغتمثةدمةماقتسالاىلعرمتسيوبوتينأ:ةثلاثلاةقبطلا

نمةلمجًاكراتوءةعاطلاىلعبظاومكلذعمهنأالإةوهشلارهقنعهزجعلًادمعاهقرافيف

هيلعمدنتيغارملادنعوهوءةدحاولاةوهشلاهذههترهفامنإوءةوهشلاوةردقلاعمبونذلا

‹هسفنهللوستهنکل.اهرهقيفيسمندهاجأو؛هنعبوتأسوءهلعفأملىنتیلایلوقیو

اهيلعرصأةريغصتناكنإو.هلمعطبحدقفريبكبونذلاناكاذإاذهفءةبوتلاكللقوسيو

نمهنأنوملسملاهيلعقفتايذلايدامتلاوهاذهفءةئيطخلانععوزنلالبقىلاعتهللاىقلينأ

ءهللاةئيشمىلعهمكحوفالخلالهأهرمأقلعوءةبوتلالبقفطتخانإةيوقعلاويزخلالهأ

نيحمالسلاهيلعفسويةوخإلاحاذهنوكينأهبشيوةبوقعلابالوةبوتلابهيفنوعطقيالو
ىاووررلوورلديکوور4ککساوووش

اموقِهدْعَبنماونوکتوْمُكيبأهجوْمُكللحَياضزأُهوُحَرطأوأَفسوُياولا:اولاق
.لعهللاونيبئاتيأ٩«يحلاَص

وأبنذلاةفراقمىلإدوعيمثءةدمةماقتسالاىلعيضميوبوتينأ:ةعبارلاةقبطلا

لفاغلاكامهناكمهنيلبةئيطخباكتراىلعفسأتلاوةبوتلابهسفنثدحينأريغنمبونذلا

.هتوهشعابتايف

نأدقتعيمليدامتملانأرصملاويدامتملانيبقرفلانأل؛نيرصملانمةلمجاذهف

ىلاعتهللاىقلينأمزعيذلاوهرصملاوءامًاموياهوجريهنكلوءةبوتريغىلعىلاعتهللاىقلي

ًارصميدامتملاناکنِإوءسايقلايفمظعأرصملاو‹ناكلاهنيملسملادنعامهالكوةبوتريغب

كله»:مالسلاهيلعلاقدقوءهيلعيدامتلاءيشلاىلعرارصإلانأل؛ةغللارهاظبًاضيأ
.“ملعأهللاوصخيملوٌمِعف.”نورصملا

سماخلابابلا

رارصإلاةدقعلحيفحجالعلاةيفيكوةبوتلاىلعثعابلاببسلايف

ملعينأوه:اهانعموءةعيرشلالصأبناميإلاوهةبوتلاىلعثعابلاببسلانأملعا

.۹:ةيألافسويةروس(١)

.انهاممعسوأيهو(0٤ء8/44)ءايحإلاةقبطلاهذهيفعجار)۲(
.(٤/٢٤٠۲)ريسملادازيفيزوجلانباهركذ(۳)

.(46‹40/8انهاممعسوأبيلازغلاًاضيأةقبطلاهذهركذ(8)



۰oةبوتلاةرطنق

ءةيصعملاوهوًاببسةواقشللوءةعاطلاوهوًاببسةرخألاىفةداعسللنأًانيقيًاملعناسنإلا

«مالسلاهيلعلوسرلاوهوةيصعملاكرتوةعاطلالعفىلعهلديليلدنمدبالهنأملعيو
"ب/٤٤۲]اذإف.بذكالو/هيفللخالقدصوقحوهمالسلاهيلعلوسرلاهلوقياملكنأدقتعيو

نمريذحتلاو«ىوقتلايفبيغرتلاىلعةلمتشملارابخألاوتاياآلاىلإهعمسقليلفانلقامدقتعا

ىتحهيفركفتلارثكيلو«كشهطلاخيالًاقيدصتكلذعيمجبقدصيلوءىوهلاعابتاوبونذلا
ىلعةلمتشملاتايآلاىلإهعامتسارثكأنكيلوءربصلاىلعهبىوقييذلافوخلاهنمثعبني
امريفكتةيفيكبملعلامث.اهكرتىلعربصلاىلعهلدتيتلاتايآلاىلإمثاهبكترايتلابونذلا
ءمالسلامهيلعءايبنألاةثروءاملعلامهوءنيدلاءابطأاهبصتخيمولعهذهوءاهنمقبس

امنأيرديالناكنإوءملاعلاوهوبيبطلانمجالعلابلطهيلعفهنايصعملعنإيصاعلاو

.هيلعهركنيوكلذهفرعينأهنمكلذدهاشيذلاملاعلاىلعفبنذهبكتري

ءادتقامهداشرإوسانلاةوعدلردصتيهنكلءهنعلأسُينأىلإربصينأهليغبنياللب

قيرطىلإمهنودشريوءادتبإلايفًادحاوًادحاوسانلانوبلطينيذلا؛مالسلامهيلعءايبنألاب

ههجوىلعرهظيذلانأامك.هضرمفرعيالبونذلاولهجلاببلقلاضيرمنأل؛ءادتهالا

نإفءءاملعلاىلعنيعضرفاذهو«هريغهفرعيملامهصربفرعيالهعمةآرمالوصرب

ضرمرادايندلاف؛عرفلاولصألايفمهيلإةوعدلاغيلبتنمدبالفًالاهجالإنودلويالءاملعلا

ضرمنمرثكأبلقلاضرمو.ميقسالإاهرهظىلعالو«تيمالإضرألانطبيفسيلذإ
:للعثالثلنادبألا

.هيلعلهجلاءاليتسالضيرمهنأيرديالهيفضيرملانأ:نهادحإ

هنمرفنتتومهتبقاعنإف؛ندبلاضرمفالخبءايندلايفةدهاشمريغهتبوقعنأ:ةيناثلا

هارتكلذلفاهبكترماهملعنإو«بونذلانعةرفتلاتّلَقف«دهاشمريغتوملادعباموسوفنلا

.لاکتإريغنمندبلاضرمجالعيفدهتجيوهللالضفىلعلكتي

[ب/٤٤۲]يذلاكلهملاءادلامويلامهيلعبلغ/دقوءاملعلامهءابطألانإف؛بيبطلادقف:ةثلاثلا

نورمأتمكلابام:مهللاقينأنمًافوخ؛هنمقلخلاريذحتىلعاوردقيملفءايندلابحوه

كلهوءءاودلاعطقناوءءايولامظعوعادلامعببسلااذهبف.مكسفنأنوسنتوربلابسانلا

نمالإقلخلاىلعةنتفاوراصفءءاوغإلانونفبءابطألالاغتشالبءءابطألادقفلقلخلا

ءاودسفيملوءاوشغيملءاوحلصيملوءاوحصتنيملذإمهلمهامليلقومهنمهللاةمصع

.قيرطلاكولسريغبامهدجنىنأوءقيفوتلاوةمالسلاهلأسنهللاو



ةبوتلاةرطنق٢

رمأكلذفبونذلانمةبوتلاىلعسانلالمحورارصإلاةدقعلحيفجالعلاةيفيكامأو

نمليصاعملاكرتيفةعفانلايهعاونأةعبرأىلإريشنانكلوهءاصقتسانكميالوهحرشعستي

.قيفوتلاهلقبس

تايآلانمنآرقلايفامبهفوخيوءنيدلالهأنموهيذلاملاعلاهظعينأ:لوألاعوتلا
:مالسلاهيلعيبنلالوقلثمنيحلاصلاراثآوثيداحألانمدروامبهرذنيونيبنذمللةفوخملا

لوقيتاوصأةعبرأبنابواجتمناكلموالإءاهقفشباغةليلالوءهرجفعلطموينمام»
.”«اوملعامباولمعاوقلخذإمهتيلاي:رخالالوقيوءاوقلخيملقلخلااذهتيلاي:امهدحأ

اولمعيملذِإمهتيلايو:رخألالوقيفءاولمعاماوركاذتفاوسلاجت»:رخآثيدحيفو

هيلعنيمأوهولامشلابحاصنيميلابخاصرمأدبعلابنذأاذإ:فلسلاضعبلاقو

.اهبتكرفغتسيملنإوهيلعاهبتكيملرفغتساوباتنإف«تاعاستسهنعملقلاعفرينأ

نذأتساوهبفسخينأضرألانمهناكمنذأتساالإهللايصعيدبعنمام:مهضعبلاقو

يدبعنعافُك:ءامسلاوضرأللىلاعتهللالوقيف.ًافسكهيلعطقسي/نأءامسلانمهفقس[/]
ًاحلاصلدبتسيهلعلهلرفغافىلإبوتيهلعلهامتمحرلءامتقلخولو«ءاقلختملامكنإف‹ءالهمأو

.ةيآلاالوبنأضْرَالاوتاوٰمّسلأكبهللنإ:ىلاعتهلوقىنعمكلذف:لاق

رثكتسينأيغبنيف؛ىصحتالةريثكنيبئاتلاحدمونييصاعلامذيفراثألاورابخألاو
رجأهلنوكيف«هيديىلعةبوتللقفويهلعلهبلققريىتحلهاجلايصاعلاىلعاهنمظاعولا
.ملعأهللاوربخلايفدروامكًاقيدصنيعبس

ىرجامونيضاملافلسلانممهريغومالسلامهيلعءايبنألاتاياكح:يناثلاعوتلا

:فیعضدنسبرمعنباثيدحنمسوذدرفلادنسميفيمليدلاروصنموبیورو؛اذکههدجأملبيرغ)۱(

قئالخلاتيل»:هيفوثيدحلا«....هداصحانددقعوز‹نيعبرألاءانبأ:ةليللکيفيدانياكلمهللنإ»
يفيقارعلاهلاق.ثيدحلا«....اوركاذتفمهنيباوسلاجتفءاوقلخاذاملاوملعاوقلخذإو‹اوقلخيمل
.(9/٠٥ينغملا

١٤.٠:ةيالارطافةروس(۲)

.(٤/٠0)نيدلامولعءايحإعجار(۳)



Y۷ةيوتلاةرطنق

لاوحألثمقلخلابولقيفعفنلارهاظعقولاديدشكلذفمهبونذببسببئاصملانممهيلع
.ةنجلانمجارخإلانمهيقلاموهنايصعيفمالسلاهيلعمدآ

وهجرخأفءهتروعتدبوهدسجنعللحلاترياطتةرجشلانملكأاملهنأيورىتح

َنِإ»:ةنجلايفهلليقامدعبنّيبلاناوهلاوبعتلاراداينالاىلإنيملاعلابرراوجنمهتجوزو

.٩ىحضَتالواهياًوَمظَتالكنو*ٰىَرْعَتالَواًهْيِفعوُجَتالأكل

َكدْغَونرويلُهأنمينبأَنِإبَر:لاقاملمالسلاهيلعًاحوننأيورامكلذكو

.٩”4نيلِهاَجْلانمَنوُكَتنأكظعأينإ»:هلوقىلإ'4ّكلْهَأنمسيلهَونايلاقل.ةيآلا
4

4

-
سصرگیا4وکرلو نمنکايمحويلرفعتالأوبلعهبيلسيلاَمكلاشناكبٌدوَُأينٳًبَرحولاق

<09(

.ىلاعتهللانمءايحةنسنيعبرأكلذدعبءامسلاىلإهسأرعفريملهنأيوردقو

.لاثمتلالجأل

:لاقف.اهيبألمكحينأهتلأسةأرمانأ:ليقوءاموينيعبرأهراديفدبعهنأيوردقو

[ب/٠١۲]بلسفءاهناكملهمصخىلعاهيبألمكحلانوكينأهبلقببحألب/:ليقو.لعفيملومعن

ينإفينومعطأ:لاقاذإفمعطيالوهفكبلأسيناكوءههجوىلعًاهئاتبرهفًاموينيعبرأهكلم

.ههجويفتقزبوهتدرطفةأرماتيبنممعطتساهنأيكحوبرضوكشدوادنبناميلس

هلحرخأنأىلإهسأرىلعهتبصفلوباهيفةّرَجزوجعتجرخأف:ىرخأةياوريفو
تفكعفرويطلاتءاجف:لاق(ةبوقعلامايأ)نيعبرألاءاضقنادعبهسبلفتوحلانطبنممتاخلا

ىنجنمضعبهيلإرذتعاوءهلوحتعمتجافشوحولاوسنإلاونيطايشلاتءاجوءهسأرىلع
نمناکرمآاذهنال؛مكرذعيفمكدمخأالوءلبقنممتلعفاميفمكمولأال:لاقف.هيلع

.هنمدبالءامسلا

.١۱۱:ةيآلاهطةروس(١)
.45:ةيآلادوهةروس(۲)
.٦:ةيالادوهةروس()

.٤٤:ةيآلادوهةروس(8)
.۷٤:ناتيآلادوهةروس(٥)



Y۸ةبوتلاةرطنق

هيلااهلمحياهيلإهدبعلسرأفءدلبنمةأرماجوزتالجرنأتايليئارسإلايفيورو

ينبيفايبنناکفءهاوقتةكرببهللاهأبنف:لاق.مصعتساواهدهاجفاهبهتبلاطوهسفنهتدوارف

.ليئارسإ

ملعىلعهللاكعلطأمب:مالسلاهيلعرضخلللاقهنأمالسلاهيلعىسومصصقيفو

.هللالجأليصاعملاكرتب:لاق؟بيغلا

هيلعناكوءةرظنهصيمقىلإرظنفءمالسلاهيلعناميلسبريستتناكحيرلانأيورو

اذإكعيطنامنإ:تلاق؟كرمآملوتلعفمِل:لاقفحيرلاهتعضوفءهبجعأهنأكفديدجصيمق

مهيلعءايبنألانمهریغوسنويلیرجيذلاک:رصحتتالتاياكحلاهذهلاثمأو.هللاتعطأ

يفمهنعزواجتيملمالسلامهيلعءايبنألانأملعيل؛راصبتسالاورابتعالااهبدارملاوءمالسلا

.رابكلاتاقيوملايفمهريغنعزواجتيفيكوءراغصلابونذلا

ءايقشألاوءةرخأآلاىلإاورخؤيملوايندلايفةبوقعلاباولجوعنأبمهتداعستناكمعن

.ىقبأودشأةرخألاباذعنإفءامثإاودادزيلنولهميامنإ

يعاودكيرحتيفعفانهنإف٠نيّرصملاعامسأىلعهسنجرثكينأيغبنياممًاضيأاذهف

.”هادهو/هداشرإهللادارأنملةبوتلا[[/]

املكنأو«بنذلاىلععقوتمايندلايفةبوقعلاليجعتنأمهدنعررقينأ:ثلاثلاعوتلا

نمفاخيوةرخآلارمأيفلهاستيدبعبرف«ءاياطخببسوهفبئاصملانمدبعلابيصي
.هلهجطرفل؛رثكأايندلايفىلاعتهللاةبوقع

مدقتامكرمألابلاغيفاهمؤشايندلايفلجعتياهلكبونذلانإف«هبفوخينأيغبنيف
.مالسلاهيلعناميلسةصقيف

نملَسُنوُيناو:هلوقيفمالسلاهيلعسنويةصقيفىلاعتهلاىكحامكو

ميشوعوتُثوُحلأُهَمَعَلاَف»:هلوقىلإ."'«نيِلَسْرمْلا

نمكلذلكف.ةيآلا'«نوُديَرَيوأفلآئامىلإُءاَلَسْرَأو»:هلوقىلإةصقلاركذمث

.انهاممعسوأب(٤/٠٥٠۳٥)يلازغللنيدلامولعءايحإباتكيفهلكيناثلاعرنلاعجار(١)
.۳۹:ةيالاتافاصلاةروس(۲)
.۷٧:ةيالاتافاصلاةروس)۳(

.۳۹.١٤٠:تايالاتافاصلاةروس()



۹ةبوتلاةرطنق

هتلزنمطقستدقو«هبونذمؤشبهقزردبعلاىلعقيضيدقىتحهمؤشنمغلبيدقوءبنذلامؤش

تبامفٍةيِصُمنمْمُكَباَصَاَمَو»:ىلاعتهللالاقءءادعأهيلعيلوتسيوبولقلانع
.کیدا7

.”«هبيصيبنذلابقزرلامرحيلدبعلانإ:لاقهنأديهللالوسرنعثيدحلاينو

هبيصيبنذبملعلاىسنيدبعلانأبسحألينإ:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

:لاقهنآ6هلللوسرنعيورامیتعموهكلذنأءاملعلاضعبركذو:رثالايو

.«ًادبأهيلإدوعياللقعهقرافًابنذفراقنم»

.نآرقلانايسنببقوعفءةوهشبمالغىلإرظنءارقلاضعبنأرثألايفو

ةنعللاامنإوءلاملايفًاناصقنوءهجولايفًاداوسةنعللاتسيل:ًاضيأفلسلاضعبلاقو

مظعأقيفوتلاقرزنمنامرحلاودعبأدقفرشلاهلرسيوءريخللقفويملاذإفءداعبإلاوءدرطلا

قيفوتلاهبدبعلامرحيفءهيلعرزولافعاضتيورخآبنذىلإوعديهنإفبنذلكوءانامرح
.نيكلاهلاعباطبهيلععبطيفهبلقىلعبونذلامكارتتف«نيحلاصلاةسلاجمو

یتحًازرحتمهبایثًاعماجلحولاطسويفيشميناكهنأنيفراعلاضعبنعيكحو

ةراشإوهوًاضوخ"”'بونذلاضوخياهدنعفنيبنذوبنذيفعقيىتحاهبناجيوبونذلاىقوتي
.رخآبنذىلإرارجنالابهتبوقعلجعتيبنذلانأىلإ

.كلذكتثروأكبونذفناوخإلاءافجونامزلاريبغتنمتركناام:ءاملعلاضعبلاقو

نمةبوقعلافرعأ:لوقيمهضعبو«يتيرافيفىتحةبوقعلافرعألينإ:مهضعبلاقو
.يرامحقلخءوسيفيبنذ

رهظًاديعسناكاذإفءهبلقهجودوسيولإًابنذبنذيلدبعلانإ:ءاملعلاضعبلاقو
.رانلابجوتسيوكمهنيىتحهنعيفخأًايقشناكنإو«رجزتيلهرهاظىلعداوسلا¦

.۳۰:تايآلاىروشلاةروس()

ثيدحنم.دبعلا»:لدب.«لجرلا»:لاقهنأالإهلظفللاوهدانسإححصومكاحلاوهجامنباهاور(۲)

.(4/0۳)ينغملايفيقارعلاهلاق.نابوث

.هايحإلانمبيوصتلاوخالانمفيرحتوهويذلا:لصألايف()
٤٠/م۲/جتاريخلارطانق



ةبوتلاةرطنق۲\٥

بنذلامؤشنملبءهريغوضرملاورقفلانمايندلايفبونذلاتافآيفةريثكرابخألاو
هيلعةبوقعناكءيشبيلتبانإفءهبرنعهدعبيامدبعلاهببستكينأةلمجلاىلعءايندلايف
ركشلاليمجمرحيوهلًاجاردتسإناكةمعنهتباصأنإف«ەؤاقشفعاضتيفربصلاليمجمرحيو

ءادتقاكلذنمهيلعفقواملضرعتيفتافصلاايافخىلعلاوحألانئارقببقاعيف

لاقو.*بضغتال»:لاق.يلعمتكتالوينصوأ:لجرهللاقثيحوليهللالوسرب

كايإوءىنغلاوهكلذنإفءسانلايديأيفامبسأيلابكيلع»:لاقف.ينصوأ:رخألا

لجرلاقو.""هنمرذتعتاموكايإوءعدومةالصلصو/ءرضاحلارقفلاهنإفء؛عمطلاو[/0]

يلفيك:لاقف.ةرخألاوايندلايفاكلمنوكتنأكيصوأ:لاقف.ينصوأ:عساونبدمحمل

لئاخملوألالئاسلايفمسوتمالسلاهيلعيبلانأكف.ايندلايفدهزلامزلِإ:لاقف؟كلذب

ءكلذكرتبهرمأفءلمألالوطوسانلايفعمطلالئاخمرخألايفوءهنعءاهنف«بضفلا
.ينصوأ:ذاعمللجرلاقو.ايندلايفصرحلالئاخملئاسلايفعساونبدمحمليختو

.ةظلغلاوةظاظفلارْثأهيفسرفتهنأكف.ًاميعزةنجلابكلنكأًاميحرنك:لاقف

لبالو‹سانلابكيلعو‹سانلاوكايإ:لاف.ينصوأ:مهدأنبميهاربإللجرلاقو

اموسانستلايقبوسانلابهذءساتلابسانلالكسيلو«سانلامهسانلانإف؛ساتلانم

وهناكامعربخأوأءةطلاخملاةفآهيفسرفتهنأكو.سانلاءاميفاوسمغلب«سانلابمهارأ

نأنمىلوألئاسلالاحردقىلعمالكلاف«سانلابهاذأناكوأءهتقويفهلاحىلعبلاغلا

.لئاقلالاحبسحبنوكي

.كيلعمالسةيواعمىلإةشئاعنم:هيلإ
هللاهلكوهللاطخسبسانلاىضرسمتلانم»:لوقيييهللالوسرتعمسينإفدعبامأ

.كيلعمالسلاو."سائلاةنؤمهللاهافكسانلاطخسبهللايضرسمتلانمو«سانلاىلإ

سانلاتاعارموهوءاهبةلغتشمةالولانوكتيتلاةفاللتضرعتفيكاههقفىلإرظنا

.مهتاضرمبلطو

ريبكلايفيناربطلاوءايندلايبأنباهاور:ءايحإلايفهوحنىلعًاقيلعت(۳/١١۱)ينغملايفيقارعلالاق(١)
.نسحدانسإيطسوألاو

)٤/٤0(ينغملايفيقارعلاهلا.هجامنباهاور)۲(

.(00/)ينغملايفيقارعلاهلاقمسيملنميذمرتلادنسميفومكاحلاويذمرتلاهاور(۳)



٢۲ةبوتلاةرطنف

سانلاتيقتااذإو«سانلاكافكهللاتيقتااذإكنإف؛هللاقتافدعبامأ:ىرخأةرمتبتكو

ىلإةفورصمهتيانعنوكتنأحصانلكىلعاذإف.كيلعمالسلاوءاثیشهللانمكنعاونغيمل

عيمجةياكحنإفءمهملابهلاغتشانوكيلةقئاللالاوحألامسوتوءةيفخلاتافصلاسرفت

[ب/٢٥۲]ءانامزعييضتهنعینغتسموهامبظعولابلاغتشالاو.نكممريغدحألكعمعرشلا/ظعاوم

ىلإدصقيلفءهظعينإهلاحنطابيرديالنمهلأسوأ٠ممجيفملكتيظعاولاناكنإو

يفنإفرثكألاىلعامإومومعلاىلعامإ.اهيلإةجاحلايفقلخلاةفاككرتشتيتلاظعاوملا

.للعلابابرألةيودألاوةفاكللةيذغألافءةيودأوةيذغأعرشلامولع

؛هللاىوقتبكيلع:لاقف.ينصوأ:يردخلاديعسيبأللاقالجرنأيورامهلاثمو

لهأيفكلرونهنإفنآرقلابكيلعوءمالسإلاةينابهرهنإف؛داهجلابكيلعوريخلكسأرهنإف
.ناطيشلابلغتكلذبكنإفريخنمالإتمصلابكيلعوىامسلالهأيفكلركذوضرألا

محازينباي:هنبالنامقللاقو.هللاكزعيهللارمأزعأ:لاقف.ينصوأ:نسحلللجرلاقو

كبسكتلوضفقفنأوءكغالبايندلانمذخوءكوتقميفمهلداجتالوءكتبكربءاملعلا
ًاموصمصوءالكلاجرلاقانعأىلعو؛ًالايعنوكتفضفرلالكايندلاضفرتالو«كترخال

سلاجتالوء؛موصلانملضفأةالصلانإف؛كتالصرضيًاموصمصتالوكتوهشرسكي
شمتالو«بجعريغنمكحضتالينبال:هنبالًاضيألاقو.نيهجولااذطلاختالوءهيفسلا

امكلامهنإف؛كريغلامحلصتوكلامعيضتالو؛كينعيالامعلأستالو«برأريغنم

ریخلالقينموءملسيتمصينمو«محريمحرينمنإينباي.تكرتامكريغلامو«تمدق
:لاقف.ينصوأ:مزاحيبأللجرلاقو.مدنيهناسلكلميالنمومثأيرشلالقينمو«منغي

ةبيصمهتيأرفهيلعتوملاكءاجولاملكوءهمزلافةمينغهتيارهيلعتوملاكءاجولاملك
ءاباضغنكتالوًاماسبنك:هللاقف.ينصوأ:مالسلاامهيلعرضخللىسوملاقو.هبنتجاف

نمكحضتالوءةجاحريغنمشمتالوءةجاجللانععزناوءارارضنكتالوًاعافننكو

[ب/٦٥۲]لجرلاقو.نارمعنباايكتئيطخىلعكباو«مهاياطخبنيئطاخلاريعتالو«بجع/ريغ

يفدهتجتامردقبكقلاخءاضريفدهتجا:لاقف.ينصوأ:-انغلباميفمزاحنبدمحمل

.كسفنءاضر

فالغكًافالغكنيدللعجا:لاقف.ينصوأ:فافللادماحللاقالجرنأىوريو

.(°4/0)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاوخسانلانموهسوهو.عيمج:لصألايف()



ةبوتلاةرطنق٢

نمدبالامالإايندلابلطكرت:لاق؟نيدلافالغامو:لاق.تافآلاهسندتالثلفحصملا

.هنمدبالاميفالإسانلاةطلاخمكرتونمدبالامالإمالكلاةرثككرتو

امرذحاوءهللاكفوخامفخفءدعبامأ:زيزعلادبعنبرمعىلإنسحلابتكو

.مالسلاونيقيلاربخلاكيتأيتوملادنعفكيدينيباملكدييفاممذخوءهللاكرذح

دعبامأ....هيلإبتكفءهظعينأهلأسيًاضيأنسحلاىلإزيزعلادبعنبرمعبتكو

امإوةاجنلابامإكلذةدهاشمنمكلدبالوءكمامأتاعظفملارومألاوء‹ميظعلالوهلانإف

.بطعلاب

؛یجنبقاوعلايفرظننمو؛رسخاهنعلفغنموحبرهسفنبساحنمنأملعاو
رصبأربتعانموءربتعانمآنموءنمآفاخنمو؛منغملحنمو٤لضهاوهعاطأنمو

اذإو«لآسافتلهجاذإوءعلقافتمدناذِإ«عجرافتللزاذإف«ملعمهفنمو؛مهفرصبأنمو

ايندلانإفدعبامأ:زيزعلادبعنبرمعىلإهللادبعنبفرطمبتكو:لاق.كسمافتبضغ

نينمؤملاريمأاياهيفنكفدنعملعالنمرتغياهبوهللقعالنمعمجياهلوةبوقعراد

.ءادلاةبقاعنمفاخياملءاودلاةدشىلعربصيهحرجيوادملاك

.ةأطرأنبيلعىلإزيزعلادبعنبرمعبتكو

امأو‹مهتمغفهللاءايلوأامأءهللاءادعأةودعوءهللاءايلوأةودعايندلانإفدعبامأ

.مهتقرغفهؤادعأ

تممهاذإفءتابعلاملظنمةردقلاكتنكمأدقف.دعبامأ:هلامعضعبىلإًاضيأبتكو
.كيلعهللاةردقركذافدحأملظب

ىلاعتهللانأملعاو«كيلعًايقابمهنعًالئازناكالإًائيشسانلاىلإ/يتأتالكنآملعاو03
يرديالنمظعووةماعلاظعونوكينأيغبنياذكهف.مالسلاونيملاظلانمنيمولظمللذخآ
ناكاذإوءاهبعافتنالايفةفاكلاكرتشتيتلاةيذغألاكءةظعاوملاهذهفءهتعقاوصوصخو
جالعلالوصأدحأاذهف«نيصاعلاجالعلوأءاملعلابلطف«ضرملاجالعلوأبيبطلابلط
.هناكرأو

ناكنإفيصاعملاىلعربصلاةرارمجلاعينأيصاعللدبالهنإفربصلا:يناثلالصألا

.(٤/۳٥٠٦0)نيالا.مولعءایحإيفانهامممتابثلاثلاعونلاعجار()



T۳ةبوتلاةرطنق

نآبهبنذررضرعشتسينأهليغبنيهنإفءهيلعةوهشلاةبلغنمهحراوجظفحىلعردقيالًاباش
اذإف.مالسلاهيلعهيبنةنسوهللاباتكنمهيفتءاجيتلاةفوخملارابخألاوتايآلايفركفتي

.هتوهشلةجيهملابابسألانعدعابتيلفهفوخدتشا

.ةلزعلاوبرهلاهجالعوءهيلإرظنلاويهتشملاروضحوه:جراخنمةوهشلاجيهمو
:مالسلاهيلعلاقامكمئادلاموصلاوعوجلاهجالعوءةمعطألاذئاذللوانتوه:لخادنمو

هلموصلانإ؛مصيلفعطتسيملنموجوزتيلفةءابلامكنمعاطتسانمنابشلارشاعم»
.اجو

نعالإربصيالوءربصبالإنامتيالموصلاوءةلزعلاوءةوهشلارسكنعةيانكوهو
لوفءدیلقتوعامسنعو«راكتفاوةريصبنعالإملعيالو؛ملعنعالإفاخيالو«فوخ

ءعامسلاىلإفورصم«لغاوشلانعدرجمبلقنمعامتسالامث«ركذلاسلاجمروضحرمالا
هتنوعمبرسيتفوخلايوقاذإف.فوخلامهفلامامتنمثعبنيوءمهفلامامتلهيفركفتلامث

ءارونمهريسيتولجوزعهللاقيفوتو«جالعلابلطمليعاودلاتثعبناوءهيلعلهسيوءربصلا
قذصوءباوثلارظتناوءىقتاففوخلارعشتساوءءاغصإلانسحهبلقنمىطعأنمفءكلذ

.ىرسيللهللاهرييسف‹ىنسحلاب

'[ب/۸١۲]لغتشاامهنعينغيالمث«ىرسعللهرسييسفینسحلاب/بذكوینغتساولخبنمامأو

‹ىدهلاقیرطحرشلإمالسلامهيلعءايبنألاىلعامو«یدرتوكلهامهمايندلاةذلنمهب

.ةوهشلاجالعاذهف«ىلعألايلعلاهناحبسهللىلوألاوةرخألاامنإو

نمرانلالهآحايصرثكأيفركفلابجلاعينأيغبنيامنإف:ةبوتلافيوستجالعامأو
الفيقبنإفىقبيالهلعلوءىقتلاوهوهيلإسيلامىلعرمألايقبيفوسملانأل؛فيوستلا

ةبلغلالإلاحلايفزجعلهيرعشتيلفءمويلاهيلعرذعيالامكًادغكرتلاىلعرذعي
اهدكأيتلاةوهشلاتسيلفدايتعالابدكأتتذإفعاضتتلبءادغءهقرافتتسيلةوهشلاوءةوهشلا

نيلئامتملانيبقرفلانونظيمهنأل؛نوفوسملاكلهاذهنعوءاهدكؤيمليتلاكةداعلابناسنإلا
.ًادبأسفنلاىلعديدشقاشاهيفتاوهشلاكرتنإفةهباشتممايألانأيفنونظيالو

يفيئاسنلاو٠(١٠۲حاكنلا)حيحصلايفملسمء(۳/۷)حيحصلايفيراخبلادنعفرطلااذهوحنب)۱(

(۱/۳۸۷٤۲٤460)دنسملايفدمحأء(١٤۱۸)نثسلايفهجامنبا‹(4٤/۱۱۹٠١۱۷ىبتجملا

.(١٠٠)دنسملايفيديمحلاء«(۱۳۲/۲)ننسلايفيمرادلاو‹(۲۹1/4)ننسلايفيقهيبلا



ةبوتلاةرطنق٤

ةقشمبالإعلقنتالةيوقاهآرفةرجشعلقىلإجاتحانملاثمالإفوسملالاثمامو

ءاهخوسردادزاتيقباملكةرجشلانأملعيوهوءاهيلإدوعأمثةنساهرخؤأ:لاقفةديدش

نعهتوقعمزجعذإهتقامحنممظعأايندلايفةقامحالفءهفعضدادزاهرمعلاطاملكوهو

ىلاعتهللاو«فيعضلايوقوهسفنيفوهفعضاذإهيلعةبلغلارظتنيذخأف«فيعضةمواقم
.ملعأ

نمف.كشلاو«ىمعلاوءةلفغلاوءءافجلاىلع:مئاعدعبرأىلع:لاقف؟ينباذامىلع:لاقف

داحلمغنمو‹ركذلايسنىمعنمو‹ءاملعلاتعفمو‹لطابلابدهاجو‹قحلارقتحایمج

هللاو.بستحينكيملامهللانمهلادبو‹ةمادنلاوةرسحلاهتذخأف«ينامألاهترغو«دشرلانع

مالسلاوةالصلاوهنوعنسحوىلاعتهللادمحبةبوتلاةرطنقتمتقيفوتلاونوعلاهلأسنىلاعت

:عبرأيهو.«قئالعلاةرطنقاهولتتمالسلاهيلعدمحمهيبنىلع/[/]

.قيفوتلاهللابویلاعتهللاءاشنإاهحرشىلإريشنسوءايندلاةرطنق:نهادحإ

.ریسيتوافتعمانهامكهيفوهو)9/٦00۸(نيدلامولعءايحإلصالااذهيفعجار)۱(

.(4/0۹)ءايحإلانمبيوصتلاو.ىلع:لصألايف(۲)



ةنماثلاةرطنقلا

ايندلاةرطنق

ءاهتاروعواهبويعنعمهلفشكوءاهتافآوايندلالئاوغهءايلوأفرعيذلاهللدمحلا

رارسأاهلوءاهلامجبسانلاليمتستةحيلمةأرماةروصاهنأكرهاظلايفيهاذإفاهيلإاورظنف

مهلترشکءاهبابحأنماوراصاذإىتحءاهبالطلنيزتتاهلاصويفنيبغارلاكلهتحئابقءوس

رورسيفاهباحصأامنيبءاهمهسبئاوصبمهتقشروءاهمسلتاوقمهتقاذأفءاهباينأنع
نحطمهتنحطفاهيهاودبمهيلعتركعمثءمالحأثاغضأاهنأكمهنعتلوذِإ«ماعنإو

هيلعتعلطامميمجمهنمًادحاوتكلمنإديعصلاتحت"'اهنافكأيفمهتراووءديصحلا

مث.ًارورغمهدعتوءًارورساهباحصأينمت«سمألابنغتملنأكًاديصحهتلعجء؛سمشلا

ءاروثنمءابهمهيعسوًاروبمهعمجوءًاروبقمهروصقحبصتفءاروصقنونبيفءريثكنولمأي
ًاريشبنيلقثلاىلإثوعبملاهلوسروهدبعدمحمانديسىلعةالصلاوءًارودقمًاردقهللارمأناكو

ًاريهظنيدلايفهلهباحصأوهلآنمناكنمىلعوءارينمًاجارسوهنذإبهللاىلإًايعادوءاريذنو

.ًاريثكًاميلستملسوءًاريصننيملاظلاىلعو

[ب/۰٦۲]ىتحاهتراضنواهتنيزبهللاءايلوأل/تنيزت«روبثنطوموءرورغرادايندلانإفكعبامأ
اهتکبشبمهتصنتقاوءاهتديكمواهركمهللاءادعأتجردتساوءاهتعطاقميفربصلاةرارماوعرجت

تودطقتةرسحاهنم“”اونتجافءاهيلإاوناكامجوحأمهتلذخفءاهيلعاولوعفاهباوقثوىتح
وڻیغتسياهدیاکمنموٍكورسحتياهقارفىلعمهف.دابألادبأةداعسلانعمهتمرحمثءتابكألا

يحلاوَرَعْشَأَنيِذَلاكيلوأ».«نوُمَلَكنالواهياوسخ3هرنوای
رَصْنُيْمُهَالَوُبعلاْمهْنَعفنفيرخل ."نوص

.(۳/۱۹۷)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو.اهفانكأيفمهترواو:لصألايف()

.قباسلاردصملانمبيوصتلاو-اوبنتجاف:لصألايف()
۸١٠.0:ةيألانونمؤملاةروس(۳)
.٦۸:ةيألاةرقبلاةروس(8)



ايندلاةرطنق٢۲

امو؟يهامايندلاةقيقحةفرعمنمًلوأدبالفءاهرورشوايندلالئاوغتمظعاذإو

عقينأكشويوءهيقتيالرشلافرعيالنمنإف؟اهرورشوءاهرورغعماهقلخيفةمكحلا

.ايندلامذيف:لوألا

.اهحدميف:يناثلاو

.اهلاثمأركذيف:ثلاثلاو

.اهيناعمليصفتواهتقيقحيف:عبارلاو

.قيفوتلاهللابو.اهيفدهزلاواهكرتيف:سماخلاو

لوألابابلا

ايندلامذيف

لف:ىلاعتلاقو.”«رووُملاعامالإايدُلءايَحلاامو:ىلاعتوهناحبسهللالاق
.4قايدلعام

وهلبءاهنعقلخلافرصو«ايندلامذىلعلمتشمنآرقلارثكأو‹تايآلانماهلاثمأيف

‹هترخابرضأهايندبحأنم»:لاقهنألِيىبنلانعيوردقفءاهيفةدراولارابخألاضعبدرون

.٩ینفیامىلعیقبیاماورثافهايندبرضأهترخآبحأنمو

[٦۲/[

(

.«ةعيطخلكسأرايندلابح»:لاقهنأيهنعو

.معن:اولاق.«؟اهبحاصىلعةنيهةاشلاهذهنورتأ»:لاقفةتيمةاشبرمهنألَك/هنعو
لدعتايندلاتناكولواهبحاصىلعةاشلاهذهنمهللاىلعنوهأايندلاهديبيسفنيذلا»:لاق

.٩[ءام]ةبرشرفاكاهنمیقسامةضوعبحانجهللادنع

(۱)

(۲)

(۳)

(4)

(0)

.١۸٠:ةيألانارمعلآةروس

.۷۷:ةيآلاءاسنلاةروس
.(۳/۱۹۷)ىنغملا.هححصومكاحلاونابحنباو؛يناربطلاورازبلاودمحأهاور

هلاق.ًالسرمنسحلاةياورنمهقيرطنمناميإلابعشيفيقهيبلاوءايندلامذيفايندلايبأنباهاور
.(۳/۱۹۷)ينغملايفيقارعلا
=ححصنسحلاقويذمرتلادنعهرخآودعسنبلهسثیدحنمهدانسإححصومكاحلاوةجامنباهاور

 



۷ايندلاةرطنق

كفنياللغشباهنمطاتلااهيلإنكروءايندلابحهبلقبرشأنم»:لاقهنألِيهنعو
."هادمغلبيالصرحو‹هاهتنمغلبياللمأو٨هنع

هرمآهيلعتتشیوهینیعنيبهرقفهللالعجيهمهايندلانكتنم»:لاقهنآليهنعيورو
هیفکیو«هبلقيفهانغهللالعجيهمهةرخألانكتنموءاهيفناكامبغرأاهقرافيوايندلايف
.٩«اهيفناكامدهزأاهقرافيوايزدلانمهتجاح

اونظیتحیکبوداعم؛تکسواوتکسفهباحصأیکبآیتحیکبهيفنمهاندأاملف«لسعو

؟كاكبأامءٍوَْيهللالوسزةفيلخاي:اولاق.هينيعحسممث:لاق.هتلأسمىلعاوردقيملمهنأ

هللالوسراي:تلقفءدحأهعمرأملوًائيشهسفننععفديهتيأرفيهللالوسرعمتنك:لاق

تعجرمثءينعكيلإكيلإ:اهلتلقفيلتلثماينالاهذه»:لاق؟كسفننععفدتيذلاام

.٩«كدعبنمينمتلفيملءينمتتلفأنإكنإ:تلاقف

فيكرظانفءاهيفمكفلختسمهللانإوءةرضخةولحايندلانإ»:لاقهنألِيهنعو

:دشنیو.”«بايثلاو

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

هيدلترثكاملكامومههيديىفىهنملايندلایرأ

هيلإجاتحمتنأامذحخوهعدفءىشنعتینغتسااذإ/

هسيلإثوحعبمءرملاقزروغالبايندلانمىوشقتلانإ

.ثارحهلاهلهأوةعرزمسيلبإلايندلا:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

نمهوحنملسملوءةريخألاةعطقلاهذهنودديدشنبدروتسملاثيدحنمةجامنباوءيذمرتلاهاورو

.ءايحإلانمنيفوقعملانيبامو.قباسلاردصملا.رباجثيدح
‹(4٤/٦۱۷)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاء(۸/١١۱)ةبلحلايفميعنييأ:دنعثيدحلافارطأ

6(١/٠0)ريبكلاهمجعميفيناربطلاو؛(۹/٠۲۹٠۳۳۲)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلا

.(۱/٤٥٤۳)ناهبصأخيراتيفميعنيبأء(٠٠/۸)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلادنعهفرط

.هظفلبهقيرطنميقهيبلاوايندلايبأنباوءهدانسإححصومكاحلاوءهوحنبفيعضدنسبرازبلاهاور
.(۳/۱۹۸)ينغملا

قفتملوألارطشلاوءخلا...ليئارسإينبنإ:هلوقنودديعسيبأثيدحنمةجامنباو«يذمرتلاهاور

۹۸(۳/0ينغملا)-هرخآيفيتلاةدايزلابٌالسرمنسحلاثيدحنمايئدلايبأنبااوروهيلع

[ب/۲٦۲]



Y۸ايندلاةرطنق

النممكزنكاوزتكاًاديبعمكذختتفاَرايندلااوذختتال»:لاقهنأًاضيأمالسلاهيلعهنعو

.«تافألاهيلعفاخيالهللازنكبحاصوتافآلاهيلعفاخيايندلازنكبحاصنإف؛هعيضي

اهكرتبالإكردتالةرخالانأايندلاثبخنمنإواهيفىصعيهللانأايندلاثبخنمنإف؛يدعب

اهلهأتثروأةوهشبروءايندلابحةئيطخلكلصأنأاوملعاوءاهورمعتالوايندلااوربعاف

.كولملاوءاسنلااهيفمكعزانتالفاهرهظىلعمتسلجوايندلامكلتحطب:ًاضيألاقو

:ءاستلاامأو.مهايندومهومتكرتاممكلاوضرعينلمهنإف؛ايندلامهوعزانتالف:كولملاامأ

.ةالصلاوموصلابنهوقتاف

‹هقزراهيفلمكتسيىتحايندلاهبلطتةرخألابلاطفةبولطموةبلاطايندلا:ًاضيألاقو

:ءارعشلاضعبلاقو.هقنعبذخأيفتوملاءيجيىتحةرخألاهبلطتايندلابلاطو

مئادبنوكيالشيعريخامومئانمالحأكايندلاامنإالأ

ملاحكالإتنألهاهتيتفأفةذلسماألابتلناماذإلمأت

مئانبسيلواهنعمئاننمولفاغبسيلواهنعلفاغنمف

الإهدنعاملانيالواهيفالإىصعيالأهللاىلعايندلاناوهنم»:لاقهنألِيهنعيورو

.ااھکرتب

اهذبنأوايندلانعضرعأىسوماي:مالسلاامهيلعىسومللاقرضخلانأ:ربخلايفو
اهنماودوزتيل/دابعللةغلبتلعجامنإو«رارقلحماهيفالو‹رادبكلتسيلاهنإف؛كءاروإ[/0

.داعملل

.اهورمعتالواهوربعافةرطنقايندلا:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

ملاهقلخذنمهنأوايندلانمهيلإضخغبأًاقلخقلخيملهللانإ»:لاقهنآأَييبنلانعو

.«اهيلإرظني

هنيمينعسنإلاونجلاوءهلظتريطلاوهبكرميفرممالسلاهيلعناميلسنأيورو

‹(١٠11)زنكلايفيدنهلاىقتملاو.؛(۳۸/۸)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلادنعثيدحلافارطأ(١)
.(٠٦/٠٤۳)روثتملاردلايفوء(۹717٤)عماوجلاعمجيفيطويسلا



۲۹ايندلاةرطنق

.ًاميظعًاكلمهللاكاتأدقلدوادنباايهللاو:لاقفلیئارسٳينبدابعنمدباعبرمف:لاق.هراسیو

يطعأامنإفءدوادنبايطعأاممريخنمؤمةفيحصيفةحيبست:مالسلاهيلعناميلسهللاقف

.یقبتةحيبستلاوبهذيدوادنبا

يلام:مدآنبالوقيئاكاُمُكاَهلأ»:ىلاعتهلوقلزنامل»:لاقهنأيهنعو
.«تیضمأفتقدصتوأ؛تیلبافتسہلوأ؛تینفأفتلکأامالإكلامنمكللهويلام

لقعالنمیعسياهلوهللامالنملاموءهلرادالنمرادايندلا»:لاقهنأليهنعو

نيقيالنمىعسياهلوهلهقفالنمدسحياهيلعوءهدنعملعالنميداعياهيلعوهل

ل

عبرأهبلقهللامزلأوءيشيفهللانمسيلفهمهربكأايندلاوحبصأنم»:لاقهنأرليهنعو

غلبيالًالمأوًادبأهانغغلبيالًارقفوادبأهنمكفنيالًالغشوًادبأهنعمطقنيالامه:لاصخ
.هادبأهاهتتم

امًاعيمجايندلاكيرأالأةريرهابأاي»:يَيهللالوسرلاق:لاقهنأةريرهيبأنعو

اهيفةلبزماذإفءةنيدملاةيدوأنمًايداويبىتأويديبذخأفهللالوسرايىلب:تلق.«؟اهيف

صرحتسوۋؤرلاهذهةريرهابأاي»:لاقمث.دلجالبماظعو؛قرخو‹تارذعوسانسۋر
ناولأتارذعلاهذهوًاتافرةرثاصيهمثدلجالبماظعمويلايهمث«مكلمأكلمأتومكصرحك

[ب/٤٠٦۲]ءاهنوماحتي/سانلاوتحبصأفمهنوطبنماهوفذقمثءاهوبستكاثيحنماهوبستكامهتمعطأ

ماظعماظعلاهذهو‹اهقفصتحايرلاوتحبصأفمهسابلومهشايرتناك.ةيلابلاقرخلاهذهو

ايندلاىلعًايكابناكنمفء"دالبلافارطأاهيلعنوعطقيواهبنوبجعتياوناكيتلامهباود
.انؤاكبدتشایتحانحربامف:لاق.٩*كييلف

ينغملايفيقارعلاهلاقريخشلانبهللادبعثيدحنمملسمءاورثيدحلاو١٠:ةيآلارئاكتلاةروس(١)

)۱۹۸/۳۱۹۹).

يبأنبادازوءهتيقبنود.«هللقعالنمممجياهلو»اذهىلعًارصتقمةشئاعثيدحنمدمحأهاور(۲)
.(۱۹۹/۳)ينغملا.دیجهدانسإو«هللامالنملامو»:هقيرطنمبعشلاىفىهقيبلاوايندلا

يبأنباءاوركلذكوءخلا...«هبلقهللامزلأو»:هلوقنودرذيبأثيدحنمطسوألايفىناربطلاهاور(۳)

بحاصةدرفنمةدايزلاهذهىوروءةفيذحثيدحنممكاحلاو«فيعضدانسإبسنأثيدحنماينالا

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.فيعضامهالكورمعنباثيدحنمسودرفلا

.دالبلافارطأاهيلعنوعجتي:ءايحإلايف(8)

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.ًالصأهلدجأمل(٥)



Y۰ايندلاةرطنق

نبامدآاي:هللاقضرألاىلإمالسلاهيلعمدآطهأامللجوزعهللانأیوریو

.باهذللعمجاوءانفللدلو‹بارخلل

نيذلاراربألاىلعكنوهأامايندايمالسلاهيلعميهاربإفحصيفبوتكم:لاقيو

نوهأًاقلختقلخامو«كنعدودصلاوكضغبمهبولقيفتفذقدقينإمهلتنيزتوتعنصت

رارباللیبوط٠كتقلخمويكتضغبءكيلعحشوكبحاصكبلخبنإوءدحأكلموديالو

اممهلیبوط‹ةماقتسالاوقدصلاىلعمهريمضنموءاضرلاىلعمهبولقنمكوعلطأنيذلا

نوفاحةكئالملاو«مهمامأىعسيرونل'[الإ]مهروبقنميلإاودفواذإءازجلانميدنعمهل

ذخۇيفةمايقلامويايندلابىتۇي:ءاملعلاضعبلاقو.يتمحرنمنوجرياممهغلبآىتحمهب

.رانلايفيقبامىقليوًاصلاخهللناكاماهنم

اهيفكتنيفسنكتلف«ريثكساناهيفقرغدققيمَعرحبايندلاينباي:هنبالنامقللاقو

الهللااهقلخذنمضرألاوءامسلانيبةفوقومايندلا»:لاقهنأوليهللالوسرنعىوريو

الاييتكسا:لوقيف«مويلاًابيصنكئايلوأىندألينلعجابراي:ةمايقلامويلوقتواهيلإرظني

:دشنأو.مويلامهلكاضرأفيكفايندلايفمهلكضرأملنإءيش

رمأوءاننيباهيفكنإفمزاحتنكنإمايألانمعّمست/[/0]

رئاطلحانجنمرذنزوالوةضوعبحانجوايندلالدعتنلف
رئاضبسيلفاهنمهتافامفهنيدءرملاىلعايندلاتقبأاذإ

رفاكلًاباقعايندلاىضرالونمؤملاباوثايندلاىضرامف

لئازامهالکومهمويوحرفموينامويايندلا»:لاقهنألِيهللالوسرنعيورو
.«لوزيالامللمعلايفمكسفنأاوبعتأو«لوزياماوعدف«كنع

‹مكنیديفمكوعزانيفمهاينديفايندلالهآاوعزانتال:لاقهنآمالسلاهيلعىسيعنعو

.متيقبأمكنيدىلعالومتبصأمهايندالف

:اودشنأو.ةعجفمةينمامإوءةعجومةبيصمامإايندلا:ءامكحلاضعبلاقو

.(۱۹۹/۳)نيدلامولعءايحإنمنيفوقعملانيبام)۱(

.هيفابدجأملوراسینبیسومةياورنمهضعبمدقتثيدحلا:(۳/۱۹۹)ينغملايفيقارعلالان(۲)



٢٢۲ايندلاةرطنق

اهرحوضرأدبعاهحیرضيفيوتسي

جورخبهتلعمتکرحتةرجشلانملكأاملمالسلاهيلعمدآنأ:رابخألايفىوريو

نعىهنكلذلف؛ةرجشلاهذهيفالإةنجلاةمعطأنمءيشيفًالوعجمكلذنكيملو؛لفثلا
لاقف.هدیرتءيشيآهللق:لاق.هبطاخياكلمهللارمأفءةنجلايفروديلعجفلاق.اهلكأ

ىلعأ؟هعضتعضوميأيفهللق:كلمللليقف.ىذألانمينطبيفامعضأنأديرأ:مدآ

ًاعضومانهاهىرتله؟راجشألالالظتحتمأ؟راهنألاىلعمأ؟ريرسلاىلعمأشرعلا

.ايندلاىلإطبهأنكلو؟كلذلحلصي

[ب/٦٠٦۲]لاثمأتانسحل'نممهلةمايقلامويماوقأنئيجيل»:لاقهنأ/وليهللالوسرنعىوريو

:لاق؟نولصيهللالوسراي:اولاق.«رانلاىلإمهريصيوًاروثنمءابههللااهلعجيفةماهتلابج

اوبثوايندلانمءيشمهلحالاذإمهنكلوليللانمًانهونوذخأيونوموصيونولصياوناكمعن»

."«ةريرسمهلنكتملذإمهلامعأهللاطبحأفهيلع

الامكنمؤمبلقيفةرخالاوايندلابحميقتسيال:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

.دحاوءانإيفرانلاوءاملاميقتسي2

تدجوفيكًارمعءايبنألالوطأاي:مالسلاهيلعحونللاقمالسلاهيلعليربجنأىوريو

.رخألانمتجرخوامهدحأنمتلخدناباباهلوًادك:لاق؟ايندلا

.انلبقنمناقلخانيفكي:لاق؟أتيبتذختاول:مالسلاهيلعىسيعلليقو

.٩«توراموتوراهنمرحساهنإف؛ايندلااورذحأ»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو

ثيدحنميمليدلاروصنموبأو«فيعضدنسبةفيذحيبأىلومملاسثيدحنمةيلحلايفميعنوبأهاور()
.(۴/٠٠۲)ىنغملاىفىقارعلاهلاق.ًاضيأفيعضوهوسنأ

يقهيبلالاقوءالسرميواهرلاءادردلاييأةياورنمهقيرطنمبعشلايفيقهيبلاوءايندلايبأنباهاور()

=اذهو:لاقءادرلدلاوبأنميردياليبهذلاهلاق.ةباحصلانملجرنعءادردلايبأنعلاقمهضعبنإ
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نممكنمله»:لاقفمويتاذهباحصأىلعويهللالوسرجرخ:لاقهنأنسحلانعو

.«؟اريصبهلعجيوىمعلاهنعهللابهذينأديري

ريغبًاملعهللاهيطعينأديريدحأمكيفلهالأ»:هباحصأللاقهنآرخآثيدحيفو

انئابابكلذديريانلك:اولاق.«اريصبهلعجيوهبلقنعىمعلابهذيوةيادهريغبىدهو«ملعت

ريغبًاملعهللاهاطعأءاهيفهلمأرصقوايندلايفدهزنم»:لاق.هللالوسرايانتاهمأوتنأ

ءايندلايفبغرنموءاريصبهلعجوءهبلقنعىمعلابهذأوءةيادهريغبىدهو«ملعت

هلعجو«هبلقنعىمعلابهذأوءةيادهريغبىدهوملعتريغبًاملعهللاهاطعأءاهيفهلمأرصقو
الأكلذردقىلعهبلقىمعأوءالهجهللاهبقعأاهيفهلمألاطأوايندلايفبغرنمو«ًاريصب

‹لخبلاوزجعلابالإىنغلاالوربجتلاولتقلابالإكلملامهلميقتسيالموقمكدعبنوكيسهنإ
ىلعردقيوهورقفلاىلعربصفمكنمنامزلاكلذكردأنمالإ«ىوهلاعابتابلإةبحملاالو

باوثهللاهاطعأهللاهجوالإكلذبديريالعلاىلعردقيوهوءلذلاىلعربصوءةبحملا
.٩اقيذص)نیعبس

ًاثيشبلطيلعجفًامويقربلاو/دعرلاورطملاهبدتشامالسلاهيلعىسيعنأىوريو]1/۷[ 
يففهكبوهاذإفءاهنعداحفقأرمااهيفاذإفءاهاتأف«ديعبنمةميخهلتعفرفءهيلإأجلي

ملو«یوأمءيشلکلتلعجيهل:لاقفهسأرىلعهديعضوفءدسأهيفاذإفیاتاف«لبج

ءاروحةئامةمايقلامويكنجوزأليتمحررقتسميفكاوأمهيلإهللاىحوأف.ىوأميللعجت
داهزلانيأيدانيايدانمنرمألوءايندلارمعكاهنممويءةنسفالآةعبرأكسرعيفنمعطألو
.ميرمنبىسيعدهازلاسرعاوروز؟ايندلايف

اهبقثيوءهرغتواهنمأيوءاهكرتيوتوميفيكايندلابحاصلليو:مالسلاهيلعلاقو
اممهءاجوءنوبحياممهتقرافو.ءنوهركياممهترأفيكنييرتغمللليو‹"هلذختو

؟هبنذبًادغحضتفيفيكءهلمعاياطخلاوهمهايندلاتحبصأنملليو«نودعوي

تسيلاهنإنيملاظلارادلوكلامىسوماي:مالسلاهيلعىسومىلإهللاىحوأ:ليقو

.قباسلاردصملايفيقارعلا.هللصأالركم=
.نيعبسلدبنيسمحخ(۳/٠١۲)ءايحإلايف(١)
ربأهيفملكتثعشألانبميهاريإهيفوءالسرماذكههقيرطنمبعشلايفيقهيبلاواينالايبآنياهاور(۲)

.(10*/۳)ينغملايفيقارعلاهلاقمتاح
.(۴/٢٠6)«ايحألانمبيوصتلاو.هلدلخت:لصالايف(۳)



۲Y۳ايندلاةرطنف

اهيفلمعيء”لماعلالإيهءرادلاتسئبف؛كلقعباهقرافو«كمهاهنمجرخأ«رادبكل

.مولظمللهتمذخآىتحملاظللدصرمينإ:ىسوماييهرادلاتمعتف

تعمسفنيرحبلانملامبءءاجفحارجلانبةديبعابأثعب:ٍيَيهللالوسرنأيورو
فرصتنامالسلاهيلعىلصاملفیهللالوسرعمرجفلاةالصقفاوفةعيبمودقبراصنألا

مدقيةدیبعبأنأمتعمسمكنظأ»:لاقمثمهآرنيحيعهللالوسرمسبتفهلاوضرعتف

ىشخأرقفلاامهللاوف«مكرسياماولمأواورشبأف»:لاق.هللالوسرايلجأ:اولاق.«ءيشب

اوسقانتتفمكلبقناكنمىلعتطسبامكايندلامكيلعطسبتنأمكيلعىشخأيننكلومكيلع

.«مهتكلهأامكمكلهتفاوسفانتامكاهيف

نممكلجرخياممكيلعفاخأامرثكأ»:لاقلَهللالوسرنأيردخلاديعسيبأنعو

]/۹٦۲].«اندلاةرهز»:لاق؟ضرألاتاکربام:ليف.«ضرألاتاکرب

[ب/۸١۲]نعًالضفاهركذنعىهنف."ايندلاركذبمكبولق/اولغشتال»:لاقهنأوليهنعو

:ةيهاتعلايبأنعيدرواملادشنأوءاهنيعةباصإ

ىذقلاوىذألارادرادلايه

0

ريغلارادوءاشعلارادو

رطولااهنمضقتملوتملاهرفاذحباهتلنولكف
ررضهيلعةايحلالوطفةايحلالوطلمؤينمايأ

ربكلادعبشيعلايفريخاهلفبابشلاتابوتربكاماذإ

اي:لاقف.قرطلاوةينفألايفىتوماهلهأاذإفةيرقبرممالسلاهيلعىسيعنأىوريو

هللاحوراي:اولاقف.اونفادتلكلذريغنعاوتامولوهطخسنعاوتامءالؤهنإنييراوحلارشعم

املف‹كوبيجيفمهداتفليللاناكاذإهيلإىلاعتهللاىحوأفهبرلأسف.مهرابخأانملعاننآانددو

:لاقف.هللاحورايكيبل:بيجمهباجأفءةيرقلالهأاي:ىدانمثزشنىلعفرشأليللاناك

:اولاق؟كلذفيكو:لاق.ةيواهلايفانحبصأفةيفاعلايفانتب:اولاق؟مكتصقامومكلاحام

ةرابعلاطبضف.لامعلاالإيهرادلاتسئبفءايحإلايفو.لامعألاراديهرادلاتسئف:لصألايف()
.دئازلاتفذحو

10(۳/0)ينغملا)يفيقارعلا.يردبلافوعنبورمعثيدحنمهيلعقفتم()
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.هيلعقفتم)۳(

ردصملا.السرميثراحلارضنلانبدمحمةياورنماينالايآنباوهقيرطنم؛بعشلايفيقهيبلاءاور)٤(

.قباسلا
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ءهماليبصلابح:لاق؟ايندللمكبحناكفيكو:لاق.يصاعملالهألانتعاطوايندلاانبحب

مهنأل:لاق.ينوبيجيملكباحصألابامف:لاق.انيكبوانزحتربدأاذإوانحرفتلبقأاذإ

:لاق.مهنيبنمتنآينتبجأفيكف:لاق.دادشظالغةكئالميديأبراننمماجلبنومجلم

ريقشىلعقلعمانفمهعمينباصأباذعلامهبلزناملف.مهعمنكأملومهيفتنكينأل

زبخلكأل:نييراوحللمالسلاهيلعحيسملالاقف؟اهيفبكبكأمأاهنموجنأيردأالمنهج

.ةرخالاوايندلايفهللاةيفاععمريثكلبازملاىلعمونلاوحوسملاسبلوشيرجلاحلملابريعشلا

:اودشنأو

اراحسأنقرطيدقثداوحلانإهلوأبًارورسمليللادقاراي

ارابدإوالابقإنيديدجلاركةمعنمتناكيتلانورقلاىنفأ

ارافسهاينديفحبصيويسمياهلءاقبالايندقناعينماي

راكبأسودرفلايفقناعتىتحةقناعمايندلانمتكرتاله/

راتلانمأتالنأكليفبنيفاهنكستدلخلانانجيغبتتنكنإ

هلةقانبيبارعأءاجفءقبستالءابضعلاويهللالوسرةقانتناك:لاقسنآنعو

نمًاثيشعفريالنأهللاىلعقح»:ٍَيهللالوسرلاقفنيملسملاىلعكلذقشفءاهتقبسف
:اودشنأو.”هعضولإايندلا

مثئأآملانمسرلاةيرقةرادغبطختيللانإ

الفايندلامكلتًارادرحبلاجومىلعينبييذلااذنم:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

.ًارارقاهوذختت

ايندلااوضغبا:لاق.هبىلاعتهللاانبحيًادحاوالمعانملع:مالسلاهيلعىسيعلليقو

.هللامكبحي

متيكبلوًاليلقمتكحضلملعأامنوملعتول»:يهللالوسرلاق:لاقءادردلايبآنعو

امنوملعتولهسفنلبقنم:دوادوبألاقمث."«ةرخآلامترثألوايندلامكيلعتناهلوءاريثك

.(۲01/۳)ينغملايفيقارعلاهلاق.يراخبلاهاور)۱(
ءيذمرتلادازو.ثيدحلا«..تادعصلاىلإمتجرخلو»:دازو؛خلا«...تناهل#:هلوقنوديناربطلاهاور)۲(

نمهيلعقفتمثيدحلالوأو..(شرفلاىلعءاسنلابمتذذلتامو»:رذيبآثيدحنمةجامنباو
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.ةشئاعثيدحنميراخبلادارفأو«؛سنأثيدح
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اهيلإعجارالوءاهلسراحالمكلاومأمتكرتلومكسفنأىلعنوكبتءادعصلاىلإمتجرخلملعأ

ايندلاتراصفءلمألااهرضحوءةرخألاركذمكبولقنعبيغتنكلوءهنممكلدبالامالإ

اهاوهعدتاليتلامئاهبلانمءرشمكضعبفءنوملعيالنيذلاكمترصو‹مكلامعأبكلمأ

قرفامفءدحاونيدىلعناوخإمتنأونوحصانتتالونوباحتتالمكلامهتبقاعيفامةفاخم

.متبباحتلربلاىلعمتعمتجاولو«مكرئارسثبخالإمكئاوهأنيب

ءنيدلاةمالسعمايندلاىندباوضرانييراوحلارشعماي:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

:ليقهانعميفوءايندلاةمالسعمنيدلايندبايندلالهأيضرامك

نودلابشيعلايفاوضرمهارأالواوعنقدقنيدلاىندأبالاجرىرأ

[ب/۲۷۰]نيدلانعمهايندبكولملاىنغتساامككولملاايندنعهللابنغتساف/

هنأييبنلانعوءربأايندلاككرتربلايندلابلاطاي:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

.”«قيقرلابطحلارانلالكأتامكمكناميألكأتيدعبايندلامكنيتأتلا:لاق

ايندلابحىلإننكرتألىسوماينأ:مالسلاهيلعىسومىلإىحوأىلاعتهللانأىوريو

.اھنمكيلعدشأيهةريبكبينيتأتالف

نميکبيكدبعبراي:یسوملاقف.يکبيوهولجربرممالسلاهيلعیسومنأیوریو
هلرفغامل٤طقستیتحهيديعفروهینیععومدعمهماغدلزنولنارمعنباای:لاقف.كتفاخم

.ايندلابحيوهو

نعالوءابلطمةنجللعديمللاصختسعمجنم:لاقهنأيلعنعو:راثالاامأو

لطابلافرعو«هعبتافقحلافرعوءهاصعفناطيشلافرعوءهعاطأفهللافرعنم:ًابرهمراثلا

.اهبلطفةوخألافرعوءاهضفرفايندلافرعوءهاقتاف

مهنمتثانمىلإاهودأف‹مهدنعةعيدوايندلاتناكًاماوقأهللامحر:لاقهنأنسحلانعو

.ًافافخاوحارمثءاهيلع

:دشنیو.هرحنيفاهقلأفكاينديفكسفاننموهسفانفكنيديفكسفاننم:ًاضيأهنعو

اهاوسًاجوزنبلطأوًائالثايندلاقلط

.(۳/60۲)ينغملايفيقارعلا.ًالصأهلدجأمل(١)
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اهافتكيطعتيهواهاتماهيطعتتن

يزضْألاىلَعاماَملَعَجاًنإ»:ةيآلاهذهيفيتركفتلاط:لاقهنأليضفلانعو

.«ازرُجًاديهص»:ەلوقىلإ4ل
القمويءاذغوةليلءاشعآلِايندلانمءيشيفحبصتنلكنإ:ءامكحلاضعبلاقو

اهحبروىوهلا/ايندلالامسأرنإف.ةرخألاىلعرطفأوايندلانعمصوةلكأيفكسفنكلهتا/]
.رانلا

برقيوءلامألاددجيو«نادبألاكلهي:لاق؟رهدلاىرتفيك:نابهرلاضعبلليقو

دقو.بصنهتافنمو«بعتهبرفظنم:لاق؟اهلهألاحامف:ليق.ةينمألادعبيوءةينملا

:ليف

اهموليليلقنعيرمعلفوسفهرسيشيعبايندلادمحينمو
اهمومهريثكتناكتلبقأنإوةرسحءرملاىلعتناكتربدأاذإو

الفءاهيفنكأملوايندلاتبهذوءاهيفنكأملوايندلاتناكول:ءامكحلاضعبلاقو

ةيلبوأءةلئازةمعنامأ«لجوىلعاهنماهلهأوردكاهوفصوءدكناهشيعنإفءاهيلإنكسأ

.ةيضاقةينموأةلزان

.هصقنتوأهدیزتنأامإاهنكلقحتسيامدحأيطعتالاهنأايندلابيعنم:مهضعبلاقو

.اهلهأريغيفتعضودقاهيلعبوضغماهنأكمعنلاىرتامأ:ءاملعلاضعبلاقو

دارأالإًاثيشاهنملنيملاهلةبحملاىلعايندلابلطنم:لاقهنأنامیلسيبآنعو

.ةياهناذهلالوءةياغاهلسيلورثكأ

:لاقف.رادبيلتسيلوايندلابحكيلإوکشأينإ:مزاحيباللاقالجرنايورو

.ايندلابحكرضيالوءهقحىفلإهعضتالوءهلحنمآلِإهذخأتالفاهنمهللاكاتأامرظنا
.اهنمجورخلابلطيومربتيىتحهبعتألكلذبهسفنذخأولهنألهذهلاقامنإو:لاق

ءيجيفًائيشهتوناحنمقرستالفناطیشتوناحايندلا:لاقهنأذاعمنبییحینعو

.كذخأيف

.۷:ةيآلافهكلاةروس(١)
.۸:ةيألا4ةررس)۲(
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انليغبنيناكلىقبيفزخبةرخالاوىنفيبهذنمايندلاتناكول:لاقهنأليضفلانع

:دشنیو.یقبيبهذىلعىنفيًافزخانرتخأدقوفيكفىنفيبهذىلعىقبيًافزخراتخننأ
توبثايدلاىفسيلرورغايدلاامنإ

توبكنعلاتجسنتيكايندلاامنإ

[ب/۲۷۲]توثفوتاروعرتساهيفلقفاصعلاةحجاحإ/

ناكاذإةمايقلامويدبعلافقويهنأينغلبهنإفءايندلاومكايإ:لاقهنأمزاحيبآنعو

نمكبذوعأينإمهللا»:لاقهنأأَييبنلانعو.هللاهرقحاممظعاذه:لاقيف.ايندللًامظعم

ءالؤھرشنمكبذوعأوءعمدتالنيعوءعشخيالبلقوءعبشتالسفنوءعفنيالملع

امرهوأءادسفمًاضرموأءايسنمًارقفوأءايغطمىنغالإايندلانممكدحأرظتنيلهةعبرألا

.ارمأوىھدأةعاسلاوةعاسلاوأءرظتنيبئاغرشلاجدلاوُءازهجماتوموأادنفم

نمو‹هيمدخأفينمدخنمايندلاىلإهناحبسهللاىحوأ:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

نشاخملهلهألنالنإونامزلانإ

توعدكنأك:هللاقف.ًاهوركمهللاكارأال:هبحاصللوقيالجرلجرعمسو:لاقو

:دشنيوًاهوركمىرينأدبالفايندلابحاصامكبحاصنإتوملابهيلع

روخغثومجتأاهيعلطتوةقرفوعامتجابليللايرجتو

رورسمودياللاحمككذنفهرورسقابرهدلانأنظنمف

رودتتارئادلانأنقيأودحاومهلاريصنمنعهللاىفع

هلاموفيضوهوالإسانلانمدحأحبصأام:لاقهنأهنعهللايضردوعسمنبانعو

:ةعيبرنبديبللدشنيو.ةدودرمةيراعلاولحترمفيضلافةيراع

عئادولادرننأًامويدبالفةعيدوالانولهألاولاملاامو

[ب/۲۷۳]ةرخألاهتعرجءاهيلإهليمباهتوالحبايندلاهتعرجنم:لاقهنأكامسلانبانعو/

.اهنعهیفاجتباهترارم
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جرخآيآتنقيأينإ:لاقف؟اهنعكسفنتنجسفيكفايندلاتعلخدق:دهازلليقو

.ًاعئاطاهعدأنأتيأرفًاهراكاهنم

كايندبكترخأعبتالوًاعيمجامهحبرتكترخآبكايندعبينباي:هنبالنامقللاقو

رظنانكلوءمهشايرثيلوكولملاشيعضفخىلإرظنتال:ريخشلانبفرطملاقو
.مهبلقنمءوسومهنعظةعرسىلإ

ءزجو«نينمؤمللءزج:ءازجأةئالثايندلالعجىلاعتهللانإ:لاقهنأسابعنبانعو

.عتمتيرفاكلاو‹نيزتيقفانملاودورتينمۇملافء‹نيرفاكللءرحو‹نيقفانملل

ليقو.بالكلاةرشاعمىلعربصيلفاهنمًائيشدارأنمفءةفيجايندلا:مهضعبلاقو

:لاقف؟تنآفیک:مهدآنبامیهاربإل

عقرنامالوىقبياننيدالفاننيدقيزمتبانايندعقرتن
°مقوتياملءهايندبداجوهبرهللارثأدبعلىبولظطف

.-ايندلاىنعي-ءاملعلابولقرحستاهنإف؛ةراحسلااوقتا:لاقهنأرانيدنبكلامنعو

حلصتةلاحتسانمولختالوءةلاحىلعىقبتالأايندلادكننم:ءاغلبلاضعبلاقو

.ررغاهيفةقثلاو«رطخاهيفنوكلاف«بحاصةءاسميًابحاصرستوبناجداسفإبًابناج

:لاقفهمانميفتآءاتأفًامئانناكروصنملارفعجابأنأىوريو

هلزانموهلهأهشمشحوأوهلهأدابدقرصقلااذهبينأك

هلدانجهيلعىنبتثدحىلإةجهبدعبنمرصقلاديمعراصو

هلكاوتتالوعمليلبيداتتهثئيدحوهرکذالإتبيملف

:دشنأمثًابوعرمظقيتساف:لاق

عقاودبالهللارمأوكونستضقناوكتافوتناحرفعجابأ

عقادةينملاكنعرفعجابأمجنموأهتددعأنهاكلهف/03

سيلبإتتأمالسلاوةالصلاهيلعدمحمثعبامل:لاقهنأيلهابلاةمامأيبأنعو

(اهدعبامو۳/٠٠۲:۳٠۲)يلازغلامامإللنيدلامولعءايحإانهةدراولاراعشألاوراثآلالكيفعجار(۱)
.انهاممرثكأو



۲۹ايندلاةرطنف

نئل:لاق.معن:اولاق؟ايندلانوبحيله:لاق.ةمأتجرخأويبنثعبدق:اولاقف.هدونج

ريغنملاملاذخأ:ةثالثبحورأومهيلعاودغأانأو‹ناثوألااودبعيالنأيلابأاماهنوبحياوناك

.عبتااذهلهلكرشلاوءهقحريغيفهكاسمإوءهلحريغيفهقافنإو«هلح

ءانعاهلوأرادنم«فصآامو:لاق.ايندلاانلفص:بلاطيبآأنبيلعلليقو

مدناهیفضرمنمو؛مقساهيفحصنم؛باقعاهمارحو«باسحاهلالحىانفاهرخآو

نموءهتتآاهنعدعفنموءهتتافاهيلإىعسنموءنزحاهيفرقتفانمو«نتفاهيفىنغتسانمو

.هترصبأاهبرظننمو«هتمعأاهيلإرظن

تطخسأامهدحأتيضرأنإنيترضلاثمةرخألاوايندلالثم:هبنمنببهولاقو

:اودشنأو:ىرخألا

اهننمأتالفهجومحماطرحبكايدنإءرملااهيأ

اهنمتوقلاوفافكلاذخأوهوريماهيفةاجنلاليبسو

ءاعنصضرأب'''نازیذنبفسويرصقوهونادمعىلعبيصأ:هبنمنببهولاقو
تايبألاهذهيهاذإفةيبرعلابمجرتفينايرسلاملقلابوتكمةلجلاكولملانمناكو«نميلاب

للقلامهعفتتملفلاجرلابلغمهسرحتلابجلاللقىلعاوتاب
اولزنامسئبايًارفحاونکسأومهلقعمزعيلاعأنماولزنتساو

اوتفدامدعبنمخراصمهادان

ةمعنمتناكيتلاهوجولانيأ

هلئاسنيحمهنعربقلاحصفاف

اوبرشاموًارهداولكأاملاطدق

للحلاوناجيتلاوةرسألانيأ

للكلاوراتسألابرضتاهنودنم
لحقتدودلااهيلعهوجولاكلت

اولكأدقلكألالوطدعباوحبصأف

اوحلصأفهبرىلإلحترياهيلعءنمؤملاةيطمايندلا:لاقهنأيرصبلانسحلانعو

.مكبرىلإىلإاوغلېتمكاياطم

كنعتاريخلاتحبصأءةفوغشمايندلابكسفنتحبصأاذإ:"ذاعمنبىيحيلاقو

رادانيدلا:مهضعبلاقو.اهلقبتملكلتيقبنإوايندلا:ءامكحلاضعبلاقو.ةفورصم

.نزييذنبفيسهبسحاو؛لصألايفاذك)۱(

.هنمسيلاهبلغأراعشألانأريغءايحإلاباتكنماهبلغأراثألاهذهوهلتمجرتنأقبس()
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:دشنيو.تارسحلااهنمدوزتنملليولاف«ةراجت

اورسخلبعيبلاقارتفايفاوحبريملةرخابايندلااورتشانيذلانإ

اورجتاامسشئيايقلخسبايبًانسحايابًاليمجًاديدجاوعاب

.اهيلعتاماهبرفظنمايندلا:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

اهنمذخأوءاليلقاهيفلمعنمؤمللايندلاتناكهللاورادلاتمعن:يرصبلانسحلانعو

ىلإهدازاهنمذخأوًليلقاهيفعتمترفاكللايندلاتناكهللاو«رادلاتسئبوءةنجلاىلإهداز

.رانلا

تناكاذإوءاهمحازتايندلاتءاجبلقلايفةرخألاتناكاذإ:لاقهنأناميلسيبأنعو

.ةميئلايندلاوءةميركةرخألانأل؛ةرخألااهمحازتملبلقلايفاينالا

:لاقهنأكلذوًاحيحصفلسلاضعبهركذامنوكينأوجرنو؛ميظعديدشتاذهو

.هلًاعبترخألاناكبلغامهيأفبلقلايفناعمتجيةرخالاواينالا

امردقيو«كبلقنمةرخألامهجرخيايندللنزحتامردقب:لاقهنأرانيدنبكلامنعو

.كبلقنمايندلامهجرخيةرخأللنزحت

«هلملصیو؛قدصتيوهفلامهللاهاتلجريفلوقتام:نسحلللاقالجرنأيورو

الإاهنمهلناكامهلاهلكايندلاتناكول:لاق.معنلابينعيهنمشيعتينأهلأهيفنسحيو

:دشنبو.هرقفمويلكلذمدقيو‹فافكلا

ًادحاوامهنيمهلالعجافاهلتنأالوايندلاكلال

يفاهببساحأالالالحيلعتضرعاهريفاذحبايندلانأول:لاقهنأليضفلانعو/1/0
رمعمدق::ليقو.هبوثبيصتنأاهبرماذإةفيجلامكدحأرذقيامكاهرذقأتنكلةرخألا

ملسفلبحبةموطخمةقانبهنعهللايضرحارجلانبةديبعوبأهلبقتسافماشلاهنعهللايضر

لاقف.ًاعاتمتذختاول:رمعهللاقف؛هحمروهسرتوهفيسالإهيفريملوهلزنمىتأمثلاسو

.ليقملاانغلبياذهنإنينمؤملاريمأاي:هل

هللاو:لاقنسحلانعو.كبلقلةرخألانموءكندبلايندلانمذخ:ءاملعلاضعبلاقو

.انهامموحنب(۳/٤٠۲)ءايحإلايفرثألا(١)



٢۲۳ايندلاةرطنق

.ايندلامهبحب«نْمحَرلامهتدابعدعبءمانصألاليئارسإونبتدبعدقل

مللاهجلاةبقعوسايكألاةمينغايندلا:بتكلاضعبيفتأرق:لاقهنأبهونعو

.اوعجريملفةعجرلااولأسفءاهنماوجرخىتحاهوفرعي

ىلإتنأفةرخالاتلبقتساواهتلزنموينمايندلاتربدتساكنإينباي:هنبالنامقللاقو

.اهنمدعابترادىلإبرقأاهنمبرقتراد

كلذبوهوءهترخآصقنتوءاينددادزتدبعلاتيأراذإ:لاقهنأ'دوعسمنبديعسنعو
.رعشيالوههجوببعلييذلانوبغملاكلذف«ضار

ناكاميفبغرأطقًاموقتيأراموهللاو:ربنملاىلعلاقهنأصاعلانبورمعنعو

يذلانمرثكأهيلعيذلاوالإثالثٍَيهللالوسربرمامهللاو؛مكنمهيفدهزأوليهللالوسر

.ل
و

؟هذهلاقنم:لاقف.”€اًْدلأُءايَحلَأْمُكَنَرُعَتال:ةيآلاهذهىلتهنأنسحلانعو

اللاغشألاةريثكايندلانإفءايندلانملغشامومكايإمكايإءاهبملعأوهفاهقلخنم:لاقف

لاقو.باوبأةرشعهيلعحتفينأبابلاكلذكشوأالإلغشبابهسفنىلعلجرلاحتفي

بسوحهلحنمهذخأنإ«باقعاهمارحو«باسحاهلالحرادبيضرمدأنبانيكسم:ًاضيأ

[ب/۲۷۷]يفةبيصمبحرفيهلمعلقتسيالوهلاملقتسيمدآنباهب/بذعمارحنمهذخأنإو«هتمعنب

.هاینديفةبيصمنععزجيو؛هنيد

فيكايندلانع:هلأسفةنساتئامهرمعنارجننملجرةيواعمىلعمدقهنأىوريو

ءكلاهكلهيودلودلويءةليلفةليلو«مويفمويءءاخرتاينسوءالبتاينس:لاقف؟اهدجو

:لاق.تثشاملس:هللاق.اهيفنمبايندلاتقاضكالهلاالولوءقلخلادابلدولوملاالولف

.كيلإيلةجاحال:لاق.كلذكلمأال:لاق؟هعفدتفهرضحلجأوأهدرتفىضمرمع

مثءكلجأهئاضقنإبهتغلبامنإوءكلمأغولببتحرفمدآنبااي:يئاطلادوادلاقو

.كريغلهتعفنمنأككلمعبتفوس

ىدحإةنسيفوت.تاقثلادحأدنسملاثدحملايزورملانامثعوبأنمحرلادبعنبدوعسمنبديعسوه()

۱.(10/40۰)ءالبنلامالعأريسيفيبهذلا.نيعستلاءانبأنمناكونيتئامونيعبسو
.(3/4١6)ينغملايفيقارعلاهلاق.هوحنبنابحنباودمحأهاوروهححصومكاحلاهاور()

.۳۳:ةيالانامقلةروس()



ايندلاةرطنق۳۲

.هيدينيبفوقولالوطهلأسيهنإفايندلاهللالأسنم:ءاملعلاضعبلاقو

.كؤسيءيشهبقصلأدقوالإكرسيءيشايندلايفام:لاقهنأمزاحيبأنعو

عبشيملهنأ:ثالثتارسحبالإايندلانممدآنباسفنجرختال:لاقهنأنسحلانعو

.ايندلاقرنمقتعأنمىتغلالانامنإ:لاق.ىتنغلا

هلغشيامهبلقيفناكنمالإايندلاتاوهشنعربصيال:لاقهنأناميلسيبأنعو

.ةرخألاب

انعديالوءاضعبهضعبرمأيالفايندلابحىلعانحلطصا:لاقهنأرانيدنبكلامنعو

ىلعىلاعتهللاانعديالوءاضعبانضعبرمأيالفايندلابحىلعانحلطصإ:لاقهنأىلاعتهللا

.انبلزنيهللاباذعيأ«يرعشتيلفاذه

.ةرخألاريثكنعلغشيايندلاريسي:لاقهنأمزاحيبأصو

.اهناهأنملاهنمًانهأبدحألىهامهللاوفايندلااونيهأ:لاقهنأنسحلانعو

هيلعداعذفناذإفكسميمثةيطعايندلانمهاطعأًاريخدبعبهللادارأاذإ:ًاضيألاقو

دبعهيلعناهاذإوءهيلعداعذفناذإفكسميمثةيطعايندلانمهاطعأًاريخدبعهيلعناهاذإو

[Î الليللاماقوءرطفيال/رهدلاماصالجرنأولتيأرأ:لاقردكتملانبدمحمنعو[۲۷۸/

ءةمايقلامويهبيتؤيهنأريغءهللامراحمبنتجأوءهللاليبسيفدهاجوهلامبقدصتوءرتفي

ضعبلاقو."هللاهمظعامهينيعيفرغصوءهللاهرغصامهينيیعيفمظعاذه:لاقيف

:ءارعشلا

ارجهمثلزنمنمًارطوىضقبكارلليقمايندلاامنإالأ

ًارفومىقلتتمدقاملكالأهمودقٌمالَعيرديالوحارف

نمل:لاق؟ةرخألانملف:ليق.اهکرتنمل:لاق؟ايندلانمل:ذاعمنبىيحيلليقو

.بذكدقفاهقلاخبحوايندلابحهبلقيفعمتجيهنأىعدانموءاهبلط

بعتماهيفوهفايندلايطعألجر.ايندلاىلعنابذعينالجر:فلسلاضعبلاقو

.)۳/٢٠۲)هدرويملرعشلاوانهامموحنبءايحإلايفرثألا)۱(



Y۳ ايندلاةرطنف

هملعلهجلاكوراكنإكًانايع

نصحيوًامئادينبيوديشي

نقيسيلنملاعفأهلاعفأو

ءاهلقلختملكنإف؛اهبحبكبلقلغشتايندلاىلإنكرتالينباي:هنبالنامقللاقدقو

ملو«نيعيطمللًابوثاهميعنلعجيملهنأل؛اهنمهيلعنوهأًاقلخهللاقلخاموءكلقلختملو

.نيصاعللةبوقعاهءالبلعجي

ام:هلليقو.كتلتقاهتلمحنإو«كتلمحاهتبكرنإةيطمايندلا:يرصبلانسحلالاقو

يفدشتُيو.هدنعمهقوشعمنألل:لاق؟مهيلعهللضفالوءايندلابحاصنومركيسانلالاب

دسحيوذءادعأةتامشالول

اهنساحمايندلاىلإتبطخامل

ينلمحتءافكألاةسفانمنكل

ينيجرينمعفنيلانأنإو

يتيدالويضرعاهلتلدبالو

ينيدرتفوساهارأرومأىلع

ةلزنمبىقيأنأبتيشخدقو

:رخآلاقو/

يىنيتاوتتبأايدلفأ

ينيتاوتايندالويدنعنيدال

يضرنمنودلابىضريامنإ:لاقف.نودلابىضرتلكنإ:عساونبدمحملليقو
ةرخالانمايندلاتزيمىتحةنسنيرشعنآرقلايفتلمع:لاقهنأيخلبلاقيقشنعو.ايندلاب

اَهنيِرَوايندلاةايحلاعاََمَفيشنِميواامو:لجوزعهلوقوهونيفرحيفكلذتدجوف
.٩ىَقبأَوريحهللادنعامو

نونزحيمهالومهيلعفوخالنيذلاهللاءايلوأنإالأ:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

سانلارظننيحايندلالجآىلإوءاهرهاظىلإسانلارظننيحايندلانطابىلإاورظننيذلامه
.مهكرتيسنأاوملعاماهنماوكرتو«مهبولقتيمينأاوشخاماهنماوتأذإفءاهلجاعىلإ

.١٦:ةيآلاصصقلاةروس()

[ب/۲۷]



اينالاةرطنق٤۳

ءاملاميقتسيالامكنمؤمبلقيفةرخاألاوايندلابحميقتسيال:لاقهنأًاضيأهنعو

.دحاوءانإىفرانلاو

!!؟انيلإتيبحتولفيكفاهبحننحنواهسفنانيلإضفبتايندلا:مهضعبلاقو
:اودشنأو.اهرمعينمبلقاهنمبرخأو«بارخرادايندلا:ءامكحلاضعبلاقو

بناجفجبناجاهنمرضخأاذإةكيأةادغايندلاامنإالأ

بئاصمالإتاذللاالواهيلععئاجفالإلامألاامرادلايه

بمهاذكنإفاهنمبهاذىلعةربعباهنمكينيعلحتكتالو

اهيلعدجتالكنإفةرخألاامأءةرخآلاوايندلاةنؤمانيلعتدتشا:مزاحوبألاقو

.اهيلإكقبسًارجافتدجوآلِإاهنمءيشىلإكديببرضتالكنإفاينالاامأوءناوعأ
اهبريدانتءىيلابلاءاقسلاكضرألاوءامسلانيبهفوقومايندلا:لاقهنأةريرهيبأنعو

الاييتکسا/ءيشالاييتکسا:اهللوقيف؟ينضفبتملبراي.اهينفيمويىلإاهقلخذنم1/1
.ءيش

.هيلإريخلالصيىتمفهتوشتحادقبلقلايفبونذلاوايندلابح:كرابملانيالاقو

هتوهشلعجنموءةمكحلاًاطخأدقفايندلانمءيشبهبلقحرفنم:هبنمنببهولاقو
.بلاغلاوهفهاوهىلعهملعبلغنموءهلظنمناطيشلارفهيمدقتحت

لبقهربقىنبوءهكرتتنألبقايندلاكرتنم:ةثالثءالقعلا:لاقهنأذاعمنبىيحينعو

.هاقلينألبقهقلاخىضرأوءهلخدينأ

.نبتلابرانلاىغطينمكناكايندلانعايندلاب«ىنغتسينأدارأنم:فلسلاضعبلاقو

.ًادامرريصيىتحصرحلاىنعياهنارين"هتقرحأايندلاىلعلبقأنم:مهضعبلاقو

نارينهتقرحأهللاىلعلبقأنمو.هبعفتنيبهذةكيبسراصفاهنارينهتفصةرخآلاىلعلبقأنمو
.هتميقلٌذحالًارهوجراصف.ايحوتلا

لامعألاو«ىوطتمايألانإالأسانلااهيأ»:هبطخضعبيفلاقهنألِييبنلانعيورو

.(۳/٢٠۲)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو.ضعب:لصألايف)۱(
ضعبىلإاهيفترشأيتلاعضاوملايفنيدلامولعءايحإباهلكتدروهلبقةقباسلاراثالاورثألا(۲)

.ةقرفتمعضاومنمهنمنوكتدقوأهريغنمفلؤملااهبىتأراعشألانأريغاهدعبواهلبقوتابيوصتلا
.(1/۳٦۲0)ءايحإلانمبيوصتلاو.هتقرتحا:لصألايف(۳)

 



Yoايندلاةرطنق

ديعبلكنابرقيديربلاضكارتناضكارتيراهنلاوليللانإوءىلبتىرثلايفنادبألاو«ىصحت
.دوعوملکبنایتأیودیدجلکناقلخیو

دبعلدشنأو.تاحلاصلاتايقابلايفبغروتاوهشلانعىهلأامهللادابعكلذيفو

:زتعملانبهللا

لحارمنهوىوطتانمايأوةعاسلكيفلاجألاىلإريسن
لطابينامألاهتطختاماذإهنآكاقحتوملالشمرأملو

لماشسأرلايفبيشلاوهبفيكفابصلانمزيفطيرفتلاحبقأامف

لئالقدعتمايأكرمعفىقتلانمدازبايندلانملحرت

يذلاهسابلامکعوريال:لاقنوعرفىلإنوراهوىسومثعباملىلاعتهللانأیوریو

هبمتمامامكنبجعيالو«ينذإبالإسفنتيالوقرطيالوقطنيسيليديبهتيصاننإف؛سبل

فرعيايندلانمةنيزبامكنيزأنأتئشولوءنيفرتملاةنيزوءايندلاةايحلاةرهزيهامنإفءاهنم
[ب/۲۸۱]يوزأفكلذنعامكببغرأينكلوءتلعفلامتيتوأامعزجعتهتردقمنأاهارينيح/نوعرف
عضاومنعهمنغقيفشلايعارلادوذيامكمهدوذألينإيئايلوأبلعفأكلذكو.امكنعكلذ

مهناوهلكلذاموةرغلالزانمنعهلبإقيفشلايعارلابنجيامكاهتولسمهبنجألينإوةكلهلا

عوشخلاولذلابيئايلوأيلنيزتيامنإءًارفومًاملاسيتماركنممهبيصناولمكتسيلنكلو«ّيلع

يذلامهراثدو«نوسبلييتلامهبايثيهف‹مهنادبأىلعرهظيفمهبولقيفتبنيىقتلاوفوخلاو
هايإيذلامهؤاجروءنوزوفياهبيتلامهتراجتوءنورعشتسييذلامهريمضوءنورهظي

مهلضفخافمهتيقلأاذإف.نوفرعياهبيتلامهاميسو«نورختفيهبيذلامهدجمو«نولمأي
انآمٹةبراحملابينزرابدقفًايلويلفاخأنمهنأملعاو«كناسلوكبلقمهلللذو«؛كحانج

.”قيفوتلاونوعلاهبوملعأهللاوةمايقلامويهلرئاثلا

يناثلابابلا

.صنفتُعرفادن:مالسلاهيلعهيبنلهناحبسهللالاق
__—__

.(۳/۱۹۷:٦٠۲)نيدلامولعءايحإلصفلااذهيفعجار()

.۷:ةيآلاحرشلاةروس()

 

 



اينالاةرطنق٦۳

.كبرةدابعيفبصنافكايندرمأنمتغرفاذإينعي:ليوأتلالهأضعبلاق

ملتوودملوووأمينودبعىلعاتمىل
ةيآلا."كبَرنمةمُْحَراَمُهَرَْكاًجرخَسَبَو»:ىلاعتلاقو.4اراها

اذهىلعو.اهنمةغلبلاذأيفبيغرتوتحنكلوايندلايفًابيغرتىلاعتهنماذهسيلو

ةرخألاالوةرخأللايندلاكرتنممكريخسيل:لاقهنأيهللالوسرنعيورامىنعملا

."هذهنموهذهنمذخأنممكريخنكلوءاينالل

«هایندنعهترخآالوهترخآنعهایندهلغشتالنممکریخنکلو»:رخآثیدحيفو

.«ةرخألا/مكغلبتاهولحترافايندلاةيطملاتمعن»:لاقهنأيهنعيورو]/1[ 

نملقدصرادايندلا:يلعلاقفبلاطيبآنببيلعدنعايندلامذالجرنایوریو

:لاقيرعشألاىسوميبآنعو.اهنمدوزتنملینغرادوءاهنعمهفنملةاجنرادوءاهقدص

ءرشلانموجنياهبوءريخلاغلبياهيلعنمؤملاةيطمةمعتفايندلااوبستال»:ٍيَيهللالوسرلاق
٠°°”«ەبرلاناصعأهللانعل:ايندلاتلاقءايندلاهللانعل:دبعلالاقاذإهنإ

:لاقانبنىلعوهمالسوهيلعهللاتاولصليلخلاميهاربإنأىورهنألتاقمنعيكحو

بلطنمشاعملابلطسيلفاذهنعكسمأ:هلليقف.ايندلابلطيفددرتأىتمىتحبراي

.ايندلا

۵5

نأتملعامأهيلإىلاعتهللاىحوأف«هدينمةحسملاىمروهسفنمالهنأ:رخآربخيفو

.ءيشيفايندلانموهسيللالحلابلط
نکيملنإودبعتفربتيبلايفناكاذِإةاروتلايفبوتكم:لافهنأيروثلانايفسنعو

.١:ةيالاحوةروس(١)
.۸۲:ةيالافهكلاةروس)۲(

يفيطويسلا«(۲۳۸/۲)افخلافشكيفينولجملا‹(۱۷۹/۲)ناهبصأخيراتيفميعنيأ:دنعهفارطأ(۳)
.)١١٠ء۲/۹)يواتفلليواحلا

يفيطويسلا‹(۲۳۸/۲)افخلافشكيفينولجملا‹(۲/۱۷۹)ناهبصأخيراتيفميعنيآ:دنعهفارطأ(4)
.)١٠٠ء۲/۸۹)يواتفلليرواحلا

فاحتإلايفيديبزلا:دنعثيدحلافارطأو(۱/٤٠۳)ءافعضلايفلماكلايفيدعنباهدروأ(٥)
.(8۹/۲)افلافشكيفينولجعلاو((١٠۱/۱)



Y۷ايندلاةرطتق

.اهيفضرعلانوصيامباستكاايندلايفةبغرلانمسيل:ءامكحلاضعبلاقو

:قارولادومحملدشنيوندبلايوقيامبالتجاصرحلانمسيل:ءابدألاضعبلاقو

ةرئادلاكبترادنإوامذاهمايأوايندلاعبال

ةرخألاكردتستاهبنإاهلضفنموايندلافرشنم

.عرزلاينعي.ءضرألاايابخيفقزرلااوسمتلإ»:لاقهنآوليهللالوسرنعيورو

:لاقف.ةحسمينلوانفمانملايفبلاطيبأنبيلعتيأر:لاقهنأدضتعملانعيكحو

:لاقف.هجلاعأامىلعينلد:يرهزللجرلاقو.ضرألانئازخحاتفماهنإفاهذخ

اقزرتفباجتنأًامويكلعلاهكيلمعداوضرألاايابخعبتت
اقفدتترافضرألاهايماماذإةباشماذًاعساوالامكتؤيف

]ب/۲۸۳]لصف/

بيصنوضرغهيفناسنإللاملكنمامهيفامعيمجبراهنلاوليللايهايندلانأملعاو
.بلقلالاوحأنمةلاحيهو‹لجاعظحوةوهشو

:ىمسيرخأتملايخارتمللو«توملالبقاملكيهوءايند:ىمسياهنمينادلابيرقلاف

َنوُذُحََي»:هناحبسهللالاقلجاعظحلكلوانتيماعمساايندلاف«توملادعباموهوءةرخآ
.4َااذهَضَرَع

یهشتوءاهضعبجرخأنطبلاةوهشعابتاوءاهضعبهاجلاوءايندلاهؤازجأضعبلاملاف

.اهضعبةسائرلاوولعلابلطواهضعبربكلاوءاهضعبدسحلاوبضغلامكحبظيغلا

حدمىلإانھاهريشننحنو.لجاعظحهيفناسنإللاملكاهعمجيةريثكضاعبأ:اهلوأ

.ًاريخهامسفالامينعي."اريحكربنإ:ىلاعتهللالاقدقف:ةحدملاامأو

يفءاجاملكو.«حلاصلالجرللحلاصلا”لاملامْعْي»:لاقهنأليهللالوسرنعو

.(۹۳۰۳)لامعلازنكيفيدنهلاىقتملاو‹(۳/۱١۲)افخلافشكيفينولجعلاهركذ()

.۹١۱:ةيالافارعألاةروس(۲)
.١۸٠۱:ةيألاةرقبلاةروس(۳)

ىنغملابعضوملااذهيفيقارعلالاقو‹(۲۲۸/۳)ءايحألانمبيوصتلاو.لاملابامعن:لصألايف(8)
=دنسبصاعلانيورمعثيدحنمطسوألاوريبكلايفيناربطلاودمحأهاور:ثيدحلاىلعًاقيلعت



ايندلاةرطنق۲۳۸

.هبالإامهيلإلوصولانكميالذإلاملاىلعءانثوهفجحلاوةقدصلاباوث

امهنإف؟رقفلانعلالحلابسكلابنغتساينباي:هنباللاقميكحلانامقلنأىوريو

نممظعأو«هتؤرمباهذو؛هلقعيففعضو؛هنيديفةقر:للخةثالثهتباصأالإدحأرقتفا

.هبسانلافافختساثالثلاهذه

.كريغدييفامبلطنمكبىلوأكدييفاملكظفح:ءامكحلاضعبلاقو

كنيدو«كشاعملكمهردامهتظفحامريخبلازتالناتلصخ:ءامكحلاضعبلاقو

٠”«لاملاهللاىوقتىلعنوعلاَمْعَن»:لاقهنألِيهللالوسرنعو.كداعمل

.هلایندالنملنيدال:لاقهنأبلاطيبانبىلعنعو

«ميركللةهبنمهنإف«هعانطصاولاملابمكيلعينباي:هينبللاقهنأمصاعنبسيقنعو

.لاجرلابسكىزخأاهنإف؛سانلاةلأسمومكايإو«ميئللانعهبىنغتسيو

نعىنغيوميركلاعفريهنإف؛لاملابلطبكيلعينباي:هنبالءامكحلاضعبلاقو
:اودشنأوضرعلاسندنمىقنيوءدجملاثرويودمحلابسكيو/‹ميئللا[[/٤]

اوقدصوهوعيابًالوقلاقنإوهلوحنوعسيسانلايفىنغلااذىرأ
اوقرفتًامويلاملاهنعلازنإف ىنغيفناكامءرملابآدكلذف

:رخآلاقو

بوذكوهوماوقألاهقدصيهلامةرثكءرملابويعيطفي

بيصموهوماوقألاهقمحيهلامةلقءرملالقعبيرزيو

ينتندأنإواهنإ:لاقف.ايندلابحنمكيندياهبحومهاردلابحتكنإمهضعبلليقو

ملاهبحتملولوءهبحأءيشهعفننم:لاقف.مهاردلابحتكنإ:نوعنبالليقو

ىلع(۱١٠/)رخآعضوميفدازو-یورسکدیسهققحمانإتلق.اءرملل»:الاقو(امعن»:حيحص=

.یلعیيبآهتاور

مساقلاوأهاورو«رباجنعردكنملانبادمحمةياورنمسودرفلادنسميفيمليدلاروصنموبأهاور()

هلاق ًالسرماذكهباهشلادنسميفيعاضقلاءاورهقيرطنمالسرمردكنملانباةياورنمىوغبلا
.(٤/١۱١٠)ىنغملايفيقارعلا



۳۹ايندلاةرطنف

ايندلايفاهعضوءنيملاعلابرمتاوخمهاردلاوريناندلا:لاقهنأهبنمنببهونعو

نإ:لاقيو.كتجاحتيضقاهنممتاخبتهجوتامنيأ«برشتالولكؤتالسانلاشاعمل
.هتيراجلًامويلاقنومأملا

يناصقأبحلانإفكيلإينيندتةلزنمبحلاءارونيملعتله

:تلاقفهتباجأف

ينادلابسيلنمًايندملزيملفهمدقتًاشوقنمكعيفشلصجاا

فلخيفتومينأل:لاقف؟ريبكخيشوهولاملالجرلاينتقيمِل:ءامكحلاضعبلليقو

.هئاقدصألجاتحينأنمهلريخهئادعألالام

يلإبحأاهيلعهللاينبساحيمهردفالآةرشعفلخأنأل:لاقهنأيروثلانايفسنعو

:.سانلاىلإجاتحأنم

.ينعفتتاهنأل:لاق.مهاردلابحتكنإ:نيريسنبالليقو

هببرقتأويهجوهبنوصألاملااذبح:لوقيهللاهمحرفوعنبنٰمحرلادبعناكو

.يبرىلإ

.«قزرلاراشعأةعستاهيفنإفةراجتلابمكيلع»:لاقهنآيهللالوسرنعيورو

[ب/٥۲۸]نمف:لاق.دبعتأ:لاقف؟عنصتام:هللاقفالجريقلمالسلاهيلع/ىسيعنأىوريو

.كنمدبعأكوخأ:لاق.يخأ:لاق؟كلوعي

تبجولالحلابلطيفةلذمفقومفقوأنمنأينغلب:لاقهنأمهدأنبميهاربإنعو

.ةنجلاهل

.هنعضارهللاوتابلالحلابسكنمًاعتتابنم:لاقهنأنامیلسيبآنعو

ههجووةمايقلامويءاجًاففعتوًاينغتلالحلابلطنم»:لاقهنألِيىبنلاثيدحيفو

."هردبلاةليلرمقلاك

يفرجحنبا‹(٤٤۹۳)زتكلايفيدنهلاىقتملا)1£/٥)فاحتإلايفيديبزلا:دنعفرطلااذهوحنب()

.(۲/٤٤۱)روٹتملاردلايفيطويسلاوء(۱۳۲۸)ةيلاعلابلاطملا

=‹(۳/١٠1)ةيلحلايفميعنيبآأو‹(۷/١١)فنصملايفةبيشيبأنبا:دنعثيدحلااذهوحنفارطأ()

 



ايندلاةرطنق٤٤

دبانكلوءكتّوَيكريغوكيمدقفصتنأاندنعةدابعلاسيل:ناميلسوبألاقو

.”«لاملااذهايندلالهأباسحأنإ»:لاقهنألِييبنلانعىوريو

.لاملاينعي.ريحاٌبُحِلهَر:لاملاهلكنآرقلايفريخلا:لاقهنأدهاجمنعو
.لاملاينعي4رْيَحلأبحتيبْسَأ»

ِ..هکهر۶ع هللاىمسامنإوءلاملاوىنغلاينعي.ريْحمُكاَرأينإ»:مالسلاهيلعبيعشلاقو

.ريخهسفنيفوهفريخلاىلإىدأامنأل؛افورصمريخلايفناكاذإاريخلاملا

يه:لاق.”4هَنَسَحايُدلايفيأاير:ىلاعتهلوقيفديزنباويدسلانعو

.ةنجلايه:لاق.”4ةَنَسَحةَرِخألايفو.لانلا

.ضرعلاونيدلانيمركألاناصدقفلامحلصأنم:ءامكحلاضعبلاقو

لاومألابابرأنملجررمو:لاق.هلهأىلعمركىنغتسانم:مكحلاروثنميفو
ال:لاق؟ةجاحنماذهىلإكلتناكأ:كلذدعبهلليقف.همركأوهلكرحتفءاملعلاضعبب

.ابيهملاملااذتيأرنكلو

نبسوالدشنآو.حلصلکاهببیطیوحرجلکيوادتاهنأل؛مهارملاكمهاردلا:لاقيناكو
.رجح

الوحتأنأبتلاحاذإىرحأواهمزحماداممزحلارادبميقأ

القنتلانورثكيدومعلافافخمهلقأالإسانلاتدجوينإف
ًالفحجرمألًاايسًادبعناكنإو هنورسيريثكلالاملايذمأىنب

.(۱۲۲/۸)(5/٤٤4)فاحتإلايفيدييزلاو‹(٥٤۹۲)زنكلايفيدنهلاىقتملاو‹((٠۲/۸)=
.(۷/١۱۳)ننسلايفيقهبلاو‹((/)دنسملايفدمحأ:دنعهفارطأ(۱)
.۸:ةيالاتايداعلاةروس(۲)

.۳۲:ةيألالصةروس(۳)
.٤۸:ةيألادوهةروس(4)
.٢۲:ةيألاةرقبلاةروس()

.٢٠٠:ةيألاةرقبلاةروس(١)

 



٢٤۲ايندلاةرطنق

الوخمةريشعلايفًاظحمناكنإوةلعدالوألاملاليلقلمهو/

:رخألاقو

ليلجنويعلايفينغلكوىنغلاىلإترصنيحموقكلج
لينيهادغوأىدخغيةيشعىنغلانيزىنغالإىنغلاسيل

جرخهللالوسراي:اولاقف.ريخهيفرکذفلجريينبلادنعركذ:لاقةبالقيبأنعو
.لزنيیتحهللاركذيلزيملانلحراذإفلحترتىتحيلصيلزيملًالزنمانلزناذإفانعمًاجاح
.٩«هنمريخمكلكف»:لاق.انلك:اولاقف.«هماعطمنصوهتقانفلعهيفكيناكنمف»:لاق

.ملعأهللاو

ىصحيالامراثآلاورابخألاويآلانمكلذيفدرودقف:هبحةيهاركولاملاةمذمامأو

.للارُكِذْنَعْمُكُالْوأالوْمُكْلاومَأمُكهلَتال:ىلاعتهللالاق«ةرثك

ْلمُهَلاَومأكبِحْعُتالو:لاقو.ةيآلا”4ةايّحلأيزَنوُنَبلأَوَلاَملأ®:لاقو

هَرنأيعطلناَسْنالاًنِإ»:لاقو.“«ُئاَكَفأمُكاَهلال:لاقو.ةيآلاېمدالؤآ

.تايألانماهلاثمأيف.عَنْ

قافتلاناتبنيفرشلاولاملابح»:لاقهنأيهللالوسرنعيوردقف:رابخألاامأو

.°«لقبلاءاملاتبنيامك

لاملابحنماهيفداسفرثکأبمنغةبيرزيفالسرأنابراضنابثذام»:لاقهنأليهنعو

.”«ملسملالجرلانيديفهاجلاو

.١١2۱۹مقرب)ةينامثلاديناسملادئاوزبةيلاعلابلاطملايفرجحنبادنعفرطلااذهوحنب()

.۹:ةيآلانوقفانملاةروس(۲)
.١٤:ةيألافهكلاةروس(۳)
.٥0:ةيآلاةبوتلاةروس(4)
.١:ةيآلارثاكتلاةروس(0)
.١٠۷:ناتيألاقلعلاةروس()

.(۸/٤٤۱)نيقتملاةداسلافاحتايفيديبزلا(۱۷۷)تاعضوملاةركذتيفيزوجلانبا:دنعهفرط()

يفمتاحيبانبا.((۳/١۲۱)ءايلوألاةيلحيفميعنيبأ)‹(۳/٠46)كردتسملايفمكاحلا:دنعهفارطأ(۸)

ءافعضلايفيليقعلا؛(٠٠/۳۸۸)ريبكلايفيناربطلا؛(۳۲۷۲)بلاطملايفرجحنباء(۱۷۹۹)للعلا

.(۸/٤٤۱)فاحتإلايفيديبزلا‹((۸۷٤/)



ايندلاةرطنق٢٢٤۲

ليلقواذكهواذكههللادابعيفهيفلاقنملإالامنورثكألاكله»:لاقهنألِيهنعو

.”«ءاينغألا»:لاق؟رشلاكتمأىفأهللالوسراي:ليقو.مهام

لمجأنوحكتنيوءاهناولأوةمعطألابياطأنولكأيموقيدعبيتأيس»:لاقهنأوليهنعو

نمنوطبمهلءاهتاولأو/ليخلاهّرفنوبكريوءاهناولأوبايثلانيلأنوسبليوءاهناولأوءاسنلإ[/1
اهوذختا«نوحوريواهيلإنودغيءايندلاىلعنيفكاععنقتالريثكلابسفنأوءعبشتالليلقلا
نبدمحمنمةميزعفنوعبتيمهاوهونوهتنياهرمأىلإمهبرنودنمًابرو؛مههلِإنوذنمههلآ

دوعيالو«مهيلعملسيالنأمكفلخفلخو«مكبقعبقعنمنامزلاكلذكردأنملهللادبع

مدهىلعناعأدقفكلذلعفنمو«مهریبکرقويالو؛مهزئانجعبتيالو؛مهاضرم

.مالسإلا

هفتحذخأهيفكيامقوفايندلانمذخأنمءاهلهألايندلااوعد»:لاقمالسلاهيلعهنعو

.“رعشيالوهو

؟(«لامنمكعمله»:لاق.توملابحأاليلامهللالوسراي:لاقالجرنأيورو

نإوهقحلينأبحأهمدقنأهلامعمءرملابلقنإفكلاممدق»:لاقللالوسرايمعن:لاق

.°”هعمفلختينأبحأهفلخ

يناثلاو«هحورضبقىلإهعبتيدحاو؛ةثالثمدآنياءالخأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

دمحأهاوروهللادابعيف»:لقيملوء«نورثكملا»:ظفلبيزبأنبنٰمحرلادبعثيدحنميناربطلاهاور)۱(

وبألاقف«نورسخألامه»:رذيبأثيدحنمهيلعقفتموهوء«نورثكملا»:ظفلبديعسيبآثيدحنم
ىنغملايفيقارعلاءلاق.ثيدحلا«اذکهلاقنملإًالاومأنورثكألامه»:لاقف؟مهنم:رذ

)۲۲/۳(

يتمأرارش»:هللادبعثيدحنمبعشلايفيقهيبلاوطسوألايفيناربطللوءظفللااذهبهدجأملبيرغ(۲)

نبدانههاورو«فيعضبشوحنبمرصأهيفو.«اناولأماعطلانمنولكأيهباوذغوميعنلايفاودلونيذلا
نإ»:فيعضدنسبةريرهيأثیدحنمرازبللو«السرمميورنبةورعةياورنمدهزلايفيرسلانبا

.(۳/66)ىنغملايفيقارعلاهلاق.مهماسجأهيلعتبنتوميعنلاباوذغنيذلايتمآرارشنم
؛ماعطلاناولأنولكأييتمأنملاجرنوكيس»:ةمامأيبأثيدحنمطسوالاوريبكلايفيناربطلاهاور(۳)

«فيعضهدنسو.«يتمأرارشكتلوأمالكلايفنوقدشتيبايثلاناولأنوسبليو؛بارشلاناولأنويرشيو
.(۳/۲۲۷)ىنغملايفيقارعلاهلاق.الصأهيفدجأملو

.قباسلاردصملاعجار«نابحنباهفعضلكوتملانبءىناههيفوسنأثيدحنمرازبلاهاور()
.قباسلاردصملايفيقارعلا-هيلعفأمل(٥)
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هربفىلإهعبتييذلاو‹هلامهحورضبفىلإهعشييذلاف؛«هرشحمىلإٹثلاثلاو«هرېقىلإ

.*«هلمعهرشحمىلإهعبتييذلاوءهلهأف

ىلعنحنردقنالوىاملاىلعيشمتكلام:مالسلاهيلعىسیعلنويراوحلالاقو

ردملاويدنعامهنكل:لاق.ةنسح:اولاق؟مكدنعمهاردلاوريناندلاةلزنمام:مهللاق؟كلذ

.ءاوس

الامايندلانمعمجتنأكايإيخأايءادردلايبأىلإبتكهللاهمحرناملسنأيورو

هلامواهيفهللاعاطأيذلاايندلابحاصبءاجي»:لوقيأَيهللالوسرتعمسينإف«هركشيدؤت

ايندلابحاصبءاجيمثيفهللاقحتيدأدقيضما:هللاقطارصلاهبىفكتاملكفءهيدينيب

ىفهللاقحتيدأالأكليو:هللاقطارصلاهبافكتاملكهيفتكنيبهلاموءاهيفهللاعطيمليذلا

لوانتيوهفايندلامذيفرابخألانممدقتاملكو""”روبثلاوليولابوعديىتحكلذكلازيامف
]ب/۲۸۸].ايندلاناكرأمظعألاملانأل؛مومعلامكحبلاملامذ/

."اينالااوبحتفةعيضلااوذختتال»:انغلبامينلِيلاقدقو

.؟فلخام:سانلاتلاقو؟مدقام:ةكئالملاتلاقدبعلاتاماذإ»:ًاضيألاقو

دحأمهاردلاوريئاندلازعأامهللاو:لاقهنأيرصبلانسحلانعيوردقف:راثألاامأو

.الجوزعهللاهلذأالإ

مث]هتهبجىلعامهعضووسيليإامهعفرمهاردلاوريناندلابرضاملوأ:ليقو

َبَحْذْلاَنوُرنَكَينيِذَلاو»:ىلاعتهللالاق.ًاقحيدبعوهفامكبحأنم:لاقف'[امهلبق

.«ةضفللًابت«بهذللًابت»:ألييبللالاقءةيآلاهذهتلزتاملاهنإ:لاقيو.ةيآلا”€ةّضِفلأَو

دوادوباهاوروءهوحنديجدانسإبريشبنبنامعنلاثيدحنمطسوألاوريبكلايفيناربطلاودمحأهاور()

ميبكلايفواضيأديجدنسبسنأثيدحنمطسوألايفيناربطلاوباوثلاباتكيفخيشلاوبآوءيسلايطلا
دحاوىقبيونانثاعجريفةثالثتيملاعبتيسنأثيدحنمنيخيشللوبدنجنبةرمسثيدحنم
.(۳/۲۲7)ىنغملايفيقارعلاهلاق-ثيدحلا

يفيقهيبلااوراذكناملسىلإبتكهنأءادردلايبأثيدحنموهامنإناملسثيدحنموهسيلتلق)۲(

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.عطقنموهولاملاايندلالدبلاقوبلا

يفيقارعلاهلاقاوبغرتفظفلبدوعسمنباثيدحنمهدانسإححصومكاحلاويذمرتلاءاور)۳(

۲۲۷(۳/۰ىنغملا).هبغلبيةريرهيبأثيدحنمبعشلايفيقهيبلاءاور)٤(

٠(۳/۲۸)نيدلامولعءايحإنمنيفوقعملانيبام)0(

.٢٤۳:ةيالاةبوتلاةروس()

.(۴/۲۲۸)ىنغملا
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ءرکاشبلقوءركاذناسل»:ٍَيلاقف؟ذختنلاميأو:اولاقفءهباحصأىلعكلذيشف

.٩«هنیدىلعمكدحأنيعتةنمؤمةجوزو

هيلعلاقف.نارانيدهرزئميفدجوفةفصلالهأنملجرتام:لاقةمامأيبأنعو

.”«ناتيك»:مالسلا

حصأفًاءوسيفلعفنممهلا:لاقفًاءوسهارأوءادرللايبآنملانالجرنأيورو

مسجلاةحصعمءالبلاةياغلاملاةرثكعمیأرفيكرظناف.هلامرٹکآوءهرمعلطأو؛همسج

.نايغطلاىلإكلذهبيضفينأدبالهنأل؛رمعلالوطو

الينعجرختملامكنإامأ:لاقمثًابهذهفكيفعضوبلاطيبأنبًايلعنأيورو
.ينر

ءاهئاطعبٍيَييبنلاةجوزشحجتنببنيزىلإلسرأهنعهللايضررمعنأيورو
مث.هلهللارفغ:تلاق.هنعهللايضرباطخلانبرمعكيلإلسرأ:اولاق؟اذهام:تلاقف

:تلاقواهيديتعفرمثءاهماتيأواهمحرلهأنيبهتمسقوءاررصهتعطقفاهلناکًارتستلح

.هبتقحليهللالوسرءاسنلوأتناكف.اذهيماعدعبرمعءاطعينكرديالمهللا

:دشنيو.رانلاىلإاهبنوداقينيقفانملا/ةمزأمهاردلاوريناندلانإ:ءاملعلاضعبلاقو]أ/۲۸۹]

يراجلامهردلااذهرخآمهلاوهبتقطنرانيدرخآراللا

رانتلاومهلانيبدباكياذاماعرونكيملنإامهنيبءرملاو

ربصنمفءاهفانصأميمجىلإامهبلصوتيذإاهلكايندلاامهمهردلاورانيدلانأكلذو

مهردلااذهنيبعروتلااذههريغننظتالفتدجوينإ

ملسمىوقتكاوقتنأبملعافهتكرتفمهردبترفظاذإو

ناذهيتمألجعو«هنودبعيلجعةمألكل»:ٍَيهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنعو
.”ةضفلاوبهذلا:نارجحلا

.(1۳۱۳ء6۳۱۲ء١١٠6)زنكلايفيدنهلاىقتملا.(٥/۳۱۲)دنسملايفدمحأ:دنعثيدحلافارطأ(۱)

.(٤/۸۱)ریسفتلايفريثكنباو

.(٤/۲۷۱)ینغملايفيقارعلاهلاق؛هنعبشوحنبرهشةياورنمدمحأهاور(۲)

=هلاق.ةلاهجهيفدانسإبةفيذحثيدحنميملسلانٰمحرلادبعييأقيرطنميمليدلاروصنموبأاور(۳)
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؛هذخأتالفالإوهذخفهتيقرتنسحأنإفبرقعمهردلا:لاقهنأذاعمنبىيحينعو

:دشنیو.هقحيفهعضووهلحنمهذخأ:لاق؟هتیفرامو:ليف.همسكلتفكغدلنإهنإف

هعرووأهيغرظنافمهردلاىدلو

الإايندلانمتؤيملهنأةمايقلامويدوالإريقفالوينغدحأنمام»:لاقهنأهليهنعو
6ّ

۰وف

قزروًافافكهشيعناكوهلىدهومالسإلاقزرنملىبوط»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

:تايبألاهذهبلثمتيًاريثكيعازوألاناكو."«منقفعونقلا

هبارشوهماعطبيیطيىتحههالإالتتمبىقتملاسيل

يفدبعللامهلثمينورخألاونولوألاعمسيملناتبيصم:لاقهنأذاعمنبىيحينعو

[ب/۲۹۰].ةريثكراثألاهذهلاثمأوهلكهنعلأسيوهلكهنمذخؤي/:لاق؟امهامو:ليق.هتومدنعهلام

همذولاملاحدمنيبعمجلايفةمكحلاهجونايب

لعجوءًاضيأةنتفهامسوهباتكنمعضاوميفًاريخلاملاىمسدقهناحبسهللانأملعا

هلعجو«ةدابعللناسنإلاقلخورارقوءازجرادةرخالالعجامكلمعوفيلكترادايندلا

‹بارشلاوءماعطلانماهلجأنمالإناسنإلاشيعيالوءاهبالإةينبلاموقتالرومأىلإًاجاتحم
هلداليحهزجعمفدلوًابابسأهتجاحليتللعجفًازجاعًاجاتحمهلعجو.ركسملاو«سابللاو

ردق:دهاجملاقف.”€ىَدَهَفَرَدَقيِذَلاَو»:ىلاعتلاقفءاهيلإةنطفلابهدشرأواهيلعلقعلاب

.رشلاوريخلالبسبابسأىلإىدهفهقلخلاوحأ

.(٤/۱۹۸)ينغملايفيقارعلا=

.)۲۳۲/۳(ينغملايفيقارعلاهلاق.فيعضعيفنو«سنأنعثراحلانبعيفنةياورنمةجامنباهاور09

نبهللادبعثيدحنمملسملوءديبعنبةلاضفثيدحنمىربكلايفيئاسنلاو؛هححصويذمرتلاهاور()

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقانآامبهللاهعنقوًافافكقزروملسأنمحلفأدق»ورمع
.۳:ةيآلاىلعألاةروس(۳)



ايندلاةرطنق٢٢

ينعي:لاق.ېنردحَسلَاهانيدهَول:یلاعتهلوقيفهنعهللايضردوعسمنبانعو

ءيلإةجاحلاوعدتامبابسأىلعالادلقعلاناكاملمثءرشلاقيرطوريخلاقيرطءنيقيرطلا

ىلعقازرألايفاودمتعياليكلردقومسقامىلعةفوقومقازرألاورومألاىلاعتلعج

ةردقلاوىنغلاىلاعتهنمرهظيوةبهرلاوةبغرلاهلمودتلمهنطفىلعزجعلايفوءمهلوقع
:ليفكلذلو

ريصقتبهايندلانزجاعوهدعاستالاهيلعصيرحنممك

ريفاصعلاقازرأبةازبلاراطةبلاغمنعوةليحنعناكول

تيأرءهيفةرظانملاوردقلابعنصأامو:لاق.ردقلايفرظانتنلاعت:رهمجرزبلليقو

.دابعلاىلإ

الهنأل؛هتيانعنمًاظحءايندىلإفرصينأهمزلانمدقامكًارطضمناسنإلاناكاملف

.هتجاحدنعاهيفةلخلادسنعهبهلالو«هترخألاهنمدوزتلانعهبىنغ

مومذماهلوضفبلاطوءمولماهيفبغارلالباهيفةبغرلانعةيافكلااذهيف/سيلو03
.ةيافكلاىلعدازامىلعقلطنيامنإلوضفلاوةجاحلاردقزواجامبصتختامنإةبغرلاو

كلملاوءمئادلاميعنلايهيتلاةرخألاةداعسورئاصبلابابرأوسايكألادصقمو
.توملادعبامللمعوهسفننادنمسيكلا»:يَلاقذإ‹ميقملا

هلمهدشأوًاركذتومللمهرثكأ»:لاقف.مهسيكأوسانلامركأنعلئس:رخآربخيفو
‹ملعلاك:ةيسفنلالئاضفلايهوايندلايف:ءايشأةثالثيالإلانتالةداعسلاهذهف.دادعتسا

:ندبلانعةجراخلالئاضفلاوءةمالسلاوءةحصلاك.ةيندبلالئاضفلاوء‹قلخلانسحو

لاملاوءاهسخأيهوةجراخلامثءةيندبلامثءةيسفنلااهالعأفعتمتلابابسأرئاسوءلاملاك

سفنلاتاجاحكردلنامداخامهنأل؛مهاردلاوريئاندلااهانداو«تاجراخلاةلمجنم
النارجحامهذِإءامهتاذلالامهريغلنادأنممامهنأل؛امهلمداخالواهتداعسبولطملا

ءاهتاذيفهفصاهلصحتلءقالخألامراكموةفرعملاوملعلامدختسفنلاونابرشيالونالكۇي

.١٠:ةيآلادلبلاةروس(١)

.)۸/۳٦۳(ينغملايففيقارعلاهلاق.سوأنبدادشثیدحنمةجامنباو؛يذمرتلاهاور()
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.ندبلانمدخيحكنملاوسبلملاومعطملاوساوحلاوءاضعألابسفنلامدخيندبلاو

سفنلامدخيندبلافءهلسنءاقبلفحكتنملاامأوءندبلاءاقبلفسيلملاومعطملاامأ

‹هفرشةجووءلاملاردق.فرعدقفبيترتلااذهفرعنمف‹لمعلاوملعلاباهنيزتواهتيكزتل
ةرورضوهيذلاندبلاءاقبةرورضيهيتلاسبالملاومعاطملاةرورضوهثيحنمريخهنأو

ةدعوهلِإذختينأحلصيوءريخلاملانأانركذاممنيبتف.ةداعسلااهلهبلطتيتلاسفنلاءاقب

ايندلانمذختانمفرشوةنتفًاذِإوهفةرخألاةداعسنعناسنإللةفراصلايهيتلايصاعملل

[ب/۲۹۲]عابتإىلإةلئامعابطلاتناكاملوءربخلاهبدرو/امكرعشيالوهوهفتحذخأهيفكيامرثكأ

ديزياميفرطخلامظعاهلةدعواهلًالهسملاملاناكوءةرخألاقيرطنعةعطاقلاتاوهشلا

دمحملآتوقلعجاَمهللا»:مالسلاهيلعانيبنلاقىتحهرشنمءايبنألاذاعتسافءةيافكلاىلع

ىلعيوتحيلاملاناكاملفهلًاريخناكو.هنمدبالامالإايندلانمبلطيملف.افافك

هللابو«هلئاوغليصفتوهدئاوفعومجمىلإريشننأانليغبنيناكةكلهملئاوغوةيجنمدئاوف

هدئاوفولاملالئاوغليصفتنايبيف:لصف

نملمعييذلااهقايرتاهدئاوففءمفانقايرتوءعقانمساهيفةيحلالثملاملانأملعا

.اهریخبعفتنيوءاهرشنمزرتحينأهنكمأاهتافأواهلئاوغفرعنمفءاهمومساهتافآواهمحل

يفاوكلاهتيملكلذالولواهتفرعميفسانلاكرتشيةيويند:ىلإمسقنتيهفدئاوفلاامأو

:عاونأثالثيفاهعيمجبرصحتتةينيدىلإوءاهبلط

تاهمأنمامهوءداهجلاوجحلاكاهيدؤيةدابعيفامإءهسفنىلعهقفنينأ:لوألا

وهكلذو«ةدابعلاىلعهيوقياميفهقفنينأامأو.امهلضفنممورحملاريقفلاوءتابرقلا

.ايندلاظوظحنمهنأل؛معتتلااهيفلخديالوءةينيدلادئاوفلانمنيدلاىلع

:ماسقأةعبرأوهوسانلاىلإفرصيام:يناثلا

.ىلاعتبرلابضغءىفطتاهنإف؛اهباوثىفخيالوءةقدصلا:اهدحأ

:(۳/۲6۹)ينغملايفيقارعلالاقو.(۲۸۳/۹)ء(۸/١١١)نيقتملاةداسلافاحتإيفيدييزلاهركذ()

.ةريرهيأثیدحنمهيلعقمتم

.(۲۲۹/۳)ءايحإلايفبابلامظعمعجار()
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ءةفايضوءةيدهيففارشألاوءاينغألايفلاملافرصهبينعنوةءورملا:يناثلا

ءاقدصألاوناوخإللادبعلابسكيهبذإةينيدلادئاوفلانمًاضيأاهنإف؛هارجميرجياموءةناعإو

يفةريثكرابخأتدرودقفءهيفباوثلامظعياممًاضيأاذهو«دوجلاوءاخسلابفصتيو/[1/۹۳]

.اهفراصميفةقافلاورقفلاطارتشاريغنمماعطلاماعطإو«تافايضلاوايادهلا

مهرشعفدوءاهفسلاةنسلأعطقللاملالذبهبينعنوضرعلاةياقو:ثلاثلاو

باتغملامنمهيفوالفيكف.هةقدصوهفهضرعءرملاهبىقوام»:َيلاقاذإمهبانتغاو

ةأفاكملاىلعلمحتيتلاةوادعلانمهمالكنمرثؤيامعزارتحإوءةبيغلاةيصعمنم

.ماقتنالاو

ةشيعملابابسأةئيهتلناسنإلااهيلإجاتحييتلالامعألانأكلذومادختسالا:عبارلا

ركفلانعًالضفلمعلاوملعلاىلإلصيملوءهتاقوأتعاضهسفنبناسنإلااهالوتولةريثك

هتمدخىلإجاتحيقهللامالنموءةرخألاقيرطلنيكلاسلاتاماقمىلعأوهيذلاركذلاو

.ركفلاوركذلاولمعلاوملعلانعلغتشيفكلذريغوهجالعوتوقلابسكنمهسفنب

‹دجاسملاءانبك:ماعريخهبلصحينكلونيعمناسنإىلإهفرصيالام:ثلاثلاعوتلا

هبشأامورجالرابآلاوراهنألارفحو«قرطلاىفبابخألابصنو«تاطابرلاو«سرادملاو

تاقوأىلإنيحلاصلاةكربةيعدأةبلجتسملاتوملادعبةمئادلاةدبؤملاتاريخلانمكلذ
ةلجاعلاظوظحلابقلعتيامىوسنيدلايفلاملادئاوفةلمجهذهفءًاريخاهبكيهانو«ةيدامتم

ةرثكوءقلخلانيبدجملاوزعلاىلإلوصولاوءرقفلاةراقحوءلاؤسلالذنم:صالخإلانم
يفلاملاهيضتقياممكلذلكوءبلقلايفةماركلاوريقوتلاوىاقدصألاوناوعألاوناوخإلا
.ةيويندوةينيد:ىلإمسقنتفًاضيألاملاتافآامأو.ةيويندلاظوظحلا

:ةثالثف:ةينيدلاامأ

ةيعادكرحيةردقلا/نمعونلاملانأل؛تاوهشلاعابتإبيصاعملاىلإرجينأ:ىلوألا]1/۹4[
عمربصلاذإءةدشيفعقوربصنإو؛كلهءاهتشااممحتقانإف«روجفلاباكترإويصاعملا
.ءارضلاةنتفنممظعأءارسلاةنتفودشأةردقلا

هسنأدتشاومعتتلاداتعانإف«تاجردلالقأاذهتاحابملايفمعتتلاىلإرجينأ:ةيناثلا

.(۳/۲۳۰)ءايحإلانمبيوصتلاوخسانلانموهسوأنحلوهو.اهب:لصألايف(١)
.(۳/٢۲۳)ينغملايفيقارعلاهلاق.رباجثيدحنميلعيوبآاور(۲)
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ةيدرلاقالخألارئاسوتاهبشلامحتقيفلالحلابسكلابهيلإلصوتلاىلعردقيالاميراهب
مهقفانيفسانلاىلإهتجاحترثكهلامرثكنمنإفءاهيفمعنتلاهلرسيتيوءءايندرمأهلمظتتيل
وهوءهلاملقنوءهلامهلملسيلمهتاضرمبلطيفىلاعتهللايصعيو«مهنهاديومهيراديو

نموءتاجاحلاءاضقسانلانمهلرسيتيلتاروضحملاةرشابمنمدبالفمعنتلاداتعادق

ربكلاوءايرلاودقحلاودسحلااهيلعًاشنيوءةقادصلاوةوادعلارّوثتقلخلاىلإتاجاحلا

صاعمىلإاضيأكلذىدعتيوءناسللاوبلقلايصاعمرئاسوةميمنلاوةبيغلاوبذكلاو

.هحالصإوهظفحىلإةجاحلاولاملامؤشنمكلذلكوءحراوجلا

مكملالوْمُكْلاَوْامُكيهَلُتال:ىلاعتلاقدقوهللاركذنعهحالصإهلغشي:ةثلاثلاو
.ڳلرُكِذْنَع

لاملانم:مالسلاهيلعىسيعلاقكلذلو«تارسحوهفهللاركذنعدبعلالغشاملكو

:ليق.هقحريغيفهعضينأ:لاق؟"هلحنمهذخأنإ:ليق.هلحريغنمهذخأتنأ:ةئالث
:مالسلاهيلعلاقرخآربخيفوىلاعتهللاركذنعهحالصإهلغشي:لاق؟هقحيفهعضونإ

.اریبکءاداهيفلاملاوةئيطخلكسأرايندلابح»

هلغشي»:لاق؟لعفنف:لیق.«هقحيفهعضيوهلحنمهذخأي»:لاق؟هءاودامف:ليق

[ب/٥۲۹]ىلاعت/هللاركذاهخموةدابعلالصأنإفءلاضعلاءادلاوهاذهو"”«ىلاعتهللاركذنعهحالصإ

حالصإيفركفتلاببلقلالوغشملاملابحاصوءًاغرافًابلقكلذىعدتسيوهلاعفأيفركفتلاو

نمةمالسيفهمويتوقهعميذلاوءاهلةياهنالايندلاراکفأةيدوأوءهظفحبابسأوهلام

.ةعانقلاقزراذإكلذميمج

بعتلاومهلاولاوهألاوراطخألانملاومألابابرأهيساقياميهف:ةيويندلاتافآلاامأو

مشجتنمكلذريغوهنععمطلاباحصأوداسحلاعفدوةملظلانيطالسلاوعاطقلافوخو

اموتاريخلاىلإيقابلافرصوتوقلاذخألاملاقايرتاذإفءهبسكولاملاظفحيفبعاصملا

.“ىفوتلاهللابو؛تافآومومههادع

.۹:ةيآلانوقفانملاةروس()
.(۲۳۱/۳)ءايحإلانمبيوصتلاوهتفذحفقايسلاىلعدئازريغظفلو.هلحريغنم:لصألايف()

يفيقهيبلاوءايندلامذيفايندلايبأنباهاور:(۱۹۷/۳)ىنغملايفهنملوألارطشلانعيقارعلالاق(۳)

.ًالسرمنسحلاةياورنمهقيرطنمناميإلابعش
.رثكأليصفتهيفو.(۳/٠۲۳:۲۳۱نيدلامولعءايحإيفبابلاعجار()
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لصف

نإمهقافتاعمرقفلاوىنغلاليضفتيفسانلافلتخادقو:لاقهریغوءايضلاباتکنمو

ىلعىنغلاليضفتىلإموقبهذفءمومذمفىنغلانمرطبأامو«هوركمفرقفلاىلإجوحأام

بلغنمبهذماذهو:لاق.زجعلانملضفأةردقلاوءزجاعرقفلاوردتقمىنغلانأل؛رقفلا

.ةهابنلابحهيلع

.هرفكنوكيرقفلاناكو«ردقلابلغينأدسحلاداك»:لاقهنألَيبنلانعيورو

ناکنوینغلافاهلثمءيشناکنإوةحصلافةايحلاقوفءيشناكنإ:رهمجرزبلاقو

نمريخربقلا:مكحلاروثنميفلاقو.رقفلافهلثمءيشناکناو؛ضرملافتوملاقوفءيش

نمرقفلاءادروىنغو‹حاجنربصلاةبقاع:رجحیلعبوتکمرصملینيفدجو:لاق.رقفلا

:هئاعديفلاقو.«رمحألاتوملارقفلا»:لاقهنألِييبنلانعىوردقو.لسكلاجسن

ىنغلالضفىلعةلدألانممدقتدقو."هربقلاباذعورقفلاورفكلانمكبذوعأينإمهللا»

ينغلاوكراتريقفلانال:اولاق.ىنغلاىلعرقفلا/ليضفتىلإنورخأبهذو:لاقيفكيامر[/]

.ةمالسلابحهيلعبلغنمبهذماذهو:لاق.اهتسبالمنملضفأايندلاكرتوسبالم

ةنجلالهأو«مكؤارقفةنجلابابعرقينملوأ»:لاقهنأأَييبنلانعيوردقو
اولكأاذإنيذلا»:لاق؟عامقألاام:ليق.«عامقألابرانلاىلإقاسينميتمأرارشو«مكئافعض
اوه

مايأنممويفصتبءاينغألالبقةنجلانيملسملاءارقفلخدي»:مالسلاهيلعهنعو
نئازخهيلعتضرعأَييبنلانألينغلانملضفأريقفلاوءةنسةئامسمخكلذو.«ةرخألا
راتخالبنيتلاحلاىندأراتخينألاحمفءرقفلاىلعربصفءاهكرتراتخافضرألاتاومسلا
.متينأىنغلانم:لاقف.رقفلابمالسلاهيلعىسيعدوهيلاتريعو:لاق.ملعأهللاواهلضفأ

ء(٤۱۷)تاعوضوملاةركذتيفيزوجلانبا‹(۸/٠0)فاحتإلايفيديبزلا:دنعثيدحلافارطأ()

يفةبيشيبأنباء(۲01/4)(١/۲04)ءافعضلايفءيليقعلا‹(۱9۹/۲)افخلافشكيفينولجعلاو
.(۲/٠۳۲)ةيهانتملاللعلايفيزوجلانباوء(4/۹٤۹)فنصملا

مكاحلاء؛(١٤ء٠/٠۳۳۹)دنسملايفدمحأ‹(۷/۸١۲)ىتجملايفيئاسنلا:دنعثيدحلافارطأ(۲)
.(۹8ء80ء7٦)ةليللاومويلايفنسلانباو‹(۱/٥۳٢٢۲)كردتسملايف

ميعنيبأوء(۲۷/۳)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا‹(١4/۱)دنسملايفدمحأ:دنعثيدحلافارطأ(۳)

.(۲/64٦۲)ةيهانتملاللعلايفيزوجلانباوء(4۹/۳)ةليلحلايف
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ءرقتفيلهللايصعيًادحأدجتالكنآءارقفلاليننم:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

:لاقفقارولادومحمهذحخأف

 

رجدزتالارقفلابياعاي

هلضفنمورقفلافرشنم
ىنغلالانتيكيصعتكن

:عفقملانبالاقو

ىنغلانمريخرقفلانأكليلد
ىتغلابهللاىصعًاقولخمكءاقل

رظنلاكنمحصولىنغلاىلع
رقتفتيكهللايصعتتسلو

رشملانمريخلاملاليلقنأو

رقفلابهللاىصعًاقولخمرتملو

Yo\

اهبنجىلعوالإهسمشهيفتعلطموينمام»:ٍلَيهللالوسرلاقءادردلايبأنعو

.ةيافكهيفامرقفلاليلدنمًاضيأمدقتدقو."ءىهلأورثكاممريخىفكو

تيأراذإىسومايبويعلارثكتلاملاةرثكنإو«بولقلايسقيينايسننإف؛لاحلكىلع
.نيحلاصلاراعشبًابحرم:لقفًلبقمرقفلاتیراذإو‹هتبوقعتلجعبنذكلذفًالبقملاملا

امهومكلبقنماكلهأايندلاومهردلااذهنإ»:لاقهنأولييبنلانعيوردقو

رادفمهردلاامأ:لاقف.رايندلاومهردلانعسابعنبهللادبعلئسو:لاق.«مكاكلهم
.ةريثكاذهلثميفرابخألاو.رانرادفرايندلاامأومه

ىندأىلإرقفلادحنمجرخينأبنيرمألانيبطسوتلاليضفتىلإنورخأبهذو:لاق

ىرينمبهذماذهوءنيلاحلاةمذمنمملسيوءنيرمألاةليضفىلإلصيلىنغلابتارم

اوُقَفنَأاذنيِذْلاو:ىلاعتهللالاقنآرقلاقطنكلذبواهطسوأرومألاريخنأولادتعالاليضفت
WAEد,ا PE Ê o۳(( .۰٠«اماوقكلذنيبناكَواوُرنََيْملَواوفرسُي

(۱)

(۲)

(۳)

فاحتإلايفيديبزلاوء(۱۹۹/4)ء(44/۲)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا:دنعثيدحلافارطأ

.(۳£117)زتكلايفىقتملاوء(٦/۲)روثتملاردلايفىطويسلاو((۱۲/۸)
يفيمثيهلا؛(١٠/۱۱۷)ريبكلايفيناربطلا«(٤/۱۱۲):ةيلحلايفميعنيا:دنعثيدحلافارطأ

.(۷١٠1)زنكلايفيدنهلاىقتملاو؛(۱۲۲/۳)عمجملا
.1۷:ةيآلاناقرفلاةروس
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طلاّلُكاَهْطْسَتالوَكِقْسُعىلإةَلوُلْغَمكديلَعُجَتالو:مالسلاهيلعهيبنللاق
امعماذهراتقإلاوفارسإلانمريخقافنإلايفلادتعالانأنيبتف.4ًاروشحَمًاموُلَمَدُمْفََف
.””ءاهطسوأرومألاريخ»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعةنسلاهبتدرو

قحليهبويلاعلاعجريهيلإطسوألاطمنلارومألاريخ:لاقهنأبلاطيبآنبيلعنعو

:دشنيوينادلا

اططشتلأآسنإنلآستالاطرفرومألايفنبهذتال

اطسوًاعيمجسانلانمنكو
:رخألاقو

ًابعصالوًالولذبكرتالوةاجناهنإفرومألاطسوأبكيلع

[Î .طاسوأوءارقفو/ءاينغأ:فانصأةئالثسانلا:لاقهنأيملسلارمتعملايبأنعيكحو]۲۹۸/

للاهمصعنمالإىراكس:ءاينغألاوءعونقلازعبهللاهانغأنمالإىتوم:ءارقفلاف

فخسلءءاينغألاوءارقفلارثكأعمءوسلارثكأوءطاسوألارثكأعمريخلارثكأوءريخلاعقوتب

:ءارعشلاضعبلاقو.ىنغلارطبورقفلا

رقفلاةلذنموىولبلاةكهننمو ىنغلارطبنممهللاكبذوعأ

رفصديظحبهنمينعجريوقراشلكيفدتميلمأنمو
رمأنمبعشتامبيلابأتسلفاهراعببونذلاينسندتملاذإ

عقدملارقفلانمذاعتسإمالسلاهيلعيبلانأل؛ليواقألالدعأيفيدنعلوقلااذهو

.قيفوتلاهللابو«فافعلاوةاجنلايهوفافكلاهبرلأسورطبملاىنغلانمو

ثٹلاثلابابلا

ايندلاةلثمأىف

رظنتءءافولايففلغتمث«ءاقيلابدعتءءاضقنالاةكيشو‹ءانفلاةعيرسايندلانأملعا

.7۹:ةيآلاءارسإلاةروس(١)
‹(۳/6٦5٥)ىنغملايفيقارعلاهلاق.ًالضعمهللادبعنبفرطمةياورنمناميإلابعشيفيقهيبلااور(۲)

(۳/١٦٠).
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اهيلإرظانلانكلو.ًاعيرسًالاحتراةلحترموءًافينعريسةرئثاسيهو«ةرقتسمةنكاساهارتفاهيلإ

هنإف«لظلاككلذيفاهلاثموءاهئاضقنإدنعرسحتيامنإوءاهيلإنثمطيف«اهتكرحبسحيالدق
.ةنطابلاةريصبلابلبرهاظلارصبلاباهتكرحكردتال«رهاظلايفنكاسةقيقحلايفكرحتم
:لاقفنسحلادنعايندلاتركذهنأيوريو

عدخيالاهلشمببيلانإلئازلظكوأمونمالح

مايآةعبسنابهرلاضعبلجربحص:هبنمنببهولاقو:كولملاجارسباتكنمو
.عباسلامويلايفهيلإتفتلامثءرتفيالركفلاوءهللاركذبهنعًالوغشمهدجوفًاثيشهنمديفتسي

لکسآأرايندلايفدهزلاوءةئيطخلكسأرايندلابحءديرتامتملعدقاذهاي:لاقف

[ب/۲۹۹]دقءامكحلانمالجريدجناك:لاق؟كلذفرعأفيك:لاقف.ربلكجاتقيفوتلاوءريخ/

الورغيبلخلاقربلابوءعفنيالورضيءيوريالورغيحلاملاءاملاب:ءايشأةعبسبايندلاهبش

مثهترظنبرغيعيبرلارهزبوءلذخيورغيمامغلالظبوءرطميالورغيفيصلاباحسبوعفتني

ءةرسحلاالإدجيملظقيتسااذإفهمانميفرورسلاىريمئانلامالحأبوءاميشههارتفرفصي
ءةنسنيعبسةعبسلافرحألاهذهتربدتف:لاق.لتقيورغيفاعزلامسلاببوشملالسعلابو

مث.اهنعضرعأنمكرتتواهباجأنمكلهتيتلالوغلاباهتهبشفرخآًافرحاهيلعتدزمث
اهباجانمكلهتلوغلاکهللاويهكنمانآوينمتنآينباي:يللاقفمانملايفيدجتيار

‹ربصلابنيقيلاو«نيقيلاب:لاق؟ايندلايفدهزلانوكيءيشيأبف:لاقاهنعضرعأنمكرتتو

نودلوقبًادرجتميفلخكارأالواهذخ:لاقفبهارلافقومث.ركفلابربعلاو«ربعلابربصلاو

:لوقيولثمتييلعنبنسحلاناكو.دهعلارخآكلذناكف.لعف

قسحلئازلظبارارتغإنإاهلءاقبالرادةذللهأاي

لظىلإماقمثلکافءاماعطهلاومدقفمرقبيبارعألزن:لاقيو.هلوقنمهنأیریناکو

:لوقيوهوماقوهبتنافسمشلاهتباصأفةميخلااوعلتقافكانهمانفمهلةميخ

لئازكلظنأًامويدبالوهتيبلظكايندلاامنإالأ

ليقو."«نوبقاعموأنوزاجماهيلعاهلهأوملحايندلا»:لاقهنأيييبنلانعو
.مئانلامالحأ:لاق؟ايندلابهبشأءيشيأ:ميكحل

.(۳/٠٠۲)ىنغملايفيقارعلاهلاق.ًالصأهلدجأمل(١)
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اموهرکیامهمانميفیأرفمانلجرکالإايندلايفيسفنتهبشام:ءاملعلاضعبلاقو

ءيشمهیديأبسيلاذإفءاوهبتنااوتاماذإفماينسانلا/كلذكفهتبنااذإكلذكوهامنيبف«بحي[1/]

."هباوحرفوهيلإاونكرامم

يففطلتلاايندلاعبطنأملعا:اهينباهكالهإواهلهألاهتوادعيفايندللرخآلاثم

مهتحكتاذإىتحباطخللنيزتتةأرماكيهوءارخآكالهلاىلإلصوتلاوءألوأجاردتسالا

.مهتحبذ

نماهيلعءامتهزوجعةروصيفاهآرفايندلابفشوك:مالسلاهيلعىسيعنأيوردقو
مهلكوأكنعتاممهلكوأ:لاقف.مهيصحأال:تلاقف؟تجوزتمک:اھللاقفةنیزلک

نوربتعيالفيكنيقابلاكجاوزألًاسؤب:ىسيعلاقف.تلتقمهلكلب:تلاقف؟كوقلط

؟رذحىلعكنمنونوكيالفًادحاوًادحاو""”مهنيكلهتفيك؟نيضاملاكجاوزأب

لاثمبهللاهمحريسرافلاناملسىلإبتكبلاطيبأنبيلعنعيوردقو:رخآلاثم
امةلقلاهنمكبجعيامعضرعأفءاهمسلتقيوءاهسمنيليةيحلالثمايندلالثم:لاقفايندلا

امرذحأءاهيفنوكتامرسأنكوءاهقارفنمتنقيأاملامومهكنععضواهنمكبحصي
:دشنيو.مالسلاوهوركمىلإاهنعهصخشأرورسىلإاهنمنأمطإاملكاهبحاصنإفءاهلنوكت

تنالةيحملاتناكنإومسلاثفنتةيحكايندلايه

هنأأَييبنلانعيورو:اهيفضوخلادعباهتاعابتنمصالخلارذعتيفءرخألاثم
لتبتالنأءاملاىلعيشاملاميطستيلهءاملاىلعيشاملالثمكايندلابحاصلثم»:لاق

:دشنیو.امدق

ءاملابلتبتنأكايإكايإ:هلاولاقفًافوتكمميلايفهوقلأ

اهنعمهبولقوءمهنادبأبايندلاميعنيفنوضوخيمهناونظماوقأةلاهجكفرعياذهف
اوناکلهيفمهامماوجرخاوللب؛ناطيشلاةديكمكلذ/ةعطقنممهنطاوبنعاهقئالعوءةرهطم[1/۱]

‹ةلاحمالمدقلابقصتلياللبيضتقيءاملايفيشاملانأامكءاهقارفبنيعجفتملامظعأ

.(۳/٠٠۲)ءايحإلانمبيوصتلاواهب:لصألايف(١)

.قباسلاردصملانمبيوصتلاو.فيرحتوهو.مكلهت:لصألايف()
ركذفلاقيهللالوسرنأينغلب:لاقنسحلاةياورنمبعنشلايفيقهيبلاوءايندلايبأنباهاور(۳)

۲۱(۳/0)ىنغملايفيقارعلاهلافءسنأنعنسحلاةياورنمدهزلايفو«بعشلايفيهقيبلاهلصوو



Yooايندلاةرطنق

عنمتايندلاعمبلقلاةقالعلبةلاحمالبلقلايفةملظوةقالعيضتقتايندلاةسبالمكلذكف

.ةدابعلاةوالح

هماعطىلإضيرملارظنيامكمكللوقأقحب:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعيوردقو

امعماهتوالحدجيالوةدابعلابذتليالايندلابحاصكلذكءعجولاةدشنمهبذلتسيالو

ءاهقلخريغتوتبعصتنهتمتوبكرتملاذإةبادلانإ:مكللوقأقحبءايندلابحنمدجي

.ظلغتووسقتةدابعلاببصنتوءتوملاركذبقفرتملاذإبولقلاكلذك

كلذكءلسعللءاعونوكتنأكشوتلحتنتوأقرختتملامقاقزلانإ:مكللوقأقحبو

ةيعوأنوکتنأكشويءميعنلااهسقيوأءعمطلااهسنديوأ‹ةوهشلااهقرختملامبولقلا

.ةمكحلل

لثمكمكدحألمعلثمامنإوءةنتفوءالبايندلانمىقبامنإ»:مالسلاهيلعانيبنلاقو

.ههلفسأثبخهالعأثبخاذإوءهلفسأباطهالعأباطاذإءاعولا

لوسرلاق:لاقسنأنعقبسامىلإةفاضإلابهتلقو:ايندلانميقباملرخآلاثم

.""«عطقنينأطيخلاكلذكشويفهرخآىلإهلوأنمقشبوثكايندلاهذهلثم»وأيهللا

هنأمالسلاهيلعىسيعنعو:كالهلاةجردلضعبىلإاهضعبايندلاقئالعةيدأتلرخالاثم

.هلتقيىتحًاشطعدادزاًابرشدادزااملك«رحبلاءامبراشلثمکايندلابلاطلثم:لاق

ايندلاتاوهشنأملعا:اهبقاوعثيخواهلئاوأةراضنلاهلوأايندلارخآةفلاخملرخآلاثم

هبلقيفايندلاتاوهشلتوملادنعدبعلادجيسوءةدعملايفةمعطألاةوهشكةذيذلبلقلايف

[ب/٠۳۰]نأامكوءاهتياغةدعملايفتغلباذإةذيذللاةمعطأللهدجيامحبقلاونتنلاو/ةيهاركلانم

لككلذكوًانتندشأورذقأهعیجرناکةوالحرهظأومسدرثكأوامعطذلأناكاملكماعطلا

يفيهلبءدشأتوملادنعاهبىذأتلاوءاهتيهاركواهتنتفذلأوىهشأيهبلقلايفةوهش

املكيفهعجفتوهملأوهتبيصمنوكتفهلهأوهلامذخأوهرادتبهننمنإفءةدهاشمايندلا

دقفلادنعوهفذلأوىهشأدوجولادنعناكاملكفاهيلعهصرحواهلهبحواهيفهتذلردقبهدقف

.قباسلاعجرملاتاقثهلاجرونيعضوميفهقّرف؛ةيواعمثيدحنمةجامنباهاور69

سنأثيدحنمناميإلابعشيفيقهيبلاوةيلحلايفميعنوبأو«باوثلايفنابحنباخيشلاوبأءاور()

.قباسلاردصملا.فيعضدنسب
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دقوكماعطبيتؤتتسلأ»:يبالكلانايفسنبكاحضلللاقٍَييبنلانُيوردقو

دقامىلإ:لاق.«؟ريصيامىلإف»:لاق.ىلب:لاق.«؟ءاملاونبللاهيلعبرشتمثحزقوحلم

.٩”«مدآنباماعطهيلإريصيامىلإايندلالثمبرضهللانإف»:لاقهللالوسرايتملع

مدآنبامعطملايندلابرضهللانإ»:َيهللالوسرلاق:لاقهريغوأبعكنبيبأنعو

."«هحلموهحزقنإوًالثمايندللمدآنبامعطمبرضوًالثم

:دشنیو.متيأرثيحاهبنومريمثبيطلاوهيوافألاباهنوبيطيمهتيأردق:نسحلالاق

ىدبتملوابجعتسمسبتفمهرابخأنعرادلاتلأسدقلو

يدنتعاهلامكبمهلاومأ:يللاقففينكلاىلعتفقوىتح

.”€هماَعَطىلإْناَسْنإلاظل:هناحبسهللالاقو
.يحتسأوكلأسأنأديرأ:رمعنباللجرلاقو.هعيجرىلإ:لاقسابعنبانعو

نإمعن:لاق؟هنمكلذىلإرظنيماقفهتجاحاندحأىضقاذإ:لاق.لأساويحتستال:لاق

.راصامىلإراصهبتلخباماذهرظنا:هللوقيكلملا

[i ىلإمهببهذيفءايندلامكيرأىتحانب/اوقلطنا:لوقيفلسلاضعبانغلباميفناكو]۰۳/

.مهنمسومهلسعومهجاجدومهرامثىلإاورظنا:لوقيفةلبزم

الإةرخألايفايندلاام»:لاقهنأيييبنلانعو:ةرخآلاىلإايندلاةبسنيفرخآلاثم
.*«هيلإعجرياذامبرظينلفميلايفهعبصأمكدحألعجياملثمك

لئاوغبمهايِإهريذحتيفىلاعتهلوقبمهناميإفعضوايندلابقلخلارارتغال:رخآلاثم
لثمكايندلالثمومكلثمويلثمامنإ»:هباحصأللاقٍَييبنلانأينغلب:نسحلالاق.ايندلا

دازلااودفنأدقو«يقباموأرثكأاهنماوكلساماورديملاذإىتحءاربغةزافماوكلسموق

مهامنيبفةكلهلاباونقيأفءةلومحالودازالقزافملاينارهظنيباوقبورهظلااورسحأو
الإاذهمكءاجامو«فيربدهعبيرق:اولاقفهسأررطقيةلحيفلجرمهيلعجرخذإكلذك

ىنغملايفيقارعلاهلاق.هيففلتخمناعدجنبديزنبيلع:هيفوهوحنبيناربطلاوكمحأهاور()
(۳/۲۱۲(

يفدمحأنبهللادبعهاور.الثمايندللبرضدلمدآنبامعطمنإ:ظفلبنابحنباو‹يناربطلاهاور)۲(

.قباسلاردصملا-«لعج»:ظفلبهتادایز

.قباسردصملادادش,ربدروتسملاثيدحنمملسمهاور()
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امىلع:اولاق؟متنآامىلع:لاق؟اذهام:اولاق.ءالؤهاي:لاقمهيلِإىهتنااملف«بيرقنم

.ًائیشكيصعنال:اولاق؟نولمعتامرضخضايروءاورءامىلإمكتيدهنإمتيأرأ:لاق.ىرت

:لاق.ًاشهوصعيالنأهللابمهقيثاومومهدوهعهوطعأف.هللابمكقيئاومومكدوهع:لاق

ام:اولاق.ءالؤهاي:مهللاقمث.هللاءاشاممهيفثكمفءارضخًاضايروءاورءاممهدروأف

.مکضایرکتسيلضایرو«مکئامکسیلءامىلإ:لاق؟نيأىلإ:اولاق.ليحرلا:لاق؟اذه

:لاق؟اذهنمريخشيعبعنصناموهدجنالنأاننظیتحاذهاندجوامهللاو:مهرثكألاقف

دقوًاثيشهوصعتالنأهللابمكقيثاومومكدوهعلجرلااذهاوطعتملأ:مهلقأمهوةفئاطتلاقو

مهبردبف؛مهتيقبفلختوهعبتانميفحارفهرخآيفمكنقدصيلهللاوفهثيدحلوأيفمكقدص
.٩”ليتقوريسأنيبنماوحبصأفودعلا

[ب/٤۳۰]اميفسانلالثمنأملعا:اهقارفىلعمهعجفتمثايندلايفسانلامعنتلرخالاثم/

دعبًادحاوبيترتلاىلعًاموقهرادىلإوعديوهوءاهنيزوارادأيهلجرلشمايندلانماوطعأ
ال؛هقحلينملهکرتیوهمشينیحایروروخبهيلعبهذقبطىلإمدقفرادلادحاولخدفدحاو

املف.هلهنأنظاملهبهبلققلعتفهنمكلذبهودقهنأنظفهمسرلعجفهذخأيوهكلمتينمل

ةحارتساوبلقبيطبهدروهركشفهبعفتناهمسرًاملاعناکنمو؛عجفتورجضهنمعجرتسا
ىلعالنيزاتجملاىلعتلبسةفايضراداهنأملعءايندلايفهللاةنسفرعنمكلذكفردص

لكاهيلإنوفرصيالفيراوعلابنورفاسملاعفتنيامكاهيفامباوعفتنيوءهنماودوزتيلنيميقملا

.اهقارفدنعمهتبيصممظعتىتحمهبولق

:اهلمهنارسخوءةرخألانعمهتلفغوايندلاميعنيفمهلاغتشايفاهلهأوايندللرخآلاثم

مهرمأفةريزجىلإمهبتهتنإوةنيفساوبكرموقلثمكمهلثممهتلفغيفايندلالهأنأملعاو
‹اهلاجعتسإوةنيفسلارورممهفوخواهيفماقملامهرذحوجئاوحلاءاضقلجورخلابحالملا

ءايلاخناكملافداصفءةنيفسلاىلإردابوةجاحلامهضعبىضقفةريزجلايحاونيفاوقرفتف

اهراونأوءاهراهزأىلإرظنيةريزجلايففقوتمهضعبوءهدارملاهقفوأونكامألاعسوأذخأف

اهرهاوجوءاهراجحأةنيزنمظحليراصفءةبيطلااهرويطوءةفتلملااهضايغوءةبيجعلا
تاوفرطخلهبنتمثء«شوقنلاةبيجعلارظنملاةنسحلالاكشألاوناولألاةفلتخملااهنداعمو

اميفءاتأٍَيهللالوسرنأ:سابعنباثيدحنميناربطلاورازبلاودمحألهلوطباذكهاينالايبآنباهاور()

ةزافمىلإاوهتنارفسموقلثمكواذهلثمنإنيكلملادحأيأ:لاقف:هيفوثيدحلا..ناكلممئانلاىري

۱(۲۱۳/۳:٤0)ىنغملايفيقارعلاهلاق.نسحهدانسإوهنمرصخأهوحنركذف

۲۷/۴/جتاريخلارطانق
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ىلعبكأمهضعبوءهيفرقتسافاجرحًاقيضًاناكمالإاهيففداصيملواهيلإعجرفءةنيفسلا
ةلمجاهنمبحصتسافءاهلامهإب/هسفنحمستملواهنسحهبجعأفراجحألاوفادصألاكلتا[/٠۲]

ىلعمدنفءالابووهيلعًالقثتراصوًاقيضةراجحلاهتدازوًاقيضًاناكمالإةنيفسلايفدجيملف
فسأتموهوهقنعىلعةنيفسلايفهلمحفءهعضولًاناكمدجيملوءهيمرىلعردقيملوهذخأ

‹هجرفتميفدعقو«بكرملايسنوضايغلاجلوتمهضعبوء؛فسأتلاهعفنيسيلوءهذخأىلع

جرفتلاو«راونألاكلتلميسنلاورامثلاكلتلكأبهلاغتشالحالملاءادنهغلبيملىتحههزتتمو

تاطقسلانملاخريغعابسلانمهسفنىلعفئاخكلذعموهوءراجشألاكلتنيب
ءهنمعزفيلئاهتوصوءهندبحرجينصغوءهبايثببشتنيكوشنعكفنيالو«تابكتلاو

ىلعيقبواعضومبكرملايفدجيملوءهعمامبًالقثممهضعبفرصناةنيفسلاءادنمهغلباملف

هتسرتفانم:مهنمفءةنيفسلاتراسفءءادنلاهغلبيملمهضعبو.ًاعوجتامىتحطشلا

:مهنموءلاحوألايفتامنممهنمو٤ءكلهىتحههجوىلعماهفهاتنم:مهنموءعابسلا

نمهذخأاملقثببكرملاىلإلصونمامأوءةنتنملافيجلاكاوقرفتوتايحلاهتشهننم

هيلعقيضدقوءهتاوفنمفوخلاوءهظفحلنزحلاهلغشوهتقرتسادقفءةجربزملاةراجحلا

ءاهتحيرنتنرهظفءراجحألاناولأتدمكوءراهزألاكلتتلبذنأىلإثبليملفءهناكم

امهيفرثأدقوءاهنمابرهرحبلايفاهاقلأنأالإةليحدجيملو؛هيلعةقيضماهنفععمتراصف
نمو.ًاميقسغلبفحئاورلاكلتبماقسألاهيلعترهظنأدعبالإنطولاىلإهتنيملفءاهنملكأ
عجرنمو«حارتسانطولاىلإلصواملنكلوةدمهقيضبىذأتفناكملاهعسيملوبيرقعجر
.ًاملاسنطولاىلإلصووعسوألاناكملادجوًلوأ

امو«مهرمأةبقاعمهنايسنوةلجاعلامهظوظحبمهلاغتشايفايندلالهأفانصألاثماذهف

يهوتابنلاميشهوةضفلاوبهذلايهوضرألاةراجحهرغتنألقاعريصبهنأمعزينمبحبقأ

هللغاشلاحلايفوهوهيلعًالابوهلكريصيلبتوملادنعهبحصيالهنمءيشو/ايندلاةنيزإ[/

.)مهامليلقومهنمهللاهمصعنمالإمهلكقلخلالاحهذهوهيلعفوخلاونزحلاب

لثم:اولاقفمدآنبالوايندللًالثمدنهلاءامكحبرضدقو:مدآنبالوايندللرخآلاثم
نابعثهيفرئبهيفاذإفًاناتسبهللخدفليفلاهدرطلجرلثمكتوملاكلموءايندلاو؛مدآنبا

ىلعوهدمتعادقو؛راغصتايحعبرآسوؤرىلعترقتسافءرثبلايفهيلجریلدفهافحتاف

ضيبأامهدحأ:اهناضرقيناذرجةبصقلالصأيفوءهصتميولحءيشاهنمجرخيةبصق

)۲۱۲/۳:۲۱۴(يلازغللنيدلامولعءايحٳيفلاثملاعجار)۱(



۹ايندلاةرطنق

ءهتحتيذلانابعثلاوهفلخيذلاليفلانعهصتمييذلاولحلاءيشلاكلذهلغشفدوسأرخآلاو
كلمليفلاف:اولاق.نابعثلامفيفعقوفهتشهنفتايحلاكلتضعبهيلعراثذإكلذكوهامنيبف

لثمرثبلاوءايندلالثمناتسبلاوءهمأنطبنمهجرخذنمهحورضبقلناسنإإلادرطيتوملا

ءارفصلاوءادوسلاةرملايهوماسجألااهيلعتبكترايتلاعبرألاعئابطلاعبرألاتايحلاوءربقلا

اذإف«هرمعناعطقيراهنلاوليللاناذرجلاوهقزرولحلاءيشلاوءهرمعةبصقلاو«مغلبلاومدلاو
.ملعأهللاوربقلاوهورثبلايفعقيفتوميفهلجأعاطقنإببسكلذناكعابطلاىدحإهيلعتراث

:تاجردثالثىلعايندلايفسانلا:ءاملعلاضعبلاقو

.اهيلعنوبساحيلامالولهأبايندلامهسندتملنيذلامهونيزئافلاةجرد:اهادحإ

اوشقوننإفءايندلايفلاملاولهألايفنودصتقملامهونيرطاخملاةجرد:ةيناثلاو

.اوجناوحموسنِإوءاوبذع

َبيَذَلاَكيأوُأ»:اهباونأمطإوايندلاةايحلاباوضرنيذلامهونيكلاهلاةجرد:ةثلاثلاو

رفسيفاوزاتجارفنةثالثلثمك:ايندلاوةثالثلاءالؤهلاثمو.رالالإةَرخلايفْمُهَلس

ذخأىلعمهنيباميفاورمتئاف«هراهنأتدرطاوءههكاوفتعنيأو«هراونأتفرخزتدقناتسبىلع

[ب/۳۰۷]هنمامهدحأذخأفناتسبلاىلإنانثالالامن/هقيرطيفرمتساوةجاحبمهدحأرذتعاف«هنمدازلا

‹راهنألاوهكاوفلابمعنتيناتسبلايفثلاثلايقبوءةقشمدباكنأدعبلوألاهبحاصبقحلوهداز

لصيملوكلهفراهزألاوهكاوفلاكلتتسبيوءراهنألاكلتتراغففيرخلاهيلعلخدىتح

.دوصقملاىلإ
.نيزئافلانم:لوألاف

.نيدصتقملانم:يناثلاو

.قيفوتلاهللابونيبغارلانم:ثلاثلاو

نأدعبةلثمألاهذهنممعأوهايندللًالثمهللابرضدقوءاهلئاوغوايندلاةلثمأهذهف

لاومألايفرثاكتوءمكنيبرخافتوءةنيزووهلوبعل:تامومذمتافصسمخباهفصو

:هلوقىلإ.€ُساَفَتَوةَيزَووهلوبيلايْنَدلَأُءاَيَحَلأامّنإ»:ىلاعتلاقف.دالوألاو
َ.€4ًاماطخ

.١۱:ةيآلادوهةروس(۱)

.٢٠٠:ةيآلاديدحلاةروس(۲)
.٢۲:ةيالاديدحلاةروس)۳(



TRايندلاةرطنق

يثرميفنوكيامنسحأرضحخأًامعانهلوأيفنوكيعرزلانأامكفعارزلاانهاهرافكلاو

يأًاماطحنوکیفسرديمث«قرتحيورفصيمث«فجي:ينعيءًارفصمهارتفجيهيمث«نويعلا

نونتفيو«ءابالانوبجعيابابشنوريصيمثءراغصنوجرخيمدآينبلثمكلذكفءاروسكمًانبت

دق‹مهروهظةفوصقممهسوؤرةسكنمًاخويشنوريصيفنومرهيمث‹مالحألاولوقعلايوذ

روبقلايفًاماطحنوريصيمث؛نوتوميف«مهلامجومهبابشريغتو«مهتراضنومهنسحبهذ
.مهٹعبماهنمو؛مهعجرماهيلإو«ضرألانمنوقولخممهنأل«عرزلاتاتفك

ضرألاكلترادجنمةنبلهللاقطنافضرأيفاعزانتنيلجر:ربخلايفيوردقو
انأفءةنبلينريصوفازخينذخأفةنسفلأايندلاتكلمءكولملانماكلمتنكينإ:تلاقف

نوعلاهبومكحأوملعأهللاو.ضرألاهذهيفناعزانتتملفةنساذكواذكرادجلااذهيف

.قيفوتلاو

‹؛بورشمو‹موعطم:ءايشأةتسايندلا:لاقهنأبلاطيبآنبيلعنعيورو

‹بابذلاةقدموهولسعلاتاموعطملافرشأف.مومشمو«حوكنمو«بوكرمو«سوبلمو
حجسنوهوريرحلاتاسوبلملافرشأوءرجافلاوربلاهيفىوستيءاملاتابورشملافرشأو

يهوةأرملاتاحوكنملافرشأولاجرلا/لتتقياهيلعوسرفلاتابوكرملافرشأو«ةدود/]

فرشأوءاهنمءيشحبقأداريواهنمءيشنسحأنيزتلةأرملانإهللاو.لابميفلابم
.ناويحمدوهوكسملاتامومشملا

ثالثهللجرلثمکتوملادنعمدآنبالوًالثمايندللبرض:ويَييبنلانعیوریو

امهللارمأنمينرضحدقوًامركمًارثومالخيلتنك:مهدحأللاقتوملاهرضحاملفءالخأ

اهنکلو«كبركفشكأالو؛كنعضقنأنأعيطتساالهللارمأاذه:لوقيف؟كدنعاذامفىرت

رمأنميبلزندقوةثالثلاربأيدنعتنك:يناثلللوقيمث.كعفنيدازينمذخفكيدينيبانأ
نكلو«كبركضقنأنأردقأالوكيلعينبلغهللارمأنماذه:لوقيف؟كدنعاذامفىرتامهلل
دق:ثلاثلللاقو.كتروعوكمسجترتسوكلسغتنقتاتماذِإفكضرميفكيلعموقأس

كفيلحوكنيرقىنإ:لاقف؟كدنعاذامفّيلعةثالثلانوهأتنكدقوهارتامهللارمآنميبلزت

.«ادبأكقرافأالركنودهنمجرخأالوهلخدتىتحكربقكعملخدأالوةرخالاوايندلايف

.ملعأهللاو«هلمعثلاثلاو«هلهأيناثلاو«هلاملوألا»:مالسلاهيلعلاقف

=انهامعدازواهركذدقفيلازغللنيدلامولعءايحإ:باتكيفايندلايفةدراولالاثمألاعجار(۱)



٢ايندلاةرطنف

عبارلابابلا

اهيناعمةلمجليصفتوايندلاةقيقحيف

ىلإبودنملادومحملاواهنممومذملافرعتملامكيفكيالايندلامذةفرعمنأملعا

اهنمينادلابيرقلاف«كبلقلاوحأنمنيتلاحنع"”ةرابعكترخآوكايند:لوقنفءاهنمذخألا

دعباميهوءةرخآ:ىمسيرخأتملايخارتملاو«توملالبقاملكوهو:ايند:ىمسي

[ب/۰۹٠]يفايندلايهفةافولا/لبقلاحلالجاعيفةوهشوبيصنوظحهيف"كلاملكفءتوملا

:ماسقأةثالثىلعوهلبمومذمبسيلفةوهشوليمهيلإكلامعيمجنأالإكقح
ملعلا:نائيشوهوتوملادعبكعمهترمثىقبتوةرخاألايفكبحصيام:لوألامسقلا

هلسروهبتکوهتکئالموءهلاعفأوهتافصوىلاعتهللابملعلا:ملعلابينعنو؛طقفلمعلاو

.هتعيرشبملعلاو‹هئامسوهضرأتوكلمو

كلذريصيىتحملعلابملاعلاسنأيدقوىلاعتههجولةصلاخلاةدابعلا:لمعلابينعأو

ناكلاهنمعنمولىتحءاهذلتسيفىلاعتهللةدابعلابسنأيدقوءدابعلاكلذكوءهدنعءايشألاذلآ

مایقنيبوينبلوحيثيحنمالإتوملانمفاخأام:مهضعبلاقىتحءهيلعةبوقعلامظعأ

لاقدقو.ربقلايفدوجسلاوعوكرلاوةالصلاةوقينقزرامهللا:لوقيرخآناكو.ليللا

.""”«ةالصلايفينيعةرقتلعجوءبيطلاوءءاسنلا:ةثالثمكايندنمَيلِإببح»:ٍولَييبلا

نموهفةدهاشملاوسحلايفلخدياملكنألكلذوءايندلاذالمةلمجنمةالصلالعجف

ايندلاىلإاهفاضأكلذف.ايندلايفنوكيامنإدوجسلاوعوكرلابحراوجلاكيرحتذذلتلاوايندلا

نعنملةمومذملاايندلاانركذاذإنكلوايندلايفةلجاعلاظوظحلانملمعلاوملعلاراصدقف

يفظحهيفناسنإللاملككلذوىصقألافرطلاوهولوألللباقملاوهو:يناثلامسقلا
ردقىلعةدئازلاتاحابملابمعنتلاواهلكيصاعملابذذلتلاكالصأءةرخالايفهلةرمثالواينالا

بهذلانمةرطنقملا'ريطانقلابمعنتلاكتابوغرملاوةيهافرلاةلمجيفةلخادلاتارورضلا

=)۲۰۹/۳:٢۲۱(.

۲(۳/٤0)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو.ناترابع:لصألايف(١)

.قباسلاردصملانمبيوصتلاو.كلم:لصألايف()
.(۳/٤۲۱)ىنغملايفيقارعلا.«ثالث»:هلوقنودسنأثيدحنممكاحلاو؛يثاسنلاهاور(۳)
.(۳/٤7۱)ءايحإلانمبيوصتلاو.رطانقلا:لصألايف()



ايندلاةرطنق٢٦۲

بايثلاعيفروءرودلاوروصقلاوءاسنلاويراوجلاوثرحلاوماعنألاوةموسملاليخلاوةضفلاو

.ليوط
ذختافصمحىلعءادردلاابألمعتساهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعيورذإ

ناكدقءرميوعىلإنينمؤملاريمأباطخلانبرمعنمءهيلإبتكفنيمهردهيلعقفنأًافينك
يباتككاتأاذإفءاهبارخبهللانذأنيحايندلانارمعنمهبيفتكتاممورلاوسرافءانبيفكل

ايندلايفًالوضفءآراذهف.تامىتحاهبلزيملف”قشمدىلإكلهأوتنأكتريسدقفاذه
.هيفلمأتف

نيعمايندلالجاعيفناسنإللظحلككلذونيفرطلانيبطسوتموهو:ثلاثلامسقلا

هنمىتأتيلهنمدبالاملكونشخلادحاولابوثلاوماعطلانمتوقلاكةرخألالامعأىلع

هنأللوألامسقلاكايندلانمسيلاذكهفءلمعلاوملعلاىلإلصوتتيتلاةحصلاوءاقبلاناسنإلل

.هيلعنیعم

ايندللًالوانتمهبنكيمللمعلاوملعلاىلعهبةناعتسالادصقىلعدبعلاهلوانتامهمف
ىوقتلاىلعةناعتسالانودهتوهشءاضقهدصقوهثعابناكنإوءايندلاءانبأنمهبريصيملو

؛تافصثالثالإتوملادعبدبعلادنعىقبيالفءايندلاةلمجنمراصفيناثلامسقلابقحتلا
ءافصفءىلاعتهللهبحوءىلاعتهللاركذبهسنأوءايندلاساندأنمهتراهطينعأءبلقلاءافص

ةرثكبالإهللصحيالسنألاوءايندلاتاوهشنعفكلابالإدبعلللصحيالهتراهطوبلقلا

ماودبلإهللاةفرعمهللصحتالوءةفرعملابلإهللصحيالبحلاوهيلعةبظاوملاوهللاركذ

.تاحلاصلاتايفابلايهو«توملادنعتادعسملاتايجنملايهتافصلاهذهوءركفلا

ءركذلايهو؛ثالثلاتافصلاهذهبابسأىلعةبظاوملايهةرخألاقيرطكولسًاذإف
لكوءاهنعهعطقيواهتاذلهيلإضغبيوايندلاتاوهشنعدبعلامصعييذلالمعلاوءركفلاو

كلذلكو«نكسموسبلموتوقبالإلانتالندبلاةحصوءندبلاةحصبالإنكميالكلذ
ملةرخاللايندلانمديعلاهذخأاذإ/ةثالثلاهذهنمهنمدباليذلارذعلاف.بابسأىلإجاتحي[/]

دصقوسفنللظحلاكلذذخأنإوءةرخآللةعرزمهقحيفايندلاتناكوءايندلاءانبأنمنكي
امىلإمسقنتانيدلاظوظحيفةبغرلانأالإءاهظوظحيفنيبغارلاواينالاءانبأنمراصمعنتلا

.قباسلاردصملانمبيوتلاو.قشميذ:لصألايف)۱



T۳ايندلاةرطنق

تاجردلانيبوهنيبلوحيامىلإومارحكلذىمسيوةرخالاىفباذعللهبحاصضّرعي

يففقوملالوطنأملعيريصبلاوءالالحكلذىمسيوباسحلالوطلهضرعيوىلعلا

.«بذعدقفباسحلايفشقوننم":ذإباذعًاضيأةبساحملالجألةمايقلاتاصرع

ناكلباسحلانكيملوللب."«باقعاهمارحوباسحاهلالح»:مالسلاهيلعلاقو

ظوظحلاهتيوفتىلعرسحتلانمبلقلاىلعدرياموءةنجلايفىلعلاتاجردلانمهتوفيام
ةداعسىلإكوقبسدقوكنارقأىلإترطناذإايندلايفكلاحهبسقو؛باذعًاضيأوهةسيسخ

ةصخنموءاهلءاقبالةفرصنمةداعساهنأبكملععم؟ةرسحكبلقهيلععطقتيفيكةيويند

روهدلاعطقنتوءاهتمظعبفصولاطيحيالةداعستاوفيفكلاحامفاهلءافصالةرودكب

ءامةيرشبوأةرضخىلإرظنلابورئاطتوصعامسبولوايندلايفمعنتنملكفءاهتياغنود
نماذه»:رمعلمالسلاهيلعهلوقبىنعملاوهوفاعضأةرخالايفهظحنمصقنيهنإفدراب

.درابلاءاملاىلإراشأ.ةمايقلامويهنعلئستيذلاميعنلا

ناصقننمكلذلكوءراطتنإوةقشمورطخوفوخولذهيفلاؤسلاباوجلضرعتللو
هيلعضرعف«؛شطعهبناکثیحاهباسحينعاولزعا:هنعهللايضررمعلاقكلذلو.ظحلا

اهمارحواهلالحاهريثكواهليلقايندلاف«هبرشنععنتمامثفكيفهرادافلسعبدرابءام
[ب/۴۱۲]تناكنملكفءايندلانم'”رسيل/ردقلاكلذنإف«ىلاعتهللاىوقتىلعناعأامالإةمومذم

.دشأايندلاميعننمهرذحناكنقتأوىوقأهتفرعم

هللثمتذِإ“هامرمث«ماناملرجحىلعهسأرعضومالسلاهيلعىسيعنأيورىتح
.ايندلايفتبغر:لافوسيلبإ

زبخلكأيوهوةمعطألادئاذلسانلامعطيناكهكلميفمالسلاهيلعناميلسنأيكحو

دشأةمعطألاذئاذلىلعربصلانإفةدشواناحتماقيرطلااذهبهسفنىلعكلملالعجفريعشلا

.اهدوجوعم

.(۳/٥٠۲)ىنفلايفيقارعلاهلاق.ةشئاعثيدحنمهيلعقفتم(١)

؛رانلااهمارحو»:ظفلب«عطقنمدانسإببلاطيبأنبيلعىلعًافوقومهقيرطنمبعشلايفيقهيبلاهاور()
.قباسلاردصملا.اعوفرمهدجأملو

٠(١/14)ريغصلايفيناربطلا؛(٤باياصولا)ىبتجملايفيئاسنلاو‹(۳۳۸/۳)دمحأ:دنعهفارطأ(۳)

1.(۰٠٦۳)ناجرجخيراتيفيمهسلا؛(۱۹/٢٥۲٠٢٤٥۲٠٢١۲)ریبكلايف

.راركتلاتفذحف.,لصألايفظفللارركت:لصألايف(8)

.(۳/١٦۲۱)ءايحإلانمبيوصتلاو.اهامر:لصألايف)0(



اينالاةرطنف٤٦١

ىلعرجحلادشيناكو٠ً”امايأيوطيناكفٍيَيدمحمانيبنىلعايندلاهللاىوزاذهلف

كلذلكلثمألافلثمألامثءايلوألاوءايبنألاىلعنحملاوءالبلاطلساذهلو.عوجلانمهنطب

همزليوةكاوفلاةذلهدلوقيفشلادلاولاعنميامكمهظحةرخالانمرفوتيلمهيلعنانتمأومهلرظن

.هيلعًالخبالهلًابحوهيلعةقفشةماجحلاودصفلاملأ

نإفايندلانمسيلكلذفىلاعتهللاموايندلانموهفهللاسيلاملكنأاذهبتفرعدقو

:ماسقأةثالثءايشألانإملعاف؟ىلاعتهللوهيذلاامف:ليق

عاونأوتاروظحملاويصاعملابهنعربعييذلاوهوءهللنوكينأروصتيالام:اهنم

.ىنعموةروصةمومذملاةضحملاايندلايهوتاحابملايفتامعتتلا

ءركفلاوءركذلا؛ةئالثيهوهللاريغللعجينأنكميوىلاعتهللهتروصام:اهنمو

مويلاوهللارمأىوسثعاباهيلعنكيملوارسنيرجاذإةثالثلااذهنإف«تاوهشلانعفكلاو

لوبقلابلطوفرشللملعلابلطركفلانمضرغلاناكنإوءايندلانمتسيلوهلليهفرخآلا
ةحصلةبحملاوأ«لاملاظفح.تاوهشلاكرتنمضرغلا/ناكوأءةفرعملاراهظابقلخلانم[[/]

.ىلاعتهللهنأهتروصبنظيناكنإوءىنعملابايندلانماذهراصدقفدهزلابراهتشالوأءندبلا

حاكنلاولكألاككلذوىلاعتهللاهانعملعجينأنكميو‹سفنلاظحلهتروصام:اهنمو

دصقلاناكنإوءايندلانموهفسفنلاظحدصقلاناكنإفءهدلوءاقبوهؤاقبهبطبترياملكو

.ايندلاةروصهتروصتناكنإوهانعمبىلاعتهللوهفىوقتلاىلعةناعتسالل

نموءنابضغهيلعوهوهللايقلًارثاكمًالالحايندلابلطنم»:مالسلاهيلعلاقدقو

٠“"ردبلاةليلرمقلاكههجووةمايقلامويءاجهسفنلةنايصوةلأسملانعًافافعتسااهبلط

هيلإةجاحاليذلالجاعلاكسفنظحايندلااذإفءةينلاودصقلابكلذفلتخافيكرظنا
.”€4ىَوَهَلأنَعَسْفَلأىهَنَو»:ىلاعتهلوقبةراشإلاهيلإوىوهلابهنعربتعيوةرخالارمأل

ًابجعءهللالوسراي:تلق:لاقباطخلانبرمعثيدحنمءارقفلافرشيففيفخنبدمحمهاور()
ةجامنباويذمرتللوءًانعنعمقاحسإقيرطنموهوثيدحلا...كنعاهاوزوايندلامهلهللاطسبنمل
نسحيذمرتلالاقثيدحلا.هلهأوًايواطةعباتتملايلايللاتيبيناكييبنلانأ:سابعنباثيدحنم
.(۳/٦1)ىنعملايفيقارعلا.حيحص

يفيقارعلاهلاق.فيعضدنسبةريرهيبأثيدحنمبعشلايفيقهيبلاوءةيلحلايفميعنوبأهاور(۲)
.(۴/۲۱۷)ىنغملا

.°4:ةيألاتاعزانلاةروس(۳)



٥٦ايندلاةرطنق

ُاَيَحَلَاامنا:هلوقيفیلاعتوهناحبسهللاهعمجام؟يهو:رومأةسمخىوهلاعماجمو.ةيألا
5و
3'«دالوألاوِلاَوْمالأيفرُئاَكَتَوْمُكَنْيَبرُخاَفَوهيووُهلَوٌبِملايدل

يسر:هلوقيفىلاعتاهممجفبسيهةمخلاهذهاهتملصستيتلانايعألا
."ڳاندلاةاَيَحلاغاَتم»:ىلاعتهلوقىلإ.*”€بلاوِءاَسّلَأنمتاَوَهشلأبح

الاموهنمدبالتوقلاةرورضردقوايندلانمسيلفىلاعتهللوهاملكنأتفرعدقو

هللاريغلوهومعنتهنمراثكتسالاویلاعتهللاهجوهبدصقنإهللوهسبلمونكسمنمهنمدب

ظحنمبرقيفرطةطساوونافرطاهلوةجاحلاباهنعربعيةجردةرورضلاومعنتلانيبو

معنتلازيحمحازيفرطونكممريغةرورضلادحىلعراصتقالانإفرضيالفةرورضلا

هيفعقينأكشويىمحلالوحموحينموةهباشتمطئاسوامهنيبورذحينأيغبنيوهنمبرقيو
ذإءايلوألاوءايبنألابءادتقاللنكمأامةرورضلادحنمبيرقتلاوىوقتلاورذحلايفمزحلاو

.ةرورضلادحىلإمهسفنأنودرياوناك

[ب/١٤۳۱]هسفنىلعهقییضتتةدشلنونجمهنأهلهأنظيناك/هللاهمحرينرقلاسيوأنأيورىتح

ناکوءأاهجوهلنوريالوةئالثلاوناتنسلاوةنسلاهيلعىتأتناکفمهرادبابىلعتیبهلاونبف

لكفءىونلاطقلينأهماعطناكوءةريخألاءاشعلادعبًارارمهلزنمىلإيتأيوناذأآلالوأجرخي

ملنإفىونلابقدصتفشحلانمهتوقيامباصأنإفهراطفإلهأبخفشحلانمباصأام

نملبازملانمهطقلياممهسابلناكوءەتوقيامىرتشاوىونلاعابفشحلانمهتوقيامبصي

ناكوءهسابلكلذناكفاهسبليمثضعبىلإاهضعبقفليوتارفلايفاهلسغيفةيسكأالاعطق
ينومجرتمتنکنإهاتوخأاي:مهللوقيف«نونجمهنأنونظيوهنومجريفنايبصلابرمامير

تناكاذکهف.ءاملابيصأالوةالصلارضحتفىنومدتنأفاخأینإفراغصةراجحبينومراف

.مالسلاهنعهآرقينأامهنعهللايضررمعوركبابأرمآوءهرمألَكيبنلامظعأاذهلوهتریس

۰ٴرضموةعيبرلثمهتعافشلخدي»:لاقلَكيبنلانأيوردقو

.٢٠:ةيآلاديدحلاةروس()

.١٠:ةيآلانارمعلآةروس(۲)
.١٠۱:ةيآلانارمعلآةروس(۳)
رثکأيتمأنملجرةعافشنةنجلالخدي»:ةمامأيآثيدحنمكامسلانباءزجيفهانيوروسيوأدیری)٤(

لجرلاكلذنأنوريةخيشملاناكفءهرخآيفلبسيوألركذهيفسيلو؛نسحهدانسإو«ةعيبرنم

.(۲۱۷/۳)ىنغملايفيقارعلا.نافعنبنامثع



ايندلاةرطنق٦

نأانباحصأرثأيفو.نايحنبمرهعمكلذكوةروهشمهنعهللايضررمععمهتصقو

ءايندلانعنيضرعملاةرخالاءانبأةريستناكهذهف.هللامهمحرناورهنلالهأعملتقًاسيوأ

هتلظأاملكايندلادحنأءايلوألاوءايبنألاةريسنموايندلانايبيفقبسامبتفرعدقو

املکوهوةرخألاايثدلادضو.كلذنملجوزعهللناكامالإءاربغلاهتلقأاموءارضحلا

نمسيلىلاعتهللاةعاطةوق*”لجألايندلانمةرورضلاردقبذخؤيامملجوزعهللاهبديرأ
كولسىلعهتوقهبىقبتامف«ندبلادهعتفءرمعلاةفاسمهبعطقيسفنلابكرمندبلانألايندلا

ءيشبهمعنتوندبلاذذلتدصقاذإمعنءايندلانمسيلوةرخألانموهلمعلاوملعلابقيرطلا

ةقيقحهذهفملعأهللاوةوسقلاهيلعىشخيوءكلذردقبةرخألانعًافرحتمناكءايشألاهذهنم

.”«قيفوتلاهلايوكقحيفاينالا

اهنابعألصفتوايٺدلاةئيهنايبيف:لصف/]٥٦1/۳[

ءلغشاهحالصإيفهلوءظحاهيفناسنإللوءةدوجومنايعأنعةرابعايندلانأملعا

.كلذكسيلواهدحأنعةرابعايندلانأنظيدقرومأةئالثهذهف

:ىلاعتهللالاق:اهيلعاموضرألا:يهفاهنعةرابعايندلايهيتلاةدوجوملانايعألاامأ

؛نكسموءداهمو؛نييمدألاشارفضرألاف.ةيآلااهلةرضَْألأىلعامانلَعَجاًنإ»

:ماسقأهنالثضرألاىلععمجيو.حكنموبرشمومعطموسبلممهلاهيلعامو‹رقتسمو

.ناويحلاو‹تابنلاو‹نداعملا

.يوادتلاوتايتقالليمدآلاهبلطيف:تابنلاامأ

بهذلاكدقنللو«ءصاصرلاوديدحلاوساحتلاكيناوألاوتالالاهبلطيف:نداعملاامأو
.دصاقملانمكلذريغوءةضفلاو

.مئاهبلاوءناسنإلا؛ىلإمسقنيف:ناويحلاامأو

.ةنيزلاوبكرمللاهروهظولكأللاهموحلبلطتف:مئاهبلاامأو

مهرخستسيومهمدختسيلسانلانادبأكلمينأيمدالابلطيدقف:ناسنألاامأو

اهيفسرغينأباهكلميلسانلابولقبلطيوأ«ناوسنلاو«يراوجلاكمهبعتمتيلوأ«ناملغلاك

.(۲۱۹/۳)ءايحإلانمبيوصتلاو.رجأل:لصألايف()

.(۳/٢٤۲۱:۲۱۹)انهاممعسوأبنيدلامولعءايحإيفبابلاعجار()
.۷:ةيالافهكلاةروس(۳)



۲۷ايندلاةرطنق

يههذهفءنيبمدألابولقكلمهاجلاىنعمذِإهاجلابهنعربعييذلاوهو«ماركإلاوميظعتلا

.4تاَوَهّشلاٌبُحساَنلِلير:هلوقيفىلاعتهللاهعمجدقوءايندلاباهنعربعييتلانايعألا

نمامهريغىلعهيبنتهيفونداعملاورهاوجلانمامهو."ٍةّضِْاَوٍبَحَذلاُني»:هلوقىلإ
ثرحلاو‹تاناويحلاومئاهبلايهو؛ماعنألاوتاموسوملاليخلاوءامهريغوتيقاويلاوءىلاللا

:نيتقالعدبعلاعمامهلنألإايندلانايعأهذهف«عرزلاوتابنلاوهو

ريصيىتحاهيلإهمهفارصناواهنمهظحواهلهبحوهو؛بلقلاعمةقالع:امهادحإ
عيمجةقالعلاهذهيفلخديو.ايندلابحهيلعبلغيذلارتهتسملابحملاكوأدبعلاكهبلق

[ب/٦۳۱]ةنهادملاونظلاءوسوةعمسلاوءايرلاودسحلاولغلاوربكلاك:ايندلابةقلعتملابلقلا/تافص

ىلانايعألاىهفةرهاظلاامأو.ةنطابلاايندلاىههذهفرخافتلاورئاكتلابحوءانثلابحو

۱۱۱.اهانركذ

ظوظحوهظوظحلحلصتلنايعألاهذهحالصإبهلاغتشاوهوندبلاعم:ةيناثلاةقالعلا

مهسفنأاوسنامنإقلخلاوءاهبمنولوغشمقلخلايتلافرحلاوتاعانصلاةلمجيهو؛هريغ

ولوءلغشلابندبلاةقالعوبحلاببلقلاةقالع؛نيتقالعلانيتاهلايندلابمهبلقنمومهباثمو

اھانيمسيتلانايعألاهذهنأملعاهرسوايندلاةمكحفرعو«هبرفرعوءهسفنناسنإلافرع

الإىقبيالهنإف«ندبلاةبادلابينعأو؛ىلاعتهللاىلإاهبريسييتلاةبادلافلعللإقلختملايند

.لالجوءاموفلعبالإجحلاقيرطيفلبإلاىقبتالامكنكسموسبلمومعطمب

الوقيرطلالزانمضعبيففقييذلاجاحلالثمهدصقموهسفنهنايسنيفدبعلالاثمو

‹ةلفاقلاهتوفتىتحاهيقسيوشيشحلاعاونأاهيلإلمحيواهفظنيواهدهعتيوةقانلافلعيلازي
جاحلاوءهتقانووهعابسللةسيرفةيدابلايفهئاقبنعوةلفاقلارورمنعوجحلانعلفاغوهو

.ةبعكلاىلإهبلقوهدهعتيفيشملاىلعهبردقييذلاردقلابالإلمجلارمأنمهمهيالريصبلا

لغتشيالةرخألارفسيفريصبلاكلذكفءةرورضلاردقبةقانلاىلإتفتليامنإجحلاو

ماعطلالاخدإنيبفرفالوءةرورضلابالإضاحرملالخديالامكةرورضلابالإندبلادهعتب
لخديامهتمهنمفءندبلاةرورضامهنمدحاولكنأيفنطبلانمهجارخإنيبوفوجلايف

٠.هنطبنمجرخيامهتميقفهنطبيف
نكسملاامأو«يرورضتوقلانإفءنطبلاوهىلاعتهللانعسانلالغشامرثكأو

.١٠:ةيألانارمعلآةروس(١)



ايندلاةرطنق۲۸

مهقرغتستملاهيلعاورصتقأورومألاهذهىلإةجاحلاببساوفرعولفنوهأوهفسبلملاو
اولفغواولهجمهنكلوءاهظوظحواهتمكحوايندلابمهلهجبمهتقرغتسا/امنإوءايندلالاغشأ[[/۱۷]

ةرثكيفاوهاتفةدودحمةياهنريغىلإتعادتف«ضعبباهضعبلصتاوايندلالاغشأتعباتتو
.”قيفوتلاهللابواهروصقماوسنولاغتشالا

سماخلابابلا
اهيفدهزلاوايندلاكرتيف

:هلوقىلإمهًناجاوْزأهباعمامىلإَكَتَعَنَدُمًَالو»:وايهيبلهناحبسهللالاق
.€ىَأَوريَ

ىلإينلسرأفهحلصيامهدنعقليملفًافيضيهللالوسرفاضلاقعفاريبأنعو
لالهىلإًاقيقدىنعبوأىلفلسأدمحمكللاقهللق»يالوريخدوبنسلجر

امأ»:لاقفهتربخأفيهللالوسرتيتأف:لاق.نهربالإهللاوال:لاقفهتيتأف:لاق.

ءهيلإتيدألينفلسأوأينعابولو«ضرألالهآيفنيمأوءءامسلالهأيفنيمألللو

رمأف.ةيالا«ّكِيَيَعنَدُمَيالو:”ةيآلاهذهتلزنتجرخاملف.«هذهيعردبهيلإبهذا

.”«تارسحايندلاىلعهسفنتعطقتهللابدأببدأتيملنم»:ىدانفًايدانمةييبنلا

رصقدقفسبلموأبرشموأمعطميفلِةمعنهيلعهللريملنمو»:لاقرخآربخيفو
هللالاق.(هظيغفشيملو؛هنزحلاطهریغدیيفامىلإرظننمو.هباذعرضحو‹هملع

ىلاعتهللارمأف.ةيآلا4اًاةايَحْلاندبعنكْنِإَكجاَوَْأللَكيلااًهيَأاي:ىلاعت
.ةرخألاىلعايندلانرثآنإنهقارفب

:يبلقيفنرقووءينذُايفنلخدف‹تاملكىلإىحوأ»:لاقهنأٍلَييبنلانعيورو

.رثكأليصفتب(۲۱۹/۳:٢۲۲)نيدلامولعءايحإبابلااذهيفعجار()
.١۱۳:ةيالاهطةروس(۲)

.١۱۳:ةيآلاهطةروس(۳)

يفيطويسلا‹(۳۱۹۳۷)زنكلايفيدنهلاىقتملا‹((۳۱۲/۱)ريبكلايفيناربطلا:دنعثيدحلافارطأ()
.(٤/۳۱۳)روشملاردلا

.۲۸:ةيألابازحألاةروس()



۹اينالاةرطنق

دسام»:لاق؟ايندلانميفكپامهللالوسرايتلق:لاقةديحنبةيواعمنعو"فافكلا

]پب/۳۱۸]ءرجوزبخنمقلف«خبخبف/رامحناکنإوفذرادناکنإف‹كتروعرتسو‹كتعوج

.هرازألاقوفامعلوؤسمتنأو«ءامنم

ءةجوزوءًاتيبكلمنملك:دهاجملاق.4ًاكولُْمُكَلَعَجَو»:ىلاعتهلوقيفو

.كلموهفًامداخو

عاطممداخلاو«ةجوزلابهزال‹حيحصىنعملايفوهويييبنلانعكلذلٹميورو

.هرمأبالإبوجحمتیبلابو«هرمآيف

سمخبمهئاينغألبقةنجلانيملسملاءارقفنلخديلهديبيسفنيذلاو»:لاقهنأدليهنعو

رابجلامهلنلوقيلو«مهبكرىلعنوثاجنورخالاو«نوعتمتيونوبرشيواهيفنولكأيءةنسةئام
اميفمتعنصاذامينورأفىنغلالهأوءمهماكحوسانلاكولممتنکمتنآ:هلالجلج
.*«مكتيطعأ

لخدأفءايندلايفاناكينغوءريقفةنجلابابىلعنانمؤمىقتلأ»:لاقهنأهنعيورو

يخأاي:لاقفءريقفلاهيقلفءةنجلالخدمث«سبتحينأهللاءاشامينغلاسبتحاوةنجلاريقفلا

هدروولامقرعلانمينملاسىتحكيلإتلصواموءاهيركًاعيظفًاسبتحمكدعبتسبتحاينإ

°ةاورهنمتردصلًاطمختلكأاهلكريعبفلأ

.هتيطعأامبمهعنقأ:لاق؟ينغأكدابعيأبراي:لاقمالسلاهيلعىسومنأيورو

ةعانقلانملجزعلهوزعلكةعانتقلايتتدافقأ

.(١١٦٠۱6)يدنهلاىقتملللامعلازنكعجار()
بيغرتلايفيرذنملا؛(۳۲۷۵)بلاطملايفرجحنباء(٤/۳١۱)كردتسملايفمكاحلا:دنعهفارطأ(۲)

(۳/١١۱).

.٢۲:ةيآلاةدئاملاةروس()
يدنهلاىقتملا‹(١٠/٠7٥)فاحتإلايفيديزلا‹(۲۱١۳)ريبكلايفيناربطلا:دنعثيدحلافارطأ(8)

)٠۰/٦۲)دناوزلاعمجميفيمشيهلا‹(۹٥۳٠٠)زنکلايف

بابىلعنانمؤمىقتلا»:سابعنباثيدحنمدمحأءاور:(٤/۲۲۱)ىنغملايفيقارعلالاقهوحننع)0(

ىتحكيلإتلصواموًاعيظفًاسبحمكدعبتسبحين:هيفوثيدحلا«..ريقفنمؤموينغنمؤمةنجلا
ىلإجاتحيبوسنمريغدیردهیفوةاورهنعتردصلضمحهلكًاريعبفلأهدروولامقرعلاينملاس

.هلثمهثيدحدمحألاقهتفرعم

 



]آ/۳۱۹]

۰

:لاقو

ايندلاةرطنق

ةعاضبىوقتلااهدعبريصولامسأركسفنلاهريصف

."«هبمنقوًافافكهشيعناكومالسإلليدهنملىبوط»:لاقهنأولييبنلانعو

.”«ايندلايفًاتوقيتوأناكهنأةمايقلامويدوالإريقفالوينغدحأنمام»

٠"سفنلاىنغىتغلاامنإوضرعلاةرثكنمىنغلاسيل»:لاقو

رحتنوكاوهكرتاوهضرتكشيعبعتقا/

ردوتوقايوبهذهقاسفتحبرلف

:ميكحلليقوكيفكيامبكاضروءكينمتةلق:لاقف؟ىنغلاام:ءامكحلاضعبلليقو

.سانلايديأيفاممسايإلاو«نطابلايفدصقلاو«رهاظلايفينغلا:لاق؟كلامام

الِإاهنمكلنكيملكلاهلكايندلاتناكولمدآنبااي:لاقلجوزعهللانأيورو

:دشنيو.نسحمكلانإفكريغىلعاهباسحتلعجوتوقلااهنمكتيطعأانأاذإوتوقلا

لابقإورابدإويعسلوطولاحرتولحيفانآىتمىتح
لاحامنورديالةبحألانعًابرتغمكفنأالرادلاحزانو

لابىلعصرحنمتوملارطخيال "اهبرغم[مث]ًاروطضرألاقرشمب
لاملاةرثكالىنغلاعونقلانإةعديفقزرلايناتأتعنقول

ناتلح:ىلاعتهللالامنملحتسأامبمكربخأالأ:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

نملجرتوقككلذدعبيتوقوءيترمعويجحلرهظلانمينعسياموءيظيفويئاتشسل

اذهنأيفكشهنأكالمكلذلحيأيردالهللاو‹مهعضوأبالومهعفرأبتسل؛شیرف

.°ملعأهللاواهبةعانقلابجتيتلاةيافكلاىلعةدايزوهلهردقلا

(۱)

(۲)

(۳)

23

(0)

نبهللادبعثيدحنمملسملوءديبعنبةلاضفثيدحنمىربكلايفيئاسنلاو؛هححصويذمرتلاءاور
٠(۳/۲۳)ىنعملايفيقارعلاهلاقء«اتآامبهللاهعنقوافافكقزروملسأنمحلفأدقو»ورمع
.قباسلاردصملا«فيعضعيفنو«سنأنعثراحلانبعيفنةياورنمةجامنياهاور
.قباسلاردصملا.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم

.(۳/٤۲۳)ءايحإلانمةدايزلاوبيوصتلاو.اهبرغعو؛قرشع:لصألايف
.(۳/۲۳۰:٢٤۲۳)نيدلامولعءايحإيفثيداحألاورابخألانمهريغوربخلاعجار



۲۷۱ايندلاةرطنق

ايندلايفدهزلاىلعلدتتاياكحيف:لصف

نكستنأتدرأنإلیئارسإينبءايبنأنميبنىلإهللاىحوأ:لاقهنأهبنمنببهونعو

يذلاينادحولارئاطلاةلزنمبًاشيحوًامومهمًاديحوًاديرفايندلايفنكفسودرفلاةريظحيف

[ب/۳۲۰]ليللا/ناكاذإفنويعلاءامنمبرشيوراجشألاسوؤرنملكأيوءتاولفلايفراهنلالظي

:مهضعبلو.هبرباسانغتساريطلاعموأيملوهدحویوآ

بئاونبةلوصومبئاونوبئاجعفورصنمثداوحللمك

بكارلادازلثشماهنمكيفكيامنإوريثكلاايندلانمىفغبت

لومزمریرسىلعمئانوهويهللالوسرىلعلخدهنأباطخلانبرمعنعيورو

ايكاكبآيذلاام»:ٍَيهللالوسرلاقفهانيعتعمدفهبنجيفطيرشلارثأىأرفسلجفطيرشب

هبیبحوهللالوسرتنأوكتركذوءكلملانمهيفامهامورصيقوىرسكتركذ:لاق

مهلنوكتنأرمعايىضرتامأ»:يَيهللالوسرهللاقف«طيرشبلومزمريرسىلعمئانهيفصو
لوسرلاقمث.«كلذككلذف»:لاق.هللالوسرايىلب:لاق؟«ةرخالامهلنوكتالوايندلا

لظتسأفرجشهلتعفرففئاصموييفرفاسبكارلثمكايندلالثمويلثمامنإ»:يَيهللا
.٩«اهکرتوحارمثاهتحت

مالسلاهيلعميرمنبىسيعنأينغلب:سنأنبكلاملاق:كولملاجارسباتكيفو

يدوتف؟اڻالثكلهآنيأبارخايیداتفاهراجشآتفسنواهنوصحتبرخدقةيرقىلإىهتل
ميرمنبىسيعءةمايقلامويىلإمهباقريفدئالقمهلامعأتداعو«ضرألامهتنمضتواوداب

ريغماقفمق:لاقفهلجربهضكرفمئانوهوميكحلاطارقببكولملاضعبرمو:لاق.دجف
باودلاعبطكيفىرأنكلوءال:لاق؟يتنفرعتالإ:كلملاهللاقف.هيلإتفتلمالوهنمعاترم

دبعتنآلب:هلطارقبلاقف؟يدبعتنآواذهيللوقتأ:لاقفبضغف.اهلجربضكرتاهنأل

[ب/۳۲۱]نبا/كلملاانأ:لاقف.تاوهشلاتكلمانأوكتكلمكتاوهشنأل؟كلذفيكو:لاق.يدبع

كارأ:لاقف.اذكواذكلاومألانمواذكواذكلاجرلانمواذكواذكدالبلانمكلمأكالمألا

يفةجامنبا(81/۷)ىربكلاننسلايفيقهيبلا‹(۷١١۱۱)حيحصلاينملسم:دنعثيدحلافارطأ(١)

.(٤٤٥٤٠٤)نتسلا
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انبايثعلخنلاعتنكلو«كسنجبيلعرختفتنأكليبسامنإوكسنجنمسيلامبيلعرختفت

الجخكلملافرصناف.لوضفملانملضافلانيبتيلتيحفملكتنفرهنلااذهيفىمارتنو

لسننميقبله:لاقفءاودابفكالمأةعبساهكلمدقةنيدمبرم"”ردنكسأإلانأيورو
ام:هللاقف.هاتأفهباعدفرباقملابنوكيلجر:اولاق؟دحأةنيدملااذهاوكلمنيذلاكالمألا

الءاوسكلذتدجوفمهريغنمكولملاماظعلزعأنأتدرأ:لاق؟رباقملاموزلىلإكاعد

نِإ:لاقف.ةمهكلتناكنإكئابآفرشكبيحافينعبتتنأكلله:هللاقف.يلزيمتي

مرهالبابشو«تومالهايح:لاق؟كتيغبامو:لاق.كدنعيتيغبتناكنإةميظعليتمه

:لاقف.اذهىلعردقأال:ردنكسإلاهللاقف.هوركمهريغيالرورسو«رقفهعبتيالىنغوءهعم

.تيأرنممكحأاذه:ردنكسإلالاقف.هدنعيهنمميتيغببلطأينلخوكنأشلذفناف

كلجأنميقبامريسيتيأرولمدآنبااي:رجحيفتدجو:لاقظحاجلایورولاق

كصرحيفترصقلوكملعنمةدايزلايفتبغرلوكلمأنموجرتاملوطيفتدهزل

؛كمشحوءكلهأكنعتفرصنأو«كمدقكبتلزدقو«كمدنًادغكاقليامنإو«كتليحو

كلهأىلإالوءدئازكلمعيفتنأالف«بيبحلاكنعفرصناو«بيرقلاكتبحصنمأربتو
:ءارعشلاضعبلاقو.دئاع

هجرخمثعبلاوهنكسمربقلاوهكردمتوملانأملعيناكنم
هجضتنتسرانوأةمايقلامويهجهبتستانجنيبهنأو

هجمسأوهفهيلعماقأاموجمسهبىوقتلاىوسءيشلك
هجعزتفوسايانملانأرديملًانطوهلايندلاذختايذلاىري

1/7

0

ملعأل:لاق؟ضيرمالوريبكبتسلواصعىلعيشمتكلام:داهزلاضعبلليقفو/
:لاقفرعشلاضعبهمظتف.رفسلاتالآنماصعلانأوءةغلبراداهنأو«رفاسمينأ

ربكنمتينحتىلإالويلعاهلمحبجوأفعضلالىصعلاتلمح
رفسىلعميقملانأاهملعألاهلمحيسفنتمهركأيشكلو

هباحصأنمةلمجعممويتاذمالسلاهيلعىسيعجرخ:لاقهنآهبنمنببهونعو
یلاعتهللایحوأف.عايجانإهللاينباي:اولاقف..كرفلانمنكمأدقعرزباورمراهنلاعفترااملف
بحاصءاجذإكلذكمهامنيبف«نولكأيونوكرفيعرزلايففاوقرفتفمهتوقيفمهلنذثأنأهيلإ

.باوصلاىلعليلقدعبركذو.يردنكسالا:لصألايف()



YV۳ايندلاةرطنف

اعدف:لاق؟ءالؤهاينولكأتنمنذِبءيبآنماهتڻرويضرأويعرز:لوقيوهو‹عرزلا

هيلعمدآندلنمضرألاكلتكلمنمعيمجلجوزعهللاثعبفءهبرمالسلاهيلعىسيع
نماهتڻرويعرزويضرأ:يدانيمهلكءةأرماولجرهللاءاشاموأةلبنسلكدنعاذإفءمالسلا

:لاقهفرعاملفءهفرعيالوهومالسلاهيلعىسيعرمأهغلبدقناكو؛مهنملجرلاعزففءيبأ

:لاقومالسلاهيلعىكبفلالحكليلامويعرز«كفرعأملينإهللالوسرايكيلإةرذعم

:ةيهاتعلايبألدشنيو.كللامالوكلضرأالكحيو

تامشلالصتااميرلو

تنفخةشزأكتعنو

تبسروصنعویلبت

تمتمليحتنآو

تفتملةيملانإ

تمشلاموقلابلحف

:لاقفايندلاهذهميعننمهيفنحنامانلفص:لاقفةيهاتعلايبأىلإلسرأو

:لاق؟اذاممثتنسحأ:لاق

:لاق؟اذاممثتنسحأ:لاقف

رودصلاةجرشحقيضيفتعطقتسوفنلااذإف

رورغيفالإتنكلهًانتقومملعتكاتهف

ريمأ٩كيلإثعب:ییحینبلضملالاقفهلوحنمهمحرَءاکبنوراهیکبف:لاق

:دشنيوىمعانديزينأهرکفریثکیمعيفانآرهنإفهعد:نوراهلاقف‹هتنزحأفهرستلنينمؤملا

نوراهكالمألاكلمىلإرظنافاهتيزوايندلاىلإومستتنكنإ
نيللاوديدشتلابسانلارخسواهقاذمهتطعأفرومألامار

.ملعأهللاو.تبثأامدكؤيهدعبقايسلاوفيرحتهبسحاو.ًامتاشاي:لصألايف(۱)
.راركتلاتفذحوءلصألانمهرركم.كيلإثعب:ىيحينبلضفلالاقف:هلوق()

۲۱۸/۴/جتاريخلارطانق
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نيكمتيأامدقتنكموهبلاغءيشالنأنظىتح

نيطلاوءاملاتحتزعلاوكلملااذتكرتةحورايانملاهيلعتحار

فرشأءقنروخلاينبيذلاربكألا«سيقلاؤرمانبنامعتلانإ:لاقهنأيعمصألانعو

هوجولاوقلخلالابقإورومألاذوفنوءايندلايفةعسلاوكلملانميتوأامهبجعأفًامويهيلع
اذهكلملااهيأ:هباحصأنمميكحلاقف.تيتوأاملثمدحأيتوأام:هباحصأللاقفوحن

ءیلب:لاق؟كيلإراصوهنعلازكلبقنملناكءيشوألازالوألزيملءيشتيتوأيذلا

هتذلكنعلوزتءيشبتررسفأ:لاق/.لوزيسويلِإراصوهنعلازيلبقنملناكءيشإ[/٤]

قحلتوًاحوسمسبلتوأهللاةعاطبلمعتوميقتنأامإ:لاق؟برهملانيأف:لاق!؟هتاعبتىقبتو

:لاق؟يلامفكلذتلعفاذإف:لاق.توملاكيتأيىتحسانلانمرفتوهيفكبردبعتلبجب

امیفریخياف:لاق.یلبیالدیدجكلمومقستالةحصومرهيالبابشو«تومتالةايح

ءضرألايفراسوحوسملاسبلوءهكلمنععلخناف.ًادبألوزيالشيعنبلطألهللاوينغي

:دیزنبيدعلوقيهيفواتامىتحهللانادبعيوناحبسيميكحلاهعبتو

شأاذإقنروخلااخأركذتو

ميامةرثكوهلاحهرس

بغامولاقفهبلقىوعراف

رشونأكولملاىرسكىرسكنيأ
جدزاوانبذإنرصحلاوخأو

لكهللجوارمرمهداش

ريكفتىدهللوًامويفر

ريدسلاواضرعمرحبلاوكل
ريصيتامملاىلإيحةط

؟روباسهلقنيآمأناو

رولاهيلإابجتةل

روكوهراديفريطلافاسس

دقوعوجلاامهباصأف؛ىلاعتهللاحبسيهلبحاصعمناكمالسلاهيلعىسيعنأإيورو
ماقفءةيرقلاهذهيفًاماعطانلبلطافقلطنا:هبحاصلمالسلاهيلعىسيعلاقفءةيرقىلإايتأ

املف.ًافيغرلكأفةالصلانمىسيعفرصناهيلعًاطبأفءةفغرأةئالثبلجرءاجف«يلصيىسيع

ىتحامههوجوىلعارمفلاق.نانثاالإناكام:لاقف؟ثلاثلافيغرلانيأ:لاقىسيعفرصنا

هللانذإبمث:ىسيعهللاقمثنمالكافهاكذفاهنمًايبظمالسلاهيلعىسيعىعدفءابظبارم

هذهكرأيذلاب:مالسلاهيلعىسيعلاقف!هللاناحبس:لجرلالاقفءدتشياذإفىتوملاييحم

.نانثاالإناكام:لاقف؟فيغرلابحاصنمةيآلا

ىلعايشمفمالسلاهيلعىسيعهذخأفميظعجاجعرهنبارمفامههوجوىلع/ايضمف.[/٢۳۲]
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ةيآلاهذهكارأيذلاب:مالسلاهيلعىسيعلاقف.هللاناحبس:لجرلالاقف.هازواجىتحءاملا

بيرقاذإفتبرخةميظعةيرقايتأىتحايشمفءنانثاالإاناكام:لاقف؟فيغرلابحاصنم
ةدحاولاماذهلجأ:مالسلاهيلعىسيعلاقف؟اذهام:لجرلالاقف.بهذنمةثالثنبلاهنم

ىه:ىسيعلاقف.فيغرلابحاصانأ:لجرلالاقف.فيغرلابحاصلةدحاووكلةدحاوويل

۱.اهلككل

.نبللااوذخأفهولتقفرفنةثالثرمفهيلعاهلمحينمهعمسيلاهيلعوهماقأف‹هقرافمث
اذهلتقن:نيقابلادحألاقف.بهذفماعطبانتأفةيرقلاىلإقلطنا:مهنمدحاولنانثالاقف

امهلتقأفامسماعطلايفامهللعجا:بهذيذلالاقف.اننيبلاملامسقنفءاجاذإلجرلا

مالسلاهيلعىسيعمهبرمفءاتامفءبءاجيذلاماعطلانمالكأوءالتقءاجاملفنبللاذخأو

.اهلهأبايندلاعنصتاذكه:لاقف.ىلتقنبللالوحمهو

ةعقرهديبوًامئاقهتيأرفهريزوٍذئمويناكونومأملاىلعتلخدلاقديزدمحمنعو

اهباذإفىلإاهبىمرف«نينمؤملاريمأديىفىه:تلقف.؟اهيفامتأرقأدمحماي:لاقف

':بوتکم

لماعلالمعاهيفلبقيةلهماهلراديفكثإ

لمآلالمأاهيفمطقتاهباطيحمتوملاكرتام
لباقنمةبوتلالمأتويهتشتاملبنذلالجعت

لقاعلامزاحلالعفياذامةلفغاذكبيتأيتوملاو

.ملعأهللاوهتأرقرعشمكحأاذه:نومأملالاقءاهتأرقاملف

لصف

لبقتءةقرحمتاعجفتقرافاذإوءةقبومتاعابتتلصواذإايندلانأهللاكمحرملعا

اهريخفءلوجعلاقارفقرافتوءلولملالاصولصتوءبراهلارابدإربدتوءبلاطلالابقإ

[ب/١۴۲]ةوفغمنتغافءةيقاباهتاعابتوءةينافاهتاذلوءةعيجفاهرابدإوءةعيدخاهلابقإوريصقاهشيعو/
.كسمرلكموينمدوزتو«كسفنلكسفننمذخوءناكمإلاةصرفزهتناوءنامزلا

بولقلاةايحباتكنمةياكح

نمةيراجبوهذإوءةرصبلاةقزأيفًايشامناكهنأرانيدنبكلامنعيورو:لاق

اهوهزىأرفءتفتلافهفلخاهسحكلامعمسفءةدفحلاومدخلااهعموةبكاركولملايراوج



ايندلاةرطنق٢۷

هذههنماهتأجفاملفكالومكعيبيأةيراجاي:اهدانمث«هرصباهيفتبثأفءاهلامجواهتئيهو

!؟خیشايتلقفيك؛يتيطماوكسمأ:تلاق.هعضاوتوهتءابعيفكلتهتثيهيفوهوءةملكلا

؟هبينعاتبيامكلثمللهينعابولوكيلعيليو:تلاق؟كالومكعيبيلهكللوقأ:لاق

:لاق.هباوفحف:لاق.هباوريس:اهناملغلتلاقفو«تکحضتساف.كنمريخومعن:لاق

تلخدفءاهلرادلاةبجحماقفءاهرصقتتأىتحمهعمراسفمكيلإريسأانأىنعاولخ

ينيقلخيشلبجعتتالأيالوماي:تلاقفاهالومىلإتلخدفءبابلابكلامىقبفءاهولزنأف

وههبتئجدق:تلاق؟كليوءوهنيآ:لاقف.هتكحضأفهتثدحفءاذكواذكهنأشنمناكف

دجنمتیبباذإسلجمباببفقواملفلجرلاهفرعيملوكلاملخدف«هولخدا:لاق.بابلاب

كلامصخشفهنأشوهردقنمشارفىلعدعاقوهاذإفءأكتملاوءىطولانمةيرسبورضب
یتحينعهتنتفوهفرشبءىطولااذهعفرتوأ؛لخدآال:لاقف.خيشلااهيألخدأ:لاقف.رظني

ءىطولاعفربرمأفءهبلقيفةعاطلاوةبيهلاهلهللاىقلأف:لاق.هيلإرظنأالوًائيشهنمًاطأال

امكخيشلااهيأسلجا:لاق.هيسركىلعتيبلابرودعقفءماخرلافشكىتحطسبلاو

سلجوسلجفلاق.كيسركنعلزتتوءرمرملااذهىلعيعملزتتنأهللاوال:لاق.تببحأ

ًافنآكيلعتلخديتلاكتيراج:لاق.خخيشايكتجاحلق:لجرلاهللاقف.هعمكلملا/[1/۷]

اذكاهلاحواهردقواهنأشنمنإ:لاق؟اهنمثامو:لاق؟هباهعاتبتامكللهو:لاق.اهينعيبتا

ناتاونيدنعاهنمثءريسيالِإاهتميقنمكنيبوينيبام:لاق.ًافلأاذكواذكيواستاهنإاذكو
:كلاملاق.رادلاةمدخكحضورتسلاءارونمةيراجلاتكحضوكحضف:لاق.ناتسوسم

امو:لاق.اهبويعةرثكل:لاق؟ةساسخلاهذهبكدنعاهنمثناكفيكو:لاق؟مككحضأام

رطعتتملنإاهنإف:لاق.لقف:لاق.اهبيملعهبملعتاماهبيعبكملعأانأ:لاق؟اهبكملعأ
١تثعشوتلّمَفنهدتوطشمتملنإو؛ترضولستفغتملنإو؛ترخبكتستملنإو«ترفد

؛مرهو«ثعشو؛لمقو؛طاخمو؛قاصبوءرفدوءرخبتاذف«تمرهليلقامعرمعتنإو
نيتسوسمنيتاونبيلعولغتالفکتانیہتافآومجراذقأو‹طئاغولوبو؛ضیحو

الوكدعوبىفتالءاهبكمعنتوكباهمعتتلالإكبحتالوءاهسفنلالإكدوتالاهلعلف
نمكتيراجيفتلأسامٍنودبُدجأو«كلثمهتأرالإدحأاهيلعفلخيالو؛كدويفقدصت
اهمالكبتيميعدولو«باطلجاجألااهقيربجزمولوءروفاكلاهلالسنمتقلخةيراجنمثلا

ولو«هرونهيفعطسلليللاداوسلزربولوهنودتملظألسمشللاهمصعمادبولو«باجأل
ملورطعلاتجرأآلضرألااهبئاوذحيرخفنولو«تفرخزتلاهللحواهيلحبقافألاتهجاو
نارفعزلاوكسملاضايرنيبتأشنيتلاةقشعتملاتمسقلتعنصتولوءةلكشلارطعتت



۲V۷ايندلاةرطتنف

امهيافءاهدّضعقوتيالوءاهلابفسكيالف«ميسنلاءامبتيدغو«ميعنلانانكأيفترصقو

؟نوبغملااهيأنمثلاةعفربقحأ

اهنمثامف:لاق.بطخلابيرقلانمثلابةدوجوملااهنإف:لاق.تفصوهللاويتلا:لاق

[ب/۳۲۸]١كبرلامهصلختنيتعكربموقتفكليلنم/ةعاسعرفتنإلوذبملاريسيلا:لاق؟هللاكمحر

ًارجحهتملزعتفقيرطلابرطختنأو«كتوهشىلعهللهرثؤتوًاعئاجركذتوكماعطمضوينأو

ىلعلزنتوءانمآةماركلافقومىلإًادغيتأتوءاحبرعونقلازعبايندلايفشيعتفءةلفغلاراد

.ًادلخمريبكلاكلملا

لاقامتعمسأ:لاق.يالومايكيبل:تلاق.ةيراجاي:لاقنألجرلاحربامف:لاق

ربو؛قدصهللاویلب:تلاق؟بذڏکمقدصأ:لاق.تعمسمعن:تلاق؟اذهانخیش

مادخلااهيأمتنأوءةقدصكيلعاذكواذكةعيضوءىلاعتهللاهجولةرُخًاذإتنأف:لاق.حصنو

هيديطسبوءليبسلايفيلامعيمجوءاهيفامبةقدصرادلاهذهوءاذكواذكةعيضورارحأ

شيعال:ةيراجلاتلاق.هبرتتسافهيلعهبیمرفهبذتجأفهباوبأضعبىلعناکنشخرتسىلإ

نيلماعىلاعتهللنيدبعتمالازيملامهنأركذفةياكحلالقانلاق.رخآكلامذخأوءًاقيرطاذخأو
.ملعأهللاوكلذىلعىلاعتهللاايقلىتح

يفهبغرأوايندلايفهدهزأًاريخدبعبهللادارأاذإ»:لاقهنأٍلَيهللالوسرنعىوريو

.°«هسفنبويعهرصبوةرخألا

.«سانلاكبحيسانلايديأيفاميفدهزأوهللاكبحيايندلايفدهزأ»:لاقهنألِيهنعو

يفدهزلفةيادهريغبىدهوميلعتريغبًاملعهللاهيتؤينأدارأنم»:لاقهنأليهنعو

.«اندلا

نعىهلرانلافاخنموءتاريخلاىلإعراسةنجلاىلإقاتشإنم»:لاقهنأأليهنعو

.«نيدلايفههمن»:دازو«ةرخألايفهغرو»:هلوقنودسودرفلادنسميفيمليدلاروصتنموبهاور)۱(

.(٤/۲۱۹)ىنغملايفيقارعلا.فيعضهدانسإو

.قباسردصملا.ةالصأهلدجأمل)۲(



۲V۸ايندلاةرطنق

.*”«بئاصملاهيلعتناهاينالايف/دهزنموءتاذللاكرتتوملابقرتنمو«تاوهشلا[[/۹]

ءايندلاةنيزكرتتنأ:يازلاف.لادوءءاهوياز:فرحأةئالثدهزلا:ةنيبعنبالاق

ذتيحفاذكهناكاذإفءاهرثأبايندلاكرتتنأ:لادلاىنعموءاهاوهكرتتنأ:ءاهلاىنعمو

دهزو؛لضفدهزو«ضرفدهزف:فانصأةئالث:دهزلا:مهدأنبميهاربإلاقو.ًادهازىمسي

.ةمالس

دهزلاوءلالحلايفدهزلاف:لضفلادهزلاوءمارحلايفدهزلاف:ضرفلادهزلاامإف

.تاهبشلايفدهزلاف:مالسلا

تقطنلإايندلاىفلجرلادهزيامل:لاقو.ىقتلا:لاق؟دهزلاام:ءاملعلاضعبلليقو

.هناسلىلعةمكحلا

يفدهزنمفةسائرلايفدهزوءايندلايفدهز:نادهزدهزلا:ءامكحلاضعبلاقو

.دهزأايندلايفناكةسائرلايفدهزنموءايندلايفهدهزهعفنيملةسائرلايفدهزيملوايندلا

.دسجلاوبلقلاةحارايندلايفدهزلا:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو

نمدهازلاامنإوءاهنمحارتساوايندلامومهىفننمدهازلاسيل:لاقينارادلاناميلسيبأنعو

.ةرخاللاهيفبعتوايندلايفدهز

.اهقحىفاهعضووءاهلحنمءايشألاذخألاق؟ةداهزلاسأرام:ءاملعلاضعبلليقو

لذبيهنألةضغفلاوبهذلايفدهزلانمدشأةسائرلايفدهزلا:ءامكحلاضعبلاو
.ةسائرلابلطيفةضفلاوبهذلا

دهزلا:لاقو.مؤشموهفلامولهأنمهللانعكلغشاملك:لاقناميلسيبأنعو

كلتكحيو:نايفسلاقءكهازًاملاعىرأنأيهتشأ:ةنييعنبنايفسللجرلاقو
.دجوتالةلاض

.لعجاهيلإةنجلالهأراصاذإفباوبأةينامثةنجللنإ:لاقهنأهبنمنببهونعو
.ةنجللنيقشاعلاونيدهازلالبقدحأاهلخديالهللاةزعو:نولوقينوباوبلا

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.بلاطيبآنبيلعثيدحنمءافعضلايفنابحنبااور(۱)



۲۷۹ايندلاةرطنف

[ب/۴۳۰]هلادبدقهنآملعاف/صخرلاىلإعیرتسيدهازلاتیأراذإ:لاقهنأداعمنبییحینعو

صيرحلاصرحكايندلاكرتيفهصرحغلباذإ:لاق؟ًادهازلجرلانوكيىتمهلليقو

يلوتومآمويتومأنأ؛لاصخثالثهللانميهتشأينإ:فلسلاضعبلاقو.اهبلطىلع

.كلذىطعأهنإ:ليقف.محليمظعىلعالو«نيدىلعنوكيالو«مهرديكلميف

سبلیورجشلالکأيمالسلاامهيلعميرمنبیسیعناک:لائهنأريمعنبةديبعنعو

.رامحبينلغشينأهللاىلعمركأانأ:لاقف.ًارامحتذختاول:ليقو

ةميخلظيفسلجفشطعلاوسمشلارحهسمدقوفئاصموييفًايشامناكهنأيورو
لاقف:مالسلاهيلعىسيعماقف.انلظنممقهللادبعاي:هللاقف.ةميخلابحاصهيلإجرخف

نمهنأنييراوحلارشعماي:لاقو.ًاثيشاهنمبيصأنأدريمليذلاامنإينتمقأيذلاتنأتسل

."ريثكبالكلاعملبازملايفموتلاوريعشلازبخفسودرفلابلط

:لوقيهنعهللايضرقيدصلاركبابأتعمس:لاقسابعنبانعو

نيكسميزيفكلمىلإرظنافمهلكسانلافيرشتدرأاذإ
نيدللوايندللحلصيناكوهتريسسانلايفتنسحيذلاكاذ

ميرحتبالوءلاملاةعاضإبسيلهنإامأ»:لاقفدهزلانعلأسوليهللالوسرنأىوريو

باوثنوكينأوءكدييفامبكنمقثوأىلاعتهللادييفامبنوكتامنإنكلوءلالحلا

.ةمايقلامويىلإ

نأللمارحلاوهامنإدهزلا:لاقنممهنمفء؟وهامدهزلايففلسلاءاملعفلتخادقو

.هناحبسهللالبقنمحابملالحلا

[ب/۳۳۱]وهامنإايندلايفدهزلا:نورخآلاقو.ديلاهنمتلخامعبلقلاولخدهزلا/:ليقو

.رقفلاعمهللابةقثلادهزلا:ليقو.لمألارصق

.(٠٤/٢٥۲۲)نيدلامولعءايحإعجار()



ايندلاةرطنق۸۰

الإدهزلاىلعدبعلاىوقيالهنألهسفندهزلاالدهزلاتارامأنمنالوقلاناذهو

.لجوزعهللابةقثلاولمألارصقب

لمع:ةثالثهيفنوكتىتحدهزلاةقيقحمكدحأغلبيال:لاقهنأذاعمنبییحینعو

.ةسائرالبزعو‹عمطالبلوقوءةقالعالب

نملوضفلاكرتوءماوعلادهزوهومارحلاكرت؛هجوأةئالثدهزلا:مهضعبلاقو

.نيفراعلادهزوهوىلاعتهللانعبلقلالغشيامدعزثلاثلاو«صاوخلادهزوهولالحلا

:ليقمهلثميفو
ادُبمهديسبحنماودجوامواففعتالإمايألااوبحصامف
ادصقلااولعجدقتاداسلاديسىلإةيالولهأنيقيدصليضافأ

ادقعمهدقعنممايألاللحامورباصلكنمربصلادقعللحت

اهيفهتوكسوءةمكحاهيفهمالكوءةربعايندلايفهرظن:دهازلا:ءامكحلاضعبلاقو

.ءاضقلاعيمجبىضريوءاخرلادنعركشيوءالبلادنعربصي؛ةركف

ٹثیحهنکسمو؛رتسامهسابلوءدجوامهتوققداصلادهازلا:لاقذاعمنبییحينعو

‹هثيدحنآرقلاوءهتركفرابتعألاوءهسلجمةولخلاوءهعجضمربقلاوهنجسايندلاءكردأ

لكوتلاوءهدمتعمربصلاوءهتمينغتمصلاوهتدارإىوقتلاوءهنأشنزحلاوءهنيرقدهزلاو

.هغلبمةنجلاوءهتفرحةدابعلاوءهليلدلقعلاو«هبسح

لصف

:نيرمأناسنإلاديفيايندلايفدهزلانأهللاكدشرأملعا

ةبحملابهتطابوبلطلابناسنإلارهاظلغشيايندلايفةبغرلانإفةدابعلاةرثك:امهدحأ
يفنيبلقنملجرلهللالعجامودحاوبلقلاوةدحاوسفنلافاهلاغتشابسفنلاهثيدحوءاهل

.هدضنععطقناءيشبَبلقلالغتشاامهمفهفوج

[i تلبقافاعمتجيملفةراجتلاوةدابعلا/نيبعمجلاتلواحلاقهنأءادردلايبأنعو[۳۲/

۲٩یعمتجالیريغدحألنيتعمتجماتناكول:لاقهنعهللايضررمعنعو.ةراجتلاتكرتو

۱.مالسلاوةينافلابررضافاذكهرمألاناكاذإفةوقلانمهللايناطعأاملّيلِإ

.تيبثأاميضتقيقايسلاو.فيرحتوهونع:لصألايف()



۸ايندلاةرطتق

هایندبرضآهترخآبحأنمهترخابرضأهاندبحأنم»:لاقهنأويييبنلانعيوردقو

.۱٩*ینفیامىلعیقبیاماورثاف

هبلقرانتساايندلايفدهزاذِإدبعلانإ:لاقهنأهللاهمحريسرافلاناميلسنعيوردقو

.دهزلابلإميقتستالورثكتالةدابعلانأاذهبنابف.ةدابعلايفهؤاضعأتنواعتوةمكحلاب

.هبهردقمظعولمعلافرشوهدهزلاديفييذلا:يناثلارمألاو

نمهللاىلإبحأوريخهبلقدهازلجرنمناتعكر»:لاقهنألِييبنلانعيوردقو
.°ةادمرسًادبأرهدلارخأىلإنيدبعتملاةدابع

ايندلالوضفيفدهزينأةدابعلابلطنملقحفكلذبرثكتوفرشتةدابعلاتناكاذإف

.اهنعدرجتيو

وهيذلاف؛رودقمريغدهزوءدبعللرودقمدهزنادهزدهزلا:ءاملعلاضعبلاقدقو

.اهتدارإكرتوءاهنمعومجملاقيرفتوءايندلانمدوقفملابلطكرتءايشأ:ةئالثرودقم

دهزلانكلو.دهازلابلقىلعايندلاةدوربوهف:دبعللرودقمريغوهيذلادهزلاامأو

بلطيالنأبدبعلاهبىتأاذإفهلرودقمريغوهيذلادهزلاتامدقموهدبعللرودقموهيذلا

ىلعايندلاةدوربهثروأاهتدارإبلقلابكرتيوءاهيفهدنعامقرفيوءايندلانمهدنعسيلام
هللالاقةدارإلايفهلكنأشلاو.يقيقحلادهزلاوهاذهو«هباوثمظعوىلاعتهللالجأل.هبلق

€نريناگنم:لاقو.ةيآلا.4Çعَيِزَوايلاايعاديربناكنم:هناحبس
[ب/۳۳۴]نألاهتدارإو/ايندلابًحاذإمهملارمألافةدارإلاىلإاهلكةراشإلاىرتامأاهلاثمأيف.ةيآلا

لومأمف-قيرفتلاوكرتلاينعأ-نيلوألاىلعماقتسإاذِإدبعلانكلبصيويمعيءيشلابح

اوُدَماَجَنيذَلاَو:ىلاعتوهناحبسلاقذِإهبلقنعبحلاوةدارإلاهذهعفدیلاعتهللالضفنم

.ةيآلا."4البشمُنيف

«...هترخأبرضأهايندبحأنم»:يرعشألاىسوميبأثيدح:(۱۹۷/۳)ىنغملايفيقارعلالاق(١)
.هححصومكاحلاوءنابحنياو«يناربطلاورازبلاوءدمحأ-ءاور-ثيدحلا

ناهبصأخيراتيفميعنيبأ‹(٠/٠۲۹)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلا:دنعهوخنبثيدحلافارطأ()

(۱/٢۲۱).

.٥:ةيألادوهةروس)۳(

.١۱:ةيألاءارسإلاةروس(8)
.1۹:ةيآلاتوبكنعلاةروس(0)
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ذإ.اهبويعوءايندلاتافآركذهبلقىلعكلذنوهيوءقيرفتلاوكرتلاىلعثعبييذلامث
.اهئاكرشةسخوءاهئانفةعرسوءاهئانعةرثكوءاهئانغةلقلايندلاتكرت:مهضعبلاق

ملعأهللاو هودعضغبأًادحأبحأنمو؛لجوزعهللاةودعايندلانإ:مهضعبلاقو

ةخسواهتقيقحيفايندلانألصألاو؟”المأًازاجمايندلاىلعلوقلااذهزوجيناكنإ

تيسكوء«بيطبتخمضةفيجاهنكللالحمضالاويشالتلاوردغلاىلإاهرخآناکذإةفيج

هوأرواهمارحيفاودهزفنوحلاصلاامأءنولقاعلااهيفدهزو«نولفاغلااهرهاظبتزعأفءةنيزب

.ًاباذع

.ةرورضلابالإاهنولوانتيالةتيملاكهوأرواهلالحيفاودهزف:نوقيّدصلاامأو

يضتقتانعابطفةتيملاوأرانلاةلزنمباهتاذلواهتاوهشيفايندلاريصتفيك:ليقنإف

؟اهبح

امنإوكلذكهدنعريصتاهنإفقيقحتلاىلعاهتافآملعوقيفوتلاقفونمنأملعاف
.اهرهاظبنورتغملااهتافآ"نعنايمعلانوبغارلااذهببجعتي

لتاقمسةعطقهيفحرطمثءًاذيذلًاماعطمنصًاناسنإنأولكلذو‹لاثمباذهكلنيبتيو

نوكيمسلاكلذرصبأيذلافًانيزمًابيطامهيديأنيبعضوورخآرصبيملولجركلذرصبأف
صرحيمسلابلهاجلالجرلاوءلاحىلعهنملوانتيالهتافآنمملعياملورانلاةلزتمبهدنع

‹نيميقتسملاءارصبلاعمايندلامارحلثماذهف.ههفساميرلبهبحاصنمبجعتيوهيلع

يذلافءهنيزوهخمضمثطختماوهيفقزبنكلو؛مسلااهيفحرطيملنإف«نيبغارلالاهجلاو

ةدشوةرورضلادنعالإهيلعمدقتي/داكيالوهنعرفنيوءهرذقتسيلعفلاكلذهنمدهاشا/
عمايندلالالحلثماذهفهيلعصيرحهرهاظبًارتغمهتافابوهفكلذدهاشيمليذلاوءةجاحلا

يفامهيواستعمنيلجرلالاحفلتخإامنإوءةلفغلاوةبغرلالهأوءةماقتسالاوةريصبلالهأ

.رخألاعمناكلهجوءامهدحألناكملعلعبطلا

يفدهزلانأملعاف؟ايندلايفدهزنفيكفًاماوقانلنوكيتوقنمانلدبال:ليقنإف

كتنكسنإفةدابعلاىلعةيوقتلاةوقلابدوصقملاامنإوءةينبلاماوقيفهيلإجاتحيالامملوضفلا

هلاهلعجينألأسأهللافهللامحرنمالإسانلانمريثكىلعتوفتدقةديجةتافتلإوهنمةبيطةراشإهذه(١)
.نيمأهتمحربهایإوانمحرينآوهتانسحنازيميف

.ملعأهللاو؛خسانلانموهسلفيرحتوهو.ىلع:لصألايف(۲)
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هللَعْجَيهللاقينمو:ىلاعتلاقامكءاشامبةدابعلاىلعكيوقيىلاعتهللافكتدارإ

.ةيآلا.4ًاجَرْشَم

ةوهشلانودةعاطلاوىوقتلاوةدعلاكلذبوأفءتدرأوتبلطوكلذىلعوقتتملنِإو

ءايندللالةقيقحلابءةرخأللابلطوًاريخكنمةدارإلاوبلطلاناككلذتيوناذإكنإفةذللاو

.هاضريوهبحياملقيفوتلاونوعلاهلأسن.ىلاعتهللاىلعلكوتلاودهزلايفكلذحدقيالو

هنوعنسحوهللادمحبةنماثلاةرطنقلاتمت

ًاميلستملسوهحصوهلاىلعودمحمانيبنىلعةالصلاو

.:ةيآلاقالطلاةروس()



ةعساتلاةرطنقلا

قلخلاةرطنقباتكلانم

ًارقتفمناكفءهتعاطبلمعلاهفلكءهتدابعلمدآنباقلخیلاعتوهناحبسهللانأملعا

ثدحتوءةعماجلاةفلألاهبمودتلءهسنأبعامتسالاىلإًاجاتحمءهسنجعمعامتجالاىلإ

ناسنإلكدرفنيلةزيمتمتويبوءةمكحمةينبأىلإاورقتفافءةعفانلاةيرذلامهعامتجاببسب

حلصينملو.فلاتلاوةطلخلاىلإاورطضافءهلسن/نمناكامهريغنمزيمتيو«هلهأب[ب/١]

ًافلأنكيملاذإفءةمعنلابدوسحمءةيذألابدوصقمناسنإلانأل«ففعتلاونواعتلاىلعلإ

ملستملفءهيداعأءاوهأهيفتمكحتوءهيدساحيديأهتطختءافورعمةنوعملابوءًافولأم

ةفلإلابرصتناءافوصومةنوعملالذببوءافولامًافلأناكاذإفءةدومهلفصتملوءةمعنهل

ةدومتفصومهنمهتمعنتملسفءهداسحىلعهفورعملهأبرهظتساوءهئادعأىلع

.رطخةملسوءًاريسعنامزلاوفصناكنإو؛مهنع

الوفولأمفلآنمؤملا»:لاقلِييبنلانأهللاهمحرديزنبرباجنعيوردقو

عمجياهبةفلإلاتناكاذإو°«سانللمهعفنأسانلاريخوفلؤيالوفلأيالنميفريخ

ناسنإلااهبعنتميوءلذبلاورصانتلاو«لصولاو«نواعتلااهلجأنمرهظيوءلمشلاهللا

اهباوبأبةحورشماهبابسأركذةمكحلاتضتقالضفلاعاونأاهببسكيوءلذلانم

ءءاخإلاو«كلملاوءراوجلاوءةرهاصملاوبسنلاءنيدلا؛يهوةينامثةفلألا.اهبابسأو

.باوبأةينامثيفهللاءاشنإاهحرشننحنوءلاضفأإلاوءةورملاو

لوألابابلا
نيدلايف

.ربادتلاوعطاقتلانمعنميورصانتلاىلعثعييهنإفةفلألابابسأنملوألاوهو

يبأثيدحنممكاحلاوءدعسنبلهسثيدحنميناربطلاودمحأءاور:ىنغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.ةدايزلاهذهرکذنودءايحإلاءاجو«سانللمهعُنأسانلاريخو»هيفرکذتملنکل.ةريره
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فاونيبلايورستتأيلارش:مالسلاهيلعهيبنىلعًانتممهناحبسهللالاق

فلاهللانكلَوْمهبولُفَيَبَتُفْلَأاًاعيمَجضزألايفامتقفرلمهبولفنيب
TI

اوكرشتالوهودبعتنأمكلىضريًاثالثمكلىضريهللانإ»:لاقهنألييبنلانعيورو

[٣1/۳۳]مکلهرکیومكرمأهللاهالونماوحصانتنأواوقرفتالوًاعيمجهلبحباومصتعتنأو/ًائيشهب
.«لاملاةعاضإولاؤسلاةرثكولاقوليقًاثالث

اعنبسيقلدشنيو.لذلقنم:لوقتبرعلاو.ةفلألاىلعثحهنماذهلكو

ديأشطبوقنحوذرسكلاباهمارفنعمتجااذإحادقلانإ

ددبمللريسكتلاونوهلافتددبيهناورسكتملوتزع

يييبنلاىصوكلذلثميوءقحأوىلوأنيدلاناكءةفلألايضتقينيدلاريغناكاملف

.هاناوخأهللادابعاونوكواودساحتالواوربادتالواوعطاقتال»:لاقفهباحصأ

نأىلإمهريغيفناكامرثكأنيابتلاوفالتخالانمجرزخلاوسوألانيبناكدق

نيدلاةفلألابونيلصاوتماناوخإمالسإلاباوراصفمهتوادعتعصقنأومهنحإتبهذفاوملسأ

.٩”ءادغأمسكذإُمُكْيلَعهللاةَمْعِناورُكذاو:ىلاعتهللالاقنيرصانتمًاناوعأ

.مالسإلاب.4ةَفنْيَبفلا:ةيلهاجلايفينعي

ينعي.4ًاذَونٰحَولامهلُلَعجَيَسِتاَحِلاَّصلااوُلِمَعَواونميذلاَنإ»:ىلاعتلاقو
.سانلابولقيفةبحم

عطقيدقملسملانإفهلهأبفلتخااذإهيفةوادعلانوكتنيدلاىلعفلاتلابسحىلعو

.۳٠:ةيآلالافنألاةروس()
هللادابعاونوكواودصساحتالواوضغابتالواوربادتال»هصنثيدحيفينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۲(

'ملسملاءاخأرقحينأرشلانمءرملابسحبهلذخيالوهمرحيالوهملظيالملسملاوخأملسملاًاناوخإ

الواوسسجتالواوسسحتال»سنآثیدحوهثیدحنمهيلعقفتمهلوأوةريرهيبأثيدحنمملسمءاور
.ةريرهيبأثيدحنمنمهيلعقفتم«اناوخإهللادابعاونوكواوربادتالواوعطاقت

.١١٠:ةيآلانارمعلآةروس()
.١١٠:ةيآلانارمعلآةروس(٤)
.۹1:ةيآلاميرمةروس(0)
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ىلإهسأربىتأوردبمويهابألتقحارجلانبةديبعوبأاذهًاقفشمهيلعوًارابهبناکنمنيدلايف

ىلعهللةعاطوبسنلاىلعنيدللًابيلغتهكرشىلعيقبنيحهلوسروهللةعاطيلوسرلا
.بألاةعاط

8

هللاداخنمنوُداَوُبرخآلامويلآَوهللابنوويموقدَ>:ىلاعتهللالزنأهيفو

هلهأنيبىضتقاةلزنملاهذهبنيدلاناكاملف."نيحوريمُهَدَيَأَو»:هلوقىلإ€هلوُسَرَو

:لوصفةتسيفكلذممجننحنو.ةلاحمالًاقوقح

مهفلاخنملضعبيلاوةوادعلاومهلةبحملاوةيالولا/يف:لوألالصفلا [ب/۷]

نينِمْوُملِلَوُكنَذِلرۇت:هناحبسهللالاقمالسإلایرعقوأنم

دعبايوْمُهضْعَبُتاَنِمْوُمْلَأَوَنوُنِمْوُمَلاَو®:ًاضيألاقو6 فوُرُعَملابَنوُرُمأَيضع

.ةيالا"يركُْملَأنعَنوُهنَيَو

ال:هناحبسهللالاقمهفلاخنممةءاربلاوةوادعلابجتكلذكفمهلةيالولابجتامكف

ىلإ.ءالُمُكَناَوُخوُمكءابآاوُذْخَنَتYY:لاقو9٤رمودويودعاوُدْخَتَت

4َنوُمِلاَظلَُمُهكِلوفمكنمهلتنمو:هلوف

ىح:هلوقىلإ.مكنرربنإهموَقَوهيبأللاقل:ليلخلاميهاربإنعًاربخملاقو

:رابخآلاامأو.تايآلانماهلاثمأيف.*”€دُحَوهللااونو
هللا:لاق«قثوأمالسإلاىرعيأدوعسمنبااي»:لاقهنأرليهللالوسرنعيوردقف

دنعناميإلاةقيقحامهو."ايفضغبلاوهللايفبحلا»:مالسلاهيلعلاق.ملعأهلوسرو

.هدنعنيدالفمهدنعامهبنديملنموانباحصأ

.٢۲:ةيآلاةلداجملاةروس(١)
:ةيالاةروس(۲)

.١۷:ةيآلاةبوتلاةروس(۳)
.١:ةيألاةنحتمملاةروس()
.۲۳:ةيآلاةبوتلاةروس(0)
.٠۷:ةيآلاءارعشلاةروس(1)
هاورهللايفضغبلاوهللايفبحلامالسإلاىرعقئوأ»هصنثيدحيفينغملايففيقارعلاظفاحلالاق)۷(

نمقالخألامراكميفيطئارخلاوهيففلتخمميلسيبأنبثيلهيفوبزاعنبءاربلاثيدحنمدمحأ
.فیعضدنسبدوعسمنباثیدح
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تلجعتسادقفايندلايفكدهزامأ:ءايبنألانميبنىلإىحوأىلاعتهللانأىوريو

ضخبوهتعاطلهألًابحيبلقيفسيلوتومأمويتومأاقلعًاقلعهللاليبسيفيلامتقفنأو

.ءايلوألاةبحصهضوعءابرقألاهللاتاذيفرجهنم:ءاملعلاضعبلاقو

كعيطينمبحأتنككتيصعتنكنإملعتكنإمهللا:هتومدنعكامسلانبالاقو

.كيلإينمةبرقكلذلعجاف

يفنٰمحرلارواجتوسودرفلانكستنأديرتله:همالكضعبيففلسلاضعبلاقو

[آ/۳۳۸]طیغيأباهتکرتةوهشيابهتلمعلمعيابنيحلاصلاو/ءادهشلاونيقيدصلاونييبنلاعمراد

هللايفضغبأوهللايفبحأوهللعنموهللىطعأنمهنأ»:هبطخعضبيفأَييبنلالاقو
.«ناميإلالئاصخلمكتسادقف

‹ناهربكلةالصلانإ:لجوزعهللالاق:تقدصتوكلتمصوكلتيلصمهللا:لاق؟طق

؟يلتلمعلمعيافرونركذلاو‹لظةقدصلاوءةنجكلموصلاو

لهیسومای:لاق.هيتأىتحكلوهلمعىلعينلديهلإ:مالسلاهيلعىسوملاق
ضفغبلاوهللايفبحلالامعألالضفأنإىسومايملعافطقًاودعيلتيداعوأًايلويلتيلوأ

.ىلاعتهللاىلإةبرققاسفلاةمراصم:لاقنسحلانعو

الإراربألاقحلتالكنإفبحأنمممءرملالوقينملوقكنرغيال:لاقًاضيأهنعو

تاومسلالهأةدابعينتدبعكنأولمالسلاهيلعىسيعىلإىحوألجوزعهللانأيورو
.ًائيشكنعكلذىنغأامكعمسيلهللايفضغبوكعمسيلهللايفبحوضرألالهأو



YAAقلخلاةرطنق

نيعبسهللادبعيماقملاونكرلانيبماقأالجرنأول:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

.بحينمعمةمايقلامويهللاهثعبلةنس

شرعلاتحتامهعضوونيتملكبتكلجوزعهللانأ:لاقهنأرابحألابعكنعىوريو

؟امهامقاحسإايأاي:لاقملعأانأوامهبةكئالملاملعتملقلخينألبق

نمهتبحصنوكتنأدعبنيملاعلاعيمجلمعلمعيالجرنأولبتك:امهادحإلاق

عیمجلمعلمعيالجرنأولىرخألاوراجفلاعمهرشحأوًامثِإهلمعلعجأيذلاUراجفلا

تانسحهمثإلعجأيذلاانأفمهتبحمو.راربألاونيحلاصلاعمهتبحص/نوكتنأدعبرارشألا[ب/۹]

.نيحلاصلاوراربألاعمةمايقلامويهرشحاو

ىلإاوبرقتويصاعملالهأضغببهللاىلإاوببحت:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعىوريو

ةيالولايفدبالو.هلمعةرخألايفمكبغريوهقطنممكملعيفديزيوهتيؤرهللاركذتنم

ةءاربلايفكلذكو.ناسللابمهلرافغتسالاراهظإوبولقلايفمهلبحلاداقتعانمنيملسملل

.ناسللابمهلمتشلاراهظإوبولقلايفمهلضفغبلاداقتعإنماهيفدبالرافكلانم

اذهيفاىرصتقافمالسإلادعاوقباتكيفامهماسقأوةءاربلاوةيالولاطورشانركذدقو

.قيفوتلاهللابوقوقحلاركذىلعباتكلا

مالسلايف:يناثلالصفلا

.”بجاوهدروةنسهبءادتبإلاومالسلالهأقوقحنموهو

.°4مووأاهنمسحباويَحَفٍةَيحَتبمنيحاَدِإَو»:ىلاعتهللالاق

الواونمؤتىتحةنجلانولخدتالهديبيسفنيذلاو»:لاقهنأهَييبنلانعيورو

ثيدحنمناخيشلاهاورلاصخرشعركذفءهيقلاذإهيلعملسينأوه:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱(

ةوعدلاةباجإوزئانجلاعابتاوضيرملاةدايعومالسلادرسمخملسملاىلعملسملاقح»ةريرهييأ
اذإ»هيلعدازو«هيلعملستهتيقلاذإتسملسملاىلعملسملاقح»ملسملةياوريفو‹سطاعلاتيمشتو
بحيو»اهنمرکذف.(ملسملاىلعملسمللايلعثيدحنمةجامنباويذمرتللوهلحصنافكحصتنتسا

امسانللبحتنأو»ذاعمثيدحنمدمحألو.(دهشوأباغاذإهلعصنيو»:لاقو(هسفنلبحيامهل

عبسبيهللالوسرانرمأ»ءاربلاثيدحنمنيحيحصلايفو«كسفنلهركتاممهلهركتوكسفنلبحت
.«مولظملارصنومسقلاراربإواهنمركذف

.٦۸:ةيالاءاسنلاةروس(۲)



۸۹قلخلاةرطنق

ءهللالوسرايىلب:اولاق.«؟متبباحتهومتلمعاذإلمعىلعمكلدأالفأاوباحتىتحنونمؤت

.°”«مكنيبمالسلااوشفأ»:لاق

مكنيبمالسلااوشفأ؟متبباحتامهومتلعفاذإنيئيشىلعمكلدأالأ»:رخآثيدحيفو
.«اوداهتو

ملست؛كيخأبلقيفدولانتبثيةئالث:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو

.هيلإهئامسابحأبهوعدت‹سلجملايفهلحزحزتو‹هتيقلاذإهيلع

[٠٤1/۳]هيلعدروملسملاىلعملسملاملساذإ»:لاقهنأملسو/هيلعهللاىلصللوسرنعو
ّ<7

.«ةرمنيعبسةكئالملاهيلعتلص

٠“هيلعملسيالفملسملاىلعرميملسملانمبجعتتةكئالملا»:لاقهنأيهنع

ًازجأدحاوموقلانمملساذإويشاملاىلعبكارلاملسي»:لاقهنأليهنعو
.0(

يفهعضولجوزعهللاءامسانممسامالسلا:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

ةليضفمهيلعهلتناكهيلعاودرفمهيلعملسفموقلابرماذإملسملانإف«مكنيبهوشفأفضرألا

‹مالسلاةمألاهذهلجوزعهللاىطعأفدوجسلامكلبقناكنمةيحت:لاقهنأةداتقنعو

.ةنجلالهأةيحتيهو

َنوُلُخْدَيُهَكِيالَمْلأَوِ»:ًاضيألاقو.الساهيفْمُهَنَيحَتل:ىلاعتوهناحبسهللالاق

.ةريرهيبأثيدحنمملسمهاورينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)
.ةريرهيبأثيدحنميقهيبلاهاورلاقوينغملايفهوحنبًاثيدحيقارعلاظفاحلاركذ()
يفهدلوهدنسيملوةريرهيبأثيدحنمسودرفلابحاصهركذ:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

.دنسملا

.لصأىلعهلفقأملينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(8)

يلعثيدحنمدواديبالوًالسرمملسأنبديزنعًاطوملايفكلامهاور:ينغملايقارعلاظفاحلالاق)0(

نمنيحيحصلايفو.؟مهدحأدرينأسولجلانعيزجيومهدحأملسينأاورمذإةعامجلانعيزجي»

.«يشاملاىلعبكارلاملسي»ةريرهيبأثيدح

.۲۳:ةيآلاميهاريإةروس()

 

 



قلخلاةرطنق۹۰

.ڳراتقسيمُراممكيلَعالسبابلگنيمهي
النأىشخأ:لاقف؟كلذيفهلليقف؛مهيلعملسيالوموقلابرميفلسلاضعبناكو

نممالسلادريالنمىلعملسيالهنأديزنبرباجنعكلذو‹ةكئالملامهنعلتفاودري

.ةضيرفلاعييضت«ببسينمنوكيالئل؟لاقكلذيفهلليقفءةربابجلا

:هلوقىلإديري.«ةكئالملاهتهنأثيحىلإمالسلاوهنأ»:لاقهنأأَييبنلانعيورو
.«تانسحرشع»:مالسلاهيلعلاق.مكيلعمالسلا:لاقالجرنأيورو.هتاكريوهللاهمحرو

مالسلالاقفثلاثءاجمث.«ةنسحنورشع»:لاقفهللاةمحرومكيلعمالسلا:لاقفرخآءاجف

.٩«ةنسحنوثالث»:مالسلاهيلعلاقفهتاكربوهللاةمحرومكيلع

.ةنسحنوثالثدارللبتكهتاكربوهللاةمحرومالسلامكيلعدَراذإ:ًاضيألاقيو

نامأسانلانيبمالسلالاقيو/ةبقرقتعأنمكوهفملسملاىلعملسنم:لاقيو[ب/7
.هقتافكيلعبيقرديهشهللايأ:كيلعمالسلاىنعميفركذو.مهنيباميفهبنونئمطي

ىلعناسنإلاملسينأزوجيو.هقتافهللابكيلعيأهيلعدراذإرخألالوقىنعمكلذكو
مهتلاحيفيهالملاويصاعملالهأنمهوصختساامالإءالقعلاغلبلاديحوتلالهآعيمج

ةنتفلالهأوءَقبألادبعلاوءاهجوزلةيصاعلاةأرملاوأءنيدلايفنعاطلاوقحلاعناموكلت

.نيدلايفعدتبملاومهلك

املثمكيلعلقيلوهيلعدريلفدوهيلانمدحأملسنإوءكرشلالهأىلعملسيالو
الويمالسيلعدر:هللوقيليقوهيلعءيشالفملعيءالؤهويمذىلعملسنمو.تلق

وأنآرقلاةءارقبوأءةالصلابوأةماقإلابوأ«ناذألابوأءالخلابًالغتشمناكنمىلعملسي
اودرينأمهيلعسيلفءالؤهىلعملسنمودجسملايفوأركذلاسلجميفناكوأ‹باتكلا

.دریلفسلجملايفوآدجسملايفناكنملثممهتمدرلاهنكمأنمليقويلع

.ىلاعتهللاركذيفوأ«سلجملايفوأء«دجسملايفناكنممالسلابقحأنإ:ليقو
ديبعلاامأو«مهيلعملسيناكهنعهلليضررمعنإ:ليقولافطألاىلعمالسلايففلتخاو

.۲۳٢٤۲:ناتيآلادعرلاةروس()

امهبدرتملفينغملاوءايحالايفءاجامنعةدئازهذه9

بيرغيذمرتلالاقنيصحنبنارمعثيدحنميذمرتلاودوادوبأهاورينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)
نسحهداتسإ]بعشلايفيقهيبلالاقو



۲۹۱قلخلاةرطنق

الفءاسنلانممراحملاتاوذريغامأو«مهيلعمالسلابسأبالفءاسنلانممراحملاتاوذو

يضرباطخلانبرمعنعيوردقوءةبيرلانمفاخيامللزنملاريغيفلجرلانهيلعملسي
ىلإليخلاليهصكءاسنلاىلإلاجرلامالكنإ:هلتلاقفهترهتفةأرماىلعملسهنأهنعهللا
.هيلعملسيلفهبحاصةأرملاولجرلانمدحاولكبرتسيملنإنكلوءكامرلا

لبقمالکلابادبنم»:لاقهنأوَيبنلانعيوردقومالكلالبقنوكيامنإمالسلاو

.°”«مالسلابدبيىتحهبجتالفمالسلا

[۲٤1/۳]لقو/عجرإ».مالسلاهيلعلاقفملسأملوهليهللالوسرىلعتلخد:مهضعبلاقو

.9۳لدأأمكيلعمالسلا

ناذئتسالاىف:ثلاثلالصفلا

ىلَعاوُمُلَسُتَواوُسنأَتسَتٰىَمَحمكتوُيُبريعاتوباوُلُخْدَتال:ىلاعتوهناحبسهللالاق
„e٥طر2.ِرِ

."ېکلىکاوهاوعجراَفاوُعجْرَأمُكلليِقنو:هلوقىلإ.«اًهِلْها

جراخنمًاثالثملسنيملسملارادنمرادلخدینأدارأاذإناكهنأٍيَييبنلانايورو

.عجرالإوهلاونذأنإف.*”«؟لخدأأمكيلعمالسلا»:لوقي

يناثلاونوتصنتسيلوألافعجرافالإوكلاونذأنإفةثالثناذتسالا»:مالسلاهيلعلاقو

.٩"نودريوأنونذأيثلاثلاونوحلصتسي

نوسمريغناکنٍإو«نذأتسییتحًانوکسماتیبلخدينأءالقعلانمدحألزوجيالو

نمهلطظفللاوةليللاومويلايفميعنوبأوطسوألايفيناربطلاهاور:ينغملايفيقارعلاظئاحلالاق)۱(

.نيلهيفدنسبرمعنباثیدح
.«لخداو»ءايحألايفويقارعلاظفاحللينغملانمبيوصتلاو.«لخداو»لصألابتءاج()

بحاصوهولبنحلانبةدلكثيدحنمهنسحويذمرتلاودوادوبآهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۳(

.ةصقلا

يئاثلاءزجلايلازغلامامإللملسملاقوقحباتكءايحإلاباتكنمءانعمبءاجبابلاهذهيفركذام(8)

.ةيبرعلابتكلاءايحإرادةعبط٢٠٠۲ص

.٢۲:۲۷ناتيالارونلاةروس()

نبةدلكثيدحنمهنسحويذمرتلاودوادوبأهاورنذإنودبلخديذلالجرللويهلوقيفثيدحلا()
.ىنغملايفيقارعلاظفاحلاهلاق.ةصقلابحاصوهولبنحلا

يباثيدحنمنيحيحصلايفوفيعضدنسبدارفإلايفينطقرادلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۷)

.عجرافالإوكلنذأنإفثالثناذئتسالا#ىسوم



قلخلاةرطنق۹۲
o و5

عاماهيفٍةَنوُكسَمريعاتويُياولُخْدَتنأحاجْمُكَيلَعسيل:ىلاعتهللالاق.سأبالف

ءهبریصعدقفنذِإریغبهریغتیبلخدنملكف«دربلاورحلانمةعفنمينعي.بكل
نإونذأتسيمث«جرخينأهرمأيوءنذِإريغبلوخدلانعءاهنينأنذإريغبهيلعلخدنمىلعو
يسننإكلذكو«نذأتسيمثجرخيلفًايساننذإريغبلخدنإو«هبرىصعدقفكلذنعههنيمل

التيبلكوءنذأتسيمثجورخلابهرمأيلفكلذركذاذإفءهاهنينأنذإريغبهيلعلوخدملا
.هلخادىلإرظنينأزوجيالنذإبالإلخدي

ريصنمرظننم»:لاقو.«رظنلالجألناذثتسالالعجامنإ»:مالسلاهيلعلاقدقو

بجحتيتلابونذلانمنذإريغبسانلاتويبيفرظنلا:لاقيولخديأرمددقفباب

.ءاعدلا

ناذعتسالاىلإهلوخديفناسنإلاجاتحيالهنمقرساذإقراسلاديعطقتالتيبلكو

هنوحاطلاتيبوءةرصعملاوماّمحلاوقدنفلاوةماعلارصقوءةسردملاو؛دجسملالثمكلذو

.كلذههبشأامو‹عناصلاتيبو«مكحلاسلجموةالصلاوءركذلاسلجموتوناحلاو/[ب/٤٤]

دجوفهسفنفلتهنمفاخيىنعمبوأجلثلاوأدربلاوأ«عابسلاوودعلابرطضانملكو

.هلامفلتفاخاذإاوفلتخاو.اونذأيملوأهلاونذألخديمثنذأتسيهنإفهريغلتيب

عنامهيفناكوأءهيفنئاخوأءركسملاذيبنلاورمخملالثمركتمهيفناكتيبلكو

ريغبلخدينأركنملاكلذريغينأدارأنملزوجيهنإفءافازجهلايعبرضينممأءقحل
نذِإريغبلخديكلذكومهنمهركىلعهلخديلفهوعنموأمهيلعهرسكيلفهوقلغأنإوناذثتسا
ناكنملكنذإبلوخدلازوجيوكلذهابشأوءتيملازيهجتوءلاومألاو«سفنألاةيجنتىلإ
.قيفوتلاهللابو«ىفنأوأناكًاركذءًاغلابوأناكًالفطءًادبعوأناكارحهريغتیبيف

ناوخإلاةرايزيف:عبارلالصفلا
نيأ:لاقفاكلمهلهللالسرأفهللايفهاخأرازالجرنأ»:لاقٍوَيهللالوسرنأیوریو

ال:لاقهنيبوكنيبةبارقلف:لاقءال:لاقهدنعكلةجاحل:لاقًانالفيحخأديرأ:لاقفدیرت

هنإفكرشبأكيلإينلسرأهللانإفلاقهللايفهبحأ:لاقامبف:لاقال:لاقدنعكلةمعنلفلاق

.ءةنجلاكلبجوأوهايإكبحبكبحي

.1۹:ةيأآلازونلاةروس(١)

.ةريرهيبأثيدحنمملسمءاور:لاقيقارعلاظفاحلليتغملايفهانعمبدرو(۲)



۲۹۳قلخلاةرطنق

نمكلمءادانالإهئاقليفةبغروهيلإًاقوشهللايفهلًاخألجررازام»:هنأىوريو

.٩ءأالزنمةنجلانمتأوبتوكاشممباطوتبطهفلخ

نمنودوازتينيذلليتبحمتبجولجوزعهللالوقي»:لاقهنألِييبنلانعيورو

[٤٤1/۳].°«يلجأنمنورصانتينيذلليتبحمتقحويلجأنمنوباحتينيذلليتبحمتقحو/

مهلمتدقفموقنيبروازتلاناكاذِإ:لاقهنأهنعثذحنمعروسمابأخيشلانعركذو

اميفلسكلامهيلعمتدقفروازتلامهنيبنكينملاذإو‹مهقلاخنيبومهنيباهيفداهتجالاومزعلا
.داهتجالادعبكرتلاولسكلانمهللابذوعنفمهقلاخنيبومهنيب

‹متبباحتمتفراعتاذإو«متفراعتمتروازتاذِإمكنإفاوروازت:لاقهنأخياشملاضعبنعو

ملاوفراعتتملنإفءاوفراعتتنلاوروازتتملاذإفءةنجلامتلخدمتيلاوتاذإف«متيلاوتمتبباحتاذإو

نآرقلاةءآرقوءهللايفروازتلانامزلارخآلهأيفدجوتالةثالث:لاقهنأحلاصنبانعو

.هيلإعرضتلاوهللاىلإءاعدلاةرثكو٩هللادنعامل

نموةعباسلاءامسلاىلإتاهجتسنملايمأةعبسهلنزوتةرايزلىشمنم:لاقيو

.تحتنمةعباسلاضرألاىلإقوف

اذإوءةنجلايفًاشارفنيعبسهلهللاشرفًاشارفهلشرففهللايفهاخأرازنم:لاقيو

اذإوءةنسحةبحلكبهلفهتبادفلعاذإوءًاماعطنيعبسةنجلايفهللاهمعطأًاماعطهمعطأ
.ملعأهللاوةريبكنيعبرأهلرفغوةنجلايفًارهمنيعبسىلعهللاهبكرباكرلاهلكسمأ

امآ:لاق.كترايز:لاق؟كبءاجام:هللاقفهرازالجرنأيئاطلادوادنعيوردقو

نمرازتفتنآنم:يلليقاذِإانآ«يبلزنياذامرظنانکلو«تزرنيحريختملعدقفتأ
هسفنىلعلبقأمثءهللاوالتنأ؟نيحلاصلانمأهللاوال؟تنأداهزلانمأهللاوالتنأءتابعلا

هيلااقوش»:هلوقنودسنأثيدحنمىدعنباهاور:لاقوهانعمبينغملايفيقارعلاظفاحلاهركذ()
)٤/۳۲۱(بیرغيذمرتلالاقوةريرهيبآثیدحنمةجامنباويذمرتلاهاورونامليفةبغرو

.بيرغنسحلاقويذمرتلاننس(٠۲ح
نبةدابعثيدحوةسبنعنبورمعثيدحنمدمحأءاور:لاقوءانعمبينغملايفيقارعلاظفاحلاهركذ()

.هححصومكاحلاهاوروتماصلا



قلخلاةرطنق٤۹

قسافلانمدشأىءارمللهللاوًايءارمترصتخشاملفًاقسافةبيبشلايفتنك:لوقيواهخبوي

.«فلتخااهنمركانتاموفلتثإاهنمفراعتامفةدنجم/دانجأحاورألا»:ولَيهللالوسرلاق[ب/٤٤۳]

:لاقفءارعشلاضعبهذخأو

فرتعتءاوهألابضرألايفلةدنجمدانجألبولقلانإ

فلتخموهفاهنمركانتامففلأتموهفاهنمفراعتامف

.قيفوتلاهللابو

ءوسلاناوخإيف:لصف

اذإفنيرهشوأًارهشهاخأىقليالمهنملجرناكًاماوقأتكردأ:لاقشمعألانعو

ولًاماوقأتكردأمثءايإءاطعألهلامرطشهلأسولو؟لاحلافيكو؟تنأفيكهدزيملهيقل

هعنملهلامنمةبحهلأسولوتيبلايفةجاجدلانعهلأسلًامويهاخأىقليالمهدحأناك

سئيو؛ةارادملاىلإهعمجاتحيًاقيدصقيدصلاسئب:لاقهنأذاعمنبىيحينعو.اهايإ

يفينركذاهللوقتنأجاتحتًاقيدصقيدصلاسئبوراذتعالاىلإكنثجليًاقيدصقيدصلا

.كئاعد

.حجسوعلااهيلعتبنقيرطلاكلتيخأاي:لاقفهللايفةوخإلانعيروثلالجرلآسو
.اهلمعطالحيرلاةبيطخابطلاةقرملثماننامزةوخأتدجو:رانيدنبكلاملاقو

اوضرنإةريرسلاءادعأةينالعلاناوخإمهنكلواذكهاوناكمهتيلواننامزةوخإاذكهو

.ناعتسملاهللاوقنحلامهنطابفاوبضغنإوقلملامهرهاظف

ىضرملاةدايعيف:سماخلالصفلا

ماقاذِإىتحةنجلافيراخميفدعقًاضيرمداعنم»:لاقهنأيهللالوسرنعىوري
.°«ليللاىتحهيلعنولصي/كلمفلآنوعبسهبلكو[ب/٤٤]

اذإفةمحرلايففضاخ-هللاهجوءاغتبإضيرملالجرلاداعاذإ»:مالسلاهيلعلاقو

.ةشئاعثيدحنمًاقيلعتيراخبلاوةريرهيبأثيدحنمملسمهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)
يفىشمادئاعملسملاهاخأىتأنم»يلعثيدحنممكاحلاونتسلاباحصأاور:يقارعلاظفاحلالاق(۲)

ىتحكلمفلأنوعبسهيلعىلصةودغناكنإفةمحرلاهترمعسلجاذإفسلجيىتحةنجلاةفارخ
ثيدحنمملسملو.يذمرتلاهنسحومكاحلاهححصوةجامنباظفلثيدحلا.ءءاسمناكنإوىسمي
.اةنجلاةفرخيفليملاضيرمداعنم»نابوث



۹oقلخلاةرطنف

لاقفنيكلمهللاثعبدبعلاضرماذإ»:لاقهنأيهنعو.هاعاقنتسااهيفعقنتساهدنعدعق

ملعأوهو'ٴ[هللاىلإ]كلذاعفرهيلعىنثأوهللادمحهؤاجاذإوهنإفهداوعللوقياذامارظنا

نمًاريخًامحلهلديأنأ”هتيفشانأنإوةنجلاهلخدأنأهتيفوتنإىلعيدبعل”الوقلوقيف

*«هتائیسهنعرفکأنأوهمدنمًاريخًامدوهمحل

»:لاقهنأيهنعو.هنمبصيًاريخهبهللادرينملاقهنأ»:لاقهنأليهنعو

.«ديدحلاثبخبرانلابهذتامكنمؤملابونذببهذتهديبيسفنيذلاواهنإفىمحلاوبست

مويکهبونذنمجرخوءأمظلامويیقسهبرهبكتشيملفًامويكعونم»نأىوريو

.«ايندلايفهدنعهللاءالبىلعرتسامكةرخألاىفهيلعهللارتسوهمأهتدلو

يذلادمصلادحاولاهللابكذيعأميحرلانٰمحرلاهللامسب»:لاقفلِيهللالوسرينداعفتضرم

.ًارارم“«دجتامرشنمدحأًاوفكهلنكيمليذلاودلويملودليمل

كلأسأينإمهللالق»:هللاقفضيرموهوبلاطيبأنبيلعلخدوليهنأيورو

ىطعتسهنإفكتمحرىلإايندلانمًاجورخوأكتالبىلعاربصوأكتيفاعليجعت

سمخنا»لاقورباجثيدحنميقهيبلاومكاحلاهاور:هوحنبثيدحيفينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
ظفلبًاغالباطوملايفكلامهركذوربلادبعنباهححصاذكوملسمطرشىلعحيحصمكاحلالاق«اهيف

هترمغهدنعدعفاذإف»سنأثيدحنمريغصلايفيناربطللو«اهيفرقتسا»ظفلبيدقاولاهاوروهيفترق»

.؟اهیفعقنتسا»مزحنبورمعوكلامنببعكثيدحنمطسوألايفهلو«ةمحرلا

.ءايحإلانمءانتبثأولصألانمطقاس()

.ةدئازاهنأحجرألاولصألايفلإدرتمل()
.هانتبثئاف«هيتفش»ءايحإلابو«هتيفشا»لصألايفتءاج(8)
دبعنباهلصووءراسينبءاطعثيدحنمًالسرمًأطوملايفكلامهاور:ينعملايفيقارعلاظفاحلالاق()

نميقهيبللو«ثيدحلافيعضيفقثلاريثكنبدابعهيفويردنلاديعسيبأنعهتياورنمديهمتلايفربلا
'.دیجهدانسإوةریرهيبأثیدح

.ةريرهيبأثيدحنميراخبلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
نمةيعدألايفيقهيبلاويتاربطلاوةليللاومويلايفىنسلانباهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۷)

.نسحدانسإبنافعنبنامثعثیدح

.«كتيلب»ءايحإلابواذكهلصألابتءاج()

٭=لوسرنأفيعضدنسبسنأثيدحنمىضرملاباتكيفايندلايبأنباهاور:ينغملايفظفاحلالاق)۹(



قلخلاةرطنق٦۹

.بطرلاالإءاسفتللالو«لسعلاالإاندنعضيرمللسيل:لاقهنأمثيخنبعيبرلانعو

ُهُناَوَلافلتخمٌباَرَشاهنوطُبنمرخي:لحنلايفىلاعتهلوقنمذوخأماذهنظأو
كيليّرُهَو»:مالسلاهيلعىسيعبتسفنذإميرميهوءاسفنلايفلاقوسللُءاَفِشهيف

Û /۳ .4جًاابطُركيلَعطاسِةلحَلعذجب/[4۷

اهقادصنمًاثیشةأرمالآسیلفهنطبمکدحأیکتشااذإ:لاقهنأبلاطيبآنبيلعنعو

.كرابملاءافشلاوءيرملاوءينهلاهلهللاعمجيفءامسلاءامبًالسعهبرتشيلف

ًاموقتريعكنإمهللالق:هللاقفليلعىلعلخدهنآدمحمنبرفعجنعيورو

الَوُمُكَنَعضلَفشكَنوُكِلمَيالقهنودنممُسمَعزيذلاوغذألق:تلقف .ېالوحتالر

ليلعلااهلاقفنيدحاجلاكئادعأىلإهلوحوينعهفشكأفيرضفشكىلعرداقلاكنأملعاو

لجوزعهللانافرشبآا»:هللاقفهبناکكعونمًاضيرمداعييهللالوسرنآيورو

.«رانلانمةرخألايفهظحنوكيلايندلايفنمؤملايدبعىلعاهطلسأيرانيهلوقي

ًاثيشدريالكلذنإفلجألايفهلاوسفتفضيرملاىلعمتلخداذإ»:لاقهنأليهنعو

.؟نمؤملاسفنبيطيوهو

ةدابعهموفوةقدصهسفنوليلهتهحايصوحيبستضيرملانينأ»:لاقهنأوليهنعو

.(هلبنذالوموقيوهتحصيفلمعيناكامنسحأهلبتكيو

اي»:لاقفليهللالوسرينداعفتضرم:لاقهنأهللاهمحريسرافلاناميلسنعو
ركذفنهلوأامأ:لاصخثالثكضرميفكلنإامأكلجأةدمىلإكرضهللافشكناميلس
.«كتوعدبجيناميلسايهللاوعدافةثالثلاامأوكنعاياطخلاريفكتفةيناثلاامأو.كلىلاعتهللا

ءاعدكضيرملاءاعدنإفمكلوعديهورمفضيرمىلعمتلخداذإ#:لاقهنأوليهنعو
.(ةكئالملا

نأةشئاعثيدحنمتاوعدلايفيقهيبلاىورو.ًايلعمسيملويکتشيوهولجرىلعلخدايهلا-
.تاملكلاءالؤهبوعدتنأكرمأيهللانإ:لاقويييبنللاهملعليثربج

.۹:ةيالالحتلاةةروس(١)

.٢٥۲:ةيالاميرمةروس)۲(

.٦0:ةيالاءارسإلاةروس(۳)
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كيفشيهللاوكيقرأهللامسب»:ةيقرلاهذهبيييبنلاىتأمالسلاهيلعليربجنأيورو

[ب/٨٤۳].«كينهتلفاهذخكيغبتنيعنموكيذؤيءادلكنم/

هردصوههجىلعةكرابملاهديبحسمًاضيرمداعاذإناكهنأيهللالوسرنعيورو

.امقسرداغيالءافشكءافشآلِإءافشاليفاشلاتنأفشأسانلابرسابلابهذأ»:لوقي

شرعلابرميظعلاهللالأسأهللامسب:لاقفًاضيرمداعنم»:لاقهنأليهنعىوريو

.هلجأرضحنكيملنإيفوع«ءافشكيفشينأميظعلا

ةمظعةمظعبوءهللاةزعةزعبةلعلااهتيأكيلعتمسقأ:لوقيكرابملانبهللادبعناكو
هبیرجامبولاالإهلإالبوهللاناطلسناطلسبوءللاةردقةردقبوهللالالجلالجبوهلل

رفكنمىلإتفرصناامالإهللالوسردمحبوهللابالإةّوَقالولوحالبولادنعنمملقلا
.هللاب

مكبرنإفبارشلاوماعطلاىلعمكاضرماوهركتال»:لاقهنألِيهللالوسرنعو

.«مهيقسيومهمعطي

ةئيسهيلعبتكتاللامشلابحاصلليفنمؤملادبعلاضرماذإ:فلسلاضعبلاقو

.ةحصلايفلمعيناكامنسحأهلبتكانيميلابحاصلليقواهلمعنإو

تيقلءوسنعفكيملوًاريخثدحيملفيفوعمثىكتشااذإلجرلانإ:لاقيو

.ءاودلاهعفنيملفهانيوادًانالفنإ:تلاقفًاضعباهضعبةكئالملا

؟ابيبطكلاوعدنالأ:هضرميفهلليقهنأهنعهللايضرقيدصلاركبيبأنعىوريو

.(ديرأامللاعفينإ):يللاق:لاق؟كللاقءيشياف:هلاولاق.بيبطلاينآردق:لاقف

كلعدن:اولاق.ةنجلا:لاق؟هيهتشتءيشيأ:هلاولاقفهوداعفءادردلاوبأضرمف:لاق

وبأهللاقف؟ةليللاكرماسأنأديرتأ:هباحصأنملجرهللاق.ينعجضأوه:لاق؟ًابيبط

[ب/۹٤۳]هللالأسأمانأنأينعديالءالبلاورهستنأكعدتال/ةيفاعلافىلتبمانأوىفاعمتنأ:ءادردلا

.ربصلاءالبلالهألوركشلاةيفاعلالهألبهينأوهالإهلِإاليذلا

لوسرایلاق.«كدجتبفيك»:هللاقفضيرمباشىلعٍلَيهللالوسرلخدو:لاق
الإعضوملااذهيفدبعبلقيفناعمتجيال»:ٍلَيهللاقف.يبونذفاخأوهللاوجرأ:هللا

.(فاخياممهنمأووجريامهللاهاطعأ

:لوقيًاشنأف؟كدجتفيكهلتلقفًاضيرمتدع:لاقديبعنبهللاديبعنعو



قلخلاةرطنق۲۹۸

يتزانجنولماحلالقأةادغيتمايقتماقوايندلانمتجرخ

يتماركهيلايليجعتويجورخ اوريصويربقرفحيلهألجعو
يتعاسويلعمويىتأةادغيتروصطقاوفرعيملمهنأك

دومثوداعنيأ:لاقف.ةعاسركفتف؟ابيبطكلوعدنالأهضرميفميثخنبعيبرللليقو

.ملعأهللاوًادبأًابيبطوعدأالهللاوىضموىنفدقلكيوادملاالويقب

هلءاعدلاوةقرلاراهظإوءلاؤسلاةلقوءةسلجلاةفخيهو:ةسمخدئاعلاباداو

.عضوملاتاروعنعرصبلاضغو«ةيفاعلاب

ىلعهديمكدحأعضينأضيرملاةدايعمامتنم»:لاقهنأيهللالوسرنعيوردقو

.ملعأهللاو.«ةحفاصملامكتيحتمامت»:لاقو.وهفيكهلأسيوهديىلعوأهتهبج

ملسملاقوقحنمةلمجيف:سداسلالصفلا

هللالوسراي:ليق.ًاثالثاهلاق.«ةيحصتنلانيدلا»:ٍلَيهللالوسرلاق:ةيحصنلااهنم
.«مهتصاخومهتماعونيملسملا/ةمئألوهنيدلوهیاتکلوهلوسرلو0:لاق؟نمل[[/]

(۱)

(۲)

(۳

3

(0)

.”«هسفنلبحيامنمؤملاهيخألبحينمؤملا»:لاقهنألِيهنعو

.«هنعهطميلفًاثيشهبىأراذإفهيخأةآرمنمؤملا»:لاقهنألِيهنعو

.“هرمعهللامدخامنأكفةجاحنمؤملاهيخألىضقنم»:لاقهنأيهنعو
يفىشمنم»:لاقو.ةمايقلامويهنيعهللارقأنمؤمنيعرقأنم»:لاقهنأيهنعو

نميذمرتلادنعوهوقالخألامراكميفيطئارخلاهاور:لاقواذهوحنبثيداحأيقارعلاظفاحلاركذ
ريغلاقوسنأثيدحنميدعنباىلإاهازعوةحفاصملايفثيداحأركذوهفعضوةمامأيبأثيدح
يفوبعشلايفيقهيبلاوقالخألامراكميفيطئارخلاوهدنسميفرازبلادنعرمعثيدحنمو؛ظوفحم
يئاربطلاوفيعضدنسبيطئارخلاءاور0...احفاصتفناملسملاىقتلااذإلسنأثيدحنمو.رظنهدانسإ
.لوهجموهو.ريئکنبىيحييبآنبريثکنبنسحلاهيفوةريرهيبأثيدحنمطسوألايف
.ظفللااذهبهرأمل:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق

.يذمرتلاودوادوبأهاورهوحنيفيقارعلاظفاحلالاق
قالخألامراكميفامهالكيطئارخلاويناربطلاوخيراتلايفيراخبلاءاور:ينغملايقارعلاظفاحلالاق
.ًالسرمفیعضدنسبسنآثیدحنم
.ًالسرمفيعضدانسإبقئاقرلاودهزلايفكرابملانباهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق
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.اهوحنوأءةنجلاهلتبجواهضقيملوأاهاضقراهنوأليلنمةعاسهيخأةجاح

ی7

هرصنأاذههللالوسراي:لاقف.«ًامولظموأًاملاظكاخأرصنا»:لاقهنأليهنعو

."ملظلانمهعنمت»:لاق؟ًاملاظهرصنأفيكفًامولظم

(D-1
. «ةمايقلا

.«ەيذؤتةرظنبهيخأىلإريشينأملسملللحيال»:لاقهنألِيهنعو

ىلعيشفينأامهدحأللحيالفهللاةنامأبناسلاجتملاسلاجتيامنإ»:لاقهنأوليهنعو
.٩*هرکیامهبحاص

مويكنالاهنذأيفبصنوهراكهلمهوموق٩[رخ]عمتسانم»:لاقهنأيهنعو

.'”ءةمايقلا

هللادابعلررضلاوهللابكرشلارشلانمءيشامهقوفسيلناتلصخ»:لاقهنأوليهنعو

فاكتعانمهلًاريخناك»ركذو.«ةنجلاهلتبجو»:ركذنود:هوحنثيدحىفىقارعلاظفاحلالاق()
«هتجاحءاضقيفهيخأممكدحأيشمينالسابعنباثيدحنمهححصومكاحلاهاورلاق«نیرهش

يفىشمنم»طسوألايفيناربطللو.«نيرهشاذهيدجسميففكتعينأنملضفأ»هعبصأبراشأو

.فيعضامهالكو.«نينسرشعهفاكتعانمهلًاريخناكهيخأةجاح

نباوءافعضلايفنابحنباوقالخألامراكميفيطئارخلاهاور:ءانعميفينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.«افوهلمثاغأنم»ظفلبسنأثيدحنميدع

.هيلعقفتم:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
يئاربطلاوةبيغلامذيفايندلايبأنباودوادوبأودمحأوكرابملانباهاورويقارعلاركذيمل:حراشلالاق)٤(

.ثيدحلااذهينعميف-هيبأنعينيهجلاسنأنبذاعمنبلهسنع
دانسإبدوعسمنباهثیدحنمقالخألامراكميفلالنبرکبوبهاور:ينفملايفيقارعلاظفاحلالاق()

نباثيدحنمهححصومكاحلاوءالسرممزحنبركبيبأةياورنمدهزلايفكرابملانباهاوروفيعض

.ەةنامألابمكنيبنوسلاجتمكنإ»سابع
.ءايحإلانمءانتبثأامو«موقرس»ىلإلصاألابءاجنيفوقعملانيبام(1)

.ةريرهيبأىلعوهيلعًافوقوموًاعوفرمسابعنباثيدحنميراخبلا:يقارعلاظفاحلالاق(۷)
=.هدنسميفهدلوهدنسيملويلعثيدحنمهدنسميفسودرفلابحاصهركذ:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

 



[ب/٠٥۳]

قلخلاةرطنق

.(هسفنلبحيامهيخألبحيىتحهللابمكدحأنمؤيا»:لاقهنأليهنعو

.«مهنمسيلفنيملسمللمتهيملنم»:لاقهنأرليهنعو

هنعجرفينأنمؤملاىلعرورسلا/لاخدإىلإلامعألابحأنمنإ»:لاقهنألِيهنعو
(۲) 1 .ِ IF

. "عوجنممعطيوأنيدهنعيضقيوأامغ

لقيلفمكدحأسطعاذإ»:مالسلاهيلعهلوقلىلاعتهللادمحاذإسطاعلاتيمشتاهنمو

حلصيوهللامكيدهيهيلعدريلوهللاكمحريهدنعنملقيلفكلذلاقاذإفنيملاعلابرهللدمحلا

هتزانجمييشتاهنمو.*"«ماكزوهفدازاذإوًاثالثسطعاذإسطاعلاتيمشت»:لاقو."”«مكلاب

.٩*«ناطاريقهلفنفديىتحماقأنإوطاريقهلفةزانجعيشنم»:مالسلاهيلعهلوقل

.«دحألبجلثم:طاريقلا»:ربخلايفو

الإرظنمتيأرام»:ٍَيهلوقلرابتعالاوءاعدلاكلذيفدوصقملاوهربقروزينأاهنمو
.نمعظفأربقلاو

ريغصلاةمحروءمالسإلايفريبكلاريقوتاهنمو.ةنسةيزعتلاوهتيمنعهيزعينأاهنمو

.”مالسإلايفةييشلا

(۱)

(۲)

(۳

(£)

(0)

1٦(

)۷(

(۸)

(۹)

امهالكورذيبأثيدحنمطسوألايفيناربطلاوةفيذحثيدحنممكاحلاهاور:يقارعلاظفاحلالاق

.فيعضدنسبرمعنباثيدحنمطسوألاريغصلايفيناربطلاهاور:يقارعلاظفاحلالاق
يفيئاسنلاوءةريرهيبأثيدحنمدوادوبآويراخبلاىلإاهازعطوهانعمبثيداحأيقارعلاظفاحلاركذ

نبملاسثيدحنميذمرتلاودوادوبآهاورو.دوعسمنياثيدحنمركنمثيدحلاقوةليللاومويلا
.هدانسإيففلتخأوهللادبع

كاخأتمش»ةريرهيبأثيدحنمدوادوبأهاور:لاقوًاثيدحثيدحلااذهىنعميفيقارعلاظفاحلاركذ

.دحجهدانسإو«نالٹ

هلفنفدتىتحفقونإفرجألانمطاريقهلفةزانجعيشنم»ظفلبثيدحلااذهيلازغلاماملاركذ
.ةريرهيبأثيدحنمناخيشلاهاورينغملايفيقارعلاظفاحلالاقو«ناطاريق
.هيلعقفتمهلصأوةريرهيبونابوثثيدحنمملسمهاور:يقارعلاظفاحلالاق
دانسإلاحيحصلاقونامٹعثیدحنممكاحلاوةجامنباويذمرتلاهاور:ينغملايفيقارعلاظناحلالائ

.بيرغنسحيذمرتلالاقو
نمبدألایفيراخبلاودوادیبدنعوهوفیعضدنسبطسوألايفيئاربطلاهاور:يقارعلاظفاحلالاق

.نسحدانسإبورمعنبهللادبعثيدح

.نسحدانسإبيرعشألاىسوميبأثيدحنمدوادوبأهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق



۳۰۱قلخلاةرطنف

هللارتسنيملسملاتاروعرتسنم»:مالسلاهيلعهلوقلنيملسملاتاروعرتسینأاهنمو

.”«ةرخألاوايندلايفهيلع

."كبوَعَأنِباوُځلصافل:ىلاعتهلوقلنيملسملانيبنيبلاتاذحالصإاهنمو

.٠"€ٍساَلاَنْيَبحالصإواج:هلوقو

هيلعهلوقلةاساوملااهنمو“«نيبلاتاذحالصإتاقدصلالضفأ»:مالسلاهيلعلاقو

.«عئاجهراجوناعبشتابامنمؤملاسيل»:مالسلا

.°كديوكناسلنمنوملسملاملسیوهللكبلقملستنأمالسإلا»:مالسلاهيلعلاقو

فكبعنقنمفءريخلاءادسإوةحيصنلايفقحلانممزلاميضقيىذألافكسيلو

هعمسيامملسملايفلبقيالنآاهنمو.روبقلالهأبحصيلفناوخإللانعتوكسلاوىذألا

.ةيآلا”اونَيََفبَنِبقصفُمُكَءاَجنإ»:ىلاعتهلوقلهيفدسحلاوةميمنلالهأنم

ةُعَبنإنظانماريثكاوينَجَأ»:ىلاعتهلوقلملسملابنظلاءيسيال/نأااهنمو ٢٠۳/٠1طلاضع

ًاريخمِهسُفنأبُتانمْؤمْلاوَنوُنِمْؤُملاُنوُمُتعمَسْذإالوو:هلوقو.اوشنالوا
.هشتَناذهاوُلاَقَو

يفديزيالنأاهنمو”ءثيدحلابذكأنظلانإفنظلاومكايإ:مالسلاهيلعلاقو

نأملسملللحيال»:مالسلاهيلعهلوقلمايأةثالثنمرثكأهيلعبضغامهمملسملاتارجه

.«مالسلابادبييذلاامهريخواذهضرعيواذهضرعيفنايقتليمايأةثالثقوفهاخأرجهي

نباثيدحنمنيخيشللوةريرهيبأثيدحنمملسمهاور:لاقوينغملايفيقارعلاظفاحلاهوحنركذ()

س.رمع

.۹:ةيالاتارجحلاةروس)۲(

١١٠:ةيآلاءاسنلاةروس(۳)
ورمعنبهللادبعثيدحنمقالخألامراكميفيطئارخلاوريبكلايفيناربطلاهاوريقارعلاظفاحلالاق()

.روهمجلاهفعضيقيرفإلادايزنبنُمحرلادبعهيف
.حيحصودانسإبةسبنعنبورمعثيدحنمدمحأهاورظفاحلالاق(0)
.1٦:ةيآلاتارجحلاةروس(1)
١٠.٠:ةيآلاتارجحلاةروس(۷)
.١۱:ةيآلارونلاةروس(۸)

.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۹)



قلخلاةرطنق٢۳۰

ىلإرظنيالونيملسملانمًادحأرغصتسينأقوقحلاوبادألاهذهلةعماجلاةلصخلاو

.مهايندلميظعتلانيعبايندلالهأ

الخامفالخلالهأوقاسفلانودقافولالهأنمةيالولالهأيفءانمدقيذلااذهو

.°”€ًانسُحسَاولوُتَو:ىلاعتهلوقلسانلاعيمجلةماعاهنإفةرشاعملابدأ

.قيفوتلاهللابوليوطتلاةفاخماهانرصتخامالسإلاقوقحنمةلمجهذهف

يناثلابابلا
بسنلاقحيف

رصانتلاىلعناثعبيةبارقلاةيامحوماحرألافطاعتنإفةفلألابابسأنميناثلاوهو

.براقألاىلعدعابألاءاليتسإنمةفنأةقرفلاونذاختلانمناعنميوةفلألاو

تظفحكلذلو.«تعطاقتتسانتاذإمحرلانإ»:لاقهنأٍَييبنلانعيوردقو

اهداعنمىلعةرصانتماهبنوكتلاهنعىذألافكيواهرهقيناطلسنمتعتتمااملاهباسنأ

هللايبنرذعأدقوءارمألانمةنطلسلايوذءايوقألانعاهرصانتوباسنألاةفلإبتغلبىتح

.”«ديدَشنکىلإيوآوأَوُفمكبيلنأولل//:لاقفهرصنتةريشعمدعنيحهسفنطول[ب/]
.ةعنامةريشعىلإينعي

ينعي-«ديدشنكرىلإيوأيناكدقلًاطولهللامحر»لاقهنأأَييبنلانعيوردقو
.«هموقنمةورثىفالإًايبنهدعبهللاثعبامف»:لاق-هللا

يوروديدشلكنكرنإ:اولاقوطولىلعلسرلاتءاجدقلو:لاقهبنمنببهونعو

یلعثحهنمكلذلكءاهنمنوكيةليبقهيلزمضيىتحدرفمءرملاكرتيالناكأَييبنلانع

اهتعارمنمدبالقوقحهلهأنيبىضتقاةلزنملاهذهببسنلاناكاذإفةقرفلاىلعفكوةفلألا

:ماسقأةثالثناسنإلاةلمجواهتعيطقىلعثعبتضراوعاذهلضرعتدقو

.تاهمألاوءابألامهونودلاو:اهدحأ

.۸۳:ةيآلاةرقبلاةروس(١)
باب.ةوخألاوةفلألابادآباتك.يلازغلامامإللنيدلامولعءايحإباتكنملوقنمبابلااذهيفءاجام()

.ةيبرعلابتكلاءايحإرادةعبط١٠٠صيناثلاءزجلا.ملسملاقوقح
.۸۰:ةيالادوهةروس()
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2

.تانبلاونونبلامهونودلوم:يناثلاو

.ماحرألاوةبارقلامهو«نوبسانم:ثلاثلا

.لوصفةئالثيفهللاءاشنإكلذركذننحنو

تافآلاوقوقعلانماهشفانىاموتاهمألاوءابآلاقوقحيف:لوألالصفلا

ينعي.”4انامخإنيَدِاَولَبَوُهاَِإالإاوُدْبْعَتالأكبَرىَضَفَول:ىلاعتهللالاق
.امهرب

.*”«ديصملاَيلِإكيَدِلاَولَويلرُكشأنأ«:ىلاعتلاقو

اهحيردجيالوماعةئامسمحخةريسماهحيردجويةنجلا»:لاقهنأهلييبنلانعيورو

."«محرعطاقالوهيدلاولقاع

نموةنجلاىلإنيحوتفمنابابهلحبصأهيوبألًاضيرمحبصأنم»:لاقهنأويهنعو

٠"*ءاملظنإواملظنإواملظنإودحاوفًادحاوناكولوكلذلثمىسمأنمورانلاىلإ

امهبضغأنموهللاطخسأدقفهيدلاوطخسأنمالإ»:لاقهنألِيهنعسابعنبانعو

جرخافهللاقحبكلهأوكلمنمجرختنأكارمأنإوهللاةيصعمبكارمأينأالإهلابصغأدقف
.رانلانمهللاهقتعينأهلىجريًاملسمناكنإهنإفقرلانمامهقتعأملسمنمامو

هقتعف

۱°[هیرتشیف]ًاكولممهدجينأالإهدلاونعدلوءیزجیy9:لاقهنأالعهنعو

ِ (0

عبسلارئابكلابكريملوسمخلاتاولصلاماقأنم»:لاقهنأييبنلانأرمعنبانعو

(۱)

(۲)

(۳)

)٤(

)0(

١(

.۳:ةيآلاءارسإلاةروس
.١٠:ةيآلانامقلةروس
يفيهومعطاقلاركذنودةريرهيبأثيدحنمريغصلايفيناربطلااور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق

.فيعضامهدانسإو«ماعفلأريسمنم»:لاقهنأالإرباجثيدحنمطسوألا
.حصيالوسابعنباثيدحنمبعشلانميقهيبلاهاور:لاقوينغملايفهوحنىقارعلاظفاحلاركذ

.ءايحإلانمءهانتبثأولصألانمطقاسنيفوقعملانيبام

.ةريرهيبأثيدحنمملسمهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق
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‹هللابكرشلاو«نيدلاولاقوقع.معن:لاق؟هللالوسرنمنهأ:رمعنباللجرلاقف

متيلالاملكأو«فحزلانمرارفلاوءققحلابالإهللامرحيتلاسفنلالتقو«تانصحملافذقو

.ابرلالكأو

ايلقهللاهدعبأرانلالخدفهيدلاودحأكردأنم:لاقمالسلاهيلعليربجنعيورو

.«نیمآ»:لاقف.نیمآدمحم

ةئاممأكيلإبحأهبقدصتافيغرهللالوسراي:تلق:لاقكلامنبسنأنعيورو

هللالوسراي:تلق.«اعوطتةعكريتئامنمّيلِإبحأهبقدصتتفيغر»:لاق؟ًاعوطتةعكر

ّيلِإبحأملسمللةجاحءاضق»:لاق؟اعوطتةعكريتئاممأكيلإبحأملسمللةجاحءاضق

:لاق؟اعوطتةعكرفلأمأكيلإبحأمارحلانمةمقلكرت:تلق.«اعوطتةعكرفلأنم

بحأةبيغلاكرتهللالوسراي:تلق:لاق.«ةعكريفلأنميلإبحأمارحلانمةمقلكرت»

ءاضق:تلق:لاق«ةعكرفالآةرشعنمّيلِإبحأةييغلاكرت»:لاق؟ةعكريفلأمأكيلإ

نيثالثنميلإبحأةلمرأةجاحءاضقا/:لاق؟ةعكرفالأةرشعمأكدنعبحأةلمرأةجاح[ب/١٠۲]

؟دجسملايفسولجلامألضفألايعلاعمسولجلاهللالوسراي:تلق:لاق.«ةعكرفلأ

هللالوسراي:تلق.«اذهيدجسميففاكتعالانملضفألايعلاعمسولجلالب»:لاق

يلإبحألايعلاىلعًامهردقافنإ»:لاق؟هللاليبسيفةقفتلامأكيلإبحألايعلاىلعةقفتلا

فلأةدابعمأكيلِإبحأنيدلاولاربهللالوسراي:تلق:لاق.«هللاليبسيفًارانيدقافنإنم

نمىلإبحأنيدلاولاربًاقوهزناكلطابلانإلطابلاقهزوقحلاءاجدقسنأاي»:لاق؟ةنس

.«ةنسيفلأةدابع

امهتاممىلإامهافجوامهقعنمو.«امهقعدقفهيدلاونزحأنم»:مالسلاهيلعلاقو
.هللاىلإهرمأومدنيوكلذنمهبررفغتسينأهتبوتنإ:لاقيف

رظنا:لاقفكلذلثمنعهلأسفةباحصلانمهريغوأسابعنباىلإءاجالجرنأيورو

.اهربفهمأمأهتدجينعياهمأوأاهربفتخأكمألناكنإ

ىلاعتهللاىلإبوتيوامهربنموهفتوملادعبةيصووأًانيدامهنعىدأاذِإليقو
ٴ:دشنیو

امهيلإتلقندقكبيننأكوامهيربفقىلعفقوكيدلاورز

امهيمدقىلعالآوبحكرازءاقبلايفاوناكوربقلايفتنكول
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امهيسفننمدولاضحمكاحنماملاطوكيلإامهبنذناكام

امهيدخىلعايرجامهيعمدالبسأكنينأاعمساذإاناك

امهيديكلمهيوحيامعيمجبةحاركافداصولاينمتو
امهيوبأامهاقحلامكامتحهدعبوأًادخغامهنقحلتلف

امهيلعفىلعًاضيأامهامدقاملثمكلاعفىلعنمدقتلو

هللاىحوأفهلمقيملمالسلاهيلعفسويىلعلخداملمالسلاهيلعبوقعينأىوريو

]0٥1/۳.ًايبنكبلصنمتجرخأال/يلالجويتزعفكيبألموقتنأمظاعتتهيلإ

اهلعجينأةقدصبقدصتينأدارأاذإمكدحأىلعاذام»:لاقهنأٍوَيهللالوسرنعو

نمصقنينأريغنمامهروجألثمهلنوكيواهرجأهيدلاولنوكيفنيملسماناكاذإهيوبأل
.«ءيشامهروجأ

:ليقو.""ءةباجإعرسأةدلاولاةوعدونافعضدلاولاىلعةدلاولارب»:مالسلاهيلعلاقو

.«طقستالمحرلاةوعدبألانممحرأيه»:لاق؟كلذاملهللالوسراي

.ًانيللوقهللق:هللاقنوعرفىلإمالسلاهيلعىسومثعباملهناحبسهللانأىوريو
.كنعهتياعكنمىلوأانأوكابريذلاهنإ:لاقامكيفلاقاذهوًانيلًالوقهللوقأبراي:لاق

:دشنیو

كاحخأكيبأاحخأنأبملعأوءهاخأىعرأوكابأليلخللخ

كونبكيبينبنإفاربمهبنكفكنينبينبمثكنينبو
كوبأكييبأابأنإفمحراوًافطعتوةمحركدجبفطلأو

:نيقلخبمهلاوحأةمالسىلعنوصومتاهمألاوءابآلانأبملعاو

.لاحبدلولانعلقتنيالكلذوقافشالاورذحلاوهو؛عبطلابمزال:امهدحأ

.تالاحلاريغتعمريغتتوتاقوألاعمىمنتةبحملاوهو؟تاستکاپثداح:يناثلاو

:مالسلاهيلعىسيعلاقدقوًافاصوأنيدلاوللبسكيدقف:مبطلابمزالوهيذلاامأ

.ةنزحمةبنجمةلهجمةلخبمدلولا

هدجنعهيبأنعبيعشنبورمعثيدحنمطسوألايفيناربطلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.نيملسماناکاذإ:هلوقنودفیعضدنسب
.لصأىلعهلفقأمل«ةباجإعرسأةدلاولاةوعد»يفلاقوظفللااذهببيرغ:ينغملايفظفاحلالاق(۲)



قلخلاةرطنق٢۳

بلقلاةرمثوةرمثءيشلكل:ًاضيألاقوفاصوألاهذهبسكيهيلعرذحلانأربخأف

نإفبلقلاطاينبقلعتيهبحنأينعي.«طونأدلولا»:مالسلاهيلعلاقدقفةبحملاامأو.دلولا

ريصقتوأقوقعنمتثدحیولسلنكلوهنمضغبلكلذسيلفهدلوبحنعدلاولافرصنا

.هنعلوزياليذلاقافشالاورذحلاءاقبعم

نوكتنأنكميوًاقحمظعأبألا:مهضعب/لاقفًاقحمظعأامهيأخياشملافلتخاو

.«كيبألكلاموتنأ»:مالسلاهيلعهلوقمهتجح

.ماللكلذلقيملو«هبسكنمهدلونإوهبسكلجرلالكآاملضفأ»:مالسلاهيلعلاقو

اذهنإهللالوسراي:لاقفويهللالوسردنعريبكخيشوهوهابأملکالجرنآيوردفو

هاتخإوهمأيهامنإهللالوسرايوهلايعيأخيشىکبفهلایعىلعهقفنيويلامذخأيهابأينعي
:هنبالًابطاخملوقيءاشنأف

[ب/۳۰۷]

ًاعفايكتلعوًادولومكتوذغ

تبأملوكشلابكتيانةليلاذإ
يذلابكنودقورطملاانآينأك

ىتلاةياغلاونسلاتخلباملف

يتوبأقحعرتملذإكتيلف
نكتملوراوجلاقحينتيلاوو

هيأردتقملامسابينتيمسو

لهنتوكيلعىبجأامبلصت
لملمتأًارهاسالإىوكشل

لمهتينيعفينودهبتقرط

لمؤأكيفتنكامىدماهيلإ
لضفتملامعنملاتنأكنأك

لعفيرواجملاراجلاامكتلعف

لخبتكلامنودلامبيلع

لقعتتنكولأدينفتلاكيأريفو

املًاقحمظعأمألا:نورخألالاقو.«كيبألكلاموتنأ»:لاقفأَييبنلاهلقرف

هتلوأواهرجحهتشرفأواهنبلبهتذغواهنطبيفهتلمحدقوةيبرتلانمتساقوةدالولانمترشاب

بسحبوًاسفننيلأوًابلققرأاهنأو.ًاعفنالوةليحالوًاعفدهسفنلقيطيالنيحةقفشلاوريخلا
ىلاعتهللاناكنإواهقحلءافكواهلعفلًاءزجرفوأاهيلعدلولانمفطعتلانوكينأبجيكلذ

.°”انسخِهيَدِلاَوِبَناسنإلااَنيَصَوَو»:لاقفةيصولايفامهنيبعمجوربلايفامهكرشأدق

الويرهظىلعاهدعقااهتيطمانأًامأيلنإ:لاقف/ٍةلَييبنلاىتأالجرنأيوردقو [ب/۸]

.8:ةيآلاتوبكنعلاةروس(١)



۳۷قلخلاةرطنق

؟املو:لاق.«ةدحاوةرفزبالوال»:لاقاهتيزاجلهفيبسكاهيلإدرأويهجواهنعفرصأ

.(اهتومبحتواهمدختتنأوكتايحبحتوكمدختتناكاهنأل»:لاق

.مزلاةدلاولاريومظعأدلاولاقح:لاقهنأيرصبلانسحلانعو

عنمنعوتانبلادأووتاهمإلافوقعنعمكاهنأ»:لاقهنأيييبنلانعيورو

.(تاهو

مکیصويىلاعتهللانإ:لوقيييهللالوسرتعمس:لاقدادقملادعمنبدلاخنعو

برقالابمکیصویمثمکئابابمکیصویمثمکتاهمأبمكیصويمثمكتاهمأبمكيصويمثمكتاهمإب
.«برقأالاف

:لاق؟ةبحصلانسحبينمسانلاقحأنمٍيَيهللالوسراي:تلق:لاقةريرهيبأنعو

:لاق؟نممث:تلق.«كمأ»:لاق؟نممث:تلقف.«كمأ»:لاق؟نممث:تلقف.«كمأ»
.«كوبأ»

تعمسفةنجلاتيأرفتمن»:ٍَيهللالوسرلاق:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعو

همأبسانلاربأنمناكونامعنلانبةثراحاذه:اولاقف؟اذهنم:تلقفأرقيءىراقتوص

.«ربلامكلذكربلامكلذك:تلقف

مكيلعمالسلا:لاقفهمأىلعفقووهبايثسبلهلزتمنمادغاذإناكةريرهابأنأىوريو

هللاكازجينبايتنأوهيلعدرتوًاريغصينتيبرامكريخهللاكازجهتاکربوهللاةمحروهامأاي

.كلذلثملعفعجراذإوجرخيمثًاريبكينترربامكًاريخينع

يفلخیشمالإطقًاراهنتیشمام:لاقكلكنباربناكفيك:رانيدنبورمعلليقو

.هتحتانأواحطسيقرالويمامأىشمالإطقاليلتيشمامو

هللا:اولاق.«هللاليبسيفةقفننملضفأةقفنيأملعتله»:لاقهنألِييبنلانعو

.«نيدلاولاىلعدلولاةقفن»:لاق«ملعأهلوسرو

[[/۹٥٥]دحأْنمَوهرسيامهتیبيفیار/همآرقونموهمایأيفليطأهابأرقونم»:لوقيناكو

.ءامهقعدقفهيوبأىلإرظنلا

هربکيفاهابآتربةأرمانأركذوءهتومىنمتدلولاىلعدلاولاصيمقحلصاذإليقو

.ملسملظفللاويراخبلاوملسمهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()



قلخلاةرطنق۳۰۸

:تلاق؟اذهنم:اهللاقفهنعهللايضرباطخلانبرمعبترمفاهرهظىلعهلمحتتناك
نأهرکالينإو«ىفطناعاجاذإيبصلاف:تلاق.هيلعىطوأناكملهلتدهمول:اهللاق.يبآ

دقوركبلينإوءةنسةئاملهلنإوءهدالوأرغصألينإوءهبملعأالوعوجيفلزنملايفهعدوأ

تغلبامنورتأ:هباحصألرمعلاقفبيرقنمهتعضرأعاجاذإفءانبلييدثلجوزعهللاردأ

ينإ:تلاق؟فيكو:لاق.هربتغلبام:رمعاي:تلاق.معن:اولاق؟اهيبأربنمةأرملاهذه

.ملعأهللاورمعنمهقفأتنآ:رمعلاق.هتومینمتأويئاقبینمتيةريغصهلاحلثميفتنك

.آراجفوأاناكًاراربأوءاتاومأوءايحأامهربينأ:نيدلاولاقوقحةلمجو

امهدهاعتوامهلةمحرلاحانجضفخوامهتوعدةباجإوامهتعاطموزلف:ةايحلايفامأ

يفءدشرلاامهلنيبتنأالإامهيأروامهرمأنمجرخيالوءامهجئاوحبمايقلاوامهيلعمالسلاب
نإامهلوتوءهسفنىلعامهرثأيوهلامبامهاساووهسفنبامهناعأنيريقفاناكنإوءامهيأرفالخ

ىلعكسميالوءامهيلإًارزشرظنيالوءامههوجويفةءاربلارهظيالفًالإوءةيالوللًالهأاناك
وأقةالصكرتنمةيصعمبءارمأنإالإامهرماوألثتميوءامهنمةحئارءوسمشنإهفنأ

«حاکنلانمهللحيامكرتبهرمأوأ«مرحمباكترابهنيدرمأنمهمزليامملعتكرتوأ«موص
لوسرلوقلامهفالخهيلعقيضيالفءلالحلانمهتمدبالامبسكوءءارشلاو«عيبلاو

.«قلاخلاةيصعميفقولخملةعاطال»:ٍوَيهللا

.ةيآلا”4اَمْهعييالفبلعهبكلسيلاَميبكرُشكاَدَاَجنو:ىلاعتلاقو
لوسراي:تلقلاق«نيتيمالونييحكيدلاومتشتال»/ةريرهيبألمالسلاهيلعهنعواب0

اذإتنأفامهومتشلاجرلاتاهمإتمتشاذإ»:لاق؟امهارأالونيتيمامهمتشأفيكٍةَيهللا

.(امهمتشلتضرعتاذإامهتمتش

لههللالوسراي:لاقفٍِيَييبنلالأس"الجرنيوراموهف:امهتومدعبامهقحامأو
.«امهلرافغتسالاوامهيلعةالصلامعن»:لاق؟هبامهربأءيشيوبآربنميلعیقب

لصوتاليتلامحرلاةلصوامهقيدصماركإوامهدهعذافنإو»:لاقنييلاوتماناكنإاذه
.«امهبالإ

.۸:ةيآلاتوبكنعلاةروس(١)

حصلاقومكاحلاونابحنباوةحجامنباودوادوبهاورةعيبرنبكلامثیدح:يقارعلاظفاحلالاق)۳(

.دانسإلا



۳۰۹قلخلاةرطنق

ةبوتلادعبامهربدقفامهتومدعبقوقحلاهذهامهنعىدأوامهتايحيفامهقعنإف

دالوألاقوقحيف:يناثلالصفلا

:نيقلخبمهتمالسعمًاضيأنوصتخممهينبودالوألانأملعا

اذهظحلدقوءانبألاىلعمهقافشإةلباقميفكلذوءابأللةفلألاوهو.مزال:امهدحأ

:لاقفمامتوبأىنعملا

دلاوقافشإودولومماظعإبهلجأنمنامزلايناقليتحبصأف

:لقنتمقلخ:يناثلاو

صخأءابالابةبحملانألءانبأللمهتبحمةلباقميفكلذوءابألاىلعلالذإلاوهو

.سمأءانبألابلالذإلاو

اندالوأىلعقرنانلابامهللالوسرای:تلق:لاقهنأهنعهللايضررمعنعيوردقو

.«انودليملومهاندلوانآل»:لاقانيلعنوقريالو

ىلإامإو‹ماظعإلاوربلاىلإامإنيرمألادحأىلإربكلاعملقتنيدقءانبألايفلالذإللامث

ناكنإوءاماظعإواربلالذإلاراصًافوطعًارابدلاولاناكوًاديشردلولاناكنإفقوقعلاوءافجلا

[٦1/۳]امىلع/دلولاودلاولانيبرمألاناكاملف.ًاقوقعوةعيطقلالذإلاراصًايفاجدلاولاوًايواغدلولا

.هيلعهفطعيىتحهدلوقحدلاولاىلعبجوانفصو

ىلعدلاولاقحنإ»:هللادبعنبريرجللاقييبنلانأليبحرشنبرمعنعيوردقو

.«بصتلاوةياعسلادنعهسفنىلعهرثؤيوبصغلادنعهلعشخينأهدلو

نوكيفدلولاهربيىتحهدلوقحًاضيأدلاولاىلعبجوويفكيامكلذيفمدقتدقو

.ًارابًاديشر

يلسيل:لاق.«كيدلاورب١:لاق؟ربأنميَهللالوسراي:لاقالجرنأيوردقو

.”«قحكيلعكدلولكلذكًاقحكيلعكيدلاولنأامككدلورب»:لاق.نادلاو

نبنامثعثيدحنمنيلهألاةرشاعمباتكيفيناقوتلارمعوبأهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

ينطقرادلالاق؛رمعنباثيدحنميناربطلااهاورةعطقلاهذهوخلاكيدلاولنأامكفهلوقنودنافع

.رمعنباىلعهفتوحصألانإللعلايف

 



٠۳
قلخلاةرطتف

هيلإنسحيوهيطعي:ليق."هربىلعهدلوناعأًادلاوهللامحر»:مالسلاهيلعلاقو

.ءانبألاوءابألااوربمهنألًاراربأراربألااومسامنإ:ءاملعلاضعبلاقو.هربيىتح

وآرابدلوبيرقنعيهمثاهمشأةناحير:لاقفدولومبهنعهللايضررمعرشبدقو

وهمثعبسكريزووءاعبسكمداحخواعبسةناحيركدلو:ءامكحلاضعبلاقو.راضودع

.لكثيملنملكثقوقعلا:مكحلاروثنميفو.ودعوأقيدص

.«مكءانبأمكربيمكءابآاورب»:ثيدحلايفو

مغرأهدلوبدأنم:مكحلاروثنميفليقو.هللانمحالصلاوءابألانمبدألا:لاقيو

۔ًاریبکهبرسًاريغصهدلوبدأنموهدساح

هلنکنهيلِانسحأفتانبلاهذهنمءيشبىلتبانم»:لاقهنأأَييبنلانعيوردقو

نمةفرطلمحنم»:الاقو.«ارجأةلبقلكلنإفمكنايبصلبقاورثكأ»:لَلاق

نموثاناللوتانبللقريهللانإفروكذلالبقثانإللابأدبيلوةقدصلماحكناكهدلوىلإقوسلا

.«هلهللارفغهللاةيشخنمیکبنموهللاةيشخنمىکبمکناکیٹناللقر

تاوخألانمنهلثموأتانبثالثهلناكنم».نزحلامويهللاهحرفىثنأحرفنمو/ [ب/]
.«ناتتئاو»:لاق؟ناتثاوهللالوسراي:ليق.«ةنجلاهلتبجونهرتسونهناعأونهلفكف

رظننف:ليف.(ةنسحةئامئالثةرظنلكبهلناکهرسفهدلوىلإدلاولارظناذإ»:لاقو

.«كلبيطأورثكأكلذ»:لاق؟ةرظنةئامئالثمويلايفهيلإ

.رقفلاثرويهنألتوملابكدلوىلععدتال»:مالسلاهيلعلاقو

تنأ:لاق.معن:لاقف؟هیلعتوعدله:لاقفهدلوكرابملانباىلإلجراكش:ليفو

.هتدسفأ

انروهظدامعوانبولقرامثنينمؤملاريمأاي:لاقف.دلولانعسيقنبفنحألالاسةيواعم

بلاطيبأنبيلعثيدحنمباوثلاباتكيفنابحنبخيشلاوبأهاور:ىنغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)
.ًالسرميبعشلاةياورنميناقوتلاهاوروفیعضدنسبرمعنباو



١۳قلخلاةرطنق

ةليضفلكىلإلصنمهبوةليلجلكلوصحمهبوةليلظءامسانلمهوةلولذضرأمهلنحتف

القثمهيلعنكتالومهدهجكنوبحيومهدوكنوحنميمهضرأفاوبضغنإومهطعأفاوبلطنإف
ءولممانأوىلعتلخددقلفنحأايهللاوتنأ:ةيواعملاقف.كتافواوبحيوكتايحاولميف

ثعبوديزينعيضرهدنعنمفنحألاجرخاملف.يبلقنمهلتحلصأدقوديزيىلعًاظيغ

.كلذفصنبفنحألاىلإديزيثعبفبوثنيتئامومهردفلأبهيلإ

هنباىلإرظنلجرلءامكحلاضعبلاقكلذلومتحاهثودحوعبطدلولاةبحمنأملعا

.كنزحأتامنإوكنتفشاعنإهنإامأ:لاقفهمامأىشمي

نإدلوللويلامو:لاق؟دلولاهرکتكلابام:مالسلاامهيلعايركزنبییحیلليفو

ءانبأللءابألايضرلجوزعهللانإ:لاقهنأيلعنبدمحمنعو.يندهتامنإويندكشاع

[۳٦1/۳]هبلقةرمثوهنيعلةرقوهبقعلاصتاوهركذءاقبل/ببسوهتافودعبهفلخوهتايحيفهدضعلجرلا

.هودعظغو

:هدشنأو

بارشاهلغيستامكمأوهاديةشعرمكابأتكرت

ًابالكتركذاهتاضيبىلعجونطبةمامحتغاذإ

رمعیکبف.ًادهاجمماشلاىلإينباتهجو:لاق؟كاذامو:هنعهللايضررمعلاقو

:دلولايفدشنآواتوميىتحامهعمنكوكيوبأورب:هللاق

ضرعلاولوطلاتاذضرألايفعساوبرطضميلناكل

ضرألاىلعيشمتاندابكأاشيانتاالوأايتإو

بحيناكءةلزنملاهذهبامهبلزنوءةلاحلاهذهبدلولاىلعنيدلاولاقافشإناكاملف

رودتوامهلقحلابجاوفرعيوامهربيلهلبيدأتلاوناسحإللابامهربىلعهانعينأامهيلع
.امهنيبةفلألا

وبآلاقو.هببسیالعضومنمًالوأهمأجوزتينأ:هدلاوىلعدلولاقوقحةلمجو
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تنسحأفيكو:اولاق.اودلوتنألبقوًارابكوًاراغصمكيلإتنسحأدق:هينبليلؤدلادوسألا

:يشاقرلادشنأو.اهبنوبستالامتاهمألانممكلترتخا:لاق.دلوننألبقانيلإ

اهفافعدابقارعألاةدجامليريختكيلإيناسحإلوأو

اهنيععمطتالثللامهإلانعةنايصلاوبيدأتلانسحعملامكلاىلعهمأقوقحبموقيمث

.هبسنلالتخاوهشارفداسفلًاببسكلذنوكيفلاجرلانمريغىلإ

هللادبعاهقدصأوءايبثألاءامسأاهنسحأفاهقدصأوءامسألا/نسحأبهامسدلواذإمث [ب/١۳]
ركذلاعمجيمسابهمسيلفىثنأمأوهًاركذيرديالًاطقسدولوملاناكنإو«نٰمحَرلادبعو

.ةقيقعلاةاشهنعحبذيوءكلذهابشأوةرمعوةزمحكىشنألاو

°«ىذألاهنعطاميوعباسلامويلايفدلولانعقعي»:لاقهنألِييبنلانعيوردقو

ةيلهاجلالعفنمالدبنارفعزلابىنطيوةضفوأًابهذهرعشنزوبقدصتيوهسأرقلحي:لاقيو

نعلزعنينسعبسغلباذإوبدأنينستسغلباذإف»:مالسلاهيلعلاقمث.مدلابهنولطي

.”«ةالصلاىلعبرضرشعةثالثغلباذإفهشارف

رشعةتسغلباذإفرشعنباامهيلعبرضيونامثنباةالصلابرمؤي»:رخآثيدحيفو
.«كتنتفنمهللابذوعأكتحكنأوكتملعوكتبدأدقهللوقيفهديبهذخأيمث».اجوز

ةروصوشقنلكنملاخةرهوجهنأكرهاطهبلقوهيدلاودنعةنامأيبصلانأةلمجلابو
نوکيىتحةرطفلاىلعدلويدولوملك»:مالسلاهيلعلاقامكهيلإلئامهيفشقناملكللباق

تسغلباذإفىذألاهنعطاميوىمسيوعباسلامويهنعقعيمالغلا».سنأثيدحيقارعلاظفاحلالاق(١)
ةتسغلباذإفموصلاوةالصلاىلعبرضرشعةثالثغلباذإفهشارفلزعنينسعبسغلباذإفبدأنينس
كباذعوايندلاىفكتنتفنمللابذوعأكتحكنأوكتملعوكتبدأدق:لاقوهديبذخأمثهوبآهجوزرشع
عبسلهوبداو»:لاقهنأالإةقيقعلاواياحضلاباتكيفنابحنباخيشلاوبأاورلاقو.«ةرخألايف
ثيدحلااذهمسقفلؤملانكلوانلف-مسيملنمهدانسإينوموصلارکذيملو1ةرشععبسلهوجوزو

.ىرخأثيداحأثيدحلاءازجأنيبلخدأهنأىتحثيدحلامسقفهلًاحراشهمالكهيفلخدأو
تسغلباذإفىذألاهنعطاميوىمسيوعباسلامويهنعقعيمالغلا».سنأثيدحيقارعلاظفاحلالاق()

ةتسغلباذإفموصلاوةالصلاىلعبرضرشعةثالثغلباذإفهشارفلزعنينسعبسغلباذإفبدأنينس
كباذعوايندلايفكتنتفنمهللابذوعأكتحكنأوكتملعوكتبدأدق:لاقوهديبذخأمثهوبأهجوزرشع
عبسلهوبدأو»:لاقهنآلإةقيقعلاواياحضلاباتكيفنابحنباخيشلاوبأهاورلاقو.«ةرخالايف
ثيدحلااذهمسقفلؤملانكلوانلق-مسيملنمهدانسإينوموصلارکذيملو(ةرشععبسلهوجوزو

.ىرخأثيداحأثيدحلاءازجأنيبلخدأهنأىتحثيدحلامسقفهلًاحراشهمالكهيفلخدأو
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ةرخالاوايندلايفدعسوهيلعًأشنريخلادوعوبدأاذإفهناحسميوأهنارصنيوأهنادوهيهاوبأ

ناكوكلهويقشمثمئاهبلالامهإلمهأرشلادوعاذإوهلملعملكوهباوثيفهيوبأهكراشو

.هيلعيلولاوهيوبأىلعرزولا

سانلادشأنإ":مالسلاهيلعلاقو.”4ارابْمُكيِلهأوُمُكَسْفنَأاوف:ىلاعتلاقدقو
هنوصينأبفايندلاراننعهنوصينآلاناكامهمف.«هللارمأهتيبلهألهجنمةمايقلامويًاباذع

هيفرهظاذإكلذتقووءقالخألامراكمهملعيوهبدؤينأبكلذوءقحاأوىلوأةرخألاراننم
لقعلارونقارشإبالإكلذسيلولاوحألاضعبكرتيويحتسيومشتحيناكاذإفةايحلالئاوأ

]٥1/۳[.ءيشنودءيشنميحتسيفضعبللةفلاخمةحيبقءايشألاضعب/ىأرفهيلع

تبناذإمارحلانبللانأللالحلالكأتةحلاصةأرمانبلالإعضرتسيالنأًالوأيغبنيف

.قالخألاءوسنمهبسانيامىلإليميفثبخلانمهتتيطتنجعنانببلاهنم

املوأ:لاقيفبدؤيلبلمهينأيغبنيالفةايحلاوزييمتلالئاخمهيفترهظامهمو

ىلإهذخأدنعهللامسبلوقيوهلامشبلكأيالنأبهيفهبدؤيفماعطلاهرشتافصلانمهيلإقبس
.اهحرشلوطيماعطلابادآنمكلذريغ

هبحاصههبشينأبلكألاةرثكهدنعحبقيومادإالبتاقوألاضعبيفزبخلالكأدوعيو

ماعطيألكأينأوءهريغلماعطلابراثإلاوةعانقلادوعيلبةيهافرلاومعنتلادوعيالو.مئاهبلاب

نمظفحيوءمعطملاوسبلملاوشارفلايفةنوشخلاهدوعيوءرسيتسبليأسبليوءدجو
نملكةطلاخمنعوءةرخافلابايثلاسبلومعنتلااودوعنيذلانايبصلانموءءوسلاءانرق
هبلقيفسرغنيلمهلاوحأونيحلاصلاتاياكحوءَيبنلاثيداحأونآرقلاهملعيمث؛ەدسفي

هيشموهسولجيفعضاوتلادوعيوءقاشعلاراعشأنموءمالكلاحبقووغللانمظفحيو؛مهبح

رباكألاريقوتوءلاوحألاعيمجيفبدألادوعيوءمالكلاةرثكنمعنميوهلاوحأميمجو

.خياشملاو

اذِإيبصلانإفءقالخألانساحمميلعتوءءوسلاءانرقنمظفحلانايبصلابيدأتلصأو

هرشولوضفاذًاجوجلامامنًاقورسًاباذكقالخألاءيدررثكألايفجرخيهءوشنلوأيفلمهأ

جرخقالخألانساحموبدألاىلعأشنوهلككلذنمظفحاذإف«ركموةنايخورشأوثبخو

.القاعًاسيكًالضافًابيدأ

.1:ةيآلاميرحتلاةروس(١)
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رخافتلاومعنتلاوةيهافرلاوةحاقولاوشحفلاوبعللافلآىتحهئوشنلوأيفلمهأنإو
.ىعارتنأيغبنييتلايهرمألالئاوأف.سبايلابارتلانعطئاحلاءوبنقحلالوبقنعًأبن/[ب/]

نينسثالثنياتنك:لاقهنأيرتستلالهسهللاقيانموقداهزضعينعيوردقو

يذلاهللاركذتالأ:يلاخًاموييللاقفراوسنبدمحميلاخةالصىلإرظناليللابموقأتنكو

نأريغنمتارمثالثكبايثيفكبلقتدنعكبلقبلق:لاق؟هركذأفيك:تلقف؟كقلخ

ةليللكهلق:لاقف.هتملعأمثيلايلكلذتلقفيدهاشهللايرظانهللايعمهللاكناسلكرحت

عقوفكلذتلقف.ةرمةرشعىدحإةليللكيفهلق:لاقف.هتملعأمثكلذتلقف.تارمعست

هنإفربقلالخدتنأىلإهيلعمدوتملعامظفحا:لاق.ةنسدعبناكاملفءهتوالحيبلقيف

يللاقمث.يرسيفةوالحهلتدجوفنيتنسكلذىلعلزأملفةرخلاوايندلايفكعفني

تنكف.ةيصعملاوكايِإهيصعيفيكهدهاشوهيلإرظانوهوهعمهللاناكنملهساي:ًاموييلاخ

ينأملعملااوطراشنكلويمهىلعقرتفينأىشخأ:تلقفبتكملاىلإيبثعبفولخأ
موصأتنكوعبسوأنينستسنباانأونآرقلاتظفحفءعجرأمثملعتأفةعاسهيلإبهذأ

.ةنسرشعيتنثاريعشلازبخنميتوقورهدلا

ءاولعففةرصبلاىلإىباوثعبينأتلأسفنينسرشعةثالثنباانأوةلأسميلتعقوف:لاق

نبةزمحيبأبفرعيلجرىلإنادبعىلإتجرخفايشدحأينعفشيملفاهئاملعتلاسف

مث‹باداببدأتأوهمالكبعفتنأةدمهدنعتمقأف‹ينباجأفاهنعهتلأسف.ينادبعلاهللادبع

نحطيفقرفلاريعشلانممهردبيليرتشينأىلعراصتقايتوقتلعجفرتستىلإتعجر
يفکي/ناكفمادإالوحلمالبًاتحبءةدحاوةيقوأةليللكرحسلادنعهيلعرطفأفيلزبخيف[ب/۷]

:لاق.ةليلنيرشعوسمخمثًاعبسمثءأسمخمثرطفأمثلايلثالثمثةنسمهردلاكلذ

تنكورتستىلإتعجرمث«نيتتسضرألايفحبسأتجرخمثةنسنيرشعكلذىلعتنكو
.ملعأهللاوهلكليللاموقأ

نمهيتويهللاديبلضفلانكلوهتوهشدهاجيوهسفنناسنإلاضورينآيغبنياذکهف
ًاقّيضُهَردَصلَعْحَيُهَلِضُينأددربنَمَومالشإللُهَرِدَصرشييدهأهلارنمف.ء
ا

راعيوتااهبدوصقملاةيدأيهامنإاهتسملأواهلهقبلذإاللصألاهلكايلف

.١١٠:ةيألاماعنألاةروس()
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هللادنعمظعتىتحةعاطلانمدوزتنملقاعلاسيكلاوةعاسلكدنعرظتنمتوملاوهللاةدابع

.ةيادهلاهللالأسنوقيفوتلاهللابو.هتمعنةنجلايفعستتوةجرد

ناسنإللنييسانملاقحيف:ٹثلاثلالصفلا

ةبحملاوههبنوصتخييذلاوماحرألاوةبارقلاوةبصعلانمتاهمألاوءابآلاادعنممهو

ةفلألانمةبترىندأةيمحلاودعابألانمءادعألامهيلعيلوتسيالئلبراقألاةرصنىلعةثعابلا

لومخلاةيهاركيفاهلسيلفمظعتلانمعنمتةيمحلاواعملومخلاومظعتلانممنمتةفلألانأل

ةيمحتسرحنإفبراقألادسحلةضرعماهنألءةفلألاىلعثعبياماهبنرتقينأالإ«بيصن

كوخأكيلإبحأاميأشيرقضعبلليقكلذلوءةفلألابابسأاهبدكأتدولاوةيمحلاببسلا
.اقيدصناكاذإىخأ:لاقف؟كقيدصوأ

نودبراقألاةيمحىلعًادامتعإوبسنلاةمحلبةقثنيبسانتملانيبلاحلاتلمهأنإو

[۱/۲68]تراصفسفانتلاةعزانموءدسحلاتقماهيلعبلغريضلابابسأنع/اهطايحوربلاباهتلصاوم

.ًادعابتةبراقملاوةوادعةبسانملا

مغمعلاوخفخألاودمكدلولاوبأبألا:هلئاسرضعييفيدنكلالاقكلذلو

:زتعملانبهللادبعلاقو.براقعبراقألاولابولاخلاو

هبراقأالإءرملاتايهاداموهنولكأيمهويمحلمهموحل

اَمَنوُلِصَيَنيِذَلاَوط:لاقفاهلصاوىلعىنثأوماحرألاةلصبهللارمأىنعملااذهلجأالو

َءوُسَنوُفاَحَبَومهرنوشخَيَولَصوُينأهبهللامَ باتلو

4تالوهوولاتيءاهللااوو:یلاعتلاقوبيلعةقاملايفباساهوس

3يلاثحو2.ةعاعرأاشيلضرألايفاريكأمكيفنِْمُعِسَع

.«مالسلابولومكماحرأاولص»:لاقفاهتلصىلع
يهونٰمحرلاانألجوزعهللالوقي»:لاقةيهللالوسرنأفوعنبنمحرلادبعنعو

.٠۲:ةيآلادعرلاةروس()
.۱١:ةيالاءاسنلاهروس)۲(

.٢٢:ةيالادمحمةروس)۳(
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e۳٩۳٩طقاهعطق.هتلص..,()ا

ِنموهتلصواهلصونمفيمسانمامسإاهلتققشمحرلا

يفةاسنملهألايفةبحملامللتارمثمددعللةامنممحرلاةلص»:لاقهنأوليهنعو
.'”لجألا

لاقهللالوسراي:تلقف:لاق.«رمعلايفديزتمحرلاةلص»:لاقهنأأَيهنعيلعنعو

ىلاعتهللانإ»:لاقف.”€َنوُمِدْفَسُيالوةَعاَسَنورخاَتسُيالْمُهلَجَأءاجاد:ىلاعتهللا
:ثيدحلايفو.'رمعلايفةدايزلاكلذفمهلمعهقحيلفهتعاطبنولمعيةيرذهبلصنمجرخي

نمعطقأوينلصونملصمهللالوقيقلدقلطناسلبملكتيفمحرلاءاج/ةمايقلامويناكاذإ»[ب/]

.(ىنعطق

ايندلايفمكلءاقبهنإفمكماحرأاولصوهللااوقتاسانلااهيأ»:لاقهنألييبنلانعو

:يدسألاهللادبعنبدمحملدشنيو.«ةرخألايفمكلريخو

عطاقليقفنِإوىبرقلايدةاوانمةعينصءوسولذنمكبسحو

عجاورلاىلعًامويهعجرتلهبونذیسنآوهيساوأنكلو

رمألامثمحرلاةلصمثهللابناميإلاهللاىلإلامعألابحأ»:لاقهنألِييبنلانعو

ركنملابرمألامثمحرلاةيعطقمثهللابرفكلاهيلِإءايشألاضغبأوركنملانعيهنلاوفورعملاب

.«فورعملانعيهنلاو

«ترفكبرايةمعنلاشرعلابتاقلعمنهنإفةثالثاورذحا:لاقهنأرانيدنبكلامنعو

عرسأ»:لاقهنأييبنلانعوتعطقبراي:لوقيمحرلاوتلكأبراي:لوقتةنامألاو

.”«يفبلاةبوقعرشلاعرسأومحرلاةلصًاباوثريخلا

مثهدنعنملجرجرخفانبحصيالفهمحرلًاعطاقناكنم»:لاقويهنعثيدحلايفو

.ءايحإلانمبيوصتلاويئامسألصألايفتءاج(۱)

.هتتبءايحإلايفتءاج)۲(

.ةشئاعثيدحنمهيلعقفتمثيدحلاينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۳(

قتيلفهقزريفهلمسويوهرثأيفهلأسينأهرسنم»ثيدح:لاقوينغملايفءانعمبيقارعلاظفاحلاهركذ()

دمحأدنعةدايزلاهذهبوهوهللاقتيلف#:هلوفنودسنأثیدحنمهيلعقفتملاقو(همحرلصیلوهللا

.دیجدانسإبيلعثيدحنممكاحلاو
.١٠:ةيالالحنلاةروس(0)

يفيطئارخلاوءةركبيبأثيدحنمنابحنباهاور:لاقوهوحنثيدحينغملايفيقارعلاظفاحلاركذ(1)

.فيعضدنسبفوعنبنٰمحرلادبعثيدحنمبعشلايفيقهيبلاوقالخألامراكم

 



۷\۳قلخلاةرطنق

مالسلاهيلعكلذبرسفهتبتعأوهتلصوفيلمحرلًامراصتنك:لاق؟«كلام»:لاقف«عجر

.ةكبتشمةبارقينعي:ةديبعوبألاق.«ىلاعتهللانمةجنشيه»:محرلايفمالسلاهيلعلاقو

باتكمالسلاهيلعميهاربإماقميفتدجو:لاقهنآهنعهللايضرسابعنبانعو

اهلصونمفيئامسأنمًامساهلتققشفمحرلاتقلخةكبوذهللاانأيأةيناربعلاببوتكم

.هتعطقاهعطقنموهتلصو

[1/۳۷۰]نوئيسيونسحأونوعطقيولصأبراقأيل/نإهللالوسراي:لاقالجرنأيورو
.«ال»:مالسلاهيلعلاقف؟نوعنصيامبمهفاكأفأنوملظيفوفعأو

نلوفعافاوملظاذإولصفاوعطقاذإنكلوًاعيمجهللامكضفريًاذإ:رخآربخيفو

اهيلعمظتهتالومكلوصأاهيلعىلبتالاهنإفمكماحرأاولص:ءاملعلاضعبلاقو

.مكعورف

دشنأو.كنعبذيملمهنعبذيملنموكلحلصيملهلهألحلصيملنم:لاقيو

هللاهراجأهناعأوهراجراجأنموهمحروهللاهلصوهمحرلصونم:ءاغلبلاضعبلاقو

هئامرجأهللاهاطعأهرازوأهنعهلأسفهنممرحميذوأهتبارقىلإیشمنم:لاقيو.هناعأو

لكبهلعفروةنسحفلآنوعبرأةوطخلكبناكهلاموهسفنبهلصووهنعلأسنإو؛لیھش

هيلعهللابضغمحرلاةعيطقيفىشمنموءةنسةئامهللادبعامنأكوةجردفلأنوعبرأةوطخ

نيدلاولاةلصيفنيتنسرسلاقيو.رجألانممحرلالصونملامرزولانمهيلعناكوهنعلو

.محرلاةلصيفةنسرسو

ةلاسم

ليقوكرشلانودامةبارقلاليقفماحرألاوباقرألاةلصبوجوىلعسانلاعمجأدقو

.ءابأةعبرأىلإليقوءابأةمسخليقوءايأةعبسىلإ

ورمعنبهللادبعثيدحنميقهيبلاويناربطلاهاور:لاقوهانعميثيدحينغملايفيقارعلاظفاحلاركذ()



قلخلاةرطنق۸\۳

ءابآةعبرأىلإمالسلاهيلععمج:ليقف.4نييرقألاَككَريِشَعرنو:ىلاعتهللالاق

.هلاموهسفنبردقىتمكلذىلإلوصولاوةينلاردقىلعنكلوفرعي

مهوهرادجألصيوءبرقألافبرقألاهماحرأوهتبارقلصينأناسنإلاىلع/بجيو[ب/۳۷۱]
.هتوخإلصيونيوبألاةلزتمب

.*”«هدلوىلعدلاولاقحكريغصلاىلعةوخألاريبكقح»:مالسلاهيلعلاقدقو

همعينعي.«يبأىلعاودر»:مالسلاهيلعلاقدقوهيلعردقامبمهلصيمامعألاكلذكو

.معلاقحميظعتىلعلديكلذلك.«سابعللءابصعلاوانأ»:لاقو:سابعلا

.ًاعوجاوكلهينأمهيلعفاخاذإلاموهسنالامهيساوينأ:ةبارقلاقحةلمجو

رضحينأهيلعو‹مالسلابمهيلإلسرينأاهفعضأوايدهلابمهلصينأةلصلالضفألاقيو

ركنملانعمهاهنيوفورعملابمهرمأيومهبلغتشيالفكلذنعهوهننإومهنزحومهحرفل

ولومهعطقينأهلزوجيالوباتكلايفمالسلابولومهلصيلفمهترايزنمفوخهعنمنإو

كلذلعفامنإوءاورواجتنيالواوروازتينأبراقألارمهنعهللايضررمعنإ:لاقيو

ىلإكلذيدؤيامبروقوقحلاىلعمحازتلابجويرواجتلاو«؛محارتلابجويروازتلانأل
.قوقعلاوةعيطقلا

ًاميلحنوكيوهلمعرثكينأدارأنموةدوملامهنيبتمادهتبارقنعدعابتنمليقكلذلو

اهيفاوناكيتلاةهجلاىلإرظنيلفهتبارقةلصنمًاعونممناكنم:لاقيو.هتريشعريغسلاجيلف
.مكحأوملعأهللاومهتلصوهف

ةنئهتلاوءةبيصملاديدجتةثالثدعبةيزعتلاوةبجاوةئالثدعبةدايعلا:ءامكحلاضعبلاقو
.قيفوتلاهللابوةدوملابفافختساةثالثدعب

.٤٠۲:ةيآلاءارعشلاةروس(١)
هاوروةريرهيبأثيدحنمباوثلاباتكيفنابحنباخبشلاوبأهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

لاقفسودرفلادنسمبحاصهلصووًالسرمصاعلانبورمعنبديعسةياورنمليسارملايفدوادوبا
.فيعضهدانتسإوصاعلانبديعسهدجنعهيبأنعصاعلانبديعسنبورمعنبدیعسنع



۳۹قلخلاةرطنق

ثلاثلابابلا

ةرهاصملاىف

نعاردصةبسانمجزامتوةلصاومثادحتسااهنألةفلألابابسأنمثلاثلاببسلايهو

.ةفلألابابسأاهنمعمتجافرايتخاوريخنعادقعناورايتخاوةبغر

لَعَجَواَهْلِإاونُكسَكِلًاجاوزأُمُكِسَفنَأنممُکَىلَخنأهيأنمو:هناحبسهللالاق
دكوأنمامهوةقفشلاوونحلاةمحرلابوءةبحملاةدوملابىنعي.”ةَمحَروٌةَكَوممُكَيَب
.ةفلألابابسأ

نينبمكجاوزأنممكللعجو#:ىلاعتدقو.دلولاةمحرلاوحاكنلاةدوملا:ليقو

.ةدفحلاىفاوفلتخاو.ةدفحو

ةأرمااوبمهن.هلعلیقوهدلودلوولجرلادلومه:هنعهللايضردوعسمنبانعف

.لمعلايفمهتعرسوةمدخلايفمهدفحتلةدفحاومسوريغنملجرلا

ًاسناؤمرفانلاعجريیتحةرهاصملابءادعألافلاتتوءادعبلابذتجتبرعلالزتملو

.نيتريشعلانيبتالاومونيتليبقلانيبةفلأرهصلاريصيلبًافلاؤمودعلاريصيو

ماوعلانبريبزلالآيلإهللاقلخضغبأناك:لاقهنأةيواعمنبديزينبدلاخنعيكحو

:لوقيكلذيفوّيلِإسانلابحأاوراصفةلمرأتجوزتىتح

ابلكاهلاوخأتببحااهلجأنمواهبحلارطماوعلاينببحل

.ةعباتملاوةقفاوملانماهبحهلبذتحياملهتجوزنيدىلعلجرلاليفكلذلو

هوجولاركذننأانليغبنيناكةفلألانمةلزتملاهذهبحاكنلابةرهاصملاتناكاذإو

:لوصفةثئالثيفكلذرصحتيوحارشتالاىلعهيضتقييتلاقوقحلانمًافرطوحاكنلابةبولطملا

.حاكتلابةبولطملاهوجولا:لوألا

Î]/۳۷۳[.جوزلاقوقحيٺ:ثلاثلا/

.۱٢۲:ةيألامورلاةروس)۱(



قلخلاةرطنق۳۲۰

حاكنلادقعبةيولطملاهوجولايف:لوألالصفلا

ءلامجلاءلاملا؛؟يهو:هجوأةسمخدحأحاكنلادقعبيغتبيدقناسنإلانأملعا

:ةفلألاوففعتلاو«نيدلاو

اهلامجلوأاهلامللاصخعيرألةأرملاحكت»:لاقييبلانأةريرهيبأنعيوردقو
لعلفاهلامجلةأرملاحكنتال:لاقيو.”ءكاديتبرتنيدلاتاذبكيلعفاهنيدلوأاهبسحلوأ

اهزعلعلفاهزعلالوءاهحكانرقفلاثرويواهيغطياهلاملعلفاهلاملالواهيذؤيواهنتفياهلامج
."اهنيدلةأرملاحكناواهبطاخلذلاثروي

ببسيضقتدقفهيلإلصونإفحوكنملاوهًاذِإلاملافلاملالجألحاكنلادقعناكنإف

ءءافولاهنملقوعمطلابحهيلعبلغاذإاميسالوبابسألانمهريغهبنرتقيالاذإةفلألا
.ةوادعةفلألاوةقرفةلصولاتراصفةجوزللةناهتساكلذهبقعألاملاىلإلصيملنإو

يفةبغردقعلاناكنإو.كنمسيأاذإكضغبأكيفهعمطلكدونم:ليقكلذلو

ليقكلذلوءةمزالهتفصلامجلاوةلئازةفصلاملانأللاملانمةفلأمودأكلذفلامجلا

ًاهجومهنسحأةكربءاسنلامظعأ»:لاقهنأيييبنلانعو.ةداعسلالوأةروصلانسح

دقوءةفلألاتمادتساللملاىلإيضفملالالذإلانملاحلاتملسنإو."هارهمنهصخرأو
.ةعزانملاىولبنمهيففاخياملعرابلالامجلانوهركياوناك

هنإفعرابلالامجلاوكايإولعفا:لاقفجيوزتلايفًاميكحرواشالجرنأيورامك
:رعاشلا/لاقامك:لاق؟فيكو:لجرلالاق.قينأىعرم[ب/]

لوكأمراثأهبتدجوالإًادبأًاعرمماعرمفداصتنلو

صضعبلاقدقوةنتفلابقاوعنممزاحلاهافوتیوةوبصلاةدشنمبيبللاهفاخياملامأو

.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:ينغملايفظفاحلالاق)۱(

ةأرماجوزتنم»سنأثيدحنمطسوألايفيناربطلاهاورهيفلاقو:ىنعملااذهدكؤيًاثيدحظفاحلاركذ)۲(

نموةءاندالإهللاهدزيملاهبسحلاهجوزتنموارقفلإهللاهدزيملاهلاملاهجوزتنموالذالإهللاهدزيمل

هاوروهيفاهلكرابواھیفهلهللاكرابهمحرلصيوأهجرفضحيیوهرصبضخغينألإاهبملةأرماجرزت

.ءافعضلايفبح

نمهلوًاقادصنهرسيآنهريخ»سابعنباٹیدحنمنابحنباهاور:لاقوهوحنيفارعلاظناحلارکذ)۳(

ةرشاعمباتكيفيناقوتلارمعوبأىورو«اهقادصةلقواهرمأليهستةأرملانمينم»ةشئاعثيدح
.هححصو«ارهمنهلقأوًاهوجونهيبحأکربءاسنلامظعأنإنيلهألا



٢۳۲قلخلاةرطنق

.مساهظفلومهسةأرملاظحلنإفءاسنلاةطلاخموكايإ:ءامكحلا

نبرمعنإلاقيو.داصتنأرذحادايصاي:لاقفةأرماملكيًادايصءامكحلاضعبىأرو

:لوقتةأرماعمسهنعهللايضرباطخلا

نيحايرلامشيهتشيمكلكومكلنقلخنيحايرءاسنلانإ

:رمعلاقف

نيطايشلارشنمهللابذوعنانلنقلخنيطايشءاسنلانإ

.عرسأرشلاىلإنهوريخىلإنعرسيال

نعرصيفنهعراصتءاسنلانمرشأًاقلخهللاقلخام:لاقهنأةيواعمنبسايإنعو

يجانلاوكغمدكيلععقونإوكرقعهيلعتعقونإرجحلاكالإنهلثمام«نبلغيالونبلغيو
.ليلقنهرشنم

ءامكحلاضعبىأرو.ءاسنلا:لاق؟ةروصنسحأعابسلايأ:ءامكحلاضعبلليقو

ضعبرظنو.ةرمثلاهذهلثملمحتةرجشلكتيلاي:لاقفةرجشلاىلعنمًاقلعمةأرماسأر

رشلانمءيشبابلااذهلخديالهبابىلعبتكوهرادنيزدقوسرعلاديريلجرىلإءامكحلا

؟لخدتنيانمكتأرما:هللاقف

.اهسفنظحكنمبلطتةأرمانملهسأًاناطيشنيعبسةاساقم:ءامكحلاضعبلاقو

[٥1/۴۷]::لاقوةميقسىلإرظنو:لاقءاسنلانمرشأ/رشالولهجلانمرضأرارضالو:لاقو

عجوتيرشلا:لاقنليويونلوعياهفلخءاسنلاوةأرماةزانجىلإرظنو:لاقءيفكيرشلابرشلا

.رشلادقفب

:يرعملالاقو.نهنعءانغتسالالفنهيفامرشونهلكرشءاسنلا:لاقيو

اهيلصنمبًارنغكيرغتودعهذهىتفلاايیند

اهيلإرقفنملمجأيناوقلانعاهيفهاتغ

.ًادبأتبنيملوهاحانجصقعقونإهنإفءاسنلاهدصتملنم:سيكلاءامكحلاضعبلاقو

:يرعملالاقو.هسفنىلعءاسنلاكيلمتىلعفكيلفةمكحلابلطىلعىوقينأدارأنملاقو
٠۲/م۲/جتاريخلارطانق



۳Y۲قلخلاةرطنق

ميللايهنرهميأوىلبلااراكبأنهراكيأخ

امهللاو:لاقهنأيرصبلانسحلانعو.اةأرملادبعسعت»:لاقهنآلييبنلانعو

.رانلايفهللاهبكألإیوھتامیفۃأرماعیطیلجرحبصآ

.”«ممألامكبرثاكأينإفاوجوزت»:مالسلاهيلعلاقامكرئاكتلاولسانتلاببساوناكنك

.ملعأهللاو«ةنجلانهتاعيطمالخدل

.هللزنمأوهلاحتماقتسافهلداقنامبتانموهلعبتم:نيدلايفةبغردقعلاناكنإو

:ناليوأتهيفف."”«كاديتبرتنيدلاتاذبكيلعف»:مالسلاهيلعلاقكلذلو

الوةغلابمللركذتةملكاهنأ:يناثلاونيدلاتاذبرفظتملنإكاديتبرت/:امهدحأ[ب/۷]

.هللاهلتاقهعجشأاممهلوقك.ءوساهبداري

ناكنإاميسالوةفلألااهنماهجوزلتمادوةرشعلااهبتماقتساةنيدتمةأرملاتناكاذإف
.نيدوةسايساذجوزلا

لاقو.“ةنمؤمةجوزوًاركاشًابلقوًاركاذًاناسلءرملاىطعأامريخ»:وِلَييبنلالاقو
ةَرخألايوةحلاصلاةأرملا:بعكنبدمحملاق.€دَنَسَحايلايفاتياابر:ىلاعتهللا
.ةنجلاىنعي.نسخ

۵تالا
رح

نودرمعنباثيدحنمهريسفتيفهيودرمنبركبوبأهاور:لاقينغملايفءانعمبيقارعلاظفاحلاهركذ(۱)
.هغلبهنأيعفاشلانعةفرعملايفيقهيبلاةدايزلاهذهبهركذوفيعضهدانسإو«طقسلابىتح»هلوف

.هيلعقفتملاةريرهيبأثيدحرطش(۲)
.عاطقناهيفوهنسحويذمرتلاهاور:لاقوينغملايفهوحنيقارعلاظفاحلاركذ(۳)
.٢٠۲:ةيالاةرقبلاةروس()

.٠٠۲:ةيآلاةرقبلاةروس(0)

 



۳Y۳قلخلاةرطنق

ةأرمانمًاريخهللابناميإدعبءرملايطعأام:لاقهنعهللاىیضرباطخلانبرمعنعو

.ملعأهللاو.ةحلاص

ةرئاكملادصقينأامإ:نيهجودحأىلعنوكياذهف:ةفلألايفةبغردقعلاناكنإو

ًافافكتسانيطلسمءادعأفيلأتهبدصقينأامإو.نيتثفلارصانتبةرفاظملاونيقيرفلاعامتجاو

.نهتلوصلًانيكستومهتداعمل

.ةبغرلاوه:لوألاهجولايعادوءلزانملالهأولئامألايفنانوكيدقناهجولاناذهو

.ةبهرلاوه:يناثلاهجولايعادو

لاوزبببسلالازنإوةفلألاتمادببسلامادتسانإفنيحكانتملاريغيفناببسامهو

نإواهلةيوقملاواهيلعةثعابلابابسألادحأاهيلإمظنينأالإةفلألالاوزفيخةبهرلاوةبغرلا
ةقلعتمبابسأفهاوساموحاكنلادقعهبىغتبملايقيقحلاهجولاوهفففعتلايفةبغردقعلاناك

.هيلإةفاضموهب

6

ٍةَدحاَوسُننيمُكَفلَحيِذلاْمُكَبَراوماسالااهيأايل:ىلاعتهلوقلزتامليورو
.4َهجوَراهيل

[1/۳۷۷]لجرلانمةأرملاتقلخو/بارتلايفهمهوبارتلانملجرلاقلخ»:ٍيَييبنلالاق

.«لجرلايفاهمهو

.*"«يقابلافصنلايفهللاقتيلفهنيدفصنزرحأدقفجوزتنم»:مالسلاهيلعلاقو

.انخلانمنوؤربملانورهطتملامهنوجوزتملا»:لاقو

.«اهبازعيتمأرارش»:لاقو

نأتببحألمايأةرشعالإيرمعقبينمملول:انغلباميفلوقيدوعسمنبهللادبعناكو
.ًابزاعهللاىقلأالوجوزتأ

هللاىقلأنأهركأانأفىنوجوز:لاقفنوعاطلايفهتأرماتتاملبجنبذاعمنإلاقيو

.جيورتلابلإكسانلاكسنمتيال:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعوبزاعانأو

.١:ةيآلاءاسنلاةروس(۱)

دنسبسنأثيدحنمللعلايفيزوجلانباهاورهيفلاقو:هوحنبينغملايفيقارعلاظفاحلاهركذ)۲(

هدانسإححصوكردتسملايو«ناميإلافصنلمکتسادّمف»ظفلبطسوألايفيناربطلادنعوهوفيعض

.«هنیدرطشىلعهناعأدقفةحلاصةأرماهللاهقزرنم»ظفلب



۳Yقلخلاةرطتق

ةجوزيلسيلوباشينإ:لاقفهسلجمالخامدعبنمسابعنبالأسًاباشنأيورو

ريخةمألاحاكنفتوفأ:لاقمثسابعنباهنعصرعأفيديبينمتسافتنعلاتيشخاميرف

٠ىنزلانمريخوهوهنم

:یلاعتهلوقيفيورو.ساوسوللًاعفدعامجلایلعرطفیناکامیررمعنبانآيورو

هللالوقيفليقو.هكرتنعفعضيوعامجلاىلعريصيالهنإ.”«افيعضُناَسنِإلاَقِلُعَو»
هلوقيفريسفتلارداونيفو.ةملغلاةدشليق.”«هب0ةَئاَطالامانلَمَحُتالواير:ىلاعت
.ماقاذإركذلاهنأ.€ٍبّقَواإقاعرشنيَو:ىلاعت

.هنيداثلثلاقوأهلقعثلثبهذلجرلاركذماقاذإ:فلسلاضعبلاقو

:لاق.«؟ةجوزكلأفاكعاي»:يلالهلاةعادونبفاكعل:لاقلِييبنلانأيورو

نمفانمتنكنِإومهبقحلافىراصتلانابهريفنإنيطايشلاناوخإنمًاذِإتنأف»:لاق.ال

.دالوألابةرثاكملابلطىلعًاثعابوداسفلانعففعتلاىلعًاثحهنماذهنإف.«حاكتلاانتتس

امهلليقفمهيلإابطخفبرعلانمتيبلهأايتأهللاامهمحرًابيهصوًالالب/نأىوريو [ب/]
هللاانقتعأفنيكولممانكوهللاانادهفنيلاضانكبيهصيخأاذهولالبانأ:لالبلاق؟امتنأنم
نوجوزتلب:اولاق.هللاناحبسفانومتددرنإوهللدمحلافانجوزتنإفهللاانانغأفنيلئاعانكو

.قدصلاكحكنأفتقدصدقفتكسا

يفٍلئنيحمزلامهلجألحاكنلاعضوناذللاناهجولاامهدلولابلطوففعتلاناكاملف

ىلإيدؤملافافعلاورتسلاىلإىضفملانيدلا:اهدحأ:طورشةئالثهيفىعارتنأففعتلادقع

.ًاقلخيضرًاقلخاهنمهركنإةنمؤمنمؤمكرغفيال:ةريرهوبألاقكلذلو.فافكلاوةعانقلا

قرينمدنعمكدحأرظنيلفقرحاكنلا»:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعو

ريغىلإاهبطخدقواهبحأًاتنبيلنإديعسابأاي:نسحلللاقالجرنأيوردقو‹"«هتميرك

.٢۲:ةيآلاءاسنلاةروس(١)
.٦۲۸:ةيآلاةرقبلاةروس(۲)

.۳:ةيآلاقلفلاةروس(۳)
=ءامسأوةشئاعىلعًافوقومنيلهألاةرشاعميفيناقوتلارمعوبأهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(8)



۳Yoقلخلاةرطنق

اهضغبأنإواهمركأاهبحأنإهنإفهللايقتيلجرنماهجوز:لاقف؟اهجوزأنأىرتنممفدحاو
.اهملظيمل

بطخالجرنأيورو٩«اهمحرعطقدقفًارجافهتيلوجوزنم»:مالسلاهيلعلاقو

اهنإ:لاق؟تأشنكراديفواملو:لاق.كلاهاضرأال:لاقهدنعتناكةميتيسابعنباىلإ
يضرنم:ءامكحلاضعبلاقاذهلو.اهلكاضرأالنآلا:لاق.يلابأال:لاق.فرشتت

.ريخهيفنمهتبحصبیضریملهيفريخالنمةبحصب

ةأرملانألجيوزتلادنعةأرملاقحيفلجرلااميسالوامهيلكنمبولطمنيدلاًاذإف

[1/۳۷۹]الةريسأيهفيندوأقسافنمتجوز/اذإةأرملاو.قالطباهبلادبتسالاىلعلجرلاردقي
.ملعأهللاوتوملابالإهقرنماهكفىلإليبس

.ريبدتلاباوصبرمألللريدقتلانسحىلعثعابلالقعلا:يناثلاطرشلا

.«فولأمفولأناكثيحلقعلا»:لاقهنألِييبنلانعيوردقو

اهتبحصنإفءاقمحلااوحكتتالودولولاودودولابمكيلع»:لاقهنأوَيبنلانعيورو

.عايضاهدلووءالب

.راثكتسالامهبلصحيوراعلامهبيفتنينيذلاءافكألا:ثلاثلاطرشلا

.*«ءافكألايفالإاهوعضتالومكفطنلاوريخت»:لاقهنأييبنلانعيوردقو

نبمتکالاو؟ساسدقرعلانإفكدلوعضنيارظنا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.حصأفوقوملاوًاعوفرمكلذىورويقهيبلالاقركبيبأيتتبا=

لوقنمتاقثلايفءهاوروسنآثيدحنمءافعضلايفنابحنباءاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱(

.حيحصدانسإبيبعشلا

دانسإيیورو:يقهيبلالاقيفدصلاةيدأيبأنباثيدحنميقهيبلاهاور:لاقويقارعلاظفاحلاهوحنركذ()

دودولااوجوزت»راسینبلقعمثيدحنميئاسئلاودوادوبءاورلاقوًالسرمراسينبديعسنعحيحص

حيحصهدانسإو«دولولاو
نإف»:هلوقنودرصتخمةشئاعثيدحنمةجامنياهاور:لاقوًاثيدحءانعمبيقارعلاظفاحلاركذ(۳)

نإفحلاصلارجحلايفاوجوزت»سنأثيدحنمسودرفلادنسميفيمليدلاروصنموبأىورو.«قرعلا
يفرظناو»رمعنباثيدحنممايألاورمعلاعييضتباتكيفينيدملاىسوموبأىورو«ساسدقرعلا

.فيعضامهالكو«ساسدفرعلانإفكالوعضتباصنيآ

نإف»:هلوقنودرصتخمةشئاعثيدحنمةجامنباهاور:لاقوًاثيدحءانعمبيقارعلاظفاحلاركذ()

نإفحلاصلارجحلايفاوجوزت»سنأثيدحنمسودرفلادنسميفيمليدلاروصنموبأىورو.«قرعلا

=يفرظناو»رمعنباثيدحنممايألاورمعلاعييضتباتكيفينيدملاىسوموبأىورو««ساسدقرعلا

 



قلخلاةرطنق ٦۳

ةجردُمةميئللاحاكننإفبسنلاهحارطنعءاسنلالامجمكنلمحيالينباي:هدلولیفیص

.فرشلل

.ءوسلاتبنملايفءانسحلاةأرملاينعي."ءنمدلارضخومكايإ»:مالسلاهيلعلاقو

دعبلهنعزرحتلامزلياموسفنلالاوحأوتاذلاتافصنمطرشلااذهىلإمضنيدقو

.لاكشألاوروصلايفةيدابقالخألانمًاريثكنإفهيفدشرلاةلقوهنعريخلا

:لاق.ال:لاق.«؟دیزايتجوزت»:ةثراحنبديزللاقهنأأَييبنلانعيوريذلاک

ال«:لاق؟هللالوسراينهامو:لاق.ااسمخءاسنلانمجوزتتالوكتفععمففعتستجوزت»

تلقاممفرعأالهللالوسراي:لاق.«توفلالوةرديهالوةربهنالوةربهلالوةربهشجوزتت

زوجعلافةربهنلاامأوةلوزهملاةليوطلافةربهللاامأوةيدبلاءاقرزلافةربهشلاامأ»:لاق؟اثيش

.«كريغنمدلولاتاذفتوفللاامأوةميمذلاةريصقلافةرديهلاامأوةربدملا

السكنينتيتلاةنانألاو؛اهلامباهجوزىلعنمتيتلاةنانملاوءاهلناكجوزىلإنحتيتلا

هترساهجوزاهيلإرظناذإيتلا»:لاق؟ريخءاسنلايأهللالوسراي:ليقهنأيورو.ًاضرامتو
."هتظفحاهنعباغاذإوهتعاطأاهرمأاذإو

ءوسلاةأرملاوكلملاسأرىلعجاتلاكةحلاصلاةأرملانأينبايملعا:هنبالنامقللاقو

:دشنيو.ريبكلاخيشلارهظىلعليقثلالمحلاك

ديعبنهنيبنوبوءاوس اهنأبسحيناوسنلابحاصىرأ
دوقونهلناريننهنمواهلالظءيتتانجنهنمف

الویرتعبتنهنموءعمجأاهنيشاهلعمقمنهنمفعبرأءاسنلا:مهلدنبیفوآ:لاقو

نم:يرصبلانسحللليقو.عرمافهدلببعقوثيغنهنموءعمجتالوقرفتقدممهنموعفت

.فيعضامهالكو«ساسدقرعلانإفكدلوعضتباصنيأ=

دیعسيبآثيدحنملاثمألايفيزمرهمارلاودارفألايفينطقرادلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)

.فيعضوهويدقاولاهبدرفتينطقرادلالاقويردخلا
الو»:لاقوحيحصدنسبهوحنةريرهيبأثيدحنميئاسنلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

سابعنباٹثیدحنمهوحندواديبالو(هلامواهسفنيف»:دمحأدنعو.(اهلامالواهسفنيفهفلاخت

 

 



۳Y۷قلخلاةرطنق

وبأدشنأو.ةعنامريغهتجاحدنعةظفاحةقحلوةعناقةأرماقزرنم:لاق؟اشيعسانلابيطأ

لوطممفريخنمكندعواموهبنيفورشنمكندعوامو

.اهرداصماهردصتواهدراومرومألادروتةملسمةفيفعهةنيلةنيه:هنالٹءاسنلا:لاقيو

لاقیو.ءاشينمقنعيفهللاهعضيلغ:ىرخأو.كلذريغلاهيفريخالدلوللءاعو:ىرخأو
نمهلكأببسبمالسلاهيلعمدآكلذنمءاسنلالبقنمهببسفهبهللاىصعبنذلكلصأ

.هتأرماءاوحلبقنمناكامنإةرجشلا

I]/۳۸۱].كلذهيلعىبأفاهجوزتينأدارأنيحهتخأىلعليباههاخأليباقلتق/امنإو

ىبأفاهسفننعهتدوارنيحزيزعلاةأرماديكبالإنجسلابمالسلاهيلعفسوينحتميملو
.اهيلع

دعبءالبلاوةنتفلاصيصرببصيملوءايروأةأرماديىلعالإةئيطخلادوادبصيملو

.ةأرماىلعالإاومعزامفةنسةئامعبرأةدابع

ملوهتمالسعممثءاسنلايتأيالًاروصحهلعجنيحمالسلاهيلعىيحيهللاحدمامنإو

.اهاوهاهعنماملهتتفتسانيحةأرماديىلعلتقامنإوءاسنلارشنمملسي

نمهبانحتماامركذومالسلاامهيلعطولوحوننعهللاربخأدقوكلذريغليقو

.ةيالا4٩..طولًةأرماَوحوتةأرمأاورفكَنيِذَللالمهللابرص:لوقيثيحامهيتجوز

نهو."«فسويتابحاوصنكنا»هجاوزألمالسلاهيلعلاقوةنتفوءالبلكلصأنهف

."”«ناطيشلالئابحءاسنلا»:مالسلاهيلعلاقونهريغبكنظامفنينمؤملاتاهمأ

.١٠:ةيألاميرحتلاةروس(۱)
.هيلعقفتم:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

ىنهجلاديزنبدلاخثيدحنمبيهرتلاوبيغرتلايفيناهفصألاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.هلاهجهيفدانسإب

 



۳Y۸قلخلاةرطنق

الولاجرلانوريالنأءاسنللءيشريخوءاسنلاولاجرلاسافنأنيباودعاب»:لاقو
6۱x.

نهنوري

موصلابنهوقتافءاسنلاةنتفنماهيلعرضأيتمأىلعتكرتام»:مالسلاهيلعلاقو

."”«ةالصلاو

هلوقدیرت.تاوهشلامدقمهللاانلعجانتوقشنم:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعو

فيكلاجرللًابجع:تلاقمث.ةيآلا”4ءامّنلأنمتاوهّشلابحساَنِللنيرو:ىلاعت

لف»:لاقفنهنمريخوهامىلعلدونهيفهللادهزدقونيتانملاضيحلاءالؤهنوراتخي
ےواوسالکّو1
.4٠ةَرَهَطُماوزاو:هلوفىلإ.مكِلذنمريخبمكُّكَبَنَؤأ

.4٩ًافعضناکنايلإديكنإلاقف/نهديکنعناطيشلاديكهللافعضدقو]پب/۳۸۲]

.«ٌبظَعركديَكنإ%:ءاسنلايفلاقو

.لسنلاءاقبوةوهشلانيكستلنهبءالتبالاهلعلنهنمدبالنكلو

نمريخنهيلعربصلاونهيلعربصلانمريخنهنعربصلا:يناردلاناميلسوبألاقدقو
.”ملعأهللاورانلاىلعربصلا

لصف

:لاوحأةثالثنمولخيالءاسنلابلطىلعناسنإلاثعابنأملعا

ةدالولابصخأاهنألةراكبلاوةثادحلاسامتلادمحألافدلولابلطلنوكينأ:امهادحإ

ىضرأوًاماحرأقتنأوًاهاوفأبذعأنهنإفراكبألابمكيلع»:لاقهنأأَييبنلانعيوردقو
.ًادالوأرثكأيأ:ًاماحرأققتنأهلوقینعمو̂.”نيسيلاب

.فيعضدنسبدارفإلايفينطقرادلاورازبلاهاور:لاقوهوحنيقارعلاظفاحلا()
.ديزنبةماساثيدحنمهيلعقفتم:لاقوءانعمبظفاحلاهركذ)۲(

.١٠:ةيالانارمعلآةروس(۳)
.١٠:ةيآلانارمعلآةروس(5)
.١۷:ةيآلاءاسنلاةروس(٥)
.٢۲:ةيآلافسويةروس(1)
بادآباتك-يناثلاءزجلا-نيدلامولعءايحإيلازغلامامإلاباتكنملوقنمبابلااذهيفءاجام)۷(

.ةييرعلابتكلاءايحإرادهعبط.حاكتلا

.رباجثيدحنمهيلعقفتم:لاقوهانعمبينغملايفيقارعلاظفاحلاهركذ(۸)



۳۲۹قلخلاةرطنق

.ءانخلقأوءایحرثکأنهنِإفراکبالابمكيلع:لاقهنأهللاهمحرلبجنبذاعمنعو

.اهبدراوعرشلاواهلعوضومحاكنلانألةثالثلالاوحألالوأيهلاحلاهذهو

*'هرقاعءانسحنمريخدولوءاوس»لاقوأ«ءادوس»:لاقلِييبنلانأيوردقو

بناجألاوءادعبلاحاكنإلاحلااذهلثملنوراتحياوناكو.دلوالفدليملنم:لوقتبرعلاو

قلخلًايوضمهنوریوبراقألاولهألاحاکننوبنتجیوهّقلخلیھبأودلوللبجنآكلذنوریو

."هاووضتالواوبرتغا»:لاقهنألَيبنلانعيوردقو

متيوضأدقبئاسلاينباي:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعيوردقو

:رعاشلالاقدقوبئارغلايفاوحكناف

يليلسىلعيوضتنأةفاخمةبيبحيهومعلاتنبتزواجت

نيرشعلانيبهمأنستناكنمًاقلخوًاقلَخدالوألابجنأنورينيمدقتملاءامکحناکو

[۱/۳۸۳]نأوبجنيالءاريغلادلونإ:لوقتبرعلاو.نيسمخلاونيئالثلا/نيبامهبينسو‹نيئالثلاو

.لجرلايفاهدهزلهبشلاىلعاهبلغيلجرلانأللكورفلاءاسنلا

اذهواهبلزانملاريبدتنمءاسنلاهالوتتامحاكنلابروصقملانوكينأ:يناثلالاحلاو

ربخنممةمكحلاونانسألايوذسامتلاكلذيفدمحألانإفءاسنلاتاناعمبًاصتخمناكنإو
:لاحلااذهبموقأهنإفلاجرلاتاداعفرعولزانملاريبدت

ةءورمللاهنهوأوةئالثلالاوحألامذأيهوعاتمتسالاهبدوصقملانوكينأ:ثلاثلالاحلا

رش:يدسألارظنلانبثراحلالاقاذلو.ةميمذلاهتاوهشعباتيوةيميهبلاهقالخألهيفداقنيهنأل

حمكتالىتحةعزانملادنعسفنلانيكستوةوهشلارسكلكلذلعفينأالإةملغلاحاكنحاكتلا

يهمءردجأدمحلابوهومذكلذيفهقحليالفروجفىلإهسفنهعزانتالوهبيرتنيعهل

ريصتفاهبًاقلعتمناكاماهلاوزبلوزيةيهانتمتاياغتاوهشلابنألةحوكنملابلاوحألارطخأ

الوهدجنعهيبأنعزهينبميكحةياورنعءافعضلايفنابحنباهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

يأ:تلق.ًادمتعمًالصأهلدجأملحالصلانبالاق:هانعميفينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
يبرحلاميهاربإهاورغباونلايفاوحكنافمتيوضأدقبئاسلالاللاقهنإرمعلوقنمفرعيامنإ-ظفاحلا

.اووضتالواوبرغالايولاقبئارغلااوجوزت:هانعملاوثيدحلابيرغيف



قلخلاةرطنق۳۳۰

نهيلعًاقافشإنهتدأووتانبلابرعلاتهرككلذلوءىءاهتنالايفةهاركءادتبالايفةوهشلا

:لاقفةنباهفلعليقعىلإبطخلاقيو.هدنعرثآوهيلإبحأنهتومناك

رشعدودونادبعوفلآرهملايلإقيسنإوينإ

:رهاطنبهللاديبعلاق

رهصلاركذاذإراهصأةئالثاهنوؤشيعاريتنببألكل
ربقلامهريخواهيراويربواهنكيردخواهيعاريلعبف/[ب/٤۳۸]

ةجوزلاقوقحيف:يناثلالصفلا

عامتجالاوةفلألامهنيبمودتاهتعارمبجاوزألانيبًاقوقحيضتقيحاكنلادقعنأملعا

.ةجوزلاقوقحركذبدبننحنو

وفوُرعَمِبكانَ:ىلاعتلاقو.°”€ٍفوُدْمَملبنُهوُرِشاَعَول:لجوزعهللالاق
بحاّصلاو:هلوقىلإ.€ّمَحبرقااذتاو:لاقو."”«ٍناسحِإِيحيرشت
..س.¡9٠

نهومتذخأناوعمكدنعنهنإفًاريخءاسنلاباوصوتسا»:لاقهنأأَييبنلانعيوردقو

.”«فورعملابنهتوسكونهقزرمكيلعنهلوهللاةملكبنهجورفمتلحتساوهللاةنامأب

اهنسربكاذإفةأرمالجرلاجوزتينأنآرقلايفاهركذنيبيمليتلاشحاوفلانمنإلاقيو
سانلانكلوةدوملاىلعينبتيبلكسيل:لاقهنأهنعيضرباطخلانبرمعنعو.اهقلط

.قالخألابنورشاعتي

.1۹:ةيآلاءاسنلاةروس()
.۲۲۹:ةيآلاةرقبلاةروس(۲)
.٢:ةيآلاءارسإلاةروس(۳)
.تبثملاوهلصألابءاجاموءاسنلاةروسنم-١ةيألا-فلؤملادصقلعل3
.٦۳:ةيالاءاسنلاةروس()

رباجثيدحنموةملسمآثيدحنمةجامنباوربكلايفيئاسنلاهاور:لاقوهوحنيقارعلاظفاحلاركذ()
.هللاةنامأبنهومتذخأمكنإفءاسنلايفهللااوقتاف»هيفوليوطلا

 



۳۳۱ قلخلاةرطنق

مهفطلاوًاقلخمهنسحأًاناميإسانلالمكأ»:لاقهنألِيهللالوسرنعىوريو
.«ەلهأب

.نايبصلاولايعلابسانلامحرأ:ييهللالوسرناك:لاقكلامنبسنأنعو
يبصلالثمهلهأنمنوكينألجرلليغبني:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو

.الجردجوهدنعامسمتلااذإف

يفناوعنهنإفءاسنلايفهللاهللا»:جلجلتيهناسلو:لاقهنألِيهللالوسرنعيورو

:ب."«مکیدی .تاريسأينعي

4ايلقايممكنَنذَعَأَو»:نهقحميظعتيفىلاعتلاقو
[۸5٥/1]:ىلاعتهللالاقامك/اهترشاعميفجوزلااهيلإنسحينأ:ةجوزلاقوقحةلمجو

.°”4فوٌرْمملابنْوُرِشاَعَو»

اهقلخءوسىلعلمتحيوربصينأ

نمهللاهاطعأهتأرماقلخءوسىلعربصنم»:لاقهنأيهللالوسرنعيوردقو

.**”«ەئالبىلعمالسلاهيلعبويأىطعأاملثمرجألا

هللاىحوأفاهنعهللايضرةراسهتأرماقلطينأدارأمالسلاهيلعليلخلاميهاربإنأيورو

علضنمنهتقلخينإفاهنيديفةحرجاهيلعىرتملامهيلعاهسبلتتنكامىلعاهسبلأنأهيلإ
نااهنمو.جوعىلععتمتساهبعتمتسانموقالطلاهراسکناورسکناهماوقمارنمفجوعأ

.ًاركنماهنمريملاماههجويفطسبني

.هئاسنعمهکفأنمناك:ٍيَييبنلانأيورامل

تملعامناكنإهللاو:تلاقفكلعبيفص:هلهألليقفبرعلانملجركلهلاقيو

.دقفامعلئاسريغدجوامٌالکآجرخاذٍإًابوسكجلواذإكوحضل

.ةوسكلاوةقفنلانمهريغوأعامجلايفهئاسننيبلدعينأاهنمو

.نيخيشلاطرشىلعتاقثهتاورلاقومكاحلاوهلظفللاويئاسنلاويذمرتلاهاور:يقارعلاظفاحلالاق()
ةملسمأثيدحنمةجامنباوىربكلايفيئاسنلاهاورلاقو:هوحنيقارعلاظفاحلاركذ()
.٠٠:ةيآلاءاسنلاةروس(۳)
.۱۹:ةيآلاءاسنلاةروس(8)
.لصأىلعهلفقأمل:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

 

 



قلخلاةرطنق۳۳۲

ةمايقلامويءاجامهادحإىلإلامفناتأرماهلتناكنم»:لاقهنألييبنلانعيوردقو

نإالإاهشارفرجهيالوءقالطلاباهددهيالو«ةراضلاباهدعوتيالو.لئامهيقشدحأو
عجضملايفهرهظاهالوعدترتملنإفءألوأفيوختلاوظعولاباهبيدأتيفجردتيلفةزشانتناك

اهيمديالواهملؤيثيحبحربمريغايرضاهبرضعدترتملنإفلايلثالثىلإتيبلايفاهرجهو

.اههجوبرضيالو

ae
عجاَضَمْليفَنُهورُجهأونشوُظِعَفنُهَروُشُننوُئاَحَيتاللاو»:ىلاعتهلوقىنعمكلذو

.«نُهوُيِرْضأَو

اهنعهللايضرةشئاعىلإءالوخلاتءاج:لاقهنأهللاديبعنبةحلطنعرثألايفو
يجوزلرطعتألينإ:تلاقفنوعظمنبنامثعاهجوزةشئاعىلإتكشوةراطعةأرماتناكو

الوههجوبينعضرعأهفاحليفهعمتلخداذإفاهجوزىلإفزتسورعلاك/يسفنلزنأىتحاب0
مالسلاهيلعءاجفلِيهللالوسريتأيىتحيثكما:اهنعهللايضرةشئاعتلاقفينضغييالإهارأ

يضرةشئاعتلاقف؟«مويلامكتتألهفءالوخلاحيردجألينإ:لاقفاهتحئارتيبلايفمشف

وکشتتتأنکلوال:تلاق؟«ًائيشاهرطعنممتعتبالهف»:لاقهللالوسرايمعن:اهنعهللا

رطعتالينِإهللالوسراييمآوتنيباب:تلاقف؟«ءالوخايكنأشام»:اهللاقفاهجوز

ينعضرعأهفاحليفهعمتلخداذإفاهجوزىلإفزتسورعلاكيسفنلزنأىتحيجوزل
.«لعفاملكلذيفهيلعامملعولهنإامأ»:مالسلاهيلعلاقف.ينضفييالإهارأالوههجوب
اذِإلجرلانإ»:مالسلاهيلعلاقف؟هللالوسركلذيفهيلعامو:اهنعهللايضرةشئاعتلاق

اذإفتاجردرشعةنجلايفهلتعفروتائيسرشعهنعتيحموتانسحرشعبتكهتارمادارأ
اذإفةجردنورشعهلتعفروةئيسنورشعهنعتيحموةنسحنورشعهلتبتكاهديبذأ

اذإفةجردنوعبرأهلتعفروةئيسنوعبرأهنعتيحموةنسحنوعبرأهلبتكاهلبقواهقناع

تلاق.«هسآروهندبيفءاملااهيلعرميةرعشلكدعبتانسحلانمهلبتكلستغامثاهيشغ
حلصياممءيشيفتذخأاذإةأرملانإ»:مالسلاهيلعلاق؟ةأرمللامفلجرللاذه:ةشئاع

تاجردرشعةنجلايفاهلتعفروتانسحرشعاهلهللابتكهاضركلذبديرتةنيزلواهجوزل
اذِإفهللاليبسيفدهاجملامئاقلامئاصلارجألثماهلناكهنمتلمحمثهتعاطأفاههاعدنإف

نباودوادوبآلاقةريرهيبأثيدحنمنابحنباوةعبرألاننسلاباحصأءاور:يفارعلاظفاحلالاق()
.؟امهنيبلدعيملف»:يذمرتلالاقو.(امهادح]عملامف»نابح

.٢٤۳:ةيألاءاسنلاةروس()



۳۳۳قلخلاةرطنق

[1/۳۸۷]ملعيملهتعضواذإفةنمؤمةبقرقتعأنمرجألثمقلطلكباهلناكسافنلاو/قلطلااهذحخأ

رشعقتعأنمكاهيدثنماهصميةصملكباهلناكاهدلوتعضرأاذإفرجألانماهلامدحأ

امكلهللارفغدقللمعلايفنأتساءامسلانمكلماهادانهتمطفوعاضرلاتلمكتسااذإفتابقر

.انيضرهللالوسرايانيضر:اهنعهللايضرةشئاعتلاقف.(ىضم

توکسلابنهيعاووادفتاروعويعءاسنلا»:لاقهنآداعهللالوسرنعيورو

.«تویبلابنهتاروعو

كلذلاقامنإوتويبلانمزليءاسنلااورعا:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو

نيتفيلخلا:لاقف؟كلهأدنعتكرتنمضعبلليقوةثرلاةثيهلابجورخلايفنبغريالمهنأل

.نحربيالىتحىرعلاونحرميالىتحعوجلا

لباهشحويىتحاهنعضبقنيالوهتبيهبهذتىتحطاسبنالايفطرفينأيغبنيالو
.رومألاعيمجيفلادتعالایعاری

.«شعتناالوةجوزلادبعسعت»:مالسلا

اَمِديَساََْأو:لاقفًاديسجوزلاىمسىلاعتهللانألةيضقلاسكعهنألكلذلاقامنإو

‹نهبيدأتىلعنوطلسمينعي."€ءاسّنلاىلعنوماّوقلاجّرلا:ىلاعتلاقو.”4بابلاىل
وهکسکو۶-َ.

.«ٌمَكلاوُمأَءاَهَفُسلأاوَنؤَتالو»:لاقونهيلعقافنإلابرمأولاجرلامكحيفقالطلالعجو

.ةيضقلاسكعاهعاطأواهرواشاذإف.4ًافورمَمالوقْمهَلاولوُقَو:هلوقىلإةيالا

كجوزيربتخااهتنبلنهادحإلوقتنهجاوزأرابتخابنهتانبنرمأيبرعلاءاسننإ:لاقيو
نإفهسرتىلعمحللايعطقافتكسنإفهحمرجزيعزنا:لوقتف؟هامأايهربتخأفيك:اهللوقتف

I].هیطتماوكفاكأهيلعيلمحا/كرامحهنأيملعافتكسنإفهفيسبماظعلايرسكافتكس /۳AA]

ماركلانبلغي»:لاقونفعضفأَيهللالوسردنعًامويءاسنلاركذلاقكلامنبسنأنعو

.«ماغللانهبلغيو

 

.٢:ةيألافسويةروس)۱(

.٢٤۳:ةيآلاءاسنلاةروس(1)
.٥:ةيآلاءاسنلاةروس)۳(

=نمهيلعاقفتاورمعنباثيدحنمملسماور:هيفلاقثيدحرطشيفهانعميقارعلاظفاحلاركذ)٤(



قلخلاةرطنق٤۳۳

نوربدينهونكمتال»:لاقفلِيهللالوسردنعءاسنلاركذلاقهنأكلامنبسنأنعو

نمهللاباوذيعتسافتابذاکنهونفلحيوتابئاغنهونودهشيوتاملاظنهونيكبيلايعلارمأ

.(رذحیلعنهرايخنماونوکونهرارشأ
ء٤لق»:لاقفتایبأيبلقىلعرطخهللالوسرایًارضاحناكوتباثنبناسحلاقف

:لاقف

نرهدوهعبقلتالوءاسنلاىلإنرتكرتال

نهجورهبقاعمنهطخسونرمهؤاضرف
نهبولقشاجردخغلاواقداصأدونريقلي

نهدیکمظعأەدجتٴربتخافسويٹثيدحو

نهلوعبتانئاخلاتاقسافلاتارجاشفلا

نهجورفتاظفاحلا!تاحلاصلاءاسنلاالإ

الإوتلكأًاثيشيلمدق:نإةطوبرملاةبادلاكتيبلايفينإ:لاقهنأمصألامتاحنعو
تک

كظحكلتلعجينأهيلإهللاىحوأفهتجوزرمأهبرىلإىكشءايبنألانمًايبننأىوريو
.باذعلانم

رمعةأرماعمسفهتأرماوكشيبهنعهللايضرباطخلا'نيرمعىلإ.ءاجالجرنأىوريو

هعوجرنعهلأسوهرثِإيفثعبفهناكمرمعىأردقو:عجرف:فعلانمبرقيمالكبهعجارت
كتأرماتعمساملف/ىتأرمااوكشأكتيتأىنإنينمؤملاريمأايلاقف؟هعضومىتأامدعب[ب/]

:رمعلاقق.يظيغًامظاكتعجرفنينمؤملاريمأنمانأنيأتلقاهيلعدرتالتنأوكعجارت:
.رانلانيبوينيبامرتسيدلولريظيبايثلةلاسغيتشيعملةخابطاهنألاهلربصامعن

.«يئاسنلمكريخانأوهئاسنلمكرايخمكرايخ»:مالسلاهيلعلاق

.هظفلملسمقسيملوديعسيبأثيدح=
انآ»هلوق:نودةريرهيبأثيدح-نمهححصويذمرتلاويئاسنلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.(مكريخانأوءهلهألمكريخمكريخ#هححصوةشئاعثيدحنمهلو؟يئاسنلمكريخ



۳۳oنقلخلاةرطنق

اهوستکیومعطاذإاهمعطي»:لاقاهجوزىلعةأرملاقحامهللالوسرايليقهنأىوريو

.ملعأهللاو."حربمريغًابرضالإاهبرضيالوًاهجو'اهلحبقيالوىستكااذإ

ءيشيفالواهسفنيفاهرضيالوةرشاعملاليمجوةبحصلانسحهيلعاهلنأةلمجلابو

نأهلواهجواهلههوشيالوًادخاهلمطليالوسبليامماهسبليلولكأيامماهمعطيلواهلامنم

ىلإرشعنماهرجهعدترتملنإورشعىلإثالثنمنيدلارمأيفاهرجاهيواهيلعبضغي
""«حاکنلايفاهرسيشفيالورهش

نايغبنيالوًامارحكلذلعفنمكوهفهتأرمارمأنمهبولخيامبثدحينم:لاقيو

.رذعريغبقالطلاعيرسنوكي
نمهيلإضغبأالوحاكنلانمهيلإبحأًالالحهللالحأام»:ثيدحلايفءاجدقو

.رذعريغبقالطلا

.مرهلاامهكرديطيخاهيدثىلعتبثياموةأرملالجرلا:جوزتيباتكلالهأناك.:لاقيو
يفنكذتمليتلاشحاوفلانمكلذنألاقيو؛هبحاصنعامهدحأبغريالوًاعيمج
.باتكلا

ُهلَدِبُينأَنُكَفَلَطنإهبَرىع:ىلاعتلاقدقوسأبالفقالطلايفرذعهلناكنإو

ملأنماهعجفف.املاهسفنبيطيلهباهعتميًاثيشاهطعيلفاهقلطنإنكلو.4°رڭنمًاريخجاور

.كلذيفاهرسيشفيالوقارغلا

ال:لاقف؟اهنمكبرييذلاام:هلليقفهتجوزقلطينأدارأفلسلاضعبنعيوردقو

[آ/۳۹۰].يريغةأرمالويلام:لاقف؟اهتقلطاذامل/هلليقاهقلطاملفهتأرمارتسكتهينألقاعلليغبني

اهتأرقواهتالصواهئوضوواهنيدرمأنماهيلعاماهملعينأاهجوزىلعةأرملاقحنمو

هتیعرنعلوؤسميعارلکواهيعاروءاهريمأهنآلاهتبانجنملسغلاواهضيحنمااهمزليامو
.”4اراتْمُكيِلَْأوْمُكَسْمَاوث:ىلاعتلاقو.مهنعلوؤسمهتيبلهآىلعيعارلجرلاف

نبةيواعمةياورنمةجامنباوىربكلايفيئاسنلاودوادوبأهاور:ءلاقوهوحتًاثيدحيقارعلاظفاحلاركذ()

.دیج.دنسبةدیح

لاق:لاقدیعسيبآثيدحنمملسمهاوريقارعلاظفاحلا.لاقوءايحإلايفرمألااذهىنعميفثيدحءاج)1(

.'اهرسیشفيمثهيلإيضفتوهتآرماىلإيضفيلجرلاةمايقلامويهللادنعةنامألامظعأنزدييهللالوسر

.٥:ةيآلاميرحتلاةروس)۳(

.1٦آلاميرحتلاةروس)49



قلخلاةرطنق۳۳

."”مكحأوملعأهللاومهوبدأومهوملعيأ

جوزلاقوقحيف:ثلاثلالصفلا

َنهيلَعِلاَجْرلِلَوفورعَمْأبَنهِيَلَعيذلاٌلشمنُهَلَو».ءاسنلانعًاربخمىلاعتهللالاق
لاَجّرلا»:ىرخأةيآيفلاقفكلذةلعركذمثمظعأنهيلعلاجرلاقحنأربخأف.4ةَجَرَك

.4ضْعَبىلَعمُهَضعَبهللالّضَفاَمبِءاَسّنلأىَلَعَنوُماَوَ

جيوزتلاهركأانأوبطخأينإلِيهللالوسراي:تلاقةاتفنأاهنعهللايضرةشئاعنعو

تدأامفهتسحلفًاديدصهيمدقىلإهنرقنمناكول»:لاقف؟ةأرملاىلعجوزلاقحامف

.ريخهنإفيجوزتیلب»:لاقجوزتأالف:تلاق.«هرکش

هقحنمنإإ»:لاقفجوزلاقحنعمالسلاهيلعهتلأسمعثخنمتناكةأرمانأىوريو

ناهقحنمواهسفننمهعنمتالفریعبرهظىلعيهواهسفنىلع“'[اهدوارف]اهداراذإاهيلع
هنذإبالإًاعوطتموصتالوءاهيلعرزولاوهلرجألاناكتلعفنإفهنذإبالإهلامنمًائيشيطعتال

اهتتعلتلعفنإفهنذإبالإهتيبنمجرختالوءاهنملبقيملوتشطعوتعاجتلعفنإف

."«بوتتوعجرتىتحةكئالملا
.”ناطيشلااهفرشتساتجرخاذإفةروعةأرملا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

ةدحاوةروعجوزلارتستجوزت/اذإفتاروعرشعةأرملا#:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو[ب/۱]

.“”«تاروعرشعلاربقلارتستتاماذإف

ةعبطحاكنلابدأباتكيناثلاءزجلايفءايحإلاباتكيفيلازغلامامإلاهوحنركذبابلااذهيفءاجام()

.ةيبرعلابتكلاءايحإراد
.٢۲۲:ةيألاةرقبلاةروس(۲)
.٤۳:ةيآلاءاسنلاةروس(۳)
ىلب»:هلوقنودةريرهيبأثيدحنمهدانسإححصومكاحلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.ةشئاعثيدحهرأملوريخهنإفيجوزتف

.ءايحإلانمهانتبثأولصألانمطقاسنيفوقعملانيبام(0)

امهنأريغ.وههمالكهيلعلخدأوهظفلكرتوءانعمبهلقنفلؤملانكلوءايحإلايفيلازغلامامإلاهركذ(1)
ًارصتقميقهيبلااور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاقو.ءايحإلايفءاجامظفلهيلعبلغوىنعملاكرت

.فیعضهيفورمعنباثيدحنمهمامتبهاوروثيدحلارطشىلع
.دوعسمنباثيدحنمنابحنباوحيحصنسحلاقويذمرتلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۷)
يلعثيدحنمنيبلاطلاخيراتيفيباعجلارمعنبدمحمركبوبأظفاحلاهاور:يقارعلاظفاحلالاق(۸)

.ربقلاوجوزلاامهاموليق«نارتسةأرمللاسابعنباثيدحنريغصلايفيناربطلاوفيعضدنسب



۳۳۷قلخلاةرطنق

يلنإهللالوسرباحصأاي:لاقفلِيهللالوسرباحصأىلعلخدالجرنأىوريو
هللايضرةفيذحلاقف؟ةلَييبنلالوقاهغلبينمركبوبألاقفناريجلاةيذؤمناسللاةطيلسةأرما

ةأرمااميأ»:لوقيييهللالوسرتعمسينإاهللقركبوبألاقفمكتلاسرباهيلإيضمأانأ:هنع

اميا»:لوقيهتعمسو.«عجرتوبوتتىتحهللاطخسيهفهيلعتبأفاهشارفىلإاهجوزاهاعد

ولوةنسنيعبساهلمعهللاطبحألإًاريخكنمتيآراموريخكنميلاماهجوزللوقتةأرما
تمصاخةأرمااميأ»:لوقيهتعمسو.«عجرتوبوتتنألإليللاموقتوراهنلاموصتتناك

نأالإراتلانملفسألاكردلايفنوراقوناماهعمةمايقلامويترشح.الإةملاظيهواهجوز
املكاهنعلالإاهجوزنذِإريغباهتيبنمتہرخةأرمااميأ»:لوقيهتعمسو.«عجرتوبوتن

هشارفيفاهجوزتناخةأرمااميأ»:لوقيهتعمسو.ءعجرتوبوتتنأالإسمشلاهيلعتعلط
تبضغأةأرمااميأ»:لوقيهتعمسو.«عجرتوبوتتنأالإةمألاهذهباذعفصناهيلعف

ةأرمااميأ»:لوقيهتعمسو.«عجرتوبوتتنألإنيعمجأسانلاوةكئالملاوهللااهنعلاهجوز

لبقيملهللاليبسيفهبتقدصتاهنولفيلاملكأتتنآامنإ:تلاقفاهلامباهجوزىلعتنم

هللااهنعلالإهللاكنعلاهجوزلتلاقةأرمااميأ»:لوقيهتعمسو.«عجرتوبوتتنألإاهتم

تلكةأرمااميأ»:لوقيهتعمسو.«عجرتوبوتتنأالإسنإلاونجلاىتحهللاهقلخءيشلكو

[1/۳۹۲]ةآرمانأولوعجرتوبوتتنأالإ/هللاطخسيفتناكالإًامغهيلعهبلخدتاهجوزهجويف

نيلخادلاعمراغلااهلخدأواهنمهللالبقيملاهجوزاهنعىضريملوميرمةدابعىلاعتهلاتدبع

الوًافرصاهنمهللالبقيملقيطيالامةقفنلانماهجوزتفلكةأرمااميأوعجرتوبوتتنأل
قحغلبتملًاخيبطوأءاوشاهيدثاهجوزيدينيبتمدقةأرمانأولوعجرتوبوتتنأالإًالدع

.(اهجوز

:تلاقفييهللالوسرىلعتلخدهنعهللايضرقيدصلاركبيبأتنبءامسأنأىوريو

لثمىلعلِإةأرمانهنمسيلونهنأشكملعأكيلإتانمؤملاءاسنلالوسرانأهللالوسراي

لمحوماعلادعبماعلايفجحلاوداهجلاوةعامجلابهللامكلضفلاجرلارشعممكنإيتلاقم
مكلاقثأتالماحومكتاوهشتايضاقءاسنلارشعمنحنوءكلذريغوىضرملاةدايعوةزانجلا

ىلإمكنملجرلاجرخاذإفمكرومأعيمجىلعتانمتؤمومكتويبتاظفاحومكدالوأتاييرمو

مكيلعسرحتمكتويبدعاوقانرصرافسألانمكلذريغوأطابرلاىلإوأداهجلاىلإوأجحلا

هباحصأىلإويهللالوسراهيلإرظنف؟مكروجأيفمككراشنفأمكدالوأيبرنومكتوييوانسوفت

!؟«اهنيدرمأنماهينعيامعاهلاؤسواهتفرعموةأرملاهذهلقعلثممتعمسوأمتيأرله»:لاقف
۲۲/م۲/جتاريخلارطانق
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هيلعاهللاقف!ةأرملاهذهلقعغلبمىلإةأرمالقععلييهنأاننظامهللالوسرايىلب:اولاق

هللاتاضرمءاغتباىشختةأرمانكنمامهنأتانمؤملاءاسنلاينعيغلبفيبهذا»:مالسلا

يهاذإوتزكذاملدعيرجألانم'اهلناكالِإهترسواهجوزتاضرمعابتإماعىشختو
ليعامسإدلونم/ةبقرقتعأنمرجنأهعضرتةصملكباهلناكتدلوواهجوزنمتلمح[ب/]

نمًارورسلمكأموينهيلعرمامفكلذبءاسنلاتملعافةرشبتسمةكحاضةأرملاكفرصنأف

.مويلاكلذ

.هزجألايفهتكيرشيهفداهجلاوجحلاىلعاهجوزتناعأةأرمااميأ»:ًاضيأاهللاقمث

ًاقحنوعبسكيلعهلنمممويلاكجوزأهتنبالخياشملاضعبلاقدقوةريثكجوزلاقوقحو
.تیهتنايناهننإوترمتئاينرمأنإوهتبجأيادنإ؛ةئالثىلإاهدزأتيآايتلاقف

كرتيتاثلاوءرتسلاوةنايصلاامهدحأنيرمأيعارتنأليوطتريغنماهلعماجلالوقلاو

.اهجوزناسحإرفكتالومارحناكاذإهبسكنعففعتلاوةجاحلاءاروامب«ةبلاطملا

هللالوسرايليق.«ءاينغألاوءاسنلااهلهأرثكأتيأرفرانلا.تيأر».مالسلاهيلعلاقدقو

.نرفکيوريشعلابنرفكيءال»:لاقهللابنرفكيأليق.«نهرفكب»:لاق؟كلذناكءيشيل
ناسحإلابنرفكيفةدحاوةرمرهدلايفنهيلإتأسأمثهلكرهدلانهيلإتنسحأولوناسحإللاب
.«عمجأ

اهيلإنسحيوهواهرهدلوطاهجوزعمنوكتنهدحأىلإىرتالإ:رخآثيدحيفو
نکتلو.يلتعنصامويلتلعفامو.«طقريخكنمتيرام:تلاقاهؤسيامهنمتاأراذإف
رعقيفةدعاقنكتلوءاهلاوحأعيمجيفةنئاشبلاهيرتو.هرسعوهرسييفةعناقاهجوزبةيضار
نذإبالإمهريغوأاهلهأنمهترايزيفباوثلابلطتنملإروزتالواهلزغملةمزالاهتي
جرختيالنأاهرمأدقوهتجوزنعرفاسييهللالوسردهعىلعالجرنأيوردقو.اهجوز
يفلِييبنلاتنذاتسافاهوبأضرمفاهلفسأيفاهوبأورادلانمولعلايفةنكاسيهواهتيبنم

روضحيفًاضيأهتنذاتسافاهوبأيفوت.«كجوزيعيطأوهللايعيطأ»:اهل:لاقفاهيبأةدايع

هللارفغدقهنأمالسلاهيلعيبنىلإهللاىحوأف.«كجوزيعيطأوهللايعيطأ»:لاقفهتزانج
.ملعأهلاو.°”اهجوزلاهتعاطلاهيبأل

همشحبوهلاموهسفنيفهظفحتلوهشارفىلعالِإمانتالواهدالوأةيبرتنسحتنأاهيلعو

.فيعضدنسبسنأثيدحنمطسوألايفيناربطلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
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ريغبًاثيشهلامنميطعتالوريدقتلانسحكلذيفيعارتلو«ريذبتلابهلامقفنتالوءهلايعو
هرجألثمرجألانماهلناكهدعباهسفنتظفحفطابروأجحيفاهجوزاهنعباغىتمفهنذإ

نعاهنيددودحنمةأرملاهنعلأستاملوأنإفاهدهجهرببلغتشتلوءيشهرجأنمصقنيالو

عفرتالواهاشمميفرتتستنأهتبراقوأضيحلادحتفلباذإةأرملاىلعبجيواهجوزقح

اهتیبيفاهجوزلالإنيزتتنأاهللحيالو.اهنمكلذهللحيالنمهلعمسيثيحاهتوص
تیبلخدتنأاهللحيالواهحاكنمهللحي"![...]نيذلالاجرلانمدحأاهاريالثيح

يوذنمنوكينأالإاهجوزنذإبالإهقهاروأملحلاغلبدقًامالغالوهريغالجراهجوز
الو؛لحتکتالوءاهتنيزهليدبتالواهجوزريغنماهينيعيلمتنآاهللحيالوءاهمراحم

يذلاعمطيفلوقلابعضختالوهدنعكحضتالو«هلزانتمثبرشتالو«هعملكأتالوكاتست
.اهریغتیبيفیرعتتالو«ضرمهبلقيف

تلصوءاهجرفتنصحأيهنإو«باذعلانماهظحبتذخأدقفانركذامتلعفاذإف

تضغوءاهناسلتظفحوءاهجوزتعاطأوءاهمزليكلذناكنإاهلامةاكزتدأواهسمخ

.ةنجلاتلخداهتنيزنميفختامملعيلاهلجرببرضتملوءاهجوزىلعالإاهرصب

رجهتالوءامسقهلثنحتالنأةأرملاىلعلجرلاقحلاقهنأيرادلاميمتنعيورو
[ب/٥۲۹]ءيشبهلحريفدحألنذأتالو«هنذإبالإهتيبنمجرختالوةمعنهل/رفكتالوءاعجضمهل
.ههرکێ

هللااهاطعأاهجوزقلخءوسىلعءاسنلانمربصنم»:لاقهنألِيىبنلانعيوردقو

اذإفةيدابلاتلخد:لاقيعمصألانعو«نوعرفةأرمامحازمتنبةيسآىطعأاملثمرجألانم

:تلاقفاذهنماذهدعبأامتلقفةحبساهديبو:رمحأصيمقاهيلعوءانحلاب.ةبضتخمةأرماب

بناجةلاطبلاوينموهللوهةعيضأالبناجيشمهللف

.هلنيزتتاجوزاهلنأوةحلاصةأرمااهنأتملعفلاق
حبقأنملجرتحتًاهجوسانلانسحأنمةأرماباذإفةيدابلاتلخدًاضيأيعمصألالاق

تأسآاذهاي:يلتلاقف؟اذهلثمتحتنيوكتنأكسفنلنيضرتأهذهاي:.تلقفًاهجوسانلا

يقلاخنيبوينيباميفتاسأيلعلوءهباوثينلعجفهللانيبوهنيباميفنسحأهلعلكلوقيف
.ملعأهللاوينتمحفأق':لاق!!؟يلهللايضرامبىضرأالفأيتبوقعهلعجف

 

.اهدوجوبىنعملاميقتسيالو«ال»ظفلنيفوقعملانيبلصألابءاج)۱(
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عبارلابابلا

راوجلاقحيف

ةناهموةجاحلالذنوكيل«نيزجاعمهرطفو«نيجاتحممدآينبقلخىلاعتهللانأملعا

ءاونغتسااذإمهعئابطيفزوكرمنايغطلانألةردقلايغيوىنغلانايغطنممهناعنميزجعلا
.اوردقاذإمهيلعلوتسميغبلاو

نوكيلمث.€يتْغَتْسأهارنأعطلناسنإلاَنِإالك:لاقفكلذبىلاعتهللاانربخأدقو
:يمورلانبالدشنأو.مهزجعىلعًاليلداهحضوأومهناصقنىلعًادهاشرومألاىوقأكلذ

لمكيفلامكلايطعييذلااذنمولماشصقنلاوصقنلابينتريع/]1/۳۹7

للقتريثكموقيبسيقاذإيننأريغصقانينأدهشأو
لضفمتنأنيذهاميأيففىجحلاونيدلابقلخلااذهلضافت

لصعفيءاشامهللاوهدلخلمدآنبالامكلاهللاحنمولو

هسنجعمعامتجالاىلإرقتفاىتحناويحلاعيمجنمةجاحرثكأناسنإلاهللالعجمث

ولمثءةعانصبمهنمدحاولكلفكتيةفئاطعمعمتجيملامكلذهيفكيالمثهلسنءاقبل

اهيفدرفنيةمكحمةينبأىلإاورقتفافصوصللاودربلاورحلاباوذأتلةفوشكمءارحصيفاوعمتجاا
تالالاوىوقلابنواعتلاوءةاساوملاىلإاورطضافهتعانصتالآوهلهأبمهنمدحاولك

ًالضفءةاساوملانمًاقوقحمهنيبراوجلاىضتقافءىذألافانصأعفدوءادعألاىلعرصانتلاو
ةباثمبوروبقلاباحصأةلزنمباوراصلاونواعتيواوساوتيملولذإ«تارضملاوىذألافكنع

.بسنلاومالسإللاقحنعًالضفراوجلاقحعرشلادكأكلذلوءرويطلاوشوحولا

لصف

.4لاراجلاو#:هلوقىلإ.€ٍرْرقلأيِذِبَو»:ىلاعتهللالاق

ناقحهلراجودحاوقحهلراج؛ةثئالثناريجلا»:لاقهنألَهللالوسرنعىوريو
قحومالسإلاقحوراوجلاقحهلفمحرلاوذملسملاراجلا٩ھفقوقحةثالثهلراجو

يذلاراجلاامأومالسإلا/قحوراوجلاقحهلملسملاراجلافناقحهليذلاراجلاامأوءةبارقلا[/]

.٦۳:ةيألاءاسنلاةروس)۱(

.اوهف»ءايحإلايفتءاجواذكهلصالابتاج(۲)



٢٤۳قلخلاةرطنق

.”هراوجلاقحهلكرشملاراجلاوهفدحاوتحهل

هنأتننظىتحراجلاينيصويمالسلاهيلعليربج”يبيبحلازام»:لاقهنألِيهنعو

.«هدلاونمدلولاکهثرویس

23..نٍ.0. ."*«ەراجمركيلفرخألامويلاوهللابنمؤيناكنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.“*«هقئاوبهراجنمأيىتحدبعنمؤيال»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.°”«ناراجةمايقلاموينيمصحخلوأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.٩”هتیذآدفكراجبلكتيمرتناذإ»:لاقهنألَهنعو

.هيفهللاعطأفكيفهللاىصعوهنإفبهذا:هللاقف.يلعقيضيو

ينعنمملاذهلسبراي:لوقيوةمايقلامويينغلاهراجبقلعتيريقفلاراجلانإ:لاقيو

.ينودهبابدسوهفورعم

.'قيرطلالبققيفرلاورادلالبقراجلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

هللاناكالإهمعطيملوهبملعوواطهراجوًاناعبشتابءرمإنمام»:لاقهنأليهنعو
.«هنمءیربانآوهنمًاثيرب

..«ًاعئاجهراجوًاناعبشتابنمنمؤملاسيل»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

اي:لیقهنأيورو.اهمأىلعةمرحكهراجىلعراجلاةهمرح»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.”«رانلايفيه»:لاقف؟اهناريجيذؤتوليللاموقتو‹راهنلاموصتةنالفنإيهللالوسر

باوثلاباتكيفخيشلاوبآوامهيدنسميفرازبلاونايفسنبنسحلاءاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱(

.فیعضامهالکورمعنبهللادابعثيدحنميدعنباورباجثيدحنمةيلحلايفميعنوبأو

.لصألاباذكوءايحإلايفدرتمل()

نمدلولاك»هبدرتملتلق-رمعنباوةشئاعثيدحنمهيلعقفتم:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.«هدلاو

.حيرشيبأثيدحنمهيلعقفتم:يقارعلاظفاحلالاق)٤(

.حيرشيبأثيدحنميراخبلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(٥)
.فيعضدنسبرماعنبةبقعثيدحنميناربطلاودمحأهاور:يقارعلاظفاحلالاق)١

.ًالصأهلدجأمل:يقارعلاظفاحلالاق(۷)
.داتسإلاحيحصلاقوةريرهيبأثيدحنممكاحلاودمحأهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۸(



قلخلاةرطنق٢٤۳

.هراجرادجلصأيف/لجرلالوبينأ:ٍِلِيىهنو [ب/]

يذؤمناكنمالأ»:ىدانلزنملاعضومغلباملفةوزغالعهللالوسریزغ:لاقیو

هللايبنهدرفهرادجلصأيفلوبآينآريغطقالجرتیذآام:لجرلاقف.«انبحصيالفهناريجل

.(انحصتاللاقو

لاقالجرنأليقو.هتأرماوأهراجىلعهنبالجرلاقدصينأ:مالسلاهيلعىهنو

كيذؤتامنإ:رباجهللاقف.ينيذؤيراجيلنإءاثعشلاابأاي:هنعهللايضرديرفنبرباجل

.كيلعكراجبلقهللافطعيىتحىلاعتهللانيبوكنيبيذلاحلصأكسفن

:مالسلاهيلعهللاقفهراجهيلإاكشفأَييبنلاىلإلجرءاج:لاقهنأةريرهىبأنعو

؟لعفف:لاق.«قيرطلايفكعاتمحرطا»:ةعبارلايفهللاقمث.تارمثالث.(هلربصا»

ءاجف.هللا.هنعل:نولوقيف.هراجهاذأ:لوقيف؟كلام:لوقيفنولوقيفهيلعنورميسانلالعجف

هراجیذأىلعربصنم»:ثيدحلايفو.”دبأكيذوأالهللاوالكعاتمدر:هللاقفهراج

.(هرادهللاهکلم

:لاقلَكيبنلانأةريرهيبأنعو.ءوسلاراجلاةرواجمنمريخرحبلابوكر:لاقيو

کارايلام:لاقفاوسکنف."«هعنميالفهرادجیفةبشخزرغينأهراجمكدحأنذاتسإاذإ»

ايضغأوهنإراجلابلكلبصغأوهتيبةمارككرتتالراجلاو

اينجتمءاسامغوانصحهلأآتكرنكوهتنامأعزراو

اذهنإبراي:لوقيفهراجبًاقلعتمةمايقلامويلجرلاءيجي/:لاقهنأنسحلانعو [ب/۹]
يفيارنکلوقدص:برايلاق.لامالولهآيفهتنخامكلالجوكتزعولوقيفينناخ

.رجؤيفاهنعينهنيملوةيصعم

حیحصلاقوةريرهيبأثيدحنممكاحلاونابحنباودوادوبأهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)

.ملسمطرشىلع
هيلعقفتموهو-اذكهقالخألامراكميفيطئارخلاءاور:لاقوىنعملايفيقارعلاظفاحلاهانعمبركذ(۲)

هيلعقفتاوفيعضدانسإبةجامنياهاورو«هطئاحيفةبشخزغينأةراجمكدحأنعنميال»:ظفلب



۳٤۳قلخلاةرطنف

:دجسملابابىلعيدانينممالسلاهيلعرمأفهراجلِييبنلاىلإاكشالجرنأىوريو

۷y»راجارادنيعبرأنأ

كضرقتسانإوهنعأفكبناعتسإنإ؟راجلاقحامنوردتأ»:لاقهنألِييبنلانعو

نٍإوهتأنهريخهباصأنإفهتزانجتعبتاتامنإوهتدعضرمنإوهيلعتدجرقتفانإوهضرقأف

دهافةهكافتيرتشااذإوهنذإبالإيرلاهنعبجحتقءانبلابهيلعليطتستالوهتيزعةبيصمهتباصأ
نأالإكردقراتقبهيذؤتالو.هدلواهبظیغيلكدلواهبجرخيالوارساهلخدأفلعفتملنإفهل

همحرنملإراجلاقحغلبيالهديبيسفنيذلاو؟راجلاقحامنوردتأءاهنمهلفرتغت

۱.لا

هلاحنعرثکيالوءمالكلاهعمليطيالومالسلابهأدبينأاضيأراجلاقوقحنمو

ىلععذجلاعفريفهقياضيالوهتاروعىلعحطسلانمعلطتيالو«هتالزنعحفصيو«لاؤسلا
‹هرادىلإقيرطلاقيضيالو‹هئانفيفبارتلاحرطيالوهبازيمنمءاملابصميفالو«هرادج

‹هتاعرضنمهشعنیلو‹هتاروعنمهلفشکنیامرتسیلوتيبىلإهلمحياميفرظنلاهعبتيالو

+يفهيلإنسحيلو ٠1/4]هيلععمتسي/الو«هتببغدنعهرادةظحالمنعلفغيالوهرومأعیمج

هدشريلوهتملكيفهدلولفطلتيلو.مداخمىلإرظنلاموديالوهتمرحنعهرصبيو‹همالک

ملنإف‹هتقاطردقىلعءركنملانعهاهنيوفورعملابهرمأيو؛هایندوهندرمأنمهلعجياميلإ

.ملعأهللاوكلذلجألهرادنملحترينأبجيالفهكرتي

ةلأاسم

هقحناکبرقأناکتيبلکتاهجعبرأنمًاتيبنيعبرأىلإليقفراجلادحيفاوفلتخاو

ءةعبس:ليقوبناجنمتويبرشعىلإ:ليقوءبلكلاهيمحيامرادقم:ليقو.بجوأ
.ملعأهللاورودقلاةحئارهغلبتامرادقم:ليقوءةثالث:ليقو

زئاجقيرطهراوجعطقيملامىنعملااذهىلعناكاذإناسنإلاىلعراجلاقحبجيو

قيفوتلاونوعلاهبوملعأهللاوعماجقوسوأرئاجداووأ

.فيعضامهالكوقنوعي:لاقرٹیدحنمیلعپوپهدكامنببعک

.فيعضوهولماکلايفىدعنباوقالخألامراكميفيطئارخلاهاور.:لافوهوحتيقارعلاظفاحلارکذ)۲(

 



قلخلاةرطنف۳

سماخلابابلا

نيميلاكلمقحيف

.”€کناَمْيَأتكلماَمَو»:ەلوقىلإ.€ييرّقْلايذبَو»:هناحبسهللالاق

مکنامیآتکلمامیفهللااوقتا»:لاقهنأیهللالوسرهبیصوآامرخآنمهنآیوریو

مهكلملءاشولومهايإمككلمهللانإفهللاقلخاوبذعتالواوعيبفمتهركأامواوكسمأف
.٩«مکایإ

."”«نيترمهرجأهلفهبرةدابعنسحأوهديسلحصناذِإدبعلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

املمعلانمفلكيالوفورعملابهتوسكوهماعطكولمملل»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
.قطبال

ءيسالونئاخالوركامالوتخةنجلالخدي«yı:لاقهنآمالسلاهيلعهنعو

.°ةكلمملا

يفًادبعدجواذإفيلاوعلاىلإتبسمويلكبهذيناكهنعهللايضررمعنإ/:لاقيو[ب/7

نع.وفعنمکهللالوسراي:لاقفليهللالوسرىلإءاج:لاقرمعنبهللادبعنعو

.٢۳:ةيآلاءاسنلاةروس(١)
رخآناكيلعثيدحنمدوادوبأىورفثيداحأةدعيفقرفماذه:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

ةيصورخآناكسنأثيدحنمنيحيحصلايفو«مكناميأتكلماميفهللااوقتا»يهلالوسرمالك
رذيبأثيدحنمامهلو«مكناميأتكلماموةالصلاةالصلا»توملاهرضحنيحوييهللالوسر
ةياورظفل«مهنيعأفمهومتفلكنإفمهبلغياممهوفلكتالونوسبلتامممهوسبلاونولكأتامممهومعطا»
نمونوسبلتامممهوسکاونولكأتامممهومعطافمكيكولممنممكميالنم»دواديبألةياوريفوملسم
.حيحصهدانسإو«ىلاعتهللاقلخاوبذعتالوهوعيبفمهنممكمياليال

.رمعنباثيدحنمهيلعقفتم:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)
.ةريرهيبأثيدحنمملسمهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)٤(
ءىيسىلعًارصتقمةجامنباوًاقرفميذمرتلاوًاعومجمدمحأهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(٥)

فيعضوهونانملاوليخبلا,يذمرتلاودمحأدازورکنممهنمدحأدنعسیلوركبيبآثيدحنمةكلمملا

.هيقيرطدحأيذمرتلانسحو



o٤۳قلخلاةرطنق

.٩«ةرمنيعبسمويلكهنعفعأ»:لاقمثويهنعتمصفمداخلا

هلمحأهللادبعاي:لاقفهفلخیعسيهمالغوةبادىلعالجریأرةريرهابأنأیوریو

ىشمامًادعبهللانمدادزيدبعلالازيال:لاقمثءهلمحفكحورلثمهحوركوخأوههنإف

.ىلاعتهللاهجولةرحتنأفىبهذا:لاقف.كنمةحارلاتدرأ:تلاق؟كلذتلعف

.رحوهفهللاكازخأكولممللتلقىتم:لاقهنأيرهزلانعو

غلبامف:هلليقف.مصاعنبسیفنم:لاق؟ملحلاتملعتنممسيقنبفنحأللليقو

نباىلعدوفسلاطقسفءاوشهيلعدوفسبهلمداخهتتأذِٳهرادیفسلاجوهامنیب:لاق؟هملح

لاقف«قتعلاالإةيراجلاهذهعورنكسيسيل:لاقف.مداخلاتشهدفتامفهرقعفاهدينمهل

.كيلعسأبالةرحتنأ:اهل

ةعرسمتءاجف«ءاشعلابهتيراجىلعلجعتسافنارهمنبنوميمفاضًافيضنأىوريو
.ينتقرحأدقةيراجاي:لاقفنوميماهديسسأرىلعاهتقزهافترثغفءةؤلممةدئاماهعمو

نيمظاُكلاو»:تلاق؟لاقامو:لاق.هللاهلاقامّيلِإعجرإسانلابدؤموريخلاملعماي:تلاق
:تلاق.كنعتوفعدق:لاق.€ساَنلانَعَنيِفاَعلاَو»:تلاق.يظيغتمظك:لاق.€ظْبَقلا
]۲1/4۰].هللاهجول/ةرحتنأ:لاق."”«نيِنسُحُملاٌبحُيهللاو

.«مكلاجأكًالاجآاهلنإفمكئانإرسكىلعمكءامإاوبرضتال»:لاقهنألييبنلانعو

هنإفولحلاهمعطياملوأنكيلفًاكولمممكدحأىفكاذإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
."”«هسفنلبيطأ

هيلإهبّرقوهتنؤموهرحهافكفهماعطةعنصًاكولمممكدحأىرتشااذِإ:لاقهنأًاضيأهنعو

.“«هذهلكلقيلوهدييفاهعضيفةمقلذخأيلوأهعملكأيلوهسلجيلف

.بيرغنسحلاقوېذمرتلاودوادوبهاور:ينغملايفيقارعلاطظناحلالاق)۱(

.١۱۳:ةيالانارمعلآةروس(۲)
.فيعضدنسبقالخألامراكميفيطئارخلاوطسوألايفيناربطلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)
نيظفللابيطئارخللقالخألامراكميفوهوظفلفالتخاعمهيلعقفتم:هوحنثيدحيفظفاحلالاق()

.يراخبلادنعةظفللاهذهوهجالعركذيملهنأريغفنصملاامهركذنيذللا

 



قلخلاةرطنق٢۳

نإ:ليقو.رزولافصنهيلعورجألانمنالفكهلحلاصلادبعلا:لاقهنأفنحألانعو

ًامئاقينبرضيوًاسلاجيلصييالوم:لاقفكببسام:هلليقفميبملالأسكيلامملاضعب

.ًارقاذإنحليوينبساذِإبرعيو

هتقتعأفلاق.'مالغلااذهىلعكنمكيلعردقأوهوكارينآلالجوزعهللانإدوعسمابأاي»

.ىلاعتهلل

كلمحام:لاقفءاناوتوهلةقانفلعنعلفغدقوهلمالغللاقءادردلاابأنإ:لاقيو

.كبضغأنأتدرأ:لاق؟تلعفامىلع

.ىلاعتهللاهجولرحتنأفبهذاًارجأبضغلاعمنعمجأل:ءادردلاوبألاق

كلأسأ.لوقيدبعلالعجفهلًادبعبرضمالسلاهيلعيبنلاباحصأضعبنأىوريو

لاقفهديكسمأويهللالوسرىأراملفهيلإقلطنافدبعلاحايصويهللالوسرعمسفهللاهجوب

ايهللاهجولرحهنإف:لاق«كديبتكسمأينتيأراملفهفعتملوهللاهجوبكلأس»:مالسلاهيلع

.رانلاكهجوتعفسللعفتملول»:هللاق.هللالوسر

هيلععلطافليللابكولمملاسحعمسيديسلاناكفكولممهلناكالجرنإ:لاقيو/[ب/٤٠]

هةهمدحالوليالوميالومويالومايلوقيوهوهعمسفدبعلاهاريالثيحنمةليلتاذديسلا

رحتنأفيالومكالومويالومتنآلب:هللاقهدیسهعمساملفيتايحمايأكتمدخليالوم

.ةريثكاذهيفراثألاو.ملعأهللاوءهللاهجول

:لاقيو"”«ةمايقلامويهتيعرنعلوؤسمعارلګ:مالسلاوةالصلاهيلعلاقدقو

.باسحلاتطرفاميفكيلعونارجأهلفكبىلتباوهبتيلتباكمأوكيبألكوخأكولمملا

.«كبدعسالوكيبلالتنألبةكئالملاهللوقت

.ملسمهاور.هانعميفيقارعلاظفاحلالاق()
.دوعسميبآٹیدحيفملسملهياوريوالسرمدهزلايفكرابملانباهاور:يقارعلاظفاحلالاق)۲(

نباثيدحنمهيلعقفتم«هتيعرنعلوؤسممكلكوعارمكلك»رمعنباثيدحيفيقارعلاظفاحلالاق(۳)
.رمع



٧٤۳قلخلاةرطنق

الوهتالصنعهلجعياللاصخثالثهالومىلعكولمملل»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.(هعابتسااذِإهعتبيوهماعطنعهميقي

همدختسيالوهتقاطقوفهفلكيالوهرهظيفديوهنطبعبشينأ:كولمملاٌقوقحةلمجو

ءهتالزنعوفعينأوءاردزالاوربكلانيعبهيلإرظنيالوراهنلابهتمدخىصقتسانإءاشعلادعب

ءهتعاطيفهريصقتوهللاقحىلعهتيانجووههتوفهيفهتيانجوهتوفهبهيلعهبضغيفركفتيو
.ملعأهللاوهتردققوفهيلعهللاةردقنأحم

هديعىلعديسلاقحيف:لصف

ةثالثلوأوةنجلانولخديةئالثلوأيلعضرع»:لاقهنأأَييبنلانعثيدحلايفو

[1/404]حصنوهللاةدابعنسحأكولممدبعوديهشلافةنجلانولخديةثالثلوأامأف/رانلانولخدي

قحيطعيالةورثوذو١طلستمریمأفرانلاهنالٹلوأ"مولايعوذففعتم'ريقفوهديسل

."«روخفريقفوهللا

ءهيلعهنمتثأامهلظفحيو‹هتعيضيفهحصنينأهدبعىلعديسلاقحنإةلمجلابو

يفقولخملةعاطالفهللاةيصعمبهرمأنإالإهلاوحأعيمجيفهيصعيالو‹هتمدخنسحيو

نعهفعضيكلذنألءهنذإبالإًاعوطتموصيالوهنذإبالإةلفانيلصيالو«قلاخلاةيصعم
.هقحنعلوؤسمهديسنأامكهديسقحبمايقلانعلوؤسمهنألةمدخلا

هتیبلهآيعارلجرلافهتيعرنعلوؤسمعارلك»:ديهللالوسرلاق:نسحلاوبألاق

كلمىلععارلجرلادبعوهنعةلوؤسميهواهجوزتيبىلعةيعارةأرملاومهنعلوؤسمو

.“«هتيعرنعلوؤسمعارلكوعارمکلکفهنعلوؤسموهوهديس

نعلأسيمامإلافهتيعرنعةمايقلامويلوؤسميعارلانأ»:رخآثيدحيفءاجدقو

لجرلاوتعضامنعواهجوزقحبمايقلانعلأستةجوزلاوءاهمامإنعلأستةيعرلاوءهتيعر

لاسيىلوملاوءهقحنمعيضاموالومقحبمايقلانعلأسيدبعلاو«هتجوزىحنعلأسي

.؟فيفع»ءايحإلاىفتءاجولصألاىفاذكهتءاج()
.اذكهلصألايفتدرووءايحإلايفدرتمل()
.ةريرهيبأثيدحنمنابحنباونسحلاقويذمرتلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)
نملضفآلداعلاونمموي»هيفركذو.سابعنباثيدحنمىقهيبلاوىناربطلاهاورىقارعلاظفاحلالاق(4)

.'هتیعرنعلوؤسممكلكوعارمکلك»رمعنباثیدحمهيلعقفتمواةنسنیعبسةدابع

 



قلخلاةرطنق۸٤۳

دلاولاوءهدلاوقحنعلأسُيدلولاو«هراجقحنعلأسيراجلاودبعقحنمعيضامع

.«هدلوقحنعلأسي

لابو.”€َنوُلَمَْياوثاَكمَعَنيِمَمْجَأْمْهَلاسَلَكِيرَوَ»:لدعلامكحلالاقكلذكو
.قيفوتلا

ءاخألایف

ليملاقداصببسكتاهنأل؛ةفلألابابسأنمةدوملاوهللايفةاخاؤملانأملعيلو/[ب/٥٤٤]

لصأنألةفلألابتارمىلعأاذهوءاتاماحمؤءافوةافاصملاصولخبثدحتوًةافصمواصالخإ

ءاخرلايفةنيزمهنإفقدصلاناوخإبمكيلع»:مالسلاهيلعلاقفةاخاؤملاىلعثحومهرفاطت

.'ءالبلايفةمصعو

ىفةجردهلهللاثدحأالإهللاىفًاخأدبعلاثدحأام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

۱۱.°ءةنجلا

.اهسفنلیریاملثم

الوهاشغیالوهملظيالوهملسيالملسملاوخأملسملا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.٩«هلذخيالوهنوخي

.«ىرخألاامهادحإلسغتنيديلاكنيملسملالثم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

ام»سنأثيدحنمناوخإلاباتكيفايندلايبأنباهركذلاقو«اخأىخآنم»ظفلبيقارعلاظفاحلاهركذ(۲)
۱.فيعضهدانسإلاقو.«هللايفاخأدبعثدحأ

اذهوهيلعقفتمهلوألاقوةريرهيبأثيدحنمملسمهاور:هيفلاقوثيدحيفيقارعلاظفاحلاهرکذ)۳(
.هرخا

.؟ثيدحلا...ىرخألاامهادحإلسغتنيديلالثمايقتلااذإنيوخألالثم»ظفلبيقارعلاظفاحلاهركذ()
هيفوسنآٹیدحنميسرافلالدنسميفيمليدلاروصنموباوةيحصلابادايفيملسلاهور:لاقو

.تايبزحلانملوألايفيسرافلاناملسلوقنموهو باذك-يلهابلابلاغنبدمحمنيدمحأ

 



۹٤۳قلخلاةرطنق

.”ءاضعبمهضعبدشيناينبلاكنوملسملا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

هضعبىكتشإنإدسجلالثمكمهمحارتومهذاوتيفنيملسملالثم»:مالسلاهيلعلاقو
°”«رهسلاوىمحلابەرثاسىعادت

الأةرخألاوايندلايفةدعمهنإفناوخإلابمكيلع:لاقهنأبلاطيبأنبيلعنعو

.ميمقيِدَصلَوَنيِمِفاَشنمابلاَمَف»:رانلالهأىلإاوعمست

.نازحألاءالجناوخإلاءاقل:لاقهنعهللایضررمعنعو

هنمزجعأنإوءناوخإلابلطيفرصقنمسانلازجعأ:لاقهنأناوفصنبدلاخنعو

.مهنمهبرفظنمعّيضنم

.بيبحهلسيلنمبيرغلاينباينسحلاهنبالبلاطيبأنبيلعلاقو
لاقو.ناوخألاةرثكوناطلسلازعونامزلالابقإ:لاقف؟شيعلاامءامكحلاضعبلليقو

[1/406].عفوخأرئاخذلالضفأ:ءابدألاضعبلاقو/.ًاناوعأهلاوناكًاناوخإذختإنم:زتعملانبا

.هناوخإةرثكءرملاةيلح:ليقو

:ءارعشلاضعبلاقودعاسودضعدعاسمقيدص:ءاغلبلاضعبلاقو

دعاسمقيدصايندلايفيمهوةريثكرومأيفلاجرمومه

دحاوحورلاونامسجامهمسجفامسقنيمسجنیبحوركنوكن

اذإفاولخدفبابلااوحتففهلزنميفهدجيملفهناوخإضعبهرازءاملعلاضعبنأىوريو

:لاق؟كيكبيام:هلليقفیکبفنولکأيمهدجوفمهاتأفهنماولوانتفنبجوزبخاهيفةرفسب

.مهنمتسلونيحلاصلاقالخأبينومتلماعوفلسلاناوخإينومتركذ

.كيلعهودعلًاودعودعلاو‹هقدصلًاقيدصقيدصلايمسامنإ:لاقيو

هيفعدتالوءبلقلاىلختتهتبحمنألًاليلخليلخلايمسامنإ:لاقهنأبلعثنعو

:راشبلوقدشنيوهتئالمالإًاللخ

اليلخليلخلايمسهبوينمحورلاكلسمتللختدق

هضعبدشيناينبلاكنمؤمللنمؤملا»ىسومنباثيدحنمهيلعقفتملاقوهوحنيقارعلاظفاحلاركذ)۱(
.(اضعب

.هيلعقفتمريشبنبنامعنلاثيدح:لاقر«ثيدحلا...نينمؤملالثم»هريغظفلبيقارعلاظفاحلاركذ()
.١٠٠٠١١٠:ناتيآلاءارعشلاةروس(۳)
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لصف

:نيهجونمنوكتدقسانلايفةاخاؤملانأملعا

.رارطضالاىرجميرجييذلاقافتالابةبستكمةوخأ:امهدحأ

.رايتخالاودصقلابةبستكمةوخأ:يناثلاو

مثعبطلااهيلإاهدوقيبابسأىلعدقعتتاهنأل؛ًالاحدكوأيهفقافتالابةبستكملاامأف

:بتارمعبسىلإهلاوحأةياغيف

.اهبنافلأتيواهيفناعمتجيةلاحيفسناجتلاءاخإلابابسألوأف

ةدنجمدانجأحاورألا»:لاقييبنلانأ:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعيوردقو

.«فلتخا/اهنمركانتاموفلتئإاهنمفراعتام[ب/4۷]

اذإف.ًاينيدًادقعثدحيملامًافيعضهبناكفعضنإوفالتئالايوقسناجتلايوقنإف

.هجولكنملكاشتلاىفتناهجونمسناجتلامدع

:دشنيو.قرتفتاللاكشألاوقفتتالدادضألامكحلاروثنميفليقدقو

فاصتنإهينالوقتلقفامتقترفتمللئاتقو

فالآولاكشأسانلاوهتقراففيلكشنمنكيمل

:دشنیو.حضاواذهوفالتئاللةدعاقوءاخإلالصأعونتنإوسناجتلايفتبثف

:رخآلاقو

يبراقألوكشلانإمهلتلقفهتبارقنمخأاولاقفيخأتلقف

بسانملالوصألايفانتقرفنإو يتمهويمزعوييأريفيبيسن
.يتاوتنمالإيشامتالو«لکاشتنمالإلكاوتالو«سناجتنمالإسلاجتال:لاقيو

ءاخأإالابترنمةيناثلاةبترلايهونيسناجتملانيبةلصاوملاسناجتلاثدحيدقمث
ةبتاكملاتبثتالامكليقكلذلورفنمقافتالامدعنأل؛قافتالادوجوامهنيبةلصاوملاببسو

:دشنيو.هتفلاخنمبلقيفةبحملاتبثتالكلذكءاملاىلع

.ةشئاعثيدحنميراخبلاوةريرهيبأثيدحنمملسماور:ىنغملايفيفارعلاظفاحلالاق)۱(



4قلخلا؛ةنرظنقن

رمممهافجنإفآلوأاوبذنعمهتقفاونإساللا

رعواهقيرطنألتكررتاهبسينأالضايرنممك

نعثدحتمث؛طاسبتالااهببسوءةسناؤملايهو:ةثلاثةيترةلصاوملانعثدحتمث

:ةسماخةبترةافاصملانعثدحتمثءةينلاصولخاهببسوةافاصملايهو:ةعبارةبترةسناؤملا

[1/40۸]بايسأاهلبقاموءاخالالاوحأيفلامكلایندأيهةيترلاهذهوءةقثلااهببسوةدوملايهو/

يهو:ةسداسةبترةدوملانعثدحتمثءةقادصملايهفةدضاعملااهبنرتقانإفءاهيلإدوقت

ىهو:ةعباسةبترهنمتثدحسفنلالئاضفلناسحتسالاناكنإوءناسحتسالااهببسوةبحملا

اهيبسوقشعلايهو:ةنماثةبترهنمتثدحةكرحلاوةروصللناسحتسالاناكنإوماظعأإلا

:نومأملالاق.عمطلا

عملادازاذإدادزيمثعلووحازمقشعلالوأ

عبتىوهينملكلملاةبترهبتلاعنإووهينملك

؛دودحملاحالو«ةردقمةبتراهزواجنملسيلوةدومحملابترلارخآيهةبترلاهذهو.

نإوحاورألاةطلاخمىلإيضفتوءاهتاوذتزيمتنإوسوفنلاةجازممىلإلوؤتدقاهنأل
.اهتياهنىلعفوقولاالواهتياغرصحنكميالةلاحهذهوءاهداسجأتقرفت

يبأنعىكحيلوقلااذهلثمو.كريغهنأالإتنأوهناسنإقيدصلا:يدنكلالاقدقو
نبةحلطعطقأىلواملهنأكلذوهنعهللايضرباطخلانبرمعيفهنعهللايضرقيدصلاركب

همتخيلرمعىلإهباتكبةحلطىتأفرمعنم:ًاسانهيفدهشأوًابتكهلبتكوءًاضرأهللادبع
:لاقف؟رمعمأتنأةفيلخلايردأالهللاو:لاقفركبيبأىلإًابضغمةحلطمجرفءهيلعمتتماف

.انأهنکلرمعلب

نمكلذوءاهيلعثعبيثعابواهيلإوعديعادنمدبالفدصقلابةبستكملاةوخألاامآو

ِ.ةفافوةبغر:نيهجو

ىلإوعديليمجبمسوتيوهئاخإىلعثعبتلئاضفناسنإلانمرهظتنأيهف:ةبغرلاامأ
[1/40۹]ءاهبلطلفلكتريغنمةبولطملاتافصلاروهظل/اهدعبيتلانمىوقأةلاحلاهذهو«هئافطصإ
نملكالوءهلهأنمناكريخلارهظأنملكسيلفعنصتلابرارتغالانماهيلعفاخيامنإو
يفهلًانسحتسمهيلعمودينأالإهلفانمءيشللفلكتلاوهعبطنمناكنسحلابقلخي

.ًاعاطمىوههلفلكتلاوءاعابطهيفهلعبطلاريصيفءعرشلايفهبًانيدتموءلقعلا
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ضعبنوكتنأبلغألاامنإوءالفعبطلابةلماكلضافلاقالخأميمجنوكتنأامأو

هيلعبلغأةداعلايفهبعبطتامريصيىتح«ةداعلابيراجلامبطتلاباهضعيوءعبطلابهلئاضف

.ناثعبطةداعلاليفكلذلوةداعلافلاخاذِإءهيلعًاعوبطمناكامم

:يمورلانبالدشنيوعبطلايفسيلامنوكينأعبطلايفسيل:ءامكحلالوقمدقتدقو

بلاثلااهلبلقلايفقدصيةنيطنمسانلانأبملعاو

بزاللاءامحلاحافلاذإمهقالخأسانلاجالعالول

سنأينمءافطصإىلإهتدحوةناهمو«هدارفنإةشحولناسنإلارقتفينأوهف:ةقافلاامأو

.هتالاوموهترصنبقثيوءهتاخاۋمب

يفبغريملنمو‹ناهتمالاودئادشلابيلبةمالسلايفابغريملنمونالذخلاوةوادعلاب

.نارسخلاوةمادنلابيلبفورعملا

ءايلوأوسوفنلاءامسمهنأل؛ددعلالضفأورئاخذلاسفنأنمقدصلاناوخإنإيرمعلو

.بئاونلا

؟كيلإبحأسانلايأ:ةيواعملليقو.قيقشنمدوأقيدصبر:ءامكحلا.لاقدقو

:رعاشلالاقدقو.سانلاىلإينيحيقيدص:لاق

حشاكلابيرقلامحرلانمريخًاصلخمكبحينممةدومل/اب0

لصف

هثعبتالومهئافطصإلبقمهقالخأنعفشكيلفناوخإلاءافطصإىلعناسنإلامزعاذإف
الويرجيريخهاياجسضعبقلملاوقاقنلانوکینميفسیلوةربخلالبقمادقإلاىلعةدحولا

.لمأیحالص

هنیعنمهتبحمفرعاوهمالكنمالهلعفنملجرلافرعا:ءامكحلاتلاقكلذلجألو
:درجعنبدامحلاق.هناسلنمال

رسييفهايندنمتمدامهركنتسيلكلخأنممك

ىرشېلاوبيحرتلابكاقليهتدوميفكلعنصتم
رهدلاعًماذإكيلعىدعريغوذرهدلاوادعاذإو



قلخلاةرطنق
۲

:ثيدحلايفو.بحاصنمليعافأهيلإبوسنمو«براقنمبموسومناستإلانأىلع
.(بحأنمعمءرملا»

بحاصلانمرانلاىلعناخدلاالوءيشىلعلدأءيشام:هللاهمحردوعسمنبالاقو

:دشنیو.هنیرقىلعنظيامءرملابنظي:لاقو.بحاصلاىلع

ىدتقينراقَملابنيرقلكفهنيرقنعلسولستالءرملانع
.بيرلالهأةبحاصموءوسلاءالخأنعزرتحينأًاضيأهجولااذهنممزلف

:دشنيو.رايخألابنظلاءوسثروترارشألاةبحص:ءاغلبلاضعبلاقدقو

ميلحلاةسلاجملقعنمويأرءافسهيفسلاةسلاجم

ميدألانمميدألادقامكءاوساعمنيرقلاوكنإف

[١11/4]ةربتعملالاصخلافمهئافطصإلبقمهقالخأةربخومهئاخإلبقناوخإإلاربسمزلاملف/

ىلإيدهيروفوملقع:اهدحأ:لاصخعبرأقافتالالصأيهيتلاةسناجملادعبمهئاخإيف

.ةماقتساهبحاصلمودتالوةدومهعمتبثالقمحألانإفرومألادشارم

.«مۆشقمحألاةبحصومؤلءاذبلا»:لاقهنأيهللالوسرنعيوردقو

اميرقمحألانأل؛قمحألاةاخاؤمنمًاررضلقألقاعلاةوادع:ءامكحلاضعبلاقو

:دشنيو.هترضميفدحلازواجتياللقاعلاوعفنيهنأنظيورض

ءاخإخألكبقشتالفاليخانختمتتكامانإ

ءايحلاومهنملقعلالهأبقصلأفتريخنإو
ءافكنملئاضفلاتلضافتاماذإهلسيللقعلانإف

تفيكفهسفنودعنيدلاكراتنإف«تاريخلاىلعهبحاصبفقاولانيدلا:ةيناثلاةلصخلاو

.هریغةدومهنمیجرت

مهنإفبدألاويأرلاوبسحلاونيدلااذناوخإلانمفصتسا:ءامكحلاضعبلاقو

دشنيو.كتيفاعدنعنيزوكتشحودنعسنأوكتيئاندنعديوكتجاحدنعكلءادر

.تباثنبناسحل

بيرغنسحلاقويذمرتلاءاورلاقوفيعضدنسبةمامأييأثيدحيفلوألاهرطسيقارعلاظفاحلاركذ() .نخشلاطرشق۱ ۳٢۲/م۲/جتاريخلارطانقنيخيشلاطرشىلعحيحصلاقومكاحلاو



rotقلخلاةرطنف

ليلمهءالبلايفنكلوريكمهءاخرلاءالحأ

ليلخةبئاندنعكلامفىحخاؤتنمةلقكررغتالف

لوقياملعفيسيلنكلويفوانألوقيخألكو

ًاكراتهبًارمآريخللرثؤملاعفألاىضرمقالخألادومحمنوكينأ/:ةثلاثلاةلصخلاو

بلجتةدوميفريخالوقالخألادسمتوءادعألابسكتريرشلاهدومنإفنًعايهانرشلل

.اضعباهضعبقرحيرانلاةرجشكءوسلاناوخإ:زتعملانبالافوةمالموةمادنةروثوةوادع

كلذنإفهتاخاؤميفةبغروهبحاصىلإليممهنمدحاولكلنوكينأ:ةعبارلاةلصخلاو
لكالوًابلاطهيلإبولطملكسيلهنألةقافاصملابابسألادشأوءةاخاؤملالاحيفدكوأ

لاقامکًابثاخینعمناکهيفدهازيفبغروهيلععنتممةدومبلطنموءًابغارهيفبوغرم

:يرتحبلا

اهطعأملةدومكنمتبلط

[ب/٤)]

عفاشبنوكيدويفريخالفةعافشالإكيندبالتنكنإف
عفانريغهنأيسلعلنكلوىلقنعكباتعيكرتاممسقأو

عئاطريغًاهوركمهنمدبالفًاعئاطربصلامزلأملاذإينإف

اهروفوبسحبوهئافطصانيعتوءءاخإبجوناسنإلايفلاصخلاهذهتلمكتسااذإف

لاحمهنمدحاولكلةفلتخمتاقبطىلعناوخإلانإفبةقثلاوهيلإليملانوكينأبجيهيف
ةلاحىلعمهعيمجلاوحأقفتتسيلوةرزاولايفاهدسيةملثوةكراشملايفاهبصتخي

.ةدحاو

.ةفلتخمهترمثودحاوهبارشرجشلاكلاجرلا:ءامكحلاضعبلاقو

ءاودلاكةقبطوهنعىنغتسيالءاذغلاكةقبط؛تاقبطثالثناوخإلا:نومأملالاقو
.ادبأاهيلإجاتحيالءادلاكةقبطو/ًانايحأاهيلاجاتحي[ب/]

ناوخإلانمءادلاكمهنمناکنمسیلوفصوامىلعمهلكسانلانإيرمعلو

ًارذحتومهرشنمًافافكتسإةدوملابنوجاديامنإو‹نيروذحملاءادعألانممهلب‹نيدودعملا



۳ooقلخلاةرطنق

ءاهقاروأةرضخلاةلظنحلاكهيلإكحاضلاودعلالثم:ءامكحلاضعبلاقدقوءمهتفشاکمنم

:يفقثلامكحلانبديزلدشنيو.اهقاذملتاقلا

يوترمءاملایوتراامينعكرشوهلككريخناكافافكتيلف

.اهعطقىرنانيديأحفاصنانإ:ةباحصلاضعبلاقو

ضعيلاقدقو.مهنعلتلانبولقنإوماوقأهوجويفكحضنلانإهريغوأركذوبألاقو

:ءارعشلا

معطيملآتوميلىنمتدقهردصًاظيغتجضنانمبر

مهنمناكنمنارخألانافنصلامهناوخإللافناوخإلاددعنمءادلاكناكنمجرخاذإف

نممهلضفأفءاهحالصواهجالعءاودلاواهتايحوسفنلاماوقءاذغلانأل؛ءاودلاكوءاذغلاك

هنأل؛لثمهلنوكينألقوهلثمنامزلاهدجوأنمليغبنيفمعأهيلإةجاحلانألىاذغلاكناك

هيلعضعينأهليغبنياذهلدجاولافرهوجلاسيفننمىلغأورمحألاتيربكلانمزعأ

[64٤/1]دشنيو/.لاملاعفنمعأناوخإلاعفننألءهلاومأرئاخذنمًاحشدشأهبنوكيو«هذجاونب

:قدزرفلل

بستكيلاملاباهذدعبلاملاوافلخهلىقلتالفكوخأىضمي

نإفءهقالخأرئاسىضراذِإهنمامههركينيقلخوأقلخلهيفدهزينأيغبنيالمث

نأعمءعبرأعابطوذوهودحاوًاقلخقیدصنمدیرتفیک:يدنكلالاقو.زوعملامكلا

كيخأنمكلنوكينأ.كبسحوءهريغسفنبفيكفًانايحأهتعاطىلإبيجتالناسنإلاسفن

:يثاطلامامتيبالدشنيو.هدقفنمريخخألاةبتاعم:ءادردلاوبألاقدقو.رثكأ

هبئاعمدعتنأالبنءرملاىفكاهلكءاياجسىضرتيذلانمو



قلخلاةرطنق٦۳

aهذختافًاءوسكيف .الخكسفنل

نعءاضغإللايفناوخأإلاوفعذخأةدوملاقحنم:لاقهنأبهونبنسحلانعو

.ناکنإريصقت

.باتعريغباضرلا:لاق.”؟ليمَجلاٌحفّصلاحُفْصَف»:ىلاعتهلوقنميلعنعو
:يمورلانبالدشني.هريغتنقيتيملامهبنظلاءيسيالنأاذكهو

ابرشمردكيوأنيعبمليىذقنمدبالوايندلاوسانلامه
ابذهملاتسلوايندلايفبذهملايغتبتكنأفاصنإلاةلقنمو

.ررغهءاخإوءرطخهدادوفريكنتلاكيشوريغتلاعيرسوهفناوخإلانمكولملاامأو

:ناعونمهو

برقأونيللملاملسأاذهفهئاخإنمدوهعملاىلإدوعيمث./ةحارتساهللمنوكينممهنم[ب/٥٠٤]

همظنامبلثملامدقتنإوهتدومنمىنسحلاىلإعجريلهتحارتساتقويفحماسينيلجرلا

:لوقينيحرعاشلا

هعراشمتفجوراثآهنمتفعامدعبرهنلانمءاملادوعي:اولاقو

هعدافضتومتهاطشبعشتوًادئاعءاملاعجرينأىلإ:تلقف

.نونظلابهتمرحطقستومهوتلابهقححرطينأيفبنيالهللماذهنمنكلو
ادهعالوًاظافحركذتيالودوالوءاخإعجريالوًاحرطأوًاكرتهللمنوكينممهنمو

علقينأيغبنيفتاوهشلاضراوعوتارطخلاساسونمهتدومنألءالاحنيلجرلامذأاذهو
.ةمرهلاقامكاذهلثموكراتملانسحبةطلخلالبقهنع

بوقثلااهتناشناهيتإبراعتسمىمحلةبيقاثك
بودناهينذإبتيقبدقواهيلإاهتراجىلحتدأف

ةيحصلاوةوخألاقحيف:لصف

:ناعونةوخألانأملعا

.۸0:ةيالرجحلاةروس)۱(

 



oyقلخلاةرطنق

.نيدلاةوخأ:امهدحأ

.ايندلاةوخأ:يناثلاو

ةعفاشةمايقلامويىجرأوةعفنمرثكأوةبقاعدمحأوةرخالاوايندلايفتبثأنيدلاةوخأف

نعيوردقو."”«نيَِّملأالإوُدَعضعتلمُهُضعَبذموءالخألا»:ىلاعتهلوقىلإىرتالآ
.«رانيدمويلككيطعيخأنمكلريخكترخآرمأكركذيخأ»:لاقهنألييبنلا

[[/٤٤٤]لیقهنآيورو.باچتست/هللايفخالخالاةوعد:لاقهنأهنعهللايضررکبيبآنعو

.«كركذتيسناذإوكناعأتركذاذإيذلا»:لاق؟ريخباحصألايأهللالوسراي

:هللاهمحرسادرملالبوبألاقدقوءىفکيامهللايفةوخألاقوقحنممدقتدقو

لاملادلاتيفهتكراشويدوهلناكنيدلااذهلهأنمناكنم

لاخلاومعلانودكهجولالإمهبحألينأملعيهلل

عفدوعفانملارجوتامهملايفاهبةناعتساللناسنإلااهيلإجاتحيامنإفايندلاةوخأامأو

:رعاشلالاقامكهتفصنمهسفنلراتخينأناسنإللىغبنينكلوتاململاوبئاوتلا

رهوجلاوتوقايلانمىفصأهدونمناوخإلانمبحصا

رشحملاىلإرسلاركذيملهتعدوأكرساذإنمو

ربصيملوقوشلاهقلقأهنيعنمتبغاماذإنمو

اذهوةبهرالوةبغرنعهتدومنكتملنمةدومسانلاصلخأ:ءامكحلاضعبلاقدقو
نمقالخأناسنإلادنعتفصاذإمثءدوجومريغمودعملامكلانألءدوجولانمليلق

.هتمرحهيلعتبجووهقوقحهتمزلهريخوهعفنأوجريًاخأهذختأوهربتخا

.قرلاةيدوبعالءاخأللاةيدوبعةيدوبعلا:فلسلاضعبلاقدقو

داقتعاهقوقحلوأفهسفنليدعكلعجدقفةدومبكلداجنم:ءامكحلاضعبلاقو

.ةينالعلاورسلايفهحصنمث؛مرحمريغيفهيلإطاسبنالابهسانيإمث«هتدوم

.1۹:ةيآلافرخزلاةروس()
نباوءريمألايفكلذنأفورعملاوظفللااذهببيرغوهودوادوبأهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

نأءرملاةداعسنم»يلعثيدحنمةبحصلابادآيفيملسلانٰمحرلادبعيبألولماكلايفريثألا

.(نيحلاصهناوخإ

 



۳o۸قلخلاةرطنق

لأسيالإهراهنيفةعاسولوًابحاصبحصيبحاصنمام»:مالسلاهيلع/لاقدقو [ب/]
.'هعیضوأهللاقحاهيفىدألهةمايقلامويهتبحصنع

.°«ەبحاصبامهقفرأهللاىلإامهبحأناكالإنانثابحطصاام»:ًاضيألاقو

يلعسوفةسفنطىلعدعاقهتدجوفدمحأنبليلخلاتيتأ:لاقهنأيديزلانعو

ىلعايندلاعستالونيباحتمىلعطايخلامسقيضيالهنإلاقوهيلعقييضتلاتهركف

.«هسفنلیریالاملثمكلیریالنمةبحصيفريخال»:َيلاقدف

يفهتبقارمنإفةبكنهلانيوأةثداحنمهبونيامفهتنواعممثهنعلاقثألافيفختاهنمو

.ةريرسلاًادعأةينالعلاناوخإعابطنمكلذومولةدشلايفهكرتوقاقنرسلانودرهاظلا

كلىعسنممهرشوكرهدىلعكلنيعملامكباحصأريخ»:لاقهنأويهنعيوردقو

.«كموييفءوسب

:دشنیو.كافكنممهنمريخوكاساونمكناوخإريخ:لاقهنأيلعنعو

دئادشلادنعناوخإلااهنكلوفطالمانيوهلادنعخألكو

قحلابيصاوتلالاق؟اوعمتجااذإناوخإلاىلعبجييذلاام:فلسلاضعبلليقو

بّصلأباوَصاَوَنَوقَحْباوَصاَوَنَو»:ىلاعتهللالاق.ربصلابيصاوتلاو

ر

4”°.
ردقاذإهملظدارأوأهءوسيامعيمجنمهظفحينأ-:بحاصلاىلعبحاصلاقحنمو

نأديرأينإ:لاقوةريرهيبأىلإءاجالجرنایوریو.هلاموهسفنبهیساویوكلذىلع
كبوثوكمهردوكرانيدبقحأنكتال:لاق.ال:لاق؟ءاخإلاقحاميردتأ:لاقف.كيخاوأ

.ًاذإبهذاف:لاق؟ةلزنملاهذهغليأملنإ:لاق.ينم/[ب/]

يطعأنألونيرشعبقدصتأنأنمّيلِإبحأًامهردهللايفاخأيطعأنأل:لوقيناكو
نأنميلإبحأهللايفيخأاهيدهأةيدهوقئامبقدصتأنأنميلإبحأنيرشعهللايفًاخأ

.سودقلادبعنبحلاصلدشنيوةبقرقتعأ

.دانسإلاحيحصلاقوسنأثيدحنمنابحنباومكاحلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱(
۳:ةيالارصعلاهروس)۲(
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بغروأفاخاماذإنامزلاعمهتدومتناكنمءاخإلارش

ابنعهبدصحيالقوشلاعرزينمهتوادعرذحافًاءرمأترثواذإ

ابثوةصرفًامويكنمىأراذإإةملاسمىدبأنإوودعلانإ

مهنيبلاحلانوكتنأللريصقتلاىلإعادطارفإلانإفهتبحميفطارفإلاىقوتينأيغبنيو

.ةيهانتمنوكتنأنمىلوأةيقاب

نوكينأىسعامًانوهكبيبحببحأ»:لاقهنأوييبنلانعةريرهيبأنعيوردقو

يبألدشنيو.ًافلتكضغبالوافلككبحنكيال:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

:ىلؤدلادوسألا

عماسوتلمعامءاركنإفىذألانعحفصاوريخللاندعمنكو

عزانتنأىتميردتالكنإفًايراقمًابحتيبحأاذإببحأو

عجارتنأىتميردتالكنإفنئابمريغتضفبأاذإضفبأو

.دهشملاوبيغملايفاهتلاحيوتستو

[1/41۹9]بيساهترثكونارجهلاىلإيعادةرايزلا/ليلقتنإفهترايزيفطسوتلادصقياذكهو

.للملا

:ديبلللاقو.«ابحددزتبغرزةريرهابأاي»:مالسلاهيلعلاقدقو

روزتنمكلمترثكأاذإمويلكهترايزنعفقوت

:رخآلاقو

ًابغرزفًابحدادزتنأتئشاذإوًارتاوتمرزفىلغتنأتثشاذإ

ليلدهعیمجحارطإوءةعيطقلاببسباتعلاةرثكنإفهبالهباتعنکیلفكلذبسحبو

نوهيفكناوخإةبتاعمنرثكتال:ءامكحلاضعبلاقدقوقيدصلارمأبثارتكالاةلقىلع

يآتلق۔بیرغلاقوةريرهيبأثيدحنميذمرتلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.هعفريفددرتيوارلانكلوملسملاجرتاقثهلاجر-يقارعلاظفاحلا

 



تاوفهلانمًاثيربمارنمنأل؛مهتالزرتسيومهتاوفهرفغينأًاضيأناوخإلاقحنمو

ضعبلاقو.وبكيالداوجوءوبنيالمراصوءوفهيالملاعيأ:ءامكحلاتلاقدقو

لإًاباعتأهسفنلدادزياليذلاقيرطلالاضكناكهتلزنمنمأيًاقيدصلواحنم:اولاقو

ءيتلزرفغنم:لاق؟كيلإبحأكناوخإيأ:ناوفصنبدلاخلليقو.ًادعبهتياغنعدادزإ

:دربنبراشبلدشنیو.يلمأينغليو‹يللععمطقو

هبتاعتاليذلاقبيملكقيدصابتاعمرومألالكيفتتنكاذإ

هبناجموةرمبنذفراقمهنإفكاخألصودحاوشف

.مهوكلمديناوخإلاءىواسم/سانت:لاقهنأبارعألاضعبنعيعمصألاىكحو [ب/]

ملنإوًالصاولخللوًاظفاحمدجتملنإوًاظفاحدوللنك:لاقفهلًاخأءابدألاضعبىصوأو
.الصاومدجت

.لفاغتل'يففرشلاو«فلأتىخارتنمو«رفندشتنم:لاقهنأيفيضنبمتكأنعو

.لفاغتملانطفلاوهلقاعلابيدألا:لاقهنأةبيشنببيبشنعو

ىلاعتملاهموقهديسنكلوهموقيفديسيىنغلاسيل

ملعلانملهجامهملعيو‹هایندوهنيدرمأيفهحصنينأ؛هيلعًاضيأخألاقوقحنمو

هرجزيلفةلزهلىأرنإو«ركنملانعهاهنيوفورعملابهرمأيوهلاموهسفنبهيساويوهيلعبجاولا
هيلإرذتعأفهوخأهيلإءءاسأامهموهسفنلبحيامهلبحيلو.هيلعاهرتسيلواهنمهبتتسيلواهنع

.هرذعلبقيلف

بحاصرزولثمهيلعناكلبقيملفهوخأهيلإرذتعإنم»:مالسلاهيلعلاقدقو
:ةيهاتعلايبالدشنیو.٩«سکم

نداوجثيدحنمليسارملايفدوادوبآوةجامنباهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)
=ثيدحنمطسوألايفيناربطلاهاوروتاقثهلاجريقابومتاحوبأهلهجوهتبحصيففلتخاو



قلخلاةرطنق

ةلعلءافولاةلخيفوسانلانمءاخإلاةحصيفنإ
ةلخكلمقتستملالإوصقنلا

ةلززواجتالتنكنإورذعلا

ةلعدالوألاملايفانآريغ

.عفنوناعأولصونممكريخ:لاقهنأبلاطيبأنبيلعنعو

.نينئابهرازإهيخألقشيمهدحأناك:لاقهنأنسحلانعو

الوسبلتوعوجيوعبشتالنأ:لاقفملسملاىلعملسملاقحامرمعيبألسو
:لاقدقوهيخأنعًالضف/سانلالاوحأىفحنعثحيبيالنأيغبنيو.سبلي

ةقثىخأنعصحفأتدكام

لصف

اوُلوُقَو:ىلاعتهللالاقدقوةرادملاوددوتلاراهظإبءادعلافلأتينألقاعلليعبنيو

.°”«انسحسال

۳۱

[Î [٤٤/

ةرادمبترمأوسانلاىلإددوتلاهللابناميإللادعبلقعلاسأر»:لاقهنأٍَييبنلانعو

نمصقنهقيدصدسفتسانموهددعيفدازهودعحلصتسانم:ءاغلبلاضعبلاقدقو

دقفيالوًاودعمدعيدحأسيلهنإفددؤسلاطورشولضفلاتامسنمةرادملاوددوتلاو.هددع

ةمعنلاروفوعمءادعألافلأتلفغأنمفءةدسحلاوءادعألارثكتةمعنلاروفوبسحبوءادساح

.هيلعًامارغةمعنلاهبريصتاممههيفسهدرابومهميلحركمنمهيلعىلاوتدسحلاروهظو

ًازجاععنطصيوهتوادعنمرهظياملًايفاكالقاعحرطينممبجعلا:ءابدألاضعبلاقو

دشنیو.هیدایأوهعئانصنسحبهیداعینمحالصتساىلعردقيوهوهتبحمنمهرهظياملًالهاج

:يخوتتلل

هببوطقالهجوبودعلاقلا
هيداعأىقلينمسانلامزحأف

.فيعضدنسبرباج=

.۸۳ةيآلا:ةرقبلاةروس(١)

تاشاشبلاءامنمرطقيداكي

تادومنمبوٿودقاحمسجيف

 



۳۲

[ب/٢٤٤]

هقدصألوقلاريخونميقفرلا

:ليقاميفيعفاشللو

هضغبأناسنإللرشلارهظأو

مهبرفساتلاءادوءأدسانلا

قلخلاةرطنق
تاوادصعلاحاتفمحزملاةرثكو

تاوادعلامهنميسفنتحرأ

تايحتلابينعرشلاعفدال

تادوميبلقاشحدقامنأك

تادوملاعطقمهلازتعايفو

.لجرلاعانطصإلابقإلاتامالعنم:ءامكحلاضعبلاقو

بحصيدحأقبيملونامزلادسفهنأوهلهأونامزلامذيالجرعمسًاميكحنأيورو

الوهلحرلكأتوفصتتيالوهنملانتورصتنيالفهيذؤتًابحاصتبلطتنأاذهاي:هللاقف

نكلو‹«كتجاحدجتملكلذنمف«بلطلايففصنتملفملحيوهيلعوفجتوءيشبكؤوزي

مهحيبقلعجافكنامزلهأعمبحطصتنأتدرأنإ:خياشملاضعبلاقامكاذهو

:ليقامكمهلبثفكوملظنإوةماقتسامهجاجوعاوًاناسحإ

رنتعتفمكيتأتفنوبنذتواومكدوعنمكانيتأانضرماذإ

يذلاوهةلماعملاهذهلماعييذلاونيلسرملاهللاءايبنأونيقيدصلاقالخأنماذهو

.مهئاذغنمالمهمسنمو«مهئاودأنمالناوخإلاءادنمنومأملاهلعج

فكينأميئللايفامريخوهريخكعنمينأميركلايفامرشأ:ءامكحلاضعبلاقدقو

هریخناکنإوًاعوطقمهرشناکنمرکشبجویهلهأريغتونامزلاداسفنأريغرشكنع

:ىبنتملالاقامكًاعونمم

وهفكلذكناكنمو.كورتمناوخإللكراتلا:لاقهنأةيعشنبةريغملانعيوردقو

.اهعفن/كنوخيواهنسحكعوريةلثمملاةروصلاك[ب/٤٤]

نظأوطئاحلايفهلاثمروصفهبعفتالخأكلناكاذإ:ءامكحلاضعبلاقهلثميفو
:ىمورلانبالدشنيو.طئاحلايففخأونيعلايفنيزوهف:لاقهنأ



۳۳قلخلاةرطنق

انجنعلمانألاهبدرتهكوشءادبإيفلخنلاانرثغ

اهارنرمئالبآكوشانتلىدبأمومذملاجسوعللامف

.ةنهادملاوةارادملانيبقرفلاامأو

.راثلابلطوراعلاةيافكوعفانملارجلمهفلأتورارشألارشعفدلاهبرومأم:ةارادملاف

ةيفطمومكهايملةدسماهنإفمكاغوغاوهركتال:هللاهمحرًاملسمةديبعيبأنعليقامك

.مكارینل

.رانلاوراعلامكنوفكيمهنافمكءاهفساومركأ:لاقهنأصاعلانبورمعنعو

ةفلاخماهانعمةارادملاف.فويسلاوءاهفسلاوءاهقفلابالإنيدلااذهميقتسيالليقو

.كنيدكلملسيهجوىلعمهقالخأىلعسانلا

هبينبحيلمعىلعينلدبراي:لاقهنأمالسلامهيلعءايبنألاضعبنعيوردقو

لهأوايندلاقالخأبايندلالهافمهقالخأىلعسانلاقلاخ:لاق.كنيبوينيباميفملسأوسانلا
ىلعسانلاةارادماهانعمةنهادملاوةنهادمتراصةارادملاتمقساذإف.ةرخآلاقالخأبةرخألا

.°”€نوُنِهدْيَفهديولاوُكَول:ىلاعتلاقامككنيدهيفبهذيهجو

ءىبافكبنمؤنةنسانتهلآدبعأدمحماي:اولاقًاشيرقنأةيآلاهذهلوزنببسلاقيو
كبنمؤنكديباهملتسافاولاق.ىبأفةعاسف:اولاقفىبأفءامويف:اولاقف«ىبأفًارهشف:اولاقف

تذيدَقلكايتنأالول»:هلليقوةيآلاتلزتفاونمؤينألعفنإعمطومالسلاهيلعفقوتف
[7٤/1£]مهنأنوبسحيمهواونهادفسانلارثكأىلعطلتخااذهو/ةيآلاخلا.”ليلَقايشْمهْلِإنكر
:يرضخلامامإلالاقو.نورادي

انرخآیضریملاذكومهنيديفوةنهادمامدقانلوأضريمل

ءانكارمهيلإنوكينأيغبنيالفمهتارادموءادعألافلآتبرومأمناكنإوناسنإلاسيلف

تمكحتسإاذإةوادعلانإفءزرحتىلعمهركمنموءرذحىلعمهنمنوكيلبءًاقثاومهبالو

عفدتسيرانلاكءاهراهظإفلاتلابعفدتسيامنإف«لوزتالوليحتستالًاعبطتراصعابطلايف
ضعبلاقدقوريغتيالولوزيالعبطبةقرحمتناكنإواهجاضنإهبدافتسيواهقارحإءاملاب
:ءارعشلا

.۹ةيآلا:ملقلاةروس(١)
٤۷.٠ةيألا:ءارسإلاةروس()

 

 



۳

[ب/٤٥٤٤]

0رادفودعلانعترجعاذإو

:هريغ

افككيلإودصعلاطباذإ

يلايللااهلدعواهلبقف

قلخلاةرطنق
قافوحازملانإهلحزماو

اعنمواعفداهلعطتستملو

ءىذألاكنعطيميوىوقتلاىلعكنيعييذلاوهقيفشلاحصانلاقيدصلاخألانأملعا

احكظفحيوكجاجوعادنعكموقيوكبويعكليدهيو‹ءاخرلاوةدشلايفكيساويو

:ليقاميفيعفاشلاهفصوامكةيمحوكلةقفشكبيغميفكلرصتنيوءاتيمو

يتاوملكناوخإلانمبح

ےھلقآناكفىناوخإتحفصت

تارثعنعفرطلاضيضغلكو

تانسحلاننميلامهمساقآ

تاقثلهأناوخإلاةرثكىلع

ناعتسملاهللاوةيافكانركذاميفواذهيباتكاهيلعيتأينمكأناوخالاقوقحو/

عباسلابابلا

ريخلاوفورعملاءادسإوربلاوةءورملاقحيف
هنرقوهيلإلجوزعهللابدنكلذلوةبحملاىلعبولقلاعامتجاوةفلألابابسأنموهو

.°”€ىَوْفَفاَوبلاىلَعاوُنواَعَنَو»:لاقو«ىوقتلاب
هللاىضرنيبعمجنمفسانلاىضرةاساوملاوربلايفوءهللاىضرىوقتلايفنأل

.هتداعستلمكدقفسانلایضرو

نأل«ةناعإوةيدهوةفايضيففارشألاوءاينغألاىلإلاملافرص:ربلاوةءورملابينعنو
يفسانلاتاداسمهنيذلاءايخسألاةرمزبقحتليوءاقدصألاونااوخإلادبعلابسكيكلذب
.ةءورملاليبسكلسيوفورعملاعنصيينمالإدوجلابفصويالفايندلا

.٢ةيآلا:ةدئاملاةروس(١)



٥۳قلخلاةرطنف

.«اهيلإءاسأنمضخغبواهيلإنسحأ

يدابعنإفمهيلإيناسحإيدابعركذنأمالسلاهيلعدوادىلإىحوأىلاعتهللانأيكحو

.مهيلإنسحأنمالإنوبحيال

:لاقفمهضعبهمظنو.«هلايعلمهعفنأهيلإمهبحأفهللالايعمهلكسانلا»:ثيدحلايفو

هلايعلمهعفنأهيلإارطمهبحافهلالظتحتهللالايعمهلكسانلا

:نيلصفيفرصحنيبابلااذهو
.ربلاوةءورملايف:امهدحأ

 

N]/4[.فوهلملا/ةثاغإوليبسلانباوفيضلاقحوفورعملاءادسإيف:يناثلاو

ربلاوةءورملابجاويف:لوألالصفلا
يفءاصقتسالاوتارقحملايفةقياضملاكرتوةحماسملاوهةءورملاببجاولانأملعا

ةحامسلا»:لاقف؟لضفألامعألايأ:هلليقفلِيهللالوسرلئسدقو.تالماعملا

.«ربصلاو

یرتشااذإحمسعاباذإحمسنمؤملا»:لاقهنأأليهنعو

هلبتکهلهأوهسفنىلعلجرلاقفنأاملكوةقدصفورعملك»:لاقهنأأَيهنعو

لادلاواهفلخهللاىلعفةقفننملجرلاقفنأاموةقدصهلوهفهضرعهبءرملاىقواموةقدص

.”«نافهللاةثاغإبحيهللاوهلعافكريخلاىلع

هيفو.«ناميإلانعلثس»ظفلبءافعضلايفنابحنباوىلعيوبأهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

ظفلبةسبنعنبورمعوةشئاعثيدحنمدمحأءاوروروهمجلايفهفعضردكنملانبدمحمنبفسوي
لضفألامعألايأ»ظفلبدهزلايفيقهيبلااوروبسوحنبرهشهيفو«ةحامسلاوربصلالاقناميإلاام»

.حيحصهدانسإو«؟قلْخلانسحوةحامسلاوربصلالاق

يدعنبااور:لوألارطشلايفيقارعلاظفاحلامهيفلاقوينغملايففادرونيثيدحصنثيدحلااذه(۲)
نسحلانبديمحلادبعهيفورباجثيدحنمبعشلايفأيقهيبلاويطئارخلاو-داجتسملايف-ينطقرادلاو

نمملسمدنعورباجثيدحنميراخبلادنعهتمىلرألاةلمجلاوروهمجلاهعضونيعمنباةقثويلالهلا
ةأطرأننبحاجحلاةياورنم-داجتسملايفينطقرادلاهاور:هيفلاق.يناثلارطشلاامأ.ةفيذحثيدح

ىلوألاةلمجلافًاقرفتمءاجدقواقرفمءاجدقوفيعضحاجحلاوهدجنعهيبأنعبيعشنبورمعنع
نمىلعيوبأاهاورةثلاثلا:ةلمجلاوهريغوسنأثيدحنمملعلايفتمدقتةيناثلاةلمجلاوهلبقتمدقت

.فيعضيريمنلادايزاهيفوًاضيأسنأثيدح



قلخلاةرطنق۳۹

نکلومایصالوةالصبةنجلااولخديمليتمأءالدبنإ:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.”«نيملسمللحصتلاورودصلاةمالسوسفنألاءاخسباهولخد

:ةءورملاامأ:لاقْف؟مركلاوةدجنلاوةءورملانعيلعنبنسحلالأسةيواعمنأيورو

.ةيهاركلايفمادقأالاوةعزانملانسحو‹هعینصبهمایقنسحوهسفنهزرحوءهنیدلجرلاظفحف

لاؤسلالبقفورعملابعربتلاف:مركلاامأو«نطاوملايفربصلاوراجلانعبذلاف:ةدجنلاامأو

:ءارعشلاضعبلاق.لئانلالذبعملئاسلابةفآرلاوبدجلايفماعنإلاو

لاخريغةءورملانمهلامنمالخیىتفو

لاؤسلاهوركمكفكوهلاؤوسلبقكاطعأ

‹قلخلانسحوىفازلالذب‹يهورفسلايفهنالث:لاصختسةءورملالاقيو/[ب/٧٢٤]

.قيفرلاةبعادمو

.جرفلافافعوءدجاسملاموزلو‹نآرقلاةوالت؟يهو:رضحلايفةئالثو

ةنجلالخديهتشيعميفقرخأهنيديفرجافبر:لاقهنعهللايضرةفيذحنعو

.هتحامسب

ظفحنممهأوهيذلاضرعلانعلاملاكاسمإوهلخبلا:فلسلاءاملعضعبلاقو

مهأةءورملاةنايصو:لاقليخبةقفنلاوةاكزلاعنامفءلاملاظفحنممهأنيدلاةنايصوءلاملا

ةءورملارتسكتاهءهعمةقياضملانسحتالنمعمقئاقدلايفقياضملا:لاقلاملاظفحنم

يفيهوفولأمللاهءاخسوسفنلاةحامسامهيلعثعبيف:فورعملاءادسإوربلاامآو

:نامسقكلذ

فانصأوءتارافكلاوةاكزلانمنيرثملالاومأيفةبجاولاقوقحلابةلص:امهدحأ

عوجلابنيرطضملاةيجنتنم؛مهريغوليبسلانباونيكاسملاقوقحنمكلذريغوءتاقفنلا

نمقالخألامراكميفلالنبركبوبأوداجتسملايفينطقرادلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

هنأنازيملايفو.ريكانمهليدعنبادروأيرونيدلاكرابملازيزعلادبعنيدمحمهيفوسنأثيدح
ملکتميرملاحلاصهيفوهوحنديعسيآٹثیدحنممراکميفيطئارخلاهاورو؛ثيدحلارکنمفيعض

.هيف



۷٦۳قلخلاةرطنف

هيلعثعبياذهوءلوقلاليمجبددوتلاورشبلانسحومالكلابيطوهف:لوقلاامأف
نإوءمومذمًادلقمناكهيففرسأنإهنإفدومحمنوكينأىغبنيوءعبطلاهقروقلخلانسح

.ًادومحمًاربوًافورعمناكهيفدصتقا

اهنإ.ةيآلا.°”4تاَحِلاَصلأُتايِابْلاَول:ىلاعتهلوقىفهنعهللاىضرسابعنبانعو
.بيطلامالكلا

نيل؛سمخبهلوسرهللابدأ:لاقيو.سمخلاتاولصلااهنأ:ریبجنبديعسنعو

[٨٤٤/1]رافغتسالاو‹ةرواحملادنعةرواشملاو‹قلخلاعمقلخلا/نسحو‹؛بناجألاعمبناجلا

تنلهللانمٍةَمُحَراَميف»:ىلاعتهلوقيفنهعمجووهسلاودمعلايفوفعلاوراثكتسالايوذل

يفمُهرواَشَومهلرِفْغَسأوُمُهنَعُفعافكِلوَحنماوّضفنالبلقلأظيلغاظفتنكولومهل

.(كرشألا

:ءارعشلاضعبلاقو

نيلمالكوقيلطهجونيهءيشريخلانإىتب

باستكإوةنؤمرسيأبةنيغضعفد:لاقفبيرقتورشببةماعلاىقلتكنإيباتعللليقو

.لوذبمنوهأبناوخإ

:مهضعلدشنأو.هؤابحألقهؤایحلقنم:مكحلاروثنميفليقو

هلامينفعنياملقفةرشبينعتمينملكو

بحهيلعثعبياذهوتابئانلايفةنوعملاوسفنلابداعسإلاوهاجلالذبوهف:لمعلاامأو

ريخلاعفأيهفترثكنإواهنألفرسرومألاهذهيفسيلومهلحالصلاراثيإو«سانللريخلا

:نيعمنبدوعت

فيفختلايفاهبناعملاىلععفنوءركذلاليمجورجألاباستكإنم:اهلعافىلععفن
.هلةدعاسملاوهنع

.١4:ةيألافهكلاةروس()
.١١۱:ةيالانارمعلآةروس(۲)

 



قلخلاةرطنق۳۸

.اةقدصفورعملك»:لاقهنأأَييبنلانعيوردقو

فورعملاةمايقلامويةنجلالخدينملوأوهمساكفورعملا»:لاقهنأًاضيأهنعو

.«(هلهأو

ىلعلادلاوةقدصوهفريقفوأينغيفهتلمعفورعملك:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو
.فوهلملاةثاغإبحيهللاوهلعافكريخلا

لاق؟وهامو:ليقراتلاهلكأتالءيشنماوركثتسا:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

هلهأبسيلوهنمىلإوهلهأوهنمىلإفورعملامنصأ»:لاقهنأ/مالسلاهيلعهنعو [(ب/]

.°ههلهأتنأفًالإوهلهأتبصأنإف

ببحهقلخنماهوجوفورعملللعجلجوزعهللانإ":لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

ثيغلاريسيامكهئاطعإمهيلعرسيوءمهيلإفورعملابالطهجووءهلاعفوفورعملامهيلإ

.ملعأهللاو"”«ءاهلهأاهبيحيواهيحيفةبدجلاةدلبلاىلإ

نماثلابابلا
لاومألايفبجاولالاضفإلايف

لاملأىتاوط:هلوقىلإ.€رخألاموُيْلأوهللابنماْنَمربانكلَول:هناحبسهللالاق

.*ةيالا4بوايوناوليماياسلو:اييفحلع

ءاشنإمهقوقحنمعملىلإريشنسفءنولئاسلاوليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاامأو
ن
.هللا

هيبأنعدمحمنبرفعجنمداجتسملايفينطقرادلاهاور:لاقوينغملايفيقارعلاظفاحلاهانعمبهركذ)۱(
.السرمهدجنع

وبأوهنعدبعلانورهيبأةياورنم-داجتسملا-يفينطقرادلااور:ىنعملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

.هححصويلعثيدحنممكاحلاهاوروفيعضنوره
.۷:ةيالاةرقبلاةروس(۳)

.۱۷۷:ةيآلاةرقبلاةروس()



۹٦۳قلخلاةرطنق

مهلبجوأومهيلإناسحإللابدابعلاهللارمأدقوهضرأيفهللاءافعضمهف:ىماتيلاامأو

ىَماَعَيلأَلاَومَأَنوُلُكأَيَنيذَلأنإ»:لاقفمهلاومأهلكأيفديدشلاديعولاذفنأوًاقوقح

ینغتسییتحنیملسمنیوبآنمامیتییبرنم»:لاقهنأهلييبنلانعيوردقو.4ًاملُط

."«ةنجلاهلتبجودقف

.«ىطسولاوةبابسلابراشأوةنجلايفنيتاهكميتيلالفاكوانأ»:لاقهنأًاضيأهنعو

هدياهيلعرمتةرعشلكبهلتناكًامحرتميتيسأرىلعهديعضونما:لاقو

.

نمتيبرشوهيلإنسحيميتيهيفتيبنيملسملانمتيبريخ»:مالسلاهيلعلاقو

]۳۰0٤/1.“«هيلإءاسي/ميتيهيفتيبنيملسملا

لصف

ءايلوألامهلنكيملنإمهحلاصمعيمجيفنيملسملاةفاكىلعةبجاوىماتيلاقوقحو

اوفلختسيلو«نيملسملاةعامجفنكيملنإومهبمايقلانيملسملامكاحىلعفىايصوألاو

ةفيلخمهلنوكينأريغنمدحأمهبماقنإوءهسفنلهبموقيامك«مهحلاصبموقيةقثًانيمأمهل
مهلاومأظفحسانلاىلعًاضيأبجوبايغلاكلذكوءاضيأدجس.سانلانعًأزجأدقف

.مهتثرولحلصتفاوتوميوأاهيلعاومدقيىتحمهلحلصياملكاهيفنولمعيفئالخلاب

لمىماَعيلأنَعكَنوُلاسيَو»:لاقفىماتيلاةفلاخمىفءايصوأللىلاعتهللاصخردقو
نيملسملاىلعفباستكالاىلعردقيالولامميتيللنكيملنإو.ةيآلا"يحمُيَلعّالصإ
ىتحمهوكرتنإوءذوبنملاونيكسملاوريقفلااذكوءةعيضللكرتيالو«مهلاومأنمهبمايقلا

١٠:ةيآلاءاسنلاةروس(١)
نبديزنبيلعهيفورمعنبكلامثيدحنميناربطلاودمحأءاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

.هيفملکتمناعدج

۔ةريرهيبآثيدحنمملسودعسنبلهسثيدحنميراخبلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

.هيعبصابالاقو-ىطسولاوةيابسلابالوقيملو

هلوقنودفيعضدانسإبةمامأيأثيدحنميناربطلاودمحأهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.٤هلةمحرمتيسارىلعهديحسمنم»یفوأيبآنباثیدحنمءافعضلايفنابحنبالو؛ًامحرت»
.فعضهیفوةريرهيبأثيدحنمةجامنباهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)0(

.٢٠۲:ةيآلاةرقبلاةروس(1) ٢٤۲/م۲/جتاريخلارطانقيالاةرقبلاةروس



قلخلاةرطنق۳۷۰

مهلهللابجوأدقفنيكاسلاامأوملعأهللاواوكلهدقفمهتيجنتىلعنوردقيمهوًاعوجاوتام

ماعطىلعضحيملنممذو.4..نيكسملاوفَحييرَفلااذتاو:لاقوًاضيأقوقحلا

.”«نيكسملاماَعَطْىَلَعوضحتالوميلانوُمركباللب:لاقفميتيلامركيالونيكسملا
همنكَْمَلَونيلَصُملانمكتمَاولَارَقَسيفْمُكَلَسامل:اولئسنيحرانلالهأنعربخأمث
.ةبآلا4...ةنيكشملا

يفينرشحاًانيكسمينتمأوًانيكسمينيحأًبهللا»:لوقيناكهنأيييبنلانعيوردقو

.«نيكاسملاةرمز

ىلإرظنفدجسملالخداذإكلملانمهللاهاتآامعم//مالسلاهيلعناميلسناكو [ب/]

.نیکسمىلإسلجنیکسم:لاقفهیلإسلجفنیکسم

.نيكسماي:هللاقينأنمهيلإبحأمالسلاهيلعىسيعللاقتتناكةملكنمام:ليقو

اهيأاي:ةاروتلايفوهفاونمآنيذلااهيأاينمنآرقلايفام:لاقهنأرابحألابعكنعو

ةمالعملعأنأيلفيكبراي:لاقءايبنألانمًايبننأينغلب:لاقهنأليضفلانعو.نيكسملا

:دشنيو.كنعنيكاسملايضرفيكرظنتنأكلذةمالع:لاق؟ينعكاضر

قازرأوماسقأيهامنإقهيقالتانيكسمكانيعدعتال

قاوسأرشحلاموينيكاسمللوهتعافشوجريهلبحممكو

مهيطعينأوءمهرقفلجأنممهيلعناسنإلاربكتيالنأ:نيكاسملاقوقحةلمجو

نأوتاقدصلابجاووءةمينغلاسمخوءتارافكلاوةاكزلانممهلنآرقلااهبجوأىتلاقوقحلا

ىلعرداقوهوًاشطعوأًاعوجاوتوميمهكرتيالنأوءةمحرلانيعبمهيلإرظنيو؛مهيلعفطعي

نماهلهأمهلفةيالولهأاوناكنإوءةلبقلالهأقوقحعيمجمهيفويوكلذنم؛مهئاجنإ
.ملعأهللاورافغتسالاوةدوملا

عطقنأوءلايمألانعجرخأاذإاذهوهيلإزاتجإنمىلعقحًاضيأهلف:ليبسلانباامآو
بركنمًاجرفتمنادلبلايفددرتينمامأو.هلعيبيالوهلفلسينمدجيملوءهلاموهلهأنع

.٢۲:ةيآلاءارسإلاةروس(١)
.۷۱۸ناتيألارجفلاةروس)۲(

.۳٤:ةيآلارثدملاةروس(۳)
نمهدانسإححصومكاحلاوةجامنباوسنأثيدحنميذمرتلاهاور:ينغملايفرظفاحلالاق()



۳۷۱قلخلاةرطنق

.ةفايضلايفهلقحالفاهيلإدصاقوهةجاحهلتسيلوةلاطبلا

نمؤيناكنم»:مالسلاهيلعيبنلالوقلهبلزننمىلعبجاووهف:فيضلاقحامأو

."«هفيضمركيلفرخألامويلاوهللاب
[[/٤٤٤]هدنعيوثينأهللحيالوةفدصكلذءاروامومايهنالنةفايضلاو.ةليلو/ًامويهتزئاج

.""«فیضيالنمیفريخال»:لاقو.هجرخيىتح

نآهليغبنينمةرايزريسيفيضوءملعلابلطيفريسيفيضءةثالثفايضألا:لاقيو

ءالؤهفءاهيلإلوصولالبقليللاهكردأةجاحبحاصفيضوءمحروأهللايفخأنمهروزي
.ملعأهللاوماعطنكيملاذإةفاكمهتفايضسانلاىلعبجتفايضأمههابشاو

ليطنالفمالسأإلادعاوقبىمسملاانباتكيفهريغوفيضلاقوقحنمةلمجتركذدقو

.ملعأهللاوانهاهتداعإبمالكلا

لصف

:هلوقىلإ.هّبُحْىَلَعَلاَملَأىتاو:لاقفمهقحىلاعتهللابجوأدقفنولئاسلاامأو

.”«رلئاًسلاو

نعهبربءانغتساوهتقافيفهلعجتنمؤملازعفالإولاؤسلاىلإةرورضلامهتعداذإكلذو

:هلوقىلإ.""€فّعَعَلاَنءاَيعألِهاَجلَامهبَسْحَي»:لاقفموقىلعهللاىتثأدقوءهقلخ
.4اناحلإ

.«سانلانعهءانغتسانمؤملازع):لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو

هلضفنمهللااولس»:ًاضيألاقو.لايعلاابأففعتملاريقفلابحيهللانإ»:لاقو

.'هلضفنملئسينأبحيهللانإفجرفلاراظتناةدابعلالضفأو

.هجولارونببهذتولذلاثروتوبلقلاتيمتسانلاىلإجئاوحلابلطةرثك:لاقيو

.حيرسيبأثيدحنمهيلعقفتم:ينغملايفىقارعلاظفاحلالاق(١)

.ةعيهلنباهيفورماعنباةبقعثيدحنمدمحأءاور:ينغملاىفىقارعلاظفاحلالاق()
`¥0.6۷:ةيآلاةرقبلاةروس(۳)
.۲۷۳:ةيآلاةرقبلاةروس(8)
.فيعضدنسبنيصحنبنارمعثيدحنمةجامنباهاور:ينغملايفقارعلاظفاحلالاق(٥)



۳V۲قلخلاةرطتق

بولقنممولعلابهذييذلاامرابحألابعكلتلق:لاقهنأمالسنبهللادبعنعو

رسف:ليضفللليقف.جئاوحلابلطوسفنلاهرشوعمطلا:لاق؟هولقعوهوعوذإدعيءاملعلا

سفنلاهرشتهرشلاو«هنيدهيلعبهذيفهبلطيفءيشلايفلجرلاعمطي:لاق«بعك/ةلوقيلاب/0
ءةجاحاذهىلإوءةجاحاذهىلإكلنوكتفءءيشاهتوفينأبحتالىتحاذهيفواذهىف
ايندللكبحنمفهلتعضخوكنمنكمتساوءاشثيحكداقوكفنأمزخكلاهاضقاذإف

هیلإكلنکيملولفهللهدعتملولهيلعملستمل«ضرماذإهتدعوهبتررماذإهيلعتملس
.نالفونالفنعثيدحةئامنمكلريخاذه:هللاقمثكلًاريخناكلةجاح

نمىلإجتحافهریظنتنافتئشنمعنغتسا:لاقهنأهریغوأبلاطيبأنبيلعنعو

لمحاورقفلاككرتيعمطلاكرتا:لاقيو.هريمأتنأفتئشنمىلإنسحأفهریسأتنأفتثئش

.كلجرنمديقلالحيكبلقنمعمطلاعزناوكلمحيكلامىلعكسفن

.هلامنمةكربلاتعزنهريغلاميفعمطنم:لاقيو

.مهيلعزعسانلالاؤسيفعمطنم:لاقيو
.«ىلفسلاديلانمريخايلعلاديلا»:لاقهنألِييبنلانعو

يفهلجرخيفناسنإينلأسيالهنإفةلأسملايفاوحلتال»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«هيفهلكرابيملالإهراكانأوءيشلاؤسلا

مثبطتحيفلبجسأرهبيتأيفالبحمكدحأذخأينأل»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.ااوطعيملوأهوطعأسانلالأسينأنمهلريخهعيبيفهلمحي

يلبإباوبهذفيلعاوراغأنالفينبنإ٠هللاقفهاتأالجرنأ:مالسلاهيلعهنعيورو

عاص»:لاقوأ/.«دممهدنعامتیبلهآاذكواذكلدمحملآنإ»:مالسلاهيلعلاقفينباو[ب/٤]

اممعن:هلتلاقفاهربخأف؟كللاقام:تلاقف«هتآرماىلإلجرلاعجرف.«هللالأسافماعطنم

ىثنأوهللادمحفربنملادعصفهربخأفليىبنلاىتأفهنباوهلبإهيلعهللادرنأثبلامفءهيلإكدر

نمُهقَرَرَيَواجرخمهللَعجَيهللاقيْنَمَو»:ارقوهيلإةبغرلاوهللاةلأسمبسانلارمأفهيلع
.٩«بَتحَيألُثيَح

.١٠۳۴:ناتيألاقالطلاةروس(١)



۳V۳قلخلاةرطنف

هتيتأفهاطعأفنالفهلأسدقفهلأستفٍةلَييبنلاتيتآول:يتارمايلتلاقفعوجلانمًارجحينطب

نم»:هتبطخيفلوقيوبطخيوهولييبنلاىلإتيهتنأفبلطأتبهذفًاثيشسمتلأيك

انعینغتسانموهانیساووءهانيطعأهاندجوفانلأسنموهللاهنغينغتسينموهللاهففعيففعستي

لهأملعأالىتحهللاانقزرفًاثيشهتلأساموتعجرفلاق.«انلأسينممانيلإبحأوهفففعتساو

.انمًالاومأرثكأراصنألانمتيب

هدحوكيرىلإعزفافترقتفااذِإينباي:هنباللاقهنأميكحلانامقلنعىورياميف

مهيلعنوهتفسانلالأستالفهريغاهكلميالهنإفهنئازخوهلضفنمهلأساوهيلإعرضتوهعداف

:قارولادومحملدشنيو.ائيشكيلإاودسيالو

بلاطنمابلاطةعارضلااذاينكتالوكولملاكلمىلإبلطا

[[/٥٤٤]نمبكتجاحنلزنتالءاطعاييناميلا/سواطيللاق:لاقهنأيملسلاءاطعنعيورو

هدابعرمأةمايقلامويىلإحوتفمهبابنمىلإاهلزنأنكلو«هباجحهيلعلعجو«هبابكنودقلغ

نيدلايفكنمنهوكلذنإفعمطىلعقولخملنعرضتال

نونلاوفاكلانيبقزرلاامنإفهنئازخيفاممهللاقزرتساو

ًايبارعأنأيورو«لئسيالىتحءهمفيفرجحلالعجلهيلعاملئاسلاملعول:لاقيو

امةلأسملانمنوملعتولهديبيسفنيذلاو»:لاقههجوبسانلاىلعلبقأفةرجحلايتداضعب

ةثالثىلعةلأسملالاقيو:ماعطبهلرمأمث.«هتيبتةليلدجيوهوالجرلجرلأسامملعأ

.ةهوركمةلأسموءةحابمةلأسموءةمرحمةلأسم؛هجوأ

ىلعرهظأوءًاريقفبسيلورقفلاهسفنىلعرهظأنمةلأسميهف:ةمرحملاةلأسملاامأق
هبشأاموءمهنمسیلوموقىلإبستناوأ‹حاكنلاوجحلالثمهدريملوهوءامولعمىنعمهسفن

ركملا»:مالسلاهيلعلاقدقولايتحالاوعادخلابسانلالاومألكأبابنماذهنألكلذ

.«رانلايفةعيدخلاو

يفوهءاشعوهءادحغكلذوهنعغيانعدجيالنمةلأسموهف:ةحابملاةلأسملاامأو



قلخلاةرطنق٤۳۷

اياولاق«منهجنمرثكتسيامنإفهينغيامهدنعولأسنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعثيدحلا

.(هیشعیوهيدغيام»:لاق؟هينغياموهللالوسر

:ةيقوألاو«افاحلإسانلالأسدقفةيقوأهعمولأسنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.ًامهردنوعبرأ

مدوأعقدمرقفوأعضفممرغثالثلالإةلأسملالحتال»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.امجوم

:لاقفاهيفهلأسأهيليىبنلاتيتأفةلامحبتلمحت:لاقهنأقراخمنبةصيبقىورو

لجرثالثىفالإىلعتمرحةلأسملانإةصيبقايةقدصلالبإتءاجاذإكنعاهيدؤن»

تحاجیتحةحئاجهتباصألجرو؛كسميمثاهيدؤيىتحلالحةلأسملافةلامحبلمحت

ةثالثهلدهشىتحةقافوأةجاحهتباصألجروكسميمثشيعلاماوقبيصيىتحلئسيهلام

كلذیوسامو«كسميمثشيعنمًاماوقبيصيىتحمهلأسيوهموقنماجحلالهآنم
.؟تحسوهف

نم»:لاقهنألِييبنلانعيورو.مدقتامكةيقوأهلنمةلأسميهف:ةهوركملاامأو

ليق.«ههجويفًاحودكوأًاشومخوأًاشودخةمايقلامويهتلأسمتءاجينغرهظىلعلأس
لازتنل»:لاقيو«ابهذ»:لاقوأ.«ةضفاهلدعوأًامهردنوسمخ»:لاق؟انغلادحامو

.(محلةغدمههجويفسيلوةمايقلامويىتحدبعلابةلأسملا

لصف

نسحيلمجتلاوسفنلاةنايصولاؤسلانعففعتلاهبقيلألاوملسملليغبنييذلاو

:لوقيثيحرعاشلالاقامكنوكيولاحلا

هشئنضُمةلاحاهنودنموبايثلارحءرملايستكيدقو
ةئرلايفمرواهتلعوةرمحههجويستكيامك

نأيغبنيالورقفلانمًابابنيعبسهيلعهللاحتفةلأسمبابهسفنىلعحتفنملاقيو/]1/4۳۷[
.لادنأللللذتيولاذرأللعرضتيوموللاعلاطموموشلابلاطمبسندتي

ناكاذِإامأوءهنيديثلثهللاطبحأهدييفاملانيلينغلعضعضتنمةاروتلايفلاقيدقو

:ءامكحلاضعبلاقدقومولالولاؤسلايفهيلعجرحالفةلاحةقافوةلزانةرورضللاؤسلا

:تيمكللدشنيوةروصلاعقوتةرورضلا

 



۳۷oقلخلاةرطنف

اهبوكرالإرطضمللىرأالفبكرمةنسألاالإنكيملاذإ
انيشغلهانملاضعببانبرضاملفًاجاجحانجرخ:لاقهنأنييضاملاضعبنعىكحيو

ءاملانمبذعأناسلبلأستوباقرلاىطختتمهنمةيراجتلعجوبناجلكنمةيدابلاءارقف

ناطيشلانمهللابتذوعتفًانسحنويعلاالمبهجوىلإترظنفاهيلإتمقف:لاقنوهلانمقرأو
اذهلثميفهجولااذهراهظأكللحيأةيراجاي:اهلتلقانلحرىلعتفقواملف.ميجرلا

:تلاقوًاقيفرًامطلاههجوتمطلف؟فقوملا

مشيهلاتاموعمطيلقبيملاذإىتحهتبجحوهتنصدف

ملعيوكاذبيلدهشيهللاوةروهقمهردخنمهتزربأ

مهردلازعواهبقيدصلالقةدلبيفهعانقنامزلافشك
ملظيوهارتامكروجينمزهنأالإيلعكاذزيو

هبهللالاحيفتيقبويفوتينابيشلامثيهلاتنب:تلاق؟تنأنم:اهلتلقف:لاق

ىطعألهيلعاملوؤسملاملعول:لاقيو.ةقفنلانميدنعناكامضعباهتيطعأف:هلاق.ميلع

.ائيشكسميالىتح

[ب/۳۸٤]كاردإوهتجاححجنهدنعوجرينمنيلوؤسملانم/ريختينأرطضملالئاسلليغبنيو
.'هوجولاناسحىلإجئاوحلاوبلطا»:ثيدحلايفوءهتيغب

رشبلاينعيامنإ:لاقفهوجولاحابصينعيثيدحلاذهةلقننموهونسحللليقو

.جئاوحلاءاضقدنعهوجولايفللهتلاو

كلاملخدفيلعءيشبقدصتىيحيابأاي:لاقفرانيدنبكلاملأسًالئاسنأىوريو

نمكقتعأوكنعهللايضرىيحيابأاي:لاقف.ءايإهلوانفرمتلانمًائيشالإدجيملفهتي
ءاتشلايفاهسبليناكةفيطقالإدجيملفهتيبلخدف.متنأ:لاقف؟لوقتّيلِإ:لاقف.رانلا
:لاقف.راتلانمكقتعأوكنعىضرىيحيابأاي:هللاقف.اهايإهلوانففيصلاىفاهشرتفيو

ییحيابأاي:لئاسلالاقفاهايإهلواتفهسأرىلعنمهتمامععزتف.معن:لاف؟اذهلوقتيلإ

قوسلاينلخدأويديبذخفءيشيعمقبيملاذهاي:لاقف.رانلانمكقتعأوكنعهللايضر

ملًالئاسدرنم:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو.هنعلئاسلافرصناف.تئشنمثيأبينعبف

.مايأةعبسهتيبةكئالملاشغت

هقلخيفًاهوجوهللنإ»:لاقيو.هديبنيكسملالوانييهللالوسرنأيورو



قلخلاةرطنق۳۷

لثاسلاهيلعفقونمليغبنيف."«مهريغىلإاهلوحاهوعنماذإفدابعلاعفانملمعنلابمهمصتخأ
.هدنعامريخنمهيطعينأ

لئاسهيلعفقوذإإدبزلاورمتلاهمعطتهتأرمارجحيفهسأرةرصبلابالجرنأركذو

هيطعتلةأرملاتماقف:لاق.نولكأتاممينومعطأرادلالهأايمكيلعمالسلا:لاقف:بابلاب

اهجوزقرشلئاسلاىضم/نأاملفتلعففةسبايةرسكهطعأ:اهللاقف.اهرهتنافدبزلاورمتلا[[/4۹]

دبزلارمتلاهمعطتاهجوزعميهامنيبفتجوزتفهللاءاشامةأرملاتماقأفتامفدبزلاورمتلاب

اممينومعطأرادلالهأايمكيلعمالسلا:لاقف.بابلابلئاسفقوذإلوألااهجوزعماهلعفك

ام:اهللاقف.ةأرملاتكحضف.ًادبزوًارمتهطعأ:لاقف.ةرسكهيطعتلةأرملاتماقف.نولكأت

هبحاصناك:تلاق.معن:لاق؟تنأهيفتمعنتيذلالاملااذهىرت:هلتلاقف؟ككحضي

لئاسلاكلذهللاوانأ:لاق.معن:تلاق؟كجوزكلذ:لاقف.ربخلاهتربخأوتنكامكيجوز

:لاقفلئاسلاىلإًاردابمماقمث؛هتجورزينأطوأوهراديننکسأوهلامينثروأيذلاهللدمحلا

انأوايندلالاؤسنمتسل:لئاسلاهللاقف.يلعهبهللامعنأامكنرطاشألهللاوفاذهايلخدأ

هلضفلوًاركاشهتمعنلكلعجيذلاهللدمحلاكركشربتخيلكيلإهللاينثعبةكئالملانمكلم

.هنعباغمثرکاذ

نمةنايصضيرعتلايفنألءةحودنمهنعدجواملاؤسلابحرصيالنألئاسلليفبنيو

عمهدي:لاقفكتودربلزهأام:لاقفةالولاضعبرياسالجرنأيكحيذلاك«بلطلالذ

.لاؤسلاحيرصهغلبيالامغلبيذلاضيرعتلااذهبءافتكاهفصوفانيديأ

هيلإبتكدضتعملاةرازودلقتاملناميلسنبهللاديبعنأيكحو:لاقبدألاباتكيفو

:لوقيرهاطنبهللادبعنبهللاديبع

مركنوبصحننميفانفعسأوانسوفنيفانفعسأانرهدايأ

.هتجاحیضقوهحرمفاعضأنيبهرمأیکشامنسحأام:هللاديبعلاقف/1/47

ةجاحكيلِإيلنينمؤملاريمأاي:لاقفبلاطيبأنبيلعىلعمدقًاببارعأنأىوريو

ميعنوبآوطسوألايفيناربطلاهاور:رمعنباثيدحنماذهىنعميفينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱(

يصمحلادیزنبهللادبعنامثعيآنعهيورينيعمنباهقثوونيلهيفويتمسلاناسحنبدمحمهنو

.يدزألاهفعض



۳۷۷قلخلاةرطنق

.ريقفينأاهيفءاهطخو.ضرألايفاهطخيبارعأاي:لاقف؟كلاهركذأنأينعنميءايحلا

:لوقييبارعألاًاشنأفةلحلاهاسكفيتلحهسكأربنقايربنق:همالغليلعلاقف

ًاللحءانثلانسحنمكوسكافوسفاهنساحمىلبتةلحينتوسك

الدبهتلندقامبيفغبتتسلوةمركمتلنيئانثنسحتلننإ

الىجلاولهسلاهادنییحيثیغلاکهبحاصرکذییحیلءاخكلانإ

العفيذلابىزجيفوسِءرمألكهبتلذبفرعيفرهدلادهزتال

ريمأاي:ربنقهللاقيبارعألاىلواملفاهايإهاطعأف«رانيدةئامهدزربنقاي:يلعلاقف

ينإف؛لعفتالربنقايهم:لاق.مهنأشنمهبتحلصألنيملسملايفاهتقرفولنينمؤملا

.«هومرکأفموقمیرکمکاتآاذإومکيلعىنثأنماورکشا»:لوقيييهللالوسرتعمس

اميفسانلاعنصفيكاورظنيلباوبألاىلعنوفوطيفءامسلانملزنتةكئالملا:لاقيو

.برغملاةالصدعبمهوتأيامرثكأوهللامهاطعأ

[ب/١٤٤]وأةملكنسحو/نيلوراقوبلئاسلااودرهنعهللايضرباطخلانبرمعنعليقكلذلو

.هللامکلّوخامیفمکعینصفیکرظنیلناجالوسنإبسیلنممکیتأيدقهنإفليمجدرب

اطسأرلثمبولولئاسلاةمذماودر»:ثيدحلايفو

.«مهدرنمحلفأامنوبذكينولئاسلانأالول»:ثيدحلايف

فرصنافهايإهاطعأفنيكسمهلأسفبنعدوقنعبيهللالوسریت1الجرنأرثألاينو

كلذهلأسفةيناثٍِْلَيهللالوسرلهاطعأفءهنمهارتشافلجرلاهكردأفءهعيبيلنيكسملاكلذ

نوكتنأتدرأذهاي»:مالسلاهيلعهللاقفتارمثالثكلذلعففهلهاطعأفنيكسملا

.°”€هَالفلئاَسلااًنأَو»:ىلاعتهللالزنأف.«ارجات

ههجوبرضيوهونيعللافرصنافءةنامألبقتالوكللحتالةأرمابلختالوءالئاس

.نهنمسائلارذحينهب.هتربخأ:لوقيو

هلوقلناکلئاسيأكلذىلعردقنإهبيخيالنألئاسلاهيلعفقونمىلعبجاولاف

١٠:ةيألاىحضلاةروس()
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ىوأهللافيضهنألدجسملالئاساميسالوسرفىلعءاجنإولئاسلاطعأ»:مالسلاهيلع

.(هللاتیب

اولغتشيملفهنعاوقرفتفهومعطيلليلبدجسملهآلأسالجرنأبتکلاضعبيفركذو

يفنفكلااودجوفدجسملاىلإاوعجرفهوتفدفدزاهجيفاوذخأفًاتيمهودجواوحبصأاملفهب
.مكحأوملعأهللاو«مكيلعطخاسبرلاو«مكيلعدودرممكنفكهيفبوتكمبارحملا

ةلزعلاىلعثحلاوسانلاةطلاخمنعريذحتلايف:لصف/]1/44[

نمَنوُدْبعَيامومّهلَرَتعأاًمَلف»:مالسلاهيلعهليلخنعةياكح8هناحبسهللالاق

.ةيآلا.”4بوقعَبَوققسهلاَبَحَوهللانوُد

ىلإءاووأَقهللاالإَنوُدْبعَيامَوْمُهوُمُكَرَعَأاذإو:فهكلاباحصأنعاربخملاقو
ةيالا."”؟فكلا

ةالصلاميقيوهلسروهللابنمؤيلجرةلزنمىتأسانلابجعأنإ»:ٍلَيهللالوسرنعو
.«سانلالزتعيوهنيدظفحيوهلامرمعيوةاكزلايتؤيو

نيبسلجماهفرشأواهلمجأفةثالثسلاجملا»:لاقهنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

لجرلاتيببثلاثلاوىلاعتهللانوركذيهللاتويبنمتيبيفيناثلاومهودعنيبونيملسملا
.«یرٌيالویریالثيح

ورمعنبهللادبعاي»:مالسلاهيلعيللاق:لاقهنأصاعلانبورمعنبهللادبعنعو

هيلعكبشو.«؟اذكهاوناكومهتنامأومهدوهعتجرمدقوسانلانمةلاثحيفتيقباذإفيك
عدتوفرعتامبذخأتنأوهللايقتتنأكرمآ»:لاق؟هبينرمأتامهللالوسراي:تلق.هعباصأ

°«ةماعلاوكايإوكسفنةصيوخبكيلعوركتتام

الوهوربدأالإريعبرهظاوبكراممهنإف؟سانلااورذحا:لاقهنأءادردلايبأنعيورو
.هوفرحالإنمؤمبلقالوهورقعالإداوجرهظ

اموليقف.«جرهلامايأكلذ»:لاقهللادبعثيدحيفمالسلاهيلعهنعرخآربخيفو

.4۹:ةيآلاميرمةروس(١)
.١٠:ةيآلافهكلاةروس(۲)
.نسحدانسإبةليللاومويلايفيئاسنلاودوأدوبآهاور:وحنيفينغملايفيقارعلا:ظفاحلالاق)۳(
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]ب/٤٤٤]."”«هسيلجلجرلانمأيالنيح»/:لاق؟جرهلامايا

ىتمو:لاقملعلادئاقهيفىوهلا«هوطعمليلقهلاؤسريثكءاملعليلقءءابطخريثكنامزكيلع

مثكحيوةاجنلابايندلانمريسيضرعبنيدلاعابيواشرلاتلوةالصلاتتيماذِإ:لاق؟كلذ
.ةاجنلا

ناکوءهرجحيفلخدينأنمًاريخناسنإللتيأرام:لوقيناكهنأيروثلانايفسنعو

فرعتتالوكفرعينمدنعةفرعملاركنألوقيناکو؛تويبلاموزلوتوكسلانامزاذه:لوقي

.كفرعيالنمىلإ

بابلاهيلعبرضفهلزنمىلإجرخفهسلاجيناكًاباشدقفهنأينجنبنسحلانعيورو
امنإوءاقلرادبتسيلرادهذهامنإ:لاقف؟كرأمليلام:نسحلاهللاقفباشلاهيلإجرخف

:دشنيو.تامىتحكلذدعبنسحلاهأرامففرصنامث.كانهءاقللاولمعراديه

هوملعتمليذلاملعدقفەورعدهەومولتالهوعد

هوبلطتملابلطمبلاطوهيلإىمسفىّدُْلابملعاو

هومتعضأوهحماتقوهاعداملهءاعدباج

هومعطتملآمعطمقوذتبيلنطفنمكاذيسب

تمصلايفاهنمةعستءازجأةرشعةيفاعلانولوقياوناك:لاقهنأدرولانببيهونعو

امىلعهنملبقتيسفندجأملوتمصلاتجلاعدقلو:بيهولاق.سانلالازتعايفرشاعلاو

.هتمزتلاواهرشاعءازجألاهذهرسيأنأتيآرفبحأ

الجرنأوءامايأسانلالزتعاوهتيبيفسلجاميرناكهنأيرصبلانسحلانعيورو

نبااي:لاقف؟كتدحويفتشحوتساامأديعسابأاي:هللاقفًامويهيلعلخدهباحصأنم

سيلجلاءيسنمهلريخسينأالبءرملاهدحوو

.هتفرعمىلإجاتحيملاسهمسالجرةدايزبدوادوبأهلصووعاطقنايباطخلادنعهدانسإ
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هسنأةعاطلازعىلإةيصعملالذنمدبعلالقنينأهللادارأاذإ:ءاملعلاضعبلاقو

.ةرخألاوايندلاريخيطعأدقفكلذيطعأنمفهسفنبيعهرصبوعونقلابهانغأوةدحولاب

هنأيرصملانونلايذنعيوروءاجنسانلالزتعانمليجنإلايفبوتكم:لاقيو

يفانأامنيبفهيلإىوأييذلاهناكمفرعألهبلطأهيفتلخدفلبجلايفدباعيلفصو:لاق

دقميلعسوفنلابوهنمايءيشلکتوکلمهديبنماي:يدانيًاتوصتعمسذِإليللاضعب
ينمعزفيبرصباملففعلمرجشطسويفهبانآاذإفتوصلاتعبتاف.كئاقلىلإيقوشلاط

مل:لاقف.يمدآ/هعزفيالهللاىلإبرهنم:تلقف.ينتعزفأدقف؟تنأنماذهاي:يللاقف[1/٥٤]

فاختفتزهجامو:تلق.هزاهجیلعفاخًازاهجزهجنملکنکلويمدآكنالكنمعفأ

:تلقولاق.كنتفنمكنميفوخناكويديسنمًاحبرهببلطأيندبتزهج:لاق؟هيلع

كتيتأامنإ:تلق.هللاهمصعنمالإبولقلاصوصلمدآينبنأل:لاق؟ينتفنمتيارامو

ملحلاوقدصلا:لاق؟لقعلاامو:تلق.ديرتامكردتلقعلاب:لاققيرطلاكيدهتسأ

.ةردابملاو

لاقفكلذيفهلاولاقفءقيقعلالزنوةنيدملانمجرخهنأريبزلانبةورعنعيورو
يفشحاوفلاوةيهالمكقاوسأوةيغالمكدجاسمتيأر:لاق؟ملو:اولاق.مكنمتررف:مهل

.مکعميبيصيفمكبءالبلزنينأتفوخةيدابمكيشاوح

مللجرانهاهديعسابأاييرصبلانسحللليق:لاقهنأهللادبعنبميهاريإنعيورو
تاذهيلإرظنف.هبىنوربخأفهومتيأراذإ:نسحلالاقف.ةيراسفلخهدحوًاسلاجالإطقهرن
دقهللادبعاي:لاقف.نسحلاهيلإىضمفهيلِإاوراشآوهبكانربخأيذلااذه:نسحللاولاقفموي

امف:لاق.ساتلانعينلغشرمأ:لاقف؟سانلاةطلاخمنمكعنمامفةلزعلاكيلإتببح
نعوسائلانعىنلغشرمأ:لاق؟هيلإسلجتفنسحلاهللاقييذلالجرلااذهيتأتنأكعنمي
بنذنيبيسمأوحبصأينإ:لاق؟هللاكمحريلغشلاكلذامو:نسحلاهللاق.نسحلا

هللاق.ةمعنلاىلعهللاركشأوبنذلانعرافغتسالابسانلانعيسفنلغشأنأتيأرفةمعنو
:ةلزعلايفدشنيو.هيف/تنأاممزلافنسحلانمهقفأيدنعتنأهللادبعاي:نسحلا1/7

سيسخلارشبلانمسانيفوسوبعنمزيفتنكاماذإ

سينأالبتنفدربقةوخأينأكًاربطصمتيبلاتمزل



۳۸۱قلخلاةرطنف

رشلايفهنوعقويلبءاهنمهنوعنميلب«لجوزعهبرةدابعنعهنولغشيمهنأ:امهدحأ

ملفءايشأةسمخقالخلااذهنمتبلط:لاقهنأمصألامتاحنعيورامىلع.كالهلاو

ملفاولعفتملنإاهيلعينونيعأ:تلقفءاولعفيملفةدهزلاوةعاطلامهنمتبلط؛اهدجأ

تلقفءينوعنمفًاذإاهنعينوعنمتال:تلقفاولعفيملفتلعفنإينعاوضرا:تلقفءاولعفي

تلغتشأومهتكرتفاولعففمكعباتأملنإاهيلعينوداعتالوهللاىضريالامىلإينوعدتال

ةلزعلاتلحدقلوهالإهلإاليذلاهللاو:لوقيناكهنأيروثلانايفسنعركذدقو.يتصاخب
.نامزلااذهيف

لثميفوتضرتفاوتبجواذهاننامزيففهنامزيفتلحنئلو:لاقيلازغلاباتكيفف

:رعاشلالوقياذهاننامز

ٍدوعسمنبالوقيفوبْعَكلوقيف هّرْذاَحْنانكيذلانامزلااَدَح
ِديعاوملاكلتىلعاَنْشَوىتحًابجعهناوكأنمثّدحَنًامدق

ٍدوقْفَمريغهيفروُجلاورشلاوهجدوشمريحاهپٌرهد

[ب/۷٧٤٤]ولومرفتملوًاتيَمكتملريغهلثدحيملواذهمادنإ/

امكيلعنودسفيسانلانأ:سانلانعدرفتلاهلجأنمبلطييذلا:يناثلارمألاو

ءايرلايعاودنممهلبقنمضرعيامببسبءىلاعتهللاكمصعيملنإةدابعلانملصحي

.ءايرلاطاسبسانلاةيؤر:لاقثيحذاعمنبىيحيقدصدقلو.نيزتلاو

.روازتلاوةاقالملااوكرتىتحىنعملااذهنممهسفنأىلعاوفاخدقداهزلاءالؤهو

ةرايزلابانلصسيوآای:هنعهللايضرينرقلاسيوأللاقهنأنايحنبمرهنعركذدقو

.بيغلارهظىلعءاعدباهنمكلكعفنأوهامبكتلصودق:سيوألاق.ءاقللاو

كرارفساتلانمرفوءتوملاكرطفلعجأوايندلانعمص:لاقهنأيئاطلادوادنعو

يفاوعدمثايلماركاذتفنيفراعلاضعيعمسلجهنأءاملعلاضعبنعىكحدقلو.دسألانم

اذهيسلجمنمهلىجرأانأاسلجمتسلجينأنظأام:فراعللملاعلالاقف.امهثيدحرخآ
نسحأيلإدمعتتسلآاذهيسلجمنمهنمفوخأًاسلجمتسلجانأىنكل:فراعلاهللاقف

ملاعلاىكبف:لاق.ءايرلاعقودقف؟كلذكانأويدينيباهرهظتواهرشنتفكمولعكثيدح

:نيتيبلانيذهبلٹمتيكلذدعبناكوهيلعىشغىتح

 



۳AYقلخلاةرطنق

مدانهنأالإفرسأپبنذمنعكنمًاوفعبراي/]1/44۸8[

لهألاحلب؟ةلاطبلاوةبغرلالهألاحفيكفءمهتاقالميفةضايرلاودهزلالهأهذهف

لالضوريبكررضيفهلهأحبصأوءميظعداسفيفحبصأدقنامزلانأملعاوةلاهجلاوةرشنلا

اهنمكللصحيداكيالىتحهللاةعاطنعكنولغشيمهنأف؛كدهجمهنمزرتحاف«میسج

مهنعةلزعلاكتمزلفءيشاهنمكلملسيداكيالىتحلصحامكيلعنودسفيمثءيش

.هلهأونامزلااذهرشنمهللابةذاعتسالاو

لكأًابئذناكنمفًابائذهيفسانلانوكينامزسانلاىلعىيتأي»:ثيدحلاىفدرودقو

.«باثذلاهتلكأًابثذنكيملنموباثذلاعم

يذلهيفملسيالنامزسانلاىلعيتأي»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعًاضيأثيدحلايفو

.«بلعثلاغوريامكغوريورفيرجحىلإرحج-نموةيرقىلإةيرقنمهنيدبزعينملإهنيدنيد

اذإفلجوزعهللاةيصعمبالإةشيعملالنت.ملاذإ»:لاق؟كلذىتمهللالوسراي:ليق
.«ةيرغلاةلزعلاوةبوزعلاهيفتلحدقفنامزلاكلذناك

ىلعلجرلاكالههيفنوكينامزلاكلذناكاذإ»:لاق؟جيوزتلابانترمأدقوفيكو:ليق

.«هتجوزدییلعفنکتملنإفهتبارقدییلعفانوکيملنإفهيوبأدي

هدرویفهقیطیالامرومألانمفلكتيفديلاتاذقيضبهنوريعي»:لاق؟كلذفيكف:ليق

.«كالهلادراومكلذ

عجریوهندهعمو/هتيبنملجرلاجرخينامزسانلاىلعيتأي»:ًاضيأثيدحلايفو]1/444[
دق:هلليق؟اهنمبجييذلادحلاوةلزعلامكحامليقنإف.ملعأهللاو.«ءيشهعمسيلو

ملعيفهيلإقلخلابةجاحاللجرنالجركلذيفسانلا:لاقهنأءاملعلاضعبرثأيفركذ
ديعوأةعامجوأةعمجيفالإمهطلاخيالفسانلانعدرفتلالجرلااذهلىلوألافمكحناييو
ءكلذنمهلدبالةشيعميفةجاحوأةنسلابملعسلجموأتیمقحةماقإوآةرايزوأجحوأ

نععطقنينألجرلااذهبحأنإامأوفرعيالوفرعيالهتيبمزليوهصخشىراويفًالإو

يفیأراملءاهريغوةعمجوةعامجوايندونيدنمةتبلارومألانمرمأيفمهطلاخيالوسانا

:نيرمأدحأبالإكلذهعسيالهنإفهتحلصمنمكلذ

هوحتدوعسمنباٹیدحوهثيدحنمةلزعلايفيباطخلاهاور:لاقوينغملايففيقارعلاظفناحلااهرکذ)۱(

.ةلزعلاوحاكتلايفيقارعلاظفاحلاهرکذوفيعضامهالكوهريرهيأٹثیدحنمهوحندهزلايفيقهيبلاو



۳A۳قلخلاةرطنق

نوطبولبجلاسوؤركضورفلاهذهكانههمزلتالعضومىلإريصينأامإ:لوألارمألا

.سانلانعةديعبلاعضاوملاكلتىلعدابعلاتلديتلاهوجولادحأنملعلوءاهوحنوةيدوألا

هذهببسيسانلاةطلاخميفهقحليذلاررضلانأةقيقحلابنقيتينأ:يناثلارمألاو

-هللااهسرح-ةكمبانأتيأردقلولاق.ًارذعهلنوكيامبرٍلتيحماهكرتنممظعأضورفلا
هنمهبرقعممارحلادجسملايفةعامجلارضحيءالؤهوملعلالهأنمنيدرفتملاخويشلاضعب

ءیفيالباوثلانمهدجيامنأوهوهيلِإانرشأامهرذعنمركذفكلذيفهترواحفهلاحةمالسو

.سانلاءاقلودجسملاىلإجورخلايفتاعابتلاوماثالانمهقحليامب

تاذبميلعوهورذعلابىلوأىلاعتهللاوروذعملاىلعبتعالف:رمألاةلمجو:لاق

[ب/0٤°]فونصوةعامجلاوةعمجلايفسانلاكراشينأبلوألاوهلدعلاقيرطلانكلو.رودصلا/

هليبسفةرمبسانلانععطقنينأبيناثلاقيرطلابحأنإف«كلذىوساميفمهنابيو«تاريخلا
الدحاورصميفسانلاعمهنوكنأل«كلانهضورفلاهذههيلإهجوتتالعضاومىلإجورخلا

ملعوقيقدرظنىلإجاتحيهنإفةعابتوأرزونمكلذيفءاديرذعلةعامجالوةعمجرضحي
.هنمبةيادهلايلوهللاوظفحأوملسأنالوألاوطلغلارطخهيفكلذهنعطقسيالىتحضماغ

مهنيدرمأيفهيلإسانلاجاتحيثيحبملعلايفةودقنوكيلجرف:يناثلالجرلاامأو

لجرلااذهعسيالفكلذوحنوألوقوألعفبريخىلإةوعدوأعدتبمىلعدروأ«؛قحنايبل
اتيبمهللانيدىلعًاباذءىلاعتهللاقلخلًاحصانمهنيبهسفنبصنيلبسانلانعلازتعالا

.هللاماكحأل

رشنينأملاعلاىلعفيتمأيفعدبلاترهظاذإ»:لاقهنآوييهللالوسرنعيوردقو

.«نيعمجأسانلاوةكئالملاوهللاةنعلهيلعفلعفيملنإفهملع

:هلوقىلإو.4ىَدُهْلاَواَلانِاَْلَرَأامَنوُمِيُكَيَنيِذَلال:ىلاعتهللالاقدقو

.”€4َنوُئعَلْلامُهنَعْليَول
نأدصقءاملعلاضعبنأركذو.ًاضيأهلزوجيالفمهنيبجرخاذإومهنيبناكاذِإاذه

ترصاذإنالفاي:يدانياتوصعمساذِإلابجلايفوهامنيبفىلاعتهللاةدابعلقلخلانعدرفني
نأملعاو:لاق.قلخلاهتبحصببساذهناكفعجرفهللاةدابعتكرتهقلخىلعهللاججحنم

.۹١1:ةيألاةرقبلاةروس(١)



۳۸A
قلخلاةرطنق

:نیدیدشنيرمأىلإقلخلا/هتبحصيفجاتحينيدلابابيفهيلإجاتحملالجرلااذهلثم[[/]

[1/40۲]

.ةمئادةذاعتساوفيطلرظنوميظعملحوليوطربص:امهدحأ

نإومهملكهوملكنإف«مهعمصخشلابناكنإومهنعًادرفنماذهيفنوكينأ:يناثلاو

اوناکناو«مهنمكلذمنغتسااوضرعأوهنعاوتكسنإو«مهركشومهردقىلعمهمظعهرواز

مهيلعدرلبمهرجاهومهفلاخرشوٍوغلىلإاوراصناو؛مهدعاسريخيفوتحيف
يتلاتاجاحلاءاضقوتادايعلاوةرايزلانممهفوقحعيمجبموقيمثمهلوبقاجرنإ«مهرجزو

ًاشاحيتساهسفننممهيريالومهنمكلذوجريالوتأفاكملابمهبلاطيالوءهنكمأامهيلإعفرت

ىذألامهنملمحتيوءىطعأنإذخألايفمهنعضبقنيوردقنإلوقلابمهطسابيوكلذل

جاتحيمثءهنطابوهرسيفاهيساقيومهنعهتجاحمتكيومهلهرهاظبلمجتيورشبلامهلرهظيو

نبرمعلاقامكءةصلاخلاتادابعلانمًاظحاهللعجيوةصاخهسفنلرظنينأكلذمم

عممونلابيلفيكفةيعرلانعيضألراهنلاتمننإويسفننعيضألليللاتمننإ:باطخلا

.نيتاه

:يهورعشلانمتايبأيلتضرعىنعملااذهلثميفو:لاق

عئاقولاكبكترتنأىلعنطوفًابغارةمئألاىدهيفتنكنإف

عنامرودصلايفوهوروبصبلقوةهيركلكدنعروقوسفنب

عئاذبرلاىدلموتكمكرسومجلمكفرطوموزخمكناسل
عئاجكنطبوماسبكرفغثوقلغمكيايورومعمكركذو/

عئاشكّنظونوفدمكلضفودساككقوسوجورجمكبلقو

عئاطبلقلاوناوخإلاورهدلانمةصغعراجتنآمويلكيفو
عئارلاهيفزعسوبعمويلةعيرذهذخملعلااذهكنودف

لوقيهيفوديكنشيعوديدشرمأيرمعلكلذومهنعهدعبأامبلقلاومهعمسفنلافمعن
اذهدشأام:لاقمثمهبدنتالوكنامزلهأعمشعيتباي:هتيصويفءاملعلاضعب

.تاومألابءادتقالاوءايحألاعمشيعلا

لاقو‹هنملكتالكنيدومهلئازوسانلاطلاخ:لاقهنأهنعهللايضردوعسمنبانعو

جاهاذإ:لوقأمثلاق«ةعنقمةثكنهذهفبلحيفعرضالوبكريفرهظالنوبلنياكنك:ًاضيأ
الوالإنمؤميفنوبقريالنيدلارمأنعسانلاىلوتفءرمألاعجارتو«ضعبيفاهضعبنتفلا
نيببدتوءسانلامعتةنتفلاىرتوءةتبلامهنيدرمأمهنعيالوءاملاعنوبلطيالوةمذ



۳۸oقلخلاةرطنف

ةنتفلاهيفتمعيذلابعصلاركذلااننامزلاحوهءانركذيذلااذهنوكينأفاخأوءهملع

.نالكتلاهيلعوناعتسملالاوايندلاتركنتونيدلاتاموءالبلامظعونامتكلاقبطأو

ءةرخألاقيرطىلإهدشريملاع«نيلجردحأةمزالمبهيلعفهنيدرمأللهاجلاامأو

هلًاعماجالجرهلضيقنوهلزعیلفنیذهیوساموهایندرمأنمهلدبالامیفهبعفتنيندخو

.ملعأهللاوهاوسامعديوهايندوهنيدرمأ/نمهيلاجاتحيام

‹ىوقتلاوربلاىلعنينواعتملاةدابعلاوملعلايفداهتجالالهأةرخألاءاملعسرادمامأو

اوعمجمهنأل؛ةلزعمهنعناسنإلالغشتالفءهللاةعاطىلعناوعأوهللايفناوخإلجأمهف

:نیتدئاف

.مهرومأهتطلاخموماوعلانعةلزعلا:امهادحإ

ركذلاسلاجموةعامجلاوةعمجلایفمهتکراشمیفليزجلاباوثلاباستکا:ةيناثلاو

فلسلاريسونيقتملامسرىلعهتباثسرادملاتناكاذإاذهوءالاحنسحأونيقيرطلدعأ

.نيحلاصلا

خياشملانعةثروملاريسلاونيدلاسردناوةيلبلاتمظعورومألاتريغتدقفنآلاامأو
كراشيوءهناسلفكيوهتيبمزيلفقيفوتلاولمعلاهللوهقزرنمالإناسنإلااهدجيةمالسالف
امومهرومأومهلاوحأرئاسيفمهبناجيو.تاريخلاوسلاجملانمتاريخلافانصأيفسانلا

هيلعوناعتسملاهللاوةبرغلاوةلزعلا.مزيلفًالإوًاليبسكلذىلإدجونإتافآلانمهيفمه
:ةئالثفةلزعلاكيلعنوهييذلاامأو.نالكتلا

ملعاو.«الغشلةدابعلايفنإ»مالسلاهيلعلاقدقوءةدابعلايفكتقوقارغتسا:مهدحأ

ةاجانملاةوالحتدجواهقحةدابعلاتيطعأاذإفسالفإلاةمالعنمسانلابسانئتسالانأ

.مهمالكومهتبحصنعلغتشتوقلخلانمشحوتستذئنيحفهللاباتكتسنأتساف

[ب/٤١٤]الوهعفناوجرتنمنأل؛مهرمأكيلعنوهيفةدحاوةرمب/مهنععمطلاعطق:يناثلا

.ءاوسهمدعوهدوجوفهرضفاحت

ةثالثلارومألاهذهنإف.كبلقىلعكلذرركتوتافألانممهتطلاخمىفامركذت:ثلاثلاو

٢٥۲/م۲/جتاريخلارطانق
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ةرشاعلاةرطنقلا

ناطيشلاةرطنق

يمألايبنلادّمحماندّيسىلعهللاىلصو[نيعتسن]هبو«ميحرلانمحرلاهللامسب

.ملسوهلآىلعو

درجتدقنيبملضمودعناسنإللناطيشلانأهتعاطلكايإوهللااندشرأيخايملعاف

اذهدئاكمنمانذيعينأنيتملاةوقلايذهللابذيعتسننأانمزيلف«نيحوتقولکيفانتاداعمل

دقعءهدالوأنعءارمأةسمخسيلبألنإ:لاقهنأدهاجمنعىكحدقو«نيعللا'"”بلكلا

ءامسادوًاطوسمو«روعألاوءاروبت.مهامسمثءهرمأنمءيشىلعمهنمدحاولكل

:لاق.ًاروبنزو

ىوعدودودخلامطلوبويجلاقشوروبثلابرمأييذلاتابيصملابحاصف:ًاروبثامأف
.ةيلهاجلا

.هبرمأيوسانللهنيزييذلاانزلابحاص:روعألاو

لجرلاكلذبهذيفربخلاهربخيفلجرلاىقليهعيشييذلابذكلابحاص:طوسمو

.مهيلعهبضغيفهلهأىلإلجرلاعملخدييذلاوهو:مسادو

.قوسلايفءءاولوهتيأرزكرييذلاقوسلابحاص:روبنزو

.خسانلانمطقسهبسحاوقايسلاهيضتقينيفوقعملانيبام(١)
وهامكنيعلبسيلبلكلانأمثفافسالانماهيفاملةملكلاهذهلثمركذينأيغبنيناكام()

طرفل«هايإوهللاانمحرفلؤملانمملققبسهنأملعأهللاوهنظأيذلاوةنعللاهيلعسيليإلاح

.نیمآ.هسواسورشمکایإوهللاانبنجهنمهظیغ
ءربث:وحنلااذهىلعنيعللاسيليإدالوأءامسأ(۳۷/۳)نيدلامولعءايحإهباتكيفيلازغلاركذ(۳)

.روبنلزو«مسادوطوسبمو‹روعألاو



WAYناطيشلاةرطنق

الإىجنمالوًاجلمهنمكلسيلفككالهإيفداهتجالالكدهتجادقنيعللاناكاذإف
نِكبُدوُعَأٌّبَرلفل:لاقف‹كلذبقلخلامركأرمأدقوكقلاخبهنمةذاعتسالاوءعرضتلا
.€طاَيشلاتاَرَمَح

الإهعنقياللبهتحلاصميفهيفعمطمودعهنألهتبراحملرمشتلادبعلاىلعبجاولاف

.4°°َوُدَعهوُدحَتافوُدَعْمُكَلَناَطْيَشلاٌنِإ»:ىلاعتهللالاقدقوناسنإلاكالهإ

.تورتالثيَحَمليَقَووهمُكاَربهإ»:ىلاعتلاو
الوىرت؛ثالثبسانلاىلعانلضف:لاقهنأنيعللاسيلبإنعبتكلاضعبيفركذدقو

.ملعأهللاونوتوميونودلاوتيمهنإفنجلانممهريغامأو

ىلإ.€ساَنلاكِلَمسالابريُدوُعَألف:هتمصععممالسلاهيلعهيبنلىلاعتلاقو

.“4سالروُدصيفسوسو:هلوق

مهضعبنأبسحأو«مدآنبابلقىلعمئاجناطيشلانإ:لاقهنأءاملعلاضعبركذو

.سوسولفغاذإوسنخیلاعتهللاركذاذإفةيحلاسأركهسأرلاق

.°”شطعلاوعوجلابهیراجماوقيضيف

[ب/٦٤٤]نمًاثيشلمعيالفةجاجزلالثممدآ/نبابلقلعجىلاعتهللانأءاملعلاضعبركذو

ةعاطلابرمألايقليوهيلعكلذركنيًارجزوىلاعتهللانمًايهنهيلعلكومكلمهلىمرالإرشلا

.۹۷:ةيآألانونمؤملاةروس(١)
.٦:ةيآلارطافةروس(۲)
.۲۷:ةيألافارعألاةروس(۳)
.١٠0:تايآلاسانلاةروس(8)
AV)/۳(حيحصلايفيراخبلا:دنعثيدحلافارطأ(٥) ۹) (0/8) (00/8)E

يذمرتلاو«(۸۸ببدألاو۷۸بمايصلا)ننسلايفدوادوبأ‹(٤مدلا)حيحصلايفملسم

دنسملايفدمحأ‹(١۱۷۸)ننسلايفةجامنبا‹(۱۷۲١۱)حيحصلاعماجلايف

.(۲۹/۱)راثألالكشميفيواحطلاء(۲/٠۳۲)ننسلايفيمرادلا‹((۳/9٢۲۸)



۳A۸ناطيشلاةرطنق

الألتيورونيفربخلاكلملاهيلإىقليو:لاقاهاوقتواهروجفكلذوًألألتيرونهنمكلذفهيلإ

هلوقكلذفةيصعملابةسوسولاهيلإيقليفةعاطلاوريخلابىلاعتهللانمرمألاهنأسيلبإلدتسيف

نجلامهنيذلاسيلبإةيرذنمينعي.”«ٍةّنجْلانمسالاروُدُصيفُسِوُسَوييذلا:ىلاعت
.نيعللاسيلبإوهوناجلامهوبأو

ىلإسوسوتامكنيطايشلاريغنمنجلاىلإسوسوتنيطايشلانأ:ءاملعلاضعبركذو
.ملعأهللاوسانلا

نمدحأعقينألءايشأانبولقلضرعتيهللالوسراي:اولافةباحصلاضعبنأركذو

هبملكتينأنمهيلإبحأقيحسناكميفحيرلاهبيوهتوأريطلاهفطختفضرألاىلإءامسلا

.ناميإلاحيرصكلذ»:لاق.معن:اولاق؟«هومتدجوأ»مالسلاهيلعلاق

‹ناميإلاحيرصةسوسولانألةسوسوللةفراصلاةيهاركلاىلعلمحياذه:يلازغلالاق

.ملعأهللاو

:لاقفمهدنعمدآينبلاوحأنعسيليإلأسمالسلاامهيلعايركزنبىيحينأىوريو
فنصو؛نايبصلايديأيفةركلاكفنصوء؛كلاثمأمهوانمموصعمفنصفانصأةثالثمه

يفمهعقويىتحمهيفدهتجياهنمنيرفغتسملااياطخلايفعوقولالهأينعيانيلعدشأمهثلاث

هداهتجاهيلعنودسفيفءةبوتلاىلإنوعزفيم«ةيناثمهعفويمثءاهنمنورشغتسيفيصاعملا

.ملعأهللاو٠"مهيف

لصف/]1/۷٥٤[

راهنلافارطأوليللاءانآوهف«كتوادعلًادعتسمكتبراحملبوصنمناطيشلانأملعا

ةبغرلالهاسانلاماوععمهلاحاذهواسأرناسنإلاكلهيىتحىضريالوهماهسبكيمري

ةوادعسانلارئاسممًاذإهلفهللاةدابعىلإقلخلاةوعدوهللاةعاطلروجتنمبفيكفءةلاطبلاو
ىلعاهدشأءناوعأمهيلعهعمو‹مهأهلمهرمأنإوةّصاخةوادعداهتجالالهآعمو؛ءةماع

.6©:ناتيآلاسانلاةروس()
:لاقف«ءةسوسولانعيهلالوسرلثُس:ًارصتخمدوعسمنباثيدحنمملسمهاور()

ثیدحنمهيفيئاسنلاهاورو؛هحيحصيفنابحنباوءةليللاومويلايفيئاسنلاو؛نامیإلاضحم

.(۳/٠۳۰)ينغملايفيقارعلاهلاق.ةشئاع
.ةصقلاهذهوحن(۳۸/۳)نيدلامولعءايحإهباتكيفيلازغلاركذ()

 



۳A۹ناطيشلاةرطنق

.لفاغاهنعوهولخادموبابسأهلو«هاوهوءهسفن:ناسنإلا

كاريناطيشلاوءلوغشمتنأوغرافناطيشلالاقثيحذاعمنبىيحيقدصدقلو

عيمجهنمهللارذحدقو.هرهقوهتبراحمنمدبالًاذإفءكاسنيالوهوهاسنتتنأوهارتالتنأو

املسيملو.€ِةَتَجْلانممكْيَوبأجرخأامكُناَطْيَشلاُمُكَنَْفَيالمداينباي:لاقفسانلا
ُدَعاذَهنِمَاي:لاقفناطيشلاةوادعىلعامههبننأدعبرورسلاونمألارادةنجلايفهنم

ملاذإف؛كلذءاروامامهلقلطأوةدحاوةرجشنعالإامههنيملهنأعم.4كجْوَرِلوكل

يهوايندلايفنمأينأهريغلزوجيفيكفءناطيشلاديكنمةنجلايفوهوءايبنألانميبننمأي

؟اهنعىهنملاتاوهشلاوءالبلاندعمونحملاونتفلامبنم

اَمَو»:مالسلاهيلعهيبنللاقو.ِ€ناَطْيَشلَالَمَعنماذهمالسلاهيلعىسوملاقدقو
۔ eeوe ‘i٦وصلروکو۱ .ةيآلا4...ةميَأيفُناَطْيَشلاىلاىّمَتاإالإئينالوٍلوشَرنمكليفنِاتلس

ملعأفهتدهاجمىلإقيرطلافيكفهدئاكموناطيشلاركمتمظعدقكارألئاقلاقنإف

الویلاعتهللاةدابعبلغتشينأناسنإلليغبني:مهضعبلاقف.كلذيفاوفلتخادقسانلانأ

نمزرحتلا:نورخآلاقو.ىلاعتهللاةعاطهنمزرحتلالدبلعجيلبناطيشلاىلإتفتلي

ناطيشللةردقالذإءهيلعدامتعالاولجوزعهللاىلعلكوتلاماقمهنمرذحلاذخأو؛ناطيشلا

.نٰمحرلاةثيشمبالإءاوغإالولالضإىلع

بوجوىلعمالسإلالهأقافتاونآرقلاصوصتلناتفلاخمناتطلاغناتفئاطلاناتاهو
سوک----.

اهاج:ىلاعتلاقدفوحالسوءعاركوءةوقنممهلاوعاطتساامدادعإو‹رافكلانمزرحتلا

.هریغىلعالكوتوأالغشهللارمأنوكيفيكف.”«مكَرَذحاوُذُحاونمَنيِذلا

نيبدحأمويرهاظوةرفحملاهسآرىلعوةكمنيلكوتملاديسوييهللالوسرلخددفو

دفوءمدلایرجمانميرجيو؟هارنالواناریودعبفیكف«هارنواناريودعبانرمأاذدإف«نیعردب

.۲۷:ةيآلافارعألاةروس(١)
.۱۱۷:ةيآلاهطةروس(۲)
.١٠:ةيآلاصصقلاةروس(۳)

.٢٥:ةيآلاجحلاةروس(8)
.۷۱:ةيالاءاسنلاةروس()



ناطيشلاةرطنق۳۹

نِكبُدوُعَأٌبَرلْفَو»:هلوقبنيطايشلاعيمجنمةذاعتسالابليهللالوسرىلاعتهللارمأ

زرحتلاواهلكيلاوحأنمءيشيفيأ.”«نورُضُحَينأٌبَركبُدوُعَأَونيطاََّشلاٍتاَرَمَح
نمتنكهركمنمءيشبكبكتأاذإناطيشلانأل«نيرفاكلانمزرحتلانمىلوأنيطايشلانم

باوصلافكتائيسلًارفكمكلذناك/مهركمنمءيشبكوبكنااذِإرافكلاونيرساخلانيصاعلا[1/]

يفريبدتلا:مهضعبلاقوةياعرلاباتكرصتخميفاذكه«نيملاعلابررمآامكهنمرذحلاذأ
هتبراحمبتلغتشانإفكيلعهللاهطلسبلكناطيشلانإفريغالهنمهللابةذاعتسالاناطيشلاعفد

هفرصيل.بلكلابرىلإعوجرلانإف«كرقعيفكبرفظيامبروكتقوكيلععاضوتبعتو
.ةفلاخملاودرلاوعفدلابهيلعمايقلاوءةدهاجملاقيرطلا:نورخآلاقو.ىلوأكنع

امكهرشنمًالوأىلاعتهللابذيعتسينأوهونيقيرطلانيبعمجينأكلذيفباوصلاو
دصىريلهللانمءالتبإكلذنأانملعانيلعبلغوانغزاناذإهنإمثءهرشنميفاكلاوهوانرمأ

مهرمأانيفكينأهتردقعمرافكلاانيلعطلسيهنأامكانربصوىلاعتهللارمأيفانتوقوانتدهاجم

هللااصولو:ىلاعتهللالاقةداهشلاوصيحمتلاوربصلاوداهجلانمظحانلنوكيلمهرشو

هُكْنمَنيِدِهاَجْملَاَملْعَتىحْمُكَنولتلَول:ىلاعتلاقو.ةيألا4”...ْمُهْنِمرص
.نيطايشلاكلذكفءةيالا.٩4”...نيرباّصلأَو

ىّلَعَنيِطاَيَّشلااَْلَسْرأاً:لاقامكرهقورمأطيلستالةيلختطيلستطيلستلااذهو
.ملعأهللاونيرفاكلانيبومهنيبىلخيأةيلختلاسرإدارأو.*”4نيرفاكلا

:مهنمةفئاطتلاقف.هنمزرحتلاوهتدهاجمةيفيكيفناطيشلاةدهاجمبنولئاقلافلتخاو

رذحلاذخؤي:نورخآلاقو.اهرطخيةرطخلًايقوتلاوحألابلغأيفهنمرذحلاذخؤينأيغبني
.اهدسفياماهيفلخدينأةفاخمضرعتةعاطلكدنعهنم

:ءايشأةئالثيفهتدهاجم:ءاملعلاضعبلاقو

اذإصللاكذئنيحناسنإلاىلع”رسلاختيالفهليحوهدئاكمناسنإلاملعينأ:اهدحأ
.برهووفسحأدقرادلا/بحاصنأملع7

.۹۸:ةيألانونمؤملاةروس(١)
٤:ةيألادمحمةروس(۲)

.۳۱:ةيآلادمحمةروس(۳)
.۸۳:ةيآلامیرمةروس()

.تبثأامحجريقايسلاو-فيحصتوهو.سلاجتي:لصألايف(٥)



۳۹۱ناطيشلاةرطنق

هيلعتلبقأنإحبانلابلكلاةلزنمبهنإفهعبتيوهبهبلققلعيالفهتوعدفختسينأ:يناثلا

.تكس"هنعتضرعأنإوحلوكبعلو

.كبلقوكناسلبىلاعتهللاركذميدتنأ:ثلاثلاو

بنجيفةلكالاكناطيشلابنجيفهللاركذنإ»:لاقهنأوليهللالوسرنعيوردقو
هلنأملعاف؟كلذةفرعمىلإقيرطلافیکو؟هدئاکمملعتفيكلئاقلاقنإف.«مدآنبا

ليحًاضيأهلوءاهماسقأورطاوخلاةفرعمبنيبتيامنإكلذواهيمرتيتلاماهسلاةلزنمبسواسو

.اهيراجمواهعاضوأودئاكملاةفرعمبنيبتيكلذوءاهبصنتيتلاتاكبشلاةلزتمب

هللاقيريخلاىلإهوعدياكلممدآنبابلقبلكوىلاعتهللانأملعافرطاوخلالصأامأف

:هللاقيرشلاىلإوعديكلملاةلباقميفًاناطيشًاضيأهبنرقوءماهلإهتوعدلوءمهلملا

ىلإالإوعديالسوسوملاوءريخلاىلإالإوعديالمهلملافءةسوسوهتوعدلوسوسوملا
.ءاملعلارثكألوقيفرشلا

نأبءرشلاكلذيفهدصقوريخلاىلإوعديامبرناطيشلانأمهضعبنعيكحدقو

بنذىلإكلذبهرجيلريخلاىلإهوعديو«لضافلاةجردهمرحيلريخلانملوضفملاىلإهوعدي
وهوهناوعديهبلقىلعنامئاقنايعادناذهف«هريغوأبجعنمرشلاكلذبهريخيفويالميظع
هناحبسهللانرقدولوممدآنبالدلواذٍإهنأ:رابخألايفيورامىلعكلذبسحيهبلقوعمسي

مثاجكلملاو«ىرسيلامدآنبابلقنذأىلعمئاجناطيشلافءًاناطيشهبناطيشلانرقوءاكلم

[ب/٤)].هناوعديامهفىنميلا/هبلقنذأىلع

ةلزنينعي.«ةملكلمللومدآنبابةملناطيشلل»:لاقهنأوليهللالوسرنعيوردقو

ىلإةلئامةعيبطناسنإلاةينبيفهللابكرمثءلزناذإهبملأوناكملابملمهلوقنمةوعدلاب
تافألاىلإةفراصلاسفنلايهكلتفحيبقوأنسحنمتناكامفيكتاذللالينوتاوهشلا

.تاعدثالثهذهف

لاعفألاىلعهثعبتدبعلابلقيفثدحتراثآيهرطاوخلانأةمدقملاهذهدعبملعامث

اهثودحواهوحنوحيرلاتارطخنمذوخأماهبارطضألرطاوختيمسواهيلإهوعدتوكرتلاو
:ماسقأةعبرأاهنكلةقيقحلابهللنمدبعلابلقيفًاعيمج

١.فيرحتلاحضويقايسو.فيرحتوهو.هيلع.لصألايف()

.ملعأهللاوءخسانلانموهسهبسحأ.رهاظفيرحتوهو.وهكلذف:لصألايف()



ناطيشلاةرطنق۳۹۲

.طقفرطاخلا:هللاقيفَءادتبابلقلايفىلاعتهللاثدحياماهنم

.هيلإبسنيوىوهلا:هللاقيفناسنإلاعبطلًاقفاومهثدحيمسقو

.ماهلإ:هللاقيفهيلإبسنيفمهلملاةوعدبقعهثدحيمسقو

اهنإبهيلإبسنتوةسوسولا:هللاقيوهيلإبسنيفناطيشلاةوعدبقعهثدحيمسقو
هنکلوكلذيفببسلاكوهفءهتوعدنعةثداحةقيقحلايفيهامنأوءناطيشلانمرطاوخ

.رطاوخلانمماسقأةعبرأهذهفءهيلإبسني

ًامازلإوًاماركإريخبنوكيدقءادتيإهللالبقنميذلارطاخلانأميسقتلااذهدعبملعامث

.كلذلالإلسريملدشرمحصنأوهذإريخبالإ

نوكياميروءًالالزتساوءاوغارشبالإنوكيالناطيشلالبقنمنوكييذلارطاخلاو
.ًافسعتوًاعنمتهيفريخالامبورشلابنوكيسفنلالبقنمنوكييذلاوءاجاردتسإوًاركمريخلاب

هنمدوصقملاوريخىلإوعديدقسفنلاىوهنأ:ًاضيأ/فلسلاضعبنعيوردقلو]1/4۲[

.اهعاونأهذهفناطيشلاكرش

:دوصقملااهيفوةتبلااهنمكلدباللوصفةئالثةفرعمىلإجاتحمكنإهذهدعبمث

.ةلمجلايفرشلارطاخوريخلارطاخنيبقرفلا:اهدحأ

لکلنإفامهنيبقرفتاذإيئاوهوأءيناطيشوأءيئادتبارشرطاخنيبقرفلا:يناثلاو

یلاعتهللانمنوکياممبتيليناطيشوأيماهلاويئادتبإريخرطاخنيبقرفلا:ثلاثلاو
.هبلوقينملوقىلعيئاوهلاكلذكوناطيشلانمنوكيامبنجتيومهلملانموأ

قرفورشلارطاخنمريخلارطاخملعتنأتدرأاذإءاملعلاتلاقدقف:لوألالصفلاامأ
:ةلاحكلنيبةعبرألانيزاوملادحأبهنزفامهنيب

نإوريخوهفهسنجقفاونإف:عرشلاىلعكلاببرطخيذلارمألاضرعتنأ:لوألاف
.نازيملااذهبكلنبيملنإف.رشوهفةصخروأةهبشبدضلابناك

ناكنإوريخوهفنيحلاصلابءادتقاهلعفناكنإفءادتقإلاىلعهضرعاف:”[يناثلا]

.لصفلايفةعبرألانيزاومللهتامسيقتوفلؤملادارمحاضيإلةيفينصتةدايزنيفوقعملانيبام)۱(



۳۹۳ناطيشلاةرطنق

.نازيملااذهبكلنبتسيملنإف.رشوهفنيحلاطللًاعابتإدضلاب

هيلإليمتاممناكنإرظناو:ىوهلاو«سفنلاىلعهضرعاف:[مبارلا]وء[ثلاثلا]

عبطليمسفنلاهيلإليمتاممناكنإوريخهنأملعافبيهرتوةيشخةرفنالعبطليمسفنلا

ىلإاهلصأبليمتالءوسلابةرامأسفنلااذإرشوهفبيغرتوىلاعتهللاىلإءاجرليمالةلبجو

ىلاعتهللاورشلارطاخنمريخلارطاخكلنيبتسيرظنلاتنعمأاذإنيزاوملاهذهدحأبفريخ

[ب/٤٤].ميركداوجهنإهلضفبةيادهلاىلو/

رطاخنيبوناطيشلالبقنمنوكيرشرطاخنيبقرفتنأتدرأاذإ:يناثلالصفلاامأو

:هجوأةثالثنمهيفرظنافءادتباىلاعتهللانموأسفنلاىوهنمنوكيرش

سفنلایوهنموأیلاعتهللانموهفةدحاوةلاحىلعًابتارًاممصمهتدحونإ:اهدحأ

.ناطيشلانمهنأملعافًابرطضمًاددرتمهتدجونإو

الإفرصتيالبراحاذإرمنلالثمسفنلاىوهلثملوقينيفراعلاضعبناكولاق

.بناجنملخدبناجنمهتدرطااذإبئذلاناطيشلالثموءرهاظرهقوغلابعمقمب

بنذلاكلذمؤشلةبوقعوةناهإىلاعتهللانموهفهتئدحأبنذبقعهتدجونإ:اهيناثو

."'4نوُبِيكَياوناَكامْمهبولُفىلعَناَرلبالك:ىلاعتهللالاق

نإ‹یوهلانموهفلوزيالو«یلاعتهللاركذبلقيالوفعضيالهتدجونإ:ثلاثلاو

رشنم:یلاعتهلوقریسفتيفركذامكناطيشلانموهفىلاعتهللاركذبلقيوفعضيهتدجو

لفغاذإوسنخىلاعتهللاركذاذإمدآنبابلقىلعمثاجناطيشلاهنإ.€ساَنَحْلَاساَوُسَوَ
)8(1

.سوسو

كلملانموأىلاعتهللانمنوكيريخرطاخنيبقرفتنأتدرأاذإو:ثلاثلالصفلاامأو

:هجوأةثالثنمكلذيفرظناف

.لصفلايفةعبرألانيزاومللهتامسيقتوفلؤملادارمحاضيإلةيفينصتةدايزنيفوقعملانيبام(١)

١٤٠.٠:ةيآلانيففطملاةروس(۲)
.£:ةيآلاسانلاةروس(۳)
نِ:ثيدحءانئأيفسنآثيدحنمىدعنباوءايندلايبأنبا-هاور-«سنخهللاركذاذإو»:ثيدح(8)

٠(۳/٤)ينغملايفيقارعلاهلاق«ثيدحلا...«مدآنبابلقىلعهمطخعضاوناطيشلا



ناطيشلاةرطنق۳۹

ذإكلملانموهفًاددرتمناكنإوءىلاعتهللانموهفًاممصمًايوقناكنإف:’[لوألا]

يفكتبغروكتباجإءاجرحصنلككيلعضرعيوهجولكيفكعملخديحصانلاةلزنمبوه

.ريخلا

:ىلاعتهللالاقىلاعتهللانموهفةعاطوكنمداهتجإبقعكلذناكنإ:يناثلاو

.°”€ئَدُهْمُعَداَراودهَنيِذَلاو»:لاقو.”4تلبشْمُهَيِدْهَليفاوُدَماَجَنيِزَلاَو»

.بلغألايفكلملانموهفًادتبمناكنإو

لامعألاوعورفلانمناكنإوىلاعتهللانموهفةنطابلالامعألانمناكنإ:ثلاثلاو

.مهرثكألوقيفدبعلانطابةفرعمىلإهلليبسالكلملاذإرثكألايفكلملانموهفةرهاظلا

دقلفريخلاكلذىلعديزيرشىلإًاجاردتسإناطيشلالبقنمنوكييذلاريخلارطاخامأو
عمالطاشنعمكبلقبرطخيذلالعفلاكلذيفكسفنتدجونإرظنا:ءاملعلاضعبلاق

ملعافءةريصبعمالةبقاعلاىمععمو؛فوخعمالنمأعمو.ِنأتعمالةلجععمو‹ةيشحخ

الناتعموءطاشنعمالةيشخعمكلذدضىلعكسفنتدجونإو.هبنتجافناطيشلانمهنأ

هنأملعافءةلاهجوىمععمالةبقاعلابملعوةريصبعمو؛نمأعمالفوخعموءةلجععم
.كلملانموأىلاعتهللانم

باوركذوةريصبريغنملعفللناسنإلايفةفخطاشنلا/ناكو:انأتلق:يلازغلالاق[ب/٥٦]

ةدودعمعضاوميفالإدومحمفيناثلاامأو.ريخوهفكلذدضبناكنإوهيفريخالفهطشنيل

‹تكردأاذإركبلاجيوزتةسمخيفلإناطيشلانمةلجعلا»:لاقلِييبنلانأربخلايفركذ
اذإبنذلانمةبوتلاو«لزتاذإفيضلاءارقاوتاماذإتيملازيهجتو«بجواذإنيدلاءاضقو
ِ؛بنذآ

.هايإىلاعتهللالوبقوهقحوههجوىلعهثادآوهمامتإيفنوكينألمتحيففوخلاامآو
ىبقعلايفباوثلاةيؤرلنوكينألمتحيوءريخودشرهنأنقيتيورصبينأةبقاعلاةراصبامأو
.ًانقومكلذملعافهئاجرو

.هيحيضوتهتدايزنيفوقعملانيبام)۱(

.1۹:ةيآلاتوبكنعلاةروس(۲)
.۱۷:ةيآلادمحمةروس(۳)

فاحتإلاىنيديبزلاء(١٠/4٤٠٠)‹(١/٤١۱1)ىربكلانتسلايفيقهيبلا:دنعثيدحلافارطأ(٤)
.(۲/۲٦۷)افخلافكيفينولجعلا‹(4۳۷/۱)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا(٥/٠٥۲٠۲)
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اماهيفرظنلانعماواهعرافرطاوخلالصفيفاهتفرعمكتمزليتلاةثالثلالوصفلاهذهف

.هلضفبباوصللقفوملاهللاوبابلااذهيفةفيرشلارارسألاوةفيطللامولعلانماهنإفتعطتسا

نباعمناطيشلادئاكمنأهلاثموكلذىرجمف:ناطيشلانمةعداخملاوليحلالصفامأ

:هجوأةعبسنمةعاطلايفمدآ

fص

دبالهنأادجكلذىلإجاتحمينألاقينأبهدروهللاهمصعنإفاهنعءاهنينأ:اَهَدَحَأ

نإف«فيوستلابهرمأيمثءاهلءاضقنإاليتلاةرخألاىلإةينافلاايندلاهذهنمديوزتلانميل

دغلمعفدغىلإمويلالمعتفوسنإينأيلعويديبسيليلجأ:لوقينأبهدروهللاهمصع

نإفءاذكواذكلغرفتللجعلجعهللوقيفةلجعلابهرمأيمثالمعمويلكلنإف«هلمعأىتم
هرمأيمث.ناصقنلاعمريثكنمريخمامتلاعملمعلاليلق:هللوقينأبهدروىلاعتهللاهمصع
]الأساتلاةءارمبعنصأام/:لوقينأبهدروىلاعتهللاهمصعنإف«سانللةءارملمعلامامتإب

نإفءكظَقيأاموكلمعأام:لوقيف.بجعلايفهعقوينأديريم.ىلاعتهللاةيؤرينيفكي

يلمعللعجوهقيفوتبينصخيذلاوهوينودكلذيفىلاعتهللةنملالوقينإبهدروهللاهمصع

يتيصعمبنجويلعىلاعتهللاةمعنبنجيفلمعلااذهةميقناكاذامفهلضفولوهلضفبةميق

تنأدهتجا:لوقينأوهوظقيتمالإهيلعفقيالواهمظعأوهوسداسهجونمهيتأيمث.هل
نمابرضكلذبدارأوءهلمعءادرلماعلكسبليوكيلعهرهظيسىلاعتهللانإفرسلايف

داسفإهجونمينيتأتتنكنالاىلإنوعلماي:لوقينأبهدروىلاعتهللاهمصعنإفىايرلا
ءاشنإيديسوهوىلاعتهللادبعانأامنإ«ىلعهدسفتلهصالخإهجونمىنيتأتنآلاو«ىلمع
يلابأالوهيلإكلذرءاريقحينلعجءاشنِإو«ًاريطخينلعجءاشنإوىفخأءاشنإوںهظأ

ةجاحاللوقيوعباسهجونمهيتأيمث.ءيشمهيديأبسيلفمهنعءافخأوأسانللكلذرهظأ

كعفتيملايقشتنكنإوءلمعلاكرضيملًاديعستقلخنإكنأللمعلااذهىلإكل

‹هتيدوبعلرمألالاثتمادبعلاىلعودبعانأامنإ:لوقينأبهدرو.ىلاعتهللاهمصعنإف«؛كلمع

اذِإينألتنكامفيكلمعلاينعفتيهنآلوءديرياملعفيوءءاشياممكحيهتيبوبربملعأبرلاو

يسفنمولأاليكهيلإجاتحمانأفًايقشتنكنإو«باوثللةدايزلمعلاىلإتجتحاًاديعستنك

انأورانلاتلخدنإينأىلعوينرضيالولاحلكبةعاطلاىلعينبقاعيالىلاعتهللانأىلع

ةعاطلاىلعدعودقوقدصهلوقوهدعووفيكف؛صاعانأواهلخدأنأنمّيلِإَبحأعيطم

[1/467]هنألةنجلالخدوةتبلارانلالخدينل/ةعاطلاوناميإلاىلعىلاعتهللاىقلنمفباوثلاب

:اولاقاذإءادعسلانعىلاعتهللاربخأىنعملااذهلو«قداصلاهللادعولنكلوهلمعباهقحتسي



٦۳۹
ناطبلإةرطنق

زارتحالالكىوهلاوناطيشلانمزرتحينأدبعلاىلعف.”€َدْعَواَنَفَدَصيذلاهللُدْمَحْلا»
لاغتشالارثكيوءناسللاوبلقلابىلاعتهللاركذبهتارطخدروهتدهاجمىلعنيعتسينأو

امةيصعملابةسوسولاهرضتالوءنآرقلاةوالتوءرافغتسالاوركذلاةرثكوءنابرقلاوةعاطلاب

بكتريوأًاضرفكرتيملام«تاقوألارثكأيفناطيشلانعةلفغلاكلذكوءاهيلعمزعيمل

بجويهمامتهانأدقرمثءيشبمتهانمنأىرتالأ«حراوجلابوأناسللابوأبلقلابًامرحم

دبعلاذخأيلفءىلوألفاغلاركذتلهباجيإفمئانلاهابتناابجوممامتهالاناكاذإوءهلجألههابتنا

معنوناعتسملامعنوهفكلذىلعهللابنيعتسيلو«نيعمجأنجلاوسنآلانيطايشنمًارذح
.نيعملا

لاعفألارئاسانركذامىلعسقو؛عمستوىرتامكرمألانإفهللاكمحريخأاي:ظقيتف

هللابالإةوقالولوحالوءقيفوتلاهنموهديبرمألانإفءهبذعتسأوهللابنعتسأوءلاوحألاو

.ًاريثكًاميلستملسوهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو«ميظعلايلعلا

ثلاثلاءزجلاهولتيويناثلاءزجلامت

سفنلاةرطنقةرشعةيداحلاةرطنقلاهلوأو

.٤۷:ةيآلارمزلاةروس(



تايوتحملاسرهف

ةاكزلاةرطنف

Êاهديعووةاكزلالضفىف:لوألابابلا

fبوجولابابسأوةاكزلاعاونأيف:يناثلابابلا

امعنلاةاكز:لوألاعولا

[Nتارشعملاةاكز:يناثلاعوتلا

۱Wنيدقنلاةاكز:ثلاثلاعونلا

NWةراجتلاةاكز:عبارلاعونلا

۴نداعملاوزاكرلايف:سماخلاعوتلا

NEEرطفلاةقدصيف:سداسلاعونلا

TTةرهاظلاوةنطابلاهطورشوءادألاىف:ثلاثلابابلا

Veeهضبقفئاظووهقاقحتسابابسأوضباقلايف:عبارلابابلا

WYاهئاطعإواهذخأبادآواهلضفوعوطتلاةقدصيف:سماخلابابلا ee

PFراثآلاورابخألانمةقدصلاةليضفىف:لوألالصفلا
WAاهراهظإوةقدصلاذخأءافخإنايبF:ىناثلالصفلا

0£ةقدصلاوأةاكزلاذخأنملضفألانايبيف:ثلاثلالصفلا
حجحلاةرطنق

EAلوصفةسمخيفرصحتني:لوألابابلا

EAحجحلالئاضفيف:لوألالصفلا
O1ةكموتيبلاةليضفىف:يناثلالصفلا
Oهتيهاركوهللااهسرحةكمبماقملاةليضفيف:ثلاثلالصفلا
Oةنيدملالضفيف:عبارلالصفلا

1Wهتاروظحموهتابجاووهناكرأوهتحصوحجحلابوجوطئارشيف:سماخلالصفلا e.

1Wعوجرلاىلإرفسلالوأنمةرهاظلالامعألابيترتيف:يناثلابابلا eee

WWمارحأإلاىلإجورخلالوأنمننسلايف:ىلوألاةلمجلا

Veةكملوخدىلإتاقيملانممارحإلابادآيف:ةيناثلاةلمجلا

Veفاوطلاىلإةكملوخدبادآىف:ةثلاثلاةلمجلا



تايوتحملاسرهف۳۹۸

VEفاوطلايف:ةعبارلاةلمجلا

VOيعسلاومزمزيف:ةسماخلاةلمجلا

VTىنمىلإجورخلاوجحلابمارحإلايف:ةسداسلاةلمجلا

VAةبقعلاةرجحيمرومارحلارعشملابفوقولاوتافرعنمعفدلايف:ةعباسلاةلمجلا e.

۸حجحلالامعأةيقبيف:ةنماثلاةلمجلا

Aعادولافاوطيف:ةعساتلاةلمجلا

AYeeمالسلاهيلعيبنلاربقوةنيدملادجسمةرايزيف:ةرشاعلاةلمجلا

NÊرفسلانمعمجرلاننسيفلصف

AOةنطابلالامعألاوةقيقدلابادالاىف:ثلاثلابابلا

۸Oبادآلاقئاقدنايبىف:ىلوألاةلمجلا
دهاشملابرابتعالاقيرطوةينلايفصالخإلاهجووةنطابلالامعألانايبيف:ةيناثلاةلمجلا

داهحلاةرطنق

00ركتملانعيهنلاوفورعملابرمألاوداهجلالضفركذ

اطابرلاوداهجلاةليضفيف:لوألابابلا

امهلامهإيفةمذملاوامهلضفوركنملانعيهنلاوفورعملابرمالابوجويف:يناثلابابلا
۱۷امهتعاضإو

NVركنملانعيهنلاوفورعملابرمألايفلصف

Aeركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاناكرأيف:ثلاثلابابلا
۱۲۸.باستحالاسفنواهيفبستحملاواهيلعبستحملاوبستحملاناكرأةعبرأيهواهطورش
NWAبستحملا:لوألانكرلا
۳Aباستحالاهيفاميف:يناثلانكرلا
۳۹هيلعبستحملا:ثلاثلانكرلا
TSباستحالاسفنيف:عبارلانكرلا

N۷تاداعلايفةفولأملاتاركنملايف:عبارلابابلا

0۴ركنملانعمهيهنوفورعملابنيطالسلاوءارمألارمأيف:سماخلابابلا
ةيوتلاةرطنق

VVاهبوجووةبوتلالضفيف:لوألابابلا

A۴اهلكبونذلايهوةبوتلاهنعاميف:يناثلابابلا
نيهجوىلعبونذلانألصف

NAO



LSهللانيبودبعلانيببونذامهدحأ

N۸0دابعلاٌقحهبقلعتياميناثلا

N۸0رئابكورئاغصنيمسقىلإمسقنتبونذلانألصف

۱۹۱اهبالإلبقتاليتلاةبوتلاطورشيف:ثلاثلابابلا

ESةبوتلاماوديفنيبئاتلاماسقأنايبيف:عبارلابابلا

VTتاقبطعبرأىلعةبوتلايفسانلا

VYهرمعرخآىلإةبوتلاىلعميقتسيوانمدقامكبوتينأ:ىلوألاةقبطلا eee

Veeتاعاطلاتاهمأيفةماقتسالاليبسكلسيوبوتينأ:ةيناثلاةقبطلا

VÊةماقتسالاىلعرمتسيوبوتينأ:ةثلاثلاةقبطلا

VEةماقتسالاىلعضميوبوتينأ:ةعبارلاةقبطلا

.YEرارصأإلادقعلحيفجالعلاةيفيكوةبوتلاىلعثعابلاببسلايف:سماخلابابلا

ايندلاةرطنق

VTايندلامذيف:لوألابابلا
YOeايندلاحدميف:يناثلابابلا

YOYايندلاةلثمأىف:ثلاثلابابا

YNاهيناعمةلمجليصفتوايندلاةقيقحيف:عبارلابابل
YAاهيفدهزلاوايندلاكرتيف:سماخلابابلا

NVدهزلاىفلصف

۲۸۱...هبهردقمظعولمعلافرش-ةدابعلاةرثكنيرمأناسنإلاديفيايندلايفدهزلانألصف
قلخلاةرطنق

AEنيدلاىف:لوألابابلا
YATمهفلاخنملضغبلاوةوادعلاومهلةبحملاوةيالولايف:لوألالصفلا e.

AAمالسلايف:يناثلالصفلا

Y۹Nناذثتسالاىف:ثلاثلالصفلا

YAYناوخإلاةرايزيف:عبارلالصفلا
TEىضرملاةدايعىف:سماخلالصفلا

YAملسملاقوقحنمةلمجيف:سداسلالصفلا
.WeYeبسنلاقحيف:يناثلابابلا

PFتافألاوقوقعلانماهيفانياموتاهمألاوءابآلاقوقحيف:لوألالصفلا eed

Peدالوألافوقحىف:ىناثلالصفلا



TEتايوتحملاسرهف

WOناستإللنيبسانملاقوقحيف:ثلاثلالصفلا

PVةرهاصملايف:ثلاثلابابلا

WUحاكتلادقعبةبولطملاهوجولايف:لوألالصفلا

WPةجوزلاقوقحيف:يناثلالصفلا

PETجوزلاقوقحيف:ثلاثلالصفلا

WESراوجلاقحيف:عبارلابابلا

WEراجلاقحىفةلأسم

WEEنيميلاكلمقحيف:سماخلابابلا

PEVهدبعىلعدیسلاقحيفلصف

WEAءاخإلايف:سداسلابابلا

WOTةبحصلاوةوخألاقحيفلصف

TWريخلاوفورعملاءادسإوربلاوةءورملاقحيف:عباسلابابلا

WTOربلاوةءورملابجاويف:لوألالصفلا

WTفوهلملاةئاغإوليبسلانباوفيضلاقحوفورعملاءادسإيف:يناثلالصفلا e.

WIAلاومألايفبجاولالاضفإلايف:نماثلابابلا

PTSنيملسملاةفاكىلعةبجاوىماتيلاقوقحيفلصف
[PVمهقحهللابجوأدقفنولئاسلايفلصف

۳VAetةلزعلاىلعثحلاوسانلاةطلاخمنعريذحتلايفلصف

ناطيشلاةرطنق
PAAeكتوادعلًادعتسمكتبراحملبوصنمناطيشلانألصف

WASنأطيشلاةدهاجميفلصف

POءايشأةثالثيفهتدهاجم
۳40سلاختيالفهليحوهدئاكمناسنإلاملعينأ:اهدحأ

P۹هبهبلققلعيالفهتوعدفختسينأ:يناثلا

۳۹4كباقوكناسلبىلاعتهللاركذميدتنأ:ثلاثلا




