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يحتللاا
محهلل: ہتدرررشش

رشعةيداحلاةرطنقلا/

سفنلاةرطنق

نِىستىرامو:مالسلاهيلعفسوينعةياكحهناحبسهللالاق«قيفوتلاهللابو

ىدعأ»:ٍَيهللالوسرنعثيدحلايفو.ةيآلا4يرمرامالإءوُلابةَراََألَسَْنل
.”«كلايعمث؛كلهأمث«كيبنجنيبيتلاكسفن:كودع

ضعبهذخأف«كسفنالإكلودعلكهللا")تبك:تلاقفلجرلتعدةيبارعأنأيورو

يعاجوأويماقسأرثكييعاديىنرضامىلإيبلق

يعالضأنيبيودعناكاذإيودعنميسارتحافيك

يفاهبنظلاءيسينأوءاهتاوهشيفكامهنالانعاهعمقواهتجلاعمبلغتشينأناسنإلاىلع

[۳]ءاهتطالسىلإعاداهُميكحتوءاهميكحتىلإةعيرذاهب/نظلاسنجنأل؛اهتالاحعيمج

.اهبقالخألاداسفو

ةسايسنعزجعنمزجاعلا:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعيوردقو

.۳٥:ةيألافسويةروس(١)
نبدمحمهيفوسابعنباثيدحنمدهزلاباتكيفيقهيبلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.نيعاضولادحأناوزغنبنُمحرلادبع
.خسانلاوهسلفيحصتهبسحأو.بتك:لصألايف()

[۲]



سفنلاةرطنق٤

نمديدشلا»:مالسلاهيلعيبنلالاقو.هسانداس«هسفنساسنم:ءامكحلاضعبلاقو

.٩«هسفنبلغ

امیفاهعطتالف؛تهرکامیفكسفنكتصعاذإ»:لاقهنأهللادبعنبنوعنعو

اهءادنأل؛هسفنجالعيلغتشينأناسنإلامزليفءكرمألهجنمءانثكنرغيالو«تيبحأ

:نيرمألكلذامنإوءاودلالكشأاهؤاودوءءادلالضعأ

مظعوءهيفةليحلاتبعصلخادنمناكاذإصللاو«لخادنمودعهنأ:امهدحأ

:يروباسينلالاقدقو.هنمررضلا

لحاسنمتیتوأكلفوتبهلخادنماذإحيرلاةليحام

لاقدقو‹هرصبيداکيالهبوبحمبیعنمىمعأناسنإلاو؛بوبحمودعهنأ:يناثلاو

رعاشلالاقامك.""«مّصَيويمعُيءيشلاكبح»:مالسلاهيلعيبنلا

ايواسملايدبتطخسلانيعنكلوةليلكبيعلكنعاضرلانيعف

ادإف.اهسنديبيعىلعاهلعلطيداكيالو‹حيبقلكهسفننمناسنإلانسحتسًياذإف

‹هتمحربهللاهمصعنإالإرعشيالوهوكالهوةحيضفيفهعقوتنأكشوأامف‹كلذكناك

اهنألاهريغبلغتشيفةرمباهرهقينأالوءاهنعدرجتلانكميالاهنأل؛ءادعألادشأتناكامنإو

ةلوبجماهنأل؛ريخلاوةعاطلاىلعةقفاوملايفهلعمطمالوءرمعلاةفاسماهبعطقييتلاهتيطم

ةقلعتمهتوموءاهتايحبةنورقمناسنإلاةايحف.ءيشلكةدعميهيتلاةوهشلاعابتاىلع

:لئاقلالافامكءاهتومب

رشحملاىففيتميصخنوكتاميکاهلجأنماهلتقبتممهدقلو

ردقأملاهلتقبتممهاذإفاهحوريحورتلقفتعجترامث

هلىقبتل/«ىوقتلاماجلباهمجلينأىلإًاجاتحمناسنإلاناكاذكهسفنلالاحناكاملف0
فرطاهىنجيو؛كشارملاوحلاصملايفاهلمعتسيف‹حرمتویغطتالفداقنتو.عطقتتالف

بيدأتلايفاهيلعتفرسأنإءةبعصةيطموحومجةبادسفنلاهذهنأل؛دسافملاوكلاهملا

)0/۸(نيقتملاةداسلافاحتإيفيدييبزلاهرکذ)۱(

ةاكشميفيزيربتلا(٠٠٤/)‹(٥/١۱۹)دنسملايفدمحأ‹(۳۰٠٠)نتسلايفدواديبأ:دنعهفارطأ(۲)
هاور(۳۱/۳)ينغملايفيقارعلالاقو(۱۱۷/۳)دادغبخیراتيفيدادغبلابيطخلا.(٨۹٤)حيباصملا

.فیعضدانسإبءادردلايبأثيدحنمدوادوبآ



oسفنلاةرطنق

:نيتقيرطنيبةقيرطىلإجاتحتف«كتعرصوكبترضأاهتلمهأنإوكسفنتكلهأواهتكلهأ
رظنودیدشجالعيفاهرمأنمتنأفرشكرتوريخلعفنملمتحتامردقبةيذغتوةيبرت

ءاملعلانأملعاف؟ىوقتلاماجلبداقنتىتحةبادلاهذهليلذتيفةليحلاامف:ليقنإف

:ءايشأةثالثباهاوهرسكيوسفنلاللذتامنإ:اولاق

اهفلعنمصقناذإنيلتءنورحلاةباّذلانإفهريغرموصلابتاوهشلاعنم:اهادحإ
عطتسيملنموجوزتيلفءابلامكنمعاطتسانمبابشلارشاعم»:مالسلاهيلعلاقكلذلو
سفنلافعضيموصلانأكلذيفىنعملاوءاصخينعي."ءاجوهلموصلانإف؛مصيلف

.اهتاوهشرسکیو
.داقنإوللذتهفلعناصقنعمهلمحيفديزاذإرامحلانإفةدابعلالاقثألمح:يناثلاو

اما.اهرشنمكلصلخمالفًالإوءكنيعينأهيلإعرضتلاوهللابةناعتسالا:ثلاثلا

هَراَمالإءوُتلابةَراَألَسَلانإيفتءىرْبَأامو:مالسلاهيلعقيدصلالوقعمست
ٍذتتيحفىلاعتهللانذإب«حومجلاسفنلاكلتداقناةثالثلارومألاهذهىلعتبظاواذإفير
.اهرشنمنمأتواهرمأكلمتواهمجلتنأردابت

ىوقتلا:اولاقءاملعلانأٌملعاف؟**”اهملعنىتحءىوقتلا"يهامنآلانيبف:ليقنإف

ةياقواهكرتىلعمزعلاةوقنم””دبعلللعجتىتحءهلثمكدنعقبسيملبنذنعبلقلاةئربت

ىقوردصموهوءواولابءاقولاوهةغللايفىوقتلاةظفللصأنألكلذو؛يصاعملانيبوهنيب

املًاذإفىوقت:اولاقفاهوحنونالكتلاونالكولايفامكءايواولاتلدٍأفاوقووةياقويقي

[١]كلذىلعهبلقنيطوتوءاهكرتىلعهمزعةوفنم/يصاعملانيبودبعلانيبةياقوتلصح
.ىوقتنيطوتلاومزعلاوهيزنتل:كلذللاقيو«قتمهنأب"فصويف

ةءابلامكنمعاطتسانم»دوعسمنباثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلااذهىنعميفيقارعلاظفاحلالاق(١)

.'ءاجوهلموصلانإفمصيلفالنموجرفللنصحأورصبللضغأهنإفجوزتيلف
.۳٥:ةيالافسويةروس(۲)

.وه:لصألاىف()

.هملعت:لصألایف€3
.دبعلا:لصألايف(٥)
نماهتفذحفهنعلوقنملالصألاباذكهيأ(ص)ةمالعهقوفعضوو(ح)فرحلصألايفاهدعبءاج()

.شماهلابانهاهتبئأوقايسلا



سفنلاةرطتق

نيمحارلامحرأوهيذلاهللاةيصويهوةرخاألاوايندلاريخلعماجلصأ:ىوقتلاو

َباَتكلااوُتوُأيذلانْيَصَوُدَقلَو:هناحبسهللالاقنيرخآلاونيلوألاةدابعلنيحصانلاحصتأو

.ڳلاوقتدانأمكاوْمُكِلَفنم

يفمظعأورجالايفمظعأوريخللعمجأودبعللحلصأيهةلصخملعلايفذتناكولو

كلذبهصاوخ"”ىصوأواهبهدابعرمأهناحبسهللاناكلىوقتلاىهيتلاةلصخلاهذهنمردقلا

ةدحاولاةلصخلاهذهتحتتلعجفتعمجةرخآلاوايندلاتاريخنأكوهتمحروهتمكحلامكل

.ىوقتلايهيتلا

مكو«باوثنماهيلعدعومكوريخنماهبقلعمکءاهركذنمنآرقلايفاملمأتو
فْوَحالهللاءايلْوأنإالأ:ىلاعتهللالوقهيفيفکيو؛كلذركذلوطيةداعسنماهيلإفاضأ

”«ةرخآلاةايحلايفَوايلايفىَّرْشُملامهلَنوُقَنَاوناَكَواونمَنيِذَلانوريمهالَووْمهْلَع
:لوصأةثالثةدابعلارمأنمنأشلااذهصخييذلامث.ةيالا

.دييأتلاوقيفوتلا:اهدحأ

.ةيآلا”4اوقاَنيِذَلاعَمهللاأ:ىلاعتهللالاقامكقيفوتلاوهو:ًالوأ
اوُلوُقوهللااوُقَا»:ىلاعتهللالاقامكنيقتمللوهوريصقتلامامتولمعلاحالصإ:يناثلا

ةيآلا€ُكلاَمْعَأمُكلحِلْصُيًاديدسلوق

.”€رفَملانمهللالَيَفَعَياَمَنإَ:ىلاعتهللالاق«نيقتمللوهولمعلالوبق:ثلاثلاو
ىتحريصقتللحالصإلامثلمعيىتحًالوأقيفوتلا:ةئالثلارومألاهذهىلعةدابعلارادمو
نولأسيو.ىلاعتهللاىلإنودباعلاغرفتياهلجأنمةئالثلاهذهو«متاذإلوبقلامثمتي
اولأسنيقتمللكلذهللادعودقوءانملبقتوءانريصقتممتأو«كتعاطلانقفوءانبر:نولوقيو

ىلعاهبلدتستلاهضعبركذأانأو/.تاريخلافانصأنممهلدعوامرثاسىلإاولأسيملوأ[]
.اهنماهتلمج

.١۱۳:ةيآلاءاسنلاةروس(١)

.هتفذحفقايسلاىلعدئازوهو«اهب»:ظفلاهدعبءاج)۲(
.١٦۳٦١٤٦:تايالاسنويةروس()

.۸١۱:ةيألالحنلاةروس()
.۷ا۷۰:ناتيالابازحألاةروس)0(

.۷:ةيآلاةدئاملاةروس)ا(

 

 



۷سفنلاةرطتق
.ةيآلا°”«روُمألامَْعنمكلذنفاوُقَتَتَواؤُريصَتنرو:ىلاعتهللالاق:ءانثلاوةحدملا

مُكرضيلاوُقَتَنَواوربْصَتناو:ىلاعتهللالاق.ءادعألانمةسارحلاوظفحلا:اهنمو

.۷4٩ايشمهُدَك
“للَعجَيهل|قنينمو:ىلاعتهللالاق:لالحلانمقزرلاوءدئادشلانمةاجنلا:اهنمو

RCستيالثْيَحنمقورواجرخش

ْمُكلرفعيبوْمُكْلاَمْعَأمُكَلُحِلْصُيادي“مًالْوَقاولوُتَوِو:ىلاعتهللالاق:ةرفغملا:اهنمو

.ةيالاەكبوذ

.°°”نيقَملابحيهللانإ:ىلاعتهللالاق:ىلاعتهللاةبحم:اهنمو

لَوهللاول»کاهللانعُمكََمرُكَأنإ:ىلاعتهللالاق:زازعإلاوماركإلا:اهنمو

مهلَنوُقَعَياوناكواوُنَمءَنيذّلا:ىلاعتهللالاق:توملادنعةراشبلا:اهنمو””ِقَملا

.”4ةرِخَألايفواينداةايحْلايفٰىَّرْشُكلا

يفدولخلا:اهنمو.”4اوقَاَنيِذَلاىجهُت:ىلاعتهللالاق:راتلانمةاجنلا:اهنمو

ريخلكنإةلمجلابو.اوتداىعكاهومبلأ:ىلاعتهللالاق:ةنجلا
.بيصنوظحرفوأاهنمهللاانقزرىوقتلاهذهتحتنيرادلايفةداعسو

ىوقتلاماجلباهماجلإوسفنلامذيف:لصف
سفنلا:فلسلاضعبلاق.'«ةَماَوُللاِسْفَّلابُميقَالو:هناحبسهللالاق

3ے4

.١۱۸:ةيألانارمعلآةروس(١)
.١١٠:ةيألانارمعلآةروس(۲)
.٠٠۳:ناتيألاقالطلاةروس(۳)
.۷۰٠۷:ناتيألابازحألاةروس(8)
.£:ةيألاةبوتلاةروس()
.١٠:ةيآلاتارحجلاةروس(1)
.1۹:ةيآلاةيئاجلاةروس(۷)
.١٩١٤٠:ناتيآلاسنويةروس(۸)
.٢۷:ةيآلاميرمةروس()
.٢۳:ةيآلادعرلاةروس(١٠)

.7:ةيآلاةمايقلاةروس(١)



سشفنلاةرطنق۸

عاونأبةعتمتملا«ىوهللةعبتملاىادعأللةنيعملاكالهلاىلإةيعادلايهءوسلابةرامألا

.ءاوسألا

.اهاوهتفلاحخاذإ:لاقف؟اهۋاودسفنلاءادریصيیتم:ءاملعلاضعبلليقو

كتيبباجحمظعأسفنلانأل؛سفنلانمجورخلاىمظعلاةمعنلا:ءاملعلاضعبلاقو

لصأتدحجوترظناذإكنأيهو١٠كعنقتسفنلايفةدحاوةثكنهللاكحلصألماتو

امنإاهرخآىلإايندلالوأنمقلخلايفتعقوةنتفوكالهوءةحيضفو«يزخوءةحيبقلك

ةيصعملالوفءاهتدعاسمواهتكراشمواهتنوعمبواهدحواهبامإ.سفنلاهذهلبقنمءاج

اهدسحواهربکبسفنلاوهقباسلاءاضقلادعبهببسناكو‹نيعللاسیلبإنمتناكامنإهلل

رحبيفهتقلأف«باتكلايفركذاميفةنس/فلأنينامث:ليقوةنسفالآةتسةدابعدعبهتقلأ[۷]

اهدسحواهربكبسفنلاتناكلب؛ناطيشالوايندكانهنكتملذإنيدبالادبألالضلا

كلذيفسفنلاةوهشامهتحرطمالسلاامهيلعءاوحومدآبنذمث؛تلمعامتلمعف

ىتحاهتكرشوسفنلانوعبكلذناكفءسيلبإلوقبرتغاىتحةايحلاوءاقبلاىلعاهصرحو

‹ةكلهملاةينافلاةدكنلاةريقحلاايندلاهذهىلإسودرفلارارقوىلاعتهللاراوجنمتجرخ

ةرخألاىلإمويلاكلذنماوقلامهدالوأيقلو

دجنالف‹ةمايقلامويىلإهرجملهمث‹حشلاودسحلاهببسناكليباهوليباقثيدحمث

ناکلاوءاهاوهوسفنلااهلصأولإ‹ةيصعمالوالالضالوةحيضفالوءةنتفقلخلايف

ىوقتلايف:لصف

هحدمواهلضفنمفرطىلإريشننكلوىوقتلاماجلبسفنلاماجلإواهانعممدقتدقو
كيلع»:لاق.ينيصوأهللايبناي:لاقففَيهللالوسرىلإلجرءاجثيدحلايفواهبفصتملا
رونهنإفهللاركذبكيلعوءمالسإلاةينابهرهنإفداهجلابكيلعوريخلكعامجاهنإفهللاىوقتب
.كل

ىفىقتملا‹(٦/44)روثتملاردلايفيطويسلا‹(16/۲)ريغصلايفيناربطلا:دنعثيدحلافارطأ()
0.(٠٠/۳۰1)‹(٤/٢٠۲)دئاوزلاعمجميفيمثيهلا؛(۷٤٤۳٤)زنكلا



۹سفنلاةرطنق

ةظفاحم"'اهرهاظف«نطابورهاظىوقتلل:لوقيءاطعنباتعمس:لاقمهضعبنعو

.صالخاإلاوةينلا"”اهنطابو«دودحلا

ةشئاعنعو.تئشثيحمنوهللاقتامدآنباايةاروتلايفبوتكم:لاقةداتتنعو

.ىقتوذالإهبجعيالوءايندلانمءيشةيهللالوسربجعأام:تلاقاهنأاهنعهللايضر

؛كرمعلوطةدابعلايفتدهاجكنأبه.يهوىوقتلالضفيفةدحاوةثكنلمأتو

۵ليتيام:ىلاعتهللالاقدقو؟لوبقلايفهلكنأشلاسيلأ«تينمتامكللصحىتح
٩هللاةدابعتدرأنإىوقتلاهذهبيخأايكيلعفىوقتلاىلإهلكرمالاعجرف.€يِقَُمْلانم

:لئاقلاقدصدقلوةرعألاةاركوالاةداعستدرأ

حبارلارجتملاهيلإقيسيذلاكاذفهللاىقتانم

:رخآ/

ةرخألايفوءايخسألاايندلايفسانلاتاداس:لاقهنأبلاطيبأنبيلعنعو

:دشنیو.ءايقتألا

رخيهریهجوةفطنهلوأنملابام

رشحملامهمضاذإًادخغىقتلالهأرخفالإرخفال

؟اهليصفتانلنيبفءاهبلمعلاواهملع

يفجاتحيريبكوريطخلكنأملعتكنكلو«ميسجربخوميظعرمأهللارمعلاهنأملعاف

قالخألاةءاندنعسمهنو‹ةيلاعهمهو‹ديدشدهجوریثکبعتوریثکبلطىلإهبالتجا

ردهللو«هراكملالامتحابسحىلعمراكملانإوءةميظعبرطاخًاميظعبلطنمنألل؛ةيبآ

:لئاقلا

.هرهاظف:لصألايف()
.هنطابو:لصألايف()

.۲۷:ةيآلاةدئاملاةروس(۳)

[۸]



ربصلاقعلتىتحدجملاغلبتنلهلكآتنأرمتدجملابسحتال

رظننمءاقليالولولمالو لسكالولاطبملعلاكرديال

رهسلاوبؤدلاودجلادباكدقظقيىتفالإهكرديسیلو

:ءايسأةئالثىلعقلطنتاهنإفنآرقلايفامأوءاهانعممدقتدقةغللايفىوقتلانأملعا

ًامْوَياوُقتاو®.°”«نوُقَاَفٰىاًَو®:ىلاعتهللالاقءةبيهلاوةيشخلاىنعم:اهادحإ

."ېهللاىلإهيفَنوُعَجْوَت

يحهللااوفااوثَمأيذلااهيأاي:ىلاعتهللالاقءةدابعلاوةعاطلاىنعمب:يناثلاو

‹ىصعيالوعاطينأوه:دهاجملاق.هتعاطقحهللااوعيطأ:سابعنبانع.ةيألاا

.رفکيالوركشينأو«ىسنيالوركذينأو

لحمنل؛ىوقتلايفةقيقحلايههذهوءبونذلانعبلقلاهيزنتىنعمب:ثلاثلاو

ىلعلدتسي:ءاملعلاضعبلاق.”بوُلَْلاىوفَتنِاَهََف»:ىلاعتهللالاق«بلقلاىوقتلا
نسحب:ةئالثبلجرلا/ىوقت]۹[ ربصلانسحوءلاندقامیفیضرلانسحولنيملامیفلكوتلانسحب

مهكوفهقَتَبَوهللاَشْخَيَوُهلوُسَرَوهللاعطبنمو:ىلاعتهللالاق.تافامىلع
1.“«َنوُرئاَفْلا

ةعاطلاىوسىنعمىوقتلاةقيقحنأنيبتفءىوقتلاركذمثءةيشخلاوةعاطلاركذ
ىوقتلالزانم:ءاملعلالاقمث.هلثمكنمقبسيملبنذنعبلقلاهيزنتوهوةيشخلاو
.ةيعرفلايصاعملانعىوقتو‹ةعدبلانعىوقتو‹كرشلانعىوقت:نالن

اوُنَماَءَنيِذَلاىلعسيل::ىلاعتهللالاق.ثالثلالزانملاهذهىلإنآرقلاراشأدقو:اولاق
ء4انوارأياللاوعواواوواوفاامازشیاینعجتاا
وهب

.£١:ةيآلاةرقبلاةروس(١)
.۲۸۱:ةيآلاةرقبلاةروس(۲)
.١١٠:ةيآلانارمعلآةروس()
.٢۳:ةيآلاجحلاةروس(8)
.٥٥:ةيآلارونلاةروس(0)
.تلاق:لصألايف()
.۹۳:ةيآلاةدئاملاةروس(۷)

 



١۱سفنلاةرطنق

.ديحوتلاةلباقميفناميإلاف؛كرشلانع:ىلوألاىوقتلا

.اهتفلاخملرارقإاهعمركذيذلاناميإلاوءةعدبلانع:ةيناثلاىوقتلاو

وهوناسحإلااهلباقفءةلزنملاهذهيفرارقإالو«ةيعرفلايصاعملانع:ةثلاثلاىوقتلاو

.ةثالثلالزانملاتعمجةيألافةعاطلا

هيلعهلوقكلذوءلالحلالوضفبانتجاىنعمبىوقتلانأ:ًاضيأثيدحلايفدرودقو

ىلعىوقتلاف.«سأبلاهيفامةفاخمهيفسأبالاممهكرتلنيقتمنوقتملاىمسامنإ»:مالسلا

مارحلاضحمو:نامسقكلذوكنيديفًاررضهنمفاختاملكبانتجاوهىنعملااذه

كلذوءنايصعلاىلإهبحاصبيضفيلالحلايفكامهنالانأل؛لالحلالوضفوءةيصعملاو

عنتماوءرطخلاهيفاملكبنتجاررضلاهنيديفنمأينأدارأنمف«ىوهلانايغطوسفنلاهَرْشل

الاممهكرتل»:مالسلاهيلعهلاقامىلعمارحلاضحمىلإهرجينإًارذحلالحلالوضفنم

ىوقتلاف«مارحلايفعوقولانمًارذحلالحلالوضفمهكرتلينعي«؟سأبلاهبامعًارذحهبسأب

]1[.لوضفلاوةيصعملاوهونيدلارمألررضهيفاملك/بانتجاةغلابلاةعماجلا

ةوقبهلثمكنمقبسيملرشنعبلقلاةئربت:وهفعرشلاعضومىلعىوقتلاٌدحامأو

:نابرضرورشلامث.رشلكنيبوناسنإلانيبةياقوكلذريصيىتحهكرتىلعمزعلا

.ةضحملايصاعملايهو:يلصأرش

ةذوخأملاتاحابملاكلالحلالوضفكلذوءًابيدأتهنعيهناموهو:يلصأريغرشو
.تاوهشلاب

.رانلاباذعاهكرتبمزلیضرفیوقت:ىلوألاف

يفوهفىنوألابىتأنمفخيبوتلاوباسحلااهكرتبمزليبدأوريخىوقت:ةيناثلاو
.ةعاطلايميقتسمةلزنميهوءىوقتلانمىلوألاةجردلا

‹حابملايميقتسمةلزنمكلذوءىوقتلانمىلعألاةجردلايفوهفىرخألابىتأنمو
ماقو‹ىوقتلاىنعملمكتسادقفلوضفوةيصعملكبانتجاىلعامهنيبدبعلاعمجاذإو

ةلمجلايفاهنايبوىوقتلاىنعماذهفءنيدلارمأكالموهيذلالماكلاعرولاوهكلذوءاهقحب

.قيفوتلاهللابو

اهبانينعيتلاسفنلاهذهماجلإةيفيكيف:لصف

ةيصعملكنعاهعنمتف«مزعلاةوقباهيلعموقتنأوهىوقتلاماجلبسفنلاماجلإنأملعا



سفنلاةرطنق١۱

ءكنذأوءكنيعيفىلاعتهللاتيقتادقتنككلذتلعفاذإف؛لوضفلكنعاهنوصتو

حرشوءىوقتلاماجلباهتمجلأوكناكرأعيمجوءكجرفو«كنطيو؛كبلقوءكناسلو
عاریلفءلجوزعهللايقتينأدارأنم:لوقنف.هنمدبالامىلإريشنانکلولوطيكلذ

نأل؛اهبهيصعيالوءاهيلعهنمتئاةنامأوهيلعاهبىلاعتهللانمةمعنىهىتلاهحراوج

‹نايغطلاةياغهدنعاهعدوأةنامأيفهتنايخوءنارفكلاةياغةيصاعمىلعهللاةمعتبةناعتسالا

نع/لوؤسممكاكوعارمكلك»:ثيدحلايفوءاهاعريفيكرظنيلفهاياعردبعلاءاضعأف1
a

. *؟هعر

ويو:ىلاعتهللالاق‹قئالخلاسوؤرىلعةمايقلاموهيلعدهشتناسنإلاجراوجو

ْمُكيلَعدهينأَنوُرَْسَتمُکامو:لاقو.€مۇلجراوومهيدهُتَسسلامَدهشت
ېکوُلُجالوهراَصبأالوالیَ

كحراوج-هللاكحلصأ-يخأايظفحاف.جورفلاانهاهدولجلانأريسفتلايفءاج
ءنطبلاوءنذألاوءنيعلاوءناسللاوبلقلا:نهولوصألانهنإفةينامثلاكؤاضعأاصوصخو
.نالجرلاوناديلاو‹جرفلاو

٠نيعلاو‹ناسللاوءبلقلا.يهوسمحخنهنمامیسالو‹لالحيففارسإولوضفو

هحراوجرئاسىفكينأوجرمفىءاضعألاهذهةنايصناسنإلالّصحاذإهنإف«نطبلاوءنذألاو
.باوبأةسمخوءةمدقميفٍلئنيحكلذرصحتيف

ىوهلاركذيفةمدقملانايبيف:لصف

هنعهللايضرسابعنبانعو.ةيالاهاروَهههلدَعَانَمتَتْيَعَرَفَأَ»:هناحبسهللالاق
يبنبيلعنعو.اومههلدَعَانمتو5:ارمثهلدودنسبیری:لاقهنآ

.ةرعألاستيفلمألالوطاملو.قحلا

.رمعنباثيدحنمهيلعقفتم:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)
٤۲:ةيالارونلاةةروس()

.٢٢:ةيالاتلصفةر)۳(

۴٢:ةيآلاةيلاجلاةروس)4(

 

 



۱۳سفنلاةرطنق

ىلإعزنتةعالطاهنإف؛اهتاوهشنعسفنلاهذهاوعرقا:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

.ءيبوفيفخلطابلانأوءيرمليقثقحلااذهنأةياغرش

تثروأةعاسةوهشوءةوهشتعرزةرظنامبروءةبوتلاةدناعمنمريخةئيطخلاكرتو

.ًاليوطًانزح
.(ءاوداهنايصعوءادةوهشلاةعاط»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو

[١1]ينعي€ْمُتْصبرَو»تاوهشلاب/4مْكَسْفنأمْعْنَفمكّنكلَول:ىلاعتهلوقيفةمركعنعو
o Eم۰Iطےب۰َ

زماَءاجىح.فيوستلاب.وناملْمُكَتَرَعَو.ىلاعتهللارمأيفينعي«مَّنْبَتراَو.ةبوتلاب

.ناطيشلاينعي."”ڳروُرَقلاهللابمُكَرَعَو».توملاينعي.هلل

دبعنبماشهلدشنيو.هبحاصبيوهيهنأل؛اوهىوهلايمسامنإ:لاقهنأيبعشلانعو

:كلملا

لاقمكيلعهيفاملكىلإىوهلاكداقىوهلاصعتملتنأاذإ

:لاقفءارعشلاضعبهمظنف«همسابلقنكلوناوهىوهلا:بارعألاضعبلاقو

اناوهتيقلدقفتیوهاذإفهمسابلقناوهلاوهىوهلانإ

لقعلا:ءامكحلاضعبلاقو.هانمهّودعىطعأدقفهاوهعاطأنممكحلاروثنميفو

.عوبتمودعىوهلاو‹عوطقمقیدص

لاقو.هایندصضفرنمهلملضفأوءهاوهیصعنمسانلالضفأ:ءاغلبلاصعبلاقو

:ءارعشلاضعب

هلكاوثكاذدنعهتلكٹدقفىوهلاهداتقيءرملاتيأراماذإ

هلذاوعًالاقمهيفتدجودقوهسفنبًالهجءادعألاتمشأدقو

ةلماكيأرلامزاحالإسانلانمىوهلانعجوجللاسفنلاغدريامو

ًابيقرهيلعلقعلالعجءادرومكلاهملاليبسىلإوًابلاغناسنإلاىلعىوهلاناكاملف
یوهلاناطلسنأل؛هتلیحعادخحضويوهترداب؛هتوطسعفديو‹هتلفغةرغظحاليًادهاجم

.مولظطلستمو‹موشغكلمىوهلا:ءامكحلاضعبلاقكلذلو.يفخهركَملخدمو«يوق
ہہ

.١٠:ةيآلاديدحلاةروس()



سفنلاةرطنق٤۱

عماهعفدنملقعلالكيفءهيعاودةرثكبىوهلاناطلسىوقينأوهف:لوألاهجولاامأف

اهرعشيفءةروفنلاسفنلابلقعلانيعتسينأكلذمسحوءاهبروهقملالقعلايفاهحبقحوضو

.رازوألاةرثكوررضلا/ةدشنمىوهلابقاوعيفام[]

°”«تاوهشلابرانلاتفحوهراكملابةنجلاتفح»:مالسلاهيلعلاقدقو

عابتاراتلاىلإقيرطلاوءهراكملالامتحاةنجلاىلإقيرطلانأمالسلاهيلعربخأف

اهلجآو«ميمذاهلجاعنإف؛مكسفنأىلعتاوهشلاميكحتومكايإ:ّئلعلاقو.تاوهشلا

‹تداقناوتلذسفنلاىلعاتعمتجااذإامهنإف؛ةبغرلاباهبوشفةبهرلااهيفعفنتملنإف؛ميخو

ترمتسافاهربصيسفنتمزلافتلوتىتحمايألاىلعتربص

تلستًالإوتقاتتعمطأنإفىتفلااهلعجيثيحالإسفنلاامو

دقو‹نيقولخملاءانثولاخلاباوثنمىفوألاظحلاهلمت‹لقعللسقنلاتداقنااذإف
.4یواملايهةّنَجْلانإٰىَوَهلانَعَسْفَنلایهوهيراقمفاَحْنَمامأو»:ىلاعتهللالاق
:دشنیوء‹سفنلاداهجداهجلالضفأ:لاقهنأنسحلانعو

ىوهلانايصعومزحلاةعاطبنسحلايأرلاوذمزاحلاكرديدق

البةوهشنممئاهبلابكرو‹ةوهشالبلقعنمةكئالملاهللابكر:ءاملعلاضعبلاقو
ءةكئالملانمريخوهفهتوهشهلقعبلغنمفةوهشولقعامهيلكنممدآنبابكرو‹لقع

:دشنیو«مئاهبلانمرشوهفهلقعهتوهشتبلغنمو

لطابلكىلإتقاتاههنيملوتهتشااملكهسفنىطعأءرملااذإ
لجاعةوالحنمهيلإهتعديذلابراعلاومثالاهيلإتفاسو

روصتيفلقعلاىلعهلاعفأهومتنیتح٥هرکمیینأوهف::يناثلاهجولاامأو

نوكيامنإكلذو.انسخةارَفهِلَمَعُءوُسهيرنَمَفا»:ىلاعتلاقدقوءًانسححقل

.٠:ةيآلااكەزهروس)۲(



\٥سفنلاةرطنق

[٤1]كبح»:مالسلاهيلعلاقدقوءهبيعنعىمعتفءيشلاكلذسفنلا/بح:امهدحأ

:بلاطيبأنبرفعجنبهللادبعنبةيواعمنبهللادبعلدشنيو.«مصيويمعيءيشلا

ايضارتنكاذِإهيفامضعبالوهلكدولايذبيعِءاربتسلو

ايواسملايدبتطخسلانيعنكلوةليلكبيعلكنعىضرلانيعف

لهستامعابتايفةحارلابلطوءهبتشاامزييمتيفركفلالاغتشاوه:يناثلاببسلاو

كلذلوءنيتلاحلاحبقأيفركملاةنيزو؛ىوهلاعدخبطروتيفنيرمألادمحأكلذنأنظيىتح

ريزولقعلا:لثملايفليقو.دقارلقعلاو«ناظقيىوهلا:لاقهنأبرطملانبرماعنعليق

:دشنیو«حضافلیکویوهلاوحصان

اعمجأمذلاىهتنمالانكجرفواهلؤسكنطبتيطعأدقتنأاذإ

ءةوهشلا"دئارنيعلافءهينيعرظنىلعًامكحهبلقركفلعجينألوألاببسلامسحف

يفهسفنمهتيمث‹لقعلايعاودنمقحلاو«قحلا"”دئاربلقلاو«ىوهلايعاودنمةوهشلاو

امهبحأبنتجانارمأهيلعهبتشانإفالمحملقثأقحلانإف؛قحلاهلنيبتسيلهتبحأامباوص

.ىوهلارثؤتوقحلانعرفنتسفنلانألءهيلإ

ذخوءكيلإامهبحأعدفءنارمأكيلعهبتشااذإ:بلطملادبعنبسابعلالاقدقو

ءءاطبإلاعمحضتيفءهيلإعرستلانعسفنلاءىطبتليقثلانأ:لوقلااذهةلعو.كيلعامهلقثأ

نعنامزلارصقيفءهيلإسفنلاعرستلهسلابوبحملاو؛مهبتسأامباوصنامزلالوطو
[٥1]دعب/ةنابتسالاو؛لمعلادعبحفصتلاعفنيالفءهلعفريصقتلهكاردتساتوفيو«هركفلهحفصت

:دشنيو«توفلا

عميطتسيالامءرملاكردوًالهجتافدقامبالطسيلأ

٠ةنتفلاةيطمىوهلا:لاقفايندلانحمنمهنراقياموىوهلاءاغلبلاضعبفصودقلو

بيطبكاوهكنرغيالفمنغتايندلانعضرعاو‹ملستىوهلانعلزنافءةنحملارادايندلاو

یقبتیف.عجترترهذلاةيراعو‹عطقنتىوهلاةدمفءيراوعلانسحبكايندكنتفتالو‹يهالملا

:فلسلاءاملعضعبلاقو.مئاملاويزاخملانمهبسكتومراحملانمهبكترتامكيلع

:دشنأانأوفاوطلايفةأرماينتعمس

.فیعضدانسإبدواديبأثيدحنمدوادوبآهاور(۳۱/۳)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلالاق)۱(

.ةمجعملايازلابءدئازلصألايف()
.ةمجعملايازلاب«دئازلصألايف(۳)



سشفنلاةرطنق٦۱١

نيدلاوتاذللاىوهبيلفيكفينبجعتتاذللاونيدلاىوهىوهأ

ةوهشلاوىوهلانيبقرفلاامأو.ىرخألاذخوتعشامهيأعدف”ناترضامه:تلاقف

ةوهشلاو‹تاداقتعالاوءارألابصتخمىوهلا:نأوهفلولعملاوةلعلايفامهعامتجاعم

ٌمَعَأوهولضأىوهلاوصخأيهفىوهلاجئاتننمةوهشلاتراصفتاذلتسملالينبصتخت

ًادئاقانلقيفوتلالعجيوءىدّرلالبسانعفرصيوءىوهلايعاودانيفكينأهللالأسننحنو

.ًادشرمانللقعلاو

ظعفتظعتانإفكسفنظع:مالسلاهيلعىسيعىلإىحوأىلاعتهللانأيكحدقو

ىلاعتهللاف.فلاختلامعأو«فصتةنسلأوفرعتبولق:فلسلاضعبلاقامكنحنو

ىوهلابيقرلقعلاناكاملف.ةرخأآلاوايندلاونيدلايفةمئادلاةافاعملاوةيفاعلاووفعلاهلأسن
بترنوهجالعوبلقلارکذبءیدتبننأانلناكءءاضعألافرشأوهيذلا‹بلقلايفًاجارسو

.قيفوتلاهللابو/حراوجلاركذهيلع]

لوألابابلا

بلقلاركذيف
.”«ميلسبلقبهللاىقأنمالإنونًالَولامعفالموي:هناحبسهللالاق
.ربقلاباذعنمناسنإلاةاجنلببسيهلئاوغلانمهتراهطوبلقلاةمالسنأربخأف

ءاضعألامظعأهنإف؛كلذيفدوهجملالذبوبلقلاحالصإبانايإوهللاكقفويخأايكيلعف
ةرثكنعكلةعنقمءلوصأةسمخهيفكلركذأوءًاحالصإاهقشأوءارمأاهقدأوءارطخ
.لوصفلا

:هلوقو.”«وُدّصلاىِفْحُتامونيَْألاةَياَعْمُلْعَيِ»:ىلاعتهللالوق:اهدحأ
Te 1وو1.و۳ تاذبٌُمْيِلَعهّنإ»:هلوقو."«ورذُحافمكيفيفاممليهللانأاوُملعاَو»

.حضاوفيرحتوهو؛ناتراض:لصألايف()
.۸8۸۸۹:ناتيآلاءارعشلاةروس(۲)
.1۹:ةيآلارفاغةروس()
.٢۲۳:ةيآلاةرقبلاةروس(4)

 

 



ةرطتق ۱۷سفلا
صاوخللًاديدهتوًاريذحتريبخلاميلعلاعالطابیفکفنآرقلايفهركذرركمكو٠”«روُدّسلا

.كبلقنمملعياذامرظنافءةرسعةرطخبويغلامالععمةلماعملانأل؛دابعلانم

مكروصىلإرظنيالهللانإ»:لاقثيحليهللالوسرلوق:يناثلالصألاو
رظنعضومًاذإبلقلاف«مكلامعأومكبولقىلإرظنيامنإومكلاومأ»:لاقوأ.٩«مكراشبأو

هنيزيوساندألانمهفظنيفقلخلارظنعضوموهيذلاههجوبمتهينممابجعايفنيملاعلابر

هرهطيفنيملاعلابررظنعضوموهيذلاهبلقبمتهيالوبيعىلعهيفقولخمهيلععلطيالثل

حئابقبهالمیوهلمهيلبةفآوبيعونيشوهيفسندىلعىلاعتبرلاعلطياليكهبيطيوهنيزيو
.ناعتسملاهللاو«هودرطوهنماوأربتوهورجهلاهنمةدحاوىلعقلخلاعلطأول«حئاضفوراذقأو

حلصاذإف‹عبتهلاهلكءاضعألاوءعبتمسيئروءعاطمكلمبلقلانإ:ثلاثلالصألا

[۱۷]يفنِٳ»:لاقهنأييبنلانعيورامكلذنيبي‹ةيعرلاتماقتساكلملاماقتسااذإوءعباتلا/

٠“«بلقلايهوهلكدسجلادسفتدسفاذإوهلكدسجلاحلصتحلصاذإةغضمدسجلا

.هيلإةيانعلافرصرهوجلكةنازخ

اهلوأءريطخىنعملكوناسنإللسيفنرهوجلكةنازخبلقلانأ:عبارلالصألا
مدقتلااهبيتلارئاصبلامث«نيرادلاةداعسببسيهيتلالجوزعهللاةفرعماهلجأوءلقعلا

عاونأمثدبألاباوثقلعتياهبيتلاتاعاطلايفةصلاخلاةينلامث«لجوزعهللادنعةهاجولاو

‹مركلاوءدوجلانم:ةفيرشلاقالخألارثاسمثءدبعلافرشيهيتلامكحلاومؤلعلا

‹قفرلاو«ملحلاوةفآرلاوءةمحرلاو«لكوتلاوىضرلاوءدهزلاو«نيقيلاركشلاوربصلاو
.هدادعتبباتكلالوطياممكلذريغو

نمسرحتوءساجنألانمرهطتو«؛ساندألانمظفحتنأةنازخلاهذهلثملقيقحو

الثلتابرقلاعاونأوتاريخلافانصأبرمعتلبتاماركلابورضبمركتوءعاطقلاوقارسلا

.كلهمودعاهبرفظيوأسندةزيزعلارهاوجلاكلتقحلي

.١۱:ةيآلاكلملاةروس()
يبأثيدحنمملسمهاور:هوحننع(٤/۱٥۳)رافسألايفرافسألالمحنعىنغملاىفىقارعلالاق()

۱.ةريره
٠(٤/٥۳)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو(ةعضب»:لصألايف)۳(

هيلعقفتم:هوحتبهيفءاجيذلاوثيدحلااذهىلعًاقيلعتقباسلاردصملاشماهبىنغملايفيقارعلالاق()

.ريشبنبنامعنلاثيدحنم

۲م/۳ج/تاريخلارطانق

 



سفنلاةرطنق۱۸

نمهريغلتسيلةسمخاهتدجوف«بلقلالاوحأتلمأتءاملعلانأوهو:سماخلالصألا

.ءاضعألا

ناطيشلانإ»:ثيدحلايفدروامكهلمزالمهيلعلبقمهيلإدصاقودعلانأ:اهدحأ

نيتوعدلابناطيشلاوكلملاهعرقيةسوسولاوماهلإلالزنموهف«مدآنبابلقىلعمثاج
.«ًادبأ

ىوهلانيركسعلاكرتعموهفءهيفامهالكلقعلاوىوهلانإفرثكأهللغشلانأ:يناثلاو

ضخيوسرحينأرغثلابقحيف/امهضقانتو.امهيراحتنيبًادبأوهف«هدونجولقعلاو«هدونجو[]
.هنعلفغيالو

لازتالءرطملاكهيفعقتلازتالماهسلاكرطاوخلانإفرثكأهلضراوعلانأ:ثلاثلاو

يتلانيعلاةلزنمبسيلفءمنتمتفاهعنمىلعردقتتنأالوهنععطقنتالًاراهنوليلهيلعرطمت

.اهتیؤريفکتفملظمليلوأ؛لاخعضوميفنوکتوأ«"""حیرتستفضمغتنینفجنیبيه
بلقلالبءهعنمىلعرداقلاتنأوءنيتفشلاونانسألا:نيباجحلاءارووهيذلاناسللاو

.تقوبكنععطقنتيهالو؛لاحباهنعظفحتلاواهعنمىلعردقتالرطاوخللضرع

ةنحموديدشرمأةقاطلادوهجميفكلذنععانتمالافءاهعابتاىلإةعراسمسفنلامث

ءةفآهيفبدتیتحرعشتداکتالفكنعبيغوهذِإريسعكيلعهجالعنأ:عبارلاو

ةرثكورظنلاقيقدودهجلالوطبثحبلامتأكلذنعثحبتنأجاتحتفةلاحهلثدحتو

.ةضايرلا

ءعرسأبلقلانإ:ليقدقلفبرقأبالقنالاىلإوهوءعرسأهيلإتافألانأ:سماخلا
ليقكلذلو”اهنايلغيفردقلانمًابالقناعرسأبلقلانإ:ليقدقلف.برقأبالقنالاىلإوهو
.هف

اراوطأناسنإلاببرضييأرلاوهبلقتنمالإبلقلاىمسام

.(۲۰/٢۲۱)هریسفتيفيطرقلاهدروأ(۱)

.فيرحتوهو.حيرست:لصألايف(۲)

ثيدحنمهححصومكاحلاودمحأهاورهيفلاقولوقلااذهىنعميفاثيدحيقارعلاظفاحلاركذ(۳)
.؟اهنايلغيفردقلانمابلقتدشأنمؤملابلق»:دوسالانبدادقملا



۱۹سفنلاةرطنق

لیموةوسقهاندأءعظفأو؛بعصأهعوفوو‹ميظعهللزفهللابذايعلاوبلقلالزنإمث

ٰىبأ®:ىلاعتهللالوقعمستامأ«هركذلجهللراكنإومتخهاهتنمو«هناحبسهللاريغىلإ
.هرهاظبرفكلاوءابإلاىلعهلمحفهبلقنمربكلاناكو.€يُكَتْساَو

ىوهلاعابتاوليملاناكف.”«اوَحياوضَْألاىلإَدَلْحَأهتكْلَوِ»:هلوقعمستامأ
.هسفنبموؤشملابنذلاكلذىلعهلمحهبلقب

م

[۹٠]يفْمُهْرَذََوورملو/هباونيْمَلاَمَكْمُهِراَصِبأَوْمَُتدِيْفَأُبّلَعُتَو»:هلوقعمستامأ
25goه2.2

.”«َنوُهَمْعَيْمُهِناَيْمُط

اهيلعاوكبفمهبولقىلعهللادابعنمصاوخلافاخ-لجرلااهيأ-ىنعملااذهلو

بولماهيفبلتاميَنوُئاَحَيِ».مهفصويفهناحبسهللالاقاهيلإمهتيانعاوفرصو
اهحالصإلنيقفوملارطخلاعضاوملنيمتهملاربعلابنيربتعملانمهللاانلعج.€راَصْبألاَو
نعانربخأفءادجمهملبلقلااذهرمأنإ:ليقنإف.نيمحارلامحرأهنإهيلإرظنلانسحب

لمعلايفداهتجاللقفوننأىسع؟هدسفتفهضرتعتيتلاتافألانعوءهحلصتيتلايناعملا

كلذجارختساباونعةرخألاءاملعامنإو«لوطييناعملاهذهليصفتنأملعا:هللاقي.كلذب

يفاذكوءةدومحمةلصخنيعستوحنكلذنمهيلإجاتحياميفاوركذمهنأمهضعبىكحدقو

رئاسيفكلذوحنةروظحملاوةبجاولايعاسملاولاعفألانممث.ةمومذملااهدادضأ

هيلعهبلمعلايفكلذنوكيالفهسفنلرظنللقفووهنيدرمأهمهأنمنإيرمعلوءاهليصامت
ُ

.اریثک

تاكلهملاصخرشعنمناسنإلاملساذإ:لاقهنأباتكلايفءاملعلاضعبنعركذو

هرشو؛بضغلاةدشو‹ءايرلاو‹لسحلاوبجعلاوءربكلا:يهلواهريغنمملسينأوجرمف

.هاجلابحو‹لاملابحو‹عاقولاهرشوءماعطلا

مدنلا:يهوهللاءاشنإةاجنلاهلةوجرمفًارشعتايجنملالاصخلانملصحاذإو:لاق

فوخلالادتعاوءءامعنلاىلعركشلاو‹ءاضقلابىضرلاوءءالبلاىلعربصلاو‹بنذلاىلع

.٤۳:ةيآلاةرقبلاةروس()
.١۱۷:ةيآلافارعألاةروس()
.١١٠:ةيألاماعنألاةروس()
.۳۷:ةيآلارونلاةروس(8)



سفنلاةرطنق۲۰

هللابحوءقلَحلاعمقلّحلانسحوءلامعألايفصالخإلاوءايندلايفدهزلاوىاجرلاو
.ملعأهللاوهلعوشخلاوىلاعت

قاشاهلئاذرنم/بلقلاريهطتوءليوطبلقلايفةمومذملاتافصلاحرشنأملعا]۰[

نعسانلاةلفغلهلمعوهملعةيلكلابسردنادقو«ضماغهيفجالعلاليبسوءريسعسفنلاىلع

.مهتاوهشءاضقبمهلاغتشاومهسفنآ

؛تاكلهمنهوءبلقلاثئابخنمتافصتسىلإانهاههللاءاشنإريشننحنو

ءدقحلاو«بضغلاو«صرحلاوءلمألا:يهوتاهمأولوصأثئابخلانمنهاوسلو

.لوصفةتسيفكلذحرشنفةلجعلاو«لخبلاو

لمألايف:لوألالصفلا

ُههِهلَواوُمََتَيَواوُلُكأَيْمُهْرَد»:رافكللًاديدهتوًاديعومالسلاهيلعهيبنلهناحبسهللالاق
.”€َوُمَلْعَيَفْوَسَفلمل

هنإفلمألالوطوىوهلاعابتامكيلعفاخأامدشأ»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو

.«ايندلاببحي

هاطعأًادبعهللابحأاذإف«ضغبينملوبحينملايندلايطعيهللانإالا»:لاقمث
الأايندلاءانبأنماونوكتالوءنيدلاءانبأنماونوكفءانيأايندللوءءانبأنيدللنإالأناميإلا
.٩«لمعموييفمكنإولأ«ةلبقمتلحترادقايندلانإو

نويحتستالأسانلااهيأ»:لاقفسانلاىلعةيشعتاذعلطاأَيهللالوسرنأىوريو
نوكردتالامنولمؤتو«نولكأتالامنوعمجت»:لاق؟هللالوسرايكاذامو:اولاق؟«هللانم
.٩«نونکستالامنونبتو

رانیدةئامبةديلوتباثنبدیزنمدیزنبةماسأیرتشا:لاقهنأيردخلاديعسيبأنعو

.۳:ةيآلارجحلاةروس(١)
:لاقشماهبىنغملاینيقارعلاهيلعقلعو(٤/٢۳٤)ءايحإلا.يفانهامممتاوهوحتبيلازغلاهرکذ)۲(

امهالکوهوحنبرباجثیدحنمًاضيأءاورو؛لمألارصقباتكيفايندلايبأنباهاور...يلعثيدح
.ى.

.فيعضدانسإببعشلايفيقهيبلاهقيرطنموايندلايأنبا.رذنملامآثيدح:ًاضيأاذهنعلاقو(۳)



٢۲سفنلاةرطنق

هللاضبقيىتحنايقتلياليرفشنأتننظالإيانيعتفرطامهديبيسفنيذلاوءلمألا
الينأتننظىتحةمقلتمقلالوء«ضبقأىتحهعضاوينأتننظفيفرطتعفرالو«يحور

.توملانماهبصغأىتحاهغيسأ

امنإهديبيسفنيذلاو‹ىتوملانممكسفنأاودعفومدينباي»:لاقمث

۱٩«.يزجعمبمتنآاموتالنودعوت

ای:هللوقأف‹بارتلابحسمتيفءاملاقيرهيجرخيناكيييبنلانأ:سابعنبانعو

للوریا:لوقيف.بيرقكنمءاملاهللالوسر

ثلاثلاامأوءهبنجىلإرخالاوهيدينيبًادوعزرغفداوعأةثالثذخألِيهنأيورو
اذهوءناسنإلااذه»:لاقف.ملعأهلوسروهللا:اولاقف.«؟اذهامنوردتأ»:لاقفىدعبأف

نباقيرطنمأَيهنعو"ءلمألانودلجألاهجلتخيفمدآنباءاطاعتيلمألاكلذوءلجألا
ءطخلابنجىلإًاطوطخطخوًاطخهطسويفطخوًاعبرمًاطخطخمالسلاهيلعهنأهللادبع
«ناسنإلااذه»:لاقفصهلوسروهللا:اولاقف«؟اذهامنوردتأ»:لاقفًاجراخًاطخطخو

.ةطوطخملاطوطخلاينعي.هشهنتضارغألاهذهوءهبطيحملجألااذهو»طسوألاطخلل

KR«جراخلاطخلللمألاكلذوءاذههشهناذههأطخأنإ»:هلوق

هتطخأنإفهيلإعراوسهلوحفوتحلاهذهوءرملااذه:هللاهمحردوعسمنبالاقو

.لمألاىلإرظنيوهومرهلاهلتقفوتحلا

.«لمألاوصرحلا/نانثاهيفىقبيومدآنبامرهي»:لاقهنأٍةلَييبنلانعسنأنعو

.°°”«رمعلاىلعصرحلاولاملاىلعصرحلا:نانثاهنمبشيو»:ىرخأةياوريفو

ءنييماشلادنسميفيناربطلاوءلمألارصقيفايندلاييأنباهاور:(٤/4۳۷)ينغملايفيقارعلالاق(١)

.فيعضدنسببعشلايفيقهيبلاوةيلحلايفميعنوبآو
هنسبرازبلاوءلمألارصقيفايندلايبأنباوءدهزلايفكرابملانباهاور:هسفنعضوملايفلاقو()

.فيعض

يزمرهمارلاوءهلظفللاولمألارصقيفايندلايبأنباوءدمحأهاور:(٤/8۳۸)ينغملايفيقارعلالاق()

يفكرابملانباهاورو؛نسحهدانسإوءيردخلاديعسيبأنعيجانلالكوتملايبآةياورنملاثمألايف

.ًالسرملكوتملايأةياورنمًاضيأاينالايبآنباوءكهزلا

.يراخبلاهاور:قباسلاعضوملايفيقارعلالاق)٤(

“انسإبلوألاظفللابلمألارصقيفايندلايبأنباو«يناثلاظفلبملسمهاور:عضوملاسفنيفًاضيألاقو(٥)

.حبحص



٢Yسفنلاةرطتنق

لخبلاباهرخآكلهيوفکهزلاونیقيلابةمألاهذهلوأاجن»:لاقهنألَكهنعو

اهبنيليةاحسمبلمعيخيشوسلاجوهامنيبمالسلاهيلعىسيعنأ:ربخلايفو.«لمألاو
عجطضاوةاحسملاخيشلاعضوفءلمألاهنععزنأمهللا:مالسلاهيلعىسيعلاقف.ضرألا

امنيب:لاقف«ىسيعهلأسفلمعيلعجفماقفءلمألاهيلإددرامهللا:ىسيعلاقفةعاسثبلف

‹تعجطضافةاحسملاتيقلأف؟ريبكخيشتنأولمعتىتمىلإ:يسفنيلتلاقذإلمعأانآ

.٩يتاحسمىلإتمقف«تیقبامشيعنمكلدبالهللاو:يسفنيلتلاقمث

لوسرايمعن:اولاق.؟«ةنجلالخدينأبحيمكلكأ»:لاقهنأوليهنعنسحلانعو

قحهللانماويحتساومكراصبأنيبمكلاجآ'”ولعجاولمألانماورّصق»:لاق.هللا
.“ءاحلا

ريخعمنمتايندنمكبذوعأينإمهللا»:هئاعديفلوقيناكهنأمالسلاهيلعهنعو
.**«تامملاريخعنمتةايحنمكبذوعأو«لمعلاريخعنميلمأنمكبذوعأوقرخألا

ايندلايفنك»:لاقفيدسجضعببييهللالوسرذخأ:لاقهنأرمعنبهللادبعنعو

كسفنثدحتالفتحبصأاذإف«روبقلالهأيفكسفندعو«ليبسرباعوأبيرغكنأك
كتايحنمو«كمقسلبقكتحصنمذخو«حابصلابكسفنثدحتالفتيسمأاذإو«ءاسملاب
.«ًادغكمساامهللادبعاييردتالكنإف«كتوملبق

0

3

:ةكئالملاتلاقمالسلاهيلع/مدآبلصنمةيرذلاجرخأاملىلاعتهللانأ:ربخلايفو
ينِإ:لاق.شيعلامهئنهيال:تلاق.ًاتوممهيفلعاجينإ:لاق.مهعستالضرألانإبراي
.ًالمأمهيفلعاج

هيبأنعبيعشنبورمعنعةعيهلنباةياورنمهيفايندلايبأنباهاور:ًاضيأقباسلاعضوملايفلاقو(١)

.([۳۸/£)ءايحإلايفيلازغلاهدروآ(۲)

.«اوتبثو»:ءايحإلايف)۳(

نسحلاثيدحنماذكههيفايندلايبأنباهاور:(4۳/)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلالاق(8)
.السرم

هاور:لاقفشماهلابينغملايفيقارعلاهيلعقلعوريخأتوميدقتعم(٤/4۳۸)ءايحإلايفيلازغلاهدروأ(٥)
الو.ةلاهجوفعضهدانسإيفوءَيبنلانعبشوحةياورنم(لمألارصقيفيأ)هيفايندلايبأنبا
۱؟بشوحنميردآ

 



۲۳سفنلاةرطنق

لاقو.ًاشيعانهتاملكلذالولو؛قمحأقلخناسنإلانأينغلب:ءاملعلاضعبلاقو

:لاق.ضارمأنيملاعلابرهنعطخاسأيرديالهافءلمكحاضوءهنعلوفغمبسيلو

يبردينيبفوقولاوءعلطملالوهوةبحألاهبزحوويدمحمقارفينتكبأىتحينتنزحأةثالثو
.رانلاىلإمأيبرمؤيةنجلاىلإيردأال

ليقو.ءابعلاسبلوظيلغلالكأبسيللمألارصقايندلايفدهزلا:ءاملعلاضعبلاقو

توملا:لوقيناكو.كلذنملجعأرمألا:لاقف؟كصيمقلسغتالأديعسابأاي:نسحلل

.مكئارونمیوطتايندلاو«مکیصاونبدوقعم

نإوء؛عمسمتلقنإيذلاهللااوقتاسانلااهيأ:لاقهنأبلاطيبأنبيلعنعىوريو

.مكذخأمتمقأنإو«مككردأمتبرهنإيذلاتوملااوردابو«ملعمترمضأ

لامعألاوىوطتمايألانإسانلااهيأ»:هبطخضعبيفلاقأَييبنلانأىوريو

.دوعوملکبنایتأیو‹دیدجلکناقلخیو

لمألامتضغيأةريسمولجألامتيأرولوغلبيالًادغرظتنموءهلمکیالامویلبقتسمنممك

]٢٤۲[:ٍولَييبنلاتومدعبلاق/:بلاطيبآنبيلعنعو.هرورغو

0اجا۰52ِتب۰اال+><

1۰س704۰2oeص

ةلرأهعباغذقرجاىقَباََو
هلعالربلايينهةلرتل

نمةدايزلايفتبغرلوءكلمأنموجرتاملوطيفتدهزلكلجأنميقبامريسيتيأر

‹كمدقكبتلزدقوءكمدنًادغكاقليامنإو«كليحوكرصحنمترصقلو؛كلمع

.بيبحلاكنعفرصناوءبيرقلاكنماربتو«كمشحوكلهأكملسأو

.(4/4۳۸8:4۳۹)ءايحإلايفيلازغلااهدروأراثآنمهلبقامورثألا()



سفنلاةرطنق٤۲

يناو.ديدجمويينافينمدوزتمدآنبااي:لاقلإيتايموينمسيلهنآ:یوریامیفو

ةمايقلامويىلإرسكيالفمتاخبهيلعمتخمث.دوعأالفبهاذٌينإو«ديهشيفتعنصامىلع
:دشنبو

ُديهَشَكبلَعمَويهَبَقْعَأَوالسمًاديهشيِضاَملاَكُسْمأىّضم
ُديمَحتنأَوناخبزياتًةءاّسإتْفَرَفاسنألابتكن

وس1۰ًge„صَسً ُديقفتنثأوييأيادَغلعلدعىلإتاحِلاَصلالفقتالو
ُدوُمَساَهَنأملغاتكَميمَحتْفَداَصَوَكّنأطخأاَياَمْلااماذإ

لصف

حلصياماورصحءاملعلانأكلذواهبالإرمعتاليتلاايندلادعاوقدحألمألانأملعا
بصخوماعنمآو‹لماکلدعو‹رهاقناطلسو‹عبتمنيد:يهوءايشأةتسىلإايندلاهر

.حيسفلمأو«راد

.اهتاولخيفاهيلعًابيقرريصيفاهتاوهشنعسوفنلافرصيهنإف:عبتملانيدلاامأ
‹ةيداعتملايديألاهتوطسبفكتتو/ءاوهألاهتبهربفلأتتهنإف:رهاقلاناطلسلاامآو[٥۲]

وهوةسايسبدأو؛ضرفلایداموهوةعيرشبدأنابدأبدألا:ءامكحلاضعبلاقكلذلو

.ضرألارًمَعام

رمثتوضرألاهعمرمعتتوءةعاطلاىلعثعبيوةفلألاىلإوعديهنإف:لماشلالدعلاامأو
رئامضلدسفآالوایندلابارخيفعرسأءيشالهنآل؛ناطلسلاهبنمأيو‹لسنلاولاومألاهب
.ةياهنودحىلعفقيسيلهنأل؛روجلانمقلخلا

سيلفثعبنيففيعضلاهبسنأيوءرشتنتوسوفنلاهيلإنئمطتهنإف:ماعلانمألاامأو
.شيجىوقألدعلاوءشيعًانهأنمألا:ليقكلذلوةنينأمطرذاحلالاوءةحارفئاخل

عتمتتفءاخسلاوءةنمألاثدحيىنغلاوءىنغلاىلإلۉيهنالف:رادلابصخلاامأو
.لصاوتلاوةاساوملارثكتوعسوتلايفسوفنلا

يناثلانأالولو‹ةباعيتسانعرمعلارصقيامءانتقإىلعثعييهنالف:حيسفلالمألاامأو

نمهيلإنوجاتحيامءاشنإىلإرصعلكلهأرقتفالًاينغتسمهبريصيىتحلوألاهأشنآاميقفتري
هللاقفرأف«هبءافخالامناكمإلارذعتوزاوعألانمكلذيفو.ثرحلاضرأوىنكسلالزانم



٥سفنلاةرطنق

نرقىلإاهنارمعبلقتتتتراصفاهحالصمفضرألاهبرَمَعىتحلمألاعاستابقلخلاهناحبس
ءاهٹثعشنميناثلاهثدحأامثلاثلامريوءاهترامعنملواهاقبأاميناثلارمثيف«نرقدعب

دحاولازواجت-امللامألاترصقولوةمظتنماهرومأوةمئتلمراصعإلارممىلعاهلاوحأنوكتل

ءةغلباهیفدجيالًابارخدعبيتأينمىلإلقتتتتناكلوءهتقوةرورضىدعتالوهمويةجاح

اھليمتتيالىتحءالاحكلذنمءوسأبدعبءيجينمىلإلقنتمثءةجاحاهنم/كرديالو

.ٹبلاهیفنکمیالو«تبن

امهالولوىتماللجوزعهللانمةمحرلمألا»:لاقهنألِيهللالوسرنعيوركلذلو

ىتمتملعول:لاقهنأهللادبعنب.فرطمنعو.هدلومأتعضرأالوًارجشسراغسرغ
ةلفْلاالولو«توملانعةلفغلابةدابعىلعّنَمىلاعتهللانكلوءىلقعباهذتيشخلىلجأ

:رعاشلالاقدقوقاوسألامهنيبتماقالوًاشيعاؤنهتام

اميرنالاتَوهَملانملَجَوىلَعتناكوسوفنللو
اهيوطَيُتوَمْلاَوامرتسلاواَهْضَفيرْمَدلاَواهيهَرَمْلاف

بابسأمظعأنمةرخألايفناكءايندلاةرامعيفبابسألاىوقأنملمألاناكاملف

لكلبلاجلاوريخلكنعقئاعلاوهلمألالوطنأل؛اهلدادعتسالاةلقواهبارخواهتلفغ

عمةعيبرنبديبلحصفأدقلوءايالبلاونتفلاعاونأيفقلخلاعقوييذلالاضعلاءادلاهنأورش

:لاقفنيرمألالاحهبنيبامبةيبارعأ

لَملاييِرَرَيسفلاقْذسِصداَهتَنَحنإسلابذ

لجَجألاشفريلياَمراَوىلايفاينيالنأريَع

:ءايشأةعبرأناسنإللحيهيلمألالوطنأملعا

ينتوفيالويدينيبمايألاولعفأفوسلوقيهنأل؛اهيفلسكلاوةعاطلاكرت:اهدحأ

ءديعبلاهيلإبرقديعولافاخنم:لاقثيحهنعیورياميفيئاطلادوادقدصدقلو.كلذ

.هلمعءاسهلمألاطنمو

قحلکنمعنامعمطلاوريخلكنمعطاقلشألا:لاقهنأذاعمنبىيحينعو

[۷].رشلكىلإةيعادسفنلاورفظلكىلإرئاصربصلاو/

نسوباشانأوءةعسمايألايفو«بوتأفوس:لوقيمهفيوستوةبوتلاكرت:يناثلاو

لقأواهيفةشيعلاكلذبهلرسيتيلاهيلعصرحلاوايندلايفةبغرلاىلإكرحيهوحنواذه«ليلق



سفنلاةرطنق٢

.اهكرديالهلعلءايشأمامتهابهتقوعيضيولغتشينأبابلايفام

كلذفيكو:ليق.هكردأملمويمهينلتق:لاقهنآهللاهمحررذيبأنعهيفيوردقو

.يلجأزواجيلمأنإ:لاق؟رذابآاي

.”€هوُُفتُسدَمَألاهيلعَلاَطَف»:هناحبسهللالاق«بلقلايفةوسقلا:ثلاثلاو
هرکذوفناكهلمألاطاإءرانلاوةنجلاوربقلاو«توملاكلذبقريووفصيامنإبلقلانأل

.اهبابسأوايندلا

لاطاذإَفءةرخالايسنيلمألالوطَنِإ»:ثيدحلايفدروامكةرخألانايسن:عبارلاو
تمظعو‹هبلقیسقو؛هصرحدتشاو‹هتيصعمترثکوهتبوتترخأتوهتعاطتلقناسنإلالم

.«ةرخألانعهتلفغ

دحو.لمألالوطهليبساذهلكوهذهنممظعأةفآٌيأوهذهنمأوسأةلاحياف
ءانتتسالابديقينأبءهيفمكحلاكرتوهلمألارصقومكحلابيخارتملاتقوللةايحلاةدارإلمألا
.ةدارإلاوحالصلاطرشبوأركذلابهملعوىلاعتهللاةئيشمب

بنجيف«ايندلاةساسخوءربقلاو«توملاركذهبلقيفناسنإلارطخينأبفهجالعامأو
ملتقويفتوملامهلفاغنيذلاهنارقأوهناوخإيفًاضيأركفتيوءاهتلالجوةرخألافرش

.ەوپسىحي

سمأ:مايأةثالثايندلا:مالسلاهيلعىسيعلوقركذتيو«مهلاحلثميلاحلعل:لوقيو
لوقمث.هنممنتغافهيفتنآمویوءالمآ/هکردتتنآيردتالدغو؛ءيشهنمكديبامىضم[]

مأاهكردتأيردتالةعاسوءاهيفتنأةعاسو؛تضمةعاس‹؛تاعاسثالثايندلا:ءادردلايبأ
.ةعاسىلإةعاسنمتوملاذإةدحاوةعاسالإةقيقحلابكلمتتسلفا

سفنو٠تلمعامهيفتلمعىضمسفن؛سافنأةئالثايندلا:ءاملعلاضعبلوقيمث
رخألاسفنلالبقتوملاءاجاففًاسفنسفنتينممكذإءالمآهكلمتأيردتالسفنو“یفتنآ

ىلإدحاولاسفنلااذهيفردابتيفءةعاسالوًامويالءادحاوًاسفنالإةقيقحلايفكلمتتسلف
.تومييناثلاسفنلايفهلعلوةبوتلاىلإوتوفينألبقةعاطلا

نيقبتالكلعلفرودقملاقزرلابيمتهتالورورغلايسفتاييرذحا:لوقيهسفنخبويلو

.١٠:ةيآلاديدحلاةروس()



Y۷سفنلاةرطنق

وأةعاسوأمويلناسنإلامتهينأىسعاموءالضفمهلاوًاعئاضكتقونوكيف.هيلِإيجاتحتل

هللانذإبهلمأرصقراركتلاوةداعإلاباهيلعبظاووراكذألاهذهناسنإلاركذتاذإف«دحاوسَ

.ىلاعت

ايندلايفدهزتوءةيصعملابنجتوءةبوتلالجعتوةعاطلاىلإردابتهسفنىريٍلئنيحف
رعشتستوءةوفصلاوةقرلاهيفودبتوةوسقلاهبلقنعلوزتفءاهلاوهأوةرخألاركذتتواهبلطو
دعسينأيفءاجرلاهلىوقيوةدابعلارمأهلميقتسيفءةيشخلاوىلاعتهللانمفوخلاكلذدنع

.قيفوتلاهللابو«لمألارصقبىلاعتهللالضفدعبكلذلكوءةرخألايف

:ىنامألاولمألانيبقرفلاامأو

لاقلمعلاديهمتدعبنانوكيامنإلمألاوءاجرلانأكلذوبابسأبتديقتام:لمألاف

[۲۹]َتْمَحرنوُجِرَيَكِلَوَأهللاٌليِبَسيفاوُدَماَج/اوُوَجاَهَنيِذَلاواونمَنيِذَلانِ:ىلاعتهللا
.هتعفنميفلمأيفًاعرزعرزنملثماذهو.”ڳهلل

.°”«ينامَألاْمُكَتَرَعو»:ىلاعتهللالاق«بابسأنعتدرجتاميهف:ينامألاامأو
اهاوههسفنعبتأنمزجاعلاروملادعيامللمعوهسفننادنمسيكلا»:مالسلاهيلعلاقو

.”«ىنامألاهللاىلعىنمتو

امیفًاريخدبعاهبلانامهللاوف؛ينامألاو«مكايإ:لاقهنأهللاهمحرديزنبرباجنعو

اءَوُسلَمْعَينَمباتكلالأينامالوْمُكَياَمأبسيل:ىلاعتلاقو«يقباميفهلانيالوىضم
:رعاشلالاقمتغااذإبلقلاحورتينامألانأريغ."دَبرْجُي

حوارماهنإفتمدمتغااذإكلشكر
-

:رخ

سيلافغملالاومأسأرىنملانإًاطبتغمليللاثبتينمتاذإ

.هاضريوهبحياملقيفوتلاهلأسنهناحبسهاو

.۲۱۸:ةيآلاةرقبلاةروس(١)
.١٠:ةيآلاديدحلاةروس(۲)

نبدادشثيدحنمةجامنباوءيذمرتلاهاور:(۳1۸/۳)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلالاق(۳)
ِ.سوأ

.١۱۲:ةيالاءاسنلاةروس(5)



(۳۰[

سفنلاةرطنق۸٨۲

صرحلايف:يناثلالصفلا

ملسووليهللالوسرنعثيدحلايفو.°”4اًمجاَحلاَمْلاَنوُيحُتَول:هناحبسهللالاق

.اربكلاو«صرحلاو؛دسحلا:ةئالثنهنإف؛اياطخلاتاهمأومكايإ»:لاقهنأ

:ليقو.بونذلادلاوتتاهنملاصختسيفٌرشلاوءالبلالصأو:لاقءايضلاباتكنمو

ناطيشيفنعمتجااذإفًادرامناکناطيشيفاهنمةلصختناكاذإ:لاقسيلبإهللاودعنإ

.هنعلأستالفدحاو

.نيعللاسيلبإبنذوهو:ربكلا:نهلوأ
.بطحلارانلالكأتامكتانسحلالكأيوهو:بجعلا:يناثلاو

.ةرخالاوايندلاريخنممورحمهبحاصو:لخبلا:ةثلاثلاو

ٰىلَعْمُكْيْعَبامّنإ:هناحبسهللالاقءهبحاصىلععجاروهو:يغبلا:ةعبارلاو
6ُهكيَشأ

.مومغمًادبأهيحاصو:دسحلا:ةسماخلاو

.ملعأهللاو؛صرحلااهنظأ/:ةسداسلاو

:دشنیو

بَعَتيهلانداىلَعَصيرَحْلانإبيَْمَلرْهَدلاسارويِسأَرباشق

هاعدوءهبلطىلعبحلاهثعبءلمألادعبوءلاملابحهيلعبلغاذإناسنأإلانأكلذو
:ليفكلذلومۇللکلبيسوبنذلکلصآصرحلاوحشلاوصرحلاوحّشلاىلإلمألا

.ةؤرمللو‹نيدللةدسفمصرحلا

كيلطببولطموبلاطتنأيخأاي:لاقفصرحلاىلعءاخأبتاعًايبارعأنأىوريو

رتهنتئاموكلفشدقكنعباغاناكتكتاملكباطتوتوفتالنم

oAص

٢۲:ةيآلارجفلاةروس(١)



۲۹سفنلاةرطنق

ثالثكملعانكلوعوجنمعبشأالورضنمیفشأامهللاو:تلاقف.كلكآوكحيذأ

ترصاذإف:ةيناثلاامأوكدييفانأواهكملعأف:ةدحاوامأ«يلكأنمكلريخيهلاصخ

ىلعنفهلتال:تلاقف.ىلوألايتاه:لاقف.لبجلاىلعترصاذإف:ةثلاثلاامأوةرجشلاىلع

هنأنوكيالامبنقدصتال:تلاق.ةيناثلايتاه:لاقةرجشلاىلعتراصاملفاهآلخف.تئاف

يتلصوحنمتجرخألينتحبذوليقشاي:تلاقف.‹لبجلاىلعتفقوفتراطمثءنوکي

:ةثلاشلايتاه:لاقوفهلتوهيتفشىلعضعف:لاق.ًالاقثمنورشعةدحاولكيفنيترد

[۳۱]الوكتافامىلعنفهلتال/كللقألمأ؟ةئلاثلابكربخأفيكفنيتتئاتيسندقتنأ:لاقف

يفنوکيفيكفًالاقثمنيرشعنوكياليمدويشيرويمحلانأونوكيهنأنوكيالامبنقدصت

.تبهذو«تراطمثًالاقثمنورشعةدحاولكيفناترديتلصوح

ردقيىتحقحلاكردنعهيمعيهنإفنييمدألاعمططرفللاثماذهو:ءاملعلاضعبلاق

.نوکيالام

ةقرويفرظنيهتدجوفديشرلاىلعتلخد:لاقهنآيديزيلادمحميبآنعيورو

معن:لاق.نينمؤملاريمأهللاحلصأةدئاف:تلقف.مسبتينآراملفبهذلاباهيفبوتكم

:يندشنأوةثلاثامهيلإتفضأدقواهتتسحتسافةيمأينبنئازخضعبيفنيتيبلانيذهتدجو

هابكَلخييىرخألاهةَجاَحِنوُدْنِمَكْنَعٌباَبدساذ
اهبايْجاروُمألاتاءوُسَكيِفُكيَوةقلمكيِفُكَينطّبلاَباَرَعاك

اهباقعَكْيَجَييِاَعَمْلابوكرْبِيَجاَوَكِضْرَعِلالِذْسنكتالو
سانلالوطأتدجو:ءامكحلاضعبلاقو.هرسأكفنيالةناهمريسأصيرحلا:لاقيو

مهضفخأوءعمطاذإصيرحلاىذألاىلعمهربصاوءعونقلاًاشيعمهأنهأودوسحلاًامغ

.طرفملاملاعلاةمادنمهمظعأوءايندلامهضفرأًاشيع

هيلإاهرسيأ:لاق.نزحلاعفدىلعنوعأاهيأولقاعللرسيأيأ:ءامكحلاضعبلليقو

.ءاضقلاموتحمبىضرلانزحلاعفدىلعاهنوعأولمعلاحلاصنممدقام

نأاهنمظفحفتعفرمثةءاربوحنةروستلزن:لاقهنأيرعشألاىسوميبأنعيورو

الميالوءًايناثینمتلبهذنمًايداومدآنبالنأولومهلقالخالماوقأبنيدلااذهديؤيهلا

]۳۲[.ءاشينمىلعهللابوتيوبارتلا/الإمدآنبافوج



[۳۳]

سفنلاةرطنق۳۰

انركذدقو.'«لاملاموهنموملعلاموهنمناعبشيالناموهنم»:لاقهنأأَييبنلانعو
يفلاملابحوصرحلاناكاملو.ناعتسملاهللاويفكيامىنعملااذهنمايندلاةرطنقيف
ةعانقلاركذيفًابابلصفلااذهىلإفيضننأانيأرةكلهمةلضمةعيبطوةيرورضةلبجيمدآلا
.هللاءاشنإيتأيسامكةعانقلاىلعهلوسروهللاىنثأدقوصرحلادضيهيلا

باب
ةعانقلاركذىف

هانغأريخدبعبهللداراذإو«هناحبسنعىضرلالزانملوأىلاعتهللاقزريةعانقلانأملعا

هونأوركذنمِتاَحِلاَّصلانملَمْعَينمل:هناحبسهللالاقهلمسقامبهاضرأو‹ونقلب

.ةعانقلايه؛دهاجملاق."4يطةايَحُهّنيحَتَلَفنمْؤُم
°«ەبمنقوًافافكةشيعناكومالسإللىدهنملىبوط»:لاقهنأملسوييبنلانعو
ريغامهلكأنايفوتسيدهازلاعناقلاودهاجلاصيرحلا»:لاقهنأهلييبنلانعيورو

.(ءيشهنمصقتتم

؟بايشلانمايندلاىلعصرحأخياشملالابام:مالسلاهيلعحيسملللاقهنأيورو

ناکعنقنم:ءامكحلاضعبلاقوبابشلاهقذيملامايندلامعطنماوقاذمهتأل:لاق
.ًارثكمناكنإوءاريقفناكنإوءاينغ

نمفةعانقلابهبلطافىنغلاتبلطاذإوةعاطلابهيلطافزعلاتبلطاذِإ:ءاغلبلاضعيلاقو
.هرقفلازةعانقلامزلنموهرصنزعهللاعاطأ

ىنغىتغلاامنإ؛ضرعلاةرثكنعىنغلاسيلا:لاقهنألِيهللالوسرنعثيدحلايفو
9«سفنلا

لمکنهنمةدحاوهيفناكنمو؛هلقع/لمكهيفنکنمةثالث:لاقهنأمزاحيبأنعو

.فيعضدنسبدوعسمنباثيدحنميناربطلاهاور:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.٤:ةيالاءاستنلاةروس)۲(

وملانمعلفوادرعنيلدبعكيلنمملسلو«ذیبع اتاامہهللاهعنفوًافافكقزرو

.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم::ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)٤(

 

 



۳۱سفنلاةرطنق

:ةيهاتعلايبألدشنأوهللاهقزرامبعنقوهناسلظفحوهسفنفرعنم:هلقعثلث

عسوأامومهشياعمىفصأامةعاتقلايوذردهل

.«اهنودبتيضرالإةلاحيفنكتالفًاينغىبحتنأتئشاذإ»:لاقهنأأَييبنلانعو
كتهنإو«هقزرهاتأدصتقاوعنقنإفباجحهقزرنيبوهنيبالإدبعنمام»:لاقهنأليهنعو

.«هقزريفدزيملباجحلا

ةثالثىلعةعانقلاوةورثلاو«ىنغلابرفظةعانقلابصرحلاعابنم:يفيضنبمثكألاقو

:هجوأ

اذهوءءاوساملضرعتلانعهسفنفرصيو«ءايندنمةغلبلابناسنإلاعنقينأ:لوألاف

.ةعانقلالهألزانمىلعأ

ركذوء«بدألالهأضعبدشنأو.فافعلاىلإيدؤيفافكلاباضرلا:ءاملعلاضعبلاقو

ةعانقلانملجأزعلهوزعلكةعانقلاىنتتدافقأ

ةعاضبىوقتلااهدعبريصولاملاسأركسفنلاهريصف

لاوحأطسوأاذهوةدايزلاولوضفلافذحيوةيافكلاىلإةعانقلاهبىهتنتنأ:ىناثلا

.عنتقملا

:دشنيوفارسإةيافكلاٌقوفامبلط:ءامكحلاضعبلاقو

ىنتغلانعنايغيلفاضشعلاوةعاتقلانإ/

ىنملاتلتدقفركشافىتملانعتربصاذإف

ناكنإوءاتأامهركيالفحنسامىلإفوقولاىلإةعانقلاهبيهتنتنأ:ثلاثلاهجولاو

.ةعانقلالزانملالهأىندألاحلااذهوًاريسيناكنإورذعتامبلطيالوءًاريثك

]٤۳آ



سفنلاةرطنق۳۲

هلتباطةنيمسهتعانقتناكنم:لاقهنأ""يرصملانونلايذنعيكحدقاهلثميفو

.ةقرملك

اهنمناكامو«كفعضىلعكاتأاهنمكلناكامفلودايندلا»:لاقهنأليىبنلانعو

ترقهللاهقزرامبيضرنمو‹هندبحارتساهتافاممهءاجرعطقنانموكتوقبهعفدتملكيلع

.اهنیع

الوىضماميفهلنأملاممكلذويريغلوهءيشوء؛ضرألاوتاوامسلالهآةوقبهتبلطولو

يرمعينفآنيذهيآيففينميريغليذلاعنميامكيريغنميليذلاعنمي«يقباميفهلان
.يسفنكلهأو

رتقيملوءاورطبيىتحاوطعيملنيذلايتمأريخ»:لاقهنأةييبنلانعيوردقو

اميفةبغرأاانعفرصيوحنماميفقيفوتلاانلنسحينأهلأسنهناحبسهللاو.«اولئسيىتحمهيلع

1

:هبصرحلالوزيوةعانقلابسكييذلاءاودلاامأو

:رومأةسمخكلذعومجمنمو؛لمعلاوءملعلاوربصلا:ناكرأةئالثنمبكرموهف

رصتقيلفةعانقلازعدارأنمف«قافنالابقفرلاوةشيعملايفداصتقالا:لمعلاوهو:لوألا

عنقيو«نشخدحاوبوثبعنقينأيغبنيهدحوناكنإلبءهنمدبالامىلعهلاوحأعيمجيف

دحاولکدریلفلایعهلناکناو.هيلعهسفننطويوهنکمأاممادإلانمللقيو/دجوماعطيأب[۳]

ءبلطلايفلامجإلاهعمنكميوءدهجىندأبرسيتيردقلااذهنإفءردقلااذهىلإمهم
لاقذإقرخلاكرتوقافنإلايفقفرلاهبينعنوةعانقلايفلصألاوهةشيعملايفداصتقالاو

."«دصتقانم-رقتفايأ لاعام»:ًاضيألاقو."هلكرمألايفقفرلابحيهللانإ»:الي

ءضيفلاابأىتُكُب«يميمخإلايبونلاميهاربإنبضيفليقوءدمحأنبضيف:ليقو«ميهاريإنبنابوث:وه(۱)
ىلعهولمح:يملسلالاق.روصنملامايارخاوأيفدلوءدهازلاةيرصملارايدلاخيش«ضايفلاابآ:لاقيو

ءىکبعرولالهألكوتملايدينيبركذاذإناكوء(٤٤۲)ةنسيفهظعيللكوتملاىلإرصمنمديربلا

.(فرصتب١١۳۲/۱٥ءالبنلامالعأریس).(٢٤۲)ةنس:ليقو(٤٢٤۲)ةنسليقفهتافوخيراتيففلتخاو

.ةشئاعثيدحنمهيلعقفتم:ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

ظفلبسابعنباثيدحنمهوارودوعسمنباثيدحنميناربطلاودمحأهاور:يقارعلاظفاحلالاق(۳)



۳۳سفنلاةرطنق

لدعلاو‹رقفلاوىنغلايفدصقلاو‹ةينالعلاورسلايفهللاةيشخ:تايجنمةنالث»:لاقو

."«بضغلاوىضرلايف

كهقفنمنإ:لّوقيوهوضرألانمًابحطقتليوهوءادردلاابأرصبأالجرنأيورو
.كتشيعميفكدصق

ىدهلاوء«تمسلانسحوءداصتقالا»:لاقملسووْلَييبنلانا:سابعنبانعو

.«ةوبنلانمًاءزجنيرشعوعضبنمءزجءحلاصلا

.”ةشيعملافصنريبدتلا»:ربخلايفو

هللاهرقفأرذبنموهللاهانغأدصتقانم»:مالسلاهيلعلاقو

ىفةدؤتلاو.ءاجرخموًاجرفكلهللالعجيىتحةدؤتلابكيلعفًارمأتدرأاذإ»:لاقو

.رومألامهأنمقافنإلا

لجألبارطضإلاديدشنوكينأيغبنيالفهيفكياملاحلايفهلرسيتاذِإهنأ:يناثلا

ملنإوهيتأينأدبالهلردقيذلاقزرلانأبقيقحتلاو«لمألارصقكلذىلعهنيعيولابقتسالا

نكيملامبمامتهالا:لاقيو.اهرهللاىّلَعالإضليفٍةَياَدنمامو:لاقذإ
:لیقكلذلڻٹميفونئاکءالب

سنأثيدحنمبعشلايفيقهيبلاوميعنوبأويناربطلاورازبلاهاور:(۳/٥۲۳)ينغملايفيقارعلالاق(١)

.فیعضدنسب

«حلاصلاتمسلا»:لاقو«ريخأتومیدقتعمسابعنباثیدحنمدوادوبآهاور:هسفنردصملايفلاقو()

«ةدؤتلا»:لاقوسجرسنبهللادبعثيدحنمهنسحويذمرتلاهاورولاقو«نيرشعوةسمخنم»:لاقو

.«ةعبرأنم»:لاقوء«حلاصلاىدهلا»:لدب

هيفوسنأثيدحنمسودرفلادنسميفيمليدلاروصنموبأءاور:ًاضيأقباسلاردصملايفلاقو()

.نيعمنباهقثوويليقعلاهلهجىسيعنبدالخ
هبحأركذنمو»:هلوقنودهللاديبعنبةحلطثيدحنمرازبلاهاور:(۲۳۲/۳)ًاضيأينغملايفلاقو(8)

اذهيآ-رکنمربخبیتآهلاحفرعیالشخيشيهذلالاقيرصبلانوراهنبنارمعهيفهخيشو«هللا

.«هللاهبحأهللاركذنمرثكأنمو»:ديعسيبألثيدحيفىلعييبأودمحألو-ثيدحلا

.ةلصلاوربلايفكرابملانباهاور:ًاضيأقباسلاردصملايفيقارعلالاقو()
.٦:ةيآلادوهةروس)١(

۳/۳ج/تاريخلارطانق

 



سفنلاةرطنق ٤۳

Aiِو ooo.ود)ص

ناستإلانإفامكسؤرتزهزهتامقزرلانماسأيتال»:دلاخينبالمالسلاهيلعلاقدقو

.هللاهقزريمث«شمقهيلعسيلرمحأهمأهدلت

نكيكلردقامكتمهرثكتال»:هللاقفنيزحوهودوعسمنبابرَمويهنأىوريو/0
.«كيتأيقزرتامو

ءةمغاريهواهنمهلبتكامالإدبعللسيلهنإف؛بلطلايفاولمجاسانلااهيأ»:لاقو

كلذنإو*دابعلاقازرأريدقتيفهللاريبدتبءهتقثنسحبالإصرحلانعناسنإلاكفنيالو
الثيحنمدبعلاهللاقزرنأملعينأيغبنيلببلطلايفلامجإلاعمةلاحماللصحي

.هلجأنمهبلقبرطضينأيغبنيالفهنمقزرلارظتنيناكبابهنعدسنانإف«رثكأبستحي

.٩°«بستحيالثٹیحنملإنمؤملاهذلبعفرزينأهللایبآ»:مالسلاهيلعلاقدقو

.اوردصاذإف:تلق.جاحلادازب:لاق؟كشاعمنيأنميبارعألتلق:يبضلالضفملالاقو

.شعنمليردنثيحنمالإشعنملول:لاقفیکبف

كنإ:مزاحيبأللجرلاقو.دفنلكلذتملعول:لاقف؟قفنتنيأنم:ميكحلليقو

تحتاموامهنيباموضرألايفاموتاومسلايفامهليالوموًاريقفنوكأفيك:لاقف.ريقف

َيلَعىقليناكلهلضرألانكتملول:لاقف.ءامسلانمزبخلاكيلعىقليءارتأ:لاقف.ىرثلا

ىوقياللطابلاكلذك:مزاحوبألاقف.كتلداجمىلعىوقأال:لجرلاقف.ءامسلانمزبخلا

*ەراذنإو)ناطيشلافيوختعفدلهنمدبالةفرعملاةهجنمةعانقلاءاوداذهفقحلاىلع
.ةيآلارْقَفْلاكدْيناَْيَلا»:ىلاعتهللالاق«رقفلاب

.لعف:(۲۳۸/۳)نيدلامولعءايحإيف()

.دلاخینباءاوسوءةبحثيدحنمةجامنباهاور:قباسلاردصملاشماهيفيقارعلالاق(۲)

هاوروهتبحصيففلتخادقوعفارنبدلاخثيدحنمميعنوبأهاور:قباسلاردصملايفيقارعلالاق(۳)
.ًالسرميرفاغملاورمعنبكلامةياورنمبيهرتلاوبيغرتلايفيناهفصألا

.هدانسإححصوهوحنيرباجثيدحنممكاحلاهاور:(۳/۲۳۲)ينغملايفيقارعلالاق()
نباهاوروهاودانسإبيلعثيدحنمءافعضلايفنابحنباهاور:(۳/٦۲۳)ينغملايفيقارعلالاق()

.تاعوضوملايفيروجلا

.هيفاهلمكأبةرقفلاو(۲۳۲/۳)نيدلامولعءايحإنمنيسوقلانيبام()
.۸٢۲:ةيالاةرقبلاةروس(۷)



٥۳سفنلاةرطنق

نإفء«لذلانمصرحلاوعمطلايفاموءانغتسالازعنمةعانقلايفامفرعينأ:ثلاثلا

العمطلايفو«بعتنمولخيالصرحلايفهنأل؛ةعانقلايفهتبغرتثشعبناكلذهدنعققحت

[3۷]هيلععلطيالملأاذهولوضفلاوتاوهشلانعربصلاملأالإةعانقلا/يفسيلولذنمولخي

.ةرخالاباوثهيفودحأ

زعتوفوءمثإلاولابولاهيفوسانللرهظيامموهف:صرحلابعتوعمطلالذامأو

هنكمتالفسانلاىلإهتجاحترثكهعمطوهصرحرثكنمنإفءقحلاةماقإنعزجعلاو«سفنلا
نطبلاتاوهشنعسفنلازعرثؤيالنمو.نيدلاكالهوةنهادملاكلذيفوقحلاىلإمهتوعد

.«سانلانعهءانغتسانمؤملازع»:ٍَيلاقذإناميإلافيعضلقعلاكيكروهف

ءرمالكفهللابنغتسا:ليقف.«سانلاهيلإرقتفاالإهللابدحأىنغتساام»:ربخلايفو

.كيلإريقفهوجرتتحبصأ

ىاهفسلاوءءاقمحلاو«سانلالاذرأو«ىراصتلاودوهيلامعنتيفهلمأترثكينأ:عبارلا

نيدشارلاءافلخلا«تمسىلإوءايلوألاوءايبنألالاوحأىلإرظنيمث.لقعالوهلنيدالنمو

نأبهلقعريخيومهلاوحأعلطتيومهثيداحأعمتسيوءناسحإبمهلنيعباتلاوةباحصلارئاسو

ىتح.ىلاعتهللادنعقلخلافانصأزعأوهنمبءادتقالاىلعوأقلخلالاذرأهبشىلعنوكي

ءهنمالكأرثكأرامحلافنطبلايفمعنتنإهنإفريسيلابةعانقلاوليلقلاىلعربصلاكلذبهيلعنوهي

دوهيلايففسابللابنيزتنإوء-ليقاميف-هنمةبترىلعأريزنخلافعامجلايفمعنتنإو
ءايبنألاالإهتبتريفهمهاسيملهبيضروليلقلابعنقنإوهنمةبترىلعأوهنمءاهفسلاومورلاو

.”قيفوتلاهلابوءايلوألاو

نمهيفاموءلاملاتافأيفمدقتامكرطخلانملاملاعمجيفاممهفينأ:سماخلا

يفةمايقلامويسبحلاعمغارفلاونمألانمهنمديلاولخيفاموعايضلاوبهنلاوةقرسلافوخ

[۳۸]متيوءاينغألاةرمزبقحتلاهيفكيامبعنقيملاذإهنإف.ماع/ةئامسمخةنجلابابنعفقوملا

.ايندلايفهنودوهنمىلإًادبأرظنينأبكلذ

يفخيشلاوبأهدانسإححصومكاحلاوطسوألايفيناربطلاهاور:(۲۳۷/۳)ينغملايفيقارعلالاق()

ثيدحءانثأيفييبللهلاقليربجنأدعسنبلهسثيدحنمةيلحلايفميعنوباوء«باوثلاباتك

.(۳/۲۳۷)ءايحإلايفصنلابةرقفلا()



سفنلاةرطنق۳

الينودوهنمىلإرظنانأ:يليلخيناصوأ:لاقهنأهللاهمحررذيبآنعيوردقو

رصقوربصلادامعوةعانقلابسكترومألاهذهف-ايندلارمأيفينعي-."”يقوفوهنمىلإ
نوکیفاهلةياغالًاروهدعتمتلاببسوهةليلقًامايأايندلايفهربصةياغنأملعينآوءلمألا

نوعبالإمتيالكلذوء"ءافشلاراظتنايفهمعطةدشلءاودلاةرارمىلعربصييذلاضيرملاك

.نيمحارلامحرأهنإهلضفوهمركوةنمبكلذانقزرينأىلاعتهللالأسنءهقيفوتوهللا

بضغلامذيف:ثلاٹلالصفلا

هللامذ.4ةلِماَجْلاةيمَحةيمحْلاٌمهبوُلَثيفاورَفَكَنيِذَلالَعَج®:ىلاعتهللالاق
نممعنأامبنينمؤملاحدمولطابلاببضغلانعةرداصلاةيمحلانمهباورهاظتامبرافكلا

.ةنيكسلا

»:لاق‹للقأوةنجلاينلخديلمعبينرمهللالوسراي:لاقالجرنأثيدحلايفو
.)4(
.«بضغت

»:لاق؟هللابضغنمينذقنياذام:لاقفمالسلاهيلعهلأسهنأورمعنبانعو
.«بضقت

انلق.«؟مكيفةعرصلانودعتام:لاقهنأمالسلاهيلعهنعدوعسمنيانعو اليذلا:انلق

.“”«بضغلادنعهسفنكلمييذلاهنكلوكلذسيل»:لاق.لاجرلاهعرصي

.«هتروعهللارتسهبضغافكنمامنإةعرصلابديدشلاسيل»:رخآثيدحيفو

.هبضغنمذههبضغدرنم:ءاغلبلاضعبلاقو

بملاةرثكوكايإينباي:لاقهنأ-ينمكشلا-:مالسلاامهيلعناميلسوأدوادنعو

.ميلحلالجرلاداؤوففختست/بضغلاةرثكنإف]۳۹[

.ثيدحءانثأىفنابحنباوءدمحأهاور:(۲۳۷/۳)ىنغملايفيقارعلالاق(١)
.(۲/۲۳۷)نيدلامولعءايحإيفاهصنبةرقفلا(۲)
.٢۲:ةيآلاحتفلاةروس()

ننسلايفيقهيبلا‹(۲/١۱۷)دمحأ‹(٢٠٠۲)يذمرتلاو‹(۸/٢۳)يراخبلا:دنعثيدحلافارطأ()
.يراخبلاهاور(۳/٠۱1۱)ينغملايفيقارعلالاقو‹(۴/١٠٠)مكاحلا‹(١٠/١٠٠)ىربكلا

دانسإبديهمتلايفربلادبعنباو‹قالخألامراكميفيناربطلاهاور:(۱1۱/۳)ينغملايفيقارعلالاق(٥)
.لئاسلاوهورمعنبهللادبعنأوكمحأدنعوهو؛نسح

:ملسمهاور:قباسلاردصملايفيقارعلالات()

 



۳۷سفنلاةرطنق

هبلغياليذلاديسلا:لاق.”آروُصَحوًادْيَسَو»:ىلاعتهلوقيفةمركعنعو
.بضغلا

ال»:لاق.ةنجلاينلخديلمعىلعينلدهللالوسرايتلق:لاقءادردلايبنعو

.٩"*بضخغت

النأميطتسأال:لاق.بضغتال:مالسلاامهيلعىسيعللاقهنأايركزنبىيحينعو
.ىسعاذه:لاق.ًالامنتقتال:لاق.رشبانأامنإبضغأ

ًاضيأهنعو.""«لسعلاربصلادسفيامكناميإللادسفيبضغلا»:لاقهنألييبنلانعو

؟منهجنمدشأءيشي:لجرلاقو.٩«منهجىلعىفشأالإدحأبضغام»:لاقهنأ

.٩*؛بضخغتالنأ»:لاق؟هللابضغنمىندعبيامف:لاق.«هللابضغ»:لاق

.رانلايفعقتفةبثوبثتنأكشويتبثوتبضغاملكمدآنبااي»:لاقهنأنسحلانعو

ًاناميإهبدادزاًاملعينملع:لاقفةكئالملانماكلميقلهنأ:هللاهمحرنينرقلايذنعو

مظکلاببضغلارفبضغينيحمدآنباىلعنوكيامردقأناطيشلانإفبضغتال:لاق.ًانيقيو

.ًادينعًارابجنكتالوديعبلاوكايإوةدؤتلابهنكسأو

هءاجف؛عطتسيملفهلضينأناطيشلادارأفةعموصيفناكًابهارنأهبنمنببهونعو

:لاقف.هيلإتفتليملف«تمدنتبهذنإينإفحتفا:لاقف.هبجيملفحتفا:لاقفهادانىتح

داهتجالاوةدابعلابانترمأتسلأكبعنصأامفحيسملاتناكنإو:بهارلالاقف.حيسملانأ

دقوناطيشلا”ينإ:لاقف:لاق.كنمهلبقنملكلذريغبمويلاانتثجولفءةمايقلاانتدعوو

نعكلأسأنأديرأام:لاق.كربخأفتئششامعينلأستلكتئجفعطتساملفمكلضأنأتدرأ

.۳۹:ةيألانارمعلآةروس(١)
.نسحدانسإبطسوالاوءريبكلايفيناربطلاوايندلايبأنباهاور(۱/۳١۱)ينغملايفيقارعلالاق()

ميکحنبزهبةياورنمبعشلايفيقهيبلاوءريبكلايفيناربطلاهاور:قباسلاردصملايفيقارعلالاق()
.فیعضدنسبهدجنعهیبآنع

الإهلخديالبابرانلل:سابعنباثيدحنميدعنباو«رازبلاهاور:قباسلاردصملاىفىقارعلالاقو(8)

.فيعضهدانسإوهللاةيصعمبهظيغيفشنم

لاقءهنمريخألارطشلابورمعنبهللادبعثيدحنمدمحأاور:(۳/١١۱)ىنغملايفيقارعلالاق()

نأوءدمحأدنعوهو؛نسحدانسإبديهمتلايفربلادبعنباو«قالخألامراكميفيناربطلاهاور:اضيأ

.لئاسلاوهورمعنبهللادبع
.(۳/١١۱)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو«وههنإ»:لصألايف()



سفنلاةرطنق۳۸

قالخأيأينربخأ:لاق.ىلب:لاق/؟عمستالأ:بهارلاهللاقف.ًاربدمىلوف:لاق.ءىش[]

نايبصلابلقتامكءهانبلقًاديدحناكاذإلجرلانإءةدحلا:لاق؟مهيلعكلنوعأمدآينب

.ةركلا

یتحتئجيضراذإف؟مدآنباينبلغيفيكو:لوقيناطيشلانإ؛ءاملعلاضعبلاقو

.هسأريفنوكأىتحترطبضغاذإوهبلقيفنوكأ

سأر:راصتألاضعبلاقو.ءيشلكحاتفمبضغلا:لاقهنأدمحمنبرفعجنعو

نيزءملحلا*[و]ملحلانعىنغتسالهجلابيضرنموء«بضفغلاهدئاقوءةدحلاقمحلا
.هباوجقمحألانعتوكسلاوةرضمونيشلهجلاو‹ةعمنمو

رکساذ:ثالثيفينوزجعيملومدآاونبينزجعأام:سيليإلاق:لاقهنأدهاجمنعو

ملعيالامہلاقبضغاذإوءانبجأامبانللمعوانئشثيحءانمدقو«هيتمازخبانذخأمهدحأ

.هيلعردقيالامبهينمنوءهيدييفامبهلخبنومدنيامبلمعو

ءىوهلاهعرصيالوءةوهشلاهلذتالًاذإ:لاقف!؟هسفنلًانالفكلمأام:ميكحلليقو

نبانعو.راذتعالالذىلإكريصيهنإفبضغلاةرغوكايإ:مهضعبلاقو.بضغلاهبلغيالو
كملعاموءهعمطدنعهتنامأوءهبضغدنعلجرلاملحىلإاورظنا:لاقهنأهللاهمحردوعسم

.عمطيملاذإهتنامأبكملعامو«بضغيملاذإهملحب

تبضغاذإفكبضغدنعبقاعتالنأ:هلماعىلإبتكزيزعلادبعنبرمعنأىوريو

رشعةسمخهبزواجتالوهبنذردقىلعهبقاعفهجرخأفكبضغنكساذإو«هسبحافلجرىلع
.اطوس

ةرخاللناكنإوًاركم/ًايهادناكايندللناكنإف‹مهلقعأًابضغسانلالقأف؛دوجسملارونتلا[]

.ًاملحوًاملعناك

بطخاذإهنعهللایضررمعناکو.لقعلالوغبضغلاو‹لقعلاودعبضغلا:لاقيو

نم:ءاملعلاضعبلاقو.بضغلاوعمطلاوىوهلانعظفحنممكنمحلفأ:هتبطخيفلوقي
.رانلاىلإهايدأ‹هتوهشوهبضغعاطأ



۳۹سفنلاةرطنق

.بضغلاكرت:لاقف.ةملكيفقلخلانسحانللمجأ:كرابملانبالليقهنإ:ليقو

نوكيفبضفيالنأيللفكتنم:هعمنمللاقمالسلامهيلعءايبنألاضعبنأىوريو
:باشلالاقفهيلعداعأمثءانأ:موقلانمباشلاقفيتفيلخيدعبنوكيويتجرديفيعم

؛هنآلهبيمس:مهضعبلوقيفلفكلاوذوهوهدعبهتلزنميفناكتاماملفهلیفوو.انأ

ةوهشلاوبضغلا:ناكرأةعبرأرفكلل:لاقهنأهبنمنببهونعو.هبّىفوفبضغلاكرتبلفكت
.”ممطلاوقرخلاو

بضفغلاةقيقحنايب

‹هندبلخاديفبابسأبناتوملاوداسفللًاضرعمناويحلاقلخاملهناحبسهللانأملعا

.مولعملالجألاتقوىلإداسفلاوكالهلانمهميحيامبهيلعمعنأهنعةجراخبابسأو

‹ناتداضتمناتيداعتمامهفءةرارحلاوءةبوطرلانمهبكر"هنأوهف:لخادلاببسلاامأ

لصتيملولوءاهنمدعاصتيًاراخبريصتوءاهءازجأىشغتتىتحةبوطرلاففجتةرارحلاو
ندبلقفاوملاءاذغلاهللاقلخف.ناويحلادسفلاهئاوجأنملحنأامربجيءاذغلانمددمةبوطرلاب

للحتورسكناامربجيفهبلكوملاكءاذغلالوانتىلعثعبتةوهشناويحلايفقلخوناويحلا

."”بيسلااذهبكالهلانمهلًاظفاحكلذنوكيل

[4۲]ىلإرقتفاف/اهبدصقيىتلاتاكلهملارئاسونانسلاوفيسلاكف:ةجراخلابابسألاامأو

ناسنإلاةنيطبهنجعفبضخلاهللاقلخفءهنعتاكلهملااهبعفديف«هنطابنمروثتةيمحوةوق
قورعلانمرشتنيوبلقلامداهبيلغيًاناروثتراثو«بضفغلارانتلعتشاهوركمبدصقىتمف

.ردقلايفيلغييذلاءاملاعفتريامكندبلايلاعأىلإعفتريو

نماهئاروامنوليكحتاهئافصبةرشبلاونيعلاوهجولارمحيفهجولاىلإبصنيكلذلف
هنودنمىلعبضغاذإمدلابصنيامنإواهيفامنولةجاجزلايكحتامكمدلاةرمح

ضابقناهنمدلوتماقتنالانمسايإهعمناكوهقوفنَمَعبضغلاردصنإف.هيلعردقلارعشتساو

ريظنىلعناكنإونوللارفصيكلذلوءعزجراصوبلقلافوجىلإدسجلارهاظنممدلا
بضغلاةوقفةلمجلابوبرطضيورفصيورّمحيفطاسبناو«ضابقنانمددرتهنمدلوتهيفكش

.(۳/١١۱:١١۱)نيدلامولعءايحإيفاهمامتبةرقفلا()

.قباسلاردصملانمبيوصتلاو.«نأ»:لصألايف()

.قباسلاردصملايفهصنبلخادلاببسلاعجار)۳(



سفنلاةرطنق€.

ةوقماقتنالاف.اهعوقولبقتايذؤملاعفدىلإاهناروثدنعةوقلاهذههجوتتامنإو«بلقلااهلحم

.لادتعالاوطارفإلاو«طيرفتلانمةرطفلالوأيف:ثالثتاجردىلعيهوةوقلاهذه

.هلةيمحالهيفلاقييذلاوهومومذمكلذواهفعضوأةوقلاهذههدقفف:طيرفتلاام

وهفضريملویضرتسانمورامحوهفبضغيملوبضغتسانم:يعفاشلالاقكلذلو

ةباحصلاىلاعتهللافصودقوًادّجصقانوهفءةيمحلاوبضغلاةوقدقفنمنأل؛ناطيش

َراَفُكلادهاج:مالسلاهيلعهيبنللاقو.”؟راَفُكْلاىّلَعٍءاَدِيَأ»:لاقفةيمحلاوةدشلاب
.بضغلاوهوةيمحلاةوقراثآنمةدشلاوةظلغلاامنإو.ةيآلا”€مهْيَلَعْظلْاَوَنيقِفاتمْلاو

نيدلاولقعلاةسايسنمجرخيىتح/ةفصلاهذههيلعبلغتنأوهف:طارفإلاامأو][ 

ةريصباهعمءرمللىقبتالوةظعوملكنعهتممصأواهبحاصتمعابضغلارانتدتشاامهمف

ردقيملهسفنعجاروهلقعرونبءاضتسانِإوءاممصوًامعبضغلاهدازلبعمسيملظعواذإف

.بضغلاناخدبلقعلارونءىفطنيذإ

غامدلاىلإناخدبلقلامذنايلغنمبضغلاةدشدنعدعاصتيوعغامدلاركفلاندعمنإف

اهرسأبايندلادوستوهنيعملظتفسحلانداعمىلإىدعتيامبروركفلانداعمىلعيلوتسيملظم

هبناوجناخدلابتالتماوهرقتسميمحوههجودّوسافرانهيفتمرضأفهكلثمهغامدنوکیو
نسحأحايرلابارطضادنعجاومألامطتلميفةنيفسلافةقيقحلابو«فيعضجارسهيفناكو

.اهتيكنستللاتحينمةنيفسلايفذإ؛ًاظيغةبرطضملاسفنلانمةمالسىجرأولاح

ىوقتامبروهمصأوبضفغلاهامعأذإهتليحتطقسدقوةنيفسلابحاصوهفبلقلاامأو

فهكلايفرانلاىوقتامكًاظيغهبحاصتوميفءبلقلاةايحاهبيتلاةبوطرلاىنفتفبضفلاران
.بضغلاعمبلقلالاحاذكهف«هلفاسأىلعهيلاعأدّهنَتو«ققشتيف

قالطناوءهفارطأداعتراوءههجوريغتوءهتروصبالقناف:رهاظلايفبضفلاراثاامأو

ًانيميهتافتلاةعرسورمنهنأكسلجمنمهبوثووهلقعةفخو«هركذنمىحتسيامبهناسل
ولو«قمحأهنأكهظعينمىلإهتافتلاةلقوءةميهبهنأكعمسيامهمهفمدعوءدرقهنأكًالامشو

.هتقلخةلاحتساوهتروصحبقنمءايحهبضغنكسلهبضغلاحيفهتروصحبقنابضغلاىأر

نيبوهنيبعقوكلملادبعنبناورمتومببسناكو/:لاقكولملاجارسباتكيفو]٤٤[

.۲۹:ةيآلاحتفلاةروس(١)
.۹:ةيآلاميرحتلاةروس(۲)



١سفنلاةرطنق

هبیجيلهافحتفف.همأقحلينماي:لاقفناميلسهيلعلّجعفمالككلملادبعنبناميلسهيخأ
:لاق.كمامإوكوخأكلملادبعنبااي:لاقوهمالكدروهيفىلعريزعلادبعنبرمعكسمأف

لاممثءرمجلانمٌرحأيفوجيفتددر:لاقف؟كبتعنصامو:لاق.صفحابآايينتلتق

ءازهتسالاورتسلاكتهوءرسلاءاشفإىلعمزعلاو‹تارسملابنزحلاو‹تاءاسملابةتامشلاو

لامتحاومألاوةجوزلاومرحللضرعتلانمةفنألاةلقف""”بضغلافيعضلاةرمثامأو

.مرحلاىلعةريغلامدعهترمثنمذإمومذمًاضيأوهوءءاسخألانملذلا

:ليو.٩"«انمريغأهللاودعسنمرّيْغَأانأورويغلًادعسنإ»:لاقهنأوليهنعيوردقو

اهيفسانلاحماستولذإباسنألاظفحلةريغلاتقلخامنإو«شحاوفلامرحكلذلجأل

.باسنألاتطلتخال

فعضنموءاهئاسنيفةنايصلاتعضةواهلاجريفةريغلاتعضذوةمألك:ليقكلذلو

يتمأريخ»:مالسلاهيلعلاقدقو.تاركنملاةدهاشمدنعتوكسلاوروخلاًاضيأبضغلا
.نيدلاىفىنعي'«اهؤاّذحأ

نمزجعبضغلادقفنملب.للانيديفةقَرامهبْمُكْذُحََتًالَو»:ىلاعتلاقو

دنعهسفنىلعبضغيىتحةوهشلاىلعبضغلاطيلستبرمثتامنإةضايرلانأل؛هسفنةضاير
لوأ:ءاملعلاضعبلاقو.ملعأهللاومومذمبضغلادقففءةسيسخلاتاوهشلاىلإليملا

[°4]قمحلاىصعنموةمالسلامرحبضغلاعاطأنم:ةمكحلايفو.مدنهرخآو/نونجبضفلا

.لذلاهرمغ

.قباسلاردصملايفةرقفلاهذهعجار()

.(۳/٤١٦۱)؛ةفيعضلاةيمحلاءايحإلايف()

ةريغملاثيدحنمهيلعقفتموهوءةريرهيبأثيدحنمملسمهاور:(۱14/۳)ينغملايفيقارعلالاق(۳)
.هوحتب

دنسبيلعثيدحنمبعشلايفيقهيبلاوطسوألايفيناربطلا:(۱۳/١١۱)ينغملايفيقارعلالاق)٤(

.اوعجراوبضغاذإنيذلا:دازو«فيعض

.7:ةيآلارونلاةروس(0)



]٦٤[

سفنلاةرطنق۲٤

بجتثيحثعبنيفنيدلاولقعلاةراشإرظتنييذلاوهف:بضفلايفلادتعالاامأو

هللافلكيتلاةماقتسالاوهلادتعالادحىلعهظفحوءملحلانسحيثيحءىفطنيوءةيمحلا

.”«اهطسوأرومألاريخ»:لاقثيحمالسلاهيلعهفصويذلاطسولاوهوةدابعاهب

لاقو.ېْمهْيِلَعظْلْعاَوَنيِقفاَمْلاَوراَفُكْلادهاج:مالسلاهيلعهيبنلهللالاقدقو

.”«نينمَوُمْلانمَكَعََانَمِلكحابنضْفْخاَو»:ًاضيا
الوكنوعلتبيفءاهفسلادنعًاولحنكتالينباي:هنباللاقهنأميکحل|نامقلنعیوریو

.كوضفريفءاهقفلادنعارم

لامنمفءرومألاطسوىلإةراشإرسكتفًاسبايالورصعتفًابطرنكتال:لثملايفو

لحمريغيفلذلالامتحاوءةريغلافيعضهسفننمسحأىتحفعضلاوروتفلاىلإهبضغ

ماحتقاو«روهتلاىلإهرجطارفإلاىلإهبضغلامنموهبضغيوقيىتحهسفنجلاعينأيغبنيف
وهونيفرطلانيبطسوألاىلعفقيوبضغلاهروفنمرسكيلهسفنجلاعينأيغبنيف«شحاوفلا

.هتاجردوبضغلاةقيقحهذهففيسلانمٌدحأوءرعشلانمقدأوهوميقتسملاطارصلا

لصف

هركذنامهيفقحلانكلو؛كلذيففلتخادقفةضايرلاببضغلاةلازإنكميلهامأو

:ماسقأةثالثهلجأنمناسنإلابضغييذلانأكلذو

ءندبلاةحصوسبلملاونكسملا«توقلاوهوةفاكلاقحيفةرورضوهام:امهدحأ

.ءايشألاهذههنمذخأنم/ىلعظيغنمناسنإلاولخيالهرادنمجارخإوأ

اذإبضغيالامبرايندلايفدهازلانإفءلاملالوضفوءاجلاكيرورضبسيلام:يناثلا
.هدنعبوبحمهنألبضغيهنإفاهيفبغارلاامأو‹هلهبحمدعلهنمذخأ

نإف«ملاعلابتكوءعانصلاتاودأكسانلاضعبقحيفًايرورضنوكيام:ثلاثلا

.ًالسرمبعشلايفيقهيبلاهاور:(۱15/۳):ينغملايفيقارعلالاق()
.۹:ةيآلميرحتلاةروس)۲(

.٥۲:ةيالاءارعشلاروس)۳



۳٤سفنلاةرطنق

انماحبصأنم»:هلوقبييبنلاهيلإراشأاميرورضلابحلاامنإوصاخشألابفلتخيًاضيأ

ًاريصبناکنمو.اهریفاذحبايندلاهلتزيحامنأکنهمويتوقهدنعوهنديیفًافاعمهبرسیف

.اهريغيفبضغيالنأروصتيةثالثلاهذههلتملسورومألاقئاقحب

يييبنلاناكدقو؛نكممريغكلذفعبطلاىضتقموهف:بلقلانمبضفلاةلازإامأو

نعوهرشبلابضغيامكبضغأرشبينإمهللا»:لاقىتحهاتتجورّمحتىتحبضغي
دحأهبرقيملقحلاهبضغأاذإفءايندللبضغيالمالسلاهيلعناك:لاقهنأبلاطيبأنبيلع

."'قحلاىلعالإبضغيالناكفهلرصتنيىتحءيشهبضغلمقيملو

هنممهأيرورضبًالوغشمبلقلاناكاذإيرورضوهاميفبضغلالصأدقفيدقمعنو
عنميتامهملاضعبببلقلاقارغتسانإف‹ەريغبهلاغتشالبضغللعستمبلقلايفنوكيالف

انفينيزاومتُفَحنِإ:لاقمتشاملهللاهمحرناملسنأيكحامكاذهوادعامبساسحأإلا

ملأتيملفةرخألاىلإًافورصمهمهناكفلوقتامينرضيملينيزاومتلقثنإوءلوقتاممرش

.متشلابهبلق

ةنجلانودنإو«كمالكهللاعمسدقاذهاي:لاقف؛مشيخنبعيبرلامتشكلذلو

[4۷]الجرنايورو.لوقتاممرشانأفاهعطقأملنإوءلوقتام/ينرضيملاهتعطقنإءةبقع

ریصقتيفرظنلابًالوغشمناکهنأكف.رثكأكنعهللارتسام:لاقفهنعهللايضرركبابأبس

ةلالجلكلذوناصقنلانيعبهسفنىلإرظنيناكذإناصقنىلإهايإهريغةبسنهبضغي«ملفهسفن
.هردف

ناکهنأکفكريغينفرعام:لاقف.يئارماي:رانيدنبكلاملتلاقةأرمانأيورو

رهاظلايفةلادليواقألاهذهف.هيلإبسناملبضغيملفءايرلاةفآهسفننعيفنينأبًالوغشم

مهبولقيفرثأدقنوكينألمتحيوءمهنيدتامهمبمهبولقلاغتشال؛اوبضغيملمهنأىلع

.'ملعأهللاوهباولغتشيملمهنكلو

هلوقنودنصحمنبهللاديبعثيدحنمةجامنباو«يذمرتلاهاور:(۳/١۱)ينغملايفيقارعلالاق(۱)
.بيرغنسحيذمرتلالاق«اهريفاذحب»

العوهانيعترمحابطخاذإناک:رباجنمثيدحنمملسمهاور:(۷/۳١۱)ينغملايفيقارعلالاق)۲(

.هبضغدتشاوهاتتجوترمحاةعاسلاركذاذإناك:مكاحللوءهبضغدتشاوهتوص
.لئامشلايفيذمرتلاءاور:قباسلاردصملايفيقارعلالاق()

.(۳/16۷)يلازغللنيدلامولعءايحإيفراثآلاهذهعجار()



[4۸8]

امف:لاق.هللابضغ:لاق؟دشأءيشيأ:مالسلاامهيلعىسيعللاقىحينأيورو

‹رخفلاوهربكلا:یسیعلاق؟بضغلايدبيامف:لاق.بضغتنأ:لاق؟هللابضغنمبرقي

.ةيمحلا‹ززعتلاو

‹ءزهلاوءلزهلاو‹حزملاو‹بجعلاو‹.وهزلايهبضغلاجيهتيتلابابساألاامآو

يهوءءاجلاولاملالوضفىلعصرحلاةدشوءردغلاوءةراضملاوءةارامملاو«رييعتلاو
نمدبالفبابسألاهذهءاقبعمبضغلانعصالخالفءًاعرشةمومذمةئيدرقالخأاهعمجأب

ليزيوءهسفنبةفرعملاببجعلاتيميوءعضاوتلاب:وهزلاتيمينأيغبنيف.اهدادضأباهتلازإ

.لضفلايفاوفلتخاامنإومالسلاهيلعمدآبسنلايفمهعمجيسانلااذِإ«هدبعهسنجنمهنأبرخفلا

.اهنودرمعلابعوتسييتلاةينيدلاتامهملابلاغتشالابهليزيف:حزملاامأو
.ةينيدلامولعلاولئاضفلابلطيفدجلاب:هليزيفلزهلاامأو

.هبأزهتسينأنعسفنلاةنايصبوسانلا/ءاذيإنعمركتلابهليزيف:ءزهلاامأو

.حيبقلالوقلانعرذحلابف:ريبعتلاامأو

ءاتغتسالازعلًابلطةرورضلاردقبةعانقلابلازيف:شيعلالوضفىلعصرحلاةدشامأو

ةداعلابريصيىتح‹ةقشملمحتوةضايرىلإكلذيفرقتفيوهدضبلازیءيدرقلخلکاذكهو

.ملعأهللاو"سفنلاىلعًانيهًافولأم

ةسمخوهفملعلاامأ«لمعلاوملعلانوجعمبءهناجيهدنعجلاعيامنإبضغلانأملعا

:رومأ

اهباوثيفبغريوملحلاوظيغلامظكلضفنميتأتيتلارابخألانمركفتينأ:اهدحأ

.هبضغيفتنيوماقتنالاويفشتلانعهعنميف

نينمؤملاريمأاي:تلقف«هبرضبرمآولجرىلعرمعبضغ:لاقسونب:كلامنعو

هيفربدتلاريثكهيلعيلتامهمهللابباتکیلع٩ًافاقوناکو'ڳٍفْرُعْلابرمأَووفعلالحل

.)۳/۸٦۱)نيدلامولعءايحإباتکينايصفتلانمنمءيشببابسألاهذهعجار)۱(

.1۹۹:ةيآلافارعألاةروس(۲)

.فيرحتوهو«ًافقاو»:لصألايف(۳)



oسفنلاةرطنق

نيِمِظاَكْلاَو®:هلوقىلتمثلجربرضبزيزعلادبعنبرمعرمأو:لاق.لجرلايلخواهربدتف
.هنعلخ:همالغللاق.€ّظْيَعلا

ضعبيفلوقيهناحبسهللانأيوردقوءىلاعتهللاباذعبهسفنفوخينأ:ةيناثلا

.قحمأنميفكقحمأاملفبضغأثيحكركذأبضغتثيحينركذامدآنبااي:بتكلا

صاصقلاالول»:لاقءاجاملفهيلعًاطبأفةجاحىلإًافيصوثعبلِييبنلانأىوريو

.ةمايقلاىفصاصقلايأ٩"«كتعجوأل

:اهيفوةفيحصهاطعأبضغاذإميكحهعموالإكلمليئارسإينبيفنكيمل:ليق

.هبضغنكسيىتحاهأرقيناكفةرخألاركذاوتوملاشخاونيكاسملامحرأ

مدهيفيعسلاو«هتلباقميودعلارمشتو‹ماقتنالاوةوادعلاةبقاعهسفنرذحينأ:ثلاثلا

[44]نمفاخيالناكنإايندلايفبضغلابقاوعبهسفنفوخيفءهبئاصمبةتامشلاوهضارغأ/

باوثالوةرخالالامعأنماذهسيلو«بضغىلعةوهشطيلستىلإعجرياذهوءةرخألا
.هيلعًاباثمنوكيفةرخالللمعللوأملعللهغارفشوشينأهروذحمنوكينأالإهيلع

ءبضفلاةلاحيفهريغةروصركذتينأبءهبضغدنعهتروصحبقيفركفتينأ:عبارلا

‹يداعلاعبسلاويراضلابلكللهبحاصةهباشموءهسفنيفبضغلاحبقيفركفتيو

عابسلاوبالكلاهبشينأبهسفنريخيوءءامكحلاوءىايبنأللبضغللكراتلاةهباشمو

ةكسمهعميقبدقناكنإمهيلإءادتقالابليميلءاملعلاوءايبنألاهبشينأنيبو«سانلا”لذارأو

.لقعنم

نأدبالوظيغلامظكنمهعنميوماقتنالاىلإهوعدييذلاببسلانمركفتينأ:سماخلا

نيعأيفًاريقحهبريصتةناهملاوزجعلابكنملمعاذهنإ:هلناطيشلالوقلثمببسهلنوكي

ةمايقلاموييزخنمءنيفنأتالوءنآلالامتحالانمنيفنأتكبجعأام:هسفنللقيلفسالا

يفعنمالإموقيالفهللاىلعهرجأنممقيل:ةمايقلاموييدوناذإمئاقلاوهنوكتنأبحتالفأ

.هسفنىلعهررقينأيغبنيناميإلافراعمنمهلاثمأواذهف

.١۱۳:ةيآلانارمعلآةروس()
.فيعضدنسبةملسمأثيدحنمىلعيوبأهاور:(۱1۹/۳)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلالاق)۲(

.(۱1۹/۳)نيدلامونعءايحإنمبيوصتلاو.«لاذرأ»:لصألايف()
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نأٍَييبنلارمأاذكهو«ميجرلاناطيشلانمهللابذوعأ:هناسلبلوقينأبفلمعلاامأو

."”بضغلادنعلوقي

مهللايلوقشيوعاي»:لاقواهفنأبذحخأةشئاعتبضغاذإناكمالسلاهيلعهنأىوريو

.""«نتفلاتالضمنمينرجأو«يبلقظيغبهذاو«يبنذيلرفغادمحمبر

ناكنإعجطضيلوًامئاقناكنإسلجيلفكلذبلزيملنإف«كلذلوقينأبحتسيو

سولجلاببلطيلوهسفنلذكلذبفرعيل/؛قلخاهنميتلاضرألانمبرقيلوًاسلاج[]

.ةكرحلاةرارحلاببسوةرارحلابضغلاببسنإفتوكسلاعاجطضالاو

خاقتناىلإاورتملأبلقلايفدقوتتةرمجبضغلانإ»:لاقهنألِييبنلانعيوردقو

اسلاجناکنِإوسلجيلفًامئاقناكنإفايشكلذنممكدحأدجواذإفهينيعةرمحوهجادوأ

الإاهئفطيالرانلانإفلستغيلودرابلاءاملابمكدحأًاضوتيلفكلذلزيملنإف‹منيلف

.ءاملا

ةياوريفو."هرانلانمبضغلانإفءاملاباضوتيلفمكدحأبضغاذإ»:لاقًاضيأهنعو

.«ءاملابراتلاءىفطتامنإوراننمقلخناطيشلانأوناطيشلانمبضفغلانإ»:ىرخأ

نمبضغلانإ:لاقوقشنتسافءامباعدفًامويبضغهنعهللايضررمعنأيورو
نعيوروتوسكلاببضغلااوواد:ءامكحلاضعبلافو.بضغلابهذياذهوناطيشلا

اذِإ:لاق.معن:تلق؟تیلوأ:يبآيللاقنميلاىلعتلمعتساامل:لاقدمحمنبفوع

لاقرذابأنأيورو.امهقلاخىلإرظنامثكتحتضرألاىلإوكقوفءامسلاىلإرظنافتبضغ

مويلاكنأينغلبرذابأاي»:لاقفلِييبنلاكلذغلبفامهنيبةموصخنمءارمحلانبااي:لجرل

ركذف.هيلعملسفلجرلاهقبسفهبحاصيضريلرذوبأقلطناف«ىلب:لاق.«همأبالجرترّيع

ثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلاىلعًاقيلعتيقارعلالاقوءظيفلا:نيدلامولعءايحإيفولصألايفاذك(١)
.هجادوأتخفتناوههجورمحاامهدحأفنابتسينالجروأَييبنلاعماسلاجتنكلاقدرصنبناميلس
:لاقأَييبنلانإ:هلاولاقفءدجيامهنعبهذلميجرلاناطيشلانمهللابذوعألاقول:هيفو..ثيدحلا

.ثيدحلا..ميجرلاناطيشلانمهللابذوعت

.اهثيدحنمةليللاومويلايفينسلانباهاور:(۳/٠۱۷)ينغملايفيقارعلالاق(۲)
هاورومدقتدقو«دقوت»:هلوقنودديعسيبأثيدحنميذمرتلاهاور:قباسلاردصملايفيقارعلالاق(۳)

.بعشلايفيقهيبلاةظفللاهذهب
.يدعسلاةيطعثيدحنمدوادوبأهاور:هسفنردصملايفلاقو(٤)

 



۷£سفنلاةرطنق

اهيفرمحأنملضفأبتسلكنأملعامث«رظناوكسأرعفرارذابأاي»:لاقفلِييبنللكلذ

.«عجطضاًفامئاقتنكنإفتبضغاذإ»:لاقمث«لمعبهلضفتنأالإدوسأالو

هبضغهيلعدتشیفبضغيمكلبقناكنمملجرناك:لاقهنأناميلسنبرمتعملانعو

[1°].هذه/ينطعافتبضغاذإ:لوألالاقوالجراهنمةفيحصلكىطعأف«فئاحصثالثبتكف

هذهينطعافيبضغبهذاذِإ:ثلاثلللاقو.هذهينطعافيبضغضعبنكساذإ:يناثلللاقو

هلإبتسلكنإ؟بضغلااذهوتنأام:اهيفاذإفىلوألاةفيحصلايطعأفءامويهبضغدتشاف

:اهيفاذإف:ةيناثلايطعأف.هبضغضعبنكسفءاضعبكضعبلكأينأكشويرشبتنأامنإ

هنإف؛هللاقحبسانلاذخ:اهيفاذإفةثلاثلاٰىطعأف.ءامسلايفنمكمحريضرألايفنممحرا
:لاقف«لجرىلعًاموييدهملابضغو:لاق.دودحلالطعتاليأكلذالإمهحلصيال

.٩هلیبساولخ:لاقف.هسفنلهبضغنمدشأبهلل؛نبضغتالبيبش

ظيغلامظكةليضفيف:لصف
لييبنلانعوحدملاضرعميفكلذركذف.€ّظَْقْلانيِمِظاَكْلاَو:ىلاعتهللالاق

نزخنموءهرذعهللالبقهبرىلإرذتعانموءهباذعهنعهللافكهبضغفكنم»:لاقهنأ
a)ثااسل

.هتروعهللارتسهن

ِ)0( .«ةردقلا

يفوءحيحصدانسإببضغلامذووفعلايفاينالايبأنباهاور:(۱۷۱/۳)ينغملايفيقارعلالاق()

يناکشفهمأبهتریعفةيمجعأهمأتناكومالكيناوخإنملجرنيبوينيبناك:لاقهثيدحنمنيحيحصلا

نمريخبتسلكنإفرظنا»:هللاقويهنأدمحألو«ةيلهاجكيفؤرماكنإرذابأاي»:لاقفأَييبنلاىلإ

.تاقثهلاجرو«ىوقتبهلضفتنأالإدوسأالورمحأ

.(۱1۹/۳:١۱۷)يلازغللنيدلامولعءايحإباتكيفهلمكأببابلاعجار()
.١۱۳:ةيالانارمعلآةروس(۳)

نمظفللاوناميإلابعشيفويقهيبلاوطسوألايفيناربطلاهاور:(۱۷۱/۳)ينغملايفيقارعلالاق(4)
هباذعهللاهاقوهبضغكلمنم:رمعنباثيدحنمايندلايبأنبالوفيعضدانسإبسنأثيدح
.ثيدحلا

بعشلايفيقهيبلاو«فيعضدنسبىلعثيدحنمايندلايبأنباهاور:قباسلاردصملايفيقارعلالاق()

مراکميفيناربطلاوءرازبللوكيجدانسإبًالسرمنالجعنبنٰمحرلادبعةياورنملوألارطشلاب
.هيففلتخمناطقلانارمعهيفوبضغلانعهسفنلمككلمأمكدشأثيدحنمهلظفللاوقالخألا
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ةمايقلامويهبلقهللاالمهاضمأهيضمينأءاشولًاظيغمظكنم»:مالسلاهيلعهنعو

.اناميإوانمأهبلقهللاألم»:ىرخأةياورىفو.هاضر

ظيغةعرجنمًارجأمظعأةعرجدبععرجام»:لاقمالسلاهيلعهنعرمعنبانعو

ًابابمنهجلنإ»:لاقهنأألييبنلانعهنعهللايضرسابعنبانعو."اهلاهجوءاغتبااهمظك

.هللاةيصعمبهظيغىفشنمالإهلخديال

هللاهاعدذفنينأىلع”ردقيوهوهظيغمظكنم»:لاقهنأملسوهيلعهللاىلصهنعو

.«ءاشروحلايأراتخيقئالخلاسوؤر/ىلع[]

املعفيملهللافاخنموءهظيغفشيملهللاىقتانم:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

.كتشيعمكعفنتكردقفرعاو«كتحيضفبكظيغفشتالوءةلأسملابكهجو

دنعملحلالامعألالضفأ:لاقيوًاريثكارشعفديةعاسملح:ءاملعلاضعبلاقو

برحيفلخدأتسل:لاقفءاملعلاضعبلجرمتشو:لاقعمطلادنعربصلاو«؛بضغلا

.بولغملانمرشاهيفبلاغلا

كيفناكولماشلانمةيواعمكافنيذلاتنأ:هللاهمحررذيبأللاقالجرنأىوريو

ناوتلقامينرضاماهنمتوجننإدؤكهبقعيئارونمنِيخأنبااي:لاقف.كافنامريخ

.ارشعنعمستلةدحاوتلقنثل:سيقنبفنحأللجرلاقو.تلقاممرشانأفاهنمجنأمل

ضعبلجرسو:لاق.ةدحاوينمعمستملًارشعتلقنإكنكل:فنحألالاقف

ىنعملااذهيفو.ضرعأكنعو:ميكحلاهللاقف.ينَعكايإ:لاقف.هنعضرعافءامكحلا

:رعاشلالاق

يبآنبنيكسهیفو«رمعنباثيدحنمىلوألاةياورلابايندلايبأنباهاور:ثيدحلاهذهنعًاضيألاقو(١)

(۲)

(۳)

ءهيبآنعلييبنلاباحصأءانبأنملجرثيدحنمةيناثلاةيوارلابداودوبأوءنابحنباهيفملكتجارس

.مسيملنمهيفوةريرهيبأثيدحنمايندلايآنباهاورو

.هجامنباهاور...رمعنباثيدح:ردصملاسفنيفهنعاضيأيقارعلالاقو

ءدوادوبأهاور:لوألامقرلاشماهبينغملايفيقارعلالاقو.«رداق»:(۱۷۲ء۳/١٤)ءايحإلايف

.سنآنبذاعمثيدحنمةجامنباو؛هنسحويذمرتلاو
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ةمايقلاوءانمضيرشحلاوءانمعيتوملا:لاقف.كنملانًانالفنإ:ديبعنبرمعلليقو

.اننيبيضقيبرلاوءانعمجت

.بضغتملفءةرمنيعبساهلزغاهلتعطقفةيبصتءاجفءلزغتتناکةأرمانأیوریو

.تاحلاصلانمنوكأىتحدهتجأفهللاينيزجي:تلاقفكلذيفاهلليقف

.لزجلايطعتالولدعلابيضقتامهللاو:ةنييعلاقف.رمعىلعهيخأنباعمًاموي

]۳[ملأنينمؤملاريمأاي:ةنيبعىخأنبالاقف؛ههجوىفبضغلافرعىتحرمعبضغف/

ِرونورص.دَِ
:رمعلاقف.”«نيِلهاَجلانَعْضرُعاَوفرُعلابرُماَووفعلاذُخ:ىلاعتهللالوقعمست
لمکتساهيفنکنمثالث:بعکنبدمحملاقو.تئفطافًاران"تنكامنأکف«تقدص
‹قحلانمهبضغهجرخيملبضغاذإو‹لطابلايفهاضرهلخديمليضراذإ‹للابناميإلا

.هلسيلاملوانتيملردقاذإو

.بضغتال:لاقف.ينصوأنٰمحَّرلادبعابأاي:هللاهمحرناملسللاقالجرنأىوريو

.ملعأهللاو"'كديوكناسلَكسمأفتبضغنإف:لاق.ردقأال:لاق

ملحلاةليضفيف:لصف

فلكتوهو:ملحتلانعةرابعظيغلامظكنأل؛ظيغلامظكنملضفأملحلانأملعا

وهوبعتهمظکيفهيلعنکيملهظيغجاهاذإف‹ةداعكلذهلنوكيىتحةدهاجملابملحلا

دلاةوفةراسكنإو‹لقعلالامكةلالدوهويعيبطل|ملحلا ءادتيانكلوهلاهعوضخو‹؛بضخغل

.فلكتظيغلامظكوملحتلا

باستكانأامكءهفلكتوالوأ.ملحتلاةقيرطملحلاباستكانأاذهبراشأ."""«هقويرشلاقوتي

‹ملحتأينكلوميلحبتسل:لاقف!؟كملحأام:سيقنبفنحأللليقو.ملعتلاهقيرطملعلا

.1۹۹:ةيآلافارعألاةروس()
.(۳/۱۷۲)تناك؛.ءايحإلايف()
.قباسلاعضوملانيدلامولعءايحإيفًارصتخمبابلاعجار(۳)

دنسبءادردلايبأثيدحنمللعلايفينطقرادلاو«يناربطلااور:(۱۷۲/۳)ينغملايفيقارعلالاق)4(
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ًارشعمسأنأنمفوخالإاهباوجنمينعنمياموًاثالثاهلىمحأوةملكلاعمسألينإهللاو

:رعاشلالاقدقو.اهنم

ةلحتيالطلادنعناكاذإًايضارءرمللملحلاميسيلو

مشحتيالرسعلادنعناكاذإًارسومءرمللدوجلاميالامك

فيعضلهنإ/هيفسلالوقيىتحًاميلحلاجرلانوكيال:لاقهنأيفيصنبمثكأنعو0

يفليقتيبرعشأنإلاقيو.دسفملهنإقمحألالوقيىتحًاصلخمنوكيالو«لذتسم
:ريهزنببعكلوقملحلا

لهاجَكَباَصَأوأًاميلحَتَْصأانَحْلاَولْهَجْلانَعنضرحَتملتأاذإ
ُلواَحُتالامتلِياَمِإَوةيفَسلِماَجكضْرِعلانامَأُحِبْصْنف

ةحارو«ضرعلاةمالسنمهيفاملبابلألايوذباهقحأوقالخألافرشأنمملحلاف

:ةيآلاهذهىلعتلزنامل»:لاقلِييبنلانأةنييعنبانايفسنعو.دمحلابالتجإوءدسجلا
ليربجداعمث«ميلعلالأسأىتحيردأال:لاق.«؟اذهام:ليربجاي»:لاق.وفعلاذُخ»
.كملظنمعوفعتوكَمَرَحنمّيطعتوكعطقنملصتنأكرمأيكيرنإدمحماي:لاقف

يفقالخألامراكمبكتيتأينإدمحماي:ليربجلاقةيألاتكرتامل»:لاقهنأيورو
:لاقهنألِييبنلانعو.٩”4نيِلِهاَجلانعنضِرُعأَوفْرُمْلابرُمأَووفعلاذُخ»:ةرخآلاوايندلا
."رطعتلاوكاوسلاوةماجحلاوملحلاوءايحلا:نيلسرملاننسنمسمخ»

بتكيلهنإو؛مئاقلامئاصلاةجردملحلابكرديلملسملالجرلانإ:لاقهنأًاضيأهنعو

."«ەتيبلهآالإكلمياموًارابج

نعوءىذبلاشحافلاضغبيوئيلاميلحلابحيهللانإل:لاقهنأًاضيأهنعو

.خسانلانمفيرحتهبسحأونم:لصألايف)۱(
.۱۹۹:ةيالافارعألاةروس(۲)
ميكحلايذمرتلاوءداحألاويناثملايفمصاعيبأنبركبوبأهاور:(۱7۳/۳)ينغملايفيقارعلالاق)۳(

ثيدحنمهنسحويذمرتلاو؛هدجنعهيبأنعيمطخلاهللادبعنبحيلمةياورنملوصألارداونيف
.حاكنلا:دازوةماجحلاوملحلاطقسأفعيرأبويأيآ

.فيعضدنسبطسوألايفيناربطلااور:قباسلاعضوملايفينغملايقارعلالاقو(8)
ثيدحنميناربطلاهاور:لاقفهشماهبيقارعلاهيلعقلعو(۱۷4/۳)هتممتأءايحإلايفيلازغلادروأ(٥)

.يفخلاينغلايقتلادبعلابحيهللانإ:دعس
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سرغنم:ءاملعلاضعيلاقو.دادزامهفتنموداسملحنم:لاقهنأبلاطيبأنبيلع

:دشنيو‹ملسلاةرمثىنتجاملحلاةرجش

اَباَعأأوبيعأنأةركأويدهججيقالخألاراكمبحل
ابابّسلاَئوُهَيْنَمسالاهدواملجسالباسنَعا

اباَهُينلفلاَجْرلارَقَحنَمَوهويتلاجْرلاَباَحنم

]٥٥[اميافاهبقدصتأةقدص/يدنعسيلمهللالقسلسلانمفاسلاشبنأيورو

."ههلرفغهنأ:ٍَييبنلاىلإهللاىحوأف.ةقدصيلعوهفًائيشيضرعنمباصألجر

وبأامو:اولاق.«مضمضيبأكنوكينأمكدحأزجعيأ»:لاقهنأأَييبنلانعو

ىلعيضرعبمويلاقدصتأينإمهللا:لوقيحبصأاذإمكلبقناكنمملجر»:لاق؟مضمض

طبضملحلادحو.ءامكحءاملعيأ.4نيياَبَر»:ىلاعتهلوقيفليقو.""«كدابع

سفنلاطبضنعةثعابلاملحلابابسأو.ببسوثعابلنوکياذهوبضغلانايجهدنعسفنلا

٠.هرسع

اًذرَو#:ىلاعتهلوقيفنسحلانعو.ةقرقفاويريخنمكلذو:لهاجللةمحرلااهدحأ

نبءاطعنعو.اولهجيملمهيلعلهجنإءاملح:لاق."”امالَساولاقَنولِهاَجلاُمُهَبطاَح

.ءاملحيأ.4انوهٍضْرألاىَلَعَنوُشَْي»:ىلاعتهلوقيفحابريب
اوذوأاذإيأ.4ًامارِكاووموَلااوُوَماًذَِو»:ىلاعتهلوقييفدهاجمنعو

.اوحفص

دوعسمنباحبصأ»:مالسلاهيلعلاقفءاضرعموغلبرمهللاهمحردوعسمنبانأیوریو

ةياورنمبعشلايفيقهيبلاوءةباحصلايفميعنوبأهاور:(۱۷۳/۳)ينغملايفيقارعلالاق()
وهةيلعوءديزنبةيلعنعيقهيبلاداز«نيلدانسإبهدجنعهيبآنعربجنبیسیعيبآنبديجملادبع

نبورمعنعةنييعنباهاورهنأباعيتسالايفربلادبعنباركذوثيدحلاءانثأيفامككلذلاقيذلا

:تلف-مضمضابأهنظألاقو-همسيملونيملسملانمالجرنأةريرهيأنعحلاصيأنعرانيد

.مدقتموهامنإوةبحصهلسيلمضمضوبأهدیزنبةيلعوهامنإومضمضيبابسيلو

٠(1/۲7)يدادغبللقيرفتلاوعمجلاماهوأعضوم:يفهفرط)۲(

.۷۹:ةيألانارمعلآةروس)۳

.۳٦:ةيآلاناقرفلاةروس(8)

.۷۲:ةيآلاناقرفلاةروس(0)



سفنلاةرطتق01
اورموُنللاباوُوَماًذإَو»:ليقاميفيوارلاوهوةرسيمنبمیهاربإىلتمث٩اميركیسمآأو

.لاهجلاةمحرملحلادكوأنم:كحلوثميفليقو.مارک

فقوءلزتملانمبرقاملفءقيرطلايفهيشاميوهوفنحألابسالجرنأىوريو
يحلانايتفهعمسينأفاخأينإف؛انهاههلقفءيشكعميقبناكنإاذهاي:لاقوفنحألا

.كوذۉيف

حلصللعدوانبسيفنقرفتالاذهاي:ًامالكهعمسادقولجرلللاقهنأءادردلايبأنعو

يضرةشئاعتظاتغاو:اولاق.هيفهللاعيطننأنمرثكأبانيفىّصعْنَمءىفاكنالانإف؛ًاعضوم

ظيغيذلتكرتامىوقتلاردهلل:تلاقفاهسفنىلإىلإتعجرمث٠/اهلمداخىلعاهنعهللا]

.ةقثلانسحوردصلاةعسنمكلذو:راصتنالاىلعةردقلاملحلابابسأنميناثلاو

ةردقللًاركشهنعوفعلالعجافكودعىلعتردقاذإ»:لاقٍَييبنلانأيوردقو

.هيلع

ءهبجعتملفةفيطققشميذلهأنمًاخيشىطعافافطقمّسقةيواعمنأيوردقو

خيشلاقفريلوكرذنبفوأ:ةيواعملاقفہربخأفهاتفةيواعمسأراهببرضينأفلحف

.خيشلاب

تلاقامكةمهلاولعوسفنلافرشنمكلذو:بابسلانععفرتلاهبابسأنمثلاثلاو

لجوزعهللانإ:ليقدقو.مراكملالمحتتامكهراكملالمحتتنأسفنلافرش:ءامكحلا
.رعاشلالاق.ةملحلاذيسىيحيمس

ماوفألااوُرَعْنإَواوَلِذَيىحاوُمْرَكذلاوفمللملل
مارُكِإحفصنكلَولذحفصالةرفُْمناولالاىَرَتَواومتشيَو

يكحامك؛باجعالاوربكلانمبرضنعكلذو:بابسلابةناهتسألاهبابسأنمعبارلاو

نبرمعنبایدانفهيدانمرمأفدنجلاءاطعلًامويسلجوقارعلايلواملهنأريبزلانببعصمنع

نظوأ:لاقف«ضرألايفدعابدقهنإريمألااهيأ:لاقفرييزلاهابآلتقيذلاوهوزومرج
نسحتسمنمكلذسانلادعف.ًارفومهاطعذخأيلوًانمآرهظيلفهللادبعيبأبهديقاينألهاجلا
:ءارعشلاضعيلاقكلذلثميفو.ربكلا
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ميركَيَلَعاإَباَيذلاَأإبهَُرَطُبابذلانطامّلُكَوأ

ةدحاوهيفنكتملنمثالث»:ٍوَْيهللالوسرلاق:لاقهنعهللايضرسابعنبانعو

[۷٥]‹هبهيفسلافكيملحو؛هللايصاعمنعهزجحتیوقتءهلمعسءيشب/ندعيالفنهنم

٩*سانلايفهبشيعيقلخو

لامكوسفنلاةنايصنمنوكياذهو:باوجلاءازجنمءايحتسالاهبابسأنمسماخلا

لهاجلانعءاضغألاوهتروصبيلحتلانمرسيأهيفسلالامتحا:ءامكحلاضعبلاقءةءورملا

نبظيقللدشنيو.ميركشحوأالوميلحشحفأام:ءابدألاضعبلاقو.هتلكاشمنمريخ

:ةرارز

امكاََويِلاتَفدنسيئيلَ

„woe ^o

ومركلانمنوكيدقاذهو:باتسلاىلعلّضفتلاهبابسأنمسداسلاو امكفلأتلابحو

دعبامه:لاقفءامهتبقاعولفكنابلثيوكناصقنيًانالفوًانالفنإ:ردنكسإللليقهنأيور

.ًافلأتوهنمًالضفتاذهناكف.يبلثويصيقنتيفرذعاةبوقعلا

هيفنوعبتيال:نامزهكردأالوينكرديالمهللا»:لاقهنأولييبنلانعيوردقو

.«برعلاةنسلأمهتتسلاو«؛مجاعألابولقمهبولق«ميلحلانمهيفنويحتسيالو؛"ميلعلا

مثءهتلحارخانأفءةروَصلاميمذناكوهيلعدفودقوحشألللاقمالسلاهيلعهنأيورو

ويوهللالوسرنيعبكلذوءامهسبلفنيينسحنيبوثةيبعلانمجرخأوءهيلعاناكنيبوثهنعحرط

-هيرغصأىلإءرملانمجاتحيامنإوءاملااهيفىقتسياللاجرلادولجنإهللالوسراي:لاقف
امو:لاق.«هلوسروهللاامهبحيناتلصخكيفىلب»:مالسلاهيلعلاقف ناسللاو«بلقلاينعي

[۸٥]ءيش»:لاقف؟هيلعَتلبُج/ءيشمآثدحءيشاذه:لاقف.«ةانألاوملحلا»:لاق؟اتيه

.هلوسروهللاامهبحينيقلخىلعينلبجيذلاهللدمحلا:لاقف.هيلعتلبج

ثيدحنميناربطلاو«فيعضدانسإبزاجيإلاباتکيفميعنوبآهاور:(۳/٤۱۷)ينغملايفيقارعلالاق()

_0.نيلدانسإبةملسمآ
ٹثیدحنمدمحاهاوريقارعلالاقو(۳/۱۷۳)ينغملاوءايحإلانمبيوصتلاو.ملعلا:لصألایف)۲(

٠هيلعقفتم(۳/٤۱۷)ينغملايفهوحننعيقارعلالاق(۳)
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ثالثدحأبهرمأيفتذحخأالإدحأينادعام:لاقهنأسيقنبفنحألانعىكحدقو

يليدعناکنِاوءهنعيردقتعفرينودناکناو«هردقهلتعفریمیلعأناکنإ:لاصخ

:لاقفًارعشهمظنودمحأنبليلخلا:ليقو«قارولادومحمهذخأف.هيلعتلضفت

مواقعيلثموفوُرْشَمَوفيرَشٍةَتالَتنمداوالإسالاامو
مزاليحلوتحْلاهيفعيَأوُهَرْنَفُفرَْأَفيقْوَفيذلاامان
ميلمالنِإَويضْرَعهِاَجِإْنَعتنصلاقنتينؤُديذلااأ
مكاَحرُجْلابلضفْلانإتلّضَفَتماَمَحْوَألرنافيلميِذّلااأو

نأيكحامكمزحلانمنوكياذهف:بابسلاعطقوباسلافافكتساهبابسأنمعباسلاو

تلقولهللاو:رارضلاقف.ًارشعتعمسلةدحاوتلقولهللاو:عاقعقلانبرارضللاقالجر

قمحأنم:يرهزلاةّرمنبرماعللاقهنأبلاطيبأنبيلعنعو.ةدحاوعمستملًارشع

ملنمنم:لاق؟سانلالقعأنمفتقدص:لاق:سانلالقعأهنأنظنم:لاق؟سانلا

:ملحلايفدشنيو.لاهجلاةيوقعيفتمصلازواجتي

اقرغأكتالفءارغِإِيقْرَحْلايفوٰذألاِنَعِهيَِسْلِلعذرمْلِحْلايو

اقرتاَكَلْنوُيَْمْلاميَتاَمَكةماَدَتَكَمَفَتالذمَنَ

نعو.ملحلاوةنيكسلاملعللاوملعتوءملعلااوملعت:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

ء؛كملحمظعيو""”كلمعرثكينأريخلانكلو؛كدلووكلامرثكينأريخلاسيل:لاقيلع

.هللاترقغتساتأسأاذإوءهللاتدمحتنسحأاذإف؛كبرةدابعب/سانلايهابت[9]نأو[4]

.ربصلاريخلاعامجوءملحلالقعلاةماعد:مثكألاقو

امبروسفنلافعضنمنوكياذهو:باوجلاىلعةبوقعلانمفوخلاهبابسأنمنماثلاو

:دشنيو.مزحلاهاضتقاويأرلاهبجوأ

ُقَرَخمرشأيفْنَمَكْميِلَحْلاسيلقزحٍةَوفَعيِذنمتفاذإفأ

.(۳/١1۷)ءايحإلانمبيوصتلاو.«لثم»:لصألايف()
.«ملحلا»:قباسلاعضوملاءايحإلايف()

.بسنألاوبوصألاهبسحأو.كملع:ءايحإلايف(۳)

.)۳/١۱۷(ءايحإلانمنيفوقعملانيبام)٤(
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.تافألاباجحملحلا:مكحلاروثنميفو

.دهعلانسحوءافولانمنوكياذهو:ةمزالةمرحوةفلاسديلةياعرلاهبابسأنمعساتلاو

هلوقيفلهاجلابضغ:ءابدألاضعبلاقوهديكلقهبضغرهظنم:مكحلاروثنميفليقو
:دشنیو.هلعفيفلقاعلابضغو

مّلكلاباللاعفألبميشتوايرمليواييبقاع
هذهف.ةيفخلاوءاهدلانمنوكياذهو:ةيفخلاصرَفلاعقوتوركملاهبابسأنمرشاعلاو

ىلإهوعدينأناسنإلابىلوألاامنإو«ضعبنملضفأاهضعبوملحلاىلإوعدتبابسأةرشع
نمملحلاىرَعنإفىبقعلاباوثعمايندلاةمالسهيفعمتجااماهلضفأو«هبابسألضفأملحلا

دنعسفنلاطبضهنأملحلادحيفمدقتدقهنألًاملحنكيملوالذناكبابسألاهذهدحأ

ةلقوءسقنلاكلذنمكلذناكهببضغيامعامسدنعبضخلادعتاذإفبضخلاناجيه

الإميلحلافرعيال:ةثالثدنعالإنوفرعيالةثالثيباي:هنبالنامقللاقكلذلوءةيمحلا
:رعاشلالاق.ةجاحلادنعالإخألاالو«برحلادنعالإعاجشلاالو‹١بضغلادنع

بَصَعْلالاحيفمالحامتلأىّضرلالاحيفمالالاتيل/

:رخآ

مدعدقفهدعبوباضغإلالبقهاتلاحتوتساىتحةبضغملاءايشألايفبضغلادقفنمو

اهنألراثلابذخألاوءعافدلاوءةريغلاوءةيمحلاوءةفنألاوءةعاجشلاسفنلا:لئاضفنم

:ويييبنلاةرضحباهدشنأوةغبانللدشنيو.بضغلانمةبكرملاصخ

ارَدَحَيذأهوفَصييۇياوَبهلڳلاإمڃيَِريَعلو
ارضارألروااَماذيلحلنكيملاإلهَجيفريَحلَو

.كافهللاضضفيال»:لَييبللالاقةغبانلااهدشنأامل:لاقيو

يفربلادبعنباوةباحصلامجعميفيوفبلاءاور:(۲/۲7۲)ثيدحلاىلعًاقيلعتينغملايفيقارعلالاق(١)
:وَييلاتدشنأ:لاقهللادبعنبسيقهمساوةفبانلاثيدحنمفيعضدانسإبباعيتسالا

ارهظمكلذقوفهيفوجرنانإواندودجواندجمءامسلااتغلب
الىليلابأايتنسحأ:لاقف:هيفو.تايبألا.امركتوةفعدابعلاانولع:ظفلبرازبلاهاورو.تايبألا

=نأديرأينهللالوسرای:لوقيسابعلاتعمسسوأنبمیزخٹثیدحنممكاحللو؛كافهللاضضفي
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َدَقَفدقفبضغلاجئاتنيهيتلالاصخلانمانركذامناسنإلادقفاذإفءهلوقركشو

.ًاعضومهلئاضفرئاسلىقبيالفعابطلالذرقالخألافاسفسناكةباهملاَدَعَفنموءةباهملا

ضعبلاقو.ةزجعموفعلاناكةدسفمملحلاناكاذإ:لاقهنأروصنملانعيكحدقو

:لاقهنأصاعلانبورمعنعو.ميركلانمهحالصإردقبميئللانمدسفيوفعلا:ءامكحلا

ميلَحِفَلَأَبهيبةيفّسلالدَعِدَهْشَميفاَهَسَأَرُبَكْرَتَبْرَحْلاَو
:رخآلاقو

جوانيياَحألاضبيفلهجْلاىلإيبنإميلَحْلاىلإًاجاتخُمتنكني
ملحلايفةدراوراثآيف:لصف/

ةَواَدَعهَنيبَوكيبيذلااَدِإَفُنَسْحَأيهيتلابعقال:ىلاعتهلوقيفكرابملانيانعو
نإوكلهللارفغيًابذاكتنكنإ:لوقيفهوخأهمتشيلجرلاوه:لاق.'«مْيمَحلوهناك
يندبمتسافينعملفةرصبلالهأنمتالفتمتشلاقمهضعبنعويهراست

ساوسارلجرلاسكت؛.اهيضقتفةجاحلجرلل

لبقتسيل:لاق؛نيقسافلانملكنأدهشأ:زيزعلادبعنبرمعللاقالجرنأىوريو
.كتداهش

فلابهلرمأوهيلعتناكةصيمخهيلعىمرفلجرهبسهنأيلعنبنيسحلانبيلعنعو
صيلختوءىذألاطاقسإو؛ملحلا:لاصخنسمخكلذيفعمج:مهضعبلاقف؛مهرد
كلذعمجء‹مذلادعبحدملاىلإهعوجروءةبوتلاومدنلاىلعهلمحوللانعهدعبيامملجرلا

.ريسيايندلانمءيشب

:سابعلالاقف«كافهللاضضفياللق»:لاقف«كحدتمأا=
قرورلافصخيثيحعداوتيقولالايفتطانس

تاسالا

.٢۳:ةيآلاتلصفةروس(۱)



o۷سفنلاةرطنق

؟ةبارعايكموقيفتدساذامب:سوأنبةبارعل:لاقهنأنايفسيبأنبةيواعمنعو

.هنمريخانافينعرصقنمو«ينملضفأوهفينزواجنمو.يلثموهفىلعف

نموءبلغُيلهجينموءملسُيتمصّينمومحريمحرينم:هبنمنببهولاقو
هرکیالنمو‹متشيءارملاعديالنموءملسيالرشلاىلعصرحينمو‹ءیطخيلجعي

نموءنمأيهللارذحينمولظفحبهللاةيصوعبتينمو‹مصعيرشلاهرکینمومئي۱ۃشْلا

]1[.رفظيهللابنعتسينمو«لذخي/"هللاعمنكيالنمو‹رقتفيهللالأسيالنمو«عنميهللاىلوتي

هيفقروالًاكوشاوحبصأفهيفكوشالًاقروسانلاتكردأ:لاقهنأءادردلايبأنعو

كضرعنممهضرقت:لاق؟عنصنفيك:اولاق.كوكرتيملمهتكرتنإو؛كودعبأمهبرقتنإ

نعو.لهاجلاىلعهناوعأمهلكسانلانأميلحلاضوعلوأنإ:ّيلعلاقو.كرقفمويل

غلبيالو؛هتوهشهربصوء‹هلهجهملحبلغيىتحيأرلاغلبملجرلاغلبيال:لاقهنأةيواعم

.ملحلاةوقبالإكلذ

يآ:لاق.هملحبهلهجدرنم:لاق؟عجشألاجرلايأ:متهألانبرمعلةيواعملاقو

ينباي:هنباللاقهنأسيقنبفنحألانعو.هنيدحالصألهایندلذبنم:لاق؟ىخسألاجرلا

.هرذحافالإوكفصنأنإفهبضغأفالجريخاؤتنأتدرأاذإ

هيلهبيتوأفذحخأفهفيسبهموقنملجرهبرضةنانكينبديسلفوننبملسأنأيكحو
‹يناجلانعوفعتوءظيغلامظكتنألإًاذِإكاندوسملف:لاق؟يماقتناتيشخامأ:لاقف
:مهلئاقلاقفهلیبسیلخفءلاملاوسفنلايفهوركملالمحتتو‹لهاجلانعملحتو

لفوننبملّسُفوُرْعَمْلاٌديَسلالبةاسباوُيَلَوماوفأدوي

نورينيذلا:لاق؟داغوألايأرامو:لاق.داغوألايأرومكايإ:لاقهنأفنحألانعو

ميلحبتسلوهيلعربصتلذلاوه:لاقفءملحلانعفنحألالئسو.اراعحفصلاووفعلا

.روبصينكلو

يفهلليقفءاريخلاقوارشاولاقفدوهيلانمموقىلعمالسلاهيلعحيسملارمو:لاق

.هدنعاممقفنيلك:لاقفكلذ

.بوصألاهبسحأوءرشلا:(۳/١۱۷)نيدلامولعءايحإيف()

.هللاركمنماینمو:قباسلاعضوملايف)۲(



[4]

o۸سفنلاةرطتق

ركبيباللجرلاقو.هبىّمستىلاعتهللانأللقعلانمعفرأملحلا:ءاملعلاضعبلاقو

.يعمالكعملاق«كربقكعم/لخديًابسكّنسألهللاو:هنعهللايضر[1۳]

؟هرمأنمو:لاق.هرمأنمنبضغأل:لاقفكيفعقيًانالفنإ:نيحلاصلاضعبلليقو

.اهنمكتمحرءايشأركذيوكيفمقيوهونالفبتررم:هيخأللجرلاقو.ناطيشلا:لاق
.محرأهايإف:لاق.ال:لاق؟ءيشبهركذأينتعمس:لاق

هملحنابامبضغيملول:لاق؟بضغيفنحألاناكأ:فنحألاباحصأضعبلثسو

.ملحيوربصيوهوةثالثلاونيمويلاومويلاههجويفنيبتيفءيشلاهبضغيناك

ميكحلاةأرماتجرخفءماعطلاهلمدقفهلقيدصهيلعلخدءامكحلاضعبنأیوریو

هعبتافًابضغمقيدصلاجرخف«ميكحلامتشىلعتلبقأوءةدئاملاتعفرفقلخلاةثيستناكو

اهيلعامتدسفأفةجاجدةدئاملاىلعتطقسفمعطنكلزنميفانكًامويركذت:لاقو«ميكحلا

قدص:لاقورصبأفلجرلانعىرسفءةجاجدلاكلتلثمهذهنأبسحاف:لاق

ملفءهعجوأفمیکحمدقبرضالجرنأيورو.ملألكنمءافش°[ملحلا]:ميكحلا

:تايبألاهذهبضغلاوملحلاريبدتيفليق

َمكَلْبَجناَهْجْلانبأاذإ

الُهجْلاَومِليلَعمَعَ

مہکامكَهيْفَّسلاَتْیَراَجتااذإ

۳ةيفّملاَضْرَعنبععَالو

ةراَتكاشيررَت1وُجْرَف

ْنِتْساَفلْهجْلانِادبذحَتملناف

تاواكليةر

ملحيؤَرِيَعهلميستأ

مْرَصلاَفَكِيلَعاأنفمذ
و٤

مزَحْلابكلذنيبامفذُخأَف

مْزَعْلانمُكاَذَفِلاهجب4هلع

امإهحارطإىلإليبسالوهتبراقمنمناسنإللادجيملنميفلمعتسيامنإريبدتلااذهف/
ءنوصأهنعضارعالافءهداعبإرضيملفهحارطإنكمأنمامأفءهرمأموزللوأهرشفوخل

.هنمانههدراولاراثآلامظعمو(۳/١۱۷)يلازغللنيدلامولعءايحإنمنيفوقعملانيبام(١)



۹سفنلاةرطنق

مالكلانمهبيفشتلاوراصتنالازوجييذلاردقلانايبيف:لصف
يفاذهو.”«ليسنشْمهْلَعامكيفِهِمذُطدعبَرَصَاِنَمَلَو»:ىلاعتهللالاق

‹رفاكايهبحاصللجرلالاقاذإ»:مالسلاهيلعلاقو.عرشلاهبدروامىلعمرغلاوصاصقلا

نمءايشأبعرشلادرونكلو.""ملظأيدابلاوءامهدحأرفكلابءابدقف«؛كلذكرخآلاهللاقو

الو«سسجتلابسسجتلاالوءةبيغلابةبيغلاةلباقمزوجتالفهلثمبملظلاةلباقمزوجتالملظلا
ناباستملا»:مالسلاهيلعلاقدقو«بسلاببسلاالو؛كرشلابكرشلاالو«فذقلابفذقلا
.«نارتاهتیناناطیش

هللايضرركبابأمتشالجرنأیوریو«هیفامبریعتالفكيفامبكريعؤرمانإو»:لاق
املفينمتشاملًاتکاستنك:رکبوبألاقفييبنلاماقهنمرصتنيادتبااملفتكاسوهوهنع

ملفناطيشلاءاجوكلملابهذتملكتاملفكنعبيجيناككلملانآل»:لاق؟تمقتملکت

.٩«ناطيشلاهيفسلجميفسلجأنكأ

يهنهلثمبريبعتلانعمالسلاهيلعهيهنوءهيفبذكالامبةلباقملازوجت:موقلاقو

نمالإتنألهو؟تنأنم:لوقينأهيفصخريذلاويصعيالهنكلوهكرتلضفألاو«هيزتت
نبالاقف؟ليذهينبنمالِٳتنألهو:دوعسمنباللاقهنآديعسنعيورامك«نالفينب

.قمحأاي:هلوقلثمو؟ةيمأينبنمالِإتنألهو:دوعسم

نمةقامحلقأسانلاضعبنأالإهبرنيبوهنيباميفقمحأسانلالك:مهضعبلاقو/

قيفصايقلخلاءىسايكلذكو«لهجهيفوالإدحأنمامذإلهاجايهلوقكلذكو«ضعب
تملکتامءايحكيفناكولوءتلعفامبينيعيفكرقحأامو«ضارعألابالثايوءهجولا

.كلذلاثمأىفاذهب

‹قافتالابمارحفشحفلاوانزلاىلإةبسنلاونيدلاولابسوبذكلاوةبيغلاوةميمنلاامأو
:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو.قباسلاهئاذيإىلعءازجقدصلابءاذيإلاةلباقميفةصخرلاامنإو

.١٤:ةيآلاىروشلاةروس(١)
حرشيفيوغبلا‹(47/۲)دنسملايفدمحأء(۳۲/۸)حيحصلايفيراخبلا:دنعثيدحلافارطأ()

يناربطلا‹(۸/1۳)دئاوزلاعمجميفيمثيهلاء(۳۱۸/۱)راثالالكشميفيواحطلا‹(۱۳۱/۳)ةنسلا
10(۳/0)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا(۱۸/٤۱۹)ريبكلايف

:يراخبلالاقوءالسرموًالصتمةريرهيبأٹثیدحنمدوادوبأهاور)۳/1۷)ينغملايفيقارعلالاق)۳(
.حصألسرملا

]٥٦[



سفنلاةرطنق1

اذهويدتعينأالإراصتنامولظمللتتيثئأف.”«مولظملايدتعيىتحالاقامىلعناباستملا»

‹هيفقحلارادقمىلعراصتقالانكميالوءءاروامىلإرجيهنإفهكرتلضفألانكلوءةصخر

ءهيفعرشلارادقمىلعفوقولاو«باوجلانمعورشلانمرسيأباوجلالصأنعتوكسلاو

نممهنموءاعيرسدوعينكلوبضغلاةروفدنعهسفنطبضىلعردقيالنمسانلانمنكلو
عيرسءافلحلاكمهضعبف:ةعبرأبضغلايفسانلاوماودلايفدقحينكلوءادتبالايففكي

دوقولاءىطبمهضعبوءدومخلاءىطبدوقولاءىطباضغلاكمهضعبوءدومخلاعيرسدوقولا

ءىطبدوقولاعيرسمهضعبوءةريغلاوةيمحلاروتفىلإهتتيملاملمجألاوهودومخلاعيرس
.مهنمرشأاذهودومخلا

ديعسيبأنعو.""*كلتبهذهفىضرلاعيرسبصغلاعيرسنمؤملا»:ثيدحلايفو
‹ءيفلاعيرسبضغلاءىطبمهتمٰىتشقئابطىلعاوقلخمدآينبنإالا»:ٍقَييبنلالاق:لاق
نإوالأ/ءيفلاءىطببضغلاعيرسمهنمف؛كلتبكلتفءءيفلاعيرسبضفلاعيرسمهنمو7

.«ءيفلاءىطبلابضغلاعيرسلامهرشوءءيّفلاعيرسلابضغلاءىطبلامهريخ

بقاعيالنأناطلسلاىلعبجوناسنإلكيفرثؤيولاحلايفجيهيبضغلاناكاملو

امنإو«هسفنًاحيرموهظيغًايفاشنوكيوأبجاولاىدعتياميرهنألهيلعهبضغلاحيفًادحأ
دارأفًانارکسیأرهنعهللاىضررمعنأيوردقو‹هسفنلالىلاعتهللراصتناوهماقتنابجاولا

هترزعولوينبضغأهنأل:لاق؟كلذيفهلليقفرمععجرف.ناركسلاهمتشفهرزعیفهذخأينأ
يسفنليبضغلكلذناكل .يسفنلةّيمحًاملسمبرضأنأبحأملو«يسفنل

.ملعأهللاو«”كتبقاعلينتبضغأكنأالول:هبضغألجرللاقهنأزيزعلادبعنبرمعنعو
هردغودسحلانمهجئاتنودقحلايف:عبارلالصفلا

هيفنقتحاونطابلاىلإعجرلاحلايفيفشتلانعٍزجعلهمظكمزلاذإبضغلانآملعا
ءىقبيوكلذمودينأوهنمرافنلاوهلةبضغلاوهلهاغتشاهبلمزلينأدقحلاىنعموًادقحراصف
:ءايشأةينامثرمثيدقحلاو.دوقحبسيلنمؤملا»:لَيلاقدقو

ملسمهاور::(۳/٦۱۷)ينغملايفيقارعلالاقت()

دمث؛يردخلاديعسيأٹثیدحنمهنسحويذمرتللواذكههدجأمل:)۲/۱۸۳)يمايفوفيقارعلالاق)۲(

.(۳/١۱۷:۱۷۷)ًاصنهتملقناهبلغاونيدلامولعءايحإيفحورشلاوتايقلعتلاوراثآلاعجار)۳(
.لصأىلعهلفقأمل:(41/۱)ينغملايفيقارعلالاق(8)



1۱سفنلاةرطنق

نإةمعنبمتغيفءةمعنلالاوزىنمتينأىلعدقحلاهلمحينأوهو:دسحلا:لوألا

.هيلعتلزننإةبيصمبرسيوءاهباصأ
.ءالبلانمهبيصُياميتمشيفنطابلايفدسحلارامضاىلعديزينأ:يناثلا

.هيلإتفتليالفهيلعلبقأوهبلطنإوهنععطقنيوهمراصيوهرجهينأ:ثلاثلا

.هلًاراغصتساهنعضرعينأهنودوهو:عبارلا

.هریغورتسكتهورسءاشفاوةبيغوأ/بذكنملحيالامبهيفملكتينأ:سماخلاو

.هنمةيرخسوهبءازهتساهيكاحينأ:سداسلا

.هندبملؤۇياموبرضلابهءاذيإ:عباسلا
.ةملظمدروأنيدءاضقوأمحرةلصنمهقحهعنمينأ:نماثلاو

جرخيالفةروكذملاةينامثلاتافآلانمزرتحينأدقحلاتاجردلقأومارحكلذلكو

امععنتميىتحهضعبنعهبلقیهنيالونطابلابهلقثتسينكلوهبىلاعتهللايصعيامىلإببسب
هللاركذىلعهعمةسلاجملاوءةجاحبمايقلاوةيانعلاوقفرلاوةشاشبلانمهبعوطتيناک

اذهفءهتاساوموهديىلعضيرحتلاوهيلعءانثلاوهلءاعدلاكرتيوأهلةعفنملاىلعةنواعملاو

ناكنإوليزجلاباوثلاوميظعلالضفلانيبوهنيبلوحيوىلاعتهللادنعهتجردصقنياممهلك

حطسمىلعقفنيالنأفلحاملهنعهللايضرركبيبأىلإىرتالأ«باقعلاهبقحتسيال

تنباهنعهللايضرةشئاعرمأيفاوضاخنيذلاكفإإلالهأةعقاويفملكتنكلوءهبيرقناكو

ااقكافلملحطیلقیدواربوافاعا8يناجوزرکي

وبُحِتالأ:هلوقىلإ.«َنيِياَسَمْلاَوْىَيْرَفْلايلؤأاونينأٍةَعَسلاَومكنِلْضَفلاأولالئايالو
لوألافهيلعقاقتالاىلإداعو؛كلذبحنبراي:ركبوبألاقف.”4ْمكلهللارَفُعَينأ
ًاماغراوسفنللةدهاجمناسحإلايفديزينأهنكمأنإوهيلعناكامىلعىقبينأملسملل

ةثالثدوقحللنأملعاو.نيبرقملالامعألئاضفنميهفنيقيدصلاماقموهكلذفناطيشلل

:ةردقلادنعلاوحأ

.لدعلاوهوناصقنالوةدايزريغنمهيلعدوقحملانمهقحيفوتسينأ:اهدحأ

لضفلاوهكلذوةلصلاووفعلابهيلإنسحينأ:ينالاو/

.”لذارألارايتخاوهوروجلاوهكلذفقحتسيالامبهبلاطينأ:ثلاثلا

.٢٢:ةيالارونلاةروس)۱

.(۳/۱۷۷)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو.لاذرألا:لصألايف()



سفنلاةرطنق1

وفعلاةليضفانهاهركذنلو«نيحلاصلاةجردىهتتموهلوألاو«نيقيدصلارايتخايناثلاو

.قيفوتلاهللابو”ناسحاإلاو

باب

وفعلالضفيف

ءةمارغوأصاصقنمهنمكميرغءىربتوهطقستفًاقحقحتستنأوهوفعلانإملعا

ذُحخل:ىلاعتهللالاقدقوءبابهلدرفأكلذلفظيغلامظكوملحلاريغوهو

..”€ىَوْفَلِلبرفاوُفْعَتنآو:ىلاعتلاقو.ةيآلا4...َوُفَعْلا

تصقنام:نهيلعتفلحًافلاحتنكنإهديبيسفنيذلاوثالث»:وألَيّيبنلالاقو

مويًازعاهبهللاهدازالإهللاهجواهبيغتبيةملظمنعدبعافعالو‹اوقدصتفلامنمةقدص

.'”هرقفبابهيلعهللاحتفلإةلأسمبابهسفنىلعلجرحتفالوءةمايقلا

ديزيالوفعلاوهللامكعفرياوعضاوتفةعفرالإدبعلاديزيالعضاوتلا»:لاقهنأأَيهنعو
.هللامكمحرياوقدصتفةرثكالإلاملاديزتالةقدصلاوهللامكّرِعَياوفعافازعلِدبعلا

مليضراذإنم:ناميإلالمكتساهيفنكنملاصخثالثريخلا»:لاقهنأوليهنعو

.افعردقاذإو؛قحنعهبضغهجرخيملبضغاذإو«لطابيفهاضرهلخدي

اهملُظةملظمنمًارصتنميهللالوسرتيأرام:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعو
كلذيفمهّڏشُأناکءيشهللامراحمنمكهتنااذِإفءيشهللامراحمنمكهتنيملامطق
.“مثأمنکيملامامهرسيأراتخاالإنيرمأنيبيهللالوسرريخامو/ءابضغ0

)۱(

)۲(

)۳(

)٤(

(0)

(1)

ینذخأفینردابوأهدیبتذخأفهتردابفموييييبنلاتیقل:لاقرماعنبةبقعنعو

.قباسلاردصملايفهلكبابلاعجار
.1۹۹:ةيآلافارعألاةروس
.۲۳۷:ةيآلاةرقبلاةروس
دواديبآوملسملوءيرامنألاةشبكيبأثيدحنميذمرتلاهاور:(۱۷۸/۳):ينغملايفيقارعلالاق
.ةريرهيأثيدحنمهوحن

وبأو«بيهرتلاوبيغرتلايفيناهفصألاءاور:ثيدحلااذهىلعًاقيلعتقباسلاعضوملايفًاضيألاق
.فيعضدنسبسنأثيدحنمسودرفلادنسميمليدلاروصنم
.رخأظفلبملسمدنعوهو؛لئامشلايفيذمرتلااور:(۱۷۸/۳):ينغملايفيقارعلالاق



۹۳سفنلاةرطنق

يطعتو«كتعطقنملصت؟ةرخالاوايندلالهأقالخألضفأبكربخأالأةبقعاي»:لاقفيديب
0Crsي

.'«كملظنمعوفعتوكمرحنم

اذإيذلا:لاق؟كيلعزعأكدابعيأبراي:مالسلاهيلعىسوملاق»:لاقهنأأَيهنعو

مكزعياوفعافءردقاذِإوفعييذلا:لاق؟سانلازعأنمءادردلاوبألئسكلذلافعردق
۰
-

.هللا

هلذخأينأدارأوسلجينأيبنلاهرمأفةملظموكشيييبنلاىلإءاجالجرنأيورو
اهذخأينأىبأف”ةمايقلاموينوحلفملامهنيمولظملانإ»:مالسلاهيلعلاقفءةملظمب

؟رصتنادفهملظنمىلعاعدنم»:ٍَييبنلالاق:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعو

تحتنمٍانمىدان«قئالخلاهللاثعباذإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعكلامنبسنأنعو
.«ضعبنعمكضعبفعيلومكنعافعدقهللانإنيدحوملارشعماي:شرعلا

ذخأفتيبلاىتأمثنيتعكرىلصوتيبلابفاطةكمحتفاملٍلَييبنلانأةريرهيبأنعو

معنباوخأًاريخنظنوًاريخلوقن:اولاق.«؟نونظتامونولوقتام»:لاقفبابلايتداضعب
مکیلعبیرثتال:فسوييخألاقاملثملوقأانأو»:ٍوَيلاقفءاثالثكلذاولاقميحرميلح

يفاولخدفءروبقلانماورشنامنأكاوجرخف.““«نيمحارلامحرأوهومكلهللارفغيمويلا
[۷۰]ةبعكلايبابىلعهيديعضوةكمٍألَيمدقامللاقريمعنبليهسنعرخآ/ثيدحيفومالسألا
بازحألامزهوهدبعرصنوهدعوقدصهلكيرشالهدحوهللاالإهلِإال»:لاقفهلوحسانلاو
ريخلوقنهللالوسراي:تلق:لاق.«نونظتامونولوقتامشيرقرشعمای»:لاقمث.«هدحو

ردصملاعجار.فيعضدانسإببعشلايفيقهيبلاوءقالخألامراكميفيناربطلاوءايندلايبأنباهاور)۱(

.قباسلا

.ةعيهلنباهيفوةريرهيبأثيدحنمقالخألامراكميفيطئارخلاهاور()

.قباسلاردصملا.ًالسرميفنحلاحلاصيبأةياورنموفعلاباتكيفايندلايبأنباهاور()
مويشرعلانانطبنمدانميدانيظفلبةركذتلاوةرصبتلاباتکيفءىرقملاميهاربإنبدمحأديعسوبآهاور)٤(

ملاظملااوكراتتعمجلالهأاي:ٍانمىدان.ظفلبطسوألايفيناربطلاهاورو«فيعضهدانسإو...ةمايقلا

.باوثلايلعوضعبنعمكضعبفعيلديحوتلالهآاي:دانميداني:ءیناهمآثیدحنمهلو...مكني

.قباسلاردصملا

.(۱۷۹/۳)ينغملايفيقارعلا«فعضهيفوايندلايبأنباقيرطنمءافولايفيزوجلانباهاور()



سفنلاةرطنق٤

هيلعفسوييخألاقامكلوقأينإف»:ألَيلاقفتردقدقومیرکخأنباوميرکخآلوقت

.”«مويلامكيلعبيرثتالمالسلا

نممقيل:ٍانمىدانةمايقلامويدابعلافقواذإ»:ٍلَيهللالوسرلاق:لاقسنأنعو

ماقف«سانلانعنوفاعلا:لاق؟هللاىلعهرجأيذلااذنم:ليق.«ةنجلالخديلفهللاىلعهرجأ

°«باسحريغبةنجلانولخديًافلأاذكواذك

هماقأالإدحبيتؤينأرمأيلاوليغبنيال»:ويهللالوسرلاق:لاقدوعسمنبانعو

لوسرلاق:لاقرباجنعو.ةيآلا.4اوُحَفْصَيلَواوُفْيلَورقمث-وفعلابحيوفعهاو
نيعلاروحلانمجوزوءءاشةنجلاباوبأيأنملخدناميإعمنهبءاجنمثالث»:ٍوليهلل

نعافعو؛تارمرشعدحأهللاوهلقةالصلكربدأرقوءايفخًانيدىّدأنم:ءاشثيح

.هملظينمهلضبقًادبعفحتينأهللادارأاذإ:ءاملعلاضعبلاقو*«هلتاق

هيفعقيوهملظالجرهيلاوكشيلعجف«زيزعلادبعنبرمعىلعلخدالجرنأیورو
.اهتصقنادقوهاقلتنأنمكلريخيهامككتملظموهللاىقلتكنإ:رمعلاقف

وعديرخآنإلوقيهللانإفكملظنمىلعوعدتتللظنإ:لاقهنأةرسيمنبديزنعو

ةمايقلامويىلإامكترخآامتئشنإوكيلعانبجأوكلانبجتساتثشنإف/هتملظكنأكيلع0

.يوفعامکعسيف

لأقولعبكرا50لعكاع

:يدانيفةمايقلامويًايدانمرمأيلجوزعهللانأانغلبلاقهنأركبيبأنعرمعنبانعو
.سانلانعمهوفعنمناكامبهللامهئفاكيفوفعلالهآموقيف«مقيلفهللادنعءيشهلناكنم

ًاينذبنذأدقامهدحأنيلجربرذنملانبنامعنلايتوأ:لاقهنأدمحمنبمشاهنعو

:لاقوهبقاعفًاريغصًابنذبنذأرخألاوءهنعافعفًاميظع
4

)۷۹/۳راقسألايفرافسألالمحنعينفملايفيقارعلاهلاقهدجأمل()

.هححصومكاحلاو؛دمحأهاو:قباسلاردصملايفيقارعلاهلعلاقثيدحلاو.٢۲:ةيآلارولاةهروس)۳(

.فيعضدنسبءاعالاينوطسوألايفيناربطلاهاور)٤(



الْاذسَورسلايفُبِقاَحَتذَقَو

ابيبةلشفاياملجقترنئإلأإ

وفعنموملعىلإملحنملضفأءيشىلإءيشنرقام:لاقزيزعلادبعنبرمعنعو

.ةردقىلإ
نإوءوفعلاهعسوًابنذمناكنإ:لاقفناطلسىلإسوبحميفعفشفنحألانأىوريو

.هلدعينعسوًابذكناكنإوءهوفعينعسوًاقح

امنيبفًاعلطتمهلهيلعيفةيواعمدعصوهتيؤرلسانلارشحفقشمدلخدليفلانأيورو

ملف‹بابلاقدفةرجحلاىتأفءهمرحنمةأرماعمالجرهرصقةرجحيفرصبأدِكلذكوه

كتهتيباجحتحتويرصقيفاذهاي:هللاقف«لجرلاىلعهنيعتعقوفءهحتفنمذبنکي

[۷۲]لاقفينعقوأكملحلاقمث/لجرلاتهبفف؟اڏهىلعكلمحام!؟يتضيقيفتنأويتمرح

نمرتسلابلطينأعساولالقعلاوميظعلاءاهدلانماذهوهليبسىلخفمعن:لاق

:رعاشلالوقىنعملقفاوموهويناجلا

رنََفمكأَفدوُيذَتَومكدوُمنمكاااَضرَماذإ

مكتنكمأاذإفءةصرفلامكنكمتىتحلامتحالاوملحلابمكيلع:لاقهنأةيواعمنعو

.لاضفإلاوحفصلابمكيلعف

ناكأنينرقلااذتيأرأ:بهارلللاقفكلملادبعنبماشهىلعلخدًابهارنأيورو

اذإو.یودعواذإوءافعردقاذإناک:هيفنكلاصخعيرأبىلطعأامامنإنكلوا:لاقف؟ايبن

دغلمويلاعمجيالو؛قدصثدح

ردقمث«ملحفملظنمميلحلانكلوملحفملظنمميلحلاسيل:فلسلاضعبلاقو
:رعاشلالاق.افعف

امرْجُمسانانِفرتملعلاُهَنَأَكىحمارْجألانَعحوفَص
ًم

امسَشْعَيْمَلهزكلابىذألااماذإىذألاهبوكينأيِلاّيسف

يتوأًاماشهنأيورو-بضغلاودقحلاينعي-ةظيفحلابهذيرذعلا:لاقهنأدايزنعو



سفنلاةرطنق۹

اق3مۇلااي::لجرلاهل وهللالداجیآ

نمهنإهعطقا:هلليقفنيفصبهللاهمحررساپنبرامعَءابخلخدًاقراسنایوریو

.ةمايقلاموييلعرتسيهللالعلهيلعرتسالب:لاقفانئادعأ

[Vv]هتمامعيف/تناكومهاردلابلطمثعاتبافءاعاتمعاتبيقوسلايفدوعسمنباسلجو›

قراسلاديعطقامهللاهيلعنوعدياولعجفيعملاهنإوتسلجدقل:لاقفتّلُحدقاهدجوف
هلمحناكنإوءاهيفهلكرابفةجاحلاهذخأناكنإمهللا:دوعسمنبالاقفاهذخأيذلا

.هبنذرخآهلعجافبنذلاىلعةءارج

دجسملايفّيلِإسلجناسرخلهأنملجرنمدهزأتيأرام:لاقهنألضفلانعو

؟يكبتريناندلاىلعأ:تلقف.يکبيلعجفهعمتناكریناندتقرسففوطیلماقمثمارحلا

.هلةمحريئاکبف؛هتجحضاحداىلعيلقعفرشأفهللايدينيبهايإوينتلثمنكلوال:لاق

وهونسحلاءاجواليلةرصبلاىلعوهوبويآنبمكحلالزمانيتأ:رانيدنبكلاملاقو

فسويةصقنسحلاركذف«جيرارفلاةلزنميالإهعمناكامف؛نسحلاعمهيلعانلخدف«فئاخ

‹مهاخأاوعاب:لاقف؛بجلايفهلمهحرطوهايإمهعيبنمهتوخإهبعنصامومالسلاهيلع
؟ەبهللاعنصامريمألااهيأ:لاقمث«سبحلانموءاسنلاديكنميقلامركذو‹مهابأاونزحأو

عنصاذامف:لاق.ضرالانئازخىلعهتملکیلعأو«هركذعفرو؛مهيلعهلادأ:لاق

."بكلهللارِفُعَيميلاْمُكْيلَعَبيرثتاللاق:لاق؟هلهأهلعمجو«هرمأهلهللالمكنيح
دجأملولومويلامكيلعبيرثتال:لوقأانأو:مكحلالاق.هباحصأىلعوفعلابمكحلاضرعي
.هتحتمكتيراول'[اذه]يبوثالإ

نمبراهنالف:هناوخإضعبعبنعوفعلاهلأسيهلقيدصىلإإعفقملانبابتكو:لاق

يتولاق.الضفوفعلادادزإلإًامظعبذلدادزينلهنأملعاو‹؛كنمكبذئالكوفعىلإهتلز

دقهللانإ:لاقف؟ىرتام:ةويحنباءاجرل:لاقف.ثعشألانباىراسأبناورمنبكلملادبع

.١١٠:ةيآلالحنلاةروس()

.(۳/١۱۸)نيدلامولعءايحإنمنيفوقعملانيبام(۳)



۹۷سفنلاةرطنق

[٤۷]هنأنومأملانعىكحيو.مهنعافعفوفعلانمبحيامهللاطعاف/رفظلانمبحتامكاطعأ

يلعاوراشأف«كرمأيفترواشينإ:ةملظمهيلعهيخأعمناكويدهملانب:ميهاربإهمعللاق

نينمؤملاريمأاي:لاقف.كتمرحمزالللتقلاتهركف«كبنذقوفكردقتدجويألإكلتقب
ثيحنمالإرصنلابلطتنأتيبأكنأالإءةسايسلايفةداعلاهبترجامبراشأريشملانإ
:لوقيًاشنأوكلريطتالفتوفعنإوريظنكلفتبقاعنإفوفعلانمهتدوُع

ملتملولذعتملفتلعفاميفيلكنعرذعلاءاطوكنمربا

مهتمريغلدعدهاشماقميلكدنعجتحافيبكملعماقو

مركلايفكنمىظحأمؤللايفلينإهبتنمًافورعمكتدجحنكل

مقتنموفاعنمكانمدعالفهبتوطسنإوطستولدعبوفعت

هلًاخأذخأفهنمتلفأفءةمكحملانموأجراوخلانمالجرذخأًادايزنأيورو

نينمؤملاريمأنمباتكبتئجنإتيأرأ:لاقف.كقنعتبرضالإوكيخأبتئجنإ:لاقف

نيدهاشهيلعميقاوميكحلازيزعلاهللانمباتكبكيتأانأف:لاق.معن::لاق؟يليبسيلختأ
„SE
۱و

ةرزاوٌرزَتالأٰىفَويلاميهارْبِإویّسوُمفحصيفاماكبململهنأیسوموميهارنيلدع
:ليجنإلايفبوتكم:ليقو.هتجحنقللجراذه«هليبساولخدايز:لاقف.”ىَرْخأَرْزو
.ملعأهللاو."'ناطيشلامزهدقفهملظنملرفغتسانم

دسحلايف:لصف

عرفعرفوهف«بضخغلاجئاتننمدقحلاوءهجئاتنودقحلاتارمثنمدسحلانأمدقتدق

.ىصحيداكيالامةمومذملاعورفلانمدسحللمثءهلصألصأبضغلاو«بضفلا

[°۷]لكأتامكتانسحلالكأيدسحلا»أَيلاقةريثكرابخأةصاخدسحلامذيفيوردقو/

هللادابعاونوكوءاودساحتالوءاوربادتالوءاوعطاقتال»:لاقهنأوليهنعو."”«بطحلارانلا

نمنألامكيلعملطي»:لاقفلِيهللالوسردنعًاسولجانك:لاقهنأسنأنعو."هاناوخإ

دق؛ءوضونمهتيحلفضتت:راصنألانملجرعلطف:لاق.«ةنجلالهأنملجرجفلااذه

هلاقو«لجرلاكلذعلطفكلذلثممالسلاهيلعلاقغلانمناكاملفملسفءهديبهيلعنقلع

.٦۳۳۷٢۳:تايألامجنلاةروس(١)
.(۱۷۷/۳:١۱۸)نيدلامولعءايحإيفريخأتوميدقتوصقنوتادايزعمهلمكأبلصفلاعجار()

.سنآثيدحنمةجامنباوءةريرهيبأثيدحنمدوادوبأهاور:(۱۸۳/۳):ينغملايفيقارعلالاق)۳(

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقهيلعقفتم)4(



۸
سفنلاةرطنق

ٹثیحال:لاقف«صاعلانبورمعنبهللادبعلجرلاعبتمالسلاهيلعماقاملفءثلاثلامويلايف

ةدملايضمتىتحكيلإينيوؤتنأتيأرنإفًاثالثهيلعلخدأالنأتمسقأفتعزانيأيب

ىلعبلقتااذإهنآريغًاثيشليللانمموقيهريملف‹لایلثالثهدنعتابف«معن::لاقف٠تلعف

ءًاريخالإلوقيهعمسأملينأريغ:لاقرجفلاةالصلموقيىتحمقيملوءیلاعتهللارکذهشارف

بضغيدلاونيبوينيبنكيملهللادبعاي:تلقفءهلمعرقحأنأتدكوثالثلاترماملف

كرأملف؟كلمعفرعننأتدرأفاذكواذك:لوقيلِيهللالوسرتعمسينكلوةرجهالو

:لاقف.يناعدتيلواملفتیأرامالإوهام:لاق؟كلذكبغلبيذلاامفءاريثكالمعلمعت

ريخىلعًادسحالواشغيسفنيفنيملسملانمدحأىلعدجأالينأريغتيأرامالإوهام

٩”.قيطناليتلايهوكبتغلبيتلايه:هّللادبعلاق.هايإهللاهاطعأ

مكثدحأسو؛دسحلاوءةريطلاوءنظلا:دحأنهنموجنيالهيالنا:لاقهنأليهنعو

"غبتالف/تدسحاذإو؛ضمافتریطتاذإو«وشققحتالفتننظاذإ:كلذنمجرخملاب]

هذهيفتبثأف."نهنموجنينملقودحأنهنموجنيالةئالث»:ىرخأةياوريفو

‹ءاضغبلاو‹؛دسحلا:مكلبقنمممألاءأدمكيلإبد»:لاقهنأرليهنعو.ةاجنلاناكمإةياورلا

ىتحةنجلانولخدتالهديبدمحمسفنيذلاوءرعشلاةقلاحالنيدللةقلاحلايهةضغبلاو

لَكهنعومكنيبمالسلااوشفا؟مكلكلذتبثيامبمكْبنأالأاوباحتىتحاونمؤتنلو«اونمؤت

.°ردقلابلغينأدسحلاداكوءًارفكنوكينأرقفلاداك»:لاقهنأ

نبااهيفوادعس:هلةياوريفلجرلاىمسورازبلاهاورو«نيخيشلاطرشىلعحيحصدانسإبدمحأهاور(۱)

ءيرهزلادمحمنببوقعي:هيفوةريرهيبأثيدحنمدسحلامذباتكيفايندلايبأنباهاور()

ةياورنمًاضيأايندلايبأنبااهاورةيناثلاةياورلاوءروهمجلاامهفعضيعمزلابوقعينبىسومو
يقارعلاهلاقوحننامعنلانبةثراحثيدحنميناربطللو«فيعضلسرموهوةيواعمنبنْمحَرلادبع
.قباسلاردصملايف

؛يرهزلادمحمنببوقعي:هيفوةريرهيأثيدحنمدسحلامذباتكيفاينالايبآنباهاور()

ةياورنمًاضيأايندلايبأنبااهاورةيناثلاةياورلاوءروهمجلاامهفعضيعمزلابوقعينبىسومو
يقارعلاهلاقوحننامعنلانبةثراحثيدحنمياربطللو«فيعضلسرموهوةيواعمنبنٰمحَّرلادبع
.قباسلاردصملايف

نعريبزلاىلومثيدحنميذمرتلاهاور:هلوقبقباسلاعضوملايفيقارعلاهيلعقلعوءايحإلاهوحتنب)٤(

.ريبزلا

=هاورو«فيعضديزيوء؛سنأنعيشاقرلاديزيةياورنمبعشلايفيقهيبلاويشكلاملسموبأهاور(0)



۹۹سفنلاةرطنق

رشالا»:لاق؟ممألاءادامو:اولاق.ممألاءأديتمأبيصيسا:لاقهنألَهنعو

نوکيمث‹يغبلانوکییتحدساحتلاو‹دعابتلاوءايندلايفسفانتلاو.رثاکتلاوبلاو

.“”«كيلتبيوهللاهيفاعيفكيخألةتامشلارهظتال»:ةلَيلاقو..'ءجرهلا

هناکمبهطبغفشرعلالظيفالجریأرهبرىلإلجعتاملمالسلاهيلعىسومنأيورو

نعكثدحأ:لاقوءهمسابهربخيملف«همسابهربخينأهبرلأسفهيرىلعميركلاذهنإ:لاقف

الوءهيدلاوقعيالناكوءهلضفنمهللامهاتأامىلعسانلادسحيالناك؛ثالثبهلمع

.ةميمنلابيشمي
يئاضقلطخسميتمعنلودعدساحلا:ىلاعتهللا:لاق:لاقهيلعهللاتاولصايركزنعو

.يدابعنيبتمسقيتلايتمسقبضارريغ

اودساحتيفلاملامهلرثكينأ:يتمأىلعفاخأامفوخأ»:لاقهنأوليهنعو

ةمعنيذلكنإفنامتكلابمكرومأىلعاونيعتسا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو."«نولتتقيو
1

سانلانودسحينيذلا»:لاق؟كلذنموليقف«ءادعأهللامعنلنإ»:لاقهنأاضيأهنعو

.«هلضفنم/هللامهاتآامىلع

ىقارعلاهلاق:ًاضيأفعض:هيفوًارفكنوكتنأةجاحلاتداك:ظفلبرخآهجونمطسوألايفىناربطلا=
۱.(۳/٤۱۸)ىنغملايف

يقارعلاهلاق.ديجدانسإبةريرهيبأثيدحنمطسوألايفيناربطلاءدسحلامذيفايندلايبأنباهاور()
.قباسلاردصملايف

.هللاهمحريف.ايندلايبأنباةياوريفو«بيرغنسح:لاقو‹عقسألانبةلئاوثيدحنميذمرتلاهاور()

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق
وبأهلهجتباثيبآنبتياثهيفويرعشألارماعيبأثيدحنمدسحلامذباتكيفاينالايبآنباهاور)۳(

ةرهزنممكيلعهللاحتفيام:يدعبنممكيلعفاخأاممنإ:ديعسيبأثيدحنمنيحيحصلامتاح

نأىشخأينكلو؛مكيلعىشخأرقفلاامهللاو:يردبلافوعنبورمعثيدحنمامهلوءاهتيزواينالا
.مورلاوسرافمكيلعتحتفاذإ:ورمعنبهللادبعثيدحنمملسملو؛ثيدحلا..ايندلامكيلعطسبت

حتفتالرمعثيدحنمرازبلاودمحألو؛ثيدحلا..نوربادتيمث‹نودساحتيمثنوسفانتي::هيفوثيدحلا

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.ةمايقلامويىلإءءاضفبلاوةاودعلامهنيبهللاىقلأاإ.دحأىلعاينالا

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق«فيعضدنسبذاعمثيدحنميناربطلاوايندلايبأنباهاور()
يفيقارعلاهلاق.مهورذحافًاداسحمعتلالهألنإ:سابعنباثيدحنمطسوألايفيئاربطلااور()

.قباسلاردصملا

[V۷]



vسفنلاةرطنق

نيقاهدلاو‹ةييصعلاببرعلاو‹روجلابءارمألا.تسبتسكله»:لاقهنأالعهنعو

°”دساحتلابءاملعلاوءةلاهجلابقيتاسرلالهأوءةنايخلابراجتلاو«ربكتلاب

سيلبإدسحينعي-ءامّسلايفهبهللايصُغبنذلوأدسحلا:فلسلاضعبلاق:راثألا
.هلتقىتحهيخألنبادسحينعيضرألايفهبهللايصعبنذلوأو«مالسلاهيلعمادأل

هلخديملهئاطعبعنقنمودحأهطخسيملهللاءاضقبيضرنمءامكحلاضعبلاقو
o £ول7- لوهناك:هلوقىلإ.نسخايهيتلاٻعفذأ#:یلاعتهلوقيفدهاجمنعو.دسح

.ءيسملاةءاسإمالسلابعفداهانعم:لاق"'ٌبْيمَح

ىلعٍذئمويناكوبلهملانبلضفملاىلعلخدفلسلاءاملع"[دحأ]نأيكحو
بنذلوأهنإفربكلاوكايإ:لاقف؟كاذاملاقف.ءيشبكظعأنأديرأينإ:لاقفءطساو

اوُدْجْساٍةَكَالَمْلِلانكذِإَول:أرقمث.ءامسلايفهبهلليصع ركَتْساأَوىبأ:هلوقىلإ.دالاوُدُجُس

اهضرعةنجنمهللاهنكمأ‹ةنجلا٠نممدآجرخآهنافصرحلاوكايإو`"«نيرفاكلانمَناكَو

:ًارقمثهللاهجرخأفاهنملكأفاهنعهللاهاهندحاوةرجشلإاهتملکأيضرألاوتاومسلا
:ارقمثهدسحنیحهاخأمدآنبالتقهبنإفدسحلاوكايإو:لاق.ةيالا37.اهنِماوطبْمَأ»

دايمهللالوسرباحصأرکذادإو:لاقةيآلاE.قحابدايآkْمهْلَناو

.تکسافموجنلاترکدذاذإو‹؛تکسافردقلاركذاذإو؛تکساف

ءمزالمهو‹مئادسفن::دوسحلانممولظمبهبشآًاملاظتیارام:ءابدألاضعبلاقو

ًامولظَمهارينَمهللايبركيفموللاَدوُسَحلانا

نيدنسبسنأوءرمعنباثيدحنميمليدلاروصنموبأءاور:قباسلاردصملايففيقارعلالاقهوحننع)۱(

.٦۹:ةيألانونمؤملاةروس(۲)
نأيكحو:لاقف«نيدلامولعءايحإيفهمسابيلازغلاحرصدقوءقايسلاهيضتقينيفوقعملانيبام)۳(

تلق(۳/١٤۱۸)بلهملانبلضفملاىلعلخدهللادبعنبنوع طبضفبلهملالضفلاءايحإلابدرودقوتلق
.يئاسنلاودواديبأدنعةياورهلوءارمألاريهاشمنموهوباوصلاىلعمسالا

٣۳:ةيألاةرقبلاةروس)٤(

.۳۸:ةيآلاةرقبلاةروس()

.۲۷:ةيآلاةدئاملاةروس(1)

 



۷۱سفنلاةرطنق

ًاموُتكَمداكاَمهنيرهيسفنىلعمیادساد

لصينألبقدساحلالتقي؛دسحلانملدعأرشلالاصخيفسيل:لاقهنأةيواعمنعو

.كرورستقويفمتغينأدوسحلانمكيفكي:ءامكحلاضعبلاقو.دوسحملاىلإ

ام:يبارعألتلق:لاقيعمصألانعو.هسفننمدساحلاةبوقع:مكحلاروثنميفو

امىلعكدسحاليوأ:يضاقلحرشلجرقو.تيقبفدسحلاتکرت:لاقكرملوطأ

هےلاتقكْربَصالفهلاىلعدا
لاتانذجتَمليايبلكَرو

ضعبیشغیلجرناک:لاقهنأهللادبعنبركبنعيكحو:دسحلايفةياكح
كيفكيسءيسملاوءهناسحإبنسحملاىلإنسحأ:لوقيوكلملاءاذحبموقيفءكولملا

يذلااذهنإقو.كلملاىلإیماقملاكلذىلعلجراهدسحف.ءهتواسم

:لاقفرخلحارمشيانهغىلعهدبعضوكنمااذكلهوم:لاق؟يدنعكلذ

جرخفموثهيفاماعطهمعطأفهلزنمىلإلجرلاىعدفكلملادنعنمجرخف.رظنأىتحفرصنا

كىفكيسءىسملاوهناسحاإبنسحملاىلإنسحأ:لاقف.كلملاءاذحبماقوهدنعنملجرلا

.هئواسم

]۷۹[.موثلاحيركلملاهنممشينأةفاخمهيفىلعهديعضوفاندف/ينمندأ:كلملاهللاقف

وأةزئاجالإهديببتكيالكلملاناكولاققدصدقوالإًانالفىرأام:هسفنيفكلملالاقف

يشحاوهخلساوهحیذافيباتکبحاصكاتاذإهلامعنملماعىلإهطخبًاباتكبتكفةلص

انيتهدلج اذهام:لاقف.هبىعسيذلالجرلاهقيلفجرخفباتكلاذخأف٠ّىلِإهبثعباوًانبت

ىلإىضموهذخأف.كلوه:لاقفلب:لاقف.ةلصبيلكلملاطخ:لاقف؟باتكلا
هللاهللا«يلوهسيلباتكلانإ:لاقف.كخلسأوكحبذأنأكباتكيف:لماعلالاقف.لماعلا

هدلجیشحوهخلسوهحبذف‹ةعجارمكلملاباتكلسيل:لاقف.كلملاعجارأىتحيرمأيف

!!كلملابجعتفهلوقلثملاقو‹ەتداعككلملاىلإلجرلاداعمث‹كلملاىلإهبثعبوانبت

.(۳/١1۸)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو.ينم:لصألايف()



٢Vسفنلاةرطنق

يلركذهنإ:كلملالاق.هلهتبهوفينمهبهوتسافنالفينيقل:لاقف؟باتكلالعفام:لاقف

ناك:لاق؟كفنأىلعكديتعضوملو:لاق.تلعفام:لاقمفلارخبأينأمعزتكنأ

ءيسملاكافكدقفكناكمىلإعجراتقدص:لاق.همشتنأتهركفموثلاهيفًاماعطينمعطأ

نموءايندلايفدهزلاالإهتيمياليوز.ءاددسحلا:لاقهنأ:يجنسلادقرفنعو.هئواسم

.يلقالإدسحلاهقرافيملايندلايفبغرنموليلالإدسحلاهبصيملايندلايفدهز
لهآنمناکنِٳهنآلايندلارمآنمءيشىلعًادحأتدسحام:لاقنيريسنبانعو

هدسحأفيكفرانلالهأنمناكنإوءةنجلايفةريقحيهوايندلاىلعهدسحأفيكفةنجلا

.رانلاىلإريصيوهوايندلارمأىلع

:لاق!؟هللامعنداعينمواولاق؛هللامعناوداعتال:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

دحأنمسيلهنأ:جاجحللًامويلاقناورمنب/كلملادبعنأىوريو.سانلانودسحينيذلا]۸۰[

لاق.نلعفتلهللاو:لاق.نينمؤملاريمأايينفعا:لاق.كبيعركذافهسفنبيعفرعيوهولإ
رشناطيشلايفام:كلملادبعهللاق.دوسحءدوقحءةموصخلايفجوجلينإ:جاجحلا

هيلعهتماركلهللاهاطعأيذلاناكنإفكاخأدسحتملمدآنبااي:لاقهنأنسحلانعواذهنم
.رانلاىلإهريصمنمدسحتملفكلذريغناكنإَفهللاهمركأنمدسحتملف

نعو.برقألافبوقألابأدبيهنأهتءاندنموءيندقلخدسحلا:ءامكحلاضعبلاقو
ناكولودساحهلدجوالإةمعنٍدحأىلعهللناكاملاقهنأهنعهللايضرباطخلانيرمع
لقالإتوملاركذدبعرثكأام:لاقهنأءادردلايبأنعو.ًازماغدعيملحدقلانمموقألجرلا
.هدسحلقوهحرف

ک

ے إهيضريالهنافمعندساحلإهاضرىلعردقأسانلالك:لاقهنآ:ةيواعمنعو

:قارولادومحملدشنأو.اهلاوز

يينايمأترقددوُسَحللالإىَضّرلايفتنِسالالكتيطقأ
نىلخرلاةيرات/ةيوابنييرات

:دشنیويمطملىرداسنولقبتيا

ُهوُلظَمةنأكَوًاملاظاَبةفسفتاَدوُسَحْلِللق
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:دشنیو

اوُدسُحذَقلضفلالْأنِمُلاَجِريليقمهملريَعيافينوُدِحَينإ

جياتيافتراتاَمَرمهياتيْمُمََوييماََق
[8۱]ةكئالملانملانيالو/ًالذوةمذمالإسلاجملانملانيالدساحلا:ءاملعلاضعبلاقو

الوءالوهوةدشلإعزتلادنعلانيالوءًامغوًاعزجالإقلخلانملانيالوءاضغيوٌةنعلالإ
.°لاكنوةحيضفالإفقوملادنعلاني

تارَسَحلاُدْرُبَتهببَرشاَفمَقْلَعْلاءاَمكنودًادساَحاي
تآمويلكيفوبخطافًالبجؤأالدنَجوأةرُغَصؤا

دسحلاةقيقحيف:لصف

اذاف«ساتلانملضافأللنوكتتاريخلاىلعىسألاةدشيهدسحلاةقيقحنأملعا

ةهاركهدحدسحلاوءدساحوهفهنعاهلاوزبحأوهدابعنمدحأىلعهللاةمعنناسنإلاهرك

لضافألابهّبشتلابلط:ةسفانملانألءةسفانملاريغوهوءهيلعمعنملانماهلاوزبحوةمعنلا

ناسنإلاىلعهللامعنأاذإفءررضلاىلإفورصمدسحلاو؛لضافلاىلعررضلاخدإريغنم

اذإفءًادسحىمستهتلاحودساحوهفطقفهنعاهلاوزوأهلنوكتلهنعاهلاوزدبعبحأفةمعن

نعيوردقو.ةطبغىمستهتلاحوءطباغوهفاهلثمهسفنلىنمتهنكلواهلاوزبحيمل
ءدسحلاوةسفانملانيبقرفلاوهاذهف."”ءدسحيقفانملاوءطبغينمؤملا»:لاقهنأةيىبلا

:ىلاعتهللالاقلضافألابءادتقالاولئاضفلاباستكاىلإةيعاداهنألةدومحمةيلضف:ةسفانملاف

.”«ىشْعاناكقينو
‹ةبجاواهيفةسفانملافاهوحنوةاكزلاوةالصلاوناميإلاكةينيدةمعنلاكلتتناكنإمعن

كلذوةيصعمبًايضارناككلذبحيملنإهنأل«نمؤملالثمنوكينأناسنإلاةبحميهو
اهيفةسفانملاف؛تاقدصلاومراكملايفلاومألاقافنإكلئاضفلانمةمعنلاتناكنإو«مرحم

كلذلكوءةحابماهيفةسفانملافحالصلاهجوىلعاهبمعنتيةمعنتناكنإوءاهيلإبودنم

(۳/۱۸۴:١1۸)يلازغللنيدلامولعءايحإنمانهةدراولاراثألابلغأ(١)
؛ضايعنبليضفلالوقنموهامنإوءاعوفرمًالصأهلدجأمل:(۳/٦۱۸)ينغملايفيقارعلالاق(۲)

.دسحلامذيفايندلايأنباهاوركلذك

.٢۲:ةيالانيففطملاةروس()



[AY]

[A۳]

سفنلاةرطنق٤۷

هذهتحتناکو‹ةمعنلا/ةهاركاهيفسيلوءةمعنلايفهبقحليوهیواسينأهتدارإىلإعجري

.نارمأةمعنلا

.هيلعمعنملاةحار:امهدحأ

هسفنفلختوهونيهجولادحأهركيوهوهنعفلختوهريغناصقنروهظ:رخآلاو

كلذمعن.تاحابملايفاهناصقنوهسفنفلختهركينمىلعجرحالو»هلهتاواسمبجيو

ثتيياحأانذلااَمتِإَنءالُعْلالملتاَريَحْلاىلَعنسف
ثورزوَمَوهنيٿراوَمځياَكهاشيفِءیرشالك

اهبلمعيوهفةمكحهللاهاتآلجروءقحلايفهتكلهىلعهطلسفلامهللاهانآلجرنيتنثا

.°”«سانلااهملعيو

يراصتنألاةشبكيبأنعيورمرخآثيدحبكلذرّسفمث«دسحلامسابةسفانملاىّمسف

‹هلاميفهملعبلمعيوهفًاملعوالامهللاهاتآلجر:لاجرةعبرألثمةمألاهذهلثم»:لاقف

لثمبهيفلمعأتنكنالفلاملثمالاميلنأول:لوقيوًالامهتؤيملوًاملعهللاهاتآلجرو

بحريغنمهلناکاملثملاملانمهلنوکينألةّبحمهنماذهفءءاوسرجألايفامهفهلمع

الامهتؤيمللجروءهللايصاعميفهقفنيوهفلامهللاهاتألجرو»:لاقهنعةمعنلالاوز
مالسلاهيلعهمذف."ءاوسرزولايفامهفهلمعلثمبهيفلمعأتنكلاميلنأالول:لوقيو
نمىلعجرحالًاذِإفهلناکامةمعنلانمهلنوكينأهبحةهجنمالةيصعملاهينمتةهجنم

ةيمستامأو/ءاهماودهرکیملوهنعاهلاوزبحيملاماهلثمهسفنلىنمتيوةمعنيفهريغطبغي

بلاطيبأنبيلعللاقهنأبلطملادبعنبسابعلانبمثقنعيوراموهفةسفانم.دسحلا
لاقفةقدصلاىلعامهرمؤينأهنالأسيفأَييبنلاايتأينأسابعنبلضفلاووهمشقدارأنيح
دقلهللاوةسفانمالإكنماذام:مثقهللاقف.اهيلعامكرمؤيالهنإفهيلِإابهذتال:يلعامهل

.رمعنباثيدحنمهيلعقفتم:(۱۸۷/۳)ينغملايفيقارعلالاق(١)
نسحثيدحلاقويذمرتلاوةجامنباهاور(۱۸۷/۳)هنممتأءايحإلايفهلمنعيقارعلالاق)۲(

.حيحص



٥۷سفنلاةرطنق

كاندسحامو دسحكنماذهىأ كنعكلذانسفانامفهتنباهللالوسركجوز

يلع

روزت دروسركجوز
.ملعأهللاوةمطاف

ةنتفلاجيمهتىلعامهبنيعتسيوهفرفاكوأرجافاهباصأةمعنالإلاحلكبمارحدسحلاف

اهلاوزبحتالكنإفءاهلاوزلكتبحمواهلكتهارككرضيالفقلخلااذيإوءنيبلاتاذداسفإو
لديواهبهمعنتكمغيملاهداسفتنمأولوداسفلاةلآيهثيحنملبةمعنيهثيحنم

ضعبليضفتيفهللاءاضقلطخستةهاركلاهذهنأوءةمدقتملارابخألادسحلاميرحتىلع

ملسمةمعنكتيهاركىلعديزتةيصعمّيأوءةصخرالوهيفرذعالكلذو«ضعبىلعهدابع

ةتَسَحْمُكْسَسَْننإ:ىلاعتهلوقبنآرقلاراشأاذهىلإوءةرضمهيفكلنوكتنأريغنم

.4ټپاوراكيمُكِننإومش
باَتكلالهانمردكدول:ىلاعتلاقونامزالتمةتامشلاودسحلاو‹ةتامشحرفلااذهو

دَسَحًرافُكْمُكياَمِدعبنممنورول لسحناميإلاةمعتلاوزلمهبحنربخفاف.ادع

ةوخإدسحىلاعتركذوءةيآلا.”4ءاوَسَنوُنوُكَفاورفَكاَمَكنْورُفُكَتولاودَوإ®:لاقو

هبحأاملفةيآلا“4اانينِعَوعلوشوباوكلمهيولقيفامعربعوهلفسوي
ٌمِهروُدصيفَنوُدحَيالو:یلاعتلاقو.هنعهوبيغفهنعاهلاوزاوبحأفكلذمهءاسمهنودهوب

.اونوُأاممةَجاَح

يفىلاعتلاقو.دسحلامدعبمهيلعىثأفنومتغيالو/مهرودصقيضتهانعم:ليق
َناَك:ىلاعتلاقو.”«هِلْضَفنمهللاُْهاَتأامْىَلَعسلاَنوُدُسُحَيما:راكنإلاضرعم
الإاوُترَفتامو:لاقو.ًادسحريسفتلايفليق.€ًايفَب»:هلوقىلإ€أنسال
هتعاطىلعهباوفلأتيلملعلاهللالزنأهانعم:ليق.rايبملاُمُهَعاَجامِدْعَبنم
.ضعبىلعمهضعبدرف؛لوقلالوقوةسايرلبهرفينأمهتمدحاوكدارذإاودساحتف

١١٠:ةيألانارمعلآةروس(١)

١٠٠0:ةيألاةرقبلاةروس(۲)
.۸۹:ةيآلاءاسنلاةروس(۳)
.۸:ةيألافسويةروس(4)

.۹:ةيآلارشحلاةروس()
٤٥:ةيآلاءاسنلاةروس(1)
.۲۱۳:ةيآلاةرقبلاةروس(۷)
.١٠:ةيألاىروشلاةروس(۸)

[۸4]



سفنلاةرطنق۷

اولتاقاذإمالسلاهيلعيبنلاثعبينألبقدوهيلاتناك:لاقهنعهللايضرسابعنبانعو

اوناكف.انترصنامالإهلزنتيذلاباتكلابوءهلسرتنأانتدعويذلايبنلابكلأسن:اولاقًاموق

لقنِاوتاكو:ىلاعتلاقفهباورفكوهوفرعليعامسإدلونميبنلاءاجاملف«نورصُي
.ًادسحيأ.4ًايثَبهللاَلَرَأامياؤرُمكينأ»:هلوقىلإنذلىّلَعنُحب

كدنعيمعويبأءاج:هلتلاقلييبنلاةجوزبطخأنبيحتنبةيفصنأیوریو

مالسلاهيلعىسومهبرشبييذلايبنلاهنألوقآ:لاق؟هيفلوقتام:يمعليبألاقفءاموي

يهفدسحلابتارمامأو.دسحلاةقيقحهذهف.ةايحلامايأهتاداعمىرأ:لاق؟ىرتامف:لاق

:ةنالث

ءةليمجٍةأرماوأءةنسحراديفهتبغرلثماهيفهتبغرلهيلإةمعنلالاوزبحينأ:اهدحأ

دقفههوركمواهلاوزالةمعنلاكلتهبولطموهلنوكتنأبحيوهفريغاهلانةذفانٍةيالووأ

.مومذملادسحلاوهاذهفاهبهريغمعنتالةمعنلا

بحأاهلثمنمزجعنإفءاهلثمهسفنليهتشيلبةمعنلانيعيهتشيالنأ:ةيناثلاو

ًاعسوتًادسحاهتيمستو؛مومذمريغومومذماهيفهذهفءامهنيبتوافتلارهظياليكاهلاوز
كلذلثمهينمتف.""'€ضْعَبىّلَع/ْمُكَضُعَبىبهللالصفاماوََمَالو:ىلاعتهللالاقًازاجمو[۸]

وهريخألااذهو.اهلاوزبحيالفهيلإلصتملنإفاهلثمهسفنليهتشينأ:ةثلاثلاو
.ملعأهللاوء"”نيدلايفناكنإهيلإبودنملاوءايندلايفناكنإهنعوفعملا

دسحلابابسأوةسفانملانايبيف:لصف

نإوءهتعاطوهللابحهببسفًاينيدًارمأناكنإفةسفانملاهيفامبحاهببسفةسفانملاامأ
.مومذملادسحلايفانهاهمالكلاامنإوءاهيفمعنتلاوايندلاتاحابمبحهببسفًايويندًارمأناك

‹بجعلاو«ربكلاوزازعتلاو‹ةوادعلا.يهوءايشأةعبسيفهبابسأةلمجرصحتتو

هرکیامنإكلذو‹؛سفنلاثٹیخو‹ةسايرلابحوءةيوبحملادصاقملاتاوفنمفوخلاو

.8۹۹0:ناتيآلاةرقبلاةروس(١)
.۳۲:ةيآلاءاسنلاةروس(۲)
نمانهامبلغأهيفف(۳/١۸٠:۱۸۸)يلازغلامامإللنيدلامولعءايحإباتكيفلصفلااذهعجار)۳(

.اٽهاممعسوأءايحإلايفامو؛راثاوثیداحأ



۷۷سفنلاةرطنق

كلتبهيلعربكتسينأامإوءهيلإهتءاسإببسبهلريخلاديريالفهلودعهنألامإءهيلعةمعنلا

نوكتنأامإو«ززعتلابدارملاوهوهسفنةزعلاهبهرخافينأامإوءربكتلابدارملاوهوةمعنلا
توفنمفاخينأامإو«بّبعتلاوهوةمعنلاكلتبهلثمزوفنمبجعتيفةميظعةمعنلا
النأبحييتلاةسايرلابحبنوكينأامإوءةمعنلاكلتبءايإهتمحازمببسبهدصاقم

سفنلاثبخبلبببسبالنوكينأامإوءاهبهقحليالثلهلةمعنلاكلتهركيفاهيفىواسي

كلملاهللاءاشنإراصتخالابباوبألاهذهحرشنمدبالوىلاعتهللادابعلريخلاباهحشو

.راهقلا

ببسبناسنإهاذآنمنإفدسحلابابسأدشأوهوءاضغبلاوةوادعلا:لوألاببسلا

هنمىفشتينأزجعنإفماقتنالاويفشتلايضتقيدقحلاوءدقحلاهسفنيفخسروهلبقهضغبأ

[٦8]تباصأامهمفهللادنعهسفنةماركىلعكلذلمحياميرو/نامزلاهنمىفشتينأبحأهسفنب

هتباصأامهموءهلجألهنأوهضغبىلعهلىلاعتهللاةهجنمةأفاكمكلذنظوحرفةيلبهّودع

نمهلمقتنيملثيحىلاعتهللادنعهلةلزنمالهنأنظيامبرودارمدضهنألكلذهءاسةمعن

.هيلعمعنألبهاذآيذلاهودع

نأويغبيالنأىوقتلاةياغامنإوءامهقرافيالوةوادعلاوةضغبلامزليدسحلافةلمجلابو
اذهفنكممريغاذهفهتءاسإوهترسمهدنعيوتسيوًاناسنإضغبينأامإو«هسفننمكلذهركي

ُءاَضْقبلاتدبدقمَعاماوُدَو»:لاقذإ-ةوادعلابدسحلاينعأ-رافكلاهبىلاعتهللافصوام

ىلإيضفيامبرو«ضفغبلاهببسدسحلاو.ةيآلا.”«ويكأمُهُروُدْصيِفْحُتاموْمهِهاَوفأنم
.هوحنورتسلاكتهوةياعسلاوليحلابةمعنلاةلازإيفرمعلاقارغتساولتاقتلا

هلاثمأضعبباصأاذإفهريغهيلععفترينأهيلعلقثينأوهوززعتلا:يناثلاببسلاو
هضرغنمسيلف«هيلعهرخافتقیطيالوهوكلذبهيلعربكتينأفاخالاموأءاملعوأءةيالو
.هيلعهعفرتنودهتاواسمیيضردقهنإف؛هيلعهریغربکتعفدينأهضرغلبربكتينأ

النآفاخةمعنلاناذإفهمدختسيوهيلعربكتينأهعبطيفنوكينأ:ثلاثلاببسلا

دوعيفهيلععفترينأىلإوأهتاواسمىلإقوشتينأامبروءهتمدخلداقنيالوهربكتلمحتي
.هيلعًاربكتمناكنإدعبًاربكتم

انيلعمدقتيفيك:اولاقذإمالسلاهيلعيبنللرافكلارثكأدسحناكززعتلاوربكتلانمو

 

.۱۱۸:ةيآلانارمعلآةروس)۱(



سفنلاةرطنق۷۸

نْيَيرَلانًملُجَرٰىلَعُنارقلااذهلريًالؤلاولاقَو»؟انسوؤرهلءىطاطتفيكو؟ميتيمالغ
.ًاميظع/ناكاذإهعبتنوهلعضاوتننأانيلعلقثيالناكيأ.”«ميِظَع

راقحتسالاك."نبينمْمهْيلَعهللانمِءالْوَأ»:اولاقاذإًاشيرقفصي:ىلاعتلاقو

شَيالإْمَُأام:اولاقذإةيضاملاممألانعىلاعتربخأامك:بجعتلا:عبارلاببسلا
ةسايرلاةبترباوزوفينأاوبجعتفتايآلاهذهلاثمأيف.*”«اّلثمنئَرَشَمِلٌنمْؤَنأ»4شم

نأًاعزجمهنعةّوبنلاةمعنلاوزاوبحأوءمهلاثمأرشبمهوىلاعتهللانميحولاوبرقلاو

اهريغوأةوادعمدقتوةسايربلطوربكتدصقنعالةقلخلايفمهلثموهنممهيلعلضفتي
0ِےسرس(س۰مرّ

..ةكيالُملااَنيلَعلنآالؤل:اولاقو.'«الوسَرارضيهللاَتعَبأ»:نيبجعتماولاقو
e see e ets f. e ei سور< .٩”گةيألا...مکنُملجَرىلعْمکَبَرنُمرکِذمُكَءاجنامتبحَعَوَا»:ىلاعتلاقف.”ةيآلا

دوصقمىلعنيمحازتمبصتخيكلذودصاقملاتاوفنمفوخلا:سماخلاببسلا

يفةلزنملالينىلعةوخإلامحازتوءةيجوزلادوصقمىلعمحازتلايفرئارضلادساحتكدحاو
ةدلبلهأىلعنيظعاولادساحتوءدحاوذاتسألنيذيملتلادساحتكلذكوءنيوبألابولق

لينانركذنّمملكبلطيذإءةهقفتملانمةفئاطىلعنامحازتملاناملاعلاكلذكوءةدحاو
.هبحاصنودةلزنم

ضعبيفريظنلاميدعنوكينأديرييذلالجرلاككلذوةسايرلابح:سداسلاببسلا
يفهلریظنبعمساذإفهلريظنالهنأوهنفيفرصعلاديرفهنأءانثلابحهيلعبلغاذإنونفلا

«ملعوأءةعاجشنماهيفهكراشيتلاةمعنلالاوزوأ«هتومبحاوكلذٌءاسضرألاىصقأ

یوعدبةسايرلاضحمىوساذهيفببسلاسيلوءةورثوأءلامجوأةعانصوأءةدابعوأ
ىلإلصوتلل/سانلابولقيفةلزتملاوهاجلابلطنمءاملعلاداحآنيبامءارواذهوءدارفتالا[]

.۳۱:ةيآلافرخزلاةروس()

.ةدئازلاةملكلاتفذحفنيذلاءالؤهأ:لصألايف.۳٠:ةيآلاماعنألاةروس(1)
.١٠:ةيالاسيةروس(۳)

.۷:ةيالانونمؤملاةروس()

.۹4:ةيآلاءارسإلاةروس(٥)
.٠۲:ةيآلاناقرفلاةروس(1)
.1۹:ةيآلافارعألاةروس(۷)



۷۹سفنلاةرطنق

لطبتنأنمةفيخهبنونمؤيالووليدمحمةفرعمنوركنيدوهيلاءاملعناكدقو.ةسايرلا

.مهملعخسنامهممهتساير

ةسايربلغتشيالنمدجتكنإفهللادابعلريخلاباهحشوسفنلاثبخ:عياسلاببسلا

فصواذإوهيلعكلذقشهيلعهبمعنأاميفهللادابعنمدبعلاحنسحهلفصواذإلامالو

هللامعنبلخبيوهريغلرابدإلابحيًادبأوهف«هبحرفمهشيعصقنتوسانلارومأبارطضاهل

وهحيحشلاوهسفنلامبلخبيليخبلا:لاقيو«هنئازخنمكلذنوذخأيامنإهنأكةدابعىلع

.هريغلامبلخبييذلا

ببسهلسیلوهنیبومهنيبةطبارالوةوادعببسبالهدابعىلعهللاةمعنبلخبياذهف
روصتيببسبتبثيذلادسحلانألةديدشهتجلاعمو.مبطلاةلاذروسفنلايفثبخالإرهاظ

وهذٍإهتلازإرسعتفضراعببسنعالةلبجلايفثبخوهاذهوببسلاكلذلازاذإهتلازإ

.هلاوزينعأةداعلايفليحتسم

كلذلدسحلامظعيفدحاوصخشيفاهضعبوأاهلكعمتجيدقودسحلابابسأهذهف

ةوادعلارهظتوةلماجملاباجحكتهيلبهعمةلماجملاوءافخأالاىلعهبحاصردقيالیىتح

.ملعأهللاوةفشاكملاب

يفاورواجتاذإاميسالوةروكذملابابسألاهذهمهنيبرثكتموقنيبرثكيامنإدسحلاو

اهیفبغريدحاولكدصاقمىلعاهيفاوعمتجاةلدبوأءةسردموأقوسوأ«نكسم
نودملاعلادسحيملاعلاىرتكلذلف«ضغابتلاورفانتلاضقانتلانمروثيف‹مهضارغأضقانتتف

فاكسإالادسحيفاكسأإالالبءرجاتلادسحيرجاتلاو‹ملاعلانوددباعلادسحيدباعلاو‹دياعلا

همعنياوهاخألجرلادسحيوءةفرحلايفعامتجالاىوسرخآ/ببسبالإزازبلادسحيالو

دصقمنأللءهتنباوجوزلامأدسحتاممرثكأاهترضدسحتةأرملاو«بناجألادسحيامرثكأ

الولاملاةورثزازبلادصقماذإدصاقملاىلعنومحازتيالففاكسإإلادصقمريغزازبلا

بيبطلاوءعاجشلادسحيعاجشلااذكهوءرخآزازبهيفهعزانيامنإونوبزلاةرثكبالإهلصحي
لبنيدعابتمعمجيالكلذوءدحاودصقمىلعمحازتلاكلذلصأوءبيبطلادسحي

هكراشييتلاةلصخلايفايندلايفنملكدسحيهنإفهاجلاىلعهصرحدتشانممعن

قيضالفةرخآلاامأو«نيمحازتملاىلعقيضتيتلايهاهنألايندلاكلذعيمجًشنموءاهيف

[۸۹]



سفنلاةرطنق۸

هريغدسحيملهتافصوىلاعتهللاةفرعمبحينممرجالفملعلاةمعنلاثمةرخألالاثموءاهيف

ماعفلأفلأبفرعيدحاومولعملالبنيفراعلاىلعقيضتالةفرعملانألًاضيأهفرعاذإ

ةرمثوسنألاةدايزنيفراعلاةرثكبلصحيلبهريغببسبدحاوةذلصقنتالوهتفرعمبذذتليو

ىلاعتهللاةفرعممهدصاقمنألةدساحمةرخألاءاملعنيبنوكيالكلذلف.ةدافتسالاوةدافإلا

.ةلزنملاوةفرعملاينعأ-هيفقيضالعساورحبكلذوءهدنعةلزنملاو

اذِإماسجأونايعأوهلاملانألاودساحتهاجلاولاملاملعلابءاملعلادصقاذإمعن

بلقًالتماامهموبولقلاكلموه:هاجلاىنعمو.رخالادياهنعتلخدحاودييفتعقو
ًاببسكلذنوكيفءةلاحمالهنمصقنوأرخآلاميظعتنعفرصناملاعميظعتبصخش

نأكلذعنميملهللاةفرعمبحرفلابًالتمااذإبلقلانألكلذكةفرعملاتسيلو«مهنيبةدساحملل

ملامدييفلحيال:لاملانألاملاوملعلانيبقرفلاف/هبحرفينأوهريغبلقهبءىلتمي[]

لحترينأريغنمميلعتبهريغبلقيفلحيورقتسمملاعلابلقيفملعلاو«ىرخأنعلحتري

ةرثكضرفنإفءامهلةياهنالاهبملعلاوةرخألاوءةياهناهلاهلاومأوايندلانألءهبلقنع
يفامانْغَرَنَو.نيملاعلابرمهيفهللالاقامكاونوكيلبنيدساحتماونوكيملنيفراعلا

ةنجلايفنوكتنأروصتيالاذإف."”«نلباَفَُمررُسىلَعًاناوخإ»:لاقولغنممهروُدُص
الواهيفةقياضمالةنجلانألةدساحمًاضيأايندلايفةفرعملالهأنيبعقتالوةدساحم

ةنجلالهأفءةقياضمالوايندلايفاهيفةمحازماليتلاهللاةفرعمبالإلانتالو«ةدساحم
نييلعةعسنعنيدعبملاتافصنمدسحلالبءةرخاألاوايندلايفدسحلانعٌءاربةرورضلاب

.نيمألايبنلامدآدسحنيحنيعللاسيلبإهبمسوكلذلو«نيجسقيضمىلإ

ءاهيفةمحزالًاميعنبلطتنأًاقفشمكسفنىلعوًاريصبتنكنإهللاكدشرأكيلعف
نمهتوكلمبئاجعوهتافصوهللاةفرعميفالإايندلايفكلذدجويالفءاهلردكمالةذلو
ىلإقاتشتالتنكنإفاهبلمعلاوةفرعملاهذهبالإةرخألايفكلذلانتالو«هتاومسوهضرأ
قاتشياليبصلاو.ءعامجلاةذلىلإقاتشيالنينجلانأىورغالفءةذلاهلدجتىلاعتهللاةفرعم
ةذلكلذكف.نايبصلاونيثتخملانودلاجرلااهكاردإبصتخيتاذللاهذهنإف؛كلملاةذلىلإ

هذهىلإقاتشيالف.هللاركذنععيبالوةراجتمهيهلتالنيذلالاجرلااهكاردإبصتخيةفرعملا
نمو«قتشيملفرعيملنموءفرعيملقذيملنموءقوذلادعبقوشلانأل؛مهريغةذللا

.47:ةيآلارجحلاةروس()



۸۱سفنلاةرطنق

لفسأيفنيمورحملاعميقبكرديملنمو«كرديملبلطيملنمو«بلطيملقتشي
1911نمهللاانذاعأ*”«نيرَفهلوهفًاناطيَشهلنضيعُتنطحَرلارْكذنَعشْعَي/ْنَمَوِ«نيلفاس
.”نامرحلاببسهنإف؛نالذخلا

بلقلانعدسحلاضرمهبىفنياميف:لصف

ملعلابالإبولقلاضارمأىوادتالو«بولقللةميظعلاضارمألانمدسحلانأملعا
ايندلايفكيلعررضدسحلانأًاقيقحملعتنأوهفدسحلاضرملعفانلاملعلاامأ«لمعلاو

امهمف‹نيدلاوايندلايفهبعفتنيلبنيدلاوايندلايفدوسحملاىلعهبررضالهنأو«نيدلاو

.ةلاحمالدسحلاتقرافكودعقيدصوكسفنودعنكتملوًانيقياذهتفرع

ضارريغىلاعتهللاءاضقلطخاسدسحلابكنإوهفنيدلايفكيلعًاررضهنوكامإ

‹نيدلايفةيانجاهبكيهانو‹نامیإلانیعيفیذقوء؛ديحوتلاةقدحىلعةيانجهذهوهتمسقب

ةمعنلالوًالدعهللاءاضقىريسيلذِإ؛هرادقأذاقنإىفهبرىلعطخاسدوسحلا:لاقيناكو

قرافمءهتحيصنلكرات«نيملسملانملجرلشاغكنأاذهىلإفاضنادقوءالهأسانلانم

لاوزو‹نيملسمللءالبلامهتبحميفرافكلاوسيلبأإلراشم‹هدابعلریخلامهبحيفهللاءايلوأل

.بطحلاراتلالكأتامكتانسحلالكأتبلقلايفثئابخهذهومهنعمعنلا

المثدسجلااهلجأنملحنيوءدسحلاتارسحبملأتيوهفءايندلايفًاررضهنوكامإو

.دسجلاماقسدسحلا:زتعملانبالاقدقوءءافشهدسجماقسلوجریالو‹ءاهتناهتارسحلدجي

رهظيامعم.دوسيالدوسحلا:ليقكلذلوءهنعسانلاروفنلهتلزنمضفختنتوهتبترطحتمث

رضحاذإقلمتي:تامالعةئالثدساحلل:ءاملعلاضعبلاقدقو.ةميمذلاقالخألانمهنم

.ةبيصملابتمشيوباغاذإباتغيو

[۹۲]الاملًابلاطءهکلميالامبليخبءهلبنذالنمىلعظاتغمدساحلا/:زتعملانبالاقو

ررضعمهلانيعفنريغنمهباذعوىلاعتهللاطخسلضرعتينألقاعلانمبجعأامفهدجي

.ةدئافالویودجریغنمهایندوهنیدكلهُيف‹همزاليمغوهلمحتي

هنعلوزتالةمعنلانألحضاوفءهايندوهنيديفدوسحملاىلعررضالهنآامأو

ةملاظةأرمانمءايبنألانميبناکشلاقیو.دودحملجأىلإاهماودنمدبالف‹كڭدىسحب

.٢۳:ةيآلافرخزلاةروس(١)
.(۱۸۸/۳:١۹٠)ليصفتبنيدلامولعءايحإيفلصفلاعجار()

٦م/٣ج/تاريخلارطاتق



AYسفنلاةرطنق

ةمعنلالزتملامهمف.اهمايأيضقنتىتحاهمادقنموفهيلِإهللاىحوأف«سانلاىلعةيلوتسم
لوزتةمعنلاتناكولفءةرخألايفمثإالوايندلايفررضدوسحملاىلعنكيملدسحلاب

ىلعتلازلو«كدسحيودعنمولختالكنألءاضيأةمعننمكيلعهللقبيملناكلدسحلاب

لأنيمهفِئاطٌتَّدَو#:ىلاعتهللالاقناميالامهلنودعرافكلانألناميإلاةمعننينمؤملا

...€ُْكَنوُلِضُيرَباكا

الوءهتدارإبلاضوهفرفكرفكلاةدارإنإفءهريغللالضلاهتدارإبلاضدوسحلافمعن

ةمعنلاهنعلوزتالكريغكلذكفكريغدسحبكنعةمعنلالوزتالامكف‹دسحبةمعنلالوزت

مولظمهنإفايندلايفهتعفنمامأ‹حضاووهفنيدلاوايندلايفكدسحبدوسحملاعفنامأو

ةمعنهيلإتفضأفلزتملفهنعةمعنلالاوزتدرأكنإفكتانسحهيلإيدهتكنمايادهًاضيأ
.تانسحلايفةبيخلاةواقشىلإدسحلامغةواقشكسفنىلإتفضأفكتانسح

نيبذعماونوكينأوىادعألاةءاسمقلْخلاضارغأمهأنأوهفءايندلايفهتعفنمامأو
دارموهامكسفنبتلعفدقفدسحلاملأنمهيفتنأامفمظعأمغالوباذع/الونيمومغما[]

:ليقكلذلوكئادعأ

دمييِنَّلاكنمازريىحاوُدَلُحلبًكئاَدَعَأتامل

دينملباكلاامإَتٍةَمْعِيىَلَعادوُسخَمتلزأل

اذإفمسلايقاسكمهلانمدوسحملا:لاقهنأءاملعلاضعبءاملعلاضعبنعيوردقو
ناكاميرو.داسجألاةمالسنعداسحلاةلفغلبجعلا:ليقدقو.همههنعىرسهمسىرس
مامبلقامكدوسلاناصردملالفىلعاهتميادص

دوشف٬عثيطفّرشُبناكاثرَواَجامفراللاماوَ
دوشخَمْلاىلَعاملادالينَرَتملبقاَوَعْلِلُفْوُحَنلاالل
ءتانسحلاهلكأودسحلابانتجايفلقعلاونيدلاعبتاوءانركذاميفدساحلاركفتاذإف

.1۹:ةيآلانارمعلآةروس(١)

 



۸۳سفنلاةرطنق

هاعداضرلالكهبيضرودعاسفتامومذملامذأيهيتلادسحلاجئاتننملقعلاهحبقتسيامو

مومذمىلعهسفنٍذئنيحرهقف‹نيملسمللةبحملايفءايلوألاكراشوءدسحلاكرتىلإكلذ

:مامتوبآلاق‹قلخلاكةداعلاوةبظاوملابريصيىتحقلختلابرهاظتيفبيذهتلاوةضايرلاباهقلخ

لضماإالايجأمَلَرًاقلعَتاإقالخأليحلمَ

ءاملعتمنكفعطتستملنإفءاملاعنك:لجرللاقهنأزيزعلادبعنبرمعنعىوريو
.ًاجرخمهللالعجدقلهللاناحبس:لاقف.مهضغبتالفعطتستملنإو«مهبحأفعطتستملنإف

.°«بحأنمعمءرملا»:لاقهنأٍهَيهللالوسرنعثيدحلايفو

[۹4]‹°[هل]بحملاو«نسحملا:ةئالثةنجلالهأنإ»:ٍيَيهللالوسرنع/ثيدحلاىفو

ًادجةعفانيهفدسحلاةيودأيههذهفةهاركلاوضغبلاوىذألاهنعفكييأ.eتفاكلاو

ةوالحلنيملءاودلاةرارمىلعربصيملنمفءرملاءاودلايفعفنلانكلوءادجةرماهنأالإ
.ءافشلا

ةسايرلابيظحوامهبرثأتسانمدسحينأدبالفهاجللوايندللًابحمناسنإلامادامنكلو

الوهمغيالوهسفننمكلذهركينأهيفةدهاجملاةياغامنإوءةلاحمالكلذهمغينأوءهنود

كلذعمهبلقمزلأودوسحملاءاذيإنعهحراوجعنموهرهاظفكاذإفءلعفالولوقبهرهظي

نوکتفهعبطيفامىلعهسفنتقميهنأكىتحهنعةمعنلالاوزبحنمهنعحشرتيامةهارك

ردقيالوهيلعبجاولاىذأدقفمبطلاةهجنمليملاةلباقميفلعفلاةهجنمةهاركلاكلت

ىلإًاتفتلمماداماذهنمرثكألاوحألابلغأيفهرايتخاتحتلخديالواذهىلعالإناسنإلا
ىلإهرمأيهتنيدقفهلاولاناركسلالثمىلاعتهللابحبًاقرغتسمهبلقريصينألإايندلاظوظح

عيمجودابعلاىريوءةمحرلانيعبلكلاىلإرظنيلبدابعلالاوحألضافتىلإهبلقتفتليالنأ

عجريوموديالفطاخلاقربلاكوهفناكنإكلذو«نورخسمهلمهوىلاعتهللًالاعفأمهلاعفأ

.ةسوسولابهايِإهتعزانمىلإناطيشلاوهعبطىلإكلذدعببلقلا

نعيوراملحراوجلاىلعدسحلارثأرهظيملاذإمثأيالدساحلانأىلإنورخآبهذو

يذمرتلا٠(١٦٠ةلصلاوربلا)حيحصلايفملسم(48/۸)حيحصلايفيراخبلا:دنعثيدحلافارطأ()
.(۱۳۲/۱)نتسلايفينطقرادلا‹((۲۷٠١)ننسلايفدواديأ(٥۲۳۸)حيحصلاعماجلايف

٠(۳/١۹)نيدلامولعءايحإنمنيفوقعملانيبام(۲)

.ًالصأهلدجأمل:(۳/٤۱۹)ينغملايفيقارعلالاق()



Aسفنلاةرطنق

همغنکلومعن:لاق؟بوقعيينبكاسنآام:لاق؟نمؤملادسحيله:هلأسالجرنأنسحلا

.ًاناسلوأديهیدعتملامكرضيالفكردصيف

E7امىلعاذهلمحينأىلوألاوتدجواميفييبنلاىلإًاعوفرمو/ًافوقومهنعيورو

نفةمعتلاكلتلاوزلعمطلابحةلباقميفلقعلاونيدلاةهج+نمةهاركهيفنوكتنأنمانركذ

دسحلاو«؛آدساحلکنأىلعهرهاظ"۱'يفلديدسحلامذيفرابخألانمدروامميمج

ةءاسمبحملكوءحراوجلانودبلقلاهلحموءلاعفألانعالبلقلاةفصنعةرابع

:لاوحأةثالثمهيفهلنألدساحوهفنيملسملا

‹كلقعبهيلإكبلقلیمو‹كلذلكبحهرکتو‹كعبطبمهتءاسمبحتنأ:اهدحأ

.ًاعطقهنعوفعماذهوكنمليملاةلازإيفةليحكلناكولنأدوتوءهيلعكسفنتقمتو

وهفكحراوجبوأكناسلبامإهتءاسمبحرفلارهظتو‹كبلقبكلذبحتنأ:ةيناثلا

اعطقروظحملادسحلا

راكنإالوكدسحىلعكسفنكتقمريغنمكبلقبدسحتنأنيفرطلانيبيهو:ةثلاثلا

النأرهظألاوفالخلالحماذهوءاهاضتقميفدسحلاةعاطنعكحراوجظفحتنكلوكنم
.”قيفوتلاونوعلاهبومكحأوملعأهللاو«هفعضوكلذةوقردقبمثِإنعولخي

لخبلامذيف:سماخلالصفلا

سحبالو:ىلاعتهللالاق بمهلاريحوُهمهلقنمهلامهامنوعينيرانح
َنيِذَلا»:للاوCAمهكيلاهسَفَانوبنمو:لاقو.كمرَتهَ

ةي..للاَبساَنلانومَونوُلَعْجَي

هنأيورو.«ءادليخبلاماعطوءاودداوجلاماعط»٠:لاقهلألهلللوسرنعيورو
ًاضيأهنعو«ملاظلانعلوءحيحشلاهللانعلا:لاقفملاظلانمردغأحيحشلا:لوقيالجرعمس

اولحتساومهءامد/اوکفسينأىلعمهلمحمكلبقناكنمكلهأهنإفحشلاومكايإ»:لاق[]

.ملعأهللاوخسانلانمفيرحتهبسحأو.ىلع:لصألايف()
.صقنوتادايزعم(۹۲/۳٠:١۹٠)يلازغلامامرانيدلامولعءايحإيثلصقلاذهعجار)۲(
٠:ةيالانارمعلآةروس)۳(

.۹:ةيألارشحلاةهروس)٤(

۳۷:ةيآلاءاسنلاةروس()
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الو‹ليخب:ةنجلالخديال»:مالسلاهيلعلاقو«مهماحرأاوعطقفمهءامدو(مهمراحم
.«ةكلملايسالو«نئاخالو«بخ

ثالث»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو«نانمالو»ةياورينو.ارابجالو»:ةياورينو

نإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو."«هسفنبءرملاباجعإو«عبتمىوهو؛عاطمحش:تاكلهم

.“”لاتخملاليعملاونانملاليخبلاوينازلا”خيشلا:ةثالثضغبيهللا

ىلإامهيدثندلنمديدحنمناتبجامهيلعنيلجرلثمكليخبلاو'”قفنملالثم»:لاقو
ديريالفليخبلاامأوهنانبىفختىتحهدلجىلعتعستاالإًاثئيشقفنيال”'قفنملاامفامهيقارت
.“«عستتالفاهعسويوهفهيقارتبتذخأىتحاهناكمةقلحلكتمزلوتصلقالإًائيشقفنينأ

يفلاقو”ءقلخلاءوسولخبلانمؤميفناعمتجيالناتلصخ»:مالسلاهيلعلاقو

لذرأىلإدرأنأكبذوعأونبجلانمكبذوعأولخبلانمكبذوعأينإمهللا»:هئاعد

.٠"رمعلا

الهللانإفشحفلاومكايإوةمايقلاموي'”تاملظملظلانإفملظلاومكايإ»:لاقو

ىربكلايفيئاسنلاوءدواديبالوثيدحلا...حشلانإفحشلااوقتاوءظفلبرباجثيدحنمملسمهاور(١)

حشلابمكلبقناكنمكلهامنإفحشلاومكايإرمعنبهللادبعثيدحنمهححصومكاحلاو«نابحنباو
ينغملايفيقارعلاهلاق-اورجففروجفلابمهرمأواوعطقفةعيطقلابمهرمأواولخبفلخبلابمهرمأ
(۳/٧٢٤۲(.

ءيذمرتلادنعيهفنانمالوهلوقنوددمحألظفللاوركبيبأثيدحنمهنسحويذمرتلاودمحأهاور(۲)

`.(۳/747)ينغملايفيقارعلاهلاق-ةكلملاءيسةنجلالخديال:ةجامنالوهلو
يفيقارعلاهلاق.فيعضدانسإبسنأثيدحنمبعشلايفيقهيبلاو«ميعنوبآو«يناربطلاو«رازبلااور(۳)

.(١/١1)ينفغملا
.(۳/۷٤۲)ءايحإلانمبيوصتلاوفيرحتوهو.حيحشلا:لصألايف(8)
يناربطلاوءمولظلاينغلا:هيفلاقونانملاوليخبلاهلوقنودرذيبأثيدحنميئاسنلاويذمرتلااور()

هدنسولاتخملالئاعلاولوهجلاخيشلاومولظلاينغلاضغبييهللانإ:يلعثيدحنمطسوألايف

.(۳/۷٤۲):ىنغملاىفىقارعلاهلاق.فيعض

.فيرحتوهوقفانملا:لصألايف()
.فيرحتوهوقفانملا:لصألايف()

.(۳/٤٤۲)ينغملايفيقارعلاهلاق-ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم(۸)

.(۳/۷٤۲)ينغملايفيقارعلاهلاق«بيرغلاقوديعسيآثيدحنميذمرتلااور()

.(۳/٤٤۲)ينغملايفيقارعلاهلاق.دعسثيدحنميراخبلاهاور)9٠1

.(۳/٢٤۲)ءايحإلانمبيوصتلاو.ةملظ:لصألايف()
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مهرمأحشلامكلبقناكنمكلهأهنإفحشلاومكايإوءةمايقلامويشحفتلاالوشحفلابحي

.اوعطقفةعطقلابمهرمأوءاوملظفملظلابمهرمأوءاوبذكفبذكلاب

هيلعلاقف.هبلخبىلعسيفنبدجلا:اولاق؟مکدیسنم»:راصنألللاقهنأيورو

اولزنًاموقنإ»:لاق؟لوسرايكلذفيكو:اولاق.؟لخېلانمیودأءواديأو»:مالسلا

ىتحءاسنلانعانملاجرلادعبيل:اولاقومهبفايضألالوزنمهلخبلاوهركفرحبلالحاسب

مهنيبكلذلاطواولعففلاجرلادعببءاسنلارذتعتوءاسنلادعببفايضألاىلإلاجرلارذتعي

.(ءاسنلابءاسنلاولاجرلابلاجرلالغتشاف

الإسيقنبدجلاانديس:اولاق«؟مكدیسنمةملسينباي»:لاقهنأىرخأ/ةياوريفو]۹۷[
يفو.""«حومجلانبورمعمكديسنكلولخبلانمىودأءاديأ»:لاقف.لخبهيفلجرهنأ

ىلعانأوالامانرثكأهنإ:اولاق؟«هومتدوسمب»:لاقسيقنبدجلااندیس:اولاق:یرخآةياور

اياندیسنمو:اولاق.«مکدیسكلذسيللخبلانمیودأءواديأو»:لاق.لخبلابهزتتلكلذ

علاهحشلجرلايفامرش»:لاقهنأيهنعو."ءاربلانبرشبمكديس»:لاق؟هللالوسر

.هادیهشاو:تلاقفةيكابهتكبفوِهللالوسردهعىلعديهشلتقو:لاق.٩«ملاخنبجو

الامیفلخبيوأهينعيالامبملكتيدقهلعلفديهشهنأكيرديامو»:مالسلاهيلعيبنلالاقف
7

لاقءاوملظفملظلابمهرمأواوبذكفبذكلابمهرمأهلوقنودورمعنبهللادبعثیدحنممكاحلاهاور()
نمملسملو...حشلارکذىلعًارصتقمدوادويآهاوراذكوءاورجففروجفلاباولخبفليخلابواهنعًاضوع
ركذيملورخآظفلبهركذف.حشلااوقتاوءةمايقلامويتاملظملظلانإفملظلااوقتا:رباجثيدح
.(3/7٤۲:۸٤۲)يتغملايفيقارعلاهلاق.شحفلا

يفدعسنباء(۸۱/۱۹)ريبكلايفيناربطلا(۲1۹/۳)كردتسملايفمكاحلا:دنعثيدحلافارطأ(۲)
۳(۸٥/٦0)زنكلايفيقتملاو‹(۹/٥۳۱)دئاوزلاعمجميفيمثيهلا؛(۲/۳/١١۱)تاقبطلا

يتباي:ظفلبملسمطرشىلعحيحصلاقومكاحلاءاور:(۹/۳٤۲)ينغملايفيقارعلالاقهوحننعو(۳)

يناربطلااهاورفحومجلانبورمعمكديس:اهيفلاقيتلاةياورلاامآوىاربلانبرشبمكديسلاقوةملس
.نسحدانسإبكلامنببعكثيدحنمريغصلايف

.دیجدنسب:رباجثیدحنمدوادوبآهاور:(۲4۸/۳)ينغملايفيقارعلالاق()
:تلاقهمأنأسنأثيدحنمبعشلايفيقهيبللو؛فيعضدنسبةريرهيبأثيدحنمىلعيوبآهاور)0)

عضوملاينغملايفيقارعلاهلاف.ةنجلابرشبأ:هللاقالجرنأالإ‹يذمرتلادنعوهو.ةداهشلاكنهيل
.قباسلا
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هيلعفقوفءءادرتفطخف”ةرجشىلإهورطضاىتحهنولأسيبارعألالِيهللالوسرتقل
ينودجتالمثمكنيبهتمسقلًامّعنةدضعلاهذهددعيلناکولءيئادرينوطعا»:لاقفمالسلا

.٩انابجالوًابوذكالوًاليخي

لاقفمهتمهبمهنمهبقحأاوناكءالؤهريغتلقفءامسقييبنلامسقلاقرمعنعو

.”«ليخببتسلويننولخبيوأشحفلابينولأسينأنيبيننوريخيمهنإ»:مالسلاهيلع

ءةريعبنمثهالأسف‹نالجرالعهلالوسرىلعلخد:لاقيردخلادعسيبنعو

ءامهبعنصامارکشوًافورعمالاقواينثأفرمعامهايقلفهدنعنماجرخف‹نيرانيدامهاطعأف

امهتيطعأًانالفنكل»:ٍِلَيهللالوسر:لاقفءالاقامبهربخأفهليهللالوسرىلعرمعلخدف

(۹۸]لاقف.«رانيهواهطبأتمهتلأسمبقلطنيفينلأسيمكدحأنإ«كلذلقيملوةئامىلإ/ةرشعنيب

نبانعو.«لخبلايلهللاىبأيوينولأسينأالإنوبأيام»:لاقف؟رانوهامهيطعتملف:رمع
هللانإالأمكيلعهللاٍدجَياودوجفءهللادوجنمدوجلا»:لاقهنأيهنعهللايضرسابع

كبشوءىبوطةرجشلصأيفًاخسارًاسأرهللعجف«لجرةروصيفهلعجفدوجلاقلخ

هلخدأاهنمنصغبقلعتنمفءايندلاىلإاهناصغأضعبىلدو«ىهتنملاةردسناصغأباهناصغأ

اسارهللعجو‹هتفمولخبلاقلخوءةنجلايفناميألاو‹ناميألانمءاخسلانإال‹ةنجلا

هلخدأاهنمضعبقلعتنمفءايندلاىلإاهناصغأضعبىلدو«موقزلاةرجشلصأيفًاخسار

.“”راتلاىفرفكلاورفكلانملخبلانإالأ«رانلا

يخسالإةنجلاجليالفةنجلايفتبنتةرجشءاخسلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
هللانإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو."”ليخبلإرانلاجليالورانلايفتبنتةرجشلخبلاو

.«ەتومدنعىّحسلاهتايحىفليخبلاضغبي

.فيرحتهبسحأو.ةرمسءايحإلاو؛لصألايف()
.(۳/۲48)ىتغملاىفىقارعلاهلاق«يراخبلاهاور)۲(

.قباسلاعضوملاينغملايفيقارعلاهلاقملسمهاورثيدحلاو.لخاببءايحإلايف()

يبأةياورنمرازبلاهاوروریعبنمثهالأسامهنآدمحألقيملووحنرازېلاو«یلعيوبآودمحأهاور()

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.تاقثمهديناسألاجرورمعنعديعس

يقارعلاهلاق.دانسإىلعهلفقأملوءهدنسميفهدلوهجرخيملو(يمليدلايأ)سودرفلابحاصهركذ(0)
.(۸/۳٨٤۲)ينغملايف

.ىلعثيدحنم:لاقهنأريغهلبقيذلاىلعلاقامكيقارعلاهنعلاق()

.(۲4۹/۳)ينغملايفيقارعلا.ًادانسإهلدجأملوهدنسميفهدلوهجرخيملو«سودرفلابحاصهركذ(۷)
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نعو."'«ليخبلادباعلانمهللاىلإبحألوهجلايخسلا»:لاقهنأهنعةزربيبأنعو

يغبنيال»:ًاضيألاقودبعبلقيفناميإلاعمٌكشلاعمتجيال»:لاقهنأهنعةريرهيبآ
ردغأءحيحشلامكلئاقلوقي»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو”ةانابجالوًاليخبنوكينأنمؤملل

ةنجلالخديالهلالجوهتمظعوهتزعبهللافلححشلانمهللادنعمظعأملظيأوملاظلانم
.٩«لیخبالوحیحش

:لوقيوهوةبعكلاراتسأبقلعتملجراذإفتيبلابفوطيناكوليهللالوسرنأيورو
.«؟يلهفصكبنذاموليهللالوسرلاقيبنذيلترفغالإتيبلاةمرحب

يبنذلب:لاق«؟ضرألامأمظعأكبنذكحيو»:لاقكلهفصأنأنممظعأوهلاق/

:لاق.هللالوسرايمظعأيبنذلب:لاق«؟راحبلامآمظعأكبنذف»:لاق.هللالوسرايمظعأ

مأمظعأكبنذف»:لاق.هللالوسرايمظعأيبنذلب:لاق.«؟تاومسلامأمظعأكبنذف»

مظعأهللالب:لاق«؟هللامأمظعأكبنذ»:لاق.هللالوسرايمظعأيبنذلب:لاق«؟شرعلا

.«كبنذيلفصفكحيو:لاقىلعأو

امناكفءينلأسيينيتأيللئاسلانإولاملانمةورثوذلجرانآهللالوسراي:لاقف

ينثعبيذلاوفكرانبينقرحتالينعكيلإ»:ٍلَيهللالوسرلاقفراننمةلعشبينلبقتسي
يرجتیتحتیکبو؛ماعفلأفلأتيلصمث«ماقملاونكرلانيبمتمقولةماركلاوةيادهلاب
امأكحيورانلايفهللاكبكلميئلتنأوتممث«راجشألااهبيقستوراهنألاكعومدنم

كشقوينَمَوِ»:لوقيىلاعتهللانأتملعامأكحيوءرانلايفرفكلاوءرفكلخبلانأتملع
.'"«َنوُحِلفْمْلاْمُهٌكلواَفهفت

ينيزت:اهللاقندعةنجىلاعتهللاقلخامل:لاقهنعهللايضرسابعنبانعو:راثألا
نيعو؛روفاكلانيعو؛ليبسلسلانيعترهظأفءكراهنأيرهظأ:اهللاقمث«تنيزتف

:اهللاقفءنبللاولسعلاراهنأورمخلاراهنأترهظأوءنانجلايفاهنمرجففءمينستلا
:لاقفاهيلإرظنف«ترهظافكنيعروحوكللُحوكيلحوكيساركوكلامجوكرورسيرهظأ

.قباسلاردصملايفيقارعلا...يخسلهاجلو:ظفلبيذمرتلاهاور()
.قباسلاردصملايفيقارعلا.فالتخاهدانسإيفويئاسنلاهاور(۲)
.قباسلاردصملا.ظفللااذهبهرأمل(۳)

.قباسلاردصملا.ليخبةنجلالخديالركبيأثيدحنميذمرتللو«مامتبهدجأمل()
.(۲4۹/۳)ينغملايفيقارعلاهلاقهللصأاللطابهلوطبثيدحلاو۹:ةيالارشحلاةروس(0)
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.ًاليخبكننكسأاليتزعو:ىلاعتلاقف«ينلخدنملىبوط:تلاقف«يملكت

ءهتسبلامًاصميقلخبلاناكولليخبللفأ:تلاقاهنأزيزعلادبعنبرمعتحخأنعو

‹ليخبلادجيامانلاومأبُذُجَتانإ:لاقهنأهللادبعنبةحلطنعو.هتكلسامًاقيرطناكولو
[100]ليخبلا:ءاغلبلاضعبلاقو.ةنكسملابابلجلخبلا/:ءامكحلاضعبلاقو.رّبصتنانكلو

:ءارعشلاضعبلدشنأو.هتثرونزاحو«ةمعنسراح

نيَونزاعٍوَلَعتنأَفًاكيفُمَكِلاَمِيًاعامَجتكاذإ
يفدتنأواوفَعهلُكأَفِدماَحريغىلإًاموُمْذَمهيدَوَت

:لوقيناك:لاقهنأردكنملانبدمحمنعوليلخهلسيلليخبلا:ءابدألاضعبلاقو

يردأال:يبعشلالاقو.مهئالخبيديأبمهقازرألعجومهرارشأهيلعَرَمَأًارشموقبهللادارأاذإ

؟باذكلاوأليخبلامنهجيفًاروغدعبأمهيأ

نمؤملاضعيضوضعنامزسانلاىلعيتأيسهنأ:هبطخضعبيفلاقهنأيلعنعو

دروليقو."”€ْمُكَنَْبَلْضَفْلااوَسْنَتالو:ىلاعتهللالاق.كلذبرمؤيملوهدييفامىلع
ىَفِلأنمسانلاريخ:لاقف.ملكت‹يدنهلللاقفمورلافوسليفو«دنهلاميكحنارشونأىلع
يذلكىلعوءًاعضاوتمةعفرلايفوءًاينأتملوقلايفًاروقوبضغلادنعوءايخسلاؤسلادنع

لنيملهرکشلقنمو9هلامهودعثروالیخبناکنم:لافيمورلاماقو.ًاقفشممحر

النمهيلعطلسمحريملنمو«ءارقفنوتوميةميمنلالهأو‹نومومذمبذكلالهآو‹حجنلا

الياكهلقۇرمواءاتنلرلنُحلُمَوتًكارأ

اليليطيراريكنميةطبوُشَأُدوُسَيفكَو

هللاكىسمأينعيليخبلا:لاق.اَلْامهِقاََْأيفاًملَعَج»:هلوقيفكاحضلانعو

.ىدهلانورصبيالمهفهللاليبسيفقافنإلانعمهيديأ
[۱٠٠1]كسملللجعمهللانايداني/ناكلمهبلكودقوالإحابصنمام:لاقهنأبعكنعو

ناكلموالإهسمشتبرغموينمامءادردلايبأنعةياوريفو.ًافلخقفنملللجعوًافلتهلام

.ثيدحلا.نايداني
 

.۲۳۷:ةيآلاةرقبلاةروس(١)
.۸:ةيألاسيةروس)۲(



سفنلاةرطتق“٠

بيرقةنجلانمبيرقهللانمبيرقيخسلاليهللالوسرلاقلاقريبزلانبةورعنعو

ريبزاي":لاقفهيلإهتمامعذبجفكاسمإريبزلانعهغلبهنأليهنعو."”رانلانمديعبسانلانم
.«كيلعكوأفكوتالوكيلعقفْأقفنألوقيكريغىلإوكيلإهللالوسرانأ

ينيعيفنالفرغصدقل:لاقفالجرفصودقوًايبرعأتعمس:لاقيعمصألانعو
نأ:دقعلاباتكيفركذو.هاتأاذإتوملاكلمهاراذإلئاسلایریامنأكفهينيعيفايندلامظعل

امفربشيفربشينطبامنإ:لوقيومايأيفةلكأهيفكتناكوءالخبلانمناكريبزلانبهللادبع

:ريبزلایلومهرجووبآهيفلاقف:لاقهیفکينأىسع

نيكاسمللًاريثكًاريختيقبادقوتعبشدقًاربشكّنطبناكول
نيدالوايندىلعكبتملةحئاجمايإلانمكبصتنإف
نيملايفزخلالشمكيداؤفىتح اهسردتفارعألاةروسيفتلزام

نوبغمقحيدنعلحالفلاوجريينعيصفالومتشكًارمانإ

لتاقفبهذإ:لاقف.ماشلالهأكنعلتاقأوينطعأ:هللاقفيبارعأهيلإلبقأو:لاق

هلأسييبارعأءاتأولاق.ةئيسنكمهاردوًادقنيحورتلعجكارأ:لاقف.كتيطعأتييعأنإف

الصوتسمكتيتأامنإ:ىبارعألالاقف.تبسباهلعنأ:لاقف.هيلعتبقنهتقاننأركذيوانالمح

نباولاق.اهبحاصونإ:لاقف.كيلإينتلمحةقانتلمحالف:لاقو/.ًافصوتسمكنآملو
:رعاشلاهيفلاقف«يرمأمتيصعويرمتمتلكأ:لئاقلاريبزلا

رمليةفالخلاوُجْرَيرشأىلعبلاغكبَرَوركبابأتيأر
نمرثكأذخأيفءاصقتسالاىلعلخبلالمحيرهنألًاليخبلزعأال:لاقةفينحيبأنعو

میرکیصقتساامهللاو:يلعلاقو.ةنامألانومأمنوكيالاذكهناكنمفنبغينأةفيخهقح

يأ-ةشئاعيبنلافرعينعي.ېضْعَبنَعُنِضَرُحَأَوُهضُعَبَفّرَع®:ىلاعتهللالاقطق

:لیقضبنَعَنضَّرْعَأَوِ»ءةيطبقلاةيرامهميرحتوهواهايإهثيدحضعبءاشفإ-اهملعأ
.ملعأهللاورشنتالثلهنعضرعأهدعباهيبألنوكتةفالخلانأاهلهثيدح

كحوءديدقلالكأوءءالخبلامذ؛ثالثالإتاذللانعيقبام:لاقهنأظحاجلانعو

هاورو.لخبلاءادلااودأو:هيفركذيملوبيرغ:لاقويذمرتلاهاور:(۳/١۲4)ينغملايفيقارعلالاق(۱)
.انهامممتابءايحإلايفركذناكو:تلق.هيفينطقرادلاةدايزلاهذهب

1:ةيآلاميرحتلاةهروس)۲(



۹۱سفنلاةرطنق

لييبنلادنعةأرماتحدمولاقءهلهبيغالليخبلا:لاقهنأثراحلانبرشبنعو.برجلا

.ذإاهريخامف»:لاقًالخباهيفنأالإةماوقهماوص:اولاقف

بولقىلعبركءالخبلاءاقلو«بلقلايسقيليخبلاىلإرظنلا:لاقهنأرشبنعو
دقعواطعةنباالإوهام:مهلوقليخبلايفبرعلالاثمأنمودقعلاباتكيفو.نينمؤملا

بلقلاىبأي:لاقهنأذاعمنبىيحينعو.لحتنتداكتاللولبملااشرلادقعنأل.اشر

لخبأ:زتعملانبالاقو.ًاراربأاوناكولوًاضغبلإءالخبللوءاراجفاوناكولوًابحلإءايخسألل

سيلبإاي:لاقفهتروصيفنيعللاسيلبإيقلمالسلاامهيلعايركزنبىيحينأيكحو

[10۳]نأفاخأيخسلاقسافلاوءهلخب/ينافكدقليخبلانأل:لاق؟مِل:لاق.يخسلاقسافلاىلإ

.كتربخأامىيحيكنأالول:لوقيوهوىلومث«لبقيفهئاخسيفهيلعهللاعلطي

حرجلاام:ةنيدملليق:لاقدقعلاباتكنمو.ةمختلانمنمآليخبلافيض:لاقيو

فوقو:تلاق؟لذلاامف:ليق.هدريمثميئللاىلإميركلاةجاح:تلاق؟لمدنياليذلا

باقريفننملاذاختا:تلاق؟فرشلاامفليق.هلنذؤيالمثءيندلابابىلإفيرشلا

.ةفوصهيبجاحىلعنالفءاج:ًابئاخءاجوهتجاحبرفظيملنملبرعلالوقتو:لاق.لاجرلا

ءاشثلاوةوحخألااهبتبلطسيقموقلنهتكحثالث

لصف

۳«اهساوسوواهفارسإويسفنحشنمكبذوعأينإمهللا»:وعديمالسلاهيلعناک

ةقفنلايفلاقيامرثكألخبلاف؛لخبلانمدشأحشلا:اولاقفامهنيبنوقرفمقّرفو:لاق

فاحتإيفيديبزلا‹(0۹)قالخألامراكمينيطئارخلا(۲0۷)دهزلايفكرابملانبا:دنعهفارطأ()

.)۷/0۳۹)نيقتملاةداسلا

.(۹/۳٤۲:٢٥۲)نيدلامولعءايحإيفراثألابلغأعجار()
.(۳۰/۱۸)ریسفتيفيبطرقلادروأ(۳)



سفنلاةرطنق۹۲

.٩”4ديقتنعلحيامللَعَينَمَو»:ىلاعتهللالاق«اهبابسأو
هللالاقندبلارئاسيفولاملايفنوكيوهفءعانتمالاوةهاركلاىلعّينبمحيشلاو

نعو.ةيآلا.هفتمشقوينَمَو»:ىلاعتلاق.ةيآلا.”€رْيَعْلاىلَعةَحِشَأ»:ىلاعت

نعو.هدييفامبلخبينألخبلاو«سانلايديأيفامبلجرلالخبينأحشلا:لاقسواط

هذخأيىتحهريغدييفامبحشييذلاوهحيحشلانأل«لخبلانمدشأحشلا:لاقرمعنبا

:كرابملانبالاقكلذلوءهدييفامبلخبييذلاوهليخبلاو‹هکسمیفهدييفامبحشيو

.لذبلابسفنلاءاخسنملضفأسانلاديأيفامبسفنلاءاخس

قوينَمَوِ:لوقيهللاتعمس«تكلهنوكأنأفاخأينإ/:دوعسمنباللجرلاقو0[
:لاق.ءيشيدينمجرخيداکيالحیحششلجرانأو.ةيألا«َدوُحِلْفْمْلامُهَكيلوأفهيفحش

لخبلاكلذنكلوءاملظكيخأمحللكأتنأحشلانكلوهللاهركذيذلاحشلابكلذسيل

ىدانمحشلانمَءىيرب»:لاقهنأييبنلانعو.هاوهعبتي:سابعنبالاق.حشلابسیلو

ءهنعهللاهاهنًائبشذخأيملنم:ديزنبالاقو.*«ةبئانلايفىطعأوء؛فيضلاىرقأوةاكزلا

.هسفنحشیقودقفهبهللاهرمأءيشعنمىلإحشلاهعديملو

قيدصتلانهوياذهوءبيثيالوفلخينأىلاعتهللابنظلاءوسنوكيلخبلانأملعاو

.مهلحصنلاومهتنواعمكرتنمقلخلانيبو

رضأحشلا:لاق.رقفلا:اولاق؟مدآنبابرضأءيشيأ:هباحصأللاقیرسکنأيورو

ءالخبلارابخأيف:لصف

لاقو:لاق.ناسارخلهأمثورملهألخبىلعسانلاعمجأ:لاقدقعلاباتكنمو

ةضيبهديبوًاريغصلفطورمبتيأرو:لاق.ءاملايفمهمؤلنأتملعفهدحولکيهتیأرينإف

.۳۸:ةيآلادمحمةروس(١)

.1۹:ةيآلابازحألاةروس(۲)
.١1:ةيآلانباغتلاةروس(۳)
.(٤/٤٤۲)ريبكلامجعملايفيناربطلاهاور(8)



۹۳سفنلاةرطنق

عبطمهيفمنملاومؤللانأتملعف.كديعستسيل:لاقف.ةضيبلاهذهينطعأ:تلاقف
.بكرم

ءةقفنلالقثتسافءزوللاقيوسىلعهولدفلاعسنمهردصيزورملجریکتشاو:لاق

[°10]هلدفنيقفوملاضعبهلحيتأذِإمايألالطاميوهامنيبفهيلعفخأ/عجولاىلعربصلاىأرف
.ردصلاولجيهنإ:لاقفةلاخنلاءامىلع

رضحاملف‹مصعيهدجوف‹«هردص,ئلجفاهئامنمبرشف»هلتخطفةلاختلابرمأف

اهءامتدجوينإفءةلاختلاانتيبلهأليخبطأ:هلايعمأللاقف.ءاشعلاىلإعفرفهبرمأهءادغ

هذهىلعهللدمحلافءاذغو‹ءاودةلاخنلاهذهبكلهللاعمجدق:تلاقف.ردصلاولجيومصعي

.ةمعنلا

ليتفاهيفةجرسمبوهاذإف«ليلبناسارخلهأنملجرىلعتلخديزورملجرلاقو
دوقعمطيخبدوعاهيلعقلعدقوحلمنمءيشةجرسملانهديفيقلأدقوءةقرلاةياغيف

دوعلااذهلابام:هلتلقف.دوعلابةليتفلاسأرصخشأحابصملاىشعاذإفةجرسملاىلإ

.اطوبرم

ءاناشطعالإهدجنملفهريغىلإانجتحاعاضوهظفحنملاذإف«نهدلابرشدق:لاق
هللالأسأوبجعتأانأامنيبف:لاق.ةليلءايضردقبرهشلايفاننهدنمعاضًامئاداذهناكاذإف

تعقوفءيشنمتررفنالفايآ:لاقفدوعلاىلإرظنفورملهأنمخيشهيلعلخدذِإةيفاعلا
دوعلااذهبسيلوأ؟ءايشألارئاسنمناذخأيسمشلاوحيرلانأتملعامأءهنمرشوهاميف

كلثمًالهاجتنكدق:لاق؟شطعأةليللاكجارسإدنعوهو؟ءاورإجارسلاءافطنادنعةحرابلا

نإف؛ةريغصةلسموأةريبكةربإدوعلاناكمهللاكافاعطبرا«دشرأوهاملهللاانقفوىتح

ةليتفلانطقنمةرعشلاهبقلعتتامبرةبصقلاودوعلاوفاشنريغكلذعموىقبأديدحلا

نمكنأملعتالكنإوالآ:يناسارخلالاقف.اهئافطنالًاببسكلذناكاميروءاهنمصقنتف

ءادعأومكايإ/:لوقيسرشأنبةمامثناكو:لاق.نيحلاصلالامعأبعمستىتحنيفرسملا
كلهألءاملابهيلعناعأهللانأالولف«كولمملاهلودعىدعأنأاوملعاوءاهباومدأتنإزبخلا

دقفيرشقبينلكأنم:لوقيءالقابلانإف؛هرشقبءالقابلااولك:لوقيناكو.لسنلاوثرحلا

لاقءكلملادبعنبماشهءالخبلانمو:لاق.هتلكأانافيرشقريغبينلكأنموءينلكأ
يفديزت:تلقف.كتجاحلس:لاقفهتفرظأوهنثدحفماشهيفتلخد:ناوفصنبدلاخ

هتيلتیانسحءالبلامآاهتثدحأةدابعلا؟ميو؟ميفو؟مِل:لاقمثًايلمقرطأف.ريناندةرشعيئاطع

]٦1۰[



سفنلاةرطنق۹

هللاكقفو:تلقف.لاملاتيبهلمتحيمللاؤسلاهركأناكولوناوفصنباايالآ؟نينمؤملاريمأ

هقماوَتقيِدَصوأیرَقةَعينَصُهُواَطَعَكيَلَعبجولَلاَمْلااذإ

ةقئاقحالإَلاَمْلاكليملوٌةوقَومْرَحعلاضتَبَوتم
نمرثکيفيريغمعنمينأتيبحأ:لاقف؟لخبلانييزتىلعكلمحام:دلاخلليقف

بهاراي:ماشههللاقف.ةهكافلابيطأهلينتجيلعجفهلًاناتسببهارلاهلخدأفهيلإلدعف

لاقف؟ينبيجتالكلام:لاقفتكسفمالكلاهيلعداعأمثهنعتكسفاذهكناتسبينعب

تفتلاف.عبشتكلعل:لاق؟كحيواذامل:لاق.كريغمهلكاوتامسانلانأتددو:بهارلا

:لاق.هلثمرُخكيقلنإامهللاو:لاقف؟اذهلوقيامتعمسأ:لاقفيبلكلاشربألاىلإماشه

ةمقليفةرعشتقلعتذإهعملكأيوهامنيبف«كلملادبعنبماشهةرفصيبارعأرضحو

نمةظحالم/ينظحالتكنإو:لاق.يبارعأايكتمقليفةرعشكدنع:ماشههللاقفيبارعألا1

:لوقيوهوجرخفًاديأكدنعتلكأالهللاوءيتمقليفةرعشلاىري

ٍدْمَعىّلَعليكألافارطأطحالبلاٍبةَراَيزنمٌرِيَعثوَمْللو
:رخآلاقو

عوُجْلانمنوُفْذَمَلوُأثنكلةذِإِءاَدَملايفيِلاكاكِيلَعلَو
عومَسَمريغعادوليلدتوَُصًائيُّمفيصلاِءاَعُدَدنَعلوق

برقهناریجضعبهاعدفلیخبرسوملجرةرصبلابناکو:لاق°ىلازغلاباتکنمو

«توملاوبركلاهبلزتفهنطبخفتناو«ءاملابرشيلعجورثكأوهنملكأف«ضيبةجهايطهيلإ
.تلكأامًايقتكيلعسأبال:لاقف:لاقفبيبطلهلاحفصورمألاهدهجأاملفىّولتيلعجو

.ضيبةجهايطًايقتأالوتومأ؛ضيبةجهايطًايقتأهاه:لاقف

يبارعألاسلجف.نيتلاهئاسكبىطغفنيتهيدينيبوالجربلطييبارعألبقأ:ليقو
رْوُطَو"نوُتيَرلاَو»:أرقومعن:لاق.نآرقلانمًايشنسحتله:لجرلاهللاقف

.(۳/0۰٥۳)نيدلامولعءايحإعجار()
يلازغللنيدلامولعءايحإيفاملقفاومهنأمثاهدعبقايسلاىلعًادامتعااهتفذحف.(نيتلاو):اهلبقءاج(۲)

)۱/۳٢٢۲(۱



٥۹سفنلاةرطنق

نبییحینبدمحمنأیکحیو:لاق.كئاسكتحت:لاق؟نيتلانيأو:لاقف.نيني

يلفص:لئاقهللاقوهنعهفلأيناکهلبیسنلئسفلخبلاحیبقالیخبناکكمربنبدلاخ

؟اهرضحينمف:لاق.شاخشخلابحنمةروقنمةفاحصوء«رتفيفرتفيه:لاقفهتدئام

تدبكتأوس:لاقو.بابذلاىلب:لاق؟دحأهعملكأيامفأ:لاق.نوبتاكلاماركلا:لاق

دمحمكلمولوءاهبطيخأةربإىلعردقأامهللاويأ:لاقفقرخمكبوثوهبَصاخ"تنو

هيلعيبنلابوقعيامهعموليئاكيموليربجءاجمثءاربإًاءولممةفوكلاىلإدادغبنم"تيب
[۸١1]ربدنم/دقيذلاهنبافسويصيمقاهب”طيختلاهانرعأ:هولأسوةريإنمنونمضيمالسلا

.لعفام

:لاقفبلغألانباهبوجهيةملسمنبدمحمءىنعملاذخأ:لاقدقعلاباتكيفو

ِِرْسْلاَواّضفلاةَعَسىلعًاربإلَتمُمَبلَقَأنباايرصفنأوَل
لشمتلويندقلاهيةرنيرينَيفسرُيكاتو
:رخآلاقو

لشنمٌيَيضَأفورماَكّفَكوادعولسعانجنمىلاكاس
لحلافرطةَواتدَمَأىلإىااذإىحكأييذلاىّمَ

موقوةيمأنبهللادبعنبدلاخنبىيحيىلعتلخد:مهضعبلاقدقعلاباتكنمو
نأنومعزي:لوقيوهديبهلطريلعجوهعفرف«ناوخلانمفيغرىلإهديٌدمفءهعمنولكأي
هيلعتلخدو:لاق.فيغرفصناذهنملكأييذلاةينازلانباينازلااذهنمفريغصيزبخ

ىحرجلاىلعزهجا:لاقف.لكاليديتددمفءاولكأدقسانلاوةعوضومةدئاملاوىرخأةرم

امأوذخفلاعوزتملاخرفلاوءاهنملينيتلاةجاجدللضّرَع:لوقي.ءاحصأللضرعتتالو

ءةجاجدنمًاذخفدقفف‹جاجديمشاهلارفعجيبأليوشو:لاق.هلضرعتتالفحيحصلا

لاقف.دريوأًارهشرونتلااذهيفزبخيالهللاو«رقعفيذلااذهنم:هرادرقعيفيدونفرمأف
انلطأفنوراهنبلهسدنعًامويانك:لبعدلاق.انمءاهفسلالعفامبانذخاؤتال:ربكألاهنبا

.نيتلاةروسلوأ)۱(

.(۳/٠6)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو.«تنأهلةءوس»:لصألايف()
.قباسلاردصملانمبيوصتلاو.«اقيب»:لصألايف()
.قباسلاردصملانمبيوصتلاو.«هنع»:لصألايف(8)

.طيخيلاهايإمهتراعإ:قباسلاعضوملاءايحإلايف()



سفنلاةرطنق۹

هيفزجيالمرهدقكيدقرماهيفةميدقةفحصباذإفئادغبيف‹عوجلاهبّرضىتحثيدحلا

ًاقرطميقبف.سأرلادقففةفحصلايفاماهببلقفزبخةعطقذخأف«سرضهيفرثؤيالونيكس

كنأتننظ:لاق؟ملو:لاق.هبتیمر:لاق؟سآرلانیآ:لاقفمالغلاىلإهسأرعفرمثةعاس

ءهسآرنعًالضفهلجربيمرينمتقمألينِإهلاوءكلذتننظءيشيآلو/:لاق.هلكأتال]

لثملااهببرضييتلاهنيعهيفو‹بجعهغامدوكيدلاحيصيهنموساوحلاهيفونيزسأرلاو

مظعنمشهأطقمظعريملوءةيلكلاعجولعفنيهغامدو«كيدلانيعلثمبارش:لاقيف

يردالهللاو:لاق؟وهنيارظناهلكأينماندنعنإفهلكتالأكلهجنمغلبناكنإف«هسأر

.كنطبيفهبتيمريردأهللاو:لاق.هبتیمرنيأ

مرقيىتحًالخبمحللالكأيالةصفحيبأنباناورمناكلاقيو:لاقيلازغلاباتكيفو

؟ءاتشلاوفيصلايفسأرلاالإلكأتالكارن:هلليقف.هلكأيفًاسأرهليرتشيف«همالغلسريف

محلبسيلوءهيفينشغينأعيطتسيالو‹مالغلاةنايخنمنمآفهرعسبفرعأسأرلامعن:لاق
ءكلذىلعتفقوًادخوأًانيعوأًانذأسمنإسأرلاامأوءهنملكأينأردقيفمالغلاهخبطي

دقفهخبطةنؤمىفكأوءنولهغامدوًانولهتمصلغوًانولهنذأوًانولهنيعلكأًاناولأهنملكآو

يلام:هلهأنمةأرماهلتلاقفةفيلخلايدهملاديريًامويجرخو:لاق.قفاومهيفيلتعمتجا

اهاطعأفًافلأنيتسىطعأفءامهردكتيطعأفلأهئامتيطعأنإ:لاقةزئاجلابتعجرنإكيلع

.قنادناصقنبباصقلاىلإمحللادرهلقيدصءاعدفمهردبًامحلىرتشاو:لاق.قناودةعبرأ

لعجفمحازمنبنامیلسديبمهردعقودقو:لاقدقعلاباتكيفو.فارسألاهرکأ:لاقو

الإنوکينأاذهليغبنيامءدحأهللاوهلق:رخآقشيفوهللاالإهلِإال:قشيفلوقيوهبلقي

'.قودنصلايفهبىمروةيقروأًاذيوعتالإنوکينأ

بدينيبوهلطاطسفیفوهويبارعألخدو:لاقيلؤدلادوسألاوبأ/:ءالخبلانمو]1[

:لاق.لخدأ:ىبارعألالاق.ةلوقمةملك:دوسألاوبألاقف.مكيلعمالسلا:لاقفبطرقبط

يلنذأتآ:لاق.نادربتامهيلعل:لاق.ّيمدقتقرحأءاضمرلانإ:لاق.كلعسوأكءارو

لإتياردق:لاق.كنممألأالجرتيأرامهللاب:لاق.كلرّذقامكيتأيس:لاق.كعملكف
يبارعألاىلإاهذبنتاريمتالإقبطلايفقبيملىتحلكأيدوسألاوبألبقأمث.تيسنكنأ
اهحسمتيذلانمرذقأهباهحسمتيذلانإاذهاي:دوسألاوبآهللاقف.هئاسكباهحسميلعجف

نبمثیهلا.اهعدتلتنكامليئاكيموليربجلالوهللاو:لاق.ناطيشللاهعدأنأهركأ:لاق.هتم

هلىلخأفةماميلابلجررعاشلاةصفحيبأنبناورمدلاوةصفحيبأىلعلزن:لاقيدع



۹۷سفنلاةرطنق

عجرمثهيلإجاتحيامىرتشاففيضلاجرخفءةليللاكلت:هارقهمزلينأةفاخمبرهمثلزنملا
:هيلإبتکو

4بنيعالاقلاي

:ىنعملااذهيفرخآلاق

اسرىفاصلاةيشحخمهارتر

:ىنعملااذهرخآلاقو

مهلكاوفااولاذإموق

مُهَبلكفاضألامحناذِإوق

ًافيغَرنوصيىلااًذَحنإ
كء9,سو.مو
الظطلامدانمِنْيترفصيفوه

یَسوُمتوباتفوجيفباريف/

فوحْلادشنيآأبرافَو

مصوم

فيصلاىلعافيضنكتغجزأف

ِناذأالبةالّصلاَدوُمْيِقُي

ليسنئيرظاقوبلام
لينييينيسييفي

.ليصحتلاةدئافالبليوطتلاةفاخماهتكرتةريثكمهيفةلوقملاراعشألاوءالخبلارابخأو

ول:يلؤدلادوسألاوبألاق«يعمصألادقعلاباتكنمو:مهلخبيفءالخبلاجاجتحا

يفنيكاسملااوعيطتال:هينبللاقو.مهنمًالاحءوسأانكلانلاومأيفنيكاسملاانعطأ

زعهللااوداحتال:لاقو.مهلاحلثميفمكوريىتحمكنمنوعنقيالمهنإف؛مكلاومأ

ءرقفلاالإمهلحلصيالًاموقنأملعهنكلوء؛لعفلمهلكسانلاينغينأءاشولولجو

.ىنغلاالإمهلحلصيالموقو

ملينإبلغتينباخآاي:لاقف.هلأسأةدنکنمالجرتیتأ:بلغتنملجرلاقو

ةبوطاهوضقنليرادنمسانلاتنكمولهللاوينإءَّيلِإكنمبرقأنممرحأىتحكلأسأ

«سانلانمهتعنمامالإيضرعويلهأويلامنميدينميقبامبلغتينباخأايهللاوقبوط

كمهرد:امهبتکسمتامریخبلازتنلنيئئابكيصوأينباي:هنبالنامقللاقو
۷/۳ج/تاريخلارطانق

]۱١۱۱[



سفنلاةرطنق۹۸

يفامكبلطنمريخكدييفامككاسمإيلؤدلادوسألاوبألاقو.”كداعملكنيدوكشاعمل

:ىنعملااذهيفدشنأوكريغدي

:سمتلملالوقهريظنو

داَررعيالبليفٌبرَضَواقلنيريلالاظفر
داَسَمْلاعَمريكْلاىَقْيالووفدْنرَيليقلاعالضإ
.هنمضرعأرهدلا:لاقف؟ضيرعكلامنإفقفنتالكلام:ناوفصنبدلاخلليقو

لاقو.هلوأيفتومأالنأفاخأينكلو/ال:لاق.هلكرهدلاشيعتنألمأتكنأك:ليق7

الهنأل؛مسالااذههللاينمدعأال:لاق؟ليخبكللاقينأىضرتأ:يناريحللتلق:ظحاجلا

.تئشمسايابينّمَسولاملايلمّلسفلاموذانأوالإليخبيللاقي

ءدمحلاولاملامسالااذهلهللاعمجدقفءلاموذتنأوالإيسكللاقيالو:تلق
ثكملًاببسليخبمهلوقيفنإبيجعقرفامهنيب:لاق.مذلاولاملامسالاكلذلعمجو

مساومزحهيفلخبلامساو«يکلمنمهجورخلببسيخسمهلوقيفويكلميفلاملا
دمحلاينغلفأاموءهلهألةيرخسحيردمحلاو‹هلهألمركموعفانلاملاوعييضتهيفءاخسلا

.هودعتمشوهلایععاجوهدسجیرعوهنطبعاجاذإهنع

نأكيلِإجاتحانمو؛كعمميقيلأكنعىنغتسانمنأشنم:مهجلانبدمحملاقو
اميفهلفطلتتنأو؛كنعهينغيامهللذبتالأهتدومبكنظوكقيدصلكبحنمولوزيال

.كيلإهجوحي

هناعأدقفهقيدصىنغأنمف.كلكأيهنمسوءكعبتيكبلكعجا:اذهلثميفليقدقو

روجفلانيزمنأامكءرداغلاكيرشردغلاىلعنيعملاو؛ركشلانمهيابسأعطقوءردغلاىلع

ملنإاذهحشلاولخبلاعضوميفعضويالنأبجيهنأالإلوبقمرهاظناكنإولوقلااذهنأىرأ(١)

ىلاعتهللاهقصونامقلنإفمالسلاهيلعنامقليفيفخفرطنمنعطلاهبديرأوحيحصريغنكي

يفطسوتلاوهلببابلااذهيفهعضونمهيلإبهذامهدوصقمسيلوهيلإلوقلااذهحصولفةمكحلاب
سانلاملعأنمولاملايمنيامميهلبفارسإلانمةقدصلاتسيلوريتقتلاوفارسإلانيبقافنالا
يفهركذينأهيلعناكوكلذىلإهبتتيملىلاعتهللاهمحرفلؤملانأنظأوةمكحلاهللاهاتآنمكلذب
.ملعأهللاواذهءالثمداصتقالاباي



۹۹سفنلاةرطنق

ملعتنالفءءاطعلانمدشأهنإفدّرلااوملعتَينَباي:هينبليدسألاورمعنبديزيلاقو

لاقينالوءمهيلعاهمسقولنمممهنيعأيفمظعأفلآةئاممكدحأدنعنأميمتونب

:سرشأنبةمامثللجرلاقو.ريقفوهويحسهللاقينأنمريخينغوهوليخبمكدحأل
.ةجاحكيلإيلانأو:لاقةجاحكيلإيلنإ

:لاق.تلعفدق:لاق.اهءاضقنمضتىتحاهركذأال:لاق؟ّيلِإكتجاحامو:لاق

[1۱۳]تددو:رذنملانب/نيصحلاقو.لجرلافرصناف:لاق.ةجاحينلأستالنأكيلإيتجاح

؟هبعنصتتنكامف:لیق.ءيشبهنمعفتنأالًابهذدحألثميلنأول

بلطبكيلع:ءامكحلاضعبلاقو.مودخملاملانأل؟هيلعينمدخينمةرثكل:لاق

هيفعفتلاوًاميسجهيفظحلاناكلكودعبلقيفلذوكبلقيفزعهنأالإهيفنكيملولفىنفلا
:ءالخبلااهبلثمتييتلاراعشألانمو.ًاميظع

E ee ege 7 < . . ركشلاٍةلقنمَتْبَرَجامسانلاىلإهتغنصريخلكيفيِندَهْزَو2

:رخآلاقو

:ةمرهنبالوقو

ُغوقزَمهصمقبيَجَوقلعهادوىلافّرّشلاكريذَق
نبالوقهلوقو.يمئاللرثكأناكلفلأةئامسانلانيبتمسقول:نوراهنبلهسلاقو

لخبللاهيفجتحيةروهشمةلاسردقعلاباتكيفلهسلو.عيمجلاءاضرإعيمجلاعنم:مهجلا

رمأوباقعلاهيلعدعوو‹همذولخبلانعیھنو‹ةرفغملاوباوثلاوفلخلاولضفلاهيلع

نعىلاعتىهنوءاهلةدهاجملامظعأسفنلابوبحموهيذلالاملاقافنإيفىوهلاةدهاجمب

.سفنلاتاوهشمظعألاملاكاسمإيفوءىوهلاةقفاوم

رضغبمليخبلاوء؛هحدمىلعنسلألاتقفتادقوبولقلاىلإبّبحمىخسلانأًاضيأو

حشلابفصويالومركلاودونجلابفصويىلاعتهللاوهمذىلعةنسلألاتقفتادقوبولقلاىلإ

.°”ناعتسملاهللاو‹هفالخبىخسلاوهللابءىسيليخبلاو«لخبلاو

=اذهيفروكذمسيلاماهنموانهوهاماهنمنيدلامولعءايحإيفءالخبلارابخأوتاياكحضعبعجار()



سفنلاةرطنق1

لصف

كيهانوقالخأةعبرأ/هببسبناسنإلايفثدحيدقوةمذملكىلإةعيرذلخبلانأملعا

.قوقحلاعنمو؛نظلاءوسوءةرشلاو«صرحلا؛يهوًامذاهب

.بلطلايففارسإلاوحدكلاةدشوهف:صرحلاامأف

هرشلاوصرحلانيبقرفاذهفءةجاحريغلراثكتسالاوةيافكلالالقتساوهف:هرشلاامأو

نمهرشلا:ءامكحلاضعبلاقو.هينغيامشاعامدجيملهيفكيامشيعلانمهيدجيالنم

.موللامئازع

ىلإلؤياكشتناكقلاخلابتناكنإف.لهأاهلوهنمبةقثلامدعوهف:نظلاءوسامأو

هريغبناسنإلانظنألءناوخوًاناتخماهبريصيةناختساتناكقولخملابتناكنإوءلالضلا

.سانلايفهدقتعاًاءوساهنمیأرنإو«هريغبهنظًاريخاهيفدجونإف«هسفننمهاريامبسحب

نمنأ:ءامكحلالوقنممدقتدق:ليقنإف.هيفامبحضنيءانإلك:لثملايفليقدقو

.مهيفءوسلاداقتعاالمهيلإلاسرتسالاةلقهليوأت:ليق.نظلاءوسمزحلا

هذهىلإليخبلالاماذإَفءاهبوبحمقارفبحمستالليخبلاسفننإف:قوقحلاعنمامآو

.ملعأهللاو«لومأمحالصإلدوجومريخهعمقبيملةمومذملاقالخألا

لخبلاجالعيف:لصف
:ناببسلاملابحلوءلاملابحهببسلخبلانأملعا

ريصقناكنإوءلمألالوطعملاملابالإاهيلإلوصواليتلاةوهشلابح:امهدحأ
ةلخبمدلولا»:ثيدحلايفءاجدقو‹لمألالوطماقمهبلقيفاوماقدالوأهلنكلولمآلا
لخبلايوقىلاعتبرلانامضبةقثلاةلقورقفلافوخكلذىلإفاضتااذإف.«ةلهجمةنبجم
.ةلاحمال

رصتقااذإهرمعلوطهيفكيامهعمنمسانلانمفءلاملانيعبحينأ:يناثلاببسلا
دلوالوًاريبکًاخیشنوکيامبرو‹حيحشوهوًافلألضفيوةقفنلايفةداعلاهبترجامىلع

.(۳/٢٢۲:٢٢۲)باتكلا=

نودةرمنبیلعیثيدحنمةجامنباهاورءاةنزحم»:ةياوريفداز:(۳/5٥60)ينغملايفيقارعلالاق()
نبدوسألاثیدحنممكاحلاو؛دیعسيأثیدحنمرازبلاوىلعيوبةدايزلاهذهبهاور«اةنزحم»:هلوق
.حيحصهدانسإوفلخ



١٠۱سفنلاةرطنق

[١٠1]راصلبضرملادنعهسفنةاوادمبالوةاكزلاجارخإبهّسفنحمستالوةريثكلاومأهعموهل/

ميظعبلقلايفضرماذهو«قدصتيوآلکيناهسفنحمستالاذهعمو؛‹هؤادعأاهذخأي

لاملابدوصقملانأل؛هجالعىجريالنمزمضرموهفسفنلاربكيفامّيسالوجالعلاريسع
ةجاحءاضقالبريناندلابحمفرجحلاةباثمبناسنإللاةجاحءاضقنعلضافلاو.ةجاحلاءاضق

.لاملابحبابسأهذهف‹لالضلاةياغكلذورجحلابحمك

حلاعيوربصلاوریسیلابةعانقلابةوهشلابحجالعفءاهدداضيامبةلعلكجالعامنإو

هقلخيذلانأبدلولاىلإبلقلاتافتلإجلاعيو«نارقألاتومبو«توملاركذةرثكبلمألالوط

ناكنإوءةعفنملاهلتراصًايقتهدلوناكنإفرشىلإوهبلقنيوريخبهكرتيلهدلوللاملا

.مهنععبطلاةرفنوءالخبلالوحأيفًاضيألمأتلارثكيوةيصعملاىلعهلامبناعتساًاقساف

الإهنمظفحيالفهلجأنمقلخاذاملوءلاملادوصقميفركفتينأبهبلقًاضيأجلاعيو

:ىلاعتهلوقيفوهبلخبلامؤشيفركفتيو«هرقفمويلًاباوثهسفنلهرخدييقابلاوهتجاحردقب
eEوروباووورروال مُهبقَعافنوضرعُمْمُهَواولوتوهباًولخَب:هلوقىلإ.هلْضفنماتاتأنلهللاَدَماَعنَممهنمَو

."”بطاخنبةبلعثىفتلزنةيآلاهذهنأانغلبو.ةيآلا.4اقان

 

هللالوسراي:لاقةبلعثنأيلهابلاةمامأيبأنعيورهنأكلذو:بطاخنبةبلعثةصق

[١١۱]هيلعلاف.«هقيطتالریثکنمريخهرکشيدؤتليلقةبلعثاي»:لاق.ًالام/ينقزرينأهللاعدأ

يسفنيذلاوامآ؟هللايبنلثمنوكتنأىضرتامآ؟ةوسأيفكلامأ«ةبلعثاي»:لاقف.نيترم

توعدنئلقحلابكثعبيذلاو:لاق.«تراسلةضفوًابهذلابجلايعمريستنأتئشولهديب
مهّللا»:مالسلاهيلعلاقف.نلعفألونلعفألوهقحقحيذلكنيطعأللامينقزرينأهللا

لزنفاهنعىحتتفةنيدملاهيلعتقاضفءدودلاومنيامكتمنفًامنغذختاف.«ألامةبلعثقزرا

ترثکوتمنفامهاوسامعديوةعامجلاعمرصعلاورهظلايلصيلعجىتحاهتيدوأنمًايداو

ءةعمجلاكرتىتحدودلاومنيامكومنتتقفطفءةعمجلالإةعامجلايفةالصلاكرتىتح

نبةبلعثلعفام»:ٍألَيلاقفءرابخألانعمهلأسيفةعمجلاموييفنابكرلاىقليقفطو

.٢۷٠٠۷۷۷:تايآلاةبوتلاةروس()
O O . هذههتصقلوحروديامودحأبلتقيردبيراصنأوهو«فيرحتوهو.بطاخنبةبلغت:لصألايف()

.ءارتفاوبذکضحم
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اي»:لاقف.هلكهرمأبربخأوءةنيدملاهيلعتقاضفًامنغذختاٍلَيهللالوسراي:ليقف«؟بطاح

لوسرثعبف.ةيآلا€ةَفَدَصْمِهلاَومأنمذُح»:ىلاعتهللالزنأو:لاق.ًاثالث«ةبلعثحيو

نأامهرمأوءةقدصلاذخأبًاباتكامهلبتكوميلسينبنمالجروةنيهجنمالجروليهلا

اذخوميلسينبنمنالفيوبطاحنبةيلعثباًرُم»:لاقو‹نيملسملانمةقدصلااذخأيواجرخي

ام:لاقفمالسلاهيلعيبنلاباتكهأرقأوةقدصلاءالأسفةبلعثايتأىتحاجرخف.«امهتقدص

ماقفامهبعمسفءيملسلاوحناقلطناف.َيلِإنادوعتمثاغرفتىتحاقلطناةيزجلاتحأالإهذه
ءاذهكيلعبجيال:ًالاقاهايأراملفاهبامهلبقتسامث.ةقدصللامهلزعفهلبإنانسأريخىلإ

نماغرفاملفاهاذخأتلاهتأيهامنإفةبيطاهبيسفنواهاذخلب:لاق.كنماذهذخأنديرناموأ

الإهذهام:لاقفهيفرظنفامكباتك/ينورأ:لاقف.ةقدصلاهالأسفةبلعثبارَمىتحامهتاقدص1]
حيواي»:لاقامهأراملفيييبلاايقلىتحاقلطناف.ييأرىرأىتحاقلطناةيزجلاتحخأ

هللالزنأفيملسلاعنصيذلابوةبلعثعنصيذلابءاربخأفيملسللاعدو‹املعينألبق.«ةيلعث

نمنَنوُكَتََونفدهِلْضَفنماَناَأنلهللاَدَماَعنَممُهْنَو».ةبلعثيفىلاعت

جرخف.هیفلزاميسةبلمثبراقأنملجرو6الوسردنعو.ةيآلا.«نيحِلاَصْلا
مالسلاهيلعيبنلاىتأىتحجرخف..كيفهللالزنأدقةبلعثايكلمآال:لاقفةبلعثىتأىتح
ىلعبارتلايثحيلعجف«كتقدصكنملبقأنأينعنمهللانإ»:لاقفهتقدصهنملبقينأهلأسف

ىلإعجرهنملبقينأ«ىبأاملف.«ينعطتملفكترمأكلمعاذه»:مالسلاهيلعلاقفهسأر

ءاجوهتماهلبقينأىبأذهنعهللايضرركبيأىلإاهبءاجهللالوسرضياملفلزم

نايغطاذهف«”نامثعةفالخدعبةبلعثيفوتفءهنماهلبقينأىبأفهنعهللايضررمعىلإاهب
۱۱همؤشولاملا

لصف

نمهبعفتنياممءيشمهيديأيفسيلممألانمةمأىلعىتأنينرقلااذنأيكحو
اوعروءاهدنعاولصواهوسنكوروبقلاكلتاودهعتاوحبصأاذإفءاروبقاورفتحادق«مهايند
نينرقلاوذلسرأفضرألاتابننمشياعمكلذيفمهلهللاضيقدقو‹مئاهبلاىعرتامكلقبلا
ءنينرقلاوذهيلإلبقأف.ةجاحهيلإيلام:لاقف.نينرقلااذكلملابجأ:هلليقفمهكلمىلإ

.١١٠:ةيآلاةبوتلاةروس()
.٥۷:ةيآلاةبوتلاةروس(۲)
.فيعضدنسبيناربطلاهاور:(۳/٦۲6)ينغملايفيقارعلالاق(۳)
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ةجاحكيلإ![يل]تناكول:لاقف.انأتئجىتحتيبأفينيتأتلكيلإتلسرأ:هللاقف

:اولاق؟اهيلعممألانمًادحأرأمليتلالاحلاىلعمكارأيلام:نينرقلاوذلاقف.كتيتأل

[1۱۸]؟امهبمتعتمتساف/ةضفلاوبهذلانممتذختاالفأءيشالوايندمكلسيل:لاق؟كلذامو

.هنملضفأوهامىلإهتعدوهستتقتلإايشاهنمطعيملدحلنألاهانهركامنإ:اولاق

اندرأ:اولاق؟اهدنعمتيلصواهومتسنكواهومتدهعتمتحبصأاذإفًاروبقمترفتحامكلام:لاقف

نملقبلاالإمكلاعطالمكارأو:لاق.لمألانمانروبقانتعنماًلِمأواهيلإانرظناذإ

انهرك:اولاق.اهبمتعتمتسافاهومتبكرواهومتيلتحافءماعنألانممئاهبلامتذختاالفأضرألا

شيعلاىندأمدآنبايفکيامنإوغالبضرألاتابنيفانيآروءاهلًاروبقاننوطبلعجننأ

كلمهديطسبمث«ماعطلانمناكامانئاكامعطهلدجيملكنحلازواجامنإف؛ماعطلانم

ال:لاق؟اذهنميردتأنينرقلااذاي:لاقف.ةمجمجلوانتفنينرقلايذفلخضرألاكلت

مشغفء؛ضرألالهأىلعًاناطلسهللاهاطعأ«ضرألاكولمنمكلموه:لاق.يردأ

هيلعهللاىصحأدقءىقلملارجحلاكراصف«توملابهمسحهنمكلذهللاىأراملف؛ملظو

؟اذهنميردتأنينرقلااذاي:لاقوةيناثةمجمجلوانتمث.هترخآيفهبهیزاجيىتحهلمع

سانلابهلبقيذلاعنصيامىريناكدقدعبهللاهکلمكلماذه:لاق؟وهنموءال:لاق

دقیرتامکراصفهتکلمملهايفلدعلابرمأوللعشخو‹؛عضاوتفمشغلاو‹ملظلانم

:لاقفءنينرقلايذةمجمجىلإىوهأمث.هترخآيفهيزاجيىتحهلمعهيلعهللاىصحأ

اجاكذختافيتبحصيفتنكاعنينرقلااذايرظنافهذهكتناكدقنأكةمجمجلاهذهو

نوكننأالوناكميفتنأوانأحلصأام:لاق.لاملااذهنمهللايناتأامیفاکیرشًاریزوو

.قيدصيلوودعكلمهلكسانلانألجأنم:لاق؟مِلو:نينرقلاوذ:لاق.ًاعبمج

[11۹]ينيداعيًادحأدجأالوءايندلاولاملاوكلملانمكدييفاملكنوداعي:لاق؟مِلو:لاق/

هنمًابجعتمنينرقلاوذهنعفرصناف:لاق.ءيشلاةلقوةجاحلانميدنعاملوكلذليضفرل

.ملعأهللاوهباظعتمو

نإهدرونسامعمةفرعملاوملعلاةهجنملخبلاجالعلةيودأتاياكحلاويناعملاهذهف

ةريصبلارونبكلذناسنإلالمأتاذإفءهلضفوءاخسلاحدميفتاياكحلاورابخألانمهللاءاش

هتبغرتجاهانركذامققحتاذإَفءةرخالاوايندلاىفهكاسمإنمهلريخلاملاءاطعإنأفرع

.(۳/۲۱۷)نيدلامولعءايحإنمنيفوقعملانيبام(۱)

٠(۷/۳٦۲:۲۸)بابلايفاممريثكوءايحإلايفكلملاعمنينرقلايذةصقعجار)۲(
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نالفقوتيالولوألارطاخلابيجينأيغبنيفةيعادلاتکرحتاذإفالقاعناکنإلذبلايف

.ةقدصلانعهدصيلهفوخيورقفلاهدعيناطيشلا

صيمقلاعزنا:لاقفهلًاذيملتاعدفءالخلاعضوميففلسلاخياشمضعبناك:لاقيو

ناکوریغتتنأيسفنىلعنمآمل:لاق.جرختیتحتربصآله:لاقف.نالفىلإهعفداوينع

نعرفسلابالإقشعلالوزيالامكًافلكتلذبلابالإلخبلاةفصلوزتالو.هلذبىلرطخدق

.هبلقهنعولسيفربصلارمأفلكتيمثقوشعملارقتسم

ىرخأدعبةرمدهجلاعمًافلكتلاملاقرافينأيغبنيلخبلاجلاعينأديرييذلاكلذكف

.هيفبعتلاهنعطقسيوًاعبطهلءاخسلاريصيفلخبلاةفصهسفننمتيميىتح

نمو؛هيفةعيبطكلذهللالعجلإًاحابصنيعبرأقلخبدبعقلختام:لاقبهونعو
هكسمأامنأل؛لخييالفةجاحلاردقبعنقنموءةجاحلاردقالإهنمذخأيمللاملاةفآفرع
امنإوهلذبيلبهظفحبهسفنبعتيالفهيلإجاتحيالاموءهنمًالخبكلذهكاسمإسيلفهتجاحل

.ةجاحلاردقبهنمسانلا/ةعانقلدحأهبلخبيالرهنلاءىطاشىلعءاملاكوه]

ىتحليبسلااذهكلسيملنمنأل؛ًاضيألخبلاجالعيفلمعلاةهجنمةيودأهذهف
«بوبحمفلأهلناكعاتمَفلأالثمهلناكنإفءاهبحأواهبسينايندلاعاتمنعهبلقىفاجتي
ةعفدةبيصمفلأهبتلزنتاماذإفهلهبحردقبهتبيصمهبتملأاهنمدحاوهلقرساذإكلذلو
.كالهلاودقفلابةبيصملارطخىلعهتايحيفوهلب«هنعبلسدقولكلابحيناكهنأل؛ةدحاو

ريظنهلريملرهارجلابعصرمجزوريفنمحدقكولملاضعبىلإلمحهنأيوردقو
وأًارقفهارأ:لاق؟اذهىرتفيك:هدنعءامكحلاضعبللاقف.ًاديدشاحرفهبكلملاحرفف

ملوهيلًاريقفترصقرسنِإواهلربجالةبيصمناكرسكنانإ:لاق؟فیکو:لاق.ةبيصم
.رقفلاوةبيصملانمنمأيفكيلإلمحينألبقتنكدقوهلثمدجت

لمحيملهتيلميكحلاقدص:لاقفهيفكلملاةبيصمتمظعفًامويرسكنأقفتامث
ءراتلاىلإمهقوستذإهللاءادعألةودعانيدلانإفءايندلابابسأعيمجنأشاذكهو.انيلإ

ةودعو«هدابعىلعهقيرطعطقتذإ؛؟هللةودعوءاهنعربصلابمهمغتذإهللاءايلوألةودعو
امهليصحتنكميالوسارحلاونئازخلابالإظفحياللاملانإفءاهسفنلكأتاهنإف؛اهسفت
اهريغلكأترانلاكىنفيىتحهسفنمثهريغلكأيلاملاف؛مهاردلاوريناندلالذبوهولاملابل
.ءاخسلاةليضفبركذننحناهوتتامفاهسفنتلكأهتمدعأاذإف
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ءاخسلالضفيف:لصف

نإو«صرحلاةلقوةعانقلادبعلا:لاحنوكينأيغبنيفًادوقفمناكنإلاملانأملعا

[۱1۲۱]حشلانمدعابتلاوفورعملاعانطصاو/ءاخسلاوراثيإلاهلاحنوكينأيغبنيفًادوجومناک

مالسلاهيلعرّبَعهتعوةقةاجنلالوصأنملصأوهوءءايبنألاقالخأنمءاخسلانإفلخبلاو

كلذهداقًانصغاهنمذخأنمفضرألاىلإةيلدتماهناصغأةنجلايفةرجشءاخسلا»:لاقثيح

.هةنجلاىلإنصفلا

نلو«يسفنلهتيضترانيداذهنِإ»:لجوزعهبرنعليربجنعلاقهنأهنعرباجنعو
eحصام»:ةياورىفو.متعطتس|امامهبهومرکأف‹قلخلانسحو‹ءاخسلالإهحلصي

قاخلانسحوءاخسلاىلعالإهلًايلوهللاَلَبَجام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعةشئاعنعو

:هللاامهبحيناذللاامأفهللاامهضغبيناقلخولاامهبحيناقلخ»:لاقهنأًاضيأهنعو

هدبعبهللادارأاذإف«قلخلاءوسو؛لخبلاف:امهضغبيناذللاامأو‹قلخلانسحوىاخسلاف

نإفيخسلابنذنعاوفاجت»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو."«سانلاجئاوحىلعهلمعتساًاريخ

.٩°«رثعاملكهديبذخأهللا

نيكسلانمعرسأماعطلامعطمىلإقزرلا»:لاقهنأليهنعهللاهمحردوعسمنبانعو

يبأثيدحنمداجتسملايفينطقرادلاويدعنباوءةشئاعثيدحنمءافعضلايفنابحنباهاور)۱(

؛مهٹیدحنمتاعوضوملايفيزوجلانباهاورو«فيعضامهالكورباجثيدحنمميعنوبآأوءةريره

.(۲۳۸/۳)يتغملايفيقارعلاهلاقءديعسيبآو‹نيسحلاثيدحنمو

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.داجتسملايفينطقرادلاهاور)۲(

يفيزوجلانباهقيرطنمو«فيعضدنسبقلخلانسحوهلوقنودداجتسملايفينطقرادلاهاور(۳)
نعيعازوألانعرفسلايبأنبفسوينعةيقبةياورنميدعنباةدايزلاهذهبهركذو«تاعوضوملا

.قباسلاردصملا.ًادجفيعضفسويوةشئاعنعةورعنعيرهزلا
نسحلدبةعاجشلا:هيفلاقوريخدبعبهللادارأاذإو:هرخآيفهلوقنوديمليدلاروصنموبأهاور()

٠بيطخلاهقثووامهريغونوراهنبیسومو«دوادوبأهيذکيميدكلاسنوينبدمحم:هيفوءقلخلا

:سنآثیدحنمًاضيأيمليدلایوروءورمعنبهللادبعىلعًافوقومثيدحلامجيناهفصألایورو

يفيقارعلاهلاق.نابحنباهفعضبيبشنبییحيهيفوءهيلإسانلاجئاوحريصًاريخهديعبهللاداراذ

.(۳/۲۳۸)ينغملا
هيفوءهتلزيخسلااوليقأيطئارخلالاقوءقالخألامراكميفيطئارخلاوءطسوألايفيناربطلاءاور)0(

دانسإبهوحندوعسمنباثيدحنمميعنوبآوءهيفيناريطلاهاوروهيففلتخمميلسيبآنبثيل
.(۳/۲3۹)ينغملايفيقارعلاهلاق.ينطقرادلاقيرطنمتاعوضوملايفيزوجلانبااورو«فيعض
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مليهللالوسرنأسنأنعو«ةكئالملاماعطلامعطمبيهابيلهللانإو«ريعبلاةورذىلإ

عجرفةقدصلاءاشنمةريثكءاشبهلرمأفءهلأسفلجرهاتأفهاطعأالإًاثيشمالسإلاىلعلأسي

رمعنبانعو."«ةقافلاىشخيالنمءاطعيطعيًادمحمنإف؛اوملسآموقاي:لاقفهموقىلإ

هللااهلقندابعلانعكسمأولخبنمفدابعلاعفانملمعتلابمهصخيًادابعهللنإ»:لاقًاضيأهنع

.«هريغىلإ

درفأومهلتقبرمأف"*سبنعلاينبنمىراسأبليهللالوسريتوأ:لاقهنأيلالهلانعو

نماذهلابامفدحاوبنذلاودحاونيدلاودحاوبرلاهللالوسراي:ّىِلَعلاقف.الجرمهتم

رکشهللانإفاذهكرتاوءالؤهلتقا:لاقفمالسلاهيلعليربجلزن»:مالسلاهيلعلاقف.مهنيب

°هيفاخس/هل[٢]

نملضفلااوبلطالجوزعهللالوقي»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعيردخلاديعسيبأنعو

مهبولقةيساقلانمهوبلطتالو«يتمحرمهيفتلعجينإفمهفانكأيفاوشيعتيدابعنمءامحرلا

ةنؤمتمظعهدنعهللاةمعنتمظعنم:لاقهنأًاضيأهنعو."”«يطخسمهيفتلعجينإف

.«لاوزللةمعنلاكلتضرعةنؤملاكلتلمتحيملنمفهيلعسانلا

ريخلا:ظفلبسابعنباثيدحنموسنثیدحنمةجامنباهاورو؛دوعسمنباثیدحنمهدجأمل)۱(

يبالوءريعبلامانسىلإةرفشلانمهيفلكؤييذلاسابعنباثيدحيفوءىشغييذلاتيبلاىلإعرسأ

اهلكوء«ثيدحلا..ءاخسلاهيفيذلاتيبلالهأىلإقزرلا:رباجثيدحنمباوثلاباتكيفخيشلا

.قباسلاردصملا-ةفيعض

.قباسلاردصملايفيقارعلالاق؛ملسمهاور(۲)

ءنيعمنباهقثوونيلهيفويتمسلاناسحنبدمحمهيفوميعنوبآو‹طسوألاوءريبكلايفيناربطلاهاور(۳)

.قباسلاردصملايدزألاهفعضيصمحلاديزنبهللادبعنامثعيبأنعهيوري

.'ربنعلاينبنم»:ءايحإلايف(8)

.(۲۳۹/۳)ينغملايفيقارعلا.ًالصأهلدجأمل(٥)
هيفوطسوألايفيناربطلاوءقالخألامراكميفيطئارخلاونيكورتملاوءافعضلايفنابحنباهاور(١)

هنإلاقو«يدسلانُمحرلادبعهلعجفءافعضلايفيليقعلاءاوروفيعضريغصلايدسلاناورمنبدمحم

هيلعهعباتوناطقلانباهزمغدقوباطخلانبكلملادبعهيلعيدسلاناورمنبدمحمعباتو«لوهجم

هاورو«يدزألاوءيناجزوجلاهيفملكتوهثيدحبسأبالمتاحوبأهيفلاقرانيدنبنسحلانبرافغلادبع
ينغملايفيقارعلاهلاق:لاقامكسيلوءدانسإلاحيحصهنإ:لاقويلعثيدحنممكاحلا

(۳/۳۹:۲۳۸(.

«هركذالإدبعىلعهللاةمعنتمظعام:ظفلبذاعمثيدحنمءافعضلايفنابحنباو:يدعنباءاور(۷)
=نمقالخألامراكميفيطئارخلاءاورو«لطابثيدحلاولوهجممتاحوبألاق«نارهمنبدمحل:هيفو
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نعو.ّيخسهنإفيرماسلالتقتالمالسلاهيلعىسومىلإىحوأىلاعتهللانأىوريو

مهلرخفأودهجفءةدابعنبادعسنبسيقمهيلعلعجوًاثعبأليهللالوسرثعب:لاقرباج
°«تيبلااذهلهأميشنمدوجلانإ»:لاقفكلذبليهللالوسراوثدحفبئاكرعستسيق

تربدأاذإو«ىقبتالاهنإفاهنمقفنأفايندلاتلبقأاذإ:لاقبلاطيبأنبيلعنعو:راثألا

:دشنأوىقبتالاهنإفاهنمقفنافكنع

ُفلَحْتّرَبْذَأاماذإاهمُدْمَحْلاَفاهبَدوُجَتنأٰىَرحأَفتلوننايف

ضعبلاقو.هدالوأىلإهضغبيهلخبوهدادضأىلإهببحيلجرلادوجءاغلبلاضعبلاقو

:مكحلاروثنميفليقو.ًاركشقحتسااملامعألاريخوءارحقرتسااملاملاريخ:ءاحصفلا

.مركلاو‹ةدجنلاوءةءورملانعيلعنبنسحلالأسةيواعمنأىوريو.دوجومزعأدوجلا

نسحو؛هتعيضبهمايقنسحوءهسفنهزرحوهنيدلجرلاظفحف:ةءورملاامأ:لاقف

.ةهاركلايفمادقإلاو«ةعزانملا

.نطاوملايفربصلاوراجلانعبذلاف:ةدجتلاامأو

لذبعملئاسلابةفأرلاولحملايفماعطإلاولاؤسلالبقفورعملابعربتلاف:مركلاامأو

:سودبعنبحلاصلدشنأو.لئانلا

عرهو/ ُهواَخَساميمچمُهنَعهريوهليسالايفِءرمْلاَبْيَع

ُەؤاطغءاًحَسلاَفبيَعلكىرأيِفءاَحَملاباوابطق

لوسرنبااي:هلليقفةيضقمكتجاح:لاقفةعقريلعنبنسحلاىلإلجرعفرو:لاق

سلذنعهللاينلأسي:لاقف.كلذردقىلعباوجلاتددرمثهتعقريفترظنولهللا

رتشيالوهلامبكيلامملايرتشينملًابجع:لاقكامسلانبانعو.هتعقرارقاىتحيدي
لابمهسمنأوايمسانلالضفأنم:هئاسلجللاقرذنملانبنامعنلانأىوريو.هلاعفبرارحألا
؟ًاردقسوفنلايفمهلجأوًاعبطمهمركأو

٤«سابعنباثيدحنميليقعلاهاوروءنيكورتملادحأدمحمنباسيلحهيفوعطقنمدانسإبرمعثيدح=

.(۳/٤٤۲)ينغملايفيقارعلاهلاق.ظوفحمريغاهلكهوجونمیوریيدبعنبالاق

.(١۱/۱٢٤۲)ينغملا

[۱۲۳۱
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.هلضفيفسانلاشاعنمًاشيعسانلالضفأنعللاتيبأ:لاقفىتفماقفموقلاتكسف

ءانلئاسیطعأوءانمتشلمتحانم:لاق؟مكديسنم:بارعألاضعبلليقو.تقدص:لاق

‹هيالطلهلاملذببفصونميخسلاسيل:لاقنيسحلانبيلعنعو.انلهاجنعىضغأو

ناكاذِإهلركشلابحىلإهسفنهعزانتالوهتعاطلهأيفهللاقوقحبىدتبينميخسلاامنإو

.اماتهللاباوثبهينغي

نممهأةبيصمالوء"'”لقعلانم عفنأيأ دوعألامال:لاقهنأقداصلارفعجنعو

مؤللاو«ميئلينرواجيالمیرکداوجينإ:لوقيهللانِإول‹ةروشملاكةرهاظمالو‹لهجلا

.ةنجلايفناميإللالهأوناميإلانممركلاودوجلاوءرانلايفرفكلالهأورفكلانم

:لاقف.يللاقف؟مهردلااذهنمل:لاقو«؛مهردهدييفوالجرفنحألاىأرو:لاق

نإوكلناكهتقفنأنإكلام:برعلالوقهانعميفو.كدينمجرخيىتحكلسيلهنإامأ

:مهلئاقلاق.كيلعناكهتكسمأ

ادغةبقعيدمحتابرلاملايلنكيالوابرامللنكأينيرذ

ادلختاليخبوأنيرتامىرأينلعلًالزهتامًاميركينيرأ

كللاملانفهتقفأاذإفهتكسمأيذلالامللتن

دق:لاقوءاررصهتاوخاىلإاهبثعبف‹مهردفلآنيسمخفلسلاضعبثروو:لاق

هنأةجراخنبءامسأنعو.ايندلابمهيلعلخبأفيتاوخأليتالصيفةنجلاهللالأسأتنك

ًاميثلناكنإو«هضرعنوصأًاميركناكنإهنإف؛هتجاحنعًادحأدرأنأبحأام:لوقيناك

عضيفهناوخإىلعقزرلالاخدإيففطلتييلجعلا””قرومناك:لاقيو.يضرعهنعنوصأ
.اهنملحيفمتنأمهيلإلسريمثءكيلِإدوعأىتحاهكسما:لوقيومهردفلأمهدحأدنع

هسرفبكرهدنعامدفناملف؛هكلميامعيمجىطعأهنأبلطملادبعنبمكحلانعيبتعلالاق
‹؛مكحلاانيلعمدق:لاقحسملهآنملجرينربخأف.حسمبتامفوزغلاديريةحمرذحأو

نکلولامپانانغأام:لاقف؟قلمموهومكانغأفيكو:لاق.انانغأفهعمءيشالقلمموهو

.لقعلانمنوعألامال:(۳/٤4٤۲)نيدلامولعءايحإيف()
.فيرحتوهو.تنب:لصالايف(۲)

.فیرحتوهو-يقروم:لصألاين()
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دوجوملالذبيفدوهجملالذب:نسحلالاقو.انينغتسافضعبىلعانضعبداعفمركلاانملع

.يدنعهيدايأترثكنم:لاق.كيلإسانلابحأنم:ءامكحلاضعبلليقو.دوجلاةياغ

تیأرفيك:ةبيشنببيشليدهملالاقو:لاق.هدنعيدایآأترثکنم:لاق؟نکیملنإف:لیق

:لاق.ًايضارجرخيوًايجارلخديلمهنملجرلانإنينمؤملاريمأاي:لاقا

.رفعجنبهللادبعدنعلثمتملش

عنصملاقيرطاهبباصيىتحةصينصنوكتالةعينصلانإ
عدوأةبارقلايذلوألاهبدمعافةعينصتعنطصااذإف

ًارطمفورعملارطمأ/نكلوسانلانالخييلنيتيبلانيذهنإ:رفعجنبهللادبعلاقو
ةشئاعىلعردكنملالخدو.ًالهأهلتنكمائللاباصأنإوءهلًالهأاوناكماركلاباصأنإف

يدنعتناكولفءيشيدنعام:تلاقف.ةقافينتباصأنينمؤملامأاي:لاقفءاهنعهللايضر

:تلاقف«ديسأنبدلاخنمفالآةرشعاهتءاجاهدنعنمجرخاملف.كيلإاهتثعبلفالآةرشع

:دالوأةئالثهلتدلوفمهردفلأبةيراجىرتشافهرثأيفاهبتلسرأفءتیلتباامعرسأام

بحاص:یفيصنبمثكألاقو.ةنيدملادابَعاوناكف«ردكنملاونبرمعوركبوبأودمحم
:رعاشلالاق.ملعأهللاواكتمدجوعقونإوءعقيالفورعملا

دوجلارهظيملةعسىلعردقتملوليلقلالذبنعتمركتاذإ
دومحموهفآرقفدساملكوهتلقكعنميالولاونلاثب

ءايخسألاتاباكح

‹ةرصبلابتلصتامثةيدابلابورحتناك:لاقيعمصألانعكولملاجارسباتكنمو

انأتثعُبف:لاق.عماجلادجسملايفاوعمتجافحلّصلايفسانلانيبىشمىتحرمألامقافتف

ةلمشيفوهاذإفءيلنذأفهيلعتنذاتسافءمرادنبعاقعقلانبرارضىلإو

.ةعصقلالسغمثءةزنعلالكأىتحلهمأفءلوقلاعمجمبهتربخأف«بولحةزنعلىونطبخي
ىلإبثوغرفاملفءهعملكأنأهترذقفيناعدف:لاقرقوتیزبتاقانیدغةیراجاب:لاقو

ىلعهلضفحسمبرشاّملفءامبينيقتساةيراجاي:حاصمثهديلسغفءىقلمرادلايفنيط

مث.ةمعنلاهذهركشىدؤيىتمماشلاتيزبةرصبلارمتوتارغفلاءامهللدمحلا:لاقمث.ههجو

هنعتيفاجتف:يعمصألالاق.ةلمشلاكلتىلعهبىدترافيندعءادربيتوأفيئادربلع:لاق

ًاماظعإتلحلإةوبحقبتملفموقلاىلإىشمف«نيتعكرىلصفدجسملالخدفهّيزلًاحابقتسا
.فرصتناوهلاميفتاومألاتايد/نمءابحألانيبناكامعيمجلمحتفسلجمثهل

]٥1۲[

]٦۱۲[
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ةشئاعمدختتناكوةردمأنعردكنملانبادمحمنعو::يلازغلاباتكيفو هللايضرةشئ

تلعجفقبطبتعدفءفلأةئامونينامثنيترارغيفلامباهيلإثعبريبزلانبانأ::تلاقاهنع

اھل:تلاقف.تیزوزبخباهتءاجفيروطفتاهةيراجاي:تلاقتسمأاملف‹سانلانيبهمسقت

ينتركذولتنك:تلاقف.هيلعنیرطفتًامحليرتشتنأمويلاتمسقاميفتعطتساام:ةردما
«شیرقهوجوىتأفسابعنبهللادبعراضينألجردارأ:لاقنامثعنبانابأنعو.تلعفل

؟اذهام:لاقف.رادلاهيلعاوألمىتحهوتأف‹يدنعمويلانودفتهللادبعمكللوقي:لاقف

ملفءةهكافلامهيلإمّدقوءاوزبخواوخبطفًاموقرمأفءةهكافءارشبهللادبعرمأفربخلاربخأف

.اوردصىتحاولكأفدئاوملاتعضوىتحاوغرفي

اندنعءالؤهدغتيلف:لاق.معن:اولاق؟تدرأاملكاذهدوجومأ:هئالكولهللادبعلاقف
لاقةنيدملانمفرصتااملفةيواعمجح:لاقرييزلانببعصمنعو.رهشءاضقناىلإمويلك

نبنسحلالاقةيواعمجرخاملف.هيلعملستالوهقلتال:نسحلاهيخأليلعنبنيسحلا

اورمفهنیدبهربخأفهيلعملسفءهقحلیتحهرثأيفبكرف.هناتانمدبالونيديَنإ:يلع

لاقف.هنوقوسيموقولبإلانعفلختوىبعأدقورانيدفلأنونامث.هيلعىتخببهيلع

يدقاولادمحمنبدقاونعو.دمحميبألهيلعامبهوفرصا:لاقفهلرکذف؟اذهام:ةيواعم

عقوف.هيلعهربصةلقوءْنّيدلاةرثكاهيفهلركذينومأملاىلإةعقرعفرهنأيبأينثدح:لاق

وهفءاخسلاامأفىايحوءاخسناتلصخكيفتعمتجالجركنإ:هتعقررهظىلعنومأملا

كلترمأدقوهيلعتنأامانغيلبتنمكعنمييذلاوهفءايحلاامأوكدييفامقلطأيذلا

ىلعكتيانجفتبصأنكأملنإو؛كديطسبيف/ددزافتبصأدقتنكنإف‹مهردفلأةئامب

.ديشرلاءاضقىلعتنكذإينتثئدحتنأو«كسفن

ريبزاي»:ماوعلانبريبزلللاقلييبنلانأسنأنعيرهزلانعقاحسإنبدمحمنع
لَكنموهلرگركنمفهفتردقبدبعلكىلإعيشرعلءازدبملاقازرحيئافمنأملع
.هيلعلق

ةئامنموةزئاجلانمّيلِإبحأثيدحلابيايإنومأملاةركاذملهللاوف:يدقاولالاق

مظعييايإكلاؤسقحاذهاي:هللاقفهلةجاحيلعنبنسحلالجرلأسو:لاق.فلأ

.(۳/٤٤۲)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو.هيلعىتخببهلرمأف:لصألايف(١)
يقارعلاهلاق.حصيالوةنعنعلابيرهزلانعقاحسإنبدمحمنعيدقاولاهدانسإيفوهيفينطقرادلاهاور(۲)

.)۳/٢٢٤۲)ينغملايف
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يفريثكلاوءهلهأتنأامبكليننعزجعتيديويلعرثكيكلبجيامبيتفرعمو«ّيلع
لامتحالاةنؤمينعتعفروروسيملاتلبقنإف«كركشلءافويكلميفاموءليلقهللاتاذ

رذعاوءةيطعلاركشأولبقأهللالوسرنبااي:لاقف.تلعفكبجاونمفلكتأاملمامتهالاو

لضافلاتاه:لاقفاهاصقتساىتحهتاقفنىلعهبساحيلعجفهليكوبنسحلااعدف«منملاىلع

ىه:لاق؟رانيدةئامسمخلاتلعفامف:لاق.ًافلأنيسمخرضحأفءفلأةئامثالثلانم

متاه:لاقفء‹لجرلاىلإمهاردلاوريناندلاعفرفاهرضحأف.اهرضحأ:لاقف.يدنع

اندنعامهللاو:هيلاومهللاقفنيلامحلاءاركلهءادرنسحلاهلعفدفنيلامحبءاتأفكلاهلمحي

ىلإةرصبلاءاّرَقعمتجاو:لاق.ميظعرجأهللادنعيلنوكينأوجرأينكلو:لاقف.مهرد

نأانمدحاولكىنمتيماّوقماوصانلٌراجأ:اولاقف.ةرصبلالماعوهوسابعنبهللادبع

سابعنباماقف.هباهزهجيامهدنعسیلوریقفوهوهيخأنبانمهلةينبجّوزدقو‹هلثمنوکی

.اهولمحفءاهولمحا:لاقف.ردبتسهنمجرخأفًاقودنصحتفوهرادمهلخدأومهيديأبذخأف

ًاناوعأنوكنانباوعجراءهمايقوهمايصنعهلغشيامهانيطعأ/ثيحءانفصنأام:سابعنبالاقف

مدخنالامربكتلانمانبامو«هبرةدابعنعًانمؤملغشيامردقلانمايندللسيلفاهزيهجتىلع
.اولعففلعففللاءايلوأ

هللاو:لاقفمهريمأدعسأنبديمحلادبعورصمبسانلابدجأاملهنأيكحو:لاق

لحرفمهنعلزعمثءراعسألاتصخرنأىلإمهجيواحمَلاَعَفهودعينإناطيشلانملعأل
رذعتاملف؛فلأفلأةئامسمخهتميقوهئاسنيلحاهبمهنهرو«مهردفلأفلأهيلعراجتللو

.هتالصهلنتملنمىلإمهقوقحنعهنملضافلاعفدوءةعيببمهيلإبتكىلحلاعاجتراهيلع

اميدنعامهللاو:رعاشلللاقفىارعشلاضعبهحدمفءامركلادحأدثرمويأناكو

اليلهأنإفاهبكلرقأىتحمهردفالآةرشعبيلعٌعدأويضاقلاىلإينّمدقنكلوكيطعأ
نمدثرموباجرخأومهردفالآةرشعهيلاتعفدیتحسمیملف‹لعففًاسوبحميننوکرتی

.سبحلا

ةدمماقأف«رعاشهباببرضحفءةرصبلابنييقارعلاىلعًالماعةدئازنبنعمناكو:لاق

ناتسبلاريمألالخداذإ:نعممدخضعبلًامويلاقف.هلًايهتيملفنعمىلإلوخدلادارأو

ناتسېبلخدييذلاءاملايفاهاقلأوةبصقىلعتيبرعاشلابتكفهملعألخداملف«ينفرعف
:بوتكماهيفاذإفاهأرقواهذخأةبصقلابرصبأاًّملفءاملاسأرىلعنعمناكو«نعم

عيفشكاوسنعمىلإيلامفيتجاحبنعمجاننعمدوجاي

[۱\۸]
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مثهطاسبتحتةبشخلاريمألاعضووءردبرشعبهلرمأفتيبلادشنأفلجرلاباعدف:لاق

كلذدعبهأرقمث.هنمذخؤتالثلبرهفمهردفلآةئامبهلرمأفيناثلامويلايفتيبلانعمارق

.مهردالورانيديلامتيبيفیقبیالىتحهيطعأنأيلعقح:لاقف.دجويملف/هباعدف7

فورعملايعازخلافلخنبهللادبعنبةحلطامأو:لاقكولملاجارسباتکنمو

عاتبيناكوءهجولكيفلذبلاميظعناكهنألمسالااذهبيمسامنإو:لاقتاحلطلاةحلطب

ىمسيلك«لجرفلأمهددعغلبفةحلطهمساركذدلوهلدلويقتعملكناكواهقتعيفباقرلا

:لئاقلالوقيهيفوتاحلطلاةحلطكلذليمسفةحلط

تاحلطلاةحلطناشسجسبامهوتفدًامظعأهللمحر

مهتلاعفًاجاجحرفعجنبهللادبعو؛نيسحلاو؛نسحلاجرخيندملانسحلاوبألاق
معن:تلاق.؟بارشنمله:اولاقفاهلِءابخيفزوجعباورمفاوشطعواوعاجف‹مهلاقثأ

لفاولعققاهيلاوقذتماواهوبلحا:تلاقفةميخلارسكيفةهيوشلإاهلسيلوءاهيلإاوخانأف كلذ

.نولکأتاممکلءیهأىتحمكدحأاهحبذيلفهذهالإال:تلاق؟ماعطنمله:اولاقن

اءاولحتراواودربأاملفءاولكأفًاماعطمهلتأيهمثاهطشكواهحبذفمهدحأاهيل,

فاريحكبنومئاصاابملفيملاسانجاثءهجولااذهدیرنشیرقنمرفننحن
.اولحترا

الموقلةاشنيحبذتكليو:لاقفبضغفءةاشلاوموقلاربخهتربخأواهجوزلبقأو

اهالخدف«ةنيدملاىلإةجاحلاامهتأجلأكلذدعبمث:لاق.شيرقنمرفننيلوقتمث«مهنيفرعت
يلعنبنسحلااذإفءةنيدملاككسضعبيفزوجعلاترمفءهناعيبيواهيلإرعبلانالقنيالعجف
لاقف.زوجعلااعدفهمالغنسحلاثعبفةركنمهليهوزوجعلافرعفهرادبابىلعسلاج

تنأيبأب:زوجعلاتلاقو.اذكواذكمويكفيضانأ:لاق.ال:تلاق؟ينيفرعتأهللاةمأاي:اهل
اهعماهلرمأمث/ٍةاشفلأةقدصلاءاشنماهلاورتشافنسحلارمأمثمعن:لاق!؟وهيمأو[]

:تلاق؟يخآكلصومكب:نيسحلااهللاقف.نيسحلاىلإهمالغعماهبثعبوراتيدفلأب
نبهللادبعىلإهمالغعماهبثعبمث؛كلذلثمبنيسحلااهلرمأف.رانيدفلأوةاشفلأب

دبعاهلرمأف.ةاشيفلأورانيديفلأب:تلاقف؟نيسحلاونسحلاكلصومكب:اهللاقف.رفعج
ةعبرأباهجوزىلإزوجعلاتعجرفءمهتبعتأليبتأدبول:اهللاقفرانيديفلأوةاشيفلأبهللا
.رانیدفالآةعبرأوةاشفالآ

دقوقيرطلاةعراقىلعبارعألانملجربَرمفءرفسلانمشيرقنملجرمدقو:لاق
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نميقبام:همالغللجرلالاقف.رهدلاىلعاّنعأاذهاي:لاقف.ضرملاهبًرضأورهدلاهدعقأ

ردقيملفضهنيلبهذف؛مهردفالآةعبرأيبارعألارجحيفمالغلابصفهيلإهعفدافةقفتلا

نكلوال:لاق.كانيطعأامتللقتساكلعل؟كيكبيام:لجرلاهللاقف«ىكبففعضلانم

.يناکبأفكمركنمضرألالكأتامتركذ

قوسلايفيتلاهرادطيعميبآنبةبقعنبادلاخنمرماعنبهللادبعیرتشاو:لاق

:لاق؟ءالؤهلام:هلهاللاقفءدلاخلهآءاکبعمسليللايفناكاملف«مهردفلأنيعستب

اهذفنأليقو:لاق.اعيمجمهللاملاورادلانأمهملعاومهتئأمالغاي:لاقف.مهرادلنوكبي

فلأهيلإذفنأوديعسنبثيللاكلذغلبف.رانيدةئامسمخبسنأنبكلامىلإديشرلانوراه

يتيعرنمتنآورانیدفلتنزأهتيطعأورانیدةئامسمخهتيطعأ:لاقنوراهبضغف.رانید

لخدنملقأهلثميطعأنأتيبحتسافءرانيدفلأمويلكيتلغيفنإنينمؤملاريمأاي:لاقف

:لئاقلالوقيهلثميفو«رانيدفلأمويلكهلخدنأعمةاكزهيلعبجتملهنأيكحو.موي

داَصيفايفُلْاَوَعْلامِمطامتراراندلانميديتالش

]1۳۱[داوُجىلعٌءاكَرلاٍبَتلَمَولامةاكَرَيَلَعتبَجَولَو/

انتلأساهنإ:لاقوقزباهلرمأفلسعنمءيشدعسنبثيللاتلأسةأرمانأيورو

."نیکسمنیتسوةئامثالثىلعقدصتي

ودغلاباهدوعينٰمحرلادبعنبةمثيخناكفيدنعةاشتكتشا:لاقشمعألانعو

دبليتحتناكو؟اهنبلاودقفذنمنايبصلاربصفيكوءاهفلعتفوتساله:لوقيويشعلاو

ثالثنمرثكأةاشلاةلعيفّيلِإلصوىتح.دبللاتحتامذخ:لاقجرخاذإفهيلعسلجا

.ًاربتملةاشلانأتينمتىتح«هربنمرانیدئام

.ريهشلايرصملاهيقفلاوهو«فيرحتوهو؛ديعسنبثيللا:لصألايف(1)
نومدقيةرهاقلابمويلاىلإهلسنلازاموءءارثلاومركلاودهزلابدعسنبثيللامامإلارهتشا:تلق()

‹رصمبهيفنفديذلادجسملابنولصينيذلانيلصملالكلرجفلاةالصدعبمويلكياشلابورشم

ياشلابورشمىلعنآلااورصتقامثءنيلصملالكلةلماكراطفإةبجونومدقيةريصقةرتفلبقاوناكو
مهيلععسوينأهللاهنموجرأفءهللاهمحرهتافوذنمدهعلاكلذىلعمهنأتربخأكلذنعتلأساملو

ةنسلاكلترجألعجينأومهتانسحنازيميفكلذلعجينأوءماعطإلانمهيلعاوناكاملاودوعينأو
.(دیس)نیمآ.همرکبًاعیمجانمحرينأودعسنبثيللامهدجل

۸م/۴ج/تاريخلارطانق
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ينثدحفلاصخكنعيتغلب:ةجراخنباءامسأللاقناورمنبكلملادبعنأىوريو

ريمأاي:لاق.اهبينثدحتالإكيلعتمزع:لاق.يماهنمنسحأيريغنميه:لاقاهب

اوناکالإاموقهيلعتوعدفاماعطتعنصالوطقسيلجيدينيبيلجرتددمامنينمؤملا

.هايِإهيطعأًائيشترثكتسافًائيشينلأسيلطقههجولجريلبصنالو«مهيلعينميلعنم

لمتناميلسهيلإرظناملف«ءاطعجرخيىتحهسفنىلعكاكضلاهلأسنملبتكًاثيشدجيمل

:تيبلااذهب

ناوعملاىتفلاىلعنيعينمايًايدانمحابصلاعمتعمسينإ

:كلملالاق.رانيدفلأنوئالث:لاق؟وهمكو:لاق.ينيد:لاق؟كتجاحام:لاق

نويحتسيمهنإ:ليقفهناوخإًطبتسافةدابعنبدعسنبسيقضرم:ليقو.هلثموكنيدكل
:ىدانفيدانمرمأمثةرايزلانمناوخإلاعنميالامهللاذخأ:لاقف.نيّدلانممهيلعكلامم
يوروهداعنمةرثكليشعلابهتجردترسعف:لاق.لحيفهتموهفقحسيقلهيلعناکنم

رضحفهتومربخهغلبيفوتاملف.ينلسغيًانالفاورم:لاقهتومٌضَرَمَضرَمامليعفاشلانأ/[1
هسفنىلعاهبتكف«مهردفلآنوعبسيعفاشلاىلعاذإفرظنفاهبيتأف«هترکذتبينوتئا:لاقف

.اذههتدارإيأ«هايإيلسغاذه:لاقفهيلعاهاضقف

مویتاذناکهنآ؛هنعينغلبءيشلناميلسنبادامحبحألازأال:لاقيعفاشلانعو
هللاو:طايخلالاقف«هرزيوسيللزنينأدارافطايخىلعّرَمفهرزعطقتافهکرحفًارامحًابكا

طايخلاىلإاهملسفريناندةرشعاهيفةرصجرخأفهرز""ىّوسفهيلإطايخلاماقف«تلزت

.اهتلقنمهيلإرذتعاو

ریناندةعبرأهطعاعيبراي:لاقفيعفاشلاباكربلجرذخأ:لاق:ناميلسنبعيبرلالاق
ةكمىلإءاعنصنميعفاشلامدق:لوقييديمحلاتعمس:عيبرلالاقو.ينعهيلإرذتعاو

لکىلعلبقأمثبوثیلعاهرشنفةكمنمًاجراخعضوميفهءاخبرضفرانيدفالآةرشعب
دشنأوءيشهيلعسيلوبوثلاضفنفرهظلاىلصىتحهاطعأفةضبقضبقفهيلعلخدنم
:ليقفاميفهسفنليعفاشلا

.(۳/٢٤۲)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو.ىرس:لصألايف(١)
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تاعورُملالأْنَمَنيلقُمْلاىلعهبُدوُجَأٍلاَمىلَعيفتَفُهَل
ِتاّيْصْلاىَدحِإْنِميدنِعسيلاميِنلأْسَياجنِىلإيِراذَعْعانإ
نمًاثيشكسمياملقناكوءلامهعموةكمىلإجورخلايعفاشلادارأ:لاقروثيبأنعو

مدقمثجرخف:لاق.كدلولوكلنوكتةعيضلاملااذهبيرتشتنأيغبني:هلتلقفهتحامس

اهلصأبيتفرعملاهيرتشأنأيننكميةعيضةكمبتدجوام:لاقفلاملاكلذنعهانلأسفانيلع

دشنأواهيفاولزنينأاوّجحاذإانباحصألنوكياميعمامبتينبنكلواهرثكأفقودقو

يلامنهِلبَمنودرصقيويناعملاىلإىقوتتيسفنىرأ

]۳۴[يلاعفينغلبياليلامولخيبيندعاستسفنالف/

املف.مهردفلآةئامبهلصوفنومأملاىلعيبألخد:لاقيبلهملادابعنبدمحمنعو

ريمأاي:لاقفكلذيفنومأملاهبتاعهيلإداعاملف«نومأملااهبربخأفاهبقدصتهدنعنممدق

.ىرخأفلأةئامبهلصوفدوبعملابنظلاءوسدوجوملاعنمنينمؤملا

عجرفةئامسمخهطعأمالغاي:لاقفهلأسفصاعلانبديعسىلإلجرءاجو:لاق

اهريصفتعجراذإامأفمهاردالإتدرأام:لاقف؟مهاردوأريناند:لاقفًامهفتسممالغلا
ًاديعسلأسو.كلثملكأتضرألانأيكبأ:لاقف؟كيكبياملاقفيكبيلجرلادعقف.ريناند

ضرألانأيكبأ:لاقف؟كيكبيام:ديعسلاقف.ىكبفمهردفلأةئامبهلرمأفرخآالجر

:ىنعملااذهيفدشنيو.ىرخأفلآةئامبهلرمأفكلثملكأت

ریعبالوتومتةاشالورادمدهةيصملاامكرمعل

هنملبقفءًالیلعهدجوفاهيفهحدتماتايبأبةلكشنبميهاربإىلعمامتوبألخدو:لاق

‹نيرهشماقأفهئفاكأفيضرمنمموقأنأىسع:لاقوهحلصيامهلينبهبجاحرمأوةحدملا

:هيلإبتكفماقملالوطهشحوأف

دفصلانمىجتريامكرتوانتحدملوبقًامارحنأ

دباديالإمارحفرصلايفمهاردلابريناندلاامك

هطعأ:لاق.نيرهش:لاق؟بابلابماقآمک:هبجاحللاقميهاربإىلإناتيبلالصواملف

:هيلإبتكفةاودبينئجوالأنيئالث
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للقيملاتلهمأولفالقانربلجاعكاتأفاتتلجعأ

لعفنملاننأكنحتنوكنولقتملكنأكنكوليلقلاذخو

كلامايهتدق:ةحلطلاقف.مهردفلأنوسمخةحلطىلعنامثعلناكهنأيوريو/[0]

:رعاشلالاقهلثميفوكتءورمىلعكلةنوعمدمحمابأايكلوه:لاق.هضبقاف

هلئاستنأيذلاهيطعتكنأكًاكحاضمسبتًافورعمليسأاذإ
هلحاسدوجلاوفورعملاهتجلفهتيتأيحاونلايأنمرحبلاوه

:رعاشلالاقهلثميفو

هلمانأهيلعتمضامبكايحهلئانبلطتتئجاماذإميرك

هلئاسهللاقتيلفاهبداجلهحورريغهفكيفنكيملولف

؟كلام:تلقفًالقثهعمتيأرفةحلطىلعتلخدو:فوعتنبىدعستلاقو:لاق

«يموقبيلعمالغاي:لاقف.كموقعداكمغيامو:تلق.ينمغدقلاميدنععمتجا:لاقف

.فلأةئامعبرأ:لاقف؟ناكمك:مداخلاتلأسف.مهنيبهمسقف

هبينلأساممحرلااذهنإ:لاقفمحربهيلإبرقتفهلأسفةحلطىلإيبارعأءاجو:لاق

اهتعبتئشنإواهلبقافتئشنإففلأةئامثالثنامثعاهيفيطعأدقًاضرأيلنإكلبقدحأ
:دشنيوهيلإنمثلاعفدونامثعنماهعابف.نمثلا:لاقف.نمثلاكيلإعفدونامشعل

ليسهامءئَشكلذيريفأاهَلتلفللاٌبةراماَو
ليِلَعَنيمَلاَعْلايفهَلاليِخَبىڑرأالَوداوَجْلانالسالاىّأ
لييةوُكينااميشلاَتاَإهمولىتفلاتآلاحريحنيَو
ليِخَبلاَنأيتثنرفأَفهِيَيِرزُيللاثأريق
ءامسهتباصأفةيواعمديريجرخسابعنباهللادبعنأىكحيو:رهاوجلاباتكنمو

هببحروءزنعمهدنعوءاتنباوهتآرماوبارعألانمخيشاهباذإفاهمميتفةميخهلتعفرف
ريختوملا:لاقف.ًاعوجياتنباتومت:ةأرملاتلاقف.يفيضل/اهحبذا:خيشلالاقف.هلزنأو]

:لوقيوهوةرفشلاذخافءمؤللانم

هتلإاشبتاظقوتنإهيتبايظقوتالانتترماي
هيلإاهبواذهبضخفبا`هيدينمةرفشلااعزتتو
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يقبمك:همالغللاقهنعهللايضرسابعنباحبصأاملفءاهبهفاضأفزنعلاحبذف:لاق

.ةاشلاةميقفعضكيفكي:لاق.يبارعأللاهبص؛لاقف.رانيدةئامسمخ:لاق؟ةقفنلانم

لحترافخيشلااهاطعأف:لاق.انايندضعببهلدوجنالفأاهلكهايندبانيلعداجهللاناحبس:لاق

خيشلاناکفجارمولبِإبحاصهدجوفخيشلاىلعزاتجاهدنعنمفرصنااملفةيواعمدیری

ةباهمتيأراملهتمسوت

مهنإفرازملالآنمفًآلإو
زنعأةيقبزنعىلإتمقف

تفرصمهرادنمنیئمسمخب

يتيبصوالخلايفيسرعلتلقف
هذهقحلالبالًاعيمجاولاقف

مظاعأكولمنمكولمكولم

متاعريغءیرمالعفاهتحبذأف

مهاردسمخريغیمیمحليواسي

مدآفكاهبتداجامفّيلإ

مساوملاطسونابكرلااهببخت

.جردشعيآيفوجرخةضيبيأنمسابعنباردهلل:لاقفةيواعمكلذغلبف:لاق

تيتأدقفاهظافلأحيرصبتآملنإيلعلوبرطضماهيفيظفحفًاميدقاهتأرقتاياكحلاهذهو

.اهريغوظافلألانمتلدبامىلعهللارفغتساانأواهانعمب

عبرأهلنزوفءاهبهربخأفهيلعرانیدةئامعبرأيفهلقيدصىلإىتأالجرنایکحیو

[١۱۳]دقفتاملينأليكبأامنإ:لاقف؟كيلع/قشذإهتيطعأمل:هتأرماهلتلاقف.يكبيداعفةئام

لاطلاهانيصقتساولوءةريثكءايخسألاتاياكحوءملعأهللاو.يتحتافملجاتحاىتحهلاح
(۱(

.'باتكلا

لصف

ىدأنملكفبجاولاعنملخبلادح:موقلاقف.ءاخسلاولخبلادحيفسانلافلتخا

نالوقلاناذهو.ةيطعلابعصتسييذلاوهليخبلانورخآلاقو.ليخببسيلفهيلعبجوام

دعيالهبحفصتنوأهبحناصقتبزابخلاىلإزبخلاوأباصقلاىلإمحللادرينمذإنارصاق
.كاسمإلانودةيطعلاباعصتسابًاليخبنوكيالكلذكو‹قافنإلابًاليخب

قافاذهنأريغ(۳/٤٤۲:٢٤۲)هعجارفنيدلامولعءايح]هباتكيفًاضيأريثككلذنميلازغلادروأ(١)
.هللاامهمحروانمحريلازغلادروياممرثكأهنمدروأدقفرعشلاركذيفهيلع
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اوملکتكلذكو.ربصتنانكلوليخبلادجيامانلاومأيفدجنلاقهنأةحلطنعيوردقو

كسفنوخستنأهتياهنوكيدييفامبكسفنوخستنأءاخسلا:موقلاقف:دوجلاوءاخسلايف

دوجلا:ليقو.ّنمالباياطعدوجلا:موقلاقو.ايندلالكأنمبيلابتالوسانلايديأيفامب
.نكمأاملءاطعلابحرفلاولئاسلابرورسلادوجلا:ليقو.ليلقتلاةيؤرىلعةلئسمريغبةيطع

ىتأوضعبلاكسمأنمفءراثيإلامثءتوجلامثءىلوألاةبترلاوهءاخسلا:ليقو
نمودوجبحاصوهفلقألاهسفنلكسمأورثكألاىطعأنمواخسبحاصوهفضعبلا

لصأ:لاقيو.ليخبوهفًائيشلذبيملنموءراثيإبحاصوهفةغلبلابهريغرثآوٌرضلاساق
خستموهفسفنةعزانمنعىطعأنإفسفنبيطنعهيتؤياميتؤينأوةحامسلاوهءاخسلا

.يحسبسیلو

ءدوجلاولخبلاةقيقحبةطيحمريغتاملكلاهذهةلمجو:لاق”يلازغلاباتكيفو
قلخامىلإفرصلانعهكاسمإنكميوءقلخلاتاجاححالصلَقِلُخلاملالوقنولب:لاق

نأوهو«لدعلابهيففرصتلانكميو«هيفءاطعإلانسحيالامىلإهؤاطعإنكميوهيلإفرصلل
لذبلاو«لخبلذبلابجيثيحكاسمإللافلذبلابجيثيحلذبيو/ظفحلابجيثيحظفحي[]

.دومحملاوهوطسوامهنيبوريذبتكاسمالابجيثيح

ليقوءاخسلابلإدلعهلللوسررمؤُيملذإهنعةرابعدوجلاوءاخسلانوكينأيغبنيو

اوُقَْأاإنيِذَّلاَو»:لاقو.٠نالكاهلوكعىلإةَلوفَكيلَعْجَالو:هل
نيبوءراتقإلاوفارسإلانيبطسودوجلاو."4ًاَماَوَفكلذنيبَناَكَواوريلَواوريمل
ةعزانموربصنعناكنإو؛يخسوهفسفنةبيطبهعضوميفهلذبناكنإف«طسبلاوضبقلا
نموءرذبموهفءاخسلادحىلعدازنمنأل؛لاوقألالدعأيدنعلوقلااذهو.خستموهف
.میرکوهفهيلعفقونمو«لیخبوهفهنعرصف

نألو؛ةجاحلادنعهقحتسمهيلإجاتحياملذبوهىنعملااذهىلعءاخسلادحو
‹نيتليذرنيبطسوتريخلالاعفأو‹نيتصقاننيتلخنيبةطسوتمتابهلئاضفلا:تلاقءامكحلا
ءبضغلافعضوطخسلانيبةطساو:ةنيكسلاوءروهتلاونبجلانيب,ةطسوتم:ةعاجشلاف
ءسفنلاةءاندوربكلانيبةطساو:عضاوتلاوءةداعلاءوسودسحلانيبةطساو:ةريغلاو

.هركذامليردالفًاضيأهنملوقنمكلذلبقامناكنإو(4/1°۲)ءايحإلاعجار)۱(
.۹:ةيالاءارسإلاةهروسص)۲(

.17:ةيآلاناقرفلاةروس(۳)
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‹قلخلاءاسجولالملانيبةطساو:ةدوملاو‹همدعوبضخغلادارفإنیبةطساو:ملحلاو

ةطساو:فرظلاو‹ةفاخسلاولزهلانيبةطساو:راقولاو‹رفخلاوةحاقفولانيبةطساو:ءايحلاو

رشلانيبةطساو:ةمكحلاو‹ةوهشلافعضوهرشلانيبةطساو:ةلعلاو‹ةملدعلاوةعالخلانيب

ناکكلذلفاهلدعأرومألاطسوأف؛ملعأهللاوريذبتلاوريتقتلانيبةطساو:ءاخسلاو‹ةلاهجلاو

ءاطعإيفًاطخلا:ءامكحلاضعبلاقو.امهطسوأراتخاالإنيرمأنيبطقرّيُخاممالسلاهيلع

:دشنبوءدحاويغبنياممنمويغبنيالام

لخبقحلايذريغعنميفسيلقحريغيفءاطعلابدجتال

]۱۳۸[لهأكنمءاطعلاولذبللوهنمىلعدوجتنأدوجلاامنإ/

ءقوقحلاريداقمبلهجلاوهفرسلاف؛امهانعمقرتفيدقريذبتلاوفرسلانأملعاو

ءىطخمفرسملانأل؛مظعأريذبتلامذو؛مومذمامهالكوقوقحلاعقاومبلهجلاوهريذبتلاو

.عّيیضمقحهئازإبففرسلک:ةيواعملاقدقوعيمجلايفءىطخمرذبملاوءةدايزلايف

ضعبلاقدقوءهریغوأقحنمعضوملكيفعضوينأنملقألاملانألقدصو

.فرسلالمتحياللالحلا:ءاملعلا

الوبلطىلإليميالف«هريغديبامعناسنإللاسفنوخستىتحءاخسلامتيالهنأملعاو

كتذختامليردتأ:مالسلاهيلعميهاربإىلإىحوأىلاعتهللنايکحدقو.لذبنعفكي

.ذخأتنأبحتالويطعتنأبحتكتيأرينآل:لاقبرال:لاق؟آليلخ

سلابويأنعو لاومأنعةفعلاناتلصخهيفنوكتىتحلجرلالبنيال:لاقهنأيناتسجسل

.يطْعَتاممريثكلاللقتساينباي:زمرههنباىلإىرسكبتكو:لاقمهنعزواجتلاوسانلا
دعتالوءذخألايفمائللارورسوءاطعإلايفماركلانويعةرقنإفءذخأتاممليلقلارثكتساو

صضعب:لاقو.بذكلاعمةءورمالو٠حشلاعمةفعالهنإف؛ارُخباذكلاالوًانيمأحيحشللا

:دشنيو.اعروتمكريغلامنعوءًاعربتمكلامبنوكتنأءاخسلا:ءاغلبلا

فرشهلسيلفردقاذناکذإوةفيرشفيرشلاسفننكتملاذإ

:نيهجوىلعلذبلاو

.لاؤسريغنمناسنإلاهبًادتباام:امهدحأ

لسدقوءءاطعامهفرشأوءاخسامهعبطأءىدتبملافلاؤسوبلطنعناكام:يناثلاو

ضعبلاقو.مّركتوءايحفةلأسمنعهنمناكامامأوءادتباهنمناكام:لاقفءاخسلانع
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نأ:لاقف؟ءاخسلاام:يرصبلانسحللليقوءلاؤسلالبقلصواملاوتلالَجَأ:ءامكحلا

:لاق؟فارسإلاامو:ليق.هيفكلامعنمتنأ:لاق؟مزحلاامف:ليق.هللايفكلامبدوجت

.ةسائرلابحلقافنإلا

لصف

:بابسألنوكي.ادتباعقييذلالاونلانأملعا

ميعزنوكينأالإنيذلاوأمركلاهعديالفءاهتلازإنمنكمتيةقافىرينأ:اهتم
.مركتنأركشلايفونيدتنأرجألايفةبغراهحالصإ

وأءهرقفمويلارخذهلنوکتثیحاهعضيفهتیافکىلعلضفهلاميفنوكينأ:اهنمو

:دشتیوهلهأنمهدمحوءانثنسح

فكينأءايحلاالولفغينأمركلاهعديالف"”هتتطفبهيلإهبنتيضيرعتبنوكينأ:اهنمو

.انيديأعمهدي:لاقف!كنوذربلزهأام:لاقفةالولاضعبرياسالجرنأ:يكحيذلاكو

.لاؤسلاحيرصهغلبيملامغلبيذلاضيرعتلااذهبءافتكاهلصوف

نوكيلًاعوطهيلعقحلاةيدأتىريف«ةعينصىلعءازجوأديةياعرلكلذنوكينأ:اهنمو
وبألاققتعتائفاكملاوقرفورعملا:ءامكحلاضعبلاقدقوءًاقيتعناسحإلاقرنم
.“ةهاتعلا

رسألانمدشأيدنعديبُروةمينغدنعسانلايدايأتسيلو

.بكنماهبلطىلعو٠بحماهلوهةسائرلاونعذيلكلذبسانلافطعتسينأ:اهنمو

.هلامآكردأهلاملذبأنم:مهضعبلاقوناسنإلاطبتريناسحألاب:ءابدألاضعبلاقدقو

:دشنیو

ليخبلاةعدلاوذدوسيفيكفانغتنلودوستنأوجرتأ

امىلعاهتبتكف.فيرحتوأ«ضومغاهباصأدقةرابعلانأىرأو.هتتطفبهيلعهبنتيضيرعتل:لصألايف(١)

.نهذلاومهفلاىلإردابتمورشابموه

لوأيفناكيفوكلايزتعلاقاحسإوبأناسيكنبديوسنبمساقلانبليعامسإةمكحلاودهزلارعاشوه(۲)
نيصاعلاةدئفأققريامراعشألانمبتكوايندلايفدهزوهيلعهللاباتمثهتعلابهوفصوفًانجامهتايح
.نيمآهللاتامحرانيلعوهيلعفنيسئايلارودصحرشيونيطناقلالمؤيو
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لاقدجمةسارحوأضرعةنايصلامإًاناوخإهلاونوكيلءادعألاةوطسهبمفدينأ:اهنمو

مهاردلاوءىرمافكيفدجملاالو يدصاقلبرغوقرشعمتجيملو
مناغميهوماوقألايفمراغمهقوقحىعدتفورعملاكرأملو

[٤٤١]عوطقم/ناسحإلالمهمنأل؛ءالوأامىسنياليکاهالوآةعينصاهبیبرینأ:اهنمو

:لاقیسنم

عئانصلابرءايشألالضفأنموهتحرطامثفرعلابءرماتمسو

اهبوبحمىلإسفنلانأل؛هلامىلعبوبحملااهبرثؤيةبحملكلذنوكينأ:اهنمو

.هلامبهيلعلخبيالفقوشأ

الفاهيلععبطةميشوءاهيلعرطفةيجسيهامنإوءبېسريغلكلذيطعينأ:اهنمو

:راشلاقامکمورحموقحتسمنیبزیمی

ءاطعلامعطذلينكلوفوخللوءاجرللكيطعيسيل

رطشزييمتلاوبوسنمحدمللوًاعبطءاخسلاوهاذهموق:لاقفاذهيففلتخادقو

ينأكفًاقحتسمالإطعأملاذإ:لهسنبنسحلالاقو.ةرورضهاجلاببسللذبلاو؛لخبلا

دشنأوهنودنممرحيفيكهقوفنموجرينملبجعلا:فلسلاضعبلاقو.ًاميرغتيطعأ

:راشېل

لخبلانمنيديلالولغمويخسمهنمفنابحاصلإسانلاامو

لغشيفلذاوعلاويرشتولغتاهنإفكتنكمأاماديحماسو

ناكاذِإءاطعلانأل؛مومذملاريذبتلاىلإدومحملاءاخسلانعجراخاذه:نورخآلاقو

قحتسملاريغمذلانمهلانيامفقوقحلانعرصقيلاملانأل؛ببسريغلعنملاناكببسريغل

دجوتوزييمتريغنمردصتهلاعفأتناكنمبكبسحوقحتسملاريغدمحنمهلانياممرثكأ
:رعاشلالاقةلعريغل

ءالبتلامالعأريسيفيبهذلاهنعلاقروهشملارعاشلاثُعَرُملاريرضلايرصبلاذاعموبأدربنبراشبوه()

ةقدنزلابمهتايبهذلايأ:تلق..امهتقويفيريمحلاديسلاوسانلارعشأوه:مامتوبآلاق:(٤۲/۷)

.نيعستلاغلبو؛ةئامونيتسو
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لوقعاتنلسيلوهرنبنانكفانيأيلاملاناكول

لوضفاتنلسيلنيحانلقعانعلاملاىلوتنأاملفأ

ًاربتعمناكامامأءلوؤسملاولئاسلايفةربتعمهطورشفلاؤسنعلذبلاناكاذإامأو

:طورشةثالثوهفلئاسلايف

:رعاشلالاق‹جرحالوهيلعمولالفةرورضللاؤسلانوكينأ:اهدحأ

قئالخلاىندأقلخلاىلعأٌملعتاهنإةرورضلاهللاحبقالأ/]141[

قباسريغنمقبسلالضفنيبيهنإفعاستالاردهللو

نأنكميونوكينأنكميررضعفدللاؤسلاىلإةجاحلاتعدوةرورضلاتعفترانإف

لاقءاهلمجتىقبيلتلمحتامةدشلانموءتقاطأامررضلانملمتحتسفنلانإفنوكيال

:رعاشلا

ناثدحلاوءارضلاوسؤبلاىلعهدازءرملالكأيلاحلكىلع

الهللاو:لاق.كاطعألكرامحتلأسول:داهزلاضعبلليقاماذهلثميفلضفلاف
:لاقفًاموقءارعشلاضعبفصوو.اهكلميالنمفيكفاهكلمينمايندلالأسأ

رقفلاىلإًاعارساوداعاورسيأنإو هبسحرضلاىلعًاوضعاورقتفااذإ
حيرصكلذفتعدةجاحلالوتسمةرورضريغللأسينأامإو

هقاسنامرحلانال؛ًاظوظحمالومموًاظوحلمهلثمدجتاملقو‹ةءاندلاضحموموللا

ريغدجولراعلاحبقتساولوهقاذألإلذالوهقارأالإءامههجولقبيملفمعاطملاثبخأىلإ

رودشقملاككفقزركنيتأآيلفللنتبةشيعمنبلطتالو

روطسمرّبحمباتكلايفوهينلالكذحخآكنأبملعاو

ريخأتلايفهسفنلدجيالفهئاطبإىلعتقولاقيضينأ:لاؤسلاطورشنم:يناثلاو
ًاعستمتقولاناكاذإامأو«نيرطضملاددعيفًالخادو«نيروذعملانمٍلئنيحريصيفةحسف
:لاقطونقومؤللاؤسلاليجعتف

جّرفمالإرسعالنأينقياذقلاىلعنوفجلاءاضغإيلیبا
جرخمةنسألانيبنمنكمأوهلهأبءاضفلاقاضاميرالآ
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[14۲]ةمرحلامإحجنلالومأمةباجإلاوجرمنوكينألؤسملارايتخا:ثلاثلاطرشلاو/

هرایتخايفوهفةمركمىلويالوةمرحىريالًاميئللأسنمنإفلوؤسملايفمركوأ«لئاسلا

.مورحمهلاؤسيفومولم

:ءاغلبلاضعبلاقوةجاحماثللاىلإهلتناكنملوذخملا:ءامكحلاضعبلاقدقو

:رعاشلالاق.هلئانليخبلانملقأوهلئاسمثئيللانملذنآ

ًاينجًابطرجسوعنمیبتجینأاجردقفينسالينطقاسنمیرینألمأيناکنم

:ًاضيأةئالثفلوؤسملايفةربتعملاطورشلاامأو

ةقطانلاحلانإفبلطلالذنعهنوصيلهلاؤسنودلئاسلاضيرعتبىقتكينأ:اهدحأ

وبألاقامكفيكفىحتسيللئاسللًانيجهتةرابعلابحرصفةراشإلالوؤسملامهفامبرو
:°مامت

باوبأهلباوبريغنمههجوفءايحلادوقفمناكنم

:لاقو.عنمنإًاروذعموىطعأنإًاروكشمنوكيلبيحرتلاورشبلاباقلتينأ:يناثلاو

رجضهنمهلرهظواهضقيملفةجاحيفءارزولاضعبدصقديردنبركبابأنأركبلنباىكحو
:لاقف

الوؤسمىرّتنأكرهدريخلفلئاسنمةرجضكنلخدتال

ًالومأمىرتنأكزعءاقبفلمؤمهجودرلابنهبجتال

اليلدميئللاىلعسوُبْعلاىرتوةرشببلدتستفميركلاىقلت
اليمجقوريًاربخنكفًاربخرئاصليلقنعكنأيبملعاو

الاهنإفلئاسلالاحوهلاحرابتعامثءهبنظلاقيقحتولمألاقيدصت:ثلاثلاطرشلاو

:لاوحأةعبرأنمولخت

مزلتوامركقحتستانهاهةباجإللافءانكمتملوؤسملاوًاقحتسملئاسلانوكينأ:اهدحأ

ءاربكلاوءافلخلاحدمًاينارصنناكوملسأناروحنميئاطلاسيقنبسوأنببيبحمامتوبأرصعلارعاش(١)
ًالوأناكوديشرلامايأيفدلوءةليلقةمتمتعمةرابعلابذعًاحيصفًالاوطرمسأناكوءةورذلايفهرعشو
مضنلابهتحيرقتحسواكذدقوتيناكومهنعذخأوءابدألاسلاجمثءرصمبءاملايقسياثدح
.(١٠/6۳ءالبنلامالعأريسيفيبهذلاو).ةحامسلاوفرظلاوقالخألابيطبفصويناكو...عيدبلا



سفنلاةرطتق1:

نبنمحرلادبعهيفلاقامكنوکیفلخبلاهيلعىلوتسانمالإليبسدرلاىلإسيلو«ةءورم

:٩اس

اوعبشتوبايثلارحاوسبلتنأمكبسحمراكملانمتيرينإ/]4۳[

اوعلقتفهبمتنأسلجميفةرممراكملاتركذتاذإف

عطقو‹هلذبلجعًارضمريخأتلاناكنإفرظنليبسةلاحلاهذهلثميفدرللنكيملاذإف

النأهيلإبولطملاةءورمنم:ءامكحلاضعب:لاقدقو.الوقالالعفهتباجإتناکوهلطم

.مزاحلانبدمحم:لاقهيلعحاحلإلاىلإجلي

لاؤسلاهاياطعنمفرشأواياطعلابكلاؤسرلظتنمو

لامهنعهزتتلافهعدفًاعوطفورعملاكتأيملاذإ

نأىلإمهضعببهذف:هيفءالضفلابهاذمتفلتخادقفةحسفريخأتلايفناكنإف

لجأبمث«دعولالجاعبًارورسملئاسلانوكيفًالعفزاجنإلاهبقعتيمثلوقدعولاليجعتىلوألا
.“"ةطعةدعلا»:ثيدحلايفو.ءافولابًاظوحلممرکلابًانوهرملوؤسملانوکیونزاجنإلا

ريغيفدعوللسيلو‹ءاطعللهئطوتهسفنضوريحيحشامإو؛ةدجرظتنيزوعمام]:نیلجر

لاقراسعأىلإراسينمناسنإلالاحريبغتنمدعولايففاخياملحلصيهجونيتلاحلانيتاه

:ءارعشلاضعب

ًابطرنيطلااذهماداميتفيحصمتخبننماف ًابرغوًاقرشهرمأْمَدَُملاكلملااهيأاي

ًابعصلهسلاديعياممهفافجنأبملعاو

ةحسفدعولايفف؛نكمتمريغلوؤسملاوبجوتسمريغلئاسلانوكينأ:ةيناثلاةلاحلاو

لقملکسيلف‹موللاهنعيفنيًارذعرهظيومذلاهيقيانيلدرلادنعنيليهنأريغرذععنملايفو
.فصنيروذعملكالوفرعي

فَييبنلانباميهاربٳةلاخنيريسيههمأورعاشلانبارعاشلايندملايراصنألاتباثنبناسحنباوه()

.(5/64:65)ءالبتلامالعأريسيفيبهذلاهلاق).ةئاموعبرأةنسيفوت

نبثيدحنمةيلحلايفميعنوبأو«فيعضدنسبميشأنبثابقثيدحنمطسوألايفيناربطلاهاور(۲)

هلاق.ًالسرمنسحلاثيدحنمقالخألامراكميفيطئارخلاو؛تمصلايفايندلايبأنباهاورو؛دوعسم
٠(۳/7۹)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلا



٥۱۲سفنلاةرطنق

[٤٤٠]ريسينمنكمأاميطعيفنكمتمريغ/لوؤسملاوًابجوتسملئاسلانوكينأ:ةثلاثلاو

:يبتعلارظنلالاقامكهبرذُعيامعجوتلانمرهظينألوقلانمحضويوءةلخّدسيل

اللعيللخبلايفًاسمتلمتسلولخباذتسلينأملعيهللا

المحيذلاردقلايفرذعيلمنلاوةيفاخريغيلشةقاطنكل

درلابفاخنإفرظنيفًانكمتملوؤسملابجوتسمريغلئاسلانوكينأ:ةعبارلاةلاحلا

ءاطعإانيلعباعيهنأ:نيسحلاهيخأىلإيلعنبنسحلابتك:لاقيعمصألانعو

ةلأسملابلغنمسانلانمفكلذنكمأنإف.ضرعلاىقواملاملاريخ:هيلإبتكفءارعشلا

دايتعاكلذكءاخسلاىلإيضفملالذبلادايتعانمهيفاملوةبيخلابءاجرلالباقيالللذبلابرمأو

:يعمصألادشنأو.حشلاىلإضفمدرلا

لقيمأكحامسنمرثكيأالامتيطعأاذإيردتامف

لظتنأففيصملارضحنإوفيصتنأفءاتشلارضحاذإ

اذِإقوقحلانعهبرصقيقحريغيفءاطعلاناكاذإاذهيفعنملابلغنمسانلانمو

ًانوهرمهدعوبراصدقهنألعنملاودرلاىلإهلليبسالفءلاونلالذبلابدعونمامأو

تقموءدعولافلخلوًامولعنملامذعمبجوتسالئاسلادرنإفءانورقمءافولابهدعوراصو
ءعنملاريدكتنملطملايفاملءدعولادعبهلطمىلإليبسالمث‹بوذكلاهنجهورداغلا

:دٌرُبنبراشيلاقونيحجتنلادحأسأيلاونيعنملادحألطملا:لوقتبرعلاوركشلاقيحمتو

اهشاشرًاطبأفاقربانلتءاضأةمامغًامويكنمانيلعتلظأ

اهشاطعيوريفيتأياهثيغالوعماطسأييفىلجياهميغالف

[145]تلعجفةردقمقازرألاتناكذإىلوأامبًارورسمنكيلفءاطعلابهدعوزجنأاذإمث/

.ةلصاوهتهجنموةيراجهديىلع

هقزرسیلمهنمناکنمرظنا:لاقفءداهزلاضعبىلإهلايعةرثكىكشالجرنأيكحو

نيكسملامكءاج!ذإ:لوقيناكهنأفلسلاضعبنعىوريو.يلزنمىلإهلوحفهللاىلع



سفنلاةرطتق١۱

ةقفنملاايلعلاديلا."«ىلفسلاديلانمريخايلعلاديلا»:مالسلاهيلعلاقو.لاسغلامكءاج

:رعاشلالاق.ةلئاسلاىلفسلاديلاو

دعسأوهمأهيطعتامبتنأألئاسءاجاذإيردتالكنإف

دغهلنوكينأًالؤُسمويلانمهتعنمنإةجاحوذلئاسىسع

:لاق؟كنوذربلعفام:لاقاهدقففةبادىلعهيتأيناكلجرللاقنيريسنأىوريو

:يمورلانبالدشنأوكدنعهقزرقلخءهارتفأ:لاق.هتعبفهتنؤميلعتدتشا

ءامكثئامريغوهيعترتىعرمكعرمريغهللنإ

ىلاعتهللاهجوءاغتباهدصقنوكينأيغبنيفاهالوأفةيطعلابهسفنتطخساذإف

لمحيلهلالغبىطعأهنأهللاهمحررصاهميبأنعيكحيذلاكاهءازجهدنععيضيالواهاضريل

مويدارأ ْنَرْغَمدَدنَونأَشآ:ةيربربلابلاقف؟كاقلننيأ:اولاقف.ءابرغلانمًاضيرمهيلع

.ةمايقلا

اهيلإیمرفاهبايثثاثرنمهيلإترذتعاف.يلخدا:لاقفةلئاسهباببتفقوةأرمانأيورو
.قاطلابتمرم«تجرخفنیتةبيووريعشةبيواهاطعأو-ةيربربلابقاطلايهو-الحكةءاسك

:لاقفهنعهللاىضرباطخلانبرمعىتأًايبارعأنأيورو.هيدرتلكلهتيطعأام:لاقف

هنهنأويتانبسكاهنجلاتيزجريخلارمعاي

هنلعفتلهَللابمسقأ

:لاق.هيهذألصفحابأًاذِإ:لاقف؟ننوكياذامفلعفأملنإف:هنعهللايضررمعلاق
:لاق؟ننوکياذامفتبهذنإ

لوؤسملافقوموهتهتلاحويلاحنعلئست

هنجىلإاًمِإورانىلإاّمإ

يفدواديبأ.(۷۱۷)حيحصلايفملسمو‹(۱۳۹/۲)حيحصلايفيراخبلا:دنعثيدحلافارطأ(١)
يفكلام(5٥/14061)ىبتجملايفيئاسنلاو(1۳4۳)حيحصلاعماجلايفيذمرتلا‹(١٤١۱)نتسلا
يفةبيشيبأنبا‹((٢٤٠۲)فنصملايفقازرلادبعء(۲/٤)دنسملايفدمحأوء(۹۹۸)ًاطوملا
.(۲۱۱/۳)فصملا



۱۷سفنلاةرطنق

ىسعفهطعأ:همالغلرمعلاقف؛هتيحلعومدلاتلضحخأىتح[هللا]همحررمعیکیف

بلطنعالخهجولااذهىلعءاطعلاناكاذإف.هريغكلمأالهللاوامأةرعشلالمويلاكلذل

ناكاذإامأ«لئاسللًانهأولذابللفرشأكلذناكفءرشنونانتمإنعىرعوءركشوءازج

ءازجلاهببلطنإو؛مركلاوءاخسلامكحنعجراخىطعملافءانثلاوركشلابلطلءاطعلا

.ةراجتلاباحبرمًارجاتناكةأفاكملاو

هنأ.'"ڳيكَعسَتْنْنْمَتالو:ىلاعتهلوقيفهنعهللايضرسابعنبانعيوردقو

هرثكتستكلمعبننمتالاهانعم:لاقنسحلانعو.اهنملضفأاهبسمتليةيطعيطعييذلا

.كبرىلع

يفهلنألروشنلامويلوهلًاروخدماربهلعجينألاملانملضفهدنعنمليغبنيامنإ

نسخأنوكيالنأعاطتسانإفءةثرلاوبئاصملاامهو؛هتروشمريغنمهناذخأينیکیرشهلام

:لاق.كبتلزندق:ليقبئاونلل:لاق؟كلامتسبحمل:ليخبللليقو.لعفيلفةثالثلا

ًاكلامًاعئاطلذبافتمدقيذلاألإكلامنمكلام
اكلىمعأكلامعأتيأراوشتفولويلامعألوقت

دقوهزجعةفيخهبردابتيوهتاوفرذحهلجعينأفورعملاءادسإىلعردقنمليغبنيف

قلغيىتميرديالهنإفهزهتنيلفريخبابهلحتفنم»:لاقهنأملسولِييبنلانعيور
ِae

مظعأام:ناورشونألليقو.حارسلاليجعتفورعملاةرمث»:لاقهنأًاضيأهنعو
[147]:فلسلاضعبلاقو/.توفيىتحهعنصتالوفورعملاىلعردقتنأ:لاق؟مكدنعبئاصملا

:رعاشلالاق.اهتوفنمةقثىلعنكيلفاهتقونعةصرفلارخأنم

نوكسةفصاعلكلنإفاهمنتغافكحايرتبهاذإ

نوكيىتمنوكسلايردتالواهيفناسحإلانعلففتالو

.اهبلإمتيالًاطورشفورعمللنأملعاو

.نيفوقعمنيبهانتبثاوطوطخملانمًاوهسطقسةلالجلاظفل)۱(

.٦:ةيالارثدملاةروس()

.(٤۳۹)لبتحنبدمحألدهزلا‹(٤۳٤٤)یدنهلايقتملللامعلازنك:يفثيدحلافارطأ(۳)

.(0/٤۳۸)ريسفتلايفيبطرقلا‹(۸/١۱۷)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلا:دنعةفرط)4(



سفنلاةرطنق۱۸

عنطصااذإفهرتساففورعملاتعنطصااذإ:ءامكحلاضعبلاقدقوهرتس:كلذنم

تلبجاملهرشنيعاودغلبآوهروهظبابسأىوقأنمفورعملارتسنأىلع.هرشنافكيلإ

:نوراهنبلهسلدشنأو.متكإامنالعإوىفخأامراهظإنمسوفنلاهيلع

ارذتعاوهافكتكلمامكاطعأهلأستلًامويهجاذإلح

ارهظهتيفخأاذإليمجلانإاهرهظيهللاوهعئانصىفخي

:لاقهنأبلطملادبعنبسابعلانعيوردقو.هليلقتوهريغصت:فورعملاطورشنمو

اذإوءهتينهدقفهتلجعاذإف‹«هرتسو«‹هریغصتو‹ەلیجعت:لاصخثالشٹلإفورعملامتيال

:رعاشلالاق.هتممتأدقفهترتساذإو؛هتمظعدقفهترغص

.رجألاطابحإوركشلاطاقسإنمهيفامل:هبنانتمالاةبناجم:فورعملاطورشنمو

:رعاشلالاق

نانمبىطعأاذإميركلاسيلنسحنمتمدقامنملابتلطبأ
قحميوركشلالطبيهنإففورعملابنانتمالاومكايإ:لاقهنألِييبنلانعيوردقو

:يعفاشللدشنيو.€ىّدَألاَوَنَمْلابْمُكِاَفَدَصاولنالاونمَنيِذَلااهييىلتمث؛رجألا

هسمانألانرماليلعنمينملنلمحتال
هنجربصلانإفربصاواهظحكسقلرتخاو
هنسألاعقونمدشأبولقلاىلعلاجرلانم

يوردقو.هكرتنملضفأريخلالعفنإف:ًاثيشهنمرقحيالنأ:فورعملاطورشنمو
قشبولورانلااوقتا»:لاقو«هرغصفورعملانممكعنميال»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانع

قفتريوىندألاهبلظتسيةابحوهامنإوهيلومىلعهيفةقشمالامفورعملانأىلع.«ةرمت
:رعاشلالاقو.عباتلاهب

.(۲/١۳۱)ريسفتيفيبطرقلاهدروأثيدحلاوءةرقبلاةروسنم4٤ةيالا(۱)
يفيقهيبلا‹(1۸ةاكزلا)حيحصلايفملسم(1/)حيحصلايفيراخبلا:دنعثيدحلافارطأ(۲)

.(١/١۱۹)نتسلايفيمرادلا‹(٨۲)حيحصلايفةميزخنباو‹(٥/٢۲۲)ىربكلانتسلا



لهأهبدمتعينأيغبنينكلوهفورعمسانلاعيمجعسوينأعيطتسيالناسنإلانأملعاو

هنأأَييبنلانعيوردقو.ًايكازمهدنعهعينصوًايمانمهيفهفورعمنوكيلةياعرلاولضفلا

لعجًاريخدبعبهللادارأاذإ»:لاقو.نيدوبسحيذدنعلإةعينصلاعفتتال»:لاق

.«ظافحلالهأيفهعئانص

:ءامكحلاضعبلاقو.فورعمريغىلإفورعميفريخال:مكحلاروثنميفليقو

:لاقفرعاشلاهمظنف:سرافلاءانتجانوكيسراغملاردقىلع

عرازملاضعبكالإهلهأيفوهلهأريغيففورعملاامكرمعل

عئاضريغهدنعامعدوتسموهدنعناكيذلاعاضعدوتسمف

عرازلكىلعتدكةعرزمواهتبنفعضاوتباطةعرزمف

عرازملاضعبكالإاهرفكيفومهدنعةعينصلاركشيفسانلاامو

ءىفاكينأتائفاكملالهأنمناكنإهمزلوًاقوثومهبراصدقفًافورعمهيلإيدهأنمامأ

هنأمالسلاهيلعيبنلانعيوردقو.هركشبلعافلالباقيوةرشنبفورعملالباقيلفالإواهيلع

[٤٤۱]ةشئاعنعو/.هرفكدقفهمتكنإوهركشذأدقفهرشننموهرشنيلفًافورعمعدوأنم»:لاق

:نيتيبلانيذهبلثمتأانأووليهللالوسريلعلخد:تلاقاهنأاهنعهللايضر

امندقبقاوعلاهكردتفًامويهفعضكبوحيالكفيعضعفا

ىزجدقفتلعفامبكيلعىنئانمنإفكيلعىنثيوأكيزجي

ةلاسربمالسلاهيلعليربجيناتأدقلهللاهلتاقيدوهيلالوقىلعيدّر»:مالسلاهيلعلاقف

.هأفاكدقفءانثلاوءاعدلاالإءازجاهلدجيملفةعينصهيخأىلإعنصلجراميأىلاعتيبرنم

:ءابدألاضعبلاقو.قتعةأفاكملاوقرفورعملا:مكحلاروثنميفليقو

ءالولاقدصبةالولاركشوءاشلانسحبهللاركش

ءاطعلابيسبنودنمركشوءازجلانسحبريظنلاركشو

يذلاسانلاركشأنمو.ماعنألانمهودعافمانألاركشيملنم:ءاملعلاضعبلاقو

:لوقي
 

.(۲/٤۷۷)لماکلايفيدعنبا؛(٤/٤۳۱)قشمدخیراتيفرکاسعنبا:دنعهفرط()
.(۳۳١٦۱۲)لامعلازنكيفيدنهلايقتملاهوحندروا()



سفنلاةرطتق١۱۳

نمنإف'*سانلاركشيملنمهللاركشيال»:لاقهنأوليهللالوسرنعثيدحلاينو

ًامامتاكلذةمادتساالإهيلعقبيملوهيلعيتلاةمعنلاقحىدأدقفهيلإنسحأنمفورعمركش
.دمحمانديسىلعهللاىلصوءديفملاناسحإلابحاصةهجنمديزمللًاقحتسمنوكيلهركشل

هلضفوراثيإلايف:لصف

:ءاخسلاتاجردعفرأف‹؛تاجردىلإامهنمدحاولكمسقنيلخبلاوءاخسلانأملعا

هسفنىلعلخبينألخبلاتاجردسخأنأامكءهيلإةجاحلاعملاملابدوجينأوهوراثيإلا

نإفنيلجرلانيبرامرظناف.ةجاحلاعمهسفنىلعهريغرثؤيكلذو.ةجاحلا/عمهسقنىلع)

ىلعهللاىنثأدقو‹ءاخسلايفةجردراثيإلادعبسيلوءءاشيثيحهللااهعضياياطعقالخألا

.«ةصاَصَحمهبناكلَومهياىلَعنويو:لاقفةباحصلا

ىلإهبثعبفءًادوهجمناکويوشمةاشسأرةباحصلاضعبليدهأ:لاقسنآنعو

:ةيالاتلزتفلوألاىلإعجریتحتویبعبسهتلوادتفرخآتیبىلإهبهجوفهللجر

.مهيشىلعنوُروُيَو»

نمءيشيعمويلمعنبابلطأكومريلاىلإًامويتقلطنا:لاقيودعلاةفيذحنعو
لإراشأفكيقسأ:هلتلقفءىلتقلانيبهبانآاذإف«هتيقسقمرهبناكنإ:لوقأانأوىاملا

ء؛صاعلانبماشهوهاذإفءهتثجفهيلإقلطنانأيمعنباراشافءا:لوقيلجراذإفمعن

تامدقوُهاذإفءهتئجفهيلإقلطنانأماشهراشأفمآ:لوقيرخآعمسفكيقسأ:هلتلقف

.تامدقوهاذِٳفيلمعنباىلإتعجرو؛تامدقوهاذِٳفماشهىلإتعجرو

۳٩۰هرفغهاخأهسفنىلعرثآوةوهشىهتشالجراميآ»:لاقهنآيهللالوسرنعو

نتسلايفيقهيبلا‹(۳/۲١۲)دنسملايفدمحأ(4۸۱۱)نتسلايفدواديبأ:دنعثيدحلافارطأ(١)
يفيوغبلا؛(۷۷/۲)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا‹(۱/١١۱)ريبكلايفيناربطلا؛‹(۱۸۲/۱)یرېکلا
.(۱۳/۱۸۷)ةنسلاحرش

.۹:ةيالارشحلاةروس()

=نباثيدحنمباوثلايفخيشلاوبأوءءافعضلايفنابحنباهاور:(۳/٠۲5)ينغملايفيقارعلالاق(۳)



١۱۳سفنلاةرطنق

ملفةنيدملابهلتسمُّلاف«هضرمنمهقنامدعبةكمسرمعنباىهتشا:لاقعفاننعو

نیبتعضوففیغرىلعاهبءيجوتيوشوفصنومهردبتيرُششافءاذكواذكدعبالإدجوت
دقهللاكحلصأ:مالغلاهللاقف.هيلإاهعفدافاهفيغرباهفل:لاقفبابلابلئاسلاماقفهيدي

.هيلإاهعفدافاهفل:لاقف.اذكواذكذنماهتيهتشا

هنماهذخأف.معن:لاق؟اهدرتوًامهردذخأتنأكللهلئاسلللاقفمالغلالعفف:لاق

لِيهللالوسرتعمسينإف«مهردلاهنمذخأتالوهيلإاهعفداواهفل:لاقف.هيدينيباهعضوو

[١١1]ىتحتايلاوتممايأةثالثويهللالوسرعبشام:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعو/

ملفلِيلوسربفيضلزنو:لاق."انسفنأىلعرثؤنانكانكلوانعبشلانثشولوايندلاقراف
هتأرمارمأو«ماعطلاهيدينيبعضوفهلهأىلإراصنألانملجرهببهذفًائيشهلهأدنعدجي

املف؛ماعطلافيضلالكأىتحلكأيالولكأيهنأكماعطلاىلإهديدميلعجوءجارسلاءافطإب

هيف:ًاضيألاقيو."""«مكفيضىلإمكعينصنمهللابجعدقل»:ٍيَيهللالوسرهللاقحبصأ

.مهيشىلعنوريؤَيَو»:تلزن
لوسربأدنمكلذناكوءءاخسلاتاجردىلعأراثيإلاوىءايبنألاقالخأنمدوجلاف

هللادبعنبلهسنعو.“”ميِظَعٍقّلُخىلعلكنإَو»:لاقفًاميظعهللاهامسىتحوأيهللا
كنإىسومای:لاقءهتمأودمحمتاجردضعبينرأبراي:لاقمالسلاهيلعىسومنإ:لاق

.يقلخعيمجىلعوكيلعاهبهتلضفةميظعةليلجهلزانمنمةلزنمكيرأنكلكلذقيطتنل

.اهراونأنمهسفنفلتتتداكةلزنمىلإرظنوءامسلاتوكلمنعهلفشكو:لاق

ايءراثيإلاوهمهنيبنمهبهتصصخأقلخب:لاق؟ةماركلاهذههبهتغلباذامببراي:لاق

يتنجنمهتاوبوهتبساحمنمتیبحتسالإهرمعنمًاتقوهبلمعدقمهنمدحأيتأيالىسوم

.فيعضدنسبرمع=
لوسرعبشامظفلبملسمدنعثيدحلالوأوءهسفنىلعرثؤيناكهنكلو:ظفلببعشلايفيقهيبلااور()

ةنيدملامدقذنمدمحملآعبشام:نيخيشللوءهليبسلىضمىتحربزبخنماعابتمايأةثالثوليهللا
.(۳/٢٥۲)ينغملايفيقارعلاهلاق.ماعطنمملسمداز؛ضبقیتحًاعابتلايلثالث

.قباسلاردصملا.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم)۲(

.۹:ةيآلارشحلاةروس(۳)
.٤:ةيآلاملقلاةروس(8)



سفنلاةرطنق۱۳۲

ىلعلزنفهلةعيضىلإ-داوجألادحأوهو-رفعجنبهللادبعجرخ:ليقو.ءاشيثيح
بلكطئاحلالخدوصارقأةثالثهتوقبمالغلايتوأذإهيفلمعيدوسأمالغهيفوموقطئاح
هللادبعوءامهلكأف:ثلاثلاويناثلابهيلإىمرمثءهلكأفصرقبهيلإیمرفمالغلانمىندف

؟مويلككتوقمكمالغاي:هللادبعلاقف.رظني

رفاسمزئاجهنابالكضرأبيهام:لاق؟بلكلااذهترثآملف:لاق.تيارام:لاق

:هللادبعلاق.اذهيمويىوطأ/:لاق؟مويلاعناصتنأامف:لاق.هّدرتهرکفعئاجدیعب

مالغلاقتعأفتالألانمهيفاموطئاحلاومالغلاىرتشافينمىخسأ!اذهف!؟ءاخسلاىلعٌمالأ

.هلهبهوف

‹داهجلابابىلإانجرخوةعامجانعمتجاف«سوسرطبانك:لاقةيفوصلاضعبنعو

ءاندعقفلاخعضومىلإاندعصفءةتيمةبادبذِإداهجلابابانغلباملفءدلبلانمبلكانعبتاف
ءاجفءابلكنيرشعرادقمهعموةعاسدعبعجرمثءكلبلاىلإعجرةتيملاىلإبلكلارظناملف

مثءرظنيبلكلاكلذواهتلكأىتحةتيملاببالكلاتعقووةيحاناندعقفةتيملاكلتىلإ

مثًاليلقمظعلاىلعيقباملكأفماظعلاكلتىلإبلكلاكلذماقفءدلبلاىلإبالكلاتعجر
.فرصنا

مالعدهازلاقيقشللاق*”مهدأنبميهاربإنأىوريو:لاقكولملاجارسباتكنمو
بالكلالمعتاذكه:ميهاربإلاق.انربصدجنملاذإوانلكأاندجواذإ:لاق؟اذهمكرمأمتينب

.انربصدجنملنإوانرثآاندجواذإنحن:لاق«تربصتعنمنإوتلكأتدجواذإخلبب
ءاخسلاام:هباحصأنمةعامجىفوهولالهنبىيحيلتلاقتادبعتملانمةأرمانأىوريو

هناحبسهللادبعتنأ:لاق؟نيدلاىفءاخسلاامف:تلاق.راثيإلاولذبلا:لاق؟ايندلايفمكدنع

ىلعدعوهللانألمعن:لاق؟ارجأكلذىلعنوديرتفأ:تلاق.ةهركمريغكسفنهبةيخس
امنإو؟متیخسِءيشيأبفًارشعمتذخأوةدحاومتيطعأاذإف:تلاق.اهلاثمأرشعبةنسحلا

نأنويحتستالأءارجأكلذبنوديرتال‹نيهراكريغهتعاطبنيذذلتمهللااودبعتنأءاخسلا

هدلومءماشلاليزن«يخلبلا«يناسارخلاءيميمتلا:ليقوءيلجعلاقاحسإوبأداهزلاديسفراعلامامإلا()
بئانجلاوبكارملاومدخلاولاملاريثكهوبأناكو«فارشألانممهدأنبميهاربإناك..ةثملادودحريغ
ام«ميهاريإاي:هقوفنمتوصيوهذإ؛هضكرُبهسرفىلعديصلايفميهاريإانييف(روقصلايأ)ةازبلاو
نعلزنفءةقافلامويلدازلاكيلعءهللاقتا(١٠٠:نونمؤملا)€ًابَعْمُكَنفْلَحامناميساثيعلااذه
ثالثيفقشمدخيراتيفهتمجرتورازيهربقوةثمونيتسونيتنثاةنسيفوتو..ايندلاضفروهتباد
.(۷/۳۸۷ءالبنلامالعأريس.ةقرونيثالثو



۱۳۳سفنلاةرطنق

وُحستنأنيدلايفءاخسلا:لاقيو.ءيشبًائيشديرتاهنأاهنمملعيفمكبولقىلعهللاعلطي

الجآالوالجاعًاباوثكلذبديرتالةهاركريغنمةحامسىلاعتهللكمدةقارإباهفلتتوكسفنب

.ملعأهللاوكسفنلهراتختنأنسحتالامكبهللالعفيىتح

]0۳[لاجعتسالايف/:سداسلالصفلا

لاقو.°”ًالوُجَعْناَسْنإلاَناَكَورْيَّحْلابَُءاَعُدٌرّشلابُناَسْنإلااوُعْدَيَو:ىلاعتهللالاق

قلخ:هريدقتبولقملانموه:ليقو«نيطنم:ليق.""4لجَعنُِناَسْنإالاَلُخ»:ًاضيا
.ناسنإلانملجعلا

ةنسنماهنإفةسمخيفالإناطيشلانمةلجعلا:لاقيناك:لاقهنأمصألامتاحنعو

اذإركبلاجيوزتوتاماذإتيملازيهجتوءلخداذإفيضلاماعطإ:يهوويهللالوسر
.بنذلانمةبوتلاو«بجواذإنيدلاءاضقو«تكردأ

هللانأكلذو-هللاهنعل-سيلبإللاقمالسلاهيلعًاحوتنأ:ربخلايقو

قالخأيأ٩هللاودعيأ:لاقفهيلعیتجحبهقطنأسينإفهملکنآمالسلاهيلعحونىلإىحوأ

مدآنبااندجواذإ تلأسريبخلامعن:سيليإلاقف؟هلالضإىلعكدونجلوكلنوعأمدآينب

قالخالاهذههيفانلتعمتجانإفمانفقلتالوجعوأًارابجوأًادوسحوأًاصيرحوأًاحيحش

نأملعتملأ:قحلاهبفرعتامبقالخألاهذهنعكربخأسوميجرًاديرمًاناطيش:انيفهانيمس

هلمحوةدحاوةرجشهيلعمرحواهيفامعيمجبهيلإاهضوفمثءةنجلامدآكابأنكسأهللا
دوجسللانضرعىلاعتهللانأملعتملأ؟ةنجلاعيمجنمصرحلابجرخفاهلوانتىلعصرحلا

ملأ؟انيعلًاناطيشترصوتاومسلاتوكلمنمكلذبتجرخفيغبلاودسحلاينكردأفمدال

قوقعلاىلإهريصفءاخألتقنأىلعحشلاهلمحفهيخأىلعهتخأبكشليباقمدآنبانأملعت
كلذباوراصفربكتلاوضرألايفربجتلابكموقنمكلهنمكلهامنإملعتملأ؟رانلاىلإو

هنولكتوعدتريغفكنباىلعهللاتوعدنأىلعكالمحةدحلاوةلجعلانأملعتملأ؟رانلاىلإ
:تافآعبرأاهنمودبتةلجعلانأملعاو.ملعأهللاو؟ةمايقلامويىلإهدعبنمهدالوأناولأو

سيلواهكاردإيفلجعتسياميرفدهتجيفريخلايفةلزنمدصقياميردباعلانأ:اهدحأ
[٤٥1]يفولغينأامإوءةلزتملاكلتمرحيفاهنمسأييوداهتجالاكرتيورتفينأ/امإفءاهتقوبكلذ

 

.١٠:ةيآلاءارسإلاةروس()
.۳۷:ةيآلاءايبنألاةروس()



سفنلاةرطنق۳

ةجيتنامهالكوطيرفتوطارفإنيبوهفءةلزنملاكلتنععطقنيفسفنلاباعتإوءدهجلا

ضخغبتالو«قفربهيفلغوأفنيتمنيالااذهنإ»:لاقهنألييبنلانعيوردقو.لاجعتسالا

ريسلارش»:لاقو."«ىقبأًارهظالوعطقًاضرأالتبنملانإفءللاةدابعكسفنىلإ

:رعاشلالاق:لصتلجتستملنإ:رئاسلالثملايفوءعارسأإلاوهو.اةفحفحلا

للزلالجعتسملاعمنوكيدقوهتجاحضعبينأتملاكرديدق

لجعتساامبرف؛دجيوءاعدلارثكيوءىلاعتهللاوعديفةجاحدباعللنوكتنأ:ةيناثلاو

.هتجاحمرحيوءاعدلاكرتيومأسيورتفيفاهدجيالفاهتقولبقةباجإلا

حونءاعدنمانمدقيذلاكءهيلعءاعدلايفلجعتسيفهظيغيفناسنإهملظينأ:ةثلاثلا

يفعقيفهيلعءاعدلايفدحلازواجتيوأ«هببسبملسمكلهياميرف؛ماحهنباىلعمالسلاهيلع

ءيشلكيفماتلاثحبلاورظنلاعرولالصأوءعرولااهكالموةدابعلالصأنأ:ةعبارلا

يفًالجعتسملجرلاناكاذإف؛لعفوأمالكوأسبلوأبرشوألكأنمعروتمللضرعم
هبشلاومارحلايفعقيفيفبنيامكرومألايفرظنوفقوتعقيملتبثتمالولمأتمريغرومألا

‹فاقونمۇؤملللیقكلذلوءعروالبةدابعيفريخيأو‹عرولاهتوفيفطلغلاوًاطخلاو

ملاع؛لجعيالفاقو«تبثتمرذحءنطفسيك:نمؤملا»:ثيدحلايفو‹باثوقفانملاو

°«قفنااميفوبستكانيأنميلابيالءليللابطاحكءةمطحةزملةزمه:قفانملاو«عرو
‹هكالهونيملسملاكالهو‹تاجاحلانامرحوءريخلالزانمنععاطقنالاةلجعلايفناكاذإو

حالصإوةلازإلاباهلمتهينأناسنإلاىلعقيقحفلاملاسأروهيذلاعرولاتاوفرطخو
.اهنمسفنلا

لوأف«رمألاىلعمادقإلاىلعثعابلاو«بلقلايفبتارلاىنعملايه:ةلجعلاةقيقحو
ىتنعملایهو:ةءانألااهدضوهبلمعلاوكلذعابتإ:لاجعتسالاو.هيففقوتلانودرطاخ/]1\٥[

لمعلاواهعابتايفينأتلاوءاهيفرظنلاورومألايفطايتحالاىلعثعابلا«بلقلايفبتارلا
.اهب

.(٤/۷۷)ينغملايفيقارعلاهلاق.رباجثیدحنميقهييلاو؛سنآثیدحنمدمحأهاور()
ينابلألا«(٠٠/٠۳٥)حفلايفرجحنپا‹(۲/400)ءافخلافشكيفينولجعلا:دنعثيدحلافارطأ(۲)

)۰٦۷)ةفيعضلايف
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نأ:يتنأتلاو«فقوتلانيبقرفلا:ءاملعلاضعيلاق«فسعتلاهدضف:فقوتلاامأو

يطعيىتحهيفلوخدلادعب:ينأتلاو.هدشرهلنيبتسيىتحرمألايفلوخدلا:لبقفقوتلا

ناسنإلاضرتعتيتلارومألايفرطخلاهوجوركذةءانإلاتامدقممث.هقحءازجلكلا

فسعتلايفاموةمالسلانمتبثتلاورظنلايفامركذوءاهيفةفوخملاتافالابورضو

.ةمادنلانملاجعتسالاو

لصف

‹قلخلانسحةجيتناهنظأوءناسنإلايفةدومحملاصخةءانإلاوقفرلاوملحلانأملعا

نبفنحأللليقدقوكلذفلكتملحتلاو«بضغلاناجيهدنعسفنلاطبضهدحفملحلاامأ

نم:لاقف؟ملحلاتملعتنيأنم:هلليقف.ملحتأانأامنإال:لاق.ميلحتنأ:”سيق

ًادقاعهفیسًادلقتمسلجميفمويتاذناک:لاق؟هملحنمناکامو:ليق.مصاعنبسيق

هثیدحىلعیضمفءًافوتکمهیخأنبابو«الوتقمهينبدحأبءيجذإ«هئاسلجثدحيوهوهتوبح
امهللاوف:لاق.كيخأنباهلتقكنبااذه:لاق؟اذهام:لاقفهينبدحأىلإتفتلامثهمتأىتح

يفكمهستيمر:لاقفهيخأنباىلإرظنف«هتوبحلحالوناسلهلجلجلتالونولهلريغت

همألعفداوء؛كاخأنفداو«كمعنبافاتكقلطا:هنباللاقمث.كدىبكديتعطقو«كمسج

:لوقيًأشنأمث.ةنيكسمانيفةبيرغاهنإف«ةقانةئام

دزنملفينتباصأيديىدحإهيزعتوايسأتسفنلللوقأ

دلواذوهوعنأثيحيحخأاذههبحاصدقفنمفلخامهالك

:قفرلاةجيتنو«قرخلاوفعلاهدضف:قفرلاامأو.يفكيامملحلالضفيفمدقتدقو

[6٦10]لهسناسنإللانوكينأ/قلخلانسحىنعموقلخلانسحةجيتننيللاوققفرلاوءةءانإلا

ءاهانعممدقتدقف:ةانألاامأو.ةملكلابيطءروفنلاليلق«هجولاقلط«بناجلانيلةكيرعلا

:رعاشلالاق

يلعشيجداوقنمناك..لثملاهدذؤسوهملحببرضينمدحأيميمتلارحبوبأليبتلاملاعلاريبكلاريمألا()

ةالصةماعتناك:ليقوفنحألانملضفأناکموقفيرشتیأرام.نسحلانعةداتقلاق..نيفصموي

كلمحام:لوقيو(ملألادنعلاقتةملك)َنسَح:لوقيمثءحابصملاىلعهعبصأعضيناكوءليللابفنحألا
!؟ربكتيفيكنيترملوبلاىرجميرجينملتبجع:فنحألانع؟اذكموياذكتعنصنأىلعفنحأاي
يفتام:ةعامجلاقوءنيعبسوىدحإةنسىفوت:هريغلاقو؛نيتسوعبسةنسفنحألاتام:يوسفلالاق

.(1/4٦8:۹7)ءالبنلامالعأريسيفيبهذلاهلاقءهللاهمحرقارعلاىلعريبزلانببعصمةرمإ
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رمُعلاعرّصلاالإويتاولأبانأامفًادغمهبًاراظتناواملحوًةانأ

قفرلاةليضفيف:لصف
طبضبالإقلخلانسحيالوءقلخلانسحالإاهرمثيالةرمثرومألايفقفرلانأملعا

ىلعٍةْلَيهللالوسرىنثاكلذلجألوءلادتعالادحىلعامهظفحوةوهشلاةوقو«بضفغلاةوق

ايندلاريخنمهظحىطعأدقفقفرلانمهظحىطعأنمهنأءةشئاعاي»:لاقفهيفغلابوقفرلا

."«ةرخألاوايندلاريخنمهظحمرحقفرلانمهظحمرحنمو«ةرخالاو

هللانإ»:لاقو"«قفرلامهيلعلخدأتيبلهأهللابحأاذإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
تيبلهأنمامو«قفرلاهاطعأًادبعهللابحأاذإو«قرخلاىلعيطعيالامقفرلاىلعيطعيل

يطعيوقفرلابحيقيفرهللانإ»:مالسلاهيلعلاقو.[هللاةبحم]اومرحالِإقفرلانومرحي
.'"”«فنعلاىلعيطعيالامهيلع

ىلعمهلدَيًاريختيبلهأبدارأاذإىلاعتهللانإفءيقفرأةشئاعاي»:مالسلاهيلعلاقو

لاقو."ءةمايقلامويهبهللاقفرقفرونالفىلولاوامّيأ»:مالسلاهيلعهنعو.'*«قفرلاباب
:مالسلاهيلعلاقو.“بيرقلهسنيللك؟رانلاىلعمرحينمنوردتأ»:مالسلاهيلع

و

:دشنیو'«ناطيشلانمةلجعلاوهللانمىنأتلا»:لاقو“مۇشقرخلاونميقفرلا»

نعمساقلانعءهفعضويكيلملاركبيبأنبنٰمحرلادبعةمجرتيفءافعضلايفيليقعلاوءدمحأهاو()
يفيقارعلاهلاق«هلكرمألايفقفرلابحيهللانأةشئاعاي»:امهثيدحنم:نيحيحصلايفوءةشئاع
.(۱۸۱/۳)يتغملا

.قباسلاردصملا.ةشئاعثيدحنمفيعضدنسببعشلايفيقهيبلاوديجدنسبدمحأهاور()

هاور:لاقفشماهبثيدحلاىلعيقارعلاقلعو(۱۸۱/۳)نيدلامولعءايحإنمنيفوقعملانيبام)۳(
.فيعضدانسإبريرجثيدحنمريبكلايفيناربطلا

.(۱۸۱/۳)ينغملايفيقارعلا:ةشئاعثيدحنمملسمءاور)٤(
.قباسلاردصملا:يقفراةشئاعاي:دراديبألو؛عاطقناهيفوةشئاعثیدحنمدمحأهاور()
ردصملا.هبقفرافمهبقفرفًاثيشيتمأرمأنمىلونمو:هيفثيدحيفو.ةشئاعثيدحنمملمهارد)9

.یب

.قباسلاردصملا.دوعسمنياثيدحنميذمرتلاهاور)۷(
.فيعضامهالكوةشئاعثيدحنمبعشلايفيقهييلاودوعسمنباثيدحنمطسوألايفيناربطلااور()

.قباسلاردصملا

٠هللانمةانألاظفلبدعسنبالهسثيدحنمهنسحويذمرتلاهاوروء؛سنآیثیدحنسیبوپهود)۹(
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قرحخأولاجرلابحيقأشيطلاوةداعسةانألاونميقفرللا

قفرتييذلاالإاهضقيملةجاحيفججدمفلآراسول

عيمجلكرابدقهللانإهللالوسراي:لاقفءاتأالجرنأمالسلاهيلعهنعىوريو

:لاقفهيلعلبقأمث.ًاثالثوأنيترم«هللدمحلا»:لاقف.ريخبكنمينصصخافكيفنيملسملا

[۷٥1]ناكنإف‹هتبقاعربدتفًارمأتدرأاذإ»:لاق.معن:لاق/.ًاثالثوأنيترم«صوتسمتنآله»

رفسيفمالسلاهيلعهعمتناكاهنأةشئاعنعو."«هتنافكلذىوسناكنإوءهضمافًادشر

يفلخديالهنإفقفرلابكيلعةشئاعاي»:لاقفالامشوانيميهفرصتتلعجفبعصريعبىلع
.ناشلإءيشنمعزتيالوهنازلإءيش

ملحلاو«نمؤملاليلخملعلا»:لاقهنأٍَيهللالوسرىلإًاعوفرمًافوقومربخلايفو

ريمأربصلاوءهاوخأنيللاوربلاوءهدلاوقفرلاوميفلمعلاوءهليلدلقعلاوريزو

.لق:اولاق؟قفرلاامنوردتأ:هباحصألءاملعلاضعبلاق:راثألا."«هدونج

ءهعضوميفنيللاوءاهعضوميفةدشلاءاهعضاومرومألاعضتنأليقدق:لاق

‹نيللابةظلغلاجزمنمدبالهنأىلإةراشإهذه.هعضوميفطوسلاوءهعضوميففيسلاو

ءاهفسلادنعًاولحنكتالينباي:هنباللاقهنأنامقلنعيورامك.قفرلابةظاظفلاو

:دشنيو.كوضفريفءاهقفلادنعارمالو«كوعلتييف

ىدنلاعضوميففيسلاعضوكرضم ىلعلابفيسلاعضوميفىدنلاعضو

ىلإعابطلاتناكاملنكلوءقالخألارئاسيفامكنيللاوفعلانيبطسودومحملاف

.رثكأقفرلابناجيفمهبيغرتىلإةجاحلاتناكليمأفعلا

نيالتوءةانأاذنوكتنأ:لاق؟قفرلاام:هّللادبعهنباللاقهنأصاعلانبورمعنعو
.كرضىلعردقينمةأوانمو«كمامإةاداعم:لاق؟قرخلاامف:لاق.ةالولا

فيعضيشماهلاروسمنبهللادبع:ىمسملاوهرفعجيبأثيدحنمقئاقرلاودهزلايفكرابملانبااور()
رمأبتممهاذِإ:هدجنعهيبأنعيراصنألاليعامسإةياورنمزاجيإلاباتكيفميعنيبألوءادج
.(۱۸۱/۳:۱۸۲)ينغملايفيقارعلاهلاق.فيعضهدانسإو.هتبقاعربدتفسلجاف

.(۲/۱۸۲)ينغملايفيقارعلاملسمهاور)۲(

يفيعاضقلاءاورو«فيعضدنسبسنأثيدحنملامعألالئاضفو؛باوثلاباتكيفخيشلاوبأاور()
.قباسلاردصملا.فيعضامهالكوةريرهيبأوءادردلايبأثيدحنمباهشلادنسم
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ءهلامعنماوکتشاهتیعرنمةعامجنأهغلب:هنعهللايضرباطخلانبرمعنأىوريو

مكيلعانلنإءةيعرلااهتيأ:لاقمثءهيلعىنثأوهللادمحفماقءوتاملف«هوفاوينأمهرمأف

هنأاوملعاوءاقحمكيلعةيعرللنإ:ةاعرلااهتيأريخلاىلعةنواعملاو«بيغلابةحيصنلاقح

نممعأالوهللاىلإضغبألهجسيلو«هقفرومامإملحنممظعأالوهللاىلإبحأملحال
.هنودوهنممةيفاعلاقزريهينارهظنيب/نميفةيفاعلابذخأينمهنأاوملعاو«هقرخومامإلهجب[]

هنيزيناميإإلانسحأام:فلسلاضعبلاقو.ملحلانمقفرلا:هبنمنببهولاقو

نأيورو.لمعىلإملحلثمءيشىلإءيشفيضأامو«قفرلاهنيزيلمعلانسحأاموملعلا

يفمهفتلانإفدعبامأ:ةيواعمهيلإبتكفينأتلايفهبتاعيةيواعمىلإبتكصاعلانبورمع
نأوقانألانعباخنمبئاخلانأوءةلجعلانعدشرنمديشرلانأوءدشرةدايزريخلا

نإوءاثطخمنوكينأداكوأءىطخملجاعلانإوءابيصمنوكينأداكوأبيصم"”تبثتملا

ملعا:ورمعهباجأف.يلاعملاكرديالبراجتلاهعفنتالنموءقرخلاهرضيقفرلاهعفنيملنم

نوعنبانعيوردقو.ًاضيأنسحهلحميففنعلانإفقفرلاىلععرشلاثحنإوهنأ

وبألاقو.اهارجميرجتةملكاهبناجىلإوالإةبعصةملكبسانلاملكتام:لاقهنأ؛يراصنألا
الهنأملعاوًاناطيشناسنإلكعمنإفهنمكلدبالاملإمدخلانمذختتال:يفوكلاةزمح

.هنملضفأوهامنيللابكوطعأالإائيشةدشلابكنوطعي

بلغأوءلاوحألارثكأيفديفمودومحمهنألكلذو؛قفرلاىلعملعلالهآءانثاذهف
نمقفرلاعضومزيمينملماكلاامنإو«رودنلاىلعنكلوعقتدقفنعلاىلإةجاحلاو«رومألا
«قفرلاىلإهليمنكيلفعئاقولاضعبهيلعلكشأنإوءهعضوميفالكلمعتسيوفعلاعضاوم
.ملعأهللاو«""رثكألايفبعصحاجتلانإف

قلخلانسحيف:لصف

:لاقرمعنبهللادبعنعو.”«مظَعٍقلُخىلملَكنإَو»:مالسلاهيلعهيبنلهللالاق
ةشئاعلتلق هقلخناك؟نآرقلارقتامأ:يلتلاقفهللالوسرقلخيليفصاهنعهللايضرةشث
لکعمجينآرقلاذإ‹قلخلانسحبهلًافيرعتولوسرلابةبقنممسالااذهبكبسحو.نآرقلا

.(۳/۱۸۲)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو.ثبقلا:لصالايف()
.(۳/۱۸۱:۱۸۲)نيدلامولعءايحإانهةدراولاراثالامظعميفعجار(۲)
.٤:ةيالاملقلاةروس)۳(
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نَعنضرُأَوفّرُعلابْرُمأَوَوُفَعْلاذُخل:ىلاعتهللالاق«ةليذروةصيقنلكنعىهنيوةليضف
]۹٥1[.(؟ليرېجاياذهام»/:مالسلاهيلعلاق."4نيلهاَجلا

نسحتوكمرحنميطعتوكملظنّمعوفعتوكعطقنملصتنأكرمأيهللانإ:لاق
نمعطقيلمهدحأنإفءةماعلانعًالضفمويلاةصاخلاقالخأنيأرظناف.كيلإءاسأنمىلإ

هذهىلعرصتقاامنإو.ةمهتلاىلعبضغيوءهملاسنمملظيوءهاطعأنممرحيو؛هلصو

نعحفصلاوءعطاقلاةلصوفعلاذخأيفنألل:بقانملاعوبنيولئاضفلالصأاهنألةملكلا

.عناملاءاطعإوملاظلا

نعفرطلاضغوءناسللانوصوءمحرلاةلصوءهللاىوقتفورعملابرمألايفو
نعضارعإلايفوءاهلفنواهضرفعرشلابادآعيمجلخدتهللاىوقتيفوءتامرحملا

ةئالثلالوصألاهذهف«جوجةرامموةيفسلاةازاجمنعسلاهيزتوملحلاوحفصلانيلهاجلا

.°"قالخألانساحمممتألتثعب»:مالسلاهيلعلاقوءاهيبنتوًاصنعرشلانساحمنمضتت
اقلمهتسىحأ»:لاق؟اناميإلضفأنينمؤملايأ:لثسًاضيأهنعو .اقل

الإلمكيالهنإفءاخسلاوقلخلانسحبهومركأفًانيدمالسإللامكلراتخاهللانإ»لاقو

:ذاعملاقو**”ءنسحلاقلخلاةمايقلاموينازيملايفعضوياملقثأ»:مالسلاهيلعلاق.«امهب
.«سانللكقلخنّسح»:ٍلَيهللالوسريللاق

هللالوسراي:لجرلاقو“قلخلانسحبكيلعةريرهابأاي»:مالسلاهيلعلاقو
لاق.«نسحقلخبسانلاقلاخ»:لاق.يندز:لاق«تنکامثیحهللاقتا»:لاق.ينصوأ

٠«نوفلؤيونوفلأينيذلاًافانكأنؤطوملاًاقالخأمكنسحأّيلِإمكبحأ»:مالسلاهيلع

.1۹۹:ةيآلافارعألاةروس(١)
۰(۳/۸٤ينغملا)ةريرهيبأثيدحنميقهيبلاو«مكاحلاودمحأهاور()
نيئمؤملالمكأظفلبحاكتلايفمدقتوةريرهيبأثيدحنممكاحلاو«يئاسنلاو؛يذمرتلاودوادوبأاور(۳)

.اقلخمكنسحأًاناميإمكلضفأةمامأيبأثيدحنميناربطللو
.قباسلاردصملا.ءادرللايبآٹیدحنمهححصويذمرتلاو؛دوادوبآهاور)٤(

اميفينغملايفيقارعلاهلاق.هنمعمسيملوةريرهيبأنعنسحلاةياورنمبعشلايفيقهيبلاهاور()
.(۲/١٥۱)هتممتآوه

.قباسلاردصملا.حيحصنسحلاقورذيبأثيدحنميذمرتلاهاور)١
دنسبرباجثيدحنمقالخألامراكميفيناربطلاهاور:قباسلاردصملايفهوحننعيقارعلالاق(۷)

 



سفنلاةرطتق١٤۱
لاقو.«رامعألايفناديزيورايدلانارمعيراوجلانسحوقلخلانسح»:لاقو

.ءيذبلالاؤسلاوءيندلاقلخلا:لاق.ىلب:اولاق؟ءادلاىودأبمكربخأالأ:سيقنبفنحألا

.ةرهاظلوقلااذهةلعو.هفزرقاضهقلخءاسنم:ءاغلبلاضعبلاقو

نسحأبكلهأرشاع:ءابدألاضعبلاقو.ءانعيفهسفننموهوءالبيفهنمسانلا/قلخلا[]

:دشنيوهرانلا

دالبلانمحيسفلامهبقيضيموققالخأعستتملاذإ

دالولامدقنعبللاسيلفابيلقلخيملءرملااماذإ

الومصاحبالهنأ.”€ميِظَعقلُخىلَعَلَكّنَِو»:ىلاعتهلوقيفنيرسفملاضعبلاقو
.قلحلابكتفرعمدعبقلُحلاءافجكيفرثؤيملهانعم:ليقو.لجوزعهللابهتفرعمةدشنممِصاَحُي
لاقثألّمحتقلخلانسح:ليقوءكيلإامماظعتساوكنمامراغصتساقلخلانسح:ليقو
نسحبهوركملالامتحاقلخلانسح:ليقوءروجلالامتحاوىذألافكوه:ليقوءقلخلا
.قلمالورجضالبقحلاءاضقو«قلخلاءافجنمكيلعدرياملوبققلخلانسح:ليقو.ةارادملا

رثكناسنإللاقالخأتنسحاذإف‹قازرألازونكقالخألاةعسيف:ءامكحلاضعبلاقو
ثيدحلايفو.باضغلابولقلاهلتنالو‹؛باعصلارومألاهيلعتلهسف‹هوداعملقوهوفاصم
نسحوهوجولاطسبباهوعسافمكلاومأبسانلااوعستنل[مكنإ]»:لاقهنأمالسلاهيلعهنع

.ملعأهللاوليوطتلاةفاخمترصتخاو؛هضعبتكرتًادجعساولصفلااذهو.«قلخلا

(۱)

(۲)

(۳

يناثلابابلا

ناسللاىف

تانونكمنعربخيو‹هرئامضتاعدوتسمنعربعيبلقلانامجرتناسللانأملعا

ةريرهيبأثيدحنمناميإلابعشيفيقهيبلاوطسوألايفقالخألامراكميفيناربطلاويدعنباهاور
.(۳/٥٥٠)ينغملايفيقارعلاهلاق.ةركنلاضعبهدانسإيفيدعنبالاق
ِ.٤:ةيالاملقلاةروس
ىلعيوبأورازبلاهاور:هلوقبهشماهبيقارعلاهيلعقلعو(۹/۳٤)ننيدلامولعءايحإنمنيفوقعملانيبام
.تاقثهلاجررازبلاقرطضعبوءةريرهيبأثيدحنمقالخألامراكميفيناربطلاو



١٤۱سشفنلاةرطنق

دشأناسللانأل؛هنملالقإلابوأهنعكاسمإللابهللزنمرذحينألقاعلاىلعقحيف«هرئارس

.ًاناودعوًاداسفاهرثكأوانايغطوًاحامجءاضعألا

مالسلاهيلعذخأف؟يلعفاختامرثكأامهللالوسراي:لاقةباحصلاضعبنأيورو
نمنزخيىتحناميإلادبعلالمكتسيال»:مالسلاهيلعلاقو.«اذه»:لاقمثهسفنناسلب

.«هناسل

]١٦1[ميقتسيالوءهنیدميقتسيىتحمكدحأميقتسيالهديبيسفنيذلاوا»:لاقهنأيورو/

:لاقهنآمالسلاهيلعهنعو°«هناسلميقتسيىتحهبلقميقتسيالوءهبلقمیقتسيیتحهنید

وأملسفًاريخلاقنمهللامحر»:مالسلاهيلعلاقو«قلخلانسحوتمصلاتادابعلالضفأ»

وأكلفتملكتاذإفتكسامملاستنأذاعمای»:ذاعمللاقو.«ملسفرشنعتکس

.«كيلع

الو‹ةرصبلابديدشلارحلايفمّوصلاةنؤملمتحتيسفنتدجو:ءاملعلاضعبلاقو

هقلخنأوءهلمعنمهمالکنأریملنم:لاقهنأةريرهيبأنعو.اهينعتالةملككرتلمتحت

هللاهمحردوعسمنبانعو.توقهمعطو«تومصهناسلنمدعس:ءاملعلاضعب:لاق

.ناسللانمنجس.لوطبقحأءيشام:لاقهنأ

سابعنبانعو.هینعياميفالإهمالكلقهلمعنمهمالكدعنم:لاقهنأرمعنبانعو

منغتًاريخلقكحيو:لوقيوهوهناسلةرمثبًاذخآًامئاقماقملاونكرلانيبيئرهنأهللاهمحر

دبعلانأينغلب:لاقفكناسلةرمثبًاذخآكلام:سابعنبااي:هلليقف.ملسترشنعتكساو

ًادجهنمظفتحينأناسنإلاىلعف.ةمايقلامويهناسلىلعهنمقنحأبهدسجنمءيشهيلعسيل

:لوصأةسمخكلذيفركذيلف

اهلكهؤاضعأتلاقمدآنباحبصأاذإ:لاقهنأيردخلاديعسنبانعيورام:امهدحأ

.انججوعأتججوعانإوءانمقتساتمقتسااذإكنإفءانيفهللاكدشانن:هناسلل

يفايندلايبأنباهاور(۳/٦١٠)ينغملايفيقارعلالاقو«(٠۲۸۰/۱)ريبكلايفهوحنبيناربطلاهاور)۱(

.فعضهيفدنسبقالخألامراكميفيطئارخلاوتمصلا

ثيداحألايفةرثتتملارردلايفيطويسلا‹(١/٤٠0)افخلافشكيفينولجعلا:دنعهوحتبهفارطأ()
.(8۹)ةرهتشملا



سفنلاةرطنق١٤۱

كةؤويفًنامرحوكدبيفًاتهووكبلقفةوسقتيارااذإ:لاقهلارايدنكلامنعيور

.كينعيالاميفتملكتدقكنأملعاف

نوكينأهلقأىلاعتهللاركذريغنمناسنإلاهبملكتيامرثكأنألتقولاظفحيناثلا

هذهتینبمکذم:لاقفةفرغىلعرَمهنأنانسيبأنبناسحنعركذو.هبتقولاقيضيذيًاوغل

.ةنسموصباهبقاعف/كينعيالامعنيلئسترورغلاسفناي:لاقفهسفنىلعلبقأمث؟ةفرغلا[1]

»:مالسلاهيلعلاقفءةنجلابهلًاثينه:لئاقلاقفةكرعملايفلتقالجرنأ:ربخلايفو

:لئاقلانسحأدقلو."'«هینعيالاميفملكتيناكهلعلكيردي

احيرتسمتكاذإهللاىلإىفلزنيتعكرمنغأ
ًاحيبستهناكملعجافلطابلايفقطنلابتممهاماذإو

ةبيغيفعقينأهلدبالمالكلارثكينمنإفتاحلاصلالامعألًاظفح:ثلاثلالصألا

نملثمسانلاباتغينملثمنأ:يورامكتاعاطللةكلهملاةقعاصلايهةبيغلاو«نيملسملا

.ًالامشوًانيميوًابرغوًاقرشهتانسحهبيمريًاقيجنمبصن

رسكتامكناسلبملكتتال:فلسلاضعبلاقو.ايندلاتافآنمةمالسلا:عبارلالصألا

:رعاشلالاق.هيكفنيبلجرلالتقم:ءامكحلاضعبلاقوكنانسأهب

اهباحصأقانعأعظطقتفويسلاكةشسلأبراي

اهبابلأواهاهنيفدزيلاجرلابابسنمصقتيامو

رصقاو‹ليمجلاىلعهرصقافءهلقعنامجرتوهلضفنايبءرملامالك:ءاغلبلاضعبلاقو

ضرعتهناطلسطخسأنمفكناوخإشحويوأ«كناطلسطخسياموكايإو/‹ليلقلاىلعهنم[1]

كيلعدسفيفكناسلنطسبتال:مهضعبلاقو.ةيرحلانمربتهناوخإشحوأنموءةينملل

هراغأهلهيلعالخانإنيمكيفثيلءرملاناسل

هراتسهتیلبيفكلنكتتمصماجلبانخلانعهسسف

/٠٠)دئاوزلاعمجميفيمثيهلا؛(041/۳)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا:دنعثيدحلافارطأ(۱)
يفيبطرقلاو‹(١/٠۱۹)روثتملاردلايفيطويسلا‹(٠۲۲۸/۱)ديهمتلايفربلادبعنباو(۳
.(٥/۱۸۸)ريسفتلا

 



١٤۱سفنلاةرطنق

بكيلهو»:ذاعملمالسلاهيلعلاقدقواهتبقاعوةرخألاتافأركذ:سماخلالصألا

ملكتيللجرلانإ»:رخآثيدحيفو.«مهتتسلادئاصحالإرانلايفمهرخانمىلعسال
.٩«افيرخ/نيعبسمنهجرانيفاهبیوهیفةملكلاب

هباتکةوالتوىلاعتهللاركذلقلخامنإهناسلنأملعولوصألاهذهدبعلاققحتاذإف

يفهلمعتسيلفايندوانیدهفتتاجاحنم٠هریمضيفامراهظولو؛هقيرطىاقلخلاداشرإو

٠٠لوصفيفكلذركذتسولوصأكءايشأاميسالوحيبقظفللكنمهناسلظنحي

بذكلايف:لوألالصفلا

«مذلکلصأورشلکعامجهنال؛لزهيفالودجيفالهدهجناسللاهنمظفحيلف

م:ىلاعتلاقو.ةيألا"هللاتايبَنوُنِمْوُيالَنيذَلاَبذَكْلایتاَمَّنإِ:ىلاعتهللالاق

.«رفكلاةحتافبذكلا»:لاقهنألِييبنلانعو.'”«نيذاكلاىلَعهللاةَنَْللَعُجَتَفله

ةبيربذكلا»:مالسلاهيلعلاقوأ.«ادلخمًادلاخرانلايفوهفًّرصأو.بذكنم»:لاقو

؟ًانابجنمؤملانوكيفأهللالوسرايليق:لاقهنأمیلسنبناوفصنعو.°°ةنينأمطقدصلاو

.«ال»:لاق؟ًاباذكنوكيفأ:ليف.«معن»:لاق؟الیخبنوكيفأ:ليف«معن»:لاق

.كلقعقرسيباذكلاوكلامقرسيصللانأل؛صلباذكلا:ءامكحلاضعبلاقو

ضعبلاقو.ةداعسلالوأناسللاقدصوبذكلانمريخسرخلا:ءامكحلاضعبلاقو

:ءارعشلا

لامجلاوةءورمللبهذأبهيفتركفاذإءىشامو

لاجرلانمءاهبلاببهذأوهيفريخاليذلابذكلانم

اوبنجتوءةاجنلاهيففةكلهلاهيفمتيأرنإوقدصلااورحت»:لاقهنأٍَييبنلانعو

دمحأوء‹(۳۷۹۳)نتسلايفةجامنباو‹(١٠۲6)حيحصلاعماجلايفيذمرتلا:دنعثيدحلافارطأ()

.(03*3/00۲6۹)پيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا‹(٠/۲۳.۲۳۷)دنسملايف

‹(۲/٠۲۳)دنسملايفدمحأ(٤۲۳۱)حيحصلاعماجلايفيذمرتلا:دنعثيدحلااذهوحنفارطأ(۲)

.(٠1/۲۹7)‹(۸/40)دئاوزلاعمجميفيمثيهلا؛(۳/٠0۳)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا
.١٠٠:ةيآلالحتنلاةروس(۳)

.١٠:ةيألانارمعلآةروس(8)
.(۳/08۹)روثتملاردلايفيطويسلا‹(١٠/80)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلا:دنعهفارطأ()

  

C1٦۳]



سفنلاةرطنق٤٤1

:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو."ةكلهلاهيفنإفةاجنلاهيفمتيأرنإوبذكلا

نكيل:ءاملعلاضعبلاقو.بذكلاينعفرينأنمّيلِإبحألعفياملقوقدصلاىنعضينأل

:دشتيو.نيرقلضفأقدصلاو«نيعمىوقأقحلاو«قدصلاىلإكعزفموءقحلاىلإكعجرم

داقنمتدّؤوعاملناسللانإهبظحتلوقلاقدصكناسلدّوع

داترتفيكرظنافرشلاوريخلايفهلتنمامیضاقتبلكوم

تارامأهتربخلبقباذكللنأملعاو.هقيدصلقةقدصلقنم:مكحلاروثنميفو/]٤٦1[

:هيلعةلاد

.هدنعقرفهدروأامنيبوهنقلتامنيبنكيملوءهنقلتثيدحلاهتتقلاذإهنأ:اهنم

.كشهيفهجلاختامكالولومجرينأداكیتحككشتهيفهتككشأاذإكنأ:اهنمو

كلذلو.قدصلاناهربهدنعنكيملو؛كيتراورصحهلوقهيلعتدروأاذإكنأ:اهنمو

.بارسلاكباذكلا:يلعلاق

ناسنإللنكميالرومألاهذهنألموهتملاةلذوبذاكلاةبيرنمهيلعرهظيام:اهنمو
لاقو.ناسللانمّمنأنانيعلا:ءامكحلاتلاقكلذلو.اهراثآنمعبطلايفاملهسفننعاهعفد
:دشنيو.اياربلارارسأكيرتايارمهوجولا:ءاملعلاضعب

رظنلااهرسدوينويعلانإمهرودصيفاممهنيعأكيرت

ريصيىتحةلوقعمتادايزوةلوهجملابذكلادراوشهيلإتبسنبذكلابمهتااذإو
:ءارعشلاضعبلاقو.هيلعًابوذكمبذاكلا

هيلعىيكحيامضعبةيلبلانمبوذكلابسح

هيلإتبسنەريغنمةبنلكبتصعمسنإام

ناکوةبوترخآلاثدحيىتحهردصنمتجرخالإدحأنمهبذكىلعمالسلاهيلععلطا
زاجقدصلابفرعنم:نوميملاقو.ةلزدشأىقترملاةلزوةلعحبقأبوذكلاةلع:لوقي
دقتعيالىتحمهتاقدصلاىرحتنإهنألقدَّصو.ةقدصزجيملبذكلابفرعنموهبذک

:رعاشلالاق:هلوق

نيقتملاةداسلافاحتإيفيديزلا‹(۳/040)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا:دنعثيدحلافارطأ(١)
.(17٦۲4ء4464)لامعلازتكيفيدنهلايقتملا‹((۷۱/١)



٥٤سفنلاةرطنق

نكيملبذكلابباذكلافرعاذإ
هبذكنايسنباذكلاةفآنمو

ًاقداصناکنِإوءيشيفقدصي

ًاقداصناكاذإظفحاذهاقلتو

دودرمبذاكروزلادهاشنأىرتالأءمثِإلكلصأورشلكعامجبذكلاو

[٥٦1]ال:عفقملانيالاقوبذاكفذاقلاكلذكوللالزنأامريغبمكاحلاكلذكوءةداهشلا/

مزليال:مكحلاروثنميفو.قحلالاطبإىلإعرستاهنإفلزهلانمةبذكلالاسرإبنواهتت

:دشتُيوءهيلعبلغالإًائيشبذكلا

 

4لیلقهفيۃلیحفلوقيامقلخيناكنم

ميظعلاهللاةتعلروزملاوقفلملاىلعف

:يفبذكلاصاخرإبةنسلاتدرودقنكلورئابكلاتاهمأنمبذكلانأملعاو

نأزوجتالةنسلانأل؛حيرصتلانودليوأتلاوةيروتلاهوجوىلعنيبلاتاذحالصإو«برحلا

هيلعلئسامك«ضيرعتلاوةيروتلاقيرطىلعكلذامنإوريفنتلانمهيفاملبذكلاةحابإبدرت

ءكلذىلإةيوسنملاةليبقلاىنعهنألئاسلانظف«لمتحمرمأبهسفنبرابخإلانعىوف
هبسنءافخإنمبحأامغلبفناسنإلاهنمقلخيذلاءاملانمهنأمالسلاهيلعدارأامنإو

لاقو.«بذكلانعةحودنملضراعملايف»:مالسلاهيلعلاقدقو.هربخيفهقدصو
هللاو«بذكلانعلجرلافعينأيفكيامضراعملايفنإ:هنعهللايضرباطخلانبرمع

.ملعأ

دعولافلخ:يناثلالصفلا

تارامأوقالخألاثئابخنمدعولافالخإنإف؛هفلخيمثًادعودحأدعينأرذحيلو

لدبتستفهفلختالفًاريثكوأًاليلقكاخأتدعواذإ»:لاقهنأةييبنلانعثيدحلايفوقافلا

.ء«فكلابذخأنمؤملاةدعنإللًاضغبةدوملاب

نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلا‹(۳۲۲)ةليللاومويلالمعيفينسلانبا:دنعثيدحلافرط()

(١۷۲/۱).

.(٠٠/۱۳۲)هريسفتيفيربطلا‹(۸/۱٠٠)افخلافشكيفينولجعلا:دنعثيدحلااذهوحنفارطأ()
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قدصثدحتاذِإنمهنإ»:نمؤملاةفصيفلاقو.«ةيطعةدعلا»:مالسلاهيلعلاقو

نمتؤأاذإوفلخأدعواذإوبذكثدحتاذإهنأ»:قفانملاةفصىفو«نخيملنمتؤأاذإو

:رعاشلالاق«ناخ

دوهعلابفيملوهتنامأهيفناخوثيدحلابذكاذإ

هللاىنثأدقو.قافنلاباوبأنمهنإفهفلختالفهتدعونإفءهللاءاشنإنكيًاثئيشهللاردقي

َقِداَصَناَكُهَّنِإليِعاَمْسِإباتِكلايفزُكْذاو»:لاقفكلذيفليعامسإهيبنىلعىلاعت

هریمضيفناکو؛هيلإدوعيىتححربيالنأًادعومهللاهنعلسيلبإنيبوهنيبناك:ليق
نأكلأسيذلارجافلانإ:لاقفمالسلاهيلعليربجىتأیتح؛هدعومفلخيملةنسماقأولهنأ

نأيورو.دعولاقداصهللاهامسفءةماركالوهلدعقتالفسيلبإكيلإدوعيىتحدعقت
ديعبمالسلاهيلعيبنلادعقفدعولالجرلاىسنفةنيدملارهاظبةرجشدنعالجردعولييبنلا
:مالسلاهيلعهللاقفهدعولًايسانمهعملجرلاو«هبلطيفسانلاجرخفمايأةثالثةيندملانع

:ىلاعتلاقهبٌيفوالإًادهعًادحأيطعيالكلذكو«انهاهنمرشحلاناكليتتأتملولكنإ»
.تدمعاِهللادهماوُنواَول

باتکنمو٠هلدهعالنملنيدالوهلةنامأالنملنيد«yJ:مالسلاهيلعلاقو

نيبوهنيبًادهعضقنينأوهدهعلاةفصو:لاققرفدعولاودهعلانيب:كلاموبألاقءايضلا
لامفالتإدحألهيفناكوألداعمامإهيلعهذخأًادهعضقتوأنيالارمآنمهبهدّبعتامیفهللا
.دهعلاةفصهذهف:لاق«ريثكررضلاخدإوأسفنوأ

نباثيدحنمةيلحلايفميعنوبآو؛فیعضدنسبمیشآنبثابقثیدحنمطسوألايفيناربطلاهاور()

.ًالسرمنسحلاثيدحنمقالخألامراكميفيطئارخلاو«؛تمصلايفايندلايبأنباءاورو«دوعسم
.(۱۲۹/۳)ينغملايفيقارعلا

.٤٥:ةيآلاميرمةروس(۲)
.۹1:ةيالالحنلاةروس(۳)
يفدمحأ.‹(۱۹۲١۲)فنصملايفقازرلادبع‹(۲۹1/۸)ريبكلايفيناربطلا:دنعثيدحلافارطأ(٤)

يفوء(1/۱٦۹)دئاوزلاعمجميفيمثيهلا‹(۲۳۱/۹)یربکلاننسلايفيقهيبلا»)۳۱/١۱۳دنسملا

8(1/0)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا؛(۹/٥۲0)ديهمتلايفربلادبعنيا«(4۷)نامظلادراوم
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اذهو:لاقف.ررضىلإيدؤيالو«قولخملقحهبقلعتيالاموهف:دعولاةفصامأو

هبفلتفهفلخأمثادعودعونم:دمحموبألاقكالهلاورفكلانودسانلاهبمثأياممهوحنو

[167]؛كلذبءافولاهللحيالفمهيلإعجري/نأىلعدهعلامهاطعأاذإنيكرشملاريسأامأو

هللاومهيلإعجريلبدهعلاضقنينأهللحيالفةلبقلالهأريسأامأوءكرشلاىلإعوجرهنأل

ملكتاذإوءألوقالًالعفهناسحإنوكيلبًائيشًادحأدعيالنأناسنإلليغبنييذلاو.ملعأ
:قارولادومحملدشنيولمعبهقدصمالكب

لشقعلاهدكواملعفلاولعفلاهقدصاملوقلا

لصألاهتحتنمهبلطينكيملاذإلوقلاتبثيال

دعولافلخًاررضاهمظعأوًارثأاهأوسأفلزانمباذكللنإ:لاقهنأيروثلانايفسنعو

.ملعأهللاو

ةبيغلايف:ثلاثلالصفلا

ىلعديزتةرعملاوحبقلايفيهفًاقدصتناكنإواهنأل؛ةبيغلانمهناسلظفحيلو

الو:ىلاعتهللالاقردغودسحنعناثدحيرتسكتهوةيانجاهنأل؛دهعلاضقنوبذكلا

الامكهنأملعأهللاوينعيو.4ًاَيَمهيأمحللكينأمُكْدَحأبحًياّضْعَبْمُكْضْعَببَ
.ًايحهتبيغهللحتالفًاتيمهمحلهللحي

دهعىلعنيتأرمانأيورو.مالسإلايفةينزنيئالثنمدشأةبيغلا:ربخلايفو

هللالحأامىلعاتماص»:لاقفمالسلاهيلعيبنلاكلذبربخأف«سانلاناباتغتاتلعجولييبلا

.“"امهيلعهللامرحامىلعاترطفأو

ءالبتلامالعأريس..ظعاوملايفمظنلارئاسدوجمرعاشريخيدادغبلاقارولانسحلانبدومحموه()

.(١٠/46)يهذلل

.١٠:ةيآلاتارجحلاةروس()

٠(۳/٠5)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاء(٤٤٤۲)للعلايفمتاحيبأنبادنعفرطلااذهوحنب()
دئاوزلاعمجميفيمثيهلا‹(0۳۳/۷)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلا؛(٤4۸۷)ةاكشملايفيزيربتلا

(/).

هنمطقسأفهدنسميفیعليوبآهاورو؛مسيمللجرهيفوويهللالوسرىلومديبعثيدحنمدمحأهاور()
.(۱۳۹/۳)ينغملايفيقارعلاهلاق؛مهبملالجرلاركذ
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ةرخألاوايندلايفنسحلاءانثلاكلهللاىشغينأتببحأنإةريرهابأاي»:لاقهنأيورو

يبيرسأةليلرانلايفترظن»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو.«نيملسملاةبيغنعكناسلفكف

.سانلاموحلنولكأينيذلاءالؤه:لاقف«؟ليربجاياذهامتلقففيجلانولكأيموقباذإف

هنعهللايضرباطخلانبرمعنعو.«سانلاموحللكأيلظنمماصام»:ًاضيألاقو

وهفسانلاضارعأنعفكوةنامألاىدأنمنكلوهتتطنطلجرلانممكنبجعيال:لاقهنأ

.لجرلا

تیراوتاذإكركذينأبحتامبكنعىراوتاذإ/كاخأركذا:لاقهنأسابعنبانعو]1۸[

.نيحلاصلايفمقيوًاحلاصنوكيالنأارشءرملابىفك:لاقهنأرانيدنبكلامنعو.هنع

:دشتيو.ماثللايعرةبيغلا:متاحنبيدعلاقو

اكيواسمنعًارتسهللافشكيفاورتسامسانلايواسمنمنفشكتال

اكيفامبمهنمًادحأبعتالواوركذاذإمهيفامنساحمركذاو

نعتال:كامسلانبالاقو.سانلاةهكافةبيغلا:لوقيناكهنأيرصبلانسحلانعو
كناسلعطقا»:هللاهمحرذاعمللاقهنأٍَييبنلانعيوردقوكبيعءوسبكتبيغىلعسانلا

.°رانلابالككقزمتفكناسلبسانلاقزمتالو«ملعلابالطوءنآرقلاةلمحنع

ء‹ةمصعلاهللالأسنف.ىدهلانمبلقلابارخةبيغلايفنإ:لاقهنأةبالقيبآنعو

:لاقهنآلِييبنلانعيوردقو‹تاعاطلااهلاطبإوتانسحلااهقحمًامؤشةبيغلانمكبسحو

.”ءوضولاضقنتومئاصلارطفتةبيغلا»

انغلب:لاقف«بطرهيفقبطبهيلإثعبفكباتغاًاتالفنإ:هلليقهنأنسحلانعاتغلبو
مهدأنبميهاربإ:لاقف.مامتلاىلعينرذعافاذهبكثفاكننأاندرأفكتانسحانلتيدهأكنأ
امہتنأامفكئادعأىلعكتانسحبتدجوكئاقدصأنعكايندبتلخببوذكماي:هغلبامل

.روکشمبهبتوخسامیفتنآالوروذعمبمهنعلخبت

لسنيامكبایتغالابمکنملسنتنأمكتانسحىلعاورذحا»:لاقهنأهلَييبنلانعو

ناهبصأجيراتيفميعنيبأ‹(4۸۲/۲)ةيارلابصنيفيعليزلا:دنعثيدحلااذهفرطوحن()
.(۳٦ء۱/٥۲)دنسملايفبيبحنبعيبرلا‹(۳/۲١۱)افخلافشكيفينولجعلا؛(۲۷۲/۲)

.قباسلاثيدحلاجيرخترظنا(۲)
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دملاتانسحيفةبيغلانمعرسأبسيييلابراثلاام»:لاقهنأًاضيأهنعو«مكدحأدينمءاملا

.يتانسحبقحأاهنأليمأتبتغاًلاباتغمتنكول:لاقهنأكامسلانبانعو

ًاماوقأنإ:لاقفهتجوزهتزعحبصأاملفةليلتاذمايقلاهتافهنأمصألامتاحنعركذو

ةبيغلاىنعموءةمايقلامويينازيميفمهتالصنوكتفينماولاناوحبصأاملفةحرابلاليللاباولص

]۹٦1[.هعمسولهرکیامب/ًاناسنإركذتنأ

نفهركيامكيخأيفلوقتنأيه»:لاقفةبيغلانعلثسهنأولييبنلانعيوردقو

ليىبنلاىلعتلخدةأرمانأيورو."«هتهبدقفًابذاكتنكنإوهتبتغادقفًاقداصتنك

:تلاق.«ةييغلاوكايإًالهم»:لاقفاهرصقأامهللالوسراي:ةشئاعتلاقتجرخاملفهيتفتست
ءارقلاةبيغوكايإ:لاقيو«اناتهبناكلكلذالولولجأ»:لاق.اهيفامتلقامنإهللالوسراي

امينّمغدقلًانالفهللاحلصأ:كلوقلثمحيرصتريغنمدوصقملامهفتنأوهو«نيئارملا

سفنلاةيكزتىرخألاو«مهفتلابتلصحاذإةبيغلا:امهدحأ:نيثيبخنيبعمجيفهيلعىرج

نِإوءرسلايفعديلفهلءاعدلاهللاهحلصأ:هلوقبدوصقملاناكنإهنأل؛حالصلابحدمتلاو

زجعنإفءهبويعيفرظنينأةبيغلانمناسنإلاعنمييذلاو.سانللهرهظيالفهلعفببسبمتغا

ةهاركووههزجعكهيخأزجعنأملعيلف«هحضفينمبحيالكلذعموءاهنمهسفنريهطتنع
.ملعأهللاووههتهارکكهحضفينم

:مالسلاهيلعهلوقلالفعدتبملاوقفانملاامأوء؛ملسملاةبيغيهامنإةمرحملاةبيغلاو

مامإلا:مهلةبيغالةئالث»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو.”«سانلاهفرعيلهيفامبقسافلاركذا»

.(هقسفبنلعملاورمخلابراشوءرئاجلا

هيلعفهفذقوأهباتغااذإملسملاامأو*«هلةبيغالفءايحلابابلجىقلأنم»:ًاضيألاقو

باتنإو«اهبحاصاهرفغيىتحرفغتالةبيغلانأ»:ثيدحلاىفدرودقوءهنمةللاحملاوةبوتلا

٠(۳/٤٠)راقسألالمحنعينغملايفيقارعلاهلاقالصأهلدجأمل(١)
هوحتنعوء(۱۹۹۲)ةحيحصلايفينابلألا؛(۱۸۸۱)للعلايفمتاحيبأنبا:دنعفرطلااذهوحن()

.ةريرهيبأثيدحنمملسمهاور:(۳/١۱4)ينغملايفيقارعلالاقًاضيأ
فاشلافاكلايفرجحنباء(4۹۲/۲)ء(١/٤١٠).افخلافشكينينولجعلا:دنعفرطلااذهوحني)۳(

(۷١١۱).

ينغملايفيقارعلاهلاق.فيعضدنسبسنأثيدحنمءافعضلايفنابحنباو؛يدعنباهاور(8)
(/۲۱۷).
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.4لةرافككلذنوكيفهلرفغتسيهنأ»:ثيدحلايفدرودقهنإفهللاحينأهباتغانمدجيملو

ملنإوباتغملاىلعركنينأهيلعبجاولاامنإو؛باتغمللكيرشةبيغللعمتسملاو
ىلعاقحناكبيغلارهظبهيخأمحلنعبذنم»:لاقهنأييبنلانعيوروهلزتعيلفردقي
.«رانلاىلعهمحلمرحينأهلل

هللاوهنعبذلاىلعةقفشلاهكرحتالفهيخأمحليفقزمتبالكلاىريخأبسسخأو
ةرذعلاىلعبكنيو/فئارطلاليننعزجعيلعجلالثمكسانلاباتغينم:لاقيو.ملعأ[1]

.نوعجارهيلإانإوهللانإفءءارقلاةهكافيهو«نيلفاغلاةنسلاماذإوناطيشلاعتارمةييغلاف

ةياعسلاوةميمنلايف:عبارلالصفلا

اهنأل؛اردغوةءانداهمؤلىلإمضتوًارشوةءادرةبيغلاةمذمىلإعمجتةميمنلانأملعا

يامزاَمَح»:رفاكلافصويفىلاعتهللالاقنيباحتملاضغابتونيلصاوتملاعطاقتىلإلؤت
."ميم

:لاق.هللالوسرايیلب:اولاق«؟مكرارشبمكربخأالأ»:لاقهنأوييبنلانعو
:لاقًاضيأهنعو”بويعلاسانللنوغابلاةبحألانيبنورسفملاةميمنلابنؤاشملامكرارش»
لكنوعلم؛تاتقلكنوعلمءراغشلكنوعلمءنيناسللاوذنوعلمءنيهجولاوذنوعلم»
.“«نانم

شرحنمنوعلم»:رخآثیدحيفو.ةوادعلامهنيبيقليسانلانيبشرحملا:راغشلا
‹مهٹیدحمنيفنوندحتيموقعمنوکييذلاوه:مامنلا:ليقوءمامنلاتاتقلاو.«نيتميهبنيب

ريخلاعنصييذلاوه:نانملاو.مهثيدحمنيفنوملعيالمهومهيلععمتسييذلاو:تاتقلاو

:رعاشلالاقهبنميو

ةماسأىبأنبثراحلاو«تمصلايفايندلايبأنباهاور:هوحننع(۲/٠٥1)ينغملايفيقارعلالاق(١)
۱.فیعضدنسبسنآثیدحنمهدنسميف

نعبشوحنبرهشةياورنميناربطلاوءدمحأهاور:(۳/١٤۱)ينغملايفيقارعلالاقهوحننع)۲(
.دیزیتنبءامسأ

.خسانلانمفيرحتهبسحأوهيلع:لصألايف)۳(
.١٠:ةيالاملقلاةروس()
.(۳/١15ينغملا)يرعشألاكلاميبأثيدحنمدمحأهاور)0)
.(۳۰۱/۲)افخلافشكيفينولجعلادنعهفرط(1)
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مئاعنلاكيلإًابوسنمتلزالوةمعنلكىلإًابوسنمتلزالف
مئامتنلاءابحألانيبقرفيامنإوميمنلابانيفتيشمت

نمرششامشميمل:ءابدألاضعبلاقو:لتاقفيسةميمنلا:مكحلاروثنميفليقو

:رعاشلالاق.شاو

هيعافأنمؤتالوقيدصلاىلعهبراقعنمؤتالسانلايفمننم
هيتأينيأنمالوءاجنيأنمدحأهبيرديالليللابليسلاك

نيبةميمنبىشمنم»:لاقًاضيأهنعو."”«تاتقةنجلالخديال»:مالسلاهيلعلاقو

وذسانلارش»:مالسلاهيلعلاقو«ةمايقلامويىلإهربقيفهقرحتًارانهيلعهللاطلسنيثثا

.""«ەجوبءالؤھوهجوبءالۇھيتأينيهجولا

يفنابذعيامونابذعيلامهنإ»:لاقفنيربقىلعرممالسلاهيلعيبنلانأسابعنبانعو

[۱۷۱]ذخأمث.«ةميمنلابيشميناكفرخأآلاامأولوبلانمءىربتسيالناكفامهدحأامأ/ريبك

:لاق؟كلذتلعفملهللالوسراي:اولاقفةدحاوربقلكيفزرغف.نيفصناهقشفةبطرةديرجب

.مالسلاهيلعهيديةكرببكلذو"«اسبييملامامهنعففخيهلعلا

ةمذمىلإعمجتاهنأل؛ةقلاحلاةكلهملايهوةميمنلاوةبيغلانمرشيهف:ةياعسلاامأو

ىنعمو.لاوحألاوءلزانملايفحدقلاوءلاومألاو«سوفنلابريرغتلاةميمنلامؤلوةييغلا
نأةبيتقنبانعيوردقوءهكلهيفرخآناسنإبناطلسيذىلإناسنإىعسينأ:ةياعسلا

.“*«عالقالوثويدةنجلالخديال»:لاقلِييبا

ء14٦1مقر5٤بناميإلا)حيحصلايفملسمو‹(۸/٠۲)حيحصلايفيراخبلا:دنعثيدحلافارطأ(۱)

)۳۱۸/۸(ىبتجملانعيئاسنلا)(٢٢۲۰)عماجلايفيذمرتلا‹(۸۷۱٤)ننسلايفدواديأ)۷۰

.(۸8/٦۱1)نتسلاىفىقهيبلا؛(٥/۳۸۲)دنسملاىفدمحأ
دنعوهويراخبلاظفلسانلارشنمدجتظفلبهيلعقفتم:(۳/٥0٠)ينغملايفيقارعلالاقهوحننع(۲)

.(هوحنوهويلازغلايأ)فتصملاظفلباينالايبأ
يلوغدلاسابعلاوبأو«تمصلايفايندلايبأنباهاور:(١٤۱/):ينغملايفيقارعلالاقهوحننعو()

لدبةميمنلاهيفركذهنأالإسابعنباثيدحنمنيحيحصلايفوهوديجدانسإببادألاباتكيف

ةركبيبأثيدحنميتاربطلاودمحألوءسانلاموحللكأيناكفامهدحأامأ:هيفيسلايطللوءةييغلا

.دیجدانسإبهوحن
يدنهلايقتملا‹(٤٤٠۲)ةيلاعلابلاطملايفرجحنبا‹(٤٤٤١۲)فنصملايفقازرلادبع:دنعهفارطأ(4)

`.(4۳۷449)زنكلايف
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وه:خالقلاومهنعبذيهنألكلذبيمسءاسنلاولاجرلانيبعمجييذلاوه:ثويدلاف

ىتحريمألادنعنكمتملالجرلايفعقيلازيالفءءارمألادنعسانلايفعقييذلايعاسلا

.اعالقيمسكلذلوهعلقي

‹ةنامألاناخدقفقّدَصنوكينأامإنيتحيبقنيتلزنمنيبيعاسلا:ءامكحلاضعبلاقو

دحألكنيزيقدصلا:سرفلاءامكحضعبلاقو.ةءورملايفناخدقفبذكنوكينأامإو

:يلاتسللدشنأو«قدصاذإنوكياممنأوٌمذأيعاسلانإف؛ةياعسلاالإ

روزملاوقتفلملاىلعف

ةيامعسلابرخفتتشكنإ
يلسيلبنهملاانأف

:زجارلالاق

ةياصمعسلاعلوملااهيأاي
ةياغنماهلامآرانتمرضأ

ةيازخلاةطخيرمعلكلت

هميمنلاوةزاعملاو

همیشناتهبلاوروزللايف

هيامرلاىفكيطخماديتش

رذحانينمؤملاريمأاي:لاقهنعهللاباطخلانبرمعيقلاملنارجنفقسأنأىوريو

مامإلاهلتقيفبذكلاثيدحلاب/مامإلايتأيلجر:لاق؟ةئالثلالتاقامو:لاقةئالثلالتاق
.تدعبأكارأام:لاقف.همامإو«هبحاصوءهسفنلتقفدقنوكيف

ينربختفتنآام:ديلولاهللاقفكلملادبعنبديلولاىلإهلراجبىعسالجرنأىوريو

نإو‹كانبقاعًابذاكتنكنإو‹؛كاضغبأًاقداصتنكنإفكعمانلسرأتئشنإو«ءوسراجكن

.كانكرتدق:لاق.نينمؤملاريمأايينكرتا:لاقف؟كانكرتتئش

:هباتكرهاظىلعلضفلاعضوفءليهسنبلضفلاىلإلجربىعسًالجرنأيورو
ءيشىلعلدنمسیلوءةزاجإلوبقلاوةلالدةياعسلانأل؛اهنمارشةياعسلالوبقىرننحن
ناکًاقداصهتیاعسيفناكنإهنإفيعاسلااوقتافلاقنممرشلعفنمنال؛زاجأولبقنمک
.ةروعلارتسيوةمرحلاظفحيملاذإًامثأ

كلوقنيبنوقرغيكلدعصوصلوكلقعءادعأمهنإفةاعسلاوكايإ:برعلاميكحلاقو

عاسللاقردنكسإلانأىوريو؛قيدصلاعّيضيشاولاعااطأنم:رئاسلالثملايفوكلعفو
.اللاق؟كيفلوقپامهملقتنايلعفلوقتامكملبقنآبحق:لجربهيل]ىعس
.رشلاكنعفكيرشلانعفكف:لاق
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نعو.رشلاساسأوردغلاسأرامهوةءادرةياعسلاوءةءاندةميمنلا:ءاغلبلاضعبلاقو

ليئارسإينببجرخفمالسلاهيلعىسومدهعىلعديدشطحقسانلاباصأ:لاقبعك

مكيفنإفكعمنملالوكلبيجتساالهيلإىلاعتهللاىحوأفءاوقسُيملفًارارميقستسي

ةميمنلانعمكاهنأىسومىلإهللاىحوأفاننيبنمهجرخنىتحهيلعينلدبراي:لاق.ًاماّمن
لإلقننمسبعينباي:يسبعلاةعابنزنبناورملاقو.اوقُسَفًاعيمجاوباتفامامننوكأو

.مكنعلقن
ًايضاقنكيلفءناوخإلاهلىقبتومثلانمملسينأدارأنم:لوقيءامكحلاضعبناكو

:لاق.لودعةداهشبالإهسفنيفالودحأيفدحألوقلبقيالو«لدعلابمهنيبوهنيبًاميكح

هللافطُلنم:لاقيو.نييمدانانلعفىلعانحبصأفماوقألوقبانضغبأوماوقألوقبانببحأدقانإف
[۱۷۳]املهرشنمقلخلاحيرتسيو/لوقهللبقيالىتحاهبحاصقسفبمكحنأةميمنلايفىلاعت

.ملعأهللاو«یرولايفاهترضممومعواهرشهراهظتساوءاهمؤشنمهللاملع

ناسللاتاركنمنمةلمجلعماج:سماخلالصفلا

اهنمظفحتلاناسنإلاىلعبجي

نمسالانمو:ىلاعتهللالاقةمعنلاووهللادنعريمازملاوءانغلاتوصكلذنم
ىفقافتلاتبنيءانغلا»:ثيدحلاىفو.لطابلاوءانغلاوه:ليق.*تيدَحْلاوهير

."«لقبلاءاملاتبنيامكبلقلا

الو:ىلاعتهلوقيفليقءةحاينلادنعتوصلاعفروءروبثلاوليولابءاعدلا:اهنمو

نانوعلمناتوص»:لاقهنأييبنلانعثيدحلايفو.نخنياليأ.”«فؤرْعَميفكنيِصي

تاماملمالسلاهيلعىکبو٠*«ةييصمدنعةنرمو‹ةمعندنعرامزمتوص:ةرخالاوايندلايف

ًاليصفتاهيفلصفدقف(۱۳۸/۳:١٤٥٠)ناسللاتافآيفنيدلامولعءايحإيفةميمنلاوةبيغلابابعجار()

.ًاريخهللاهازجف.ًاديفم

.٦:ةيآلانامقلةروس(۲)
نمهدانسإيفنألحيحصريغعوفرملاو:(يلازغلايأ):فنصملالاق(۲۸۳/۳)ينغملايفيقارعلالاق(۳)

.ًافوقوموًاعوفرميقهيبلااورويؤلؤللاةياوريفسيلدبعلانباةياوريفوهودوادوياهاورمسيمل
.١٠:ةيآلاةنحتمملاةروس(4)
‹(4/030)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا؛(0/۲٥)دنسملايفبيبحنبعيبرلا:دنعثيدحلافارطأ(0)

.(017£)زنكلايفيدنهلايقتملا‹(۱۳/۲)دئاوزلاعمجميفيمثيهلا



سفنلاةرطنقا

امنإنكلوهلةمحرتيكبامنإ»:لاقف.ءاكبلانعاناهنتويكبتأ:هلليقفميهاربإهدلو

.ثيدحلا(...مكتيهن

باذعلاوايندلايفدحلاهبحاصىلعنأل؛رئابكلامظعأنموهوىنزلابفذقلا:اهنمو

مُهلَو#:هلوقىلإ.؟تانمْؤُملاتالفاقلاتاَنصْحُمْلاَنوُمَرَيذلانإ:ىلاعتلاق.ةةرخألايف
.٩ظدتاَذَع

ُمُهَكِلوافهللالنااميمكحَيْمَلنمو:ىلاعتهللالاقءهللالزنأامريغبمكحلا:اهنمو

راتلايفنانثا:ةثالثماكحلا»:مالسلاهيلعلاقو.€َنوُقِساَفْلاو«َنوُمِلاَظلالونوفاَكْلا

.«قحلابمكاحلاوهو:ةنجلايفدحاوو‹لهجلابمكاحلاو«ىوهلابمكاحلا:امهو
:أرقمث«هللابكرشلاروزلاةداهشبتلدع»:مالسلاهيلعلاقوروزلاةداهش:اهنمو

.*”«رولالوقاوييَْجَأَوِناَنَوَألانمسجاانيل

ييَرمرحاَمَنِإلف:ىلاعتهللالاقهريغوكرشلابنورقموهوملعريغبلوقلا:اهنمو
ىتفأنم»:ثيدحلايفو.“'«نوُمَلْعَتالامهللاىلعاولوُقَتنأو»:هلوقىلإ.€َشحاَوَفل
هنأولوهلرعقالًارثبفداصوءامسلانمعقونمكناكملعريغبايؤررسفوأملعريغبةلأسم

.“”«قحلاباِصأ

نجلانمرئابكلالهأالخامناويحوأضرأوأماعطنمتاقولخملانعل:اهنمو
لاقاذإ»:مالسلاهيلعلاقو.'اناعلالوًاناعطنوكيالنمؤملا#/ثيدحلايفو«سنإلاو.07

.“«برلاناصعأهللانعلايندلاتلاقايندلاهللانعل:دبعلا

َوُهْمُكْشَفَأاوُكَرُتًالَف»:ىلاعتهللالاق؛سفنلاىلعءانثلا:اهتمو
6

.۲۳:ةيآلارونلاةروس()
.47‹°4‹£4:تايألاةدئاملاةروس(۲)
.(۷/٢٢۲۷)ءافعضلايفلماكلايفيدعنباهاور)۳(
۳۰:ةيآلاجحلاةروس(8)
.۳۳:ةيآلافارعألاةروس(0)
.(١۱‹۱/١۱)دنسملايفبيبحنبعيبرلا:دنعهفرط()
.(۱۳/۱)كردتسملايفمكاحلادنعهوحنبثيدحلافرط(۷)
يفيبهذلا‹(۳۱۳/۲)ةيهانتملاللعلايفيزوجلانبا(/)مكاحلا:دنعفّرطلااذهوحتب)۸(

.(۳/۳۳۲١٥٥٠)نازيملاناسليفرجحنبا‹(٥۹٤۳)نازيملا
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نالقّدَصو.هسفنىلعءرملاءانث:لاق؟حيبقلاقدصلاام:ءامكحلاضعبلليقو.ىق

..€اوسسَجَتالو:ىلاعتهللالاقمهتاروعنعثحبلاوسانلا

.”€يلأٌباَذَعْمُهَلانماءَنيِذَلايفٌةَشِحاَفْلاعييتنأَنوُيحُيَنيِذَلانِإ»:لاقو
.هاشفأوهعاذأنمبفیکفكلذبحأنملباذعلابجوآأف

َدْعَبقوُسُفْلامسالاسبِباَقْألاباوُرََتَتالو:ىلاعتهللالاقباقلألابزبانتلا:اهنمو

."'ڳِناَمَلا
ديزنبنٰمحرلادبعنعو."موقنمْمْوَفُرَحْسَيال:ىلاعتهللالاقرخسلا:اهنمو

.ملعأهللاوهقسفبنلعأنمبملسملاءازهتساهنألاقهنأ

لكينأمولظملليغبنيهنإفءاملاظناكنإوقلخلانمدحأىلعءوسلابءاعدلا:اهنمو

نإ:رخآثیدحیو٩«رصتنادقفهملظنمىلعاعدنم»:ثيدحلایو.هللاىلإهرمأ

ىوريو«ةمايقلامويهبهبلاطيهدنعلضفملاظللىقبيمثهئفاكيىتحملاظلاىلعوعديلمولظملا
ضرعتنممجاجحللمقتنيلهللانإ:فلسلاضعبلاقف.جاجحلاىلعهناسللّوطمهضعبنأ

.هملظنملجاجحلانممقتنيامكءهناسلبهل

هلليهجتوبطاخمللىذأكلذنإفمالكلايفسانلاةشقانمولادجلاوءارملا:اهنمو

هنإف«سانلاةوادعلضرعتلاوكلذيفمهفلاولضفوأديزمبفاصتالاوسفنلاىلعءانثلاعم

:لاقهنأييبنلانعيوردقوءمافجوهيلعدقحالإًاميلحالوباذأالإًاهيفسيراميال

تیببهلينبقحموهوهکرتنموءةنجلا"ضايريفتيبهلينبلطبموهوءارملاكرتنم»
اورهظأ:مهللوقينأبربخلاضرعميفرشلاىلإىقمحلامجتسيناطيشلاو.«ةنجلاىلعأيف

.٢۳:ةيآلامجنلاةروس(١)
.١٠۱:ةيآلاتارجحلاةروس(۲)
.۹٠:ةيآلارونلاةروس(۳)
.١٠:ةيآلاتارجحلاةروس()
.١٠:ةيآلاتارجحلاةروس()
:فيعضدنسبةشئاعثيدحنميذمرتللو؛لصأىلعهلفقأمل:(۱۲۲/۳):ينغملايفيقارعلالاق(1)

.رصتنادقفهملظنمىلعاعدنم

هاور:لاقفينغملايفهشماهبثيدحلاىلعيقارعلاقلعوء«ضيبر»:(48/۱)نيدلامولعءايحإيف)۷(

.نسحيذمرتلالاق«فالتخاعمسنأثيدحنمةجامنباو«يذمرتلا
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ىلعكلذنكلوهنعمهفيوناسنإلانملبقينمعمنسحقحلاراهظإمعن.اونهادتالوحلا

ناسللاظفحلوصفيف:سداسلالصفلا
‹ةروشملاورسلانامتكىلع:يوتحتيهو‹سفنلاةرطنقةيقبنميهيتلا/]٥1۷]

.ةحيصنلاو

رسلانامتكيف:لصف

نعيوردقوةنامأهنأل؛هيفعدوملارسلاةعاذإنعهناسلظفحناسنإلاىلعبجاولاف

هامسةييبنلاىلإىرتالأ«ةنامأوهفتفتلامثهثيدحلجرلاثدحاذإ»:لاقهنأولييبلا

ىلعاونيعتسا»:لاقهنألِييبنلانعيورو.همتكتسااذإفيكفهمتكتسيملولوارس

.٩«اهيلعدوسحمةمعنيذلكنإفتاجاحلا

ضعبلاقو.هريسترصهبتملکتاذإفكريسأكرس:لاقهنأبلاطنبيلعنعو

.قلخلاميمجنعرارسألابًانينضءقحلاعضوميفلاملابًاداوجنكينباي:هنبألءامكحلا
.”«تانامألابسلاجملا»:ٍلَييبنلالاقو

.هيلعرايخلاناكهرسىشفأنموءهيلإرايخلاناكهرسمتكنم:ءابدألاضعبلاقو

.”ّكِيَوُخِإٰىَلَعًكاَيِؤَرٌنصْصَقاليباي:مالسلاهيلعبوقعينعةياكحىلاعتلاقدقو
لمحنأملعاو.لحاملحفهتوخإتربخأبوقعيةأرمادهشمبهايؤرهيلعفسويىشفأاملف

هعاذأاذإفبركلاوقلقلانمرسلانامتكيفهقحلياملرارسألالقثلمحنمفخألاومألالقث
:دشنيو.قلقأهبهريغفهرسبقلقنمفالمحهسفننعىقلأامنأكفءهبلقحارتسا

قيضأرسلاعدوتسييذلاردصفهسفنرسنمءرملاردصقاضاذإ

قمحأوهفهريغهيلعمالفهناسلبهرسىشفأءرملااذإ

‹اهحيتافمةنسلألاوءاهلافقأهافشلاو‹ةيعوأبولقلا:لاقهنأزيزعلادبعنبرمعنعو

هنازخرثكاملكايندلاقالغأنأرمألابجعأنمنإ:لاقيو.هرسحاتفمءىرمالكظفحيلف

.فيعضدنسبذاعمثيدحنميناربطلاوايندلايبأنباهاور:(۱۸4/۳)ينغملايفيقارعلالاق()
ريغهیخأنباةياورنمرباجثيدحنمدوادوبأهاور:(۱۷۱/۲)ينغملايفهنممتأنعيقارعلالاق()

.هنعیمسم

.06:ةيآلافسویةروس)۳(
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احيحصآاميدأنوكرتياللاجرلاةاوخغنأرتملأ/

.هیشفيفرشامهنيبعقينأةفاخمهقيدصىلإهرسيشفيالنمسانلاربصأ:لاقيناكو

هلفهرسنصحنم:ناورشونألاقو.كرمأكلحلصيكرسىلعءاسنلاعلطتال:لاقيناكو

.تاوطسلانمةمالسلاوهتجاحبرفظلا:ناتلصحخهنيصحتب

امإنيتمصوىدحإبءوبيهنأل؛هسفنرسراهظإنمحبقأهريغرسلجرلاةعاذإنأملعاو

الضافتوأهيفايوتساامبرفررضلاامإوًاعدوتسمناكنإةميمنلاوأءنمتؤمناكنإةنايخلا

:لوقيمثهبثدحيىتحهرسبمكدحأردصقيضي:سيقنبفنحألالاقمومذمامهالكو

:رعاشلالاق.كسفن

مولتالفلاجرلاهتيشفأوثيدحنعكردصقاضاماذإ

مولظلاانأفهدنعىرسويشثيدحىشفأنمتبتاعاذإ

.هرسمتكيوفرعينأ:لاق؟ناسنإلاىلعءايشألابعصأام:ءامكحلاضعبلليقو

روثنميفو.ربختسمللفلحأوربخملادحجأ:لاق؟رسللكنامتكفيك:مهضعبلليقو

.رارسألاروبقرارحألارودص:مكحلا

ءاهيفامكسمتالةينآيفريخالهنأامكفءلاجرلارهاوجىلعرسلانامتكنأملعاو

لقعاذنوكينأرسلانيمأتافصنم:لاقيو.هرسكسميالناسنإيفريخالكلذك
نمعنمترومألاهذهنإعبطلابًاموتكو«روفومدوو‹لوذبمحصنوزجاحنيدو‹قداص

:نامثعنبرفعجلدشنيو.برغمءاقنعوهفهيفتناكنمفةنامألاظفحبجوتوةعاذألا

ينمهمستنأجرتالهرسيتتعدوأيذلااذاي

ينذأيفرجيملەهنأكيرطاخىلعطقهرچأمل/

.ةمومذماهلكلاوحأةثالثىلعلديرسلابلاسرتسالانأملعاو

.ربصىلعردقيالورسلعستيالىتحربصلاةلقوردصلاقيض:اهدحأ

.ءايكذألاةنطفنعوهسلاوءالقعلازرحتنعةلفغلاىلعلدي:ةيناثلا

كرس:ءامكحلاضعيلاقدقو.رطخلانمقوتيملوررغلابكتراهنأىلعلدي:ةثلاثلا

]٦۱۷[

[۱۷۷]



سفنلاةرطتق۸١۱

الو«لزیفًامزاحهعذتالوكرسبدرفت:مهضعبلاقو.هتقرأدقفهبتملكتاذإفكمدنم

.نوخيفًالهاج

رتخیلو‹حصانةراشتساو«‹قيدصةعلاطمنعهبءانغتساالامرارسألانمنأملعاو

هتافصانمذقيذلارسلانيمأهرايتخايفرحتيلوءاليبسهنامتكىلإدجيملنإًانيمأهرسللقاعلا

بلاطنأل:هيلعفوقولابحينمدنعهعدوينأرذحيلودجونمريخرتخيلفًالإوهدجونإ
.ناوخرسللهنإكرسبطاخحكتتال:مكحلاروثنميفليقو.نئاخةعيدولا

رذحيلو.عيذمرسلابلاطنإ«كنمهبلاطىلإارسعذتال:سودقلادبعنبحلاصلاق

:نيرمألةعاذإللاببسكلذنأل؟هرسلنيعدوتسملاةرثك

.زوعمةرثكلايفةنامألاطورشعامتجانأ:امهدحأ

:رعاشلالاق.هريغىلإكلذفيضيوهسفننعرسلاةعاذإيغتبيدحاولكنأ:يناثلاو

نيمقةاشولاريثكتوثبيهنإفرسنيالازواجاذإ

نإفًاضياو.نيتفشلاهبديرينادعيالوهيفعملاعدوملانينثالابدارا:ضعبلاق

هفعدوتسملاىلعبجوًانيمأهرس۳رطضانإفهيلعنوراتملاوکیشفآ iهيف

.هبحاصىلعليطتسيالواهاعريةمرحكلذىريوهلاببهلرطخيالىتح/يسانتلابةنامألا[۷۸]

.تلهجلب:لاق؟تمهفأ:هللاقفًارسًاثيدحهلقيدصىلإٌرسأالجرنأيكحو
:ءارعشلاضعبلاق.تيسنلب:لاق؟تظفحأ:لاق

رطخىلعًاموياهرشننمتنكذإهرئارسیسنینملوتنکل

:هللادبعلاقفرسلاظفحهسلجميفسانلاركاذت'رهاطنبهللادبعنأيكحو

‹رصمنومأملاهدلق.رثلاومظنلايفديهل.رهنلاارواموناسارخمكاح۽؛سصابعلاوبألداعلاريمألاوه(۱)
=عقوهنإ:ليقوءلامكلالاجرنمًاحدممًاداوجًابيهمًاسئاسًاعاطماكلمناكو؛ناسارخمث؛ةيقيرفإو

 

 



۱۹سفنلاةرطنق

اربقاشحلارقتسمنمهتعدوأفهرستمضتارسعدوتسمو

:هللادبعهنيالاقف

ارشحلارظتنمنوفدملاىرأينآألةرفحبوايثكيبلقنمرسلاامو

نولوادتيمكحلادلونأمانملايفىأرمالسلاهيلعيبنلانأيكحو:ءايضلاباتكنمو

املفءءايؤرامهيلعصقفءهللاامهمحررمعوركبيبأبالخفءةروكلانايبصلالوادتيامكهرينم

هرسءاشفإبمهتافءهيلعكلذدتشافءايؤربربخيصاعلايبأنبمكحلامالسلاهيلععمسقرفت

.هللالوسرايهللاوانأالو:رمعلاقف.«لعفامركبابأنأدهشأ»:لاقفركبابأربورمع

اناف«ٹدحتنانکامکٹثدحتنیتحكسلجمىلإدوعت:رمعلاقف.«ىثيدحرهظأنمف»:لاق

ىسنينأمالسلاهيلعداكىتحثيدحلايفاوماقأف«مالسلاهيلعلعفف.كرسىشفأنمبكيتآ

.ةنيدملانممالسلاهيلعهافنف«عمتسيمكحلااذإفًاردابمرمعجرخمثهلدعقام

ةلاسم

بحيالهنأملعتتنأوءآرسكوخأكعمرستسااذإ:لاقهنأةبقعنبحاضولانعو

نم:ءامكحلاضعبلاقو.قفانمتنأفهترهظأفهيفكيلعمدقتنإمآتنافهترهظأفهراهظإ

ًانيصحًاعضومهلراتخااذإهيلعمولالفرطضملاالإقدصوهبداشأدقفًاعضومهرسلبلط

]۱۷۹[:رعاشلالاقامك.اموتکًانيمأو/

سفنلاغلبيالثيحنمهتعدوأوةوهشسفنلاىوهنمهيلعتفخو

ةروشملايف:لصف

رمأ:لاقةداتقنعو.”€رشألايفْمُهْرواَمَو»:مالسلاهيلعهيبنلىلاعتهللالاق
.لضفلانمهيفاملمهترواشمبرمأ:كاحضلالاقو.مهسفنألًابييطتومهلًافلأتمهترواشمب

.ًاينغمهتروشمنمناكنإونوملسملاهبنتسيل:نسحلالاقو

مالعأريس).نيتثمونيئالثةنسقوناخلابتامو.فلأةئمعبسوٍبفلأيفلأتفلبفتالصبعاقرىلعةرم
)۸1/۰ءالبنلا

.۹١1:ةيآلانارمعلآةروس)۱(



۰٦1
سفنلاةرطنق

ءهيلعافلتخافردبیراسآيفامهنعهللايضررمعوركبايآمالسلاهيلعرواشدقو
قَبَسهللانمٌباَتِكالل:لاقفءادفلاذخأىلعهللاهبتاعفركبىبأيأرىلإلامف
املمهرمأدقوردبوحنلوزتلادارأنيحهباحصأمالسلاهيلعرواشدقو.ةيآلا.كسم

كلذكرتباوراشأفءرامثلاضعبىلعيرازفلانصحنبةنييعةحلاصمبء«بازحألاممتجا

‹حصانلايأرلايذةروشمبالإًارمأمربيالنأبليذلمزحلانمانركذامبحصف
‹هيلعةميزعهنباحبذبرمأنيحمالسلاهيلعميهاربإىلإىرتالآ«حجارلالقعلايذةعلاطمو

هنأييبنلانأيورو.ىراَداَمظنا:هنباللاقةرواشملاىلعبدألانسحهلمحف

.ةمالملانمنامأوةمادنلانمنصحةروشملا»:لاق

رومألاهيلعدرتلجر:ةثالثلاجرلا:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو

رئابرئاحلجروءيأرلالهاهرمأيثيحلزنيوهيلعلكشأاميفرواشيلجرو«هيأرباهردصيف

رواشملاوهلجرلافءءيشالولجرفصنولجر:ةئالثلاجرلا:لاقسابعنبانعو

.رواشياليذلاءيشالوهرومأضعبيفرواشملالجرلافصنو«هرومآيف

هیأرببجعأنم:نزييذنبفيسلاقوءةأرملاىتحرواشيهللاهمحررمعنإ:ليفو
كلةحارةروشملا:مكحلاروثنميفليقو.ًاديعبباوصلانمناكهیأربدبتسانمو«رواشيمل
.راشتسانممدنالوراختسانمباخام/:ءامكحلاضعبلاقو.كريغىلعبعتو1

لوحامعمجفؤلؤللالضأنمةلزنمبناكمزاحلاىلعيأرلالكشأاذإ:رهمجرزبلاقو
ىتحضعبباهضعببرضيفيأرلاهوجوعمجيمزاحلاكلذكءاهدجوفاهسمتلافاهطقسم
‹نيطيخلاكنايأرلاو«ليحسلاطيخلاكدرفلايأرلا:هللاهمحررمعلاقو.باوصلاصلخي
:درُبنباراشبلدشنیو‹عطقتتداكتالءارألاةئالثلاو

مزاحةروشموأحيصنيأربنصتسافةروشملايأرلاغلباذإ
مداوقللةوقفاوخلاناكمةضاضغكيلعىروشلالعجتالو

.۸٦:ةيآلالافنألاةروس()
.١١٠:ةيآلاتافاصلاةروس(۲)



١٦۱.سفنلاةرطنق

ًاثيشلعفأال:لاق؟فيكوهل:ليق.يموقرثعىتحترثعام:بارعألاضعبلاقو

باصأفهيأربدبتسااذإناسنإلانأالإةروشملاةليضفيفنكيملول:لاقيو.مهرواشأىح

ناکلاذکلعفولو«قافتااذهلوقيلئاقنمدبالهنآل؛ةنسحتناكنإوءهتباصإةدئافتبلس

ًاطخأاذإف‹مهسفنأنودمحيامنإمهنأل؛هيأرةعامجلاتدمحباصأفرواشاذإف«نسحأ

نمرتخيلفةرواشملاىلعمزعاذإف.ملعأهللاونوحفاكيمهسفنأنعمهنأل؛هأطخاولمح

.لاصخسمحهيفتعمتجا

يفليقهنأل؛ةيؤرلاحصتبراجتلاةرثكبنإفءةفلاسةبرجتعملماكلقع:اهادحإ

ةييبنلانعيوردقو.براجتلاىلإجاتحيلقعلاولقعلاىلإجاتحيءيشلك:مكحلاروثتم
رثكأام:سبعنملجرلليقوهاومدنتفهوصعتالوءاودشرتلقاعلااودشرتسا»:لاقهنأ

ضعبلاقو.مزاحفلآانأكفهعيطننحنومزاحانيفولجرفلآنحن:اولاقف.مكباوص

.ًاودعناكاذإلقاعلاةوادعرذحتامكءاحصانناكنإولهاجلاةرواشمرذحا:هنبالفلسلا

رهدلاذخأدقريبكوأ«براجتلاليلقهسفنببجعمباش:نيلجرةرواشموكايإ:لاقيناكو

:مالسلاهيلعلاقوءةميزعلاقفومةريرسلانومأمهنأل؛يقتونيداذنوكينأ:ةيناثلاو

]۸۱[."«هرومأدشرألهللاهدشرأًاملسمًارما/رواشيلفًارمأدارأنم»

ضعبلاقو.يأرلاناصحميةدوملاوحصتلانإف؛ًادودوًاحصاننوكينأ:ةقلاثلاو

نإف؛ءاسنلاةرواشموكايإوءدوقحلاريغبيبللاوءدوسحلاريغمزاحلاالإرواشتال:ءامكحلا

.نهولاىلإنهمزعوءنفآلاىلإنهيأر

عمملسياليأرلانأل؛لغاشمغومطاقمهنمركفلاميلسنوكينأ:ةعبارلاو

الوءءاستلاعمدوعقلريثكالو«منغيعارالوًاملعمرواشتال:ءامكحلاتلاقدقو.مومهلا

‹نقاحليأرال:اولاقو.نيليبسلادحأهقهرينمالوًاعئاجالواهئاضقديريةجاحبحاص

ءازرهنطبيفدجييذلا:بقاحلاف.هدنعقيقدالنمرواشتالوءقزاحلالوبقاحلالو

.ملعأهللاو«فخلاهيلعقيضييذلا:قزاحلاو

ء(٤/۸8۰۸8)‹(۳/۳۳۳)نازيملاناسليفرجحنبا‹(٦۹٤۳)نازيملايفيبهذلا:دنعثيدحلافارطأ()

.(11۷)ةفيعضلايفينابلألاو
.(٤۷۳)تاعوضوملاةركذتيفينارسيقلانبا:دنعهفرطوحن()

١٠م/۳ج/تاريخلارطانق



سفنلاةرطنق۳

‹ەدعاسيىوهالوهعباتيضرغراشتسملارمألايفهلنوكيالنأ:ةسماخلاةلصخلا

:دشنيوءدسفضارغألاهتبذاجوىوهلاهضراعاذإيآرلاوءٌداصىوهلاوةبذاجضارغألانإف

بیبېلوهويأرلااذیوهلایدریوالهاجناکنممايألامكحتدقو

بيصموهوناسحإإلايفلذعيوءىطخموهوىتفلارمألايفدسحيو

هنعلدعيالفيأرللًاندعموةروشمللًالهأناكلجريفلاصخلاهذهتلمكتسااذإف

ركفلاصولخلبرقأباوصلاىلإوهو«ملسأةجاحلايذريغيأرنإفهيأربًاقاثيتساناسنإلا

لمکیلهرواشفكيخأعمكيأرفصن:ءامكحلاضعبلاقدقوءةوهشلاوىوهلانمةولخو

:دشنپو:يأرلاكل

لآستنألفءءالقعلايأرىلإعجرافرومألاكيلعتلكتشااذإ:ءاغلبلاضعبلاقو

دنعمدعيملةرواشملارثكأنم:مكحلاروثنميفليقدقو.مدنتودبتستنأنمريخملستو

راشتسااذإمثًاديعبةعامجلانمًاطخلاناكنإو.ًارذاعًاطخلا/دنعوءًاحدامباوصلا[۱]

سرفلابهذمف«مهنمدحاولكدارفإوأهيلعمهعامتجايفيأرلالهأفلتخادقوءةعامجلا

.ةرظانملابهيلعضقنحدقهيفناكنإىتحةركفهجتنامدحاولكركذيلىلوأعامتجالانأ

باوصلاوةوظحلايفًاعمطهيأرليحيلوأمهنمدحاولكدارفنانأىلإمهريغبهذو
.ملعأهللاو

نِإوءكاذفباصأنإفماضمأوهبذخأيأرلابهراّشَتسانمناسنإلاىلعراشأاذإمث

اميسالو«حاجنلانامضنودداهتجالاحصانلاىلعامنإف«راشتسملاىلعموللاهجويالفاطخأ
ةلاضلاكيأرلانإف«همنتغالماخيأربرفظاذإ.ريدقتلايفسيلامىلعيرجتةبلاغرادقألاو
.ملعأهللاوءاهصئاغةناهماهعيضيالةردلاواهبحاصةلذلكرتتالوتدجوامثيحذخؤت

ةحيصنلايف:لصف

بيعشنعةياكحىلاعتهللالاق«نيلسرملاةنسنمنيعمجأقلخللةحيصنلانأملعا
نماهلاثمأيف.”«نيرفاگمْوَقىلعیَافيكفْمُكلتُحخَصَنَو:هيلعوانيبنىلعهللاتاولص
1.نآرقلا

.۹:ةيآلافارعألاةروس)۱(

 



۳٦۱سفنلاةرطنق

لوسراينمل:ليقءاثالثاهلاق.ءةحيصنلانيدلا»:لاقلييبنلانأةريرهيبأنعو
:هللايفحصنلاو.(مهتصاخومهتماعونيملسملاةمئالوهلوسرلوهیاتکلوهلن»:لاق؟هللا

ةحاصتنلانمذوخأمطيخميأحوصنمصيمقاذه:برعلالوقتحالصلاهبيذلاءيشلالعف

.اهبطاخييتلاكولسلايهو

ةحصانموءهلللمعلا:ملسمبلقنهيلعلغيالثالث»:لاقهنألَكهنعذاعمنعو

[۱۸۳]هيلعلاقو/.""«مهءارونمطيحتمهتوعدنإفنيملسملاةعامجبماصتعالاوءرمألايلوأ

.٢۳ترمهرجأهلفهللاةدابعیدوهدىسلحصناذإديعلانإ:مالسلا

ءرجافلاوربلااهبقطنيةمكحلاورجافلاورابلاهغلبيملعلا:لاقهنأءادردلايبأنعو

ةحيصنلاف‹مهتاينتقدصو«مهبولقتحصننيذلانينمؤملابولقيفالإتبثتالهللةحيصنلاو

دریفداهجلاو؛هاصعنمتاداعمو‹هعاطأنمتالاوموهتطخاسمنعدعبلاو‹همیظعتب

.هدابعلانركذامةدارإو«هباحميفةبغرلاوهقوقحبمايقلاوالعفولوقهيلإةاصعلا

نمهظمحو«هنعبذلاو‹هیناعميفركفتلابهتوالتو؛«هدودحةماقإ:هیاتکلةحيصنلاو

هتقيرطءايحإو«هتنسعابتاوءأتيموًايحهترصنوهترزاؤم:هلوسرلةحيصنلاو.نيفرحملاليوأت

اممهلةملكلاعمجيفمهترصنومهتنواعم:ةمئأللةحيصنلاوةملكلافيلأتوءةوعدلاثبيف

بحينأللملاعيمجلةحيصنلاو«مهنيداوملعيو‹مهنعملحينأ:مهتماعلةحيصتلاو

يدؤيف‹ةمذاونوكيوأءاوملسيىتحناطلساذناكنإفيسلابولوقلابهيلإمهوعديومهمالسإ
.ملعأهللاوملظلانعاوناصينأو«مهقوقح

‹(۹40مقر۲۳بناميإلا)حيحصلايفملسمء‹(۲۲/۱)حيحصلايفيراخبلا:دنعثيدحلافارطأ()
يفيمرادلا؛(۲۹۷/۲دنسملايفدمحأ‹(۷/۷١۱)ىبجملايفيئاسنلاء(١۱۹۲)عماجلايفيذمرتلا
.(01۹/۲)ةنسلايفمصاعيبأنبا‹(۳۱۱/۲)نتسلا

كردتسملايفمكاحلاء(۷۵/۱)نتسلايفيمرادلاو؛(٤/۸۰)دنسملايفدمحأ:دنعثيدحلافارطأ(۲)
ينغملايفيقارعلالاقو‹(۲01۸)عماجلايفيذمرتلا‹((۲/٥)ةنسلايفمصاعيآنبا(۸/۱)
.ريشبنبانامعنلاثيدحنمهححصويذمرتلاهاور:(٤/٤۳)

نتسلايفيقهيبلاء(011۹)نئسلايفدواديبأوء(4۳:ناميإلا)حيحصلايفملسم:دنعهفارطصأ(۳)
بيغرتلايفيرذنملاء(4/۹٤٤۳)ةنسلاحرشيفيوغبلاء(1٠۲)بدألايفيراخبلا(۱/۸)
.(۳/٢٤۲)بيهرتلاو



سفتلاةرطتق٤٦1

هللامحر:لوقيهللاهمحررمعناك«مزعلااولوألإاهلبقيالةرمةحيصنلانأملعاو

يللق:زيزعلادبعنبرمعيللاق:لاقهنأنارهمنب/نوميمنعو.ىبويعّىلِإىدهأًادبع7٤1

:لاقيناکو.هرکيامههجويفهللوقيىتحهاخأحصنياللجرلانإف«هركأاميهجويف
:ءانيعلايبأنعدشنيو.كتحيصنلقثلمتحانمكوخأ

ملتالوًاحصنحصانىلعددرتالفلاجرلاعابامصخرأحصتلا

مهفلاوبابلألايوذلاجرلاىلعاهجهانمىفختالحئاصتلانإ

يفهللةحيصنلاو.كاوهيفىشمنمكالقو«كحصننمكدو:مكحلاروثتميفليقو

‹اهاوهقفاويامىلإةلئامءاهلةلقتتسمسوفنلانكلونولسرملااهبثعبيتلايههضرأ
:مهضعبلو

ربقالحخألارهاطىيحيوییحيبيعأنوكأنأىبامو

رشءاصفنيفهيلعلاقيىيحينأيناتأدقنكلو
رحرحلانإكيلعباعيءيشلكبنجتهلتلقف

تلاقو.هسفنلرايتخالانسحُينمءهريغلرايتخالانسحُيامنإ:لاقهنأبهونعو
لثمأةفرعملايفكيأروييأر:مهضعبلاقو.هسفنحصنيالءرماكحصتنيال:ءاملعلا

ْمُكَلتُحخَصَتَول:مالسلاهيلعهيبننعىلاعتهللالاقكاوهنمقلخهنأل؛كيأرنم.كسفنل
:رعاشلالاق.”؟نيحصَنلاَنوُيحَتالنكلو

حيصتنلانايصعيلعبيتحيصنحيصنلاىلعو

نيذلاهللاىلإهللادابعبحأنإ؛مكلنحصنألمتئشنإ:لاقهنأءادردلايبأنعو

:لاق.احصنضرألايفنولمعيو«هدابعىلإهللانوببحي

ددرتالةحيصنكيخأىلعوًاحصانكراشتسااذإكاخأبج

ملعا.«هحصتينأهحصتتسااذإملسملاىلعملسملاقح»:لاقهنأةييبنلانعو/]٥1۸[

.۷۹:ةيآلافارعألاةروس(١)
دنسملايفدمحأ‹(٤۱۷)حيحصلايفملسم‹(۲/٠۹)حيحصلايفيراخبلا:دنعثيدحلافارطأ(۲)

ةليللاومويلالمعيفىنسلانبا‹(۹10)بدألايفيراخبلا(۳47/0)ننسلايفيقهيبلا((٠٤٥/۲)
(٠).0



١٦۱سفنلاةرطنق

مالسلاهيلعيبنلانأل؛ًاقيدصوأهلريشتسملاناکاودعًايأرمتکينأريشتسانملرذعالهنآ

اميفالإراشتسينألبقريشينأناسنإلليغبنيالو«نمتؤُمراشتسملاوناعُمريشتسملا»:لاق

:رعاشلالاقو.«رظنتىتحلجعتالفترشتسااذإونعافتنعتسا

هعباتتالامكششغتسييأرلاهلدهتجتفكرشتسينأنمسانلانم

هعفانيأرلاالودومحمتنالفهلهأسيلنميأرلانحتمتالف

ىغېنياممىھوءناسللاتافآنمظفحتلابابنمهنألانهاهةحيصنلابابانركذامنإو

لصفبناجباهانركذفراشتسملاىلعريشتسملاقحنمةحيصنلانأآل؛ناسنإلااهبملكتينأ

.ةيادهلاوداشرلاهيدهتسنیلاعتهللاو‹ةروشملا

حدمتلاوحدملانعناسللاظفحيف:عباسلالصفلا

.«نيحداملاهوجويفبارتلااوثحاواوحدامتال»:لاقهنأوليهللالوسرنعىوريو

."«نيتوامتمالونيحدامتمالونيناعلالونيبايعاونوكتال»:لاقهنألَكهنعلوحكمنعو

‹حداملالوقنمدجوفءهللاكاقبأامريخبلازتال»:هلليقةباحصلاضعبنأيورو

.«اهدعبحلفأامكعمسولهاطمتعطق»:هللاقفالجريكزي

]٦۸[حدامكحدملالباق:عفقملانبالاقو.حبذ/حدملا:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

ةلاحمالءاخأحدميمكدحأناكنإءحبذلاهنإفحدمتلاومكايإ»:لاقهنألِييبنلانعو.هسفن

.دحأهللاىلعىكزأالوبسحأ:لقيلف

.رخاسلاهنمرخاستلانكمأدقفهيفسيلاميحدمُينأيضرنم:ءامكحلاضعبلاقو

ءحرفيفيكهيفسيلوريخلاهيفليقنملتبجع:ةفلاسلابتكلانمهللالزنأاميفليقو

:ءارعشلاضعبلاق!بضغيفيكهيفوهورشلاهيفليقنملتبجعو

ننسلايفةجامنباء(۲۸۲۲)عماجلايفيذمرتلا‹(۲۸٠٥)ننسلايفدواديأ:دنعفرطلااذهوحنب)۱(

‹(۲۱۹/۲)نتسلايفيمرادلاء(١٠/١١۱۱)نتسلايفيقهيبلا(٥/٢۲۷)دنسملايفدمحأ(٥۳۷)

.(٤/۱۳۱)كردتسملايفمكاحلا
.(4۳۹۹4)لامعلازنكيفيدنهلايقتملا‹(۱۳۲/۲)نتسلايفيمرادلا:دنعثيدحلافارطأ()
ريبكلايفيناربطلاو‹(٤/۹۲)دنسملايفدمحأ‹(۳٤۳۷)نتسلايفةجامنبا:دنعثيدحلافارطأآ()

.(1/۹)فنصملايفةبيشيبأنبا٠٠/9



سفنلاةرطنق1۱۹

كبكملعكارطأنملهجنبلغيالهحدامطارقإهرغًالهاجاي

كتيرنملوصحملابملعأتنأوهبطاحأملعالبلاقوىشلأ

ملعأوانمريختنأنينمؤملاريمأاي:لاقفءيشنعالجرلاسءافلخلاضعبنأيورو

نإمهللا:لاقفبضغففلسلاضعبحدمالجرنأيورو.ينيكزتنأكرمآمل:لاقوبضغف

هللايضرقيدصلاركبابأنأ:يعمصألاىكحو.هتقمىلعكدهشأوكتقمبىلإبرقتكدبع

ًاريخينلعجامهللامهنميسفنبملعأانأو‹يسفننميبملعأتنأمهللا:لاقحدماذِإناكهنع

:رعاشلالاقو.نولوقيامبينذخاؤتالونوملعيالاميلرفغاونوبسحيامم

ًاحصفمناكنإويذهيهحدامفهلاعفنسحبحدميملءرملااذإ

نلريغنمهعامسدنعهسفنتقميوحدملانعهناسلظفحينأناسنإلليفغبنيو

قافتلااولعجء‹نيطالسلاوءلاهجلانمةروجلاىلإنيبرقتملاةفرحو‹نيقلمتملاةداعحدملا

اورغةفيعضلالوقعلاىلإالوبقم/هودجواذإفءبعلموةعيدخقلمتلاوءابسكموةداعمهدنع[۷]

.مهبءازهتسالاومهلاختساىلإةعيرذكلذاولعجو‹مهبذكداقتعاباهبابرأ

حداملاقيدصتنماهعنميوحدملااهزفتسينأنعهسفنطبضينألقاعلليغبنيرمأاذهو

.رعاشلالاقامكحدملاعامسوءانثلابحىلإاليمسفنللنإفءاهل

ناسنإالاةعيبطءاشثلابحرصقموزربېمءانشثلایوه

ةمهتنكتلوءءابإلاوعنملاعمفكيولوبقلاعمفرسيحدملابهيلإبرقتملانأملعيو
وهحدمقيدصتىلعنظلانسحهبلغيالوءاقدصهعیمجناکحدملقفهيلعبلغاحداملا

لغاشتءةوهشلاهذهىلعاهعباتوةوبصلاةدميفهسفنحماسولعفيملنإف«هتقيقحبفرعأ
هحدمنمرهاظلاراصف‹ةحونمملانساحملانعاهبیھلو‹ةحودمملالئاضفلانعكلذب

.ملعأهللاونيرمألامزلأقدصلانوكيامهلباقتدنعوًاقدصهمذنمنطابلاوءابذك

دقسانلانأهمهوتلامإهسفنحدامريصينأىلإهبحاصبلخامبرحدملانأملعاو
ذذلتيلامإو«مبتمقحهلوقنأاودقتعيف«هسفنسيلدتبمهعدخينأامإوءهلضفنعاولفغ

:رعاشلالاقامك‹حضافلاصقنلاولهجلاوهف«ناككلذري



\۷سفنلاةرطنق

حيريةراجتلاباحصألكالوهنظءرملاقدصينيحلكامو

حلصيةعيدولامضنملكالوظفاحكييغلوجرتنملكالو

[۱188]نساحملاايارموبولقلاءايفصأ/مهنيذلاقدصلاناوخإدشرتسينألقاعلليغبنيو

ملسأوًارظننكمأمهنإفءاهنعنظلانسحهفرصيتلاهئواسمنمهيلعنوهبنيامىلعبويعلاو

:مالسلاهيلعلاقدقو.هيفحدملاقيدصتنمًاضوعهئواسمىلعءايإمهيبنتلعجيوءًاركف

.°«هحلصًأابيعهيفىأراذإنمؤملاةآرمنمؤملا»

:ءامكحلاضعبلليقو.انئواسمانيلإىدهأدبعهللامحر:هللايضررمعلاقدقو

بیعرهظآنم:مكحلاروثنميفليقو.حصاننممعن:لاق؟كبويعكيلإىدهتنأبحتأ

.ملعأهللاوءاهاكزدقفهسفن

كحضلاوحازملايفلاسرتسالانمناسللاظفحيف:نماثلالصفلا

لاقو.«ىوهلانمعادتخاوناطيشلانمجاردتساحازملا»:لاقهنأأَييبنلانعيورو

نأالإبابسحازملاامنإ:لاقو.ةنيغضثروتةقمحاهنإفحازملااوقتا:زيزعلادبعنبرمع
.بطحلارانلالكأتامكةبيهلالكأيحازملا:مكحلاروثنميفليقوكحضيهبحاص

هنإفحازملاومكايإ»:لاقهنأهِييبنلانعو.رطبوأفخسنمحازملا:يعخنلالاقو

.يروباسينلالاق٩"«لاقيالهرشولانيالهريخنإحباذتلاهيف

لانيالحاصايهريخولاقيالءرملاحازمرش

ضعبلاقو.هتبیغتباطهفالخرثکنموهتبیهتلازهحازمرثکنم:ءابدألاضعبلاقو

ةيسكمةءورمللةيهذمةقادصللةفلخمحازملا:لاقيو.هلزهرٹثکهلقعلفنم:ءاغلبلا

.ةوادعلل

.اكوتلابابسوةنيغضلاحاقل:حازملاليقو.حازملاةوادعلارذبورذبءيشلكللاقيو

]۱۸۹[.يروباسينلالاقحرتهرخآوحرفهلوأ/حازملا:لاقيو

بدألايفيراخبلا‹(۳۷0/۳)نتسلايفيقهيبلا‹(441۸)ننسلايفدواديبأ:دنعثيدحلافارطأ()

يفينولجعلاء(۱/٦۲۲۳)ءافعضلايفيدعنبا٠(٤۱)تاعوضوملاةركذتيفيزوجلانبا‹((۲۳۹)

.(۲/٤٦٠٢٠)افخلافشك

نازيملاناسليفرجحنبا‹(٤/۷١١۱)ءافعضلايفلماكلايفيدعنبا:دنعثيدحلافارطأ()

.(۱/٢۳۲)افْخلافشكيفينولجعلا)۹/۱١۱



سفنلاةرطنق۸٦۱

هواذدعهرخآامنكلةوالحهۋدبحازملانإ

ءفيرشلالجرلاهنمدقحيءحالتلاىلإوعدتىتفلانمحازملارثكنإ:لاقيدقو
هنإفحازملاوكايإينباي:لاقفهنباءامكحلاضعبىصوأو.فيخسلاهفخسبءىرتجيو

زیزعلادبعنبرمعبتکو:لاق.هبفرعءيشنمرثکينموهرونءىفطيونمؤملاءاهبببهذي
.ردصلارغويوةءورملابهذيهنإفحازملانمسانلاعنما:هلامعضعبىلإ

هشقنيولدنجلانمدشأبمكدحأكصيلاقفحازملاركذ*ناوفصنبدلاخنأيکحو

نأیوریو.كحزامأتنكامنإ:لوقيمث‹لجرملانمرحأهيلعغرفيو‹لدرخلانمفرحأ

.دشنیو.اتامىتحارجاهتفةملكبهلًاقيدصحزامفارشألاضعب

قيدصلاامهاضرأالناقلخامهعدفحازملاوةجاجللاامأ

قيقيیفرلالونادرواجملامهدمحأملفامهتولبينإ

نعحيزيحازملانإيرمعلوءقحلانعحيزأهنألًاحازمحازملايمسامنإ:لاقيو

ءاهفّسلاةأرجوءءاهبلاوةبيهلالاوزبحزاملامصيوءقوقعلاوةعيطقلاىلإجرخيوءقوقحلا

باجأنإوظيغتهنعهكسمأنإهتقرحبهبلقنزحيوءهتغدلبحذامملايذؤيوءاغوغلاوهيلع

:لاق.هثواسمهمصونعهسفنهزنيوهيقتينألقاعلاىلعقحو‹بدألاطوقسبطروتهبحاص

الذرلاسندلاولفطلاكيلعيرجيهنإفحازملاكايإكايإف
الذهبحاصزعلادعبثرويوهئاهبدعبهجولاءامبهذيو/][1۹]

هبخوتيلفهنملقاعللدبالناکاذإفالهسناکنمهنمیرعياملقحازملانأملعا
‹ءاهبلابهذيهنمطارفألانإفهحازميفدصتقيلوءطلاخملاىلإددوتلاو«بحاصملاسانيإ
نسحامہهحازمنکیلو‹بحاصملاشحويو‹سناؤملاضبقيهيفريصقتلاو.ءاهفسلاءیرجیو

محللكأنعلثسهنأيبعشلانعيوراموحنءلعفلانسحتسمنمطسبولوقلانم

.فافكلابهنمىضرننحن:لاقف؟ناطيشلا

نانسنببيهصناکدقو.هاندهشامحاکنكلذ:لاق؟سیلبإةأرمامساام:هللیقو

ملوءزيزعلادبعنبرمعىلعدفودقو؛يرصبلايمتهألايرقنملاناوفصوبأهنامزحيصفغيلبلاةمالعلا(۱)
دنعميلحلا:ةثالثدنعنوفرعيثالث:لئاقلاوهو...نيعباتلامايأيفناكهنأالإ:ةافوبهلرفظأ
.(٦/٦۲۲ءالبنلامالعأريسيفيبهذلا).ةبئانلادنعقيدصلاوىاقللادنععاجشلاو؛بضغلا
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غضمأامنإهللالوسراي:لاقف.«؟دمركبوًارمتلكاتأ»:ٍألَِييبنلاهللاقفًاحازمهللاهمحر
.«ىرخألاةيحانلاىلع

نمضتيناكدقمالسلاهيلعهرابختسانألحازملاهلضرعتيلبيهصلزاجتساامنإو
هيلعلوسرلاباوجلعجنمنأل«هبلقنمًابرقتوهلةدعاسمهرابختساقفاوامبهباجأفءحازملا

.ةلزنملاهذهبهنمنوكينأنمهلوسرلوهللعوطأناكبيهصوءىلاعتهللاىصعدقفًالزهمالسلا

ءسرفلاقباسناملسوءمورلاقباسبيهصوءبرعلاقياسانأ»:مالسلاهيلعلاقدقو

نعهحازمبناسنإلاىفنينأوهوًاضيأحازملاهيفزوجيرخآهجوو°"«شبحلاقباسلالبو
وأءادردلاوبألاقكلذلوءةشحوثداحوأةعيبطسبيوأمانموامهنمهيلعًارطيامهسفن

سفنلانألثفنينأرودصمللدبال:ليقًاميدقو.وهللانمءيشبيسفنمجتسالينإ:هريغ

[۱۹۱]:رعاشلالاق.ةدابعلالولممىلإطاشنوةحارتساحازملاو/وهللايفاهلوةلولم

حزملانمءيشبهللعومجيةحارمهلابدودكملاكعبطدفأ

حلملانمماعطلاىطعيامرادقمينكيلفحزملاهتيطعأاذإنكلو

هيلعلاقدقوهجولااذهىلعنوكينأدعبيالوحزميناكأَييبنلانأيوردقو

يتلازوجعللهلوقلثممالسلاهيلعهحازمنمف.هاقحالإلوقأالوحزمألينإ»:مالسلا
.«زئاجعلااهلخدتالةنجلانإ»:لاقفةنجلاينلخدينأهللاعدا:تلاق

َنُهاَلَعَجَفءَسنُهاَنأَشْنأاًنإ»تأرقامأ»:مالسلاهيلعاهللاقومسبتفتخرصف
امريمعايأ»:لاقآراذإفتامفريغنهلناكوةحلطيبأنبدمحملهلوقلثمو.٩ېاراکآ

.ريطوهو.°يغنلالعف

.تاقثهلاجروبيهصثيدحنممكاحلاوةجامنباهاور:(۱۲۷/۳):ينغملايفيقارعلالاق)۱(

نباوء(۷/٤۲۱۲)ءافعضلايفيدعنبا؛(۷۷١۲)للعلايفمتاحيبأنبا:دنعثيدحلافارطأ()

فنصملايفقازرلادبعوء(۹/۲٤)ناهبصأخيراتيفميعنيبأو«(١/۱۹۹)قشمدخيراتيفركاسع

.(١/١٤١٠)ريغصلاو)۱۳۱/۸(ريبكلایفىناربطلاو)٢٤٢۲۰(

ىمثيهلا٠(١/۷۲)افخلافشكيفينولجعلا؛(۳۹۱/۱۲)ريبكلايفيتاربطلا۰دنعثيدحلافارطأ()

.(۲/٤۲٤)ضايعيضاقللافشلا‹(۱۷/۹)دئاوزلاعمجميف
هاور:(۳/١۲٠:٦17)يتغملايفيقارعلالاقهوحننعثيدحلاو١۳٠۳۲:ةيآلاةعقاولاةروس(8)

.فيعضدنسبسنأثيدحنمءافولايفيزوجلانباهدنسأوّالسرماذكهلئامشلايفيذمرتلا
.(۳/١١۱)ينغملا.(سنآثيدحنم)هيلعقفتم()
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هللاقفهلمصخهعمولجربيتوأًايلعنأیورو.هلکقحوهوحازملانمهلثموأاذه

ةياوريفو.دحلاهلظبرضيوسمشلايفماقينأىرأ:ّيلعلاقفيمأىلعملتحاهنإمصخلا

.ةلوقلاهذه:يلعلاقفيمأىلعتملتحا:لجرلالاق

لاقف.ًاليلقنسحأ:لاق.يماعطب:لاق؟يعملمعتمكبمالغللاقالجرنایوریو

ةحزامميفلاسرتسالاامأوهبسأبالحازملانمهلاثمأواذه.سيمخلاونينثالاموصأ:مالغلا

لاقدقو.يفشتلايفهلحسفيويواسملانالعإىلإًاقيرطهللعجيالثللقاعلاهرذحيلفودعلا

.كيويعترهظكودعتحزاماذإ:ءامكحلاضعب

اموحنیقوتينأيغبنيفةيصعميفصاخرإلهاجلاهمهوتيوأةبيرىلإءارغإهيفامامأو
:هلوقيفنميلاحاضوسانلاهقفأًاحزامًامويهباحصأللاقهنأناسحنبحلاصييأنعيور

مرحاملعفنمهللاذاعمتلاقوتمربتينيلونتاهتلقاذإ

ممللايفهللاصخرأاماهتأبناواهدنعتعرضتىتحتلوتامف/]1۹۲[

يرتجيفبونذلانمرئاغصلايفصخرىلاعتهللانإهعمساذإلهاجلاهمهوتيهلثمواذه
ةيصعمباكترايفصخريملىلاعتهللاورئاخصاهنظيوةسحملاوةرظنلاوةمرحملاةلبقلاىلع
.ةريبكالوةريغص

قيقرلاولحلابسيلذيبننمثالثبقينجنملاباهمراف«تشاجةدعملااذإف

هنمءیربهلعلامیفهقيرطاهيلعةمهتلللعجثيحهتعالخبهسفنىلعىنجامىلإرظنا
؟تنأنمم:لاقفبارعألانمخيشهيلعفقويرشيقلانأيكحامحازملاحمستسمنمو
ًاخيشتیأر:يريشقلالاقف.ةجافخينبنم:لاق؟ليقعيآنم:لاق.ليقعينبنم:لاقف

ام:يبارعألالاقفةجاحمالظلانجاذإهل:لاقف؟هنأشام:يبارعألالاقفةجافخينبنم
كفرعأامهللاكلتاق:لاقفءًاكحاضيبارعألازفتساف.ةجاجدلاىلإكيدلاةجاحك:لاق؟هيه
.موقلارئارسب
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ناورمنأفراعملايفةبيتقنباىكحولاقهحازميفًالسرتسمناكةريرهابأنأركذو

دققيرطلا:لوقيفلجرلاىقليفريسيفةعذرببًادودشمًارامحبكريفةنيدملاىلعهفلختسيناك
برضيومهنيبهسفنىقليىتحنورعشيالفنوبعليمهونايبصلاىتأامبرو:لاقريمألاءاج

]۹۳1غوسيمهدنعليوأتهلنوكينأدعبيالوهبحمستسملاحازملاوردقلانعجورخاذهو/

هيلعهتتأةأرمانأًاضيأيوردقف.ٍولَيهللالوسرحازمنمءانمدقامنسحألاامنإو«عرشلايف

ام:اهللاقفءهنيعلمأتتتلعجفاهجوزىلإىلجعتفرصناف.«ىلب»:لاقف.ال:تلاق

ضايبنأنيرتامأ:اهللاقفءاضايبكينيعيفنأمالسلاهيلعيبنلاينربخأ:تلاقف؟كنأش
.ِ3

.اهداوسنمرثکأينيع

.ملعأهللاوةيآلا...”«اًهْوَمنيجسفنألاىوَنَيهللا:ةيآلاهذهىلتهيلع

حرفلاوكحضلايف:لصف

كحضلادايتعاو‹نيحلاصلاقالخأنمسيلايندلابحرفلاراهظإوكحضلاةرثكنأملعا

اهنعهللايضرةشئاعنعو.ةبيهالوراقوهنمرثكأنملسيلوةمهملارومألانعلغاشًاضيأ

.مسبتيناكامنإ«هتاوهلىرأىتحًاكحضًاعمجتسمليهللالوسرتيأرام:تلاقاهنأ

رونببهذيوبلقلاتيميهنإكحضلاةرثكوكايإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعرذيبأنعو

ىلإاورظنتعوجلاباهورهطوكحضلاةلقبمكبولقاويحأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو"«هجولا
.للاةمظع

لکضغبيهللانإفاهكحضلقيواهركفرثكيماعطلاةلقنماهظحمكبولقاوطعا»:لاقو
.بولقلاتيميهنإفكحضلاةرثكوكايإمدآنبااي:لاقهنأنسحلانعو«كحاضولفاغ

نباهاوروءحازملاوةهاكفلاباتكيفراكبنبريبزلاهاور:(۳/١۱۲)ينغملايفيقارعلالاقهوحننع)۱(
.فالتخاعميرهفلامهسنبةدبعثيدحنمايندلايأ

.7٤:ةيآلارمزلاةروس()
يمثيهلا؛(۷/۱١۳)قشمدخيراتيفركاسعنبا؛(۸/۱١۱)ةيلحلايفميعنيبأ:دنعثيدحلافارطأ(۳)

.(4415۸)زتكلايفيدنهلايقتملا«(١۱/٠۲۹)دئاوزلاعمجميف
.ًالصأهلدجأمل:(۸۲/۳)ينغملايفيقارعلالاق()
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نيبيشمينمحرفيفيكفءةلفغلاةعاسيفحرفأامنإ:لاقهنأ/ريبزلانبةورعنعو]1۹4[

.كحضيملةنسنيثالثنسحلاماقأ:لاقيو.ريصيامهتيأىلإيرديالورانلاوةنجلا

كحضيامنإ؟كحضلاميف:لاقفهسفنىلعبثوفمويكحضهنأةحلطنعيورو

ءةعقاولاعقتمبملعأىتحًاكحاضرتفاالنأتيلآ:لاقمث.طارصلازاجولاوهألاعطقنم

.یلاعتهللاىلإراصىتحًاكحاضىأرامف

ناکنِإ:لاقفرطفلاموييفنوكحضيموقىلإرظنهنأيدرولانببيهونعيورو
.نيفئاخلالعفاذهامفمهلرفغيملاوناكنئلو«نيركاشلالعفاذهامفمهلرفغءالؤه

:دشنیو

بجعأنيدلابءاينديرتشمللوهفلختوملاوءرملاكحضلتبجع
بجعأنيذنموهفهاوسايندبهنيدعابنمنيذهنمبجعأو
ناکدقلوًأكحاضطقعساونبدمحمتیأرام:لاقهنأرانيدنبكلامنعيورو

متخیمبيرديالنمكحضيفيكو:لاقف.كلذهلتركذدقلو:لاق«همحرنىتحيکي

‹كسلجميفحزمت:دمحمهللاقفحزميهعمسفينانبلاتباثىلإًامويسلجهنآيورو.هل

.اهنعانثدحيءاجمثةرخألانياعدقهنأكجرخانيلإجرخاذإناكفنسحلاىلإسلجنانكدقلو

ىلإترظنفتبهذةواسقيبلقنمتدجواذإتنك:لاقهنأناميلسنبرفعجنعو
يفهنعهللايضرسابعنبانعو.یلکثهجوهتبسحهيلإترظناذإتنکو«عساونبدمحم
.ءازهتسالاعمكحضلااهنأريكالو‹مسبتلااهنأ.رفضرِداَعُيال:ىلاعتهلوق

نبيلعنعو.هتبیهتلقهکحضرثکنم:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو

:مكحلاروثنميفليقو.ةجمملاعلا/نمجمةكحضملاعلاكحضاذإ:لاقهنأبلاطيبأ[1]
:ىلاعتهللالوقًاديدهتوكحضلاىلعًاديعوكبسحو.هبلقنمةلفغنمؤملاكحض
.اريكويلوالياركض

نإوءهنمشحوأوءهنعرفنناسنإلاهافاجتنإ‹حازملايفلوقلاككحضلايفلوقلاو

يبنلانأل؛ىرشبوًامسبتكحضلالدبسانيإلادنعهلاحنكيلفءانفصوامكهلاحتناكةف

نوكييذلاكحضلانمسانيإلايفغلبأاذهو«هذجاونودبتىتحمستبيناكمالسلاهيلع

.49:ةيآلإفهكلاةروس(۱)
.۸۲:ةيآلاةبوتلاةروس(۲)
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لوحلاهيوملعأهللاو.ةباعدمسبتلا:هنعهللايضزباطخلانبرمعلاقدقو.ًابجعتوًاءازهتسا

.قيفوتلاو

هينعيالامعوةتامشلانعناسللافكيف:عساتلالصفلا

°”«كيلتبيوهللاهيفاعيفكيخأبةتامشلارهظتال»:لاقهنألِيهللالوسرنعىوريو

.ةءوسدنعالإىرتالهوجوبًابحرم

يبتمشتالق:هيخأللاق:مالسلاهيلعنوراهنعةياكحىلاعتهللالاقو

دشأكئالبيفناكءايشألايأ:هلليقهنأمالسلاهيلعبويأةصقيفىوريو."ءاَدُعَألا

:رعاشلالاق.ءادعألاةتامش:لاق؟كيلع

انيرخابخانأهلكالكسانأىلعَرَجرهدلااماذإ

انيقلامكنوتماشلاىقليساوقيفأانبنيماشلللقف

:رخآلاقو

دحاولاكاذنيأودارملاوهفدحاوكنامزنمكلافصاذإف

تمشيالىتحهناسلفكيوءدحأةءاسمبحرفتالىتحهسفنطبضينأناسنإلاىلعو

ءايالبلارادايندلانأنقيتدقلقاعلانأل؛ءايلوألاوءالقعلاقالخأنمسيلكلذنإف؛دحأب

.ءالبلالهألةمحرلامهتافصنمءايلوألاوءايازرلانمنامألاهلىطعيالفاهيفناكنمنأو

.هليتيفاعىلعيايإهركشةلقل:لاق؟ىفاعملالابامف«ىلتبملااذهبراي:لاق‹ىفاعملاو

لصف

الفءهتجاحهبغلبامهنمهیفکيفهينعيالاميفمالكلاةرثكنمزرتحينأناسنإلليغبنيو

.اهيلإلاقتنالاديرينأالإدالبلاليصافتنعلاؤسلاالوتاياكحلارثكينأيغبني

يفوءبيرغنسحلاقوعقسألانبةلئاوثيدحنميذمرتلااور:(۱۸4/۳)ينغملايفيقارعلالاق(١)
.هللاهمحريف:ايندلايبأنباةياور

.٠:ةيالافارعألاهروس)۲(
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ًاضيأهنعو٩'«هينعيالامهکرتءرملامالسإنسحنم»:لاقهنأييبنلانعيوردقو

.""«هينعيالاميفًامالكمهرثكأًابونذسانلارثكأ»:لاقهنأ

غرغفتيلءهينعيالامعبلقلاغارف:لاق؟دبعلايطعأامريخام:ءامكحلاضعبلليقو

ثالثب:لاق؟ةمكحلانمتلنامتلناذامب:ميكحلانامقللليقهنأىوريو.هينعيامل

.ينينعيالامكرتوقنامألاءادأو‹ثيدحلاقدصب؛لاصحخ

رانلافهبونذترثکنموءهبونذترثکهطقسرثکنمو؛هطقسرثكهمالکرثکنم:لاقیو

:رومأةعبرأمالكلانمحابملايفنأ:ءاملعلارثأيفو.هبىلوأ

لاق:ءامهنمىبحتسينأءرملاىلعقحوهيفةدئافالامبنيبتاكلاماركلالغش:اهدحأ

.كنيمبيَهييالإيوقنمظليات:ىلاعتللا
شخیلوكلذنمدبعلارذحيلف/ردهلاووللانمهناحبسهللاىلإباتكلاسرإ:يناثلا][۱۹۷)]

ًاباتكيلمّتامنإاذهاي»:لاقفانخلابملكتيلجرىلإرظنفلسلاضعبنأىوريو.ىلاعتهللا

.یلمتامرظنافكبرىلإ

دئادشلانيبداهشألاسوؤرىلعءةمايقلامويرابجلاكلملايدينيبهتءارق:ثلاثلا
.ةمعنلانعًاسوبحمةنجلانعًاعوطقمًاناعوجًانايرعًاناشطعلاوهألاو

كايإ:ليقدقوءةزعلابرنمءايحلاوةجحلاعاطقناو٠تلقاذاملرييعتلاوموللا:عبارلا
ناسللانإ»:َيىبنلالاقدقوظعتانملًاظعاواذهبىفكو.لوطيهباسحنإف«لوضفلاو
وأ«فورعمبًارمأوأىلاعتهللاركذ:لإهلالهيلعهلكمدآنبامالكنإوءناسنإللءيشكلمأ
يفرْيَخال:ةيآلاهذهتلزنىتحمايألاضمتملمث.«نينمؤمنيبًاحالصإوأ«ركنمنعايهن
-ا2وهلگصسرگەمور۳

.ملعأهللاو.سلانيبحالضإؤأيفْورْغَموأٍةِقَدَصبَرمأنَمالإمُهاَوُجَننمريثك
مالكلاةليضفوتمصلايف:رشاعلالصفلا

لقيلفملكتنمهناسلعمةنجلامكدحألخديفيك»:لاقهنآوَهللالوسرنعیوریو

.ةريرهىبأثيدحنمةجامنباوبيرغلاقويذمرتلاهاور:(۹/۳٠1)ينغملايفيقارعلالاق()
‹(۲/٦۲۱)ةيهانتملاللعلايفيزوجلانباء(414/۳)ءافعضلايفيليقعلا:دنعثيدحلافارطأ()

.(۷/٤7٤٤)فاحتإلايفيدييزلاو‹(00£/3)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا
.١۱:ةيالاقةروس(۳)
.١١٠:ةيآلاءاسنلاةروس()



Vo\سفنلاةرطنق

:دشنيولوقي

قرطأوتاهللايفكناسلنزخافقطنمنمةمالمتيشحاذإو

قطنملابلكومءالبلانإىلتبتفلوقتنأكناسلسبحاو

كلام:ًاموييبعشلاهللاقفتمصلارثكيناكفيبعشلاسلاجيناكًايبارعأنأیوریو

[۱۹۸]یتمو:لاق.توكسلاتيهتشااذإ:لاق؟ملکتأیتم:زيزعلادبعنبرمعللجرلاقو/

اذإ:لوقيفمالكلايفةصخرلامسحيءاملعلاضعبناكو.مالكلاتيهتشااذإ:لاق؟تكسأ

ىلإكتاصنإنإف:لاق.مهلتصنافءاملعلاتسلاجاذإومهلتصنافلاهجلاتسلاج

:دشتيو.ملعلايفةدايزءاملعلاىلإكتاصنإيفو‹ملحلايفةدايزلاهجلا

لوضفلايفكمالكنمحلصألماعفلأكتمصناكرمعل

نمكمالكرخآنوكينأهلعلف«ريخبالإملكتتالفتملكتاذإ:ءامكحلاضعبلاقو
.ریثکملكتينمنإف‹تكسينمبلطا:لوقيفلسلاضعبناكو.ايندلا

ليقف«توحلانطبنمجرخامدعبتمصلاليطيناكمالسلاهيلعسنوينأىوريو
:ساونيبألدشنيو.توحلانطبىلإينريصمالكلا:لاقملكتتالأ:هل

ماجلبهافمسجلانمملاسلاامنإ

مافومالافتخقاسمالكمك

نباء(۳۲۹/۹)دادغبخيراتيفبيطخلا‹(۸/١١۱٠٢١۳)ةيلحلايفميعنيبأ:دنعثيدحلافارطأ()

.(۳/٢۲۳)فنصملايفةبيشيأ

..ةرصبلابأشنوزاوهألابدلو:بهونبا:ليقو«يمكحلاءىناهنبنسحلايلعوبأءارعشلاسيئر:وه()
رابخأساونيبألو...نابرطضتيأهقتاعىلعناسونتاتناكنيتريفضل(ساونيبابيآ)اذهببقل:ليق
نيعستوتسوأسمخةنستامنيمألاوديشرلامايأيفٌةوظُحو«رومخلاولزغلايفةقئارراعشأو
.(٩/۲۷۹ءالبنلامالعأريسيفيبهذلا)-نيمآهعمانعو-هنعهللاافعنيعستونامثةنس:ليقوءةئمو
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مامحلایلاعمحزملابحتفتساامبو

ماناللتابراشتالكأايانتملاو

نعو.هضرميفهنينأىتحهيلعىصحأالإدبعلاهبملكتءيشام:لاقهنأدهاجمنعو

.هاياطخةرثكهلمعنمهمالكدعيملنم:لاقهنأزيزعلادبعنبرمع

ءيشالف«كسفنفلتيوأ؛كسبحليطينألبقكناسلسبحا:ءاغلبلاضعبلاقو

ناكهنأسواطنعو.باوجلاىلإعرسيوباوصلانعرصقيناسلنمسبحلوطب/ىلوأ]

:مهضعبلدشتيو.ينلكأهتلسرأنإعبسيناسل:لوقي

تافأآلابلاجوءالبلافهكهنألمالكلانمناسللاعتم

تالاحلايفهدمحأوهسنتالًاركاذكيرلنكفتقطناذإف

.طقتمصیلعتمدناموهيلعتمدنمالکبر:لاقهنآمالسلاهيلعدوادنعیوریو

ملكتياملکنمفاخيهنإف«لوقيامرديململهللاىقتانم:لاقهنأمهدأنبميهاربإنعو
فاخرشبملكتنإوءلعفيالاملوقينأتقملافاخريخلابملكتنإرشلاوريخلانمهب
:اودشنأو«كناسلظفحبهيلعنعتساف‹كبلقحالصتبلطاذإ:فلسلاضعبلاقو.ةبوقعلا

انسحوأناكًاحيبقدرردصلايفهلسيللوقلااذكوهعرضيف

ضعبلاقو.ًاملاعوأتنكًالهاجًاميكحدعتتمصلامزلأ:ءامكحلاضعبلاقو
ةمعنوأءاهرشنتةمكحوأهضحدتلطابوأ«هحضوتقحنعالإكناسللقعا:ءاصحفلا
لاق.قلطأاذإنومأمريغهنإ:لاقفكناسلنجستلطأدقكنإ:مهضعبلليقو.اهركشت
:رعاشلا

اريغماشيللهجلاهساساذإهلهأىلعناسللاتيأر

لخدفةكممزلناكوًادحأملكيالنأهسفنمزلأناكهنأدباعلاجاجحلايبأنعىوريو
هللانملبقيالوه:ضرألايفمهلبتكفكلذيفمُلكَف«هبجيملفهملكفديشرلانوراههيلع
.ةلزنملاهذه/يسفنلزنأنأنمهللالجأينإ؟انأينملبقيو«ءاهنوهرمأدقو

ملعأامفءةنسنيرشععيبرلاتبحص:لاقهنأمْتُخنبعيبرلاباحصأضعبنعو

=دحأيفوكلايروثلاديزيوبأدباعلاةودقلامامإلاوهو«فيرحتوهوميثخنبعيبرلا:لصألايف(١)
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:موقلاقيلعنبانيسحلالتقامل:لاقيو.دعصتةملكالإنيرشعلاكلتيفهنمتعمسيأ
هتوصاهبدمف«هولتق:لاقف.ةمطافنبالتق«نيسحلالتق:هلاولاقفهوتاف«عيبرلاملكتيمويلا
..°”€ڭوابعنيبْمُكْحَتأةداَهْشلاَوبْيقْلاَمَلاَعضزَألاوتاومسلاَرِطاَفَمْهَللا»:لاقمث
.ةيألا

ملکیملناضمررهشلخداذِإناک:تلاقاهنأطابسأنبفسويجوزةشلبنعيورو

امفءهيفهديلخدأفًاقلعمليبنزلاىلإءاجرحسلاءاجاذإناكوءرطفيىتحًادحأفسوي

فرصتنااذإفءاشعلايلصيىتحفرصتيالمثرجفلاةالصىلإجرخيمثءهلكأءيشنمباصأ

:هبطخضعبيفلاقهنأأَييبنلانعيورو.رطفيىتحكلذهبأدلازيالفرحسلاىلإىلص
:لوطامهلثمبهللاقليملءاهرجأميظعءاهتنؤمفيفخنيرمأىلعمكلدأالأسانلااهيأ»

:تمصلايفدشتيامنسحأنمو.«قلخلانسحو؛تمصلا

هنمكتاجناذاميردتتسلًالوقنلوقتالءرملااهيأ

هنعهلأفمهنيزياممسيلثيدحيفاورثكأسانلااذإو

هنزفالوقتلقتنأاذإوًامكحتمصلايفنإلوقلانزحخاو

امايندلايفدهزلانعهلأسمثههجويفهيلعىئثافءاملعلاضعبىتأالجرنأىوريو

ءايندلايفدهزتفيكفمالكلايفدهزتالتنأواينالايفدهزلانعلأستلاطباي:لاقف؟وه

.ملعأهللاودهزلانعلأسافكلذدعبمثةنسنيرشعكناسلطبضيفلمعافبعذا

]٢٠۲[مالكلاةليضف/يف:لصف

تمصلايفنألل؛هنملضفأنسحلامالكلانإف«تمصلالضفيفانبنطأنإوهنأملعا

لاقنمهللامحر»:مالسلاهيلعهلوقىلإىرتالأةماركلاوةمينغلاريخلابملكتلايفوةمالسلا
."«ملسفرشنعتکسوآمنغفًاریخ

ہہ

ميهاريإنعروصنمىور...لاجرلاءالقعنمدعيناكو...هنعلسرأوييبنلامامزكردأمالعأللا=
:لاقمهضعبنعو.دعصتةملكيلإةنسنيرشعذممالكبملكتميثخنبعيرلاىرأام:نالفلاق:لاق

سمخةنسلبقميثخنبعيبرلايفوتليق..باعتةملكهنمتعمسامًاماعنيرشععيبرلاتبحص

.(ءالبتلامالعأريسيفيبهذلا).نيتسو

.6£:ةيآلارمزلاةروس()
.(8۹)ةرثتتملارردلايفيطويسلا؛(4/۱٤1٥)ءافخلافشكيفينولجعلا:دنعفرطلااذهوحن)۲(
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كلملاهمككلملاىلعلخداملفسوينألاقيو.همالكبهلضفنأبامنإو."ريماربكم
اهنمكلملادنعنكيملفءةيناربعلابفسويهملكمثاهلكاهنعفسويهباجأفءًاناسلنيعبسب

فسويهملكمث«بوقعيوءقاحسإو‹ميهاربإناسل:لاقف؟ناسللااذهام:لاقفءيش

وهونامزلارخآيفثعبييبنناسل:لاق؟ناسللااذهام:لاقف.كلملااهفرعيملفةيبرعلاب

لقعلايفكلهللاكرابفسوياي:كلملاهللاقف.ةنجلايفةنجلالهأمالكوهوءهتمأناسل

هبيذلاقطنملايفكلهللاكرابوتقطنهبيذلامهفلايفكلهللاكرابو‹«تمهفهبيذلا

مالكلاحدميالوءمالكلابحدميتمصلانأ:مالكلالضفأنم:لاقيوتربعوترسف

.هنملضفأوهفءيشنعربعامو«تمصلاب

نسحأو‹ىتنعملانسحأاموانعمهنمنسحأوءمالكلانسحأام:ءاملعلاضعيلاقو

ىضرهنمنسحأو«باوثلانسحأاموءهباوثهنمنسحأولمعلانسحأاموءهلامعتساهنم

:لاق.هلتملعنم

ماكحألاانتيديفتلصفتوىدهلانيتاملمالكلاالول

لاقوهبدأدفاوءرملامالك/ءايدألاضعبلاقو.ةظقيمالكلاو؛مانمتمصلا:لاقيو]¥۰۲[

.هلعفبهلصأىلعوءهلوقبلجرلالقعىلعلدتسي:ءاغلبلاضعب

نسحأفملكتنمنإالك:لاقفهسلجميفمالكلامذهنأكلملادبعنبناميلسنعو

:يسبلاحتفلايبألدشنأونسحيفتكسينأردق

دامحجتوكسلاويحكمالكامنإفتصعطتساامددسوملكت

دادسدادسلاريغنعكتمصفهلوقتًاديدسًالوقدجتملنإف

.هدیحوتبهقطنافحراوجلارثاسنعناسللاةجردعفرهللانإ:ءامكحلاصضعبلاقو

؟هللالوسرايلجرلالامجامو:لاق«كلامجينبجعي»:سابعلاهمعللاققييبنلانأیوریو
.(هناسل»:لاق

ةروصوأةلمهمةميهبالإناكلهءناسللاالولناسنإلاام:ناوفصنبدلاخلاقو
:امتوبألاق.ناسنإلاريزوناسللا:ءامكحلاضعبلاقو.ةلثمم

.٤0:ةيآلافسويةروس)۱(

ناکوملسأمساجةيرقنمناروحنميئاطلاسیفنبثراحلانبسروآنببیبحمامتوأرصعلارعاش)۲(

.(١٠/1۳)ءالبنلامالعأريسيفيبهذلاهلاق.اينارصن
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داؤفلامدخنمءرملاناسلتلاقءامكحلاتناكاممو

:رعاشلالاقو

ناوهلاوةلذملالهجلايفولقعوبدأىفزعلاتيآر

نايبلانسحلادعسيملاذإنسحبمهللاجرلانسحامو

ناسلهلسيلوهجوهلهارتنأابيعءرملابىفك

الإصقتلانمىرعيالواهبالإللذلانمملكتملاملسيالًاطورشمالكللنأملعاو

:طورشةعبرأيهواهباعيتسإب

الامنأل؛رضعفدوأعفنبالتجايفامإهيلإهوعديعادلمالكلانوكينأ:اهدحأ

ةحصعاريملوضرعاذإمالكلايفهسفنحماسنمو.رجهونايذه؛ببسالوهليعاد

[۲۰۴]ناکًاباشنأةشئاعنباىكحيذلاكًالولغمهيأروًادودرمهلوقناك«هيناعم/ةباصإوةيعاود

:فنحألالاقفًامويةقلحلاتلخف«فنحألاكلذبجعأفتمصلاليطيوفنحألاسلاجي

هرضيناكأ«دجسملااذهةفرشنمطقسالجرنأولتيأرأمعاي:لاقف.ينخأنباايملكت

:يخيشلاروعألالوقبفنحألالثمتمثًاروتسمكانكرتانتيليخأنبااي:لاقف.ءيش

ملكتلايفهصقنوهتدايزبجعمكلتكاسنمىرتنيأكو

مدلاومحللاةروصالإقبيملف هداؤففصنوفصنىتفلاناسل

هللاقف«تمصلاليطيفهيلإسلجيناكالجرنأ:هيقفلافسويىبأنعىكحيذلاكو

ملنإف:لاق.سمشلاتبرغاذإ:لاق؟مئاصلارطفيىتمءىلب:لاق؟لأستالأ:فسويوب

:لاقفريرجدجءافطخلايتيببلثمتو«فسويوبأمسبتف:لاق.ليللافصنىلإبرغت

املعأملعلابناكدقيذلاتمصوهسفنبييعلاءارزإبتبجع

املكتينأءرملابلةفيحصامنإوييعللرتستمصلايفو

ءباملکتامیفةيورالوهيلإعادامهلنكيملذإنيذهلهجنعمالكلانابأفيكرظناو

:مالسلاهيلعلاقكلذلوءهبيعنماؤربوهنيشنماوملسلعادهيلإيعدوةيورنعردصولو
هيلعناكنإوملكتهلناكنإفهبلقىلإعجرمالكلادارأاذإفءهبلقءارونم"”لقاعلاناسلا

."ههلضرعاملکبملكتيهناسلءارونملهاجلابلقو؛كسمأ

.«نمؤملا»:ءايحإلايف()

=ةياورنمقالخألامراكميفيطئارخلاءاورامنإوًاعوفرمهدجأمل:(۷/۳١٠)ينغملايفيقارعلالاق)۲(



۱۸
سناةر

عقومعقيالهنيحريغيفمالكلانإفءهعضوميفمالكلابيتأينأ:يناثلاطرشلا

ناکريخأتلايضتقياممدنف/انم.هبعتبلاموبع٤۰[

:اودشنأو.ًالمع

نوصمتوختلايفضعبوكيلعاهضعبفبايثلاكلإلوقلاامو
:رخآلاقو

رزنهدعبنرماهمالكوهعضاومىلعثيدحلاعضت

ًارصحوًايعامإناكرصحتيملنإهنأل؛ةجاحلاردقىلعهنمراصتقالا:ثلاثلاطرشلا

لاقف«لّوطفمالسلاهيلعيبنلادنعملكتًايبارعأنأىوريو.رثكنإًالطخوًاردهامإو«رصقنإ
هركيهللانإف»:لاق.ينانسأويتفش:لاقف؟؟باجحنمكناسلنودمك»:مالسلاهيلعهل

نأيکحو“«هتجاحىلعرصتقاوهمالکيفزجوأءیرماهجوهللارضنفمالكلايفقاعبنالا

كلقلخامنإلجوزعهللانإ:لاقفتوكسلالقيومالكلايفرثكيالجرىأرءامكحلاضعب

.هبملکتتامفعضهعمستامنوكيلًادحاوًاناسلونينذأ

لبال:اولاق.ًأطخوأًاباوصنوعمستفأ:لاق.مالكلاةرثكالإبيعكيفام:ةيواعمنبسايإل
.ريخريخلانمةدايزلاف:لاق.ًاباوص

.ردهلاوهلضافلاكلذفلالملاولالقتسالاىلإيعدوءلامتحالارادقمنعلضفاموءةياهن

ميقيامىلعمالكلانمرصتقاف/هيلعمدنتقطننمريخهبملستنم:ءاغلبلاضعبلاقو]٥۲۰[

:ءاحصفلاضعبلاقو.مدنلاثروتومدقلالزتاهنإف؛هلوضفوكايإوكتجاحغلبيوكتجح
:رعاشلالاقوقلطأءاشاملكقلطملهاجلامفوجحاملکیاذإوءمجلملقاعلامف

.نولوقياوناك:لاقيرصبلانسحلا=
.(۳/١١۱)روثتملاردلايفيطويسلا‹(۷/417)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلا:دنعهفارطأ(١)
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‹رطاخلالكيوعماسلالميًاباوصناكنإومالكلانمراثكإلانأل؛لثمأظحاجلالوقو

مودیوهللزرٹکیفهيفلسرتساهمالکببجعأنموءهنعرصقلءالولباجعإنعرداصوهف

ٌخلُملاوراثكملاقهيفتملاّيلِإمكضغبأنإ»:لاقهنأليهللالوسرنعثيدحلايفو.هراثع

.ملعأهللاو«رادهملا

نعمجرتيناسنإلاناونعناسللانأل:هبملكتييذلاظفللارايتخاوه:عبارلاطرشلا

رايتخاحصيسيلوءًاريدجهظافلأبيذهتبنوكينأهمزلف«هلوصحمنعنهربيوءهلوهجم
نأل؛لتخمىنعمبالو«هركتسمظفلبيتأيالفءةحاصفلامزلوةغالبلاداتعانملالإمالكلا
ةعدوتسمةحيحصلايناعملانوكتنأةغالبلاامنإوةيراعظافلأالوءةردقميناعمتسيلةغالبلا

.ةغالبلايهيناعملاةحصعمظافلألاةحاصفنوكتفةحيصفةحيحصظافلأيف

:لاقف«يمورللليقو.ماسقألاحيحصتو؛مالكلارايتخا:لاق؟ةغالبلاام:ينانويللليقو

لقو«هزاجيإنسحام:لاقف«يبرعللليقو.ةلاطإلامويةرازغلاوءةهيدبلادنعداصتقالانسح

]٦۲۰[:رعاشلالاق/.هزاجعأوهرودصتبسانتوهزاجعإرثكام:لاقف«يمرضحللليقو.هزاجم

ليلدریثکیلعليلقمالكلاريخ

ليوطظفلهيوحيريصقیىنعميصعلاو

ليقولاقهيفولوضفمالكلايفو

:هجوأةثالثنمنوكتف:ىنعملاةحصامأو

.ةلمجمالوةلكشمنوكتالىتحاهريسفتحاضيإ:اهدحأ

.اهنموهاماهنعجرخيالوءاهنمسيلاماهيفلخديالىتحاهميسقتءافيتسا:يناثلاو
عمهداضيامبوأءفالتئالايفهقفاويامبىنعملاةلباقمينعأاهتالباقمةحص:ثلاثلاو

.فالتخالا

:هجوأةثالثنمنوكتف:ظافلألاةحاصفامأو

.عبطهنمرفنيالوعمسهجميالىتحيشحولابيرغلاةبناجم:اهدحأ

هطقستسيالىتحءلذرتسملامالكلانعلودعلاوءلذبتسملاظفللابكت:يناثلاو

.يماعهمهفنعۋبنيالو«يصاخ

نوكينأاهانعمةيسانملافءةقباطموةبسانماهيناعموظافلألانيبنوكتنأ:ثلاثلاو
ديزيالفاهيناعملبلاوقلاكظافلألانوكتنأاهانعمةقباطملاو.ظافلألاضعببقيليىنعملا



سفنلاةرطنق۸۲

همالکینعمنوکيىتحًاغيلبغيلبلانوكيال:ءاغلبلاضعبلاقدقو.اهنمصقنيالواهيلع
.كعمسىلإهظفلنمكمهفىلإقبسأ

هنمىلعأةغالبلاو«باوصلاةفصنموهامنإف:نحللابنجتو؛بارعإلاتاطاعمامأو

ددعيفنوكينأنعًالضفءءابدألايفلخدمهمالكيفنحلنملسيلوةلزنمفرشأوةبتر

سانلالغشوهمالكقنوربهذأملكتملا/اهلفغأنإًابادآمالكللنأملعاو.ءاحصفلاءاغلبلا[۷]

.هبدأءىواسمهظفلنساحمنع

الويناطلساهبيضرأةملكيفركفتأيتليلترهس:لاقهنأفنحألانعيكحوءةرذعتم

.اهتدجوامفيبراهبطخسأ

هعماموجرخيوهنيدهعموناطلسلاىلعلخديلجرلانإ:لاقهنأدوعسمنبانعو

الجريمورلانباعمسو:لاق.یلاعتهللاطخسيامبهيضري:لاق؟كلذفيكو:ليق.نيد

:'”ىمورلانبالاقفهحدميفغلابيوالجرفصي

دصقاوهفصويفلغتالفءارمألارمأتفصواماذإ
دفبألادمألاىلإهيننونظلالغتلغتنإكنإف

دهشملاىلعبيغملالضفبهتمحفثيحنملئوضيف

ءافولانعزجعيديعووأدعويفلاسرتسالاىلعةبهرلاالوةبغرلاهثعبتالنأ:اهنمو
.ًازجعهديعووًاثكنهدعوراصهلعفامهبلقتسيملو«هناسلامهبقلطأنمنإفءامهب

:هباحصأللاقفةروفصعلوحروديروفصعبرممالسلاهيلعناميلسنأيكحو
كسفنينيجوزلوقيوهوهسفنىلإاهبطخيهنإ:لاف.هللايبنايال:اولاق؟اھللوقيامنوردتأ
.تئشقشمدفرغيآكنكسا

نأردقيسيلورخصلابةينبمقشمدفرغروفصعلابذكو:مالسلاهيلعناميلسلاق
.باذکبطاخلکنکلوكانهاهنكسي

‹؛بيجعلامظنلاهلروصنملالآىلومحيرجنباسابعلانبيلعنسحلاويأ‹يرتحبلاعمهنامزرعاش(۱)
یدحإهنسهدلوم..حيدملاينوىاجهلايفًاسأرناکو«يلوُصلاهرعشبتر‹بيرغلاديلولاو

هلاق.مبرأةنس:ليقو؛نينامثوثالثةنسىلوألاىدامجنماتيقبنيتليللتامو؛نيتثمونيرشعو
.(۱1۳/440)ءالبتلامالعأريسيفيهنلا



A۳سفنلاةرطنق

ءفطللاونيللابهنرقًابيغرتناكنإفهدصاقمبسحبهمالكجراخميعارينأ:اهنمو

[10۸]لاقدقو.ًاوغلمالكلاريصيوامهبدوصقملالطعتيالثل/فنعلاوةنوشخلابهنرقًابيهرتناكنإو

نممالکبالوكوتقميفكقوفنممالكبملكتتالفموقيفتنكاذإ:هنباليلؤدلادوسألاوبأ

.كوردزيفكنود

.ةغالبلالضفنمرثكأشيطلاصقننإفءاثبعنوكتةراشإنعوًاشيطنوكتةكرح

ريشتوءدرلارثكتكنأالولمعن:لاق؟انأبيطخأ:يبارعأللاقجاجحلانأيكحدقو

.دعبامألوقتو«ديلاب

هحيرصحبقتسيامعةيانكلاىلإلدعيلوءمالكلاشحفولوقلارجهىفاجتينا:اهنمو

اوُوَموللاباوُوَمذرو:ىلاعتهلوقليوأتيفيلعنبدمحمنعو.هزنهناسلوضرغلاغلييل

بوجويفلوقلاشحفىرجميرجياممو.اهنعاونكجورفلااوركذاذإ:لاق.4ًامارِك
:رعاشلالوقلثمءاميلسلمأتلاعمناكنإو«رغاظلاركنتسمناكامهبانتجا

ريغصلالفطلاقزاريهلإويبرتنأىريسللابرفاكريبكخيشيتنإ

اهيلعمسقأيريسهللاب:هلوقوءةيطغتلاةغللايفرفكلانأل؛سباليأرفاكهلوقبديري

قزارهنأامكريغصلالفطلاقزاريهلإو«كدلويبرمينعييبرتنأ:هلوقو«ريستنأهللاب

.ريبكلا

وأ«نظلاهيفنسحأنارفكلادعبامولالإهبحاصهبضاتعاامعيشبلافلكتلااذهىلإرظنا
.رشأباترموأرطبعيلخنمالإكلذنوكياملعلو«بايترالاهيفيوقنآًامذ

لكلنإفءءابدألاوءاملعلالاثمأبصصختيوءاغوغلاةماعلالاثمأبنتجينأ:اهنمو

:يربونصلالاقءًاطقاسلاثمألاطقاسلدجتالف«مهلكاشتًالاثمأسانلانمفنص

بيرملاءيشلااذلمهلمتاهنمفلاشأطاشقبللو

:ناتلعكلذلو

.۷۲:ةيآلاناقرفلاةروس()



سفنلاةرطنق۸

يذلدجتملفءةطقاسلاةمهلايذلدرجتعمء؛ممهلاسجاوهنملاثمألانأ:امهادحإ

.الوذرمًالثمالإةطقاسلاةمهلا

نوكتهيلعمهامبسحبفءاهبنيلثمتملالاوحأنمةجرختسملاثمألانأ:يناثلاو

ءةحئالاهبيناعملانأل؛بولقلايفًاريثأتوءعامسألايفعقاوملاثمأللنأملعاو.مهلاثمأ

اهنأل؛هقلخىلعةجحلااهبحضوأو«هباتكيفلاثمألاهللابرضكلذلو«ةقفاوماهللوقعلاو

:طورشةعبرأاهلوبولقلايفةلوبقم

.ليثمتلاةباصإوهيبشتلاةحص:اهدحأ

.ًاقفاوماهيلعمالكلاوًاقباساهبملعلانوكينأ:يناثلاو

.اهجارختسايفركفدكريغنممهفلاىلإاهلوصوعرسينأ:ثلاثلاو
لاثمألاتعمجاذإف.ًاعقومنسحأوًاريثأتغلبأنوكيلعماسلالاحبسانينأ:عبارلاو

.قيفوتلاولوحلاهبومكحأوملعأهللاو«يناعملاىلحومالكلاةنيزتناكةعبرألاطورشلاهذه

لئاقلانإفءهيلإعامتسالاكيلعمارحهيلعباقعلابجيظفللكنأهللاكدشرأملعا

اِْنَأباتِكلايفْمُكَيَلَعلودقو:هناحبسهللالاق«هريخولوقلارشيفناكيرشعمتسملاو
.هلْاِمُكَإ»:هلوقىلإ€...اهيرَفُكيهللاتابامّتْعِمَس

بجاولا'"نيباتغملادحأةبيغلاىلإعمتسملاولئاقلاكيرشعمتسملا»:ثيدحلايفو
نأهيلعبجاوهنأامكءانخلاوشحفلاوةعدبلاوركنملاظفلنعهعمسنوصينأناسنإلاىلع
°”€...ثيِدَحْلاَوُهَليرَعَْيْنَمسالانيَو:ىلاعتهللالاقءهبملكتلانعهناسلنوصي

م

تبنيءانغلا:لاقهنأهللاهمحر/دوعسمنبانعو.ءانغلاعامتسايفتلزناهنإ:ليق.ةيالا]
.عرزلاءاملاتبنيامكبلقلايفقافنلا

.١٤٠:ةيآلاءاسنلاةروس(١)

نعيهلالوسرىهن:رمعنباثيدحنميناربطلاهاور:(۲4۳/۳)ينغملايفيقارعلالاقهوحتنع(7)
.فيعضوهوةبيغلاىلإعامتسالانعوةييغلا

١٦.٠:ةيالانامقلةروس)۳(



٥۸سفنلاةرطنق

نعهتلحارلدعفعارةرامزتوصرفسيفرمعنباعمس:لاقهنآعفاننعيورو

التلقاذإىتحمعن:لوقأف؟عمستأعفاناي:لوقيوهوهينذأيفهيعبصألعجوقيرطلا
قرحيوبلقلايفقافنلاتبنيءانغلاىلإعامتسالا:لاقيو.قيرطلادواعوهيعبصألسرأ

كلذىلإةالصهللبقتملهبذتلافءانغتوصعمسنم»:ثيدحلايفو.ناميإلابصحخ

.ادغلانمتقولا

لجوزعهللانأانغلب:لاقهنأردكنملانبدمحمنعو:ربخلادروكلذكىنغنمو

ءناطيشلاريمازمووهللانعمهعامسأومهسفنأنوهزتياوناكنيذلايدابعنيأةمايقلامويلوقي

.يناوضرمهيلعتللحأدقينأمهوربخأوكسملاضايرمهّؤلحا

لاقف.لاؤسلاهيلعديعأمثتكسف؟وهمارحأءانغلانعدمحمنبمساقلالئسو

يفلجوزعهللاىلإلطابلاوقحلابيأاذإتيأرأنآرقلايفهللاهمرحاموهمارحلانإ:لئاسلل
.كسفنلتفافتنأو:مساقلاهللاق.لطابلايف:لئاسلالاق؟ءانغلانوكيامهيأ

هینذآيفبصهنمنورفيمهوموقثيدحىلإعمتسانم»:لاقهنأأَييبنلانعيورو
ءاوهلواوبعلفءانغلاتوصلاوعمتجاًاموقتيأراذِإ:ءاملعلاضعبلاقو."«ةمايقلامويكنآلا
ءانغلاتوصنعمكتاوصأاوهزن:لاقو.اومعواولضدققحلاليبسنعمهنإفمهوبنتجاف

بصختبنيوءهعماسبلقنمهللاةمظعجرخيوءممهلامصيو«بولقلايسقيهنإفمتشلاو
اذإرشلانإف«مكيلعلايووءمكلرشهنإف؛مالكلاءاشحفلاوغصتالوهلئاقبلقيفقافتلا

دبعلاىلعتلهسبلقلايفخسراذإريخلاو«هلاوزةجلاعمدبعلاىلعبعصبلقلايفتبث

.هلامكةجلاعم

[۱١۲]ذتلاوًامالكعمسنمفءةنتفلانماكموةذلهيفنإفءاسنلامالكنع/كعمسهزن:لاقيو

:نيرمألكلذومالكلالوضفوءانخلانعهعمسةنايصدبعلاىلعفءةيؤرلاىلإقاتشاهب
:رعاشلالاق.لئاقلاكيرشعمتسملانأانمدقامك:امهدحأ

هبقلطنلانعناسللانوصكحيبقلاعامسنعنصكعمسو

هبتنافهلئاقلكيرشحييقلاعامسدنعكنإنف

هيلعًافوقوموًاعوفرمسابعنباثيدحنميراخبلاهاور:هوحننع(۱۹۹/۲)ينغملايفيقارعلالاق()
.ًاضيأهريرهيأیلعو



سفنلاةرطنق٦۸

امف«ندبلانملاغتشالااودبتمث«بلقلايفسواسولاجيهيكلذنأ:يناثلارمألاو

ماعطلاكءهعمسوناسنإلابلقيفعقييذلامالكلالثم:لاقيو.ةدابعللءيشكلذدعبىقبي

.عقانلامسلاهنموعفانلاءاذغلاهنم«هفوجيفعقييذلا

نعليزيءاودهلوءةدعملانعلوزيماعطلانأللوطأومظعأبلقلايفمالكلاءاقبلب

ًامالكناكنإفءهاسنيالوناسنإلارمعلوطىقبيامبرفبلقلايفمالكلاامأو.هرثأمسجلا

ءاهرکذنعواهنعضرعينأجاتحيبلقلايفسواسوهببسبدرتوهينعيو؛هعبتيلازيالفًائيدر
ولو؛كلذببسبةميظعةفآىفهعقوتةيلبىلعهلمحتنأنمأيالوءاهرشنمهللابذيعتسيو

`:لاق.ًاحيرتسمةنؤملاهذهنمناكلهينعيالامعهعمسظفح

ارقوةشحافلكنعهبناكهعمسشحاوفلاىفنيىتفلابح

ًارجهلئاقالوًاريخعنامالوىذأطسابالردصلايعاودميلس

نمأيالءهتبقركاكفيفىعسياينالايفريسأنمؤملانإ:لاقهنأنسحلانعيورو

.ملعأهللاوهحراوجرئاسوهعمسوهناسليفهيلعذوخأمهنأملعي«ىلاعتهللاىقليىتحًاثيش

عبارلابابلا/]٢۱[

مرحامىلإرظنينأناسنإلارذحيلفرصبلاضغةفعلاببسوًاببسءيشلكلنأملعا
نموشنۇئتحبسلقكبهسب

قلخامنإىلاعتهللانأليغبنيالامىلإرظنلانعاوفكيينعي.ةيالا4..
توكلمىلإامهبرظنبو«تاجاحلايفاهبنيعتسيو.تاملظلايفدبعلاامهبيدتهي2

ةثالثنمناسنإلاامهظفحينأبجاولاف؛تايآلانمامهيفامبربتعيف«تاومسلاوضو
:ءايش

هنآدلیهللالوسرنعثيدحلايفءاجدقوهنممرحمتاذريغىلإرظنيالنأ:اهدحأ
ةدابعهللاهقاذأهرصبضغنمفسيليإلابننممومسممهسءاسنلانساحمىلإرظنلا»:لاق
.«اهتذلمعطدجي

.٠۳:ةيآلارونلاةروس(١)



۱۸۷سفنلاةرطنق

.ةنسماصفسأرلاةفوشكمةأرماىلإرظنهنأ:هللاهمحررصاهمسادرميبأنعيورو

.يتارماويتخآويمآةوسنثالثالإطقةأرماهجويفتبثتاملاقهنأنيريسنبدمحمنعو

ترظنءانسحةأرمانممك:هتأرماهلتلاقفديعلانمفرصنانانسيبآنبناسحنأ:لاقيو

.ةبيرةثلاثلاوةنتفةيناثلاوةأجفىلوألاةرظنلا:ءاملعلاضعبلاقو

هللاةمظعجرختفكينيعلًافلعءاسنلانساحملعجتالو:لاقةداعسلاةجحمباتكنمو

‹نيعللانهبداطصيفنبصنكابشنهنإفءنيدللةبرخءاسنلانساحمىلإرظنلانإف«كيلقنم
ضرمو«مكيولقتیمتةوسقو«مكجورفلاهميقرأمومسومكنيعالمنهجلحكنهنإفنهورذحاف

[۲۱۳].مکرارشاهقشنتسیومکرایخاهنعضرعلیثمتنهلف«مککیلمنعمکدعبيءادو«مكناميإ/نيشي

«عنامدوعنمةنيفسرصبلاضغو«عقانمسنمرحبءاسنلانساحم:هّللادبعنبالاقو
ىلإرظنلاديدرتزوجيال:نيمدقتملاضعبلاقو.قرغاهنعفلختنمواجنةنيفسلابكرنمف

ءاسنلاىلإرظنلاحيبأامنإوءاهوحنوةداهشلاكةرورضلادنعالإمراحملايوذنمةباشةأرما

.لضفأكلذنمةمالسلاوًاحاكننوجرياليتلادعاوقلا

رانناطيشلادئاكمو«تيزءاسنلانساحمونطقكنيدمدآنبااي:هّللادبعنبالاقو
.هتينمأوناطيشلادارمهنإفمهنيبعمجلاوكايإو

اوُضُعَينينِمْوُملِللق:ىلاعتهللالاقةوهشبةحيلملاروصلاىلإامهبرظنيال:يناثلاو
هيبنتو«بيدأت:ناعمةثالثةيالاهذهيفلاقيو.مهلىكْرَأكلذ:هلوقىلإ«مِهراَصْبَأنم

.دیدهتو

دبعللدبالبجاورمأوهوةيآلا.4...اوُضُعَينينمْؤُملِللق:هلوقف:بيدأتلاامأو
.باجحلاودرطلاوباقعلاقحتسادقفًالإوديسباداببيدأتلاوهلاثتمأنم

ليقوءةراهطلاةاكزلانألمهبولقلرهطأيأ.«مُهَلىكْرَأَكِلَدل:هلوقف:هيبتتلاامأو
7oء.و

رصبلاضغيفنأهبتفةدايزلاوّومنلالصألايفةاكزلانألرثكأومهريخلىمنأ€مّهلىكزا

اميروريبكبنذًادمعتمارحلاىلإرظنلابهلاسرإيفوريخلاوةعاطلاريثكتوءبلقلاريهطتو
.ًادبأبلقلاهبدسف

عفتنيالغابديفميدألالفنيامكهبلقاميفلفيةرظنلارظنيلدبعلانأ:ربخلايفدرودقو
.ًادبأهب
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اَمَونّيْحَألايةياَحهلع:هلوقو.«َنوُعَنْصَاَمِبريحهللانإ:هلوقف:ديدهتلاامأو
“دشنيو.روُدّصلاىِفُْت

A3ناسنإلاىلعاهتيلبتناكتنجاذإبولقلاىلعنويعلانإ/

‹ةوهشبلقلايفعررتاهنإفةرظنلاومكايإلاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعيوردقو

.ناطيشلادئاصمنويعلا:بلاطيبأنبيلعلاقو.ةنتفاهبحاصلاهبىفكو

ةيناثلاوكلىلوألانإفةرظنلاةرظنلاعبتتال»:بلاطيبأنبيلعلمالسلاهيلعيبنلالاقو

.ناليوأت:«ةرظنلاةرظنلامبتتال»:هلوقيفو."«كيلع

.كبلقرظنكنيعرظنعبتتال:امهدحأ

لاقو.ادمعاهعقوتيتلاةيناثلاةرظنلابًاوهستعقويتلاىلوألاةرظنلامبتتال:يناثلاو

بجاحمعن:نونلاوذلاقو.هفسألاطأوءهفتحهدروأهفرطلسرأنم:ءامكحلاضعي

:رعاشلالاقرصبلاضغةوهشلا

رظاتملاكتعبتاًامويكنيعلًادئاركفرطتلسرأاذإتنو

رباصتنأهضعبنعالوهيلعرداقتنأهلكأليذلاتيیآر

ةجحمباتکنمو.ةظحلنمسرغقشعوءةظفلنمتينجبرحبر:لثملايفو

مکبولقيفهتمظعلجتلجوزعهللامراحمنممكراصبأاوضغ:ديمحلادبعنبالاق:ةداعسلا

.مكلوقعءامسلاتوكلميفلوجتو

امج0نمؤملادیزیولامكنامياإلاديزيهنإفمكراصبأاوضغ:هللادبعنبالاقو

.مكرودصيفناميإلاملاعمودبتومكبولقيفةعاطلاتاذلددجتتوًالاكنناطيشلاديزيو

لجربترمفءاهتاجاحضعبلةزاتجماهفرعأتنكةأرماتيأر:ديمحلادبعنبالاق

ءكرظنددرا:هللاقوهللادبعنباهيلإرظنفءيلإرظناانأوًاميظعًازازتهااهتيؤرلزتهاف

لکوءٍتآضرعلانإف/تاوهشلاذيناو‹ثانإلارذحاو؛كرمعمنتغاو؛كرصبضضغاو]٥٦۲]

ذذلتنمروكذلارشهنإفلوفقمكدنعوهًابابرشلانمعرقتالو«لوطيًانزحثروتلوزتةوهش

۳۰:ةيالارونلاةروس(١)
.1۹:ةيألارفاغةروس(۲)
يفيمرادلا؛(٤٤بحاكنلا)ننسلايفدوادوبأو‹(۲۷۷۷)حيحصلايفيذمرتلا:دنعثيدحلافارطأ(۳)

.(٥/۳١٠٥۳)دنسملايفدمحأو‹(۱۲۳/۳)كردتسملايفمكاحلاو‹(۲۹۸/۲)ننسلا
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الو؛كتلقملًامعطًامرحمالو‹كتاوهشلةقفنكنيدلعجتالو‹روتسملاكتهوروظحملاب

هللاىلعىفخينلورمقحلاعمفوقولاورشرشلاىلإرظنلانإف«كترخآنمكايندلوحت
ةركسىفنولفاغلانكلهيفتنأامعتلغتشالهلتقلخامتفرعولوءرمأكرمأنم

.ةريحو

رثكينأملاعلا"نوه:لوقيناكوتفتليملىشماذإناكءاملعلاضعبنأيورو

.قافنلاةمالعنمتافتلالاةرثكلاقيو.ىشماذإتافتلالا

هللاقفبابلاىلعفقوف.هنذأتسيلمالسلاهيلعيبنلابابىلعفقوالجرنأيورو
امنإ:لاقهنأريبحنبدعسنعو"”رظنلالجألناذثتسالاامنإكنعاذكه»:مالسلاهيلعيبنلا
شمامالسلاهيلعناميلسهنبالداود:لاقفءةرظنلالجأنممالسلاهيلعدوادةنتفتءاج

.ةأرملافلخشمتالودوسألاودسألافلخ

نبهللادبعنعو.ينمتلاورظنلا:لاق؟انزلاادبام:مالسلاهيلعايركزنبىيحيلليقو
محازينأنمهيلإبحأنارطقبًايلطمبرجأالمجمكدحأمحازينأل:هنعهللايضردوعسم

.ةأرما

.ىمعأهنأالإهلمجأام:نلقينكهبنررماذإءاسنلانأرصبلاضغىلعهتموادم

لوسریدهىلإرظنينأهرسنم:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعيورو

ىلعهنیمیپًاذخآهبوثبًاعنقتمجرخهتيبنمجرخاذِإناكءدوسألانبورمعىلإرظنيلفليهللا
برهللدمحلا:لاقدجسملالخداذإوهيمدقعضومىلإرظنيودجسملاىلإيشميهلامش
:قارولادومحملاودشنأو.ثيبخلانمينافاعيذلانيملاعلا

رصبلاضغةوهشلاسراحوةوهشىینتجافرلطلاقلطأنم

ربخلاءىطكلميالفرطلاوهرابخأءرملاناسليوطي

:يمرادللو

.ءاخلافرحاهقوفءاجو«هيلع»ظفلشماهلابءاج()

.ءاخلافرحاهقوفءاجو«نهو»:ظفلشماهلابءاج()

‹(۹/۸٦0)فتصملايفةبيشيبأنيا(۱۳۷ببدألا)ننسلايفدواديبأ:دنعثيدحلافرط(۳)
يرابلاحتفيفرجحنبا‹(۳۷/۱)ريسفتلايفريثكنباوء(٥/۲۹)روثتملاردلايفيطويسللا

)۲/٤٢٤۲(.
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رتسهبابلنوكيالنأهرواجاىلإراجرضام

:هریغ

ينوفجضغأنأةءورملانمفاهتيأرفيتراجيلتدباذإو

نبدامحرظنلاقيو.نآرقلانايسنببقوعفةوهشبمالغىلإءارقلاضعبرظن:لاقيو

وهوهيقلفءهترخآوايندنارسخلًاببساهلعجةرظنبهللاهلذأزيزعنممك:لاقفمالغىلإمثيهلا

.هلمأهوفعنمبيخوهلمعهللاطبحأف«لتاقءالبو'”لئاحهجوبهلغشطخاساهبهيلع

نمكيندُياميفوءنيفاختالهديعوديدشنمو«نيبهرتالهباقعميلأنمونيوعرتالكيلإ
يفكنميمسجوءءالبيفكنميبلقو«ءانعيفكرظننمانأىتمىتحنيبغرتالِهِتانُج

الوًاضرأنيرظنتالىتحءءاضقلانسحأبكيلعيلمكحوءىمعلاكلهللاحاتأ«ىنض

یضرلالیمجكنمينضوعو«ٌءامس

مهجردَتسَنَسٍثْيِدَحللااذهبٌبِذَكِيْنَمَويردأارقفمالغىلإماشهنبمناغرظنو:لاقا

ةبوتىلإانبعجراوملعنالثيحنمانجردتستالمهللا::لاقمثر.٩«نوُملْعَيالُثيَح

فويسلانماباققلمعأمتااظليلعطلسبالوكوفعنمايتوكتمحرنماتر

:ءارعشلاضعبلاق.تايضاقلاايانملاو/تافهرملا]

موؤشمداؤفلاىلعيفرطنإايالبلايداؤفىلإيفرطقاس
مورحمايتومتیتحكبيافمهيلعءاكبلاعفنينكينإ

ام:هللیقيحابصمؤشاويرظنمؤشاو:لاقفمالغىلإناولعنبميمترظنو:لاقو
نوكأنأتفوختدقونيصاعللةتفونيرظانلاىلعءالبهلاهقلخهجوىلإترن::لاق؟كرمأ

ةكئالمبهنصحدقونجسنمرارفلانيأ:لاقفمالغىلإتلصلانبةيمأرظنو:لاق
الإهيلإيرظنتهبشاممالغلااذهىلإرظنلانمهبيننحتمااممظعأامهللاكرابتدادشظالغ
هتنجاممهللارفغتسا:لاقمث٤تکرتالوتقبآامففصاعحيرمویبصقيفتعفورانب

.شماهلابءاجامىلإريشتةمالعلئاحىلععضوو«خ»فرحاهقوفءاجو«لئام»ظفلشماهلابءاج(۱)
.£4:ةيآلاملقلاةروس()
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مثءاقيّدصنيعبسلمعبةمايقلاتقفاوولوهترعمنموجنأالنأتفخدقليبلقىلعيانيع

.ءالبلاىلإرظنلانعءاكبلابكنلغشألهللاويفرطاي:لاقمث«يضقينأداكىتحىكب

حاورأوءلهذتسوفنوءلغشتبولقوءرظنتنويع:لاقفمالغىلإمكحلارظنو
ءیسنتالبونذو«یلبتالبتکو«یوطتالفحصوءىنفترامعأو«ىنضتداسجأو«بهذت

الوتبأامترظناذإاهتيلفء«تايضاقلاايانملاىلإرظنلاببويعلاهذهكحضأنمناحبسف
:رعشلالاقتعجر

رظاندبالنينيعيذلكىلبةيلبكلتفرظنتالنولوقي

ًامالغملكيوهوهتعموصنمفرشأدقماشلادالبيفًابهارتيأر:ةيفوصلاضعبلاقو

[۲۱۸]النأبهارلا/اهيأةلزنملاهذهبناكنمليغبني:هلتلقف:هيلإمسبتيو«ىراصتلانمًاليمج

وه:لاقفىكبف:لاق.هيلإناطيشلالايتحاةعرسالوهيلعهتنتفنمؤتالنمهجويفمسبتي

هينيعضغمثءاهلةبوقعةنسينيعحتفأالنأىلاعتهللادهاعأينأريغتلقامكيرمعل

.بحتنيويكبيوهوهنعتفرصنافهتعموصيفهسأرلخدأو

ءاهتجاحىلإبولقلالسرنويعلانإ:لاقفءمالغىلإرهاطنبيلعرظنو:لاق

ايكرذحأءاهنمةنماكةّيلبىلعلدأالوةنايخدشأًالوسرملعأالواهتاوهشىلعاهلةدعاسم

.ةرسحهرخآوةريحهلوأنوكيرظننميسفن

رظانلااهيأ:لاقفءاليمجًامالغكحاضيلجرىلإيراوحلايبأنبدمحأرظنو:لاق

نيبو:لاق؟فقاوتنأنميدينيبيردتلهءهتفرعمةلقلهترعمىلعفقاولاو«هتكلهيلإ

هايملافقتوءهتيشخللابجلاريستوءهتبيهلءامسلارومتنميدينيب:لاق؟انأنميدي

.هيلعًايشغملجرلاطقسف:لاقفءهتزعلكولملالذتوءهتمظعلحايرلانكستو«هتردقب

:اودشنأو

ينيشقفاوًارظنمينيحلينيعترظن

ناينزتناديلاورظنلاامهانزوناينزتنانيعلا»:لاقهنأٍلَيهللالوسرنعثيدحلايفو

كلذقدصيوءيهتشيوىنمتيبلقلاوءيشملاامهانزوناينزتنالجرلاو«سمللاامهانزو
.'«جرفلاهبذكيو

عمجميفيمثيهلا‹(٠۱۹۲/۱)ريبكلايفيناربطلا‹(۳۷۲/۲)دنسملايفدمحأ:دنعثيدحلافارطأ()
.(۲/00)دنسملايفبيبحنبعيبرلا«(۲4۸8/4)ةيارلابصنيفيعليزلا‹((٦/٠۲0)دئاوزلا
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:مالسلاهيلعلاقدقو.ىثنأوأناكًاركذيمدآةروعىلإامهب/رظنيالنأ:ثلاثلا

روظنملاورظانلاهللانعل»:لاقو.«هيحأجرفىلإ:'لاقوأ»هيخأةروعىلإرظننمنوعلم»

ىلإةرسلانملجرلاةروعواهندبعيمجبةروعىشثن[الا]:الاقةروعلارمأيفينعي.هيلإ

.ءاستلاولاجرلاىلإمارحةوهشلارظننكلوءةروعلايفلجرلالثمةمأآلاوءةبكرلا

ثيحنيعلاروحلانمجوزمارحلاةرظننعهرصبضغنم:لاقهنأءادردلايبأنعو
دقولجرللاقهنأيئاطلادوادنعو.ىمعأةمايقلامويرشحسانلاتويبيفعلطانمو«بحأ
نعلئسيلجرلانأينغلبهنإف«كيلإكرظنددرااذهاي:لاقهيلإرظنينمضعبىلإرظنلادحأ
.هلمعلضفنعلئسيامكهرظنلضف

لئاسمنماهنإفلوقتاملقعا:لاقف؟بنذلاببسنعذاعمنبییحيلئسولاق

تبهذاهتكرادتنإفةرطخلا:هببسلوأفةنطابوةرهاظًابابسأبنذمللنإفكلهفشكأنيقيدصلا

امهنيبتدلوتف«ةركفلابةسوسولاتجزتماالإوتبهذاهتكرادتنإفءةركفلااهنمتدلوتالإو
يفعقتفبلطلااهنمدلوتًالإو«نطابلايفدعبهلكاذهو«تلطبةوهشلاتكرادتنإفءةوهشلا
ةرطخلاعمنيقيّدصلابرحف:لاقةقفاوملاودوجولاويعسلاوبلطلايفرهاظلابابسأ

ءبلطلاعمنيباوتلابرحوءةوهشلاعمنيدهازلابرحوءةركفلاعم“"”لادبألابرحو
.ةركفلاعمطيلختلالهأبرحو

أَيهللالوسرنعو.هبابسأرئاسىلإةرطخلامثءةرظنلا:بنذلابابسألوأهريغلاقو
.٩*«رانلايفرظنيامنأكفهنذإريغبهيخأباتكيفعلطانم»:لاقهنأ

روتسملكىلإرظنلاوءةروعلكىلإرظنلاوءةوهشلابرظنلامرحهللانأ:رمألاةلمجو
ىلإرظنلاوءةرقحملانيعبملسملاىلإرظنلاو«ةمرحهيفتيبوارسباتكنم؛سانلانع

.ةبغرلانيعبايندلا

.(۲/٦٥)دنسملايفبيبحنبعيبرلاهاور()
يقتملا«(١۳۱۲)ةاكشملايفيزيربتلا؛(۲/٠07)افخلافشكيفينولجعلا:دنعثيدحلافارطأ(۲)

.(١١۱۹۱)زتكلايفيدنهلا
.لصألانمطقسنيفوقعملانيبام(۳)
لدبأمهنمدحاوتاماملكنيحلاصلانمالجرنيعبرأنمولختالضرألانأنومعزييفوصحلطصم(8)

.ةفيعضثيداحأىلعكلذنونبيورخاب
يفيعليزلاء«(٤/٠۲۷)كردتسملايفمكاحلا(١بءاعدلا)ننسلايفدواديبأ:دنعثيدحلافارطأ(٥)

.(١1/٤۷)ةنسلاحرشيفيوغبلا‹(٤/٤٤۳)ءافعضلايفيليقعلا؛(1۲۱۳)ةيارلابصن
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نعىورياميفو.لضفأرظنلاةرثكنعهزتتلانكلو«مارحبسيلفحابملاىلإرظنلاامآو
لوضفوءمالكلالوضف:ةعبرألالوضفلايفنيدلاوايندلاداسفلصأ:لاقهنأءامكحلاضعب

.رظنلالوضفو«سابللالوضفو‹ماعطلا

وهفرکفتهيفسيلتمصلکوءوغلوهفهللاركذبسيلمالكلك:ءاملعلاضعبلاقو
‹ةلوقصملاةآرملابهيبشرصبلا:مهضعبلاقو.وهلوهفرابتعاهيفسيلرظنلكوءوهس

تمهفعضنوكيفهبذتليفءةآرملاىفىلجتيامكرظانبلقلاوءاهيفىلجتتءاسنلانساحمو

ىشعتوكلملاعاونأيفرظناذإفءةآرملايفىلجتيامةذلنمهيفنكمتامردقبهتريصبىمعو
.كلذىلإحاتراةآرملايفىلجتيامةملظىلإرظناذإوءاهنع

راهنلاءوضوأسمشلاعاعشىلإترظناذإةدومرملانيعلالثمكًاضيأهلثمو:لاق

تناكهتفصهذهتناكنمفءاهيلإتحاتراةملظلاداوسىلإترظناذإوكلذنعتيشع

39.ًاناطْيَشهلضيقتنٰمحَرلاوکذنعْرشْعَينمو:ىلاعتهللالاقناطيشلاديبهتيصان
.ةيألا

يتلابولقاىَمْعَينكلَوُراَصْبَألاىَمْعَالاَهََّف»ةقيقحلاىلعىمعألابلقلاةفصهذهف
نِ:هناحبسهللالاق.ةليضفلوضفلارتوةضيرفحراوجلاظفحنأملعاو.ڳروُدّصلايِ

الوسمنهعناككيلولَكداَوُمْلاوراوهُمَسلا

ًافكتعمتاذللاىلعتیبینماي

ەدهشتفوسلحمللماعو/

هلعفتريخلاريسينرقحتال

تلمع.يذلابیزجتسسفنلكف

انلجرأوانيديأودولجلايتأت

.٢۳:ةيآلافرخزلاةروس()
.٤٦:ةيآلاجحلاهروس)۲(

.٢۳:ةيآلاءارسإلاةروس(۳)

:يماشلاميهاربإلدشنيو.

رجدزمتاذللابلطنعتنله

رمقلاوسمشلاهيفروكتًاموي

رقتحيوهوءيسلعفنبرف
رثأهباحصأيفكلنكيالو

رزومهنايدنمقلخللسيلو

رصبلاوعمسلاواعمنودشيف

؟رذتعيفيكهيلعدوهشلايه

؟رصتنيفيكمأاهلًاعفدقيطيلهو

٣/۱۳۴ج/تاريخلارطانق

[۲۲۱]



سفنلاةرطنق٤۹

مارحلانعجرفلاطبضيف:لصف

هنأأَييبنلانعيورو.ةيآلا4...َنوُظِفاَحْمِهِجوْرُفِْمُهَنيِذَّلاَو»:ىلاعتهللالاق
‹ةقلقلوءةبذبذرشىقونم»:مالسلاهيلعلاقو.«نطبلاوجرفلاهللاىلإفافعلابحأ»:لاق

.نطبلابقبقلا«هناسلةقلقلو«هجرفةبذبذبديري«ىقودقفءةبقبقو
ةريغملالأسو.محرلاةلصوهللاىوقت:لاقفةءورملانعرمعلأسةيواعمنأيورو

ىلعربصلايه:لاقفهنباديزيلأسو.هللالحأاميفةفرحلاوءهللامرحامعةفعلا:لاقف

.ًاقحينمتنأةيواعملاقفءةردقملادنعوفعلاوءءامعتلاىلعركشلاو«ىولبلا

مرکأوءهمحرلصوو.هنيدنصحنمةءورملا:لماكلازمرههنبالناورشونآلاقو

ردكيةحيضفلاراع:لاقيومراحملابنتجامراكملابحأنم:ءامكحلاضعبلاقو.هناوخإ
:يلعنبنسحللدشنأو.اهتذل

راتنلالوخدنمريخراعلاوراعلابوكرنمريختوملا

ءةركفلا/نعبلقلاظفحوءرظنلانعنيعلاظفحبالإظفحىلإدبعلالصيالهنأملعا070
نمسرتحيملاذإفءاهتاكرحموةوهشلاسرافمهذهنإفءعبشلاوةهبشلانعنطبلاظفحو
يورامكناکهلعفيملوانزلايفركفنإف«هجرفرشنموجنياملقهنإف«سارتحالاةياغكلذ
مكاهنامعتفانزلانعمكاهنىسومنإليئارسإينبرشعماي:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنع
تیبلٹمکهبلمعيملوهسفنهبثدحنملثمنإف؛مكسفنأهباوثدحتنأمكاهنأينإونع
انزيفعقونإف«كلذكل[هنأ]يرمعلف؛ناخدلانمدوسإقرتحيملنإفهيفدقويفرخزم
.هسبلأباتاذإوناميإلابلسمجرفلا

بلسىلإمضنيامعم“نمؤموهوينزينيحينازلاينزيال»:مالسلاهيلعلاقو

.۲۹:ةيآلاجراعملاةروس(١)

دقف:ظفلبفيعضدنسبسنأثيدحنميمليدلاروصنموبأهاور:(9/۳٠1)ينغملايفيقارعلالاق(۲)
.ةنجلاهلتبجو

:ەيىضتقبقايسلاولصألانمطقسنيفوقعملانييام(۳)
‹(١٠٠مقر٢۲بناميإلا)ناميإلايفملسم‹(۱۷۸/۳)حيحصلايفيراخبلا:دنعثيدحلافارطأ(4)

ةجامنبا؛(14/۸)ىبتجملايفيئاسنلا‹(۲1۲0)عماجلايفيذمرتلاء(81۸۹)نتسلايفدواديبا
.(۳۹۳۲)ننسلايف



٥1۹سفنلاةرطنق

هيفنإفانزلاومكايإ»:لاقهنآلَهللالوسرنعيورامك.ةرخألاوايندلاتايوقعنمناميإلا

بهذيوءقزرلاعطقي:ايندلايفيتاوللافءةرخألايفًاثالثوايندلايفًاثالثلاصختس

يفدولخلاونٰمحرلاطخسو«باسحلاءوس:ةرخألايفيتاوللاوءءانفلالجعيو«ءاهبلاب
.رانا

ايندلايفدحلاهيلعبجوأو.”4ةّشحاَفَناَكهلاَلااوُبرَفَتالو:ىلاعتهللالاقدقو

وأروكذلابوأثانإلابهنمناكانزلااذهءاوسراعلانمهبحاصلمحتيامعممجرلاودلجلاب

.E.َنِمَلاَعْلاَنَمَناَرْكَذْلانوتاتمالسلاهيلعطولنعًاربخمىلاعتهللالاقدقو.مئاهبلا

.ةيالا

نم»مثثالثاهلاق.'طولموقلمعلمعنمهللانعل:مالسلاهيلعلاقو

هللاقرركبيلنعرکدذو.ەيلوعفملاولعافلااولتقافطولموقلمعلمعيهومتدجو

ةنيبكلذبهيلعتماقوةأرملاحكنتامكحكنيبرعلايحاونضعبيفدجولجريفهنع
[۲۲۳]ممألانمةمأهبهللاصعتملبنذاذهنإ:لاقو«بلاطيبأنبيلعلوقهيفمهدشأناكف/

نأديلولانبدلاخىلإركبوبأبتكفرانلابهقرحتنأىرأمتملعاماهبهللاعنصفةدحاوةمألإ

نصحأمجرلاهلعافىلعةفئاطتبجوأو.ءارمالانمدحاوريغاميفرانلابهقرحفرانلابهقرحي

اورکذو.مهریغويبعشلاوديزنبرباجوسابعنباواضيأيلعنعكلذيور.نصحيملوأ

.°”«اهحكانوةميهبلاولتقا»:لاقهنأليهللالوسرنع

يتاشيتاڀناکيجوزنِٳ:تلاقفهنعهللايضرديزنبرباجتلأسةأرمانإ:ليقو

دقو.اهنبلرباجهرکفكجوزكيلعمرحدقوكتاشنيلنعنيلأست:لاقف؟اهنبليللحيفأ
.°”«َنوظفاَحْمِهِجوُرُفلْمُهَنيِذَّلاو#:ىلاعتهلوقلهديبلجرلاىنمتسينأاوهرك

مویءیجیهنإلاقيو.هسفنكئانكلذ:لاقفكلذنعلئسهريغوأسابعنبانأيورو

يزوجلانبا‹(٠۹۸/۱)نيحورجملايفنابحنباء(٤/۱١۱)ةيلحلايفميعنيبأ:دنعثيدحلافارطأ()
.(۱/٠3)نازيملاناسليفرجحنبا‹(۸0۷ء۸١)نازيملايفيبهذلا‹((۷/۳١٠)تاعوضوملايف

.۳۲:ةيآلاءارسإلاةروس()

.١١٠:ةيآلاءارعشلاةروس(۳)

يفيناربطلاوء(0۳)نأمظلادراوميفيمثيهلا‹(۹/۱٠۳):دنسملايفدمحأ:دنعثيدحلافارطأ(8)
.(۳/۲۸۷)بيهرتلاوبيغرتلایفيرذنملا؛(۱٠٠۲۱۸)ريبكلا

.(۲۱۹/۱)دنسملايفلبئحنبدمحأدنعهفرط()
`°0:ةيآلانوتمؤملاةروس()



سفنلاةرطنق٦۱۹

يقبسلجملاقرتفااملفسابعنباسلجميفناکًاباشنأيورو.هنمیلبحهدیوةمايقلا

ملاعلا:سابعنبالاقفكباهأوكلجأانآوكلأسأنأتدرأ:لاقف؟سابعنباهلأسفباشلا

اميروةجوزيلتسيل:لاقف.كملاعىلإهبضفافكدلاوىلإهبتيضفأامفدلاولاةلزنمب

انزلانمريخوهوهنمريخةمألاحاكنفتوفأ:لاقمث«سابعنباهنعضرعأفيديبينمتسا

.مكحأوملعأهللاو

يفنوطوغتياوناک:اهبهللامهكلهأفلاصخرشعءمهيفتناكطولموقنأىوريو

نوفذقياوناكوءراهنألاطوطشيفوءةيراجلاءايملايفوءةرمثملاراجشألاتحتوءتاقرطلا

‹مهنمحيرلاجارخإب/ركنملااورهظأسلاجملايفاوعمتجااذِإف‹مهنوروعيفىصحلابسانلا[٤۲]

-ةيطوللايهوىربكلاةماطلانوتأيوءاوطوغتينألبقمهباينوعفرياوناكومهباقرىلعمطللاو
وسوسااوس2ےہککورک.َ ..”رَكَْمْلامُكيِداَتيفَنْوَأَتَوليبَسلاَنْوُعَطََْوِلاَجَرلانونْمُكَضَأ»:ىلاعتهللالاق

صقو‹رومخلابرشو‹فوفدلابرضو‹قمالجلابنومريو‹مامحلابنوبعليو

ءاسنلانايتإبةمألاهذهمهيلعديزتوءريرحلاسبلوقيفصتلاو«براشلاليوطتوءةيحللا

لصف
:ناثيشانزلليعادلانأملعا

.ةيافكلاهيفاماهيفمدقتدقوءفرطلالاسرإ:امهدحأ

هليهوالإبطعسيلوحئابقللةنسحتسملوقعللةعادخاهنأل؛ةوهشلاعابتا:يناثلاو
:ناطيشلانمظفحوةنجلاهلتبجوهيفنكنمعبرأ»:مالسلاهيلعيبنلالاقكلذلو«ببس

هذهنعاهرهقو«بضغتنيحو«يهتشتنيحو«بهرتنيحو«بغرتنيحهسفنكلمنم
:رومأةثالثبنوكيرومألا

يورو.كلهملانئاخلالوسرلاو«كلهملادئارلاهنإفاهتراثإنعفرطلاضغ:اهدحأ
يهامو:اولاق.«ةنجلابمكللبقتأتسبلإاولبقت»:لاقهنأأَييبنلانعكلامنبسنآنع

الفنمتؤااذإو«فلخيالفدعواذإو«بذكيالفمكدحأثذحاذإ»:لاق؟هللالوسراي

."«مکیدیآاوفکو«مكجورفاوظفحاو‹مكراصبآاوضغونخي

.۲۹:ةيآلاتوبكنعلاةروس()
رجحنبا؛(۳۰۱/۱۰)دئاوزلاعمجميفيمثيهلا(/)كردتسملايفمكاحلا:دنعثيدحلافارطأ(۲)

.(4/۳)بيهرتلاو.بيغرتلايفيرذنملا‹(٠۲11)ةيلاعلابلاطملايف



۱۹۷سفنلاةرطنق

مرحاملجوزعهللانألالدبحابملاباهعانقإوءًاضوعلالحلايفاهبيغرت:يناثلاو

ًانوعكلذنوكيلةرطفلابيكرتوةوهشلاعزاوننمهملعاملهسنجنمحابمبهنعىنغأولإًائيش
هللارمأام:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو.هتفلاخمنعًازجاحو‹هتعاطىلع

.هنعىنغأوالإ/ءيشنعىهنالوهيلعناعأوالإءيشب

اماهمازلإو«هرجاوزيفهؤاقتاوهرماوأيفلجوزعهللاىوقتبسفنلاراعشإ:ثلاثلا

بزعيالو؛ريمضهيلعىفخيالهنأاهمالعإوءهتيصعمنمرذحاماهريذحتوءهتعاطنممزلأ
يورو.هلسرتغلبو؛هبتكتلزنكلذبء«ءيسملاءىفاكيونسحملايزاجيهنإوءريمطقهنع
ىلإهيفَنوُعَجِرتًاموياوُقَتأو#:نآرقلانملزنامرخآنأ:هنعهللايضردوعسمنبانع
.ةيالا4...هللا

[vo]

رش:ليجنإلانملزنامرخآو«تئشامعنصافحتستملاذإ:ةاروتلانمتلزنامرخآو

.ةطبغدصحًياريخعرزينم:روبزلانملزنامرخآوءائيسمسانلاهارينأيلابيالنمسانلا
لاغتشإوءماعطلاليلقتعمموصلاةمادإوربصلاىوهلاةفلاخموانزلاكرتىلعءايشألانوعأو

:هجوأةثالثىلعوهوءايحلاعمسفنلا

.ىلاعتهللانمهؤايح:اهدحأ

.سانلانمهۋايح:يناثلاو

.هسفننمهؤایح:ٹلاثلاو

دوعسمنبانعو«هرجاوزنعفكلاوهرماوألاٹتماپنوكيف:ىلاعتهللانمهوايحامأف

هللالوسراي:ليق.«ءايحلاقحهللانماويحتسا»:ٍوْلَيهللالوسرلاق:لاقهنأهنعهللايضر

؟ءایحلاقحهللانميحتسنفيكهللالوسراي:ليق؟ءايحلاقحهللانمىحتسنفيك

ركذوءايندلاةايحلاةنيزكرتوءىعوامونطبلاو«ىوحاموسأرلاظفحنم»:لاق

هللالوسراي:لاقةثالعنبةمقلعنأيورو"ءايحلاقحهللانمىحتسادقفءالبلاوتوملا

.«كموقنمةبيهلايذنمكءايحتساهللانمىيحتسا»:لاقف«ينظع

.۲۸۱:ةيآلاةرقبلاةروس()
يناربطلا.(۳۸۷/۱)دنسملايفدمحأ‹(٤/۳۲۳)مكاحلاو‹(۸٥٤۲)يذمرتلا:دنعثيدحلافارطأ()

.(۸/۱٥۳)ةيلحلايفميعنيبأ‹(۱۷۷/۱)ريغصلايف؛(۳/٤٤۲)ريبكلايف
‹(۳/١٤٠)نيقتملاةداسلافاحتإيفيدييزلا((11/۷)خيراتلايفركاسعنبا:دنعثيدحلافرط()

.(۰٥۷٥)زنکلايفيقتملاو



سفنلاةرطنق۱۹۸

‹ناميإلاماظنءايحلا»:مالسلاهيلعلاقدقو‹نيقيلاةوقنمنوكيءايحلانمعونلااذهو

.؟قرفتوهيفامددبتءيشلاماظنلحنااذإف

:مالسلاهيلعلاقدقو‹حیبقلابةرهاجملاوىذألا/فكبنوكيف:سانلانمهۋايحامأو]٦۲۲[

دقسانلادجوفةعمجلاىتأهنعهللايضرةفيذحنأيورو.«سانلاءاقتإهللاىوقتنمنإ»

دشنيو.سانلانمىيحتسيالنميفريخال:لاقف؛سانلانعقيرطلابكنتفءاوفرصنا

:دربنبراشبل

داوسلايفةبجوءايحءيشلانعداؤفلافرصأدقلو

داعألاثيدحدخلاىفًاركاذىسمأوفافعلابسفنلاكسمأ

:مالسلاهيلعلاقكلذلوءءانثلابحوةءورملالامكنمنوكيءايحلانمعوتلااذهو

لجرلاةءورمنم»:ًاضيألاقو.هتءورمةلقلىنعيهلةبيغالفءايحلاتابلجىقلأنم»

:ءارعشلاضعبلدشنأو.«هسىلجوهفلإوهسلجموهجرخموهلخدموهاشمم

ءاوطنإينطبيفواهكرتأواهارأدقمعاطمنعضرعأو

ءايحلابهذاذإايندلاالوريخشيعلايفامهللاوامأ

ءايحلاالإاهبوكرنيبوينيبلاحامةحيبقبرو

ءاشيامكرومألايفبلقتًاحوقلأهجوىتفلاقزراذإ

eامعنصافيحتستتملاذإةوبنلامالکنمسانلاكردأامم»:لاقيةييبنلا

نافييفءاشباملمعنألإءابحلاكرتهاعدىبحتسيملاإهعم::ليق.
اهنمىيحتستملفاهبتممهيتلاكلاعفأكيلعتضرعاذهانعم.لقو.ناسللاعمريءايحلا
:رعاشلالاقاهنم«تئشامعنصاف‹ءاهتسخل

ءاشتاملعفافيحتستملويلايللاةبناعشختملاذإ

4

:رخا

عنصافتئشامفًاقولخمشختملوًاقلاخشختملواضرعنصتملاذإ

يفبيطخلا‹(٤/۱۷٠)نيقتملاةداسلافاحتإ؛(٠٠/٠٠۲)نتسلايفيقهيبلا:دنعثيدحلافرطأ()
.(١۱۷‹۹١۱)ظافحلاةركذتيفيزوجلانبا‹(9٤/۱۷۱)خيراتلا

.)٥/۲۷۳)دنسملايفدمحأهاور(۲)



۱۹۹سفنلاةرطنق

:۲۲۷]نكيل‹ءامكحلاضعبلاقدقو/تاقولخملاةنايصوةفعلابنوكيف:هسفننمهؤايحامأو

ناسنإلاءايحلمكىتمفةريرسلانسحوسفنلاةليضفنمنوكيدقءايحلانمعونلااذهو

ةدهاجمنمانمدقامعمرشلابابسأهنعتفتناوريخلابابسأهيفتلمكدقفةثالثلاههوجونم

ةمالسلابابسأىوقأنمكلذنإف؛مهنعدعابتلاوةنتفلاهنمنمؤتالنمبةولخلاكرتوسفنلا

:رعاشلالاق

عبرأقئالخىبرقلايذمتشنعوانخلاولهجلانعينينثيلينإو

عفنيورضينميلثمو؛ميرکيننإو‹یومتوء؛مالسإو؛ءايح

مالغوأةأرمانمهتنتفنمؤتالنمبولخيفهسفنبنظلانسحينأناسنإلليغبنيالو

:رعاشلالاق.هيلعةوهشلاموجهدنعهسفنةدهاجمىلعيوقهنإىلعًادامتعا

نيمأءاسنلاىلعلاجرلاىفامىحخأاخأءاسنلاىلعنتمأتال

نوخيسةرظنبنأدبالهدهجفشعتنإولاجرلالك

راَمَألَسَْلانە:لوقيهتمصعيفعوانيبنىلعهللاىلصقيدصلافسويا

ينَعفرصتلاوهبلينوُعذَياممىلإبتُحهرْجَسلاٌتَر:لاقو.ةيالا4.

.ةيألا....ېرُهدْيَكهْنَعدرسورزاتنانزواكلاأوةهأووَ

:امهدحأناطيشلانافهنممرحمتاذبتسيلةأرمابمكدحأنولخيا«:مالسلاهيلعلاقو

ىفكومهتيءوسلالخادملخدينمنا.ةمهتلحضاومنماضرذحيلواهنا:لاقوأ

كيبالالإكيامعيفماللهيلعلاقدو‹نيبنذملاةلذلمحتو

اذهءةقثلانسحاهيفنيةبيرلكامف«مهتلاقيدصتنمًاليبسهسفنىلإلعجينأرذحيلو

 

.۳٥:ةيألافسويةروس()

.۳۳٢٤۳:ةيآلافسويةروس()
۳۹(۳/0)پيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا‹(۱۸/۱)دنسملايفدمحأ:دنعهفارطأ(۳)

(٠/٠0۲)دنسملايفدمحأء(8٤بةيرشألا)ىتجملاىففيئاسنلا‹(۸٠١۲)يذمرتلا:دنعهفارطأ(8)

۷5(۳/0)ريبكلايفياربطلاب(۱۳/۲)كردتسملايفمكاحلا((٠/٣۳۳)ننسلايفيقهيبلا



سفنلاةرطنق۲۰

لاقفاعرسأهايأراملفراصنألانمنالجرهبًرمفءفكتعمناكواهثداحيهدجسمبابىلع

لوسرايكيفكشانجلاختيوأهللاناحبس:الاقف.«َييُحتنبةيفصاهنإامكلسرىلع»:امهل

يففذقينأتیشخفءهمدوهمحلیرجممكدحأنميرجيلناطيشلانإهم»:لاقف؟هللا

له؟موصعمبسيلوتاوهشلاهيفتبكروكوكشلاهيفتجلاختنمبفيكفًاءوسامكبولق

.قدصممئالوققحمفذاقنمبيرلافقاوميفىرعي

مهلكء‹لادبألانمنودعيًاخيشنيثہناانتیحص:لاقهنأيلصوملاحتفنعيوردقو

.ثادحألاةرشاعمقا:اولاقو«مهايآيقارفدنعينوصوأ

و:لاق‹«ثادحألاةبحصتافألابعصأنم:لاقءاملعلاضعبنعباتكيفو
هلغشدقهسفننعلبءهلذخوهللاهناهأدبعكلذنأخويشلاعامجإف«كلذنمءيشبهللاهالتبا

هللالاقءانيههدعيىتحبلقلاىلعكلذنيوهتكلذنمبعصأو:لاقهلْخأةماركفلأبولو

ًانيَههَنوبَسُحَتَو®:ىلاعت .٩ٌبيظَعهللاَدْنِعوُهواني

ناكو:ًارقفهسأرعفرمثقرطأف؟ينزيفراعلادهازلا:ءاملعلاضعبلليقهنأيورو
ناسنإلاامهلمعتسااذإف«رذحلاوىايحلا:نائيشةمهتلانمعناملاو.€9اَروُدْقَمًارَدَقهللارم

هضرعيفحدقيملوكاشهتهازنيفجلتخيملو‹راذتعالافقومفقيملو‹مهتلاناظمكرت

.كفآ

:ءامكحلاضعبلاقو.فسعتلافلكت/نمرسيفقوتلاةنؤم:نوراهنبلهسلاقو]۲۲۹[

:لوقييلصوملاركبيبألدشنيو«عودخموهفیلاعتهللافاخيالنميفهنظنسحأنم

هللاو«دعسدقفلمعامبالإءرماقشيملاذإ»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعيوردقو
.ملعأ

ءاسنلاولاجرلانمءافعألاتایاکحيف:لصف

هللامهلظيةعبس»:ٍألَييبنلالاقو.€ناَتَّنَجهَرٌماَقَمفاحْنَمِلَو»:هناحبسهللالاق

.١٠:ةيآلارونلاةروس(١)
.۳۸:ةيآلابازحألاةروس()
.47:ةيآلانمحرلاةروس(۳)



52سفنلاةرطنق

نسحتاذةأرماهتعرًالجر».مهنمركذفهشرعلظديريهلظالإلظالمويهلظيف
.«هللافاخأينإ:لاقفلامجو

ناكاممًائيشىرأامةنيثباي:اهللاقفناورمنبكلملادبعىلعةنيثبتلخدلاقيو

فيكو:لاق.هسأريفاتسيلنينيعبيلونريناكهنإنينمؤملاريمأاي:تلاقف.ليمجلوقي

ربخاهبوثنودىلناكامهلهابجلادجستيذلاوال

راديفهدّيقفهسبحف؛هلامعضعبىلعدجوناورمنبكلملادبعنأيكحو:ىرخأ

:لوقتتأشنأواهيلإرظنفكلملادبعلةيراجهيلعتفرشأف

فولألايبظلاكنكمأدقفلصولادرتنإفوتحلافرطلايفوفرطلابيمارلااهي

:ىتفلااهباجأف

فيرظلارعشلاولتاقلارظنلاالإسيل فيفعجرفلافنينيعلاينازينيرتنإ
:هتیاجأف

ًافيلحكديقلتلزالفتيبأتفًافوسرًايبظقنتعتنأىلعكاندرأدق/[

:اهباجأف

.ملعأهللاوهيلِإاهعفدو«ءايِإاهجوزفهباعدفكلملادبعكلذغلبف:لاق

ناكوءداهزلانمىتفةفوكلاباندنعناك:لاقهنأكامسلانبدمحمنعيكحو:ىرخأ

ءاهربصليعاملفءهقيرطىلعبرعلانمةيراجهتيوهفءدجسملاىلإهلزنمنمجرخي
ًاليلقيلعتفقوتالإكتدشلهوجرتنمبكتلأسىتفايتدانوقيرطلايفهلتدصرت

‹ةمهتلافقوماذهنافضماويملكت:لاقوءدعترأىتفلاكلذعمساملف6يمالكتعمتساو

ىلعينلمحامهللاو:ةيراجلاتلاقف؟مرحمبنهلاوسيلنيذلالاجرللءاسنلامالكامكحيو

ًافيطلاربيبناکابرتفخيناريغًافونعيبظللتنكينألتيبأتام

 

‹(46مقر۳بةاكزلا)حيحصلايفملسم‹(۸/۱١۱)حيحصلايفيراخبلا:دنعثيدحلافرط()
ةميزخنباء(۳۹/۲٤)دنسملايفدمحأ(۲۲۲/۸)ىبتجملايفيئاسنلا)۲۳۹۱(عماجلايفيذمرتلا

.(۲/٢٥۳)ةنسلاحرشيفيوغبلا‹(()حيحصلايف



سفنلاةرطنت٢

يذلاوءاذهلثمىلإدابعلاقوستريداقملانأريغءلاجرلامالکىلعينمتمدقتةأرجكلذ

ىندأريراوقلالاثمأكاسنلارشاعممكنأملعأينأرمألااذهيفيسفنبكتيقلينأىلعينلمح

ءكنمالإاهلكايندلالاوحأنمغرافيبلقوتحبصأدقينأهبكملكأامةلمجوءهبيعيءيش

:لاق.مالسلاوكرمأنمرسعاملهسينأكبلقحيتافمهديبيذلالأسأينإفيرمأيفهللاهللاف

هندیکالهللاوءمالكلااذهكملعناطيشلفأ:لاقمثءايلمقرطأوهنولریغتاهمالکعمساملف

ءاهنمهللابذاعتسافاهيفةركفلاهتضراعفءةالصلاليوطناكوهدجسمىلإفرصنامث.كيف

تضرعوءةليللاكلتهدرونععطقناوهيفيلةجاحال:لاقفهروطفمدقفهلزنمىلإفرصناف

:بتكفساطرقوةاودبیعد/حبصأنأاًملفءةيراجلارمأنمسواسوهل۱

كلويلامنأكيصاعملاىلإيننوعدتكنإةيراجاي:دعبامأميحرلانٰمحرلاهللامسب

داعةيصعملاىلإدبعلاداعاذإف«ملحورتسيصعاذإىلاعتهللانأيملعاهللاباذعنمةنج

الًابضغهيلعهللابضًغاراثداهلعجوًاراعشةيصعملادبعلاذختااذإفءهملحوهرتسيفهللا

ينإفًالطابتركذامنكينإةيراجاي«نهيلعونهيفامونوضرألاوتاومسلاهبضغلموقي
بكرلاىلعةكئالملاثجتوءلهملاكءامسلانوكتموي‹ةعقاولاوةخاصلاوةماطلامويكرذحأ

ديعسلاف‹لئامشلاوناميألاببتكلامهنمترياطتو«باجحلاهنمنكمتسيال«رابجلاةلوصل

ترکذامنکینإو.هتشحويفهلًادعاسمًاخأوهتدحويفهلًاسنأنوکيالمعمدقنملئموي

ةقيقحوءةلأسملاقدصبكيلعفءيوادييذلاقيفرلاقيقشلابيبطلاىلعكلدأينإفًاقح
ِةََرَألامويمُهْرذيأَو:ىلاعتهلوقبكنعلغاشتمينإفتركذامكنعفشكيهلعلءةناكتسالا
يفباتكلاىمرفءةسلاجةيراجلااذإفجرخو«باتكلاىوطمث.راحلىَدَلبولقاِْإ
دعبناكاملفدجسمىلإجرخيالًامايأماقأفهلزنمىلإىتفلاعجروءةرورسمهتذخأفاهرجح
.عوجرلابًمهفةسلاجاهيلإرظنفتعطقنااهلعلنجرخألهللاو:لاقمايأ

.هللايدينيبالإكملكأمويرخآاذهفكملكأيلعتفقواملللابكتلأسىتفاي:هتدانف
تلاطاملكهنأیتفایملعو؛كلذكلينإهللاوهبينتفوخامتمهفدق:تلاقففقوعمساملف

كنميفكنضفنألو/سأيلابكيفيعمطةرجنحنعطقألهللاوفينظعفءالبلامظعةدملا

یلویلبهذمث«كسبحنماهيكفو«كسفنلكسفننمكرذحأةيراجاي:اهللاقفسالقإلاب
:يهوتايبألاهذهينعظفحت:تلاقف؟كءاروام:اهللاقفهبتقلعتف

۱۸:ةيآلارفاغةروس(١)



Y۳سفنلاةرطنق

ياوليويدهجهشناتثئجذإهفقوممويهنمىسنأامىسنأال
ياوكشلتصنيملونوفجلاهنماهلٌلضغفيفحصهلترشندقو

يالومفوخنمًافئاخهنسحايهديسفوخنمعشاخهفرطو

يابقعفوخياوهنرجهأوةعردمرهدلااذهلنسبلأل

يانعمتققحولوتيعدأالوههركتتنكدقامبحوبأالو

رمألااهيلعبلغاذإناكوةمئاصةمئاقةدجاسةعكارلزتملفاهلزنمىلإتفرصناف:لاق

.هریغءاودلهو:لوقف؟اذهكنعينغيامو:اهللاقیفءاهنيعىلعهعصتوهباتکبوعدت

:تدانليللااهيلعنجاذإتناكو

ينازلانجاملالعفلعفأتدكفةرفغمكنميلبهضرألابهاواي
ينازحألكولجتكنمةرظنبينزحىكتشماييقلقىلإرظناو

.هتدلاوربخأوءاهيلعنزحفاهتافوىتفلاغلبفايندلاتقرافىتحكلذكلزتملف:لاق

دقلهللاوهامأايينعكيلإ:لاقف؟الالحاهبكجوزأتنكاهثيدحلوأبينتربخأالأينباي:تلاقف

ثبلف.هلهتبهوءيشيفعجرأنأىبحتساتنكفءاهيلإترظنةرظنلوأذنمىلاعتهللاهتبهو

.ةنالف:لاق«ضيببايثاهيلعومانملايفاهآرهنأمثءهبلقبجلتختامةيراجلاوةدمكلذكىتفلا

ءةالصلکربدنهلوقأتنكتاوعدثالثبیلرفغ:تلاق.كبهللالعفام:لاق.ةنالف:لاق

[۲۳۳]نم/كبذوعأولمعلاريخعنميلمأنمكبذوعأوةرخآلاريخعنمتايندنمكبذوعأينإمهللا
دقوءكلركذلاةريثكلينإهللاو#:تلاق؟يننيركذتلهف:ىتفلالاق.تامملاريخعنمتةايح

.°”«ةيراجلابقحلىتًحامايأالإىتفلاثبلامفءةرخألايفكنيبوينيبعمجينأيبرتلأس

تعقوكنإهذهاياهيلإثعبفءهيحيفةيراجبحأنيدبعتملانمىتفنأيكح:ىرخأ
فيكفءةرخألاركذولجوزعهللاةعاطنمهبحأتنكاممريثكنعهبينتلغشًاعقوميبلقيف
نعكلغشيامةرخألاركذوهللاةعاطيفناكامأ؛هيلإتلسرأف؟كبلاصتإلاىلإليبسلا

ىلعمدنوءتعنصاميفهللاىلإةرذعملا:لاقوًاديدشءايحىيحتساف.ءاسنلالئابحبكسمتلا

:لوقيًاشنأوناكيذلا

عجاريفاهدعبةريصبلاىريفهدشرنعىتفلالدعامبرلو

:هریغ

.ىرخأصصقواهوحنبةصقلاهيفف(۳/۳٠٠:١٤٠٠)نيدلامولعءايحإعجار()



سفنلاةرطنق٤

رذحلاوهللافوخوءايحلاهنمينعنميفىوهأنمبترفظدقمك

رطومهتممارحيفيلسيلومهسلاجأنأىوهأوحالملاىوهأ

:هلوقو.ةيآلانواْحمِهِجوُرُمِلْمُهنيِذَلاَو»:ىلاعتهلوقجرفلاظفحيفيفكيو

انديسىلعهللاىلصو.ةيآلا€...ْمُهَجوُرُفنوُظَفْحَيَوْمِمِراَصْبَأنماوُضُمَبَنيِمْؤُمَلللل
.امیلستملسوهلآیلعودمحم

سماخلابابا

عبنملاهنأل؛هيلعًاررضاهمظعأوءناسنإلاىلعًاحالصإءاضعألاقشأنطبلانأملعيلو
هظفحناسنإلاىلعف«فعضوةوقوعامجوةفعنمءاضعألايفرومألاجييهتهنموندعملاو
بابلااذهو.لالحلانمهلوانتةيفيكمثءايناثلالحلالوضفنعمثءالوأةهبشلاومارحلانع
:لوصفةئالثىلعلمتشي

.مارحلا/ةمذميف:اهدحأ]٤۳[

.لالحلاةليضفيف:يناثلاو

.لالحلانملوانتلاةيفيكومارحلاولالحلادحيف:ثلاثلاو

مارحلاةمذميف:لوألالصفلا
:رومأةثالثلامهنعثحبلاناسنإلامزليةهبشلاومارحلانأملعيلو
امًّامْلُطىَماَمْلاَلاَومََنوُلُكأَيَنيِذَلا:لجوزعهللالاق.منهجراننمًارذح:اهدحأ

تحسنمتبنمحللك»:مالسلاهيلعيبنلالاقو.ةيآلا۳..اراتْمهنوُطُبيفَنوُلُكاي
نمهللالابيمللاملابستكانيأنملابيملنم»:مالسلاهيلعيبنلالاقو.«ەبىلوأرانلاف
.°رانلاهلخدأبابيأ

.٥:ةيآلانونمؤملاةروس(١)
.۳۰:ةيآلارونلاةروس()
.١٠:ةيآلاءاسنلاةروس(۳)
ةركذتيفينارسيقلا‹(۱/٠۲۲)ريغصلايف‹(۱۳۱/۱۹)ريبكلايفيناربطلا:دنعثيدحلافارطأ(٤)

.(۹۷٥)تاعوضوملا

=لاقمرعنباثيدحنمسودرفلادنسميفيمليدلاروصنموبأءاور:(11/۲)ينغملايفيقارعلالاف()

 



٥.۰سفنلاةرطنق

:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو°رانلاثرويسانلالاومأنمليلقلا»:مالسلاهيلعلاقو

"«رانلاىلإهدازناكهءاروهكرتنإوهنملبقتيملهبقدصتنإفمارحنملاملابستكانم»

هللاليبسيفهقفنأوأهبقدصتوأًامحرهبلصوومثأمنمالامباصأنم»:رخآثیدحيفو

.«رانلايفهفذقمثًاعمجكلذهللاعمج

حلصيالذإهتعاطلقفومريغهللاةمدخنعدورطمةهبشلاومارحلالكأنأ:يناثلاو
عنموهتيبىلإلوخدلانمبنُجلاعنمىلاعتهللانأىرتالأرهطمرهاطلكالإهللاةمدخل
يرباَعالإًابنُجالو:هلوقىلإ.ڳةالَصلااوُبَرَقَتالإ:ىلاعتلاقفهباتكسمنعثدحملا

.لیس

وهنمبفيكفحابمرثأثدحلاوةبانجلانأعم.”«نوُرَهَطُملاالإُهَُمَيال:لاقو
هركذوزيزعلاينغلاةمدخىلإىعديىتمماطحلاوةهبشلاةساجنومارحلاراذقأيفسمغنم

.كلذنوكيالفالكفيرشلا

اهحيتافموءىلاعتهللانئازخيفةنوزخمةعاطلا:لاقهنأذاعمنبىيحينعيوردقو

[٥۲3]حتفنيملاذإوءبابلا/حتفتيالفنانساحاتفمللنكيملاذإف.لالحلاةمقلاهنانسأوءءاعدلا

؟ةعاطلانماهيفامىلإلصيفيكةنازخلاباب

لوبقمريغهيلعدودرموهفريخلعفهلقفتانأومورحمةهبشلاو.مارحلالكأنإ:ثلاثلا
يبنلانعسابعنبانعيوردقو.تقولالغشوردكلاوءانعلاالإكلذنمهلنوكيالًاذإفهنم

فرصهنملبقيملمارحلالكأنم:يدانيسدقملاتيبىلعًاكلمهللنإ»:لاقهنأمالسلاهيلع

.«لدعالو

ًابوثىرتشانم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو.ةضيرفلا:لدعلاوءةلفانلا:فرصلا:ليق

.حصيالوحصيمللطابهنأيذمرتلاحرشيذوحألاةضراعيفيبرعلانبا=

.(۲/٦)هدنسميفبيبحنبعيراور()

نمنابحنبالو«فيعضدنسبدوعسمنباثيدحنمدمحأهاور:(41/۲)ينغملايفيقارعلالاق()

.هيلعهرصإناکورجأهيفهلنکیملهبقدصتمثمارحنمالامعمجنم:ةريرهيبأثيدح
.قباسلاردصملاءالسرمةرميخمنبمساقلاةياورنمليسارملايفدوادوبأهاور()
.۳٤:ةيآلاءاسنلاةروس(8)

.۷۹:ةيآلاةعقاولاةروس()

نمسودرفلادنسميفيمليدلاروصنميبألو؛لصأىلعهلفقأمل:(۲/٠4)ينغملايفيقارعلالاق()
.ركنموهوثيدحلاةليلنيعبرأةالصهنملبقتملمارحنمةمقللكأنمدوعسمنياثيدح



٦Yسفنلاةرطنق

:لاقهنأسابعنبانعو"هيلعمادامهتالصهللالبقيملمارحمهردهنمثيفومهاردةرشعب

:لاقايندلاىلعصيرحلاليهللالوسرركذاملو.مارحهفوجيفوءرماةالصهللالبقيال

.«كلذلباجتسيالفبراي:لوقيو

مث؛مدآينبنماهديرأةدحاوةلصخ:لوقيناكهنأنيعللاسيلبإنعىكحياميفو

ماصوأ«مارحبیلصىلصنإهامارحهبسکنوکدارأءةدابعلانمدیریامنيوهنيىلخآ

اذإظعاولانأ:فلسلارثأيفيورو.لالحلاالإهرفكيالبتذلاوءاملالإهرهطاللوبلاو

ناسلنعهنإفهوسلاجتالفةعدبللًادقتعمناكنإفءاثالثهنماودقفتءاملعلاتلاقسانللسلج

دسفيهنإفلقعلانيكمنكيملنإفقطنيىوهلانعفةمقللاءيسناكنإو‹قطنيناطيشلا

[Y۳]نمملمعلايكزبسكملا//باطاذإ:لاقيو.هوسلاجتالفسا

6ٌدوُتُِكياوك

تحصادإفةدراواهيلإقورعلاوندبلاضوحةدعملا»:لاقهنأهريرهيأٹثیدحيفو

نيدلانمماعطلالثمو«مقسلابقورعلاتردصتمقساذإوةحصلابقورعلاتردصةدعملا
وأساسألافعضاذإوعفتةراوناينبلاماقتساايوقوساسألاتبثاذإفناينبلانمساسألالثم

ِناَوضِرَوهللانمٰىیوقَتىلعهَُهَناَيْنَُبسَمَأنَمَفأل:ىلاعتهللالاقدقواا

.°..فهجفشىلعُهَنايْنُبسسانممريح

لالحلاةليضفيف:يناثلالصفلا

يهوتابيطلانملكألابرمأ.«اًحِلاَص!وُلَمُعاَوِتاَيَطلانِاًولُك»:ىلاعتهللالاق

.فیعضدنسبرمعنباثیدحنمدمحأهاور)۱(

نمملسماور:هلوقبثيدحلاىلعيقارعلاقلعو)۲/۹نيدلامولعءايحإنمنيفوقعملانيبام)۲(

.ربغأثعشأرفسلاليطيلجرلاركذمث.ظفلبةريرهيبأثيدح
.٤:ةيآلانيففطملاةةروس(۳)

١/٠۹٠ينغملايفيقارعلاهلاق.هللصأاللطابلاقوءافعضلايفيليقعلاوطسوألايفيناربطلااور(8)
.١١٠:ةيالاةبوتلاةروس()

.١٠:ةيآلانونمؤملاةروس(1)



Y۷سفنلاةرطنق

لكىلعةضيرفملعلابلط»يييبنلانعهنعهللايضردوسعمنبانعو.لمعلالبقلالحلا

.ملسم

بلطهبدارأ:ءاملعلاضعبلاق.(ملسملكىلعةضيرفملعلابلط»:ٍولَيولاقاملو

هلایعىلعیعسنم»:لاقهنأالعهنعو.ًادحاونيئدحلابدارملالعجو‹مارحلاولالحلاملع

ةجرديفناكفافعيفًالالحايندلابلطنموللاليبسيفدهاجملاكوهفهلحنم

.“«ءادهشلا

.«ايندلايفهللاهدهز»:ةياوريفو«بلق

بطأ»:هللاقفةوعدلاباجمهلعجينإهللالأسينأٍَييبنلالأسادعسنأيورو

.«كتوعدبجتستكتمعط

[۲۳۷]هنعو×لالحلابلطىفاهنمةعستفءازجأةرشعةدابعلاا:مالسلاهيلع/لاقو

هنعهللاوحبصأوهلًاروفغمتابلالحلابلطيفًايناوىسمأنم»:لاقهنأمالسلاهيلع
.ضار

:لاقف؟هلأسمثهدبعبسکنمًانبلبرشهنعهللايضرقيدصلاركبابأنأيورو

نإمهللا:لاقمث«جرختنأهسفنتداکیتحءيقيلعجوهيفيفهعبصألخدأفموقلتنهكت

.ءاعمألاطلاخوقورعلاتلمحاممكيلإرذتعا

هفوجيفلخديالقيدصلانأمتملعاموأ»:لاقفكلذبربخأٍألَييبنلانأيورو
ے
س

ے

.(۳/۱)ينغملايفيقارعلاهلاقامهريغويقهيبلاودمحأهفعضوسنأثيدحنمةجامنباهاور()
يفروصنميبالوهللاليبسيقفهلايعىلعیعسنم::ةريرهيبأثيدحنمطسوألايفيناربطلاهاور()

مويءاجهلايعوهدلووسانلاةلأسمنعههجواهبفكيلالحبابنمهبسكمبلطنم:سودرفلادنسم
40(۳/0)ينغملايفيقارعلاهلاق.فيعضامهدانسإونيقيدصلاونييبنلاعمةمايقلا

هبلقنمةمكحلاعيبانيترهظًاموينيعبرأهللصلخأنم:بويأيبأثيدحنمةيلحلايفىلعيوبأءاور)۳(

.قباسلاردصملا.ركنمثيدحلاقو«ىسوميبأثيدحنمهوحنيدعنبالوءهناسلىلع
.قباسلاردصملا.هفرعأالنمهيفوسابعنباثيدحنمطسوألايفيناربطلاهاور)4(

ءلالحلانمديلابسكرشاعلاو«تمصلايفةعست:لاقهثأالإسنأثيدحنميمليدلاروصنمويأهاور()
.(4۱/۳ينغملا).ركنموهو

هیفوهلًاروفغمیسمآهديلمعنملاکیسمآنم:سابعنباثيدحنمطسوألايفيناربطلاهاور)9
.قباسلاردصملا«فعض



.ًايقتوهعبصإلخدأوًاطلغةقدصلالبإنمبرشهنعهللايضررمعنأيوركلذكو.ابيط

.هفوجيفلخدياملقعيناكنمالإكردأنمكرديمل:لاقهنأفلسلاضعبنعو
نملأسىسمأاذإيذلا»:لاق؟ملسملانملوسراي:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعو
.هامشغةشيعملااومشغمهنكلومعن»:لاق؟اذهسانلافلكوألوسراي:تلاق«هتّرْسِكنيأ

ىلإكلذىلعربصلاونطابلاورهاظلانعيهنلابانتجاوءعرولابلالحلالكأوةنسلابضئارفلا
.توملا

ةنسيفالإلمعيالوءالالحالإلكأيالفنيقيدصلابابفشاكينأبحأنم:لاقو
نمفلساماهبهلرفغيلالحلانمدبعلااهلكأيةمقللوأنإ:فلسلاضعبلاقو.ةرورضوأ
رجشلاقروطقاستامكهبونذهنعتطقاستلالحلابلطيفلذماقمهسفنماقآنمو«هبونذ
.ملعأهللاو

ةهيشلايف:لصف

لاقو."«هضرعوهنيدلًاربتسادقفتاهبشلاكرتنمف؛سانلانمريثكاهملعيال/تاهباشتم۸]
.”«كييريالامىلإكبيريامعد»:مالسلاهيلع

رمأو«هوبنتجافهيغنابرمأوءهوعبتافهدشرنابرمأ:ةثالثرومألا»:مالسلاهيلعلاقو
ناسنإلاىلعبجاولاناكانفصوامىلعرمألاناكاملف.«هملاعىلإهولكفمكيلعلكشأ
.تاهبشلانععرولاو؛مارحلابانتجاولالحلالامعتسا

ةئاموفلأةئامبقدصتأنأنميلإبحأةهبشلانممهرددر:ءاملعلاضعبلاقدقو
نببيهودنعكرابملانباوءةنييعنباو‹ليضفلاعمتجا:لاقو.فلأةئامتسغلبتىتحفلأ
بطرطالتخالهلكأالينأالإّيلِإماعطلابحأنموه:بيهولاقفبطرلاركذفةكمبدرولا

هجارخنملکايركبوباناکو«جارخلاهلجرخيمالغركبييألناك:ةشئاعثيدحنميراخبلااور()
تنهکتتنك:لاق؟وهامو:لاقف؟اذهاميردتأمالغلاهللاقوركبوباهنملافءيشبامويءاجف
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقدجملفهنمعوفرملانودهركذفءةيلهاجلايفناسنأل

.(۹۹/۲)ينغملايفيقارعلاهلاق:ریشبنبنامعنلاثيدحنمهيلعقفتم(۲)
نعينغملايفىقارعلاهلاق.يلعنبنسحلاثيدحنمهاححصومكاحلاو‹يذمرتلاو‹يئاسنلاهاور(۳) ۱.رافسألالمح



۹٢۲سفنلاةرطنق

.زبخلاكيلعقاضاذهىلإترظننإ:كرابملانبالاقف.اهريغوةديبزنيتاسببةكم

:نايفسلاقف.بيهوىلعيشغف.يفاوصلابعايضلالوصأنإ:لاق؟هببسامو:لاق

النألعهلل:لاققافأاملف.هيلعنوهأنأالإتدرأام:كرابملانبالاق.لجرلاتلتق

.نالفينبةاشنموه:تلاقف؟اهلأسفنبلبةآرماهتتأف؛نبللابرشيناكفًادبأزبخلكآ

تناكنيااهنآيقب:لاقهيفنمهاندأاملف«كلذتركذفءهلنيأنمهنأواهنمثنعلأسف

هلتلاقف.قحهيفنيملسمللعضومنمیعرتتناكاهنأل:لاق.هبرشيملف‹تتکسف؟یعرت

هللاوهتيصعمبةرقغملانأفهتبرشدقويلرفغينأبحأام:لاقف.كلهللارفغيبرشا:همأ

.ملعأ

لالحلانملوانتلاوةهبشلاومارحلادحيف:ثلاثلالصفلا

[۲۳۹]ًايهنم«ريغلل/اكلمهنوكتنقيتاممهضعبلاقفءةهبشلاومارحلادحيفءاملعلافلتحا

هنأكنظيفبلغينكلوكلذبنيقيكلنكيملاذإامأو«ضحممارحوهفعرشلايفهنع

.ةهبشوهفكلذك

اممنظلاةبلغنألءنظبلاغوأملعهبنوكيامضحملامارحلالب:نورخآلاقو

الًاكاشنىقبتىتحكلذيفنارمألاىواستاذإامأو.ماكحألانمريثكيفملعلاىرجميرجي

:تاجردثالثنعكلذوعرووىوقتةهبشوهيذلانعومزالضرفضحممارحوه

كلذوميرحتلالامتحاهيلإقرطتياملكنععانتمالاوهو‹نيحلاصلاعرو:اهدحأ

امعد»:مالسلاهيلعهلوقلهبانتجاعرولاف«مارحلايقتيالهنكلولالحهلامرٹکأنمملکالاک

.ةضراعمو٩هققحم:نيهجوىلعةبيرلا:انباحصألاقدقو.«كييريالامىلإكبيري

كلذوءمهتراغناثدحءقرطلاعاطقوءايارسلايديأيفنوكياملثم:ةققحملاف

عروهتلماعمنعجرخيلفمارحلايقتيالنميديأيفنوكياملثم:ةضراعملاو

.نيحلاصلا

 

لمحنعينغملايفيقارعلاهلاق.يلعنبنسحلاثيدحنمهاححصومكاحلاويذمرتلاويئاسنلااور()
.رافسألا

۳/٤٠ج/تاريخلارطانق

 



Aسفنلاةرطنق

ىلإيدؤينآهنمفاخينکلوءهلحيفةهبشالاملكوهونيقتمل|عرو:ةيناثلاةجردلا

.سأبلاهيفامةفاخمهيفسأبالامكرتوهومرحم

.”«سأبلاةفاخمهيفسأبالاممهكرتلنيقتمنوقتملايمسامنإ»:مالسلاهيلعلاقو

نإ:ءادردلاوبألاقو.مارحلايفعقننأةفاخملالحلاراشعأةعستعدنانك:سابعنبالاقو

نوكينأةيشحخلالحهنأىريامضعبكرتيىتحةرذلاقثميفدبعلايقتينأىوقتلامامت

:رانلانيبوهنیبًاباجحنوکیفًامارح

امىلإيدؤينأفاخيالوءالصأهيفسأب/الامكرتوهونيقيدصلاعرو:ةثلاثلاةجردلا]٤۲[

.هللاةدابعىلعىوقتلاريغهبدصقيوأهللاريغللوانتيهنكلوسأبلاهب

یتحًلیلقرادلايفتیشمول:ةأرماهلتلاقفءاودبرشهنآمهضعبنعيورامك

هتيشميفنيدلابقلعتتةينهرضحتملهنأكفاهفرعأالةيشمهذه؛لاقف.كيفءاودلالمعي

.كلت

تلصوأيتلاةوقلاينعي-ملاظقبطىلعينأج:لاقواهيلِإرذتعافلكأيملفءناجسلاديىلع

.مارحلاءاذْغلابتبستکاماعطلاهيلإ

وهولوأهلعرولانأهيفقيقحتلاو«نيقّدصلاعروينعأعرولاتاجردىصقأهذهو
نيقدصلاعرووهو«ةياغهلوبجاوضرفوعرولاكلذو‹ىوتفلاهمرحتاملكنععانتمالا

۔ورکمهببسبلصتاوأ«هورکمبهيلإلصوتوأةوهشبذخأاممهللسيلاملكنععانتمألاوهو
مويًارهظفخأناكهسفنىلعًاقيضتدشأدبعلاناكاملكوطالتخالايفتاجردامهنييو
.ةمايقلا

ةلاسم

:لاقفلسلاضعبنأملعاف؟نامزلااذهيفناطلسلازئاوجلوبقيفلوقتامليقنإف
ال:نورخآلاقو.هذخأهلفمارحهنآنقيتيالاملك:موقلاقفكلذيفءاملعلافلتخادق
نيطالسلالاومأىلعراصعألاهذهيفبلغألانأللالحهنأققحتيالامذخأينألحي
.زيزعوأمودعممهيديأيفلالحلاوءمارحلا

.ةجامنباهاور:(40/۳):ينغملايفيقارعلالاقهوحننع()
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امنإومارحاهنأققحتيملاذإريقفلاوينغلللحتنيطالسلاتالصنإ:موقلاقو

ءةيردنكسألاكلمسقوقملاةيدهلبقمالسلاهيلعيبنلانأللاولاق«يطعملاىلعةعابتلا

[٤٤۲]نمةعامجكردأدقو:اولاق."”تْحُسلِلَنوُلاَكَأ»:مهيفیلاعتلوق/عمدوهيلانمضرتقاو
:ماوذخأوةملظلامايةباحصلا نبدیزوءيردخلاديعسوبأوءةريرهوبأ:مهنم‹لاومألامهنم

نباو«سابعنباوءةمرخمنبروسملاسنأو«رباجوهللادبعنبريرجوبويأوبأو«تباث

نمسابعنباورمعنباذخآو«كلملادبعنمديزیوناورمنمةريرهوبأوديعسوبأاذخاف«رمع

.مهريغويعختلاميهاربإويرصبلانسحلاويعفاشلامهنمنيعباتلانمريثكذخأو«جاجحلا

بلاغلاوملظلابنوموسوممهذإريقفلالوينغلءيشمهلاومأنملحيال:نورخآلاقو

هنأنيقتيالام:نورخآلاقو.بانتجالامزليفبلغأللمكحلاومارحلاوتحسلامهلاومأىلع

الإهذخأهلسيلف.بصقلانيعكلذنأيقفلاملعينألإينفلانودرقفلللدلحوهفمارح

ريقفلاىلعجرحالوهكلامىلعهدرينأالإهذخأهلسيلفبصغلانيعكلذنأريقفلاملعينأ

نمناكنإوء«كشالبهذخأهلفناطلسلالامنمكلذناكنإهنأل«ناطلسلالام.نمهذخأينأ

.ملعلالهأكلذكو«قحهيفريقفللفرشعوأجارخوأءيف

امولالحلانمكيطعيامنإفكاطعأامناطلسلانمذخ:لاقهنأيلعنعيوردقو

نآرقلاارقومالسإلالخدنم:لاقهنأًاضيأبلاطيبأنبيلعنعو.رثكألالحلانمذحخأي

يفاهذخأيملنإفرانيداتئامةياوريفو؛مهرداتئامةنسلكنيملسملالامتیبيفهلفًارهاظ

اذإواولاقءهقحنمذخأيملاعلاوريقفلافكلذكرمألاناكاذإف:اولاق.ةرخاألايفاهذخأايندلا

الفهتیرذوهبحاصىلعهدرنکمیالًابصغوأهزییمتنکمیالوبوصغملامبًاطلتخمناک
[۲4۲]ريقفلايهنيوريقفلاىلعةقدصلابهرمأيلهللاناك/اموهبقدصتينأالإهنمناطلسللصلخم

.مارحهيلعوهولوبقلايفريقفللنذأيوأهلوبقنع

نيطالسلالاومأنأملعأهللاوىرأيذلاو«مارحلاوبصغلانيعالإذخأينأريقفللًاذإف

تاسوكملانموءنيملسملاىلعبورضملاجارخلانماهرثكأنألمارحلااهيلعبلاغلامويلا
نييومألانمنيضاملاةربابجلاوكولملايديأيفتناكيتلالاومألافالخببصفلاو

ةباحصلانممهريغوسادرملالبيبأوديزنبرباجلغاسكلذلوءمهريغونييسابعلاو
.مهنمذخألانيعباتلاو

.٤٤:ةيآلاةدئاملاةروس(١)
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كراجنمذخ:لاقف؟هیلإيدهيراشعهلراجنعلجرهلأسديزنبرباجنايوردقو

.لضفأاذهلثمنعهزنتلاونيراشعلاماعطنملكأهنأريبجنبديعسنعيورو.كاطعأام
ةلاسم

هللیق؟تالماعملايفرظنهلسيلنمممهریغوقاوسألالهأةلصيفلوقتامليقنإف

دسفلوقينأبثحبلامزليالوهنمذخألاىلعجرحالفرتسلاوحالصلاناسنإلارهاظناكاذإ

اذهيفلصألاوهامملعامث.مهلاوحأنعسسجتونيملسملابنظءوسكلذنألنامزلا

:نيئيشانهاهنأوهوبابلا

هبكاتأامذخأتنأوهوةحامسلاورسيلاىلععوضوملارهاظلاعرشلامكح:امهدحأ

.هنيعببصغوأمارحهنأتنقيتوأهتبرتسانإالإلأستالوحالصلاهرهاظنم

يقتملاىلعرمألا:ليقامكديدشتلاوقييضتلاىلععوضوملاعرولامكح:يناثلاو

ثحبلاةياغثحبيوألأسيىتحدحأنمًائيشذخأيالنأعرولامكحفنيعستلادقعنمقيضأ
ربخأفهبرشيذلانبللانعرمعلأسامكو«هأيقتف/هبرشيذلانبللانعهمالغركبوبألأسامك[7٢]

:نامكحعرشللنكلودحاولصألايفامهالكوعرشلانمًاضيأعرولاوءةقدصلاليإنمهنأ
طوحألامكحو‹عرشلامكح:هللاقيزاوجلامكحفءطوحألالضفألامكحو«زاوجمكح

كلسنمفديدشعرولامكحنأريغلصألايفدحاوامهو«عرولامكح:هللاقيلضفألا

.كلذهلمتيالفالإودئادشلالامتحاىلعهسفننطوينأهلدبالفهقيرط

دنعلإاهيلعمدقيالةتيملاةلزنمبمهيديأيفسانلاهلوادتياملكأهدنعنكيلو
نإهرضيالوكلذيفرذعهلنوكيفةعاطلاىلإهغلبيامرادقمالإاهنملوانتيالمثءةرورضلا

نسحلالاقاذهلو.رذعلابىلوأىلاعتهللانإفلوهجممارحوهوأءةهبشهلصأيفناك
.توقلابمكيلعفقوسلادسفذإ:يرصبلا

ًافيغرذحخايمثةثالثوأنيمويوأًامويهسفنعوجيناكهنأدرولانببيهونعيوردقو

ناكنإومهللاءهلكآملًالإوفعضلاىشخأوةدابعلاىلعىوقأالينإملعتكنإمهللا:لوقيف

.هلكأيفءاملايففيغرلالبيمثينذخاؤتالفمارحوأثبخنمءيشهيف

نمسيلنکلو«نولكأتامم:لاقف؟لكأتنيأنم:هلليقنيعرولاضعبنإ:لاقيو

مهنودنمامأو.انغلباميفعرولالهأنمايلعلاةقبطلاةقيرطهذهفتاهبشلانمنوزرحتياوناك
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ناسنإلاينتعيامردقبو«رادقمىلععرولانمًاضيأمهلورادقمىلعثحبوطايتحامهلف

.المعنسحأنمرجأعيضيال/ىلاعتهللاوىنمتيامنوكي

لالحلانمذخألايف:عبارلالصفلا

لوضفلادحامو؟لالحلابناجنعانربخأفهتتيبدقمارحلابناجاذهف:لئاقلاقنإف

الوًالوضفنوكيالوًابدأكلذنوكيدبعلاهذخأاذإيذلارادقملاامو؟باسحلاهنممزلييذلا
ةئالثةلمجلايفحابملالاوحأنأملعا:فلسلاضعبلاق:هلليق؟باسحالوسبحهيفهيلع

ًاركتمًالعفهتمذخألانوكيفءايئارمًايهابمًارخافمًارثاكمدبعلااهذخأينأ:اهدحأ

ىلعبجوتسيرشوركنموهوءريعتلاوموللاوباسحلاوسبحلاهلعفرهاظىلعبجوتسي

.ةيآلا.”وُهلَوبعلاينداُةايَحْلاامّ

 

وهوهللايقلًايئارمًارخافمًارثاكمًايهابمًالالحايندلابلطنم»:مالسلاهيلعيبنلالاقو
.هبلقبكلذهدصقىلعهللصحديعولاف."«نابضغهيلع

سبحلاهيلعبجوتسيرشكلذفريغالهسفنةوهشللالحلاذخأينأ:يناثلامسقلا

اهلالح»:مالسلاهيلعلاقو.""'ميعتلانَعٍنئَمْوُينلت:ىلاعتهلرقلباسحلاو
٤1(اس

ىلاعتهللاةدابعىلعهبنيعتسيًاردقرذعلالاحيفلالحلانمذخأينأ:ثلاثلامسقلا

بجوتسملب«باتعالوهيلعباسحالوبدأوهنسحوريخهنمكلذفكلذىلعرصتقيو

:هلوقىلإ.ُةةَنَسَحاندايفاينبرنيملسملانعةياكحىلاعتهلوقلةحدملاورجألاهيلع

.«اوبسكاممٌبيصَتهَلكيل

.۳۹:ةيآلادمحمةروس(۱)

.۸:ةيآلارثاكتلاةروس()
ثيدحنمبعشلايفيقهيبلاوءةيلحلايفميعنوبأهاور.هوحننع(۲۱۷/۳)ينغملايفيقارعلالاق(۳)

.فیعضدنسبةريرهيأ

:ظفلبعطقنمدانسإببلاطيبأنبيلعىلعًافوقومةقيرطنمبعشلايفيقهيبلاوءايندلايبأنباهاور()
.(۳/٥٠۲:٦۲۱)ينغملايفيقارعلاهلاق.اعوفرمهدجأملو«رانلااهمارحو

.٠٠٠٢٠۲:ناتيآلاةرقبلاةروس()

]٤٤۲[
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 ] ًايعسوهراجىلعًافطعتوةلأسملانعًافافعتسا/الالحايندلابلطنم»:مالسلاهيلعلاقو7

هللةدومحملادصاقملاهذهاهبدصقاملكلذو."هردبلاةليلرمقلاكةمايقلامويءاجهلايعىلع

.هناحبس

لالحلالوضفتافآيف:لصف

نمذخأنم»:مالسلاهيلعلاقءداهتجالاةيلبوةدابعلاةفآيهلالحلالوضفنأملعا

لوضفلاتافآتلمأت:ءاملعلاضعبلاق."رعشياموهفتحذخأهيفكيامرثكأايندلالالح

.نأشلااذهيفلوصأنهتافآرشعيهاذإف

هنأمالسلاهيلعيبنلانعيوروهرونباهذوبلقللةوسقلكألاةرثكيفنأ:لوألا

°”«ءاملاهيلعرثكاذإعرزلاكتوميبلقلانإفبارشلاوماعطلاةرثكببولقلااوتيمتال»:لاق

راخبلاةرثكوهيلإعفتريراخبلاو«يلغتبلقلاتحتردقلاكةدعملانأبءاملعلاضعبهبشدقو

.هجمستوهردکت

نعيوردقوءداسفلاولوضفللاهئاعبناوءاضعألاةنتفلكألاةرثكيفنأ:ةيناثلا
.°«ةدابعلانعةلسكم«مسقللةثروم‹نيدللةدسفماهنإفةنطبلاومكايإ»:لاقهنأهايييبنلا

مارحلانم«هينعيالامىلإرظنلاهنيعتهتشاًارطبًاناعبشناكاذإلجرلانإفقدصدقو
ءهيلإىشملالجرلاو‹ةوهشلاجرغلاو«هبملكتلاناسللاوءهيلإعامتسالانذألاوء‹لوضفلاو

.اهنمءيشىلإحمطتالةنكاساهلكءاضعألاتناكًاعئاجناکذإو

رئاسعاجعبشنِإوءءاضعألارثاسعبشوهعاجنإوضعنطبلا:ءاملعلاضعبلاقو
مارحلالخدأنإهبارشوهماعطبسحىلعهلاوقأولجرلالاعفأنأرمألاةلمجو.ءاضعألا

.هتمودبتلاعفألاولاعفألالدبماعطلانأكلوضفلاتجرخلوضفلالخدأ/نإو؛مارحلاجرخ[]

قدصدقلوءةنطفلابهذتةنطبلانأل؛مهفلاوملعلاةلقلكألاةرثكيفنأ:ةثلاثلاو

هفعضلكوتملانبءىناه؛هيفوسنأثيدحنمرازبلاهاور:(۲۲۹/)ينغملايفيقارعلالاقهوحننع)۲(
.نابحنبا

.لصأىلعهلفقأمل(۷۸/۳)ينغملايفيقارعلالاق(۳)
تاعوضوملاةركذتيفينارسيقلانبا‹(۱۲۳/۱)نيحورجملايفنابحنبا:دنعثيدحلافارطأ()

.(۳۰۹٦)زنكلايفيدنهلايقتملا‹(۳/۱۲۷۱)نازيملاناسلينرجحنبا(۳٢)
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.هربتخانملهملعرهاظرمأاذهولقعلاريغيالانإف

ترتفوءانيعهتبلغوءهندبلقثلكألارثكاذإوءةدابعلاةلقلكألاةرثكيفنأ:ةعبارلاو

هيلعوهلادبسيلبإنأمالسلاهيلعىيحينعركذدقو.دهتجانإوءيشهنمءىجيالفهؤاضعأ
اق.مدآينباهبديصأيتلاتاوهشا:لاق؟هذهام,:ىیحيلاف.قيلاعم Fi:لاق

يشبملنيفاذهف:ًادبأًادحأامنمپيصللنأمرجلا:هللاهنعلسيليإلاقفادباهدعب

ضعبلاق؟ةدابعلايفعمطيمثةليلهرمعيفعجيملنمبفيكفةدحاوةليلالإهرمعيف
.ةعاجملااهتالآو‹ةولخلااهتوناحهفرحةدابعلا:ءاملعلا

يضرقيدصلاركبيبأنعيوردقو.ةدابعلاةوالحدقفلكألاةرثكيفنأ:ةسماخلاو

ًاقايتشاتملسأذنمتيورالويبرةدابعةوالحلجألتملسأذنمتعبشام:لاقهنأهنعهللا

:هلوقباييبلاراشأهيلإوًافشاکمهنعهللايضرناكو.نيفشاكملاةفصهذهويبرءاقلىلإ

ضعبلاقو«هسفنيفرقَوءيشوهامنإومايصالوةالصلضفبركبوبأمكلضفام»

]۷٤۲[.ينطببيرهظقزتلااذإ/ةدابعلانوكتامىلحأ:فلسلا

ًاتوقالإكيتأياللالحلانأل؛مارحلاوةهبشلايفعوقولارطخهيفنأ:ةسداسلاو

.ًافزجًافزجكيتأيمارحلاو

مثءاثلاثهلكأبمث«أيناثهتئيهتبوءألوأهليصحتبندبلاوبلقلالغشهيفنأ:ةعباسلاو

تافآوأةفآندبلايفهنمودبتنأنمءاسماخهنمةمالسلابمثءًاعبارهنمصلختلاوهغارفإب
°"«مزاللاءاودلكلصأو».ةمحلاينعي.«ةدربلاءادلكلصأ»مالسلاهيلعلاقدقو«للعو

.ةيمحلاينعي

نمهندبغرفتساو.هیهتشيوهوالإلكأيالوهيهتشيوهوماعطلانمهديعفرنم:لاقيو

نمماعطینهیل:یرسکةدئامىلعبوتكم:لاقيو.ًادبأبيبطىلإجتحيملمونلالبقلوبلا

هللادبعنبرکیيألوقنمرداونلايفيذمرتلاميكحلاهاور:(۲4/۱)ينغملايفيقارعلالاقهوحننع()

.ًاعوفرمهدجأملوينزملا
ةيهانتملاللعلايفيزوجلانبا‹(۹۸۱/۴)‹(۳۱/۲٥٥)لماکلايفيدعنبا:دنعثيدحلافارطأ()

ناسليفرجحنباء(١٤۱۳)نازيملايفيبهذلا«(۲/۱٠)نيحورجملايفنابحنبا((۱۷/)
.(١/١٤۱)افخلافشكيفينولجعلا‹(۳/٠۷١١۱)نازيملا
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تلكأاموءهتلكأدقفهيهتشتتنأوهتلكأامهلضفنمةجاحلايوذىلعلضفأوءهلحنمهلكأ

.كلكأدقفهيهتشتالتنأو

يدنهبيبطءكولملانمهريغوأديشرلانوراهدنعءابطألانمةعبرأعمتجا:لاقيو

لاقف.هيفءاداليذلاءاودلامكنملكفصيل:كلملالاقف.يوادوسويقارعويمورو

وه:يقارعلالاقو.ضيبألاداشرلابحوه:يمورلالاقو.دوسألاجليلهإلاوه:يدنهلا

.راحلاءاملا

راحلاءاملاو‹ةدعملاقفريداشرلابحو‹ةدعملانمعيجليلهإلا:يوادوسلالاقو

تنأوالإماعطلايفكديعضتالنأ:لاق؟هيفءاداليذلاءاودلاام:هلاولاقف.ةدعملايخري
رشكتوسفنلاتقملكألاةرثكيفنإفًاضيأو.تقدصاولاقف.هيهتشتتنأوهنمعفرتوهيهتشت
.لبازملايفروديلكألاريثكلاو«دجاسملايفنورودينيملسملانإوءوضولا

ىتحءالخلاىلإتفلتخادقلءالؤهاي:هدهزعملوقيناكهنأ/رانيدنبكلامنعو]4۸[

عييضتو«سانلاىلإعمطلاوءایندلابلطنماذهيفامعمتييحتسا الاملكألاببسبتقولاميم

تاركسةدشنأربخلاىفدرودقو«توملاتاركسةدشةرخألارومأنم:ةنماثلا
.كلتنمهلرثكأاذهنمرثكأنمفءايندلاتاذلردقىلعتوملا

ْمُكِتاَيَحيفُمُكِتايَطْمُتْبَعأَ:ىلاعتهللالاقوةرخأآلايفباوثلاناصقن:ةعساتلا
دقوةرخألاتاذلننمهلصقتياينالاتاذلنمدبعلاذخأيامردقبهنأىوريوةيآلاالا
:هلليقفالسلاهيلعدمحمانينىلعايندلاضرعىلاعتهللنأيور

,

نمكلصقنيالو
.كلذبهيلعهللالضفتينأالإناصقتلا٠هريغلنألدف‹«كلذبهصخءيشكترخآ

معطيوءحمقلاقيقدهلايعمعطيوءريعشلالكأيناكمالسلاهيلعناميلسنآیوریو
اهيفةاودألجرهاطعأفءامبىعدفشطعهنعهللايضررمعنأيورو.يراوحلانيكاسملا
لاقف.هوأ:لاقفكسمأفءًاولحًادرابءاملادجوهيفنمرمعاهيرقاملف؛تارمثاهیفذبنءام
يفمكانكراشلةرخأآلاالولكحيوءينعنميذلاكلذ:رمعلاقف.ةوالحهتولآءام:لجرلا

.٢٠:ةيآلافاقحألاةروس()
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امعممهيلعلضفتيالىتحايندلايفعوجلالهأيسنتلكألاةرثكنأ:ةرشاعلاو
لوضفلاذخأيفبدألاكرتيفموللاوخيبوتلاوباسحلاوسبحلانمةرخالايفهلاني
كيلعفربتعاورظننملةيافكاهنمةدحاويفورشعلاةلمجهذهف.ملعأهللاوءةوهشلابلطو
مث؛باذعلاكمزليفةهبشوأمارحيفعقتالثلةوقلايفغلابلاطايتحالابدهتجملااهي
[٤٤۲]يفیقبتورشيف/عقتالئلىلاعتهللاةدابعىلعةدمعنوكيامىلعلالحلانمراصتتقالا

.باسحلا

لصف

ىلإلصألايفجاتحي:هلليق؟ةنسحوأًاريخريصيىتححابملاطرشامف:ليقنإف

.نيطرش
.لاحلا:امهدحأ

.دصقلا:ىناثلاو

كلذببسبعطقنيةغلبلاذخأيملنإوءةرورضورذعلاحيفنوكينأوهف:لاحلاامأف

.رذعلالاحكلذفحابملاكرتنملضفأوهلفنوأةنسوأضرفنع

ىنعمو«هتدابعىلعهبةناعتسالاوهللاةعاطىلعىوقتلاهلكأبدصقينأوهف:دصقلاامأو

رذعلاحيفناكنإفكلذذخأاملهللاةدابعىلإلصوتلانمهيفامالولهبلقبركذينأدصقلا

نملعفلاكلذريصيالفرذعلاحيفنكيملودصقلااذههبناكوأءدصقلااذههلنكيمل

الهنأب‹لمجمدصقوةريصبىلإجاتحيبدألاكلذظفحىلعةماقتسالامث«تاريخلاةلمج

ضعبيفةجحلاركذنعىهسنإهنأىتح«ةدابعلاىلعاهبةناعتساللالإايندلانمذخأي
.ةجحلاركذديدجتنعلمجملادصقلاكلذهازجألاوحألا

رذعلابذخألالهو؟باذعهمزليوأ؟ةيصعماذهلهفةوهشبلالحلاذخأنإف:ليقنإف

هکرتيفسیلوءبيدأترمأهيفرمألاوةنسحوريخوةليضفكلذنإ:هلليق؟المأضرف

مويدبعلالأسُينأبءةدمهيلعباسحلاوةنجلانعسبحلاهيلعامنإو«باذعالوةيصعم
ىفباسحلارادقمةنجلانعسبحلاو؟كلذبدارأاذامو؟قفنااميفو؟بستكااذامعةمايقلا
دقىلاعتهللاف:ليقنإف.ةيلبكلذبىفكوًانايرعًاناشطعاهفواخمواهلاوهأنيبةمايقلاةصرع
؟اذاملهذخأيفريعتلاوموللافلالحلااذهانللحأ

[0٥۲]كلذبريعيهنإفبدألاكرتفكلملاةدئامىلعسلجأنمكبدألاكرتل:هلليق/



سفنلاةرطنق۱۸

لكنمىلاعتهللادبعوهوهتدابعلدبعلاقلخىلاعتهللانأبابلااذهيفلصألاوماليو
يأنمةدابعاهلكهلاعفألعجيوكلذهنكميهجولكنمىلاعتهللادبعينأدبعلاقحفهجو

ريغنمكلذنمهنکمتعمهبرةدابعنعلغتشاوهتوهشرثاوكلذلعفيملنإوءهنكمأهجو

نمرييعتلاوكلذبمولملاقحتسادقف-ةوهشومعنترادالةدابعوةمدخرادرادلاو-رذع
.هللابالإةوقالولوحالوًادشارلصألااذهلمأتفديس

لصف

.ةثعابةوهشوةسامةجاح:ناثئيشبارشلاولكألاىلإيعادلانأملعاو

هيفاملاعرشوًالقعهيلإبودنماذهوشطعلانكسوةعوجلادسامىلإوعدت:ةجاحلاف

فعضينأل؛موصلايفلاصولانعيهنلادروكلذلو«ساوحلاةسارحوسفنلاظفحنم

.ةدابعلانعزجعيودسجلا

:نيعونىلعف:ةوهشلاامأو

.ةيافكلارادقمىلعراثكإلاىفةوهش:امهدحأ

.ةذلملاناولألالوانتيفةوهش:يناثلاو

نألل؛لقعلاوعرشلايفعونمموهفةجاحلاردقىلعةدايزلاةوهشوهو:لوألاعوتلاامأف
عرشلاولقعلايفهيلإًابودنمةيافكلاردقناكامكرضمهرشومهنةيافكلاىلعدازاملوانت
:رعاشلالاق.مؤشمهنلاو‹؛مؤلبغرلا:ءاملعلاضعبلاقو

رهدتالكأةعاسةنلباهاخأتعمةلكأنممكف

يرديناكولهكالههيفورمألىیعسيبلاطنممكف
مدآنبابسحنطبلانمرشءاعومدآ/نباألمام»:لاقهنآٍالَييبنلانعيورو]1٥[

.°”«حيرللًالثو«بارشللًاثلثو؛ماعطللًاثلثفلعفيملنإفءهبلصنمقيتاميقل
يفسانلابهاذمفءةيهشلاعاونألابلطوةذلملاءايشألاةوهشوهو:يناثلاعونلاامأو

نأل؛ىغطتالىتحاهدايقهللذیلىلوأاهنعسانلافرصنأىرينممهنمفةفلتخمكلذ

الكلذكناكنمو«ىضقنتالتاوهشريسأناسنإلاراصكلذاهاطعأنإفةيهانتمريغاهتاوهش
۱:يتسبلاحتفلايبالدشنيوحالصهلجري

ثیدحنمةجامنباو‹يئاسنلاو؛نسحلاقويذمرتلاهاور:(۲/٤)ينغملاييقارعلالاقهوحننع)۱(

.بركيدعمنبدادقملا
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نارسخهيفاميفحبرلابلطتلهتمدخلىعستمكمسجلامداخاي
ناسنإمسجلابالسفنلابتنأفاهلئاضفلمكتساوسفنلاىلعلبقأ

:نورخآلاقو.ةنجلاكدعوم:لوقيفاهيهتشيوةهكافلاىلعرميناكمزاحابأنأيورو

اهنعرسختفاهتاوهشلينباهطاشنواهحايترانمكلذيفاملىلوأاهتاذلنمسفنلانيكمتلب

.رومألايفةناعتسانعلكتالوءلومأمكردنعرصقتالفروصحملاةدالبوروهقملاةذل

ةطيلسلاسفنلاوءةطالساهتاوهشلكاهئاطعإيفنأل؛ىلوأنيرمألاطسوتلب:نورخآلاقو

فكضعبلانعاهعتميفوةزجاعةديلبلاسفنلاوءةدالباهتاوهشعيمجنماهعنميفوءةدناعم
بهاذملاهبشأيرمعلاذهوءةدالبلانعاهلمسحضعبلانماهنيكمتيفوةطالسلانعاهل

.ملعأهللاودمحأرومألايفطسوتلانأل؛دادسلاب

ذإ‹مايأللًاعيضمءمعطللًالامحتنكًالإولكألايفبدألاببلاطلااهّيأكيلعمث
[۲١۲]الفكلذىلعسفنلاتهركأنإوةدعملا/تألتمااذإءيشاهنمءىجيالةدابعلانأانيقيانملع

رونيأفلكألاةرثكعمةدابعلاةوالحبعمطتال:ليقكلذلوةوالحالوةذلةدابعلاكلتلنوكت

.ةوالحالبةدابعيفوةدابعالبسفنيف

اوناکفىلاعتهللالاجررثكأتبحص:لاقهنأمهدأنبميهاربإنعيورىنعملااذهلو

‹ةدابعلاةذلدجياللكألارثكينممهللق:عبرأبمهظعفايندلاءانبأىلإتعجراذإ:يننوصوي

نمو«یلاعتبرلایضررظتنیالفسانلایضربلطينمو«ةكربهرمعيفدجيالًاريثكمنينمو
.مالسإلانيدىلعايندلانمجرخيالفةبيرولوضفبمالكلارثكي

°”لادبألاتراصاهبوةعيرألالاصخلاهذهيفهلكريخلاعامج:ءاملعلاضعبلاقو

ضعبلاقو.ليللارهسوءقلخلانعلازتعالاو«تمصلاوءنوطبلاصامخإ؛ًالادبأ
‹ماعطلانمتوقلا:هجوأةعبرأىلعةضايرلاو«تاضايرلاعاونأبكسفندهاج:ءامكحلا

ةلقنمدلوتيف.مانألاعيمجنمىذألالمحو‹مالكلانمةجاحلاومانملايفضمغلاو

ءتافألانمةمالسلامالكلاةلقنموءتادارإلاوفصمانملاةلقنم«تاوهشلاتومماعطلا
.تاياغلاىلإغولبلاىذألالامتحانمو

 

لصف

ةمدقتملاباوبألاهذهيفةحورشملاةسمخلاءاضعألاهذهةاعارمبهللاكدشرأكيلعف
یا

.لادبألافيرعتنعتملكتنأقبس)۱(



A5سفنلاةرطنق

الیتح‹سارتحأإلاةياغاهيلعسرتحاف‹نطبلاو‹عمسلاو‹نيعلاو‹ناسللاوء‹بلقلا:يهو

وجرمفءاضعألاهذهةنايصتلصحاذإفءلالحنمفارسإولوضفومارحوةيصعميفكعقوت

./ءاضعألاهذهلعبتامهنأل؛نيلجرلاونيديلانمناكرألارئاسرشيفكتنأ

[ror]سملتوأءًامارحالامامهبلوانتوأءًاملظًادحأامهببرضتنأنمنيديلاظفحاو/

نإف؛هبقطنلالحيالامامهببتكتوأقلخلانمدحأامهبيذؤتوأءًامارحًاسوملمامهب

.هنمناسللاظفحبجياممملقلاظفحافنيناسللادحأملقلا

ملاظناطلسبابىلإامهبىعستوأمارحىلإامهبيشملانعامهظفحافنالجرلاامأو
ينغلعضاوتنما:مالسلاهيلعلاقدقو«هداوسلریثکتوهلعضاوتكلذنال؟ةرورضريغب

.ملاظينغبكنظامفحلاصينغيفاذه.«هنيداثلثبهذ

يفاهنمًائيشكرحتالفاهلامعأنملمعكئاضعأبكتانكسوكتاكرحنإفةلمجلاىلعو
.نارطشةدابعلانأملعاو.هللاةعاطيفامهلمعتساوًالهأىلاعتهللاةيصعم

.تاريخلاباستكارطش:امهدحأ

لكىلعتائيسلاوىصاعملابانتجارطشفءىوقتلايهوتائيسلاكرت:يناثلارطشلاو

هيلعسنويليناثلادباعلالاقكلذلو.تاعاطلاباستكارطشنمفرشأوحلصأوملسألاح

ةدعلادومعيهوًائيشاهيلعنورثؤيالفتاولصلامهيلإتببحنمسانلانمسنوياي:مالسلا
هيلعنورثؤيالفموصلامهيلإببحنممهنمو؛لاهتبالاوعرضتلاوقدصلاوىلاعتهللتاينلاب
.ًاثيشاهيلعنورثؤيالفةقدصلامهيلإتببحنممهنموءاثيش

لعجاوءءوسلكنعتمصلاكموصلعجافلاصخلاهذهكلرسفمانأوسنوياي

بناجاذٍإفهنمیکزأءيشبمصتالوهنملضفأءيشبقدصتتالكنإفىذألافككتقدص

باستكاوًاعيمجنارطشلاكللصحنإفءهيفداهتجالاوةياعرلابىلوأيصاعمللبانتجالا

نإف«تمنغوتملسدقلو؛كدارملصحو/ء؛كرمألمكتسادقفيصاعملابانتجاوتاعاطلا[٢٢۲]

ترسخالإو«منغتملنإملستفيصاعملابانتجابناجكلذنكيلفامهدحأىلإالإغلبتمل

كراهنمايصكعفنياموءةدحاوةدارإبطبحيمثهبعتوليللامايفكعفنيامفءاعيمجنيرطشلا
.ةدحاوةملكبهدسفتو

ىلعء(١١٠)ةرثتتملارردلايفيطويسلاء‹(۲/٤۲۳)افخلافشكيفينولجعلا:دنعثيدحلافارطأ()

.(١۱۷)تاعوضوملاةركذتيفينغملا؛((۳۳۹)ةعوفرملارارسألايفءىراقلا
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.ًاثيشةمالسلابلدعأال:لاقف؟رشلاليلقريخلاليلقرخأآلاورشلاريثكريخلا

فنصوءاودلاوهفتص:نافنصضرملاةجلاعمنأكلذوضيرملالاحءانلقاملاثمو

عفنيالذإ«ىلوأهبءامتحالافًالإوحصوءىربدقضيرملابكنأكفاعمتجااذإءامتحالاوه

لکلصأ»:مالسلاهيلعلاقدفو‹ءاودلاكرتعمءامتحالاعفنيدقلوءامتحالاكرتعمءاود

.قيفوتلاهللابوءاودلكنعينغتاهنأملعأهللاوىنعملاو.اةيمحلاءاود

لصف

قيرطكولسنعوءهللانعقئاوعلارطانقيهةمدقتملاةعبرألارطانقلاهذهنأملعا

.سفتلاوءقلخلاو«ناطيشلاوءايندلايهوةرخألا

نإ:هجوأةثالثنمولخيالاهيفرمألانأل؛اهيفدهزتواهرذحتنأكلقحف:ايندلاامأ

ةضيقنايندلانأو.«كيلووكبيبحوهوىلاعتهللةودعايندلانأكبسحفرئاصبلالهأنمتنك

.كتميقلقعلاوكلقع

نمغلبايندلانأكبسحفاهيفداهتجالاوىلاعتهللاةدابعيفممهلايوذنمتنكنإامآو

.اهباستكانعًالضفةدابعلاةدارإنمكعنمياماهمؤش

ىلعثعبتكلةمهالوءقئاقحلابكلةريصبالءةلفغلالهأنمتنكنإامأو

[٥٥۲]نإ:نسحلالاقامككقرافتوأاهقرافتنأامإىقبتالايندلانأ/كبسحفءمراكملاباستكا

نسحأدقلو؟اهيلعزيزعلارمعلاقافنإوءاهبلطيفًاذإةدئافياف.اهلقبتملايندلاكلتيقب

:لئاقلا

لاوزىلإكاذريصمسيلأًاوفعكيلإقاستايندلابه

نماهتاعبتوءاهرضبءىيفيالاهعفننأوءاهلءاقبالايندلانأتملعوكلقعبترظناذإف

يفتدهزءةرخالايفليوطلاباسحلاوميلألاباذعلاوءايندلايفبلقلالغشوندبلادك

ىلإمعنتلاوذذلتلاعدتوكبرةدابعىلعهبنيعتستلءهنمكلدبالامالإاهنمذخأتالواهلوضف

.نيملاعلابرراوجيفميعنلارادةنجلا

ِتاَرَمَحْنِمُكدْوُعَأٌبَرلَو:مالسلاهيلعهيبنلهللالاقامهنمكيفكيف:ناطيشلاامأو
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ًاجاتحمهودعنمهتمصعوهبربهتفرعمعممالسلاهيلعلوسرلاناكاذإفةيآلا.”«نيِطاَيّشلا

هدرجتوناطيشلاثبخوكصقنوكلهجعمكبفيكفءناطيشلانمذيعتسينأىلإ
.هركذماودوهللاةعاطيفدجلاوهدئاكمنمهللابةذاعتسالاالإهنمكيجنيالًاذإف«كتاداعمل

سيلهنر:هناحبسهللالاقناطيشلاكنمسئيلاجرلاةميزعترهظأوكلذتلعفنإف
امو؟ايندلاام:لاقثيحمزاحوبأقدصدقلوةيآلا...”اوتماءَنيَِلاىلعٌناَطْلُس

عفنامفعيطأدقلهللاوف:ناطيشلاامأو«ينامأفىضماموملحفيقبامف:ايندلاامأ؟سيليإ

.ملعأهللاورضامفىصعدقلو

رمأتدسفأوتملأ/مهئاوهأيفمهتقفاوومهتطلاخولكنأمهيفكبسحف:قلخلاامأو]٦٥[

نأنمأتالمثءكايندرمأكيلعتردكو«مهتاوفجومهتاياذأبتبعتمهتفلاخنإوءكترخآ

‹بجعلاوةنتفلاكيلعفاخأكومظعوكوحدممهنألومهرشيفعقتفمهتاداعمىلإكوثجلي

ةفآنيرمألاالكفىرخأهللاريغلبضغلاوقراتنزحلاكيلعفاخأكورقحوكومدنإو

.ةكلهم

كنورجهيوكنوكرتيفيكمايأةثالثربقلايفترصامدعبمهعمكلاحركذامث

هناحبسهللاالإىقبيالف«كوريملوًامويمهرتملكنأككنوركذينوداكيالف«كنوسنيو

ءافولاةلقممقلخلاءالؤهعمكمايأعيضتنأميظعلانبغلانمنوكيالفأ.كلمعحلاصو
الو«كقيفوتوكلوحهبو؛كريصمهيلإيذلاىلاعتهللاةمدخكرتتومهعمءاقبلاةلقو؛مهنم
عیمجيفهيلعلكتاو.كناجاحيمجينيكسمايهيلعلّوعف‹نيدبألادبأوهالإكلىقبي
قيفوتلاهللابو«كتامهمعيمجدنعو‹كمامأهدجت؛كرومأ

يفيهفاهترايتخٳءوسواهتدارإةءادرواهتالاحنمهدهاشتاماهنمكبسحف:سفنلاامأو
ةمعنلالاحيفوءاليفطاهارتةبيصملالاحيفوعبسبضغلالاحيفوءةميهبةوهشلالاح
ترطباهتعبشأنإ«الاتخماهارتمبشلالاحيفوءانونجماهارتعوجلالاحيفوهًانوعرفاهارت
:لوألالاقامكيهو«تعزجوتحاصاهتعوجنإو

َسمَْلانإ:هلالجلجاهبملاعلااهقلاخلاقامكاهنإفاهنعلفغتنألجرلااهيأكايإف

.۹۷:ةيآلانونمؤملاةروس()
.۹۹:ةيآلالحنلاةروس(۲)



۲Y۳سفنلاةرطنق

]۷٥۲:نسحأولئاقلاقدصدقلولقعنمل/اهيبنتاذهبىفكو."”هءوُسلابِةَراَمَأل

ًاناطيشنيعبسنمثبخأسفنلافاهلئاوغنمرذحاوكسفنقوت

بصتلاحلكبكبلقاهتفلاخمىلعنطووؤنلابةزامألاةعاذخلاهذهلهللاكمحرهبنتف

:لئاقلالاقدقو.هاوساهلةليحالىوقتلاباهماجلإبكيلعمث«ملستو

ريثأتاهلسوقنملبنلابيتنومريعبرأبتيلتباينإ

قيرطلاءاوسىلعاننيعينأوقيفوتلانسحباندمينألوؤسمريخهللالأسنو
ریدقءيشلکىلعوهومهملكليفاكلاهناذ

٩همرکوهنمبهقیفوتوهنوعنسحوهللادمحبسفنلاةرطنقتمت

 

.۳٥:ةيآلافسويةروس()
.ريخألاعبآرلاىلإلوألاءزجلانمنيدلامولعءايحإيفةرطنقلاهذهنومضمرثانت)۲(



ةرشعةيناثلاةرطنقلا

ضراوعلاةرطنق

:باوبأةعبرأاهيفو

.لكوتلاباهتيافكوهبسفنلابلاطتوقزرلاباب:اهدحأ

ەديريوأهوجريوأناسنإلاهفاخيءيشنمبلقلاىلعرطختيتلاراطخألاباب:يناثلاو

.ضيوفتلاباهتيافكوهداسفوأكلذيفهحالصيرديالوهرکیوأ

.ربصلاباهتيافكودئادشلاوبئاصملاباب:ثلاثلابابلاو

سفنلاوءالاحفلاحهيلعدريرمألاوقلخلابهناحبسهللانمءاضقلا:عبارلابابلاو

ضراوعلايهةعبرألاهذهف.ءاضقلالوزندنعىضرلاببابلااذهةيافكوطخسلاىلإعراست

نع/هلغشتالثلاهليبسدسينأهيلعبجاولافءةدابعلانعهلغشتفناسنإلاضرتعتيتلا[]

.هناحبسهللاةدابعنمهدوصقم

باب
قزرلايف

نمءاشامىلعهدابعنيبقازرألامسقىلاعتوكرابتهللانأهللاكمحريخأايملعا

الو«كتوقوكلوحب؛هيفديازتمريغهكيفويو؛هنمكمسقبكيلعيرجيسردقلانأو«هريبدت
."”«ايندلاةايحلايفمهتمممْمَسَفرحت:ىلاعتهللالاقكزجعوكفعضبهنمصقنم

٠.ودراشيمِلقرراطْشسَيضزألاوتاومّملاُديِلاَقَملِ:ىلاعتلاقو.ةيآلا

...انباتردينبنِكضْرَألايفاوبلودايمَقْزرلاهللاطسلَو:لاقو

.٢۳:ةيآلافرخزلاةروس()
.۲:ةيآلاۍروشلاةروس)۲(

.۷:ةيالاىروشلاةروس)۳(

 



Yoضراوملاةرطنق

لمكتستىتحتومتنلًاسفننأيعوريفثفنسدقلاحورنأ»:ٍةألَييبنلالاقو.ةيآلا
نمًائيشاوبلطتنأىلعقزرلاءماتمكتلمحيوءبلطلايفاولمجأوهللااوقتاوءاهقزر

شاةعاطبالإهللادنعاملانينلهنإف‹هتيصعمبهللالضف

يدابع:لاقهشرعىلعىوتسااملهلالجلجليلجلانإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

‹مكقازرأيلِإاوبلطاف«؛مکلتلفکتامہينومهتتالف«يديبمكقازرأءمکیرانأوءيقلخمتنأ

:يدابع؛مكقازرأمكيلعبصأمكسفنأنماوفصنا«يديباهءاضقف«مكجئاوحيلإاوعفراو

الواليلقلغيال«شرعلاىلإلصوم«تاومسعبسقوفنمحوتفمقزرلابابنإ‹مكرضأف
كسمأنموهلرثكأرثكأنمءهتقفنوهتقدصوهتيطعوهتينردقبٍءرمالكىلعقزرلالزنأراهن

.(هنعكسم

ضرألاوءامسلانيباهطسبمثماعيفلأبماسجألالبققازرألاقلخىلاعتهللانإ:لاقيو

[۹٥۲]نممكنمف»:لاقهنأهِييبنلانعيورفءاهبراغموضرألاقراشمىلإاهتقرففحايرلارمأمث/

.«كلذريغوعضومةئامسمخيفهقزرعقونممكنموعضوميفلأيفهقزرعقو

مزاحيبانعو«توملاهكرديامكهكردألهقزرنممكدحأرفول»:مالسلاهيلعلاقو

تاومسلاةوقبهتبلطولوهلجألبقهلجعأنلفيلوهاهنمءيشفنيئيشايندلاتدجو:لاقهنآ

يذلاعنميءيقباميفهوجرأالوىضماميفهلنأملامكلذفيريغلوهاهنمءيشو«ضرألاو

نمتيطعأامتدجووءيرمعينفنيذهيأيففينميريغليذلاعنميامكيريغنميل
تومافهلجألبقيلجأيتايءيشوهيلعبلغأويلجألبقهلجأيتأيءيشفنيئيشانيدلا

الإضْرَألايفٍةباَدنمامو:هناحبسهللالاقدقويبريصعأنيذهيأيففيدعبنملهفلخأو

.«اهّفْرَرهللاىلع

ةرجشلايفلقببرشیسرجشنعرر:یشوتلهبينایارت:لاق

.(٤۱/٢٤۳۰)ةنسلاحرشيفيوغبلا((۱۱٠١۲١۱۱)هدنسميفباهشلا:دنعثيدحلافارطأ()

ء(۲/٦۲۳)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاء(۲۲/۱)ريغصلايفيناربطلا:دنعثيدحلافارطأآ()

.(٤/۷۲)دئاوزلاعمجميفيمثيهلا؛(١/۲11)افخلافشكيفينولجعلا
.٦:ةيالادوهةروس)۳(

٥٠م/۳ج/تاريخلارطاتق



ضراوعلاةرطنق٢٢

لاق.«ينمعطأفتعجدقويرصبتيمعأويتقلختيوسوينتقلختنأبرايلوقي»:مالسلا

برضيلعجمثاهلكأفرئاطلامفىلإةدارجتءاجىتحمالكلامالسلاهيلعيبنلامتأامف:سنآ

هلوسروهللا:تلق«؟لوقياميردتأسنأاي»:مالسلاهيلعيبنلالاقفءةرجشلاىلعةراقنمب

ِءاَمَسلايقو:ىلاعتلاقو.«هاسنيال/هللاىلعلكوتينمو:رئاطلالوقي»:لاق.ملعأ[١]

اَمَوْمُكَفْرر .اذكنالفواذكنالفقزرءامسلايفبوتكم:ليقوءرطملا:ليق.”«َنوُدَعتام

ينعيهگنوُدَعْوتامو:لیقو.ءامسلايفبوتکمرشوريخنم:ليف.«نوُدَعوُتامو

.”گنوُمِطْتْمُكَِإاملمٌقَحلهزضْرَألاوِاَمَّسلاٌتَرَوَف».ةنجلا

اي:اولاقفمهفويسىلعلِييبنلاباحصأنمموقلمتشاةيآلاهذهتلزناملهنأىوريو
:لاق.هيلعانلدهسفنبهلمسقأىتحهبضريملفهقزرهلهللانمضيذلااذهنمهللالوسر

دجسمنممويتاذتجرخ:لاقهنأيعمصألانعو.انفويسبهبرضن:اولاق«؟هبنوعنصتامو»

ينبنم:تلق؟لجرلانم:يللاقف.هفيسبًادلقتمًايفاحيبارعأّيلَععلطذإةرصبلا

هيفىلتيعضومنم:تلق؟تلبقأنيأنم:لاق.معن:تلق؟يعمصألاتنأ:لاق.يعمصألا

تايراذلابتأدتباف.هنميلعيلتا:لاق.معن:تلق؟نويمدألاهولتيمالكهللوأ:لاق.هللامالك

:تلقف.يبرمالکاذهيعمصأاي:لاقف.گنوُدَعَوَتاموُمُكَفْزررِءاَمَّسلايفَو®.تغلبىتح

:لوقيوهوىلووهفيسرسكواهمحلمّسقواهرحتفهتقانىلإلامف«كبسح:لاقف.هللاويأ

فوطأانأامنيبف«ديشرلانوراهعمحجحلايلهللاىضقف..«نْودَعْوَاَمَوْمُكَفَرِرِءاَمّسلايَِو»

یتحهتفرعف؛هولتتتنکاميلعلتا:لاقف‹ينسلجأفيلعملسفنوللارفصميبارعألابانأذِإ

اتراندعواماندجو:لاقفحاصف.ةيآلا4..َنوُدَعْوُتاَمَوْمُكَفْزرِءاَمّسلايفَو»:تخلب

.ةيالا9..قَحلهنضْرَألاوِءامّسلاٌبرَوَف»::معن:تلقف؟اذهريغله«يعمصأايًاقح
.هسفنتجرخو‹مسقأ/ىتحهلالجلجليلجلابضغأيذلااذنم::لاقفيبارعألاحاصف[]

:اودشنآوهسفنبذعهقزربعنقيملنم:لاقيناكو

ممألاقزرهللامےسقدقومهسشللالتقأةيآىلع

مهتملابسيلنمقزرلاىلعتايراذلاةروسيفمسقأو

.٢۲:ةيآلاتايراذلاةروس()
.٢۲:ةيآلاتايراذلاةروس(۲)
.٢۲:ةيآلاتايراذلاةروس(۳)

.٢۲۲۳:ناتيآلاتايراذلاةروس()



Y۷ضراوعلاةرطنق

مثەهيتأيقزرللدبالفثالثتاملظيفناكنمف

ملقلادادمهنعفجدقفنوكياموأناكاملكألا

صرحلاكنلمحيالف«كقزريفهمهتتالف«هلدعفرعتوكبرفرعتيخأايتنكاذإف

ثيحنمكلمسقامبكيتأيىتحكعديالهنإفءهلضفوهقزرءىطبتستنأىلعسفنلاقيضو

:هيلإهللاىحوأف«عئاجينإيهلإ:هتاجانميفلاقهنأمالسلاهيلعىسومنعيورو.ملعتال
َقْزَرلاطيهللا:ىلاعتلاق.ديرأىتح:لاق.ينمعطأفيهلإلاق.ىسومايكلذبملعأينإ
نمىخأاينكستلفءةقثلاولكوتلاىلعةيالاهذهبىلاعتانلدف.”ڳردْقَيَوءايْنَمِل

:اودشنأوكيلععسوينأطسبلاهديبنملسو‹كتليحعدو‹كبارطضا

نوكسلاوكرحتلاناَّيسفنوكيامبءاضقلاملقىرج

نينجلاهتواشغيفقزريوقزربىعستنأكنمنونج

یموأف؟نوكأنأينرمأتنيأ:هللاهمحر""ينرقلاسيوأللاقنايحنبمرهنأىوريو

امفكشلااهطلاخدقلبولقلاهذهلفأ:سيوألاق؟اهبةشيعملافيك:مرهلاقف.ماشلاىلإ

بلاطنماهبلطتالوءاهبكللفكتنممقازرألابلطبنيكسمايكيلعفءةظعوملااهعفنت
:بلاطيبأنبيلعلاودشنأو.كفلخأكدعونإوهيلعنامضالكلش

انمآبقاوعلافوخنمحبصتوهريغدنعنمهللاقزربلطتأ/

انماضكبربىضرتالوًانيمض ًاكرشمناكنإوفارصبىضرتأ
انيابمنيقيلالوخدمتحبصأفهباتكيفامبفرعتملكنأك

.٢۲:ةيألادعرلاةروس(۱)

معمايآيفبورحلاضعبيلو..نيدباعلادحأيرصبلايدزأآلا:لاقيويدبعلانابحنبمره:وه(7)
هنأالامرهيمس:لیقو؛ةدابعولضفهلةقثناكو«رمعللماعناك:دعسنبالاق«سرافدالببنامثعو

سيوآبلطيفقشمدمرهمدق:ركاسعنبمساقلاوبألاق:هنانسأتعلطیتحنیتتسالمحيقب

.ينرقلا

يدانيوليللاضعبيفجرخيمرهناک:لاقدايزنبيلعملاانثدحةيطعنبافسوينعهيودعسنع
َنماَفأ®:لوقيمث!؟اهيراهمانفيكرانلانمتبجعو!؟اهلاطمانفيكةنجلانمتبجع:هتوصىلعأب
48(4/0)مالعألاريسيفيبهذلاهلاق.[۹۷:فارعألا]4اتياسْبمُهَيأَينأىرقلالأ
كلامنبءزجنبرماعنبسیوورمعوبأهنامزيفنيعباتلاديسدهازلاةودقلا:وهفينرقلاسيوآام

رابخأو...يلعنعوهنعًاليلقيورو؛رمعىلعدفودارمنمنطبنرقو«يناميلايدارملاينرقلا

:تلق.(٤/۱۹)ءالبنلامالعأريسيفيبهذلاهلاق...ركاسعنباظفاحلاخيراتيفةبعوتسمسيوأ
.(٤/۱۹:۳۴)تببحأنإاهعجارفهريسيفيبهذلااهركذةديفمةليوطةليلجهتمجرتو

]۲٦۲[
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لصف

اذهلىلاعتهللانمنامضلاف‹بابسألارئاسنودةينبلاماوقهباموءاذغلاوه:نومضملاف

ىلاعتهللانأل؛هنايبهللاءاشنإيتأيسامىلععرشلاولقعلاليلدبهئازإببجيلكوتلاوعوتلا

ضعبنعيورو.انفلكامبموقتلةينبلاللخهبدسيامنمضفاننادبأبهتعاطوهتمدخانفلك

:هجوأةثالثلىلاعتهللاةمكحيفبجاودابعلاقازرأنامضنأ:ةيماركلاخياشم

ةمدخدبعلاىلعنأامكديبعلاةيافكةنؤمدّيسلاىلعوديبعلانحنوديسلاهنأ:اهدحأ

.دّيسلا

نورديالذإهبلطىلإالبيسمهللعجيملوقرزلاىلإنيجاتحممهقلخامنإهنأ:يناثلا
نأبجوفهيلااولصيلهتقويفهناکمنمهنیعبهوبلطیلوهیتمو؟وهنيو؟مهقزروهام
.هيلإمهلصويوكلذرمأمهيفكي

اوغرفتيلةنؤملامهيفكينأبجوفاهنعلغاشقزرلابلطوةمدخلامهفلكهنأ:ثلاثلاو
همركوهدوجىفبجاوكلذنأدارأنأالإءىطخمهللاىلعبوجولابلئاقلاوءةمدخلل
.ملعأهللاومعتف

امعيمجنمظوفحملاحوللايفهبتكوهناحبسهللامسقاموهف:موسقملاقزرلاامأو
رخأتيالومدقتيالوصقنيالوديزيالتقؤمتقووردقمرادقمبدحاولكهسبليوهيرشيوهلک

الوءهدیازییقتیوقتسیلءهنم‹غورفمموسقمقزرلا»:مالسلاهيلعلاق.هنيعب/هبتكامع[۴]

.«هصقانيرجافروجف

ىلاعتهللاردقامبسحىلعايندلالاومأنمناسنإلاهكلمياموهف:كولمملاقزرلاامأو
يأ.”€مُكاَفَرَراكاوُقِنأَوِ»:ىلاعتهللالاق«ىلاعتهللاقزرنموهوءهكلمينأهلمّسقو

يفهولغوأهططشمدعوهتديقعةحصىلعلديءايإوهللاانمحرفلؤملانمبيطقيلعتاذه:تلق)۱(

.ةيدئاقعلالئاسملاضعب

تاعوضوملاةركذتىفىنارسيقلاو‹(0۱۷/۱)افخلافشكيفينولجعلا:دنعفرطلااذهوحن)۲(
(1).

.١٠:ةيآلانوقفانملاروس)۳(



۹ضراوعلاةرطنق

ريغنمًالالحء‹ىوقتلاطرشبةدابعنمنيقتمللىلاعتهللادعواموهف:دوعوملاامأو

ذهف."بستيالثْيَحنمُهْفُررَيَوًاجّرخَم0لَعْجَيهللاقيْنَمَول:ىلاعتهللالاقذك
.قيفوتلاهللابوكلذملعافاهنمنومضملاءازإببجيامنإ«لكوتلاوقزرلاماسقأ

لكوتلايف:لصف

هدابعبوتهبىّقَكوءدْمَحبٌحَبَسَوتومياليذلايَحْلاىَلَعلُكَوََو»:ىلاعتهللالاق

ىلإأجلينأةيالاهذهدعبدبعليغبنيام:لاقفةيآلاهذهبءاملعلاضعبأرق:ليق.٩ېارح

سابعنبانعو."ننیممُكنُكناوكهلىل:یلاعتلاقو.یلاعتهللاريغدحا

اق«هموقوسوماذه:لیق؟يتأهلم؟الحام؛تلقفمیلظعداوسىلإعقرتحدحأهمنی

نوعبسءالؤهعمةنجلالخديوءكتمأهذه:يلليقف«قفألاالميداوساذإف«قفألاىلإرظنا:يل

:اولاقفموقلاضافأف‹مهلنيبيملولخدمث.ارمقلاةءاضإمههوجوءيصضتباسحريغبافلأ

.ةيلهاجلايفاندلوانإفمالسإلاىلعاودلو؟اندالوآوأمهنحتفهلوسراوعبتاواونمنيذلانحن

نميتأينموءايبنألاءالؤهامبرو؛كرشلاانقذدقنحن:نيملسملاضعبلاقف:رخآثيدحيفو

[٤٦۲].نووتکيالو‹نوريطتيالو«نوقرتسيالنيذلامه»:لاقفلَ/يبنلاكلذغلبفءانئانبأنمدعب

قزرتامكمتقزرلهلكوتقحهللاىلعمتلكوتولا:مالسلاهيلعلاقو."""«نولكوتيمهبرىلعو
؛بستحيالثيحنمهقزروةنؤملكافكهيلعلكوتنم.""اناطبحورتوًاصامخودغترويطلا

نمءامكحلاضعبلأس:لاقهنأمهدأنبميهاربإنعو.اهيلإىلاعتهللاهلكوايندلاىلإعطقنانمو

يفيبارعاللجرلاقو؟ينمعطينيانميبرلسنكلويدنعملعلااذهسيل:لاقف؟لكأتنيأ

یتم:لاقیناکو.انعوجلاطلملعنثيحنمالإشيعنالانكول:لاقف؟كتشيعمنيأنم:ةالن

.البسریخلکىلإتدجولیکوهللابتیضر

وهنيأمتملعنإ:لاقف؟قزرلابلطن:اولاقفداهزلاضعبىلإةعامجلخد:لاقو
؟لكوتنفتيبلالخدن:اولاقو.هوركذفمكاسنيهنأمتملعنإ:لاقف؟هلأسن:اولاقف.هوبلطاف

.٠٠۳:ةيآلاقالطلاةروس()
.۸٥:ةيآلاناقرفلاةروس()
.۲۳:ةيآلاةدئاملاةروس(۳)

.يراخبلاهاور:(٤/٠۳٥)ىنغملايفىقارعلاثيدحلااذهوحننع()
.رمعثيدحنمهاححصومكاحلاريذمرتلاهاور:(4٤/۲۳۹)ينغملايفيقارعلالاق()



]٥٦۲[

ضراوعلاةرطنق۳۰

.ةليحلاكرت:لاق؟ةليحلاامف:اولاق.كشةبرجتلا:لاق

لهأوتاومسلالهأةدابعبىلاعتهللاتدبعول:لاقهللاهمحر”ىنرقلاسيوأنعو
نمهبهللالفكتامبًانمآنوكت:لاق؟هقدصنفيكف:ليق.هقدصتىتحكنملبقتاملضرألا

ىتحمهيلعكلذدتشافءةفآهتباصأغلباملفًاعرزاوعرزبارعألانمًاموقنأىوريو

وه«مكبولقةتيممكناولأةريغمًاسولجمكارأيلام:تلاقفمهنمةيبارعأتجرخفمهيفءىر
:تلاقمثءاشثیحنمانقزریلوءاشامانبلعفيلفانبر

اهيحاوناسلمةململمامصةيساررحبلايفةرخصيفنأول

اهيفاملكاهيلإيدؤتىتحتقلفتالهللااهاربسفنلانقزر

اهيقارمىقرملايفهللالهسلاهكلسمعبسلاقابطنيبناكوأ/

اهيتأيفوسالإوهتتأنإفاهلطخحوللايفيذلالانتىتح

.ناميإلاعامجلكوتلا:لاقهنأريبجنبديعسنعو

لصف

نأوهونالفىلعنالفلكوت:كلوقنمذوخأمهانعموبلقلاهلحملكوتلانأملعا

نأوهو«برلانامضيفبلقلانوكسوهلكوتلاةقيقحو.هرمأبمئاقلاليكولاةلزتمبهذختي
يفءيشاهنمفلتخانإوءاهردقوءايشألانمغرفلبالمهمًارمأكرتيملىلاعتهللانأملعت
قوسهنأشوربدملاوهف‹دوهعملايفبارطضاوأ‹سوسحملايفشوشتوأء‹لوقعملا

.تيقاوملاىلإريداقملا

هبموقتاملنماضىلاعتهللانأملعتنأوهودحاولصأىلإعجريلكوتلاةقيقحف

.هريغىلإقلعتلانمكبلقحيرتو«كلذىلعكسفننطوتفكيلعيرجياملرقم«كتينب
ركذلكوتلانصحنصحوءىلاعتهللانامضركذوهفهيلعثعابلالكوتلانصحامأو

يتاعملاهذهىلعبلقلابظاواذإف‹زجعلاووهسلاوفلخلانعهتهازنوهلامکوهللاةمظع

ْمُكَفَلَخل:لاقفقلخلابقزرلانرقىلاعتهنأل؛قزرلارمأيفىلاعتهللاىلعلكوتلاىلعهتثعب
4مر
.ليلقلبقةرصتخمةمجرتهلتمجرتنأقبس(١)

4:ةيآلامورلاروس)۲(



۲۳۱ضراوعلاةرطنق

هللانإ:لاقفدعوىتحةلدألابفتكيملمث«قلخلاكهريغالىلاعتهنمقزرلانأَلدف

يفهادنمامَول:لاقفنمضىتحدعولابفتكيملمث.”هنييمْلاةَوُقلاوذِقارَرلاَوُه
ِءاَمّسلابروف:لاقفمسقأىتحنامضلابفتكيملمث.4اهّقْرَرهللاىلَعالإضرألا

غلبافلکوتلابرمأیتحهلکكلذبفتكيملمث:4وتمگلمٌقَحَلهَرضْألاو
.°”توُمَياليلامَحْلاىلَعلكوتو:لاقفرذنأو

[٦٦۲]لابيملمث‹همسقبعنقيملو‹هنامضل/نئمطيملوهدعوبفتكيملوهلوقبًابعيملنمف

لاقدقوةميسجةبيصموةميظعةنحمهللاوهذهف؛هلاحنوكياذامرظنافءهديعووهدعووهرمأب
.هوقدصيملفمهبرمهلمسقأًاماوقأهللانعل:نسحلا

تكله.ةيآلاضَْألاوِءاَمّسلاّبَرَوَفل:ةيآلاهذهلوزندنعتلاقةكئالملانأىوريو
.مكحأوملعأهللاومهقازرأىلعمهلمسقأىتحمهبراوبضغأمدآونب

ةلأاسم

ءبلقلابريبدتلاو«ندبلاببسكلاكرتلكوتلاىنعمنأنظيدقلهاجلانأملعا

مارحكلذوءلهاجلانظاذهومضولاىلعمحللاكوءةاقلملاةقرخلاكضرألاىلعطوقسلاو

هتامرحمباكترابنيدلاتاماقمنمماقملانيفيكفنيلكوتملاىلعىنثأدقهنأل؛عرشلايف

ىلإهملعبهيعسودبعلاةكرحيفلكوتلاريثأترهظيامنإ:لوقنوهنعءاطغلافشكنلب
:هجوأةعبرأيفروصحمكلذو«هدصاقم

هنوصيهدنعدوجومظفحلوأ«بسکلابهلصحيدوقفمعفانبلجلنوكينأامإ:اهدحأ

نميوادتلاك:هبلزندقراضةلازإلوأ«عابسلاوصللاك:هبلزنياللرضعفدلوأ«راخدأإلاب
.هوجولاهذهودعتالدبعلاتاكرحدوصقمفء؛ضرملا

:هجوأةثالثىلعنوكيف:عفانبلجامإو

ًاطابترالجوزعهللاريدقتبءاهبتاببسملاتطبترايتلابابسألالثمهبعوطقم:اهدحأ

:لوقيفهيلإديلادميالفءهيلإجاتحملاعئاجلايدينيبعوضوملاماعطلالثمفلتخيالًادرطم

.۸٥:ةيالاتايراذلاةروس()
.٦:ةيآلادوهةروس)۲(

.۲۳:ةيآلاتايراذلاةروس()
.۸٥:ةيآلاناقرفلاةروس(8)
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اذهفنانسألابهغضمكلذكوءةكرحويعسديلادمويعسلاكرتلكوتلاطرشو.لكوتمانأ

نودوءزبخلالكأنوداعبشهيفهللاقلخينأرظتنانإهنإفءيشيفلكوتلانمسيلو«نونج

‹تابعلاودالبلايفهللاةنسلهجدقفهلغضميًاكلمهل/رخسينأرظتناوأءهيلإكرحتينأ1

لاٹمآوةجوزعامجريغبدلولايفعمطو«ثرحالورذبريغبعرزلايفعمطنمةلزنمبناكو
.ملعلاولاحلابلبلمعلابماقملااذهيفلكوتلاسيلفرثكيامماذه

لاحلاامأو.هيقسيوهمعطييذلاهنأوديلاوماعطلاقلاخهللانأملعينأوهفملعلاامأو

ماعطلابلسيوديلافجتذإماعطلاوديلاىلعالىلاعتهللالضفىلعهدامتعاوهنوكسنوكيف

.لكوتمهنإفهيلإديلادميلفهلاحوهملعاذكهناكاذإف«لاحلايف

اهنودلصحيالببسملانأبلاغلانكلةنيعتمتسيليتلابابسألا:يناثلاهجولاو

.نیطرشبلکوتماذهفدازریغبةيدابلايفرفاسييذلاك

.هبراقاموأًاعوبسأماعطلاىلعربصلاىلعهسفنضاردقنوكينأ:امهدحأ

؛یرفنيهجولانیبف.ةسيسخلاءايشألاوشیشحلابتوقتيثیحبنوكينأ:يناثلاو

كرحتينألوألاهجولاوءةيرقوأةلحمىلإيهتنيوأًاماعطدجينألمتحيهجولااذهيفهنآ

يتزعوفهيلإهللاىحوأفدحألأسأاللاقوًاعوبسألبجيفماقأًادهازنأيوردقو
نأتدرأهيلإهللاىحوأفماعطلابسانلاءاتأفلعففراصمألالخدتىتحكقزرأاليلالجو

ديبهقزرأنأيلِإبحأيدابعيديأىلعيدبعقزرأينأتملعامأكدهزبيتمكحبهذت`

.يتردق

ناسنإهقرطيالوشيشحالوهيفءاماللبجّيلِإزاحناول:ءاملعلاضعبلاقكلذلو

ناكءانفصوامىلعرمألاناكاملف.هسفنكالهإيفًايعاسمًامثآناكلًالكوتمهيفسلجو
لكوتميناثلاو«ملعلاولاحلابلكوتم/لوألافءةمكحللةمغارماهلكبابسألانعدعابتلا]

.ملعأهللاوًاعوجتوميفهبحاصنمدازلاذخؤينأنكميذإطرشلاوملعلاولاحلاب

نمفعضأهنكلولکوتماذهفبسكللًاكراتةيرقدجسميفدعاقلا:ثلاثلاهجولا

هرظنناكاذإهلكوتلطبي:الاذهنكلوقزرلابابسألضرعتمرصملايفدوعقلابهنأل؛لوألا
.ملعأهللاودلبلايفنكاسلاىلإالدلبلاناكسرخسمىلإ



۳۳ضراوعلاةرطنق

قزارتيسنوقولخملااذهىلإتنكسأاذهاي:هسفنهلتلاقفلجوزعهللاريغبلغتشي

امنيبف«ىلاعتهللاريغلنوكسلااذهاموةلفغلاهذهامءهريغديىلعكنقزريلهللاونيقولخملا

مايأةثالثدابعلايقيوهرهتناوهيلعامهدرفنيتصرقلابهاتأدقلجرلابوهاذإفهسفنبتاعيوه
لاقفهللايدينيبفقاوهنأكهمانميفیأرفیلاعتهللاىلإكلذىكشف«توقبهيلعحتفينمل
نوکسلانميسفنيفماقامہبراي:لاقف.كيلإهبهتلسرأامبيدبعتددرمليدبع:هل

:لاق؟هذخأتنممتنأف:لاق.برايتنأ:لاق؟كيلإهلسرأنميدبع:لاقف.كريغىلإ

هللايدينيبفقاوهنأكىأرفنيتصرقلابهيتأييذلالجرلامانف.دعتالذخف:لاق.برايكنم

:لاق.ينرهتناويلعامهدربراي:لاقف؟نيتصرقلايدبعنعتعطقمل:هللاقف«ىلاعت

.ةنجلاكباوثوكتداعىلعرمف:لاق.برايكل:لاق؟يطعتتنكنمل

ىلإةفاضإلابهتعاضبوهبسكىريعرشلايفحابملاهجولاىلعبستكينأ:عبارلاهجولا
كلملابلقىلإلبملقلاىلإهرظننوكيالف«بتاكلادييفملقلاىريامكىلاعتهللاةردق

[۹٦۲]عطقنمهنعهبلقبو«بستکمهندببوهفاذكهناكاذإفليمياذامىلإو/كرحتياذامببتاكلا

ةفرعملاولاحلاهيلإفاضناوطورشلاهيفتيعوراذإهتيبيفدعاقلالاحنمفرشأاذهلاحف
|.مدقتامك

‹كندببتبستكااذإف«ندبلابباستكالاوبلقلابلكوتلا:فلسلاءاملعضعبلاقدقو

تسلفقلخلابكبلقلغتشاوكندببلمعلاتكرتنإوءلكوتمتنأفكبلقبهللاىلعتلكتاو

.ردقلابابيفهللاءاشنإكلذحرشيتأيسولكوتمب

هدييفامبقثوتسانإهنإف:راخدإلاوةنايصلابناسنإلايديأيفيذلادوجوملاظفحامأو

.هللاريغىلعلاکټااذهفهقرافيالولوزيالهنأنظو

ًاقحمنميملوهباهذوهتلازإىلعرداقوهوهللادنعنمهنأنقيأواذهىلعلكتانإامأو

.هللاىلعلاکتااذهفهقوقحنم

.هللادييفامنودهدييفامبقاثيتسإلانيقيلافعضنم:لاقيو

.ملعأهللاودوبعملابنظءوسدوجوملابةقثلا:ًاضيأليقو

دربلاورحلانمراضملاعيمجنمكلذريغوأعبسوأصلنمهبلزنيملراضعفدامآو
.ةيالا4....مُكَرْذحودخل:ىلاعتهللالاقعرشلايفهبرومأمرمأكلذنإف:امهريغو

emen

.١۷:ةيآلاىاسنلاةروس()
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نمهبسرتحيلةنيدملالوحًاقدنخذختاو‹نيعرذنيبرهاظييبنلانأ:يوردقو

لاقدقو«برحلاةمالسبليناكوءديلولانبدلاخنمهوظفحيلدحأمويةامرلاماقأوءودعلا

.ةيألا6...ْمهََحِلَسَأَوْمُهَرْذحاودُحايلَو»:ىلاعت

يوردقفًاضيأعرشلايفحابمكلذف«ضرملانميوادتلاك:هبلزندقراضةلازإامأو

.°"«ءاودلالزنأ/ءادلالزنأيذلانإ»:لاقوتاوادملابرمأييبنلانأ[٠]

ةبحلاب”مكيلع»:لاقو.مسمسلابطاعتساو«رمتلابءانسلابرشمالسلاهيلعهنألاقيو

.توملاينعي«ماسلاالإءادلكنمءافشاهنإفءادوسلا

:لاق؟ءاودلانممف:لاق.ينم:لاق؟ءادلانمم:لاقمالسلاهيلعىسومنأىوريو

.يدابعسوفننوبيطي:لاق؟ءابطألاعفنيامف:لاق.يلم

ءاودلابرىلإناسنإلارظنناكاذإراضملاةلازإويوادتلاةحابإىلعلدترابخألاهذهف

.ملعأهللاوهكرترضيوأهبجالعلاعفنيهنأهسفنيفءاودلاىلإالهدنعنمٌجَرْفلاوءافشلاعقوتي

نمءیربدقفیوتکاویقرتسانم»:لاقلِييبنلانأيوردقسيلأ:ليقنإف
٠«لكوتلا

امف:ليقنف؟ًافنآهانركذامرئاسوءاودلابرشونيعرذنيبرهاظدقسيلأ:انلق

نمءربلانأويكلاوةيقرلاىلعًالكوتمىوتكاوأىقرتسانم:ءاملعلاضعبلاقليق؟جرخملا
.هللاريغىلإثداوحلافيضيناكاذإرفكلاةبتربهقحليولكوتلانمهجرخياذهفةصاخامهليف

ترجامىلعاهبتاوادملاىطاعتوءةيودألاقلاخوءبابسألاببسمبنمآنمامأو
امنأبلقلاقثاووهلببابسألاكلتنمءيشىلعدمتعمريغهقلخيفىلاعتهللاةداع
عيمجيفكلسينأطرشبهللاىلعلكوتماذهفهریدقتبفرّسعتاموهریسیتبفكلذنملصح

.١١٠:ةيآلاىاسنلاةروس(١)
نتسلايفيقهيبلا‹(٤/۱۹۷)كردتسملايفمكاحلا‹((١/٤٤٤)دنسملايفدمحأ:دنعفرطلااذهوحن(۲)

يفيعليزلاو(۷/٠٦۳)فنصملايفةييشيآنبا؛‹(۸/۱٤۱)ريبكلايفيناربطلا‹(۹/٤٢٤۳)یربکلا
.(٤/۲۸۳)ةيارلابصن

.(۱۳۸/)‹(۲/١٠٥)دنسملايفدمحأدنعهفرط(۳)

.(۹/۳۸۹)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلا:دنعثيدحلافرط(٤)



۳oصضراوعلاةرطنق

يناثلابابلا

راطخألاباب

يرديالوءههركيوأهديريوأهوجريوأناسنإلاهفاخيءيشنمبلقلاىلعرطختيتلا
يفعقياميرهنإف‹كلذبهبلقلغتشيفةمهبمرومألابقاوعنإف«هحالصوأكلذىفهداسف

:نيهجوىلعةلمجلايفراطخألاكلتو‹ةكلهموأداسف

اذهوءهيلإلصتالوأهيلإلصتكنأوأ«نوكيالوأنوكيهنأبكشلارطخ:امهدحأ

لاقيّنإِءْيَشِللوقتالو:ىلاعتهللالاق«لمألاوةينلابابيفعقيوأءاننتسالاىلإجاتحي
.يللاَءاَشَينأالإ*ادعكلذ

وأفلادارأنإوهللاءاشنإ:كلوقلثمءىلاعتهللاىلإةئيشملادرءانئتسالالصأو

ءانثتسالاكرتوءظوفحملاحوللايفكلذناكنإوأءهللاملعيفكلذناكنإوأللاردقنإ

.ًادغاذهلعافانأ:لاقنإكلذو«بونذلانمبنذ

يذلاوءنالوقهيففدغريغةيلبقتسملاتاقوألاعيمجوًادغدعبلعافانأ:لاقنإامأو

ًةَمْحَركْنُدلنِاناابر:ىلاعتهللالاقهريختسيوهللاىلعكلذيفدمتعينأناسنإلليفبني

.4٩ٌادشَررمنمالءتو

نمةروسلاانملعيامكرومألايفةراختسالاانملعيييبنلاناك:لاقرباجنعو

‹كملعبكريختسأينإمهللا:لوقيمثنيتعكرعكريلفرمألابمكدحأمهاذإ»:نآرقلا

ء‹ملعأالوملعتوردقأالوردقتكنإف‹ميظعلاكلضفنمكلأسأوءكتردقبكردقتساو

يرمأةبقاعويشاعموينيديفيلريخرمألااذهنأملعتتنكنإمهللا«بويغلامالعتنأو
ينيديفيلرشرمألااذهنأملعتتنكنإوءيلهردقاف-هلجآويرمألجاعيفلاقوأ
رذقو«هلعينفرصأو٠«ينعهفرصاف-هلجآويرمألجاعيف:لاقوأ يرمأةيفاعويشاعمو

.«هتجاحیمسیوهبینضراوناکثیحریخلايل

.هللاهتراختسامدآنباةداعسنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.٢۲٢۲:ناتيألا:فهكلاةروس()
.١٠:ةيألا«فهكلاةروس()

دمحألاقرباجثيدحنميراخبلا-هاور-ةراختسالاةالصثيدح١ينغملايفيقارعلالاق)۳(

.رکنمثیدح



ضراوعلاةرطنق٦۳

هيفجاتحييذلاوهوكسفنلحالصلاهيفنقيتستالنأبداسفلارطخ/:يناثلاهجولاو]۷۲[

[v۴]

.ضيوفتلاىلإ
هنودنوكتنأوهلعفلايفرطخلا:مهضعبلاقف‹رطخلايفءاملعلاةرابعتفلتخامث

ذإاهيفرطخالفكلذىلعةماقتسالاوةنسلاعابتإوناميإلاامأف«بنذهعماجينأنكميوةاجن

ةماقتسالاوناميإللاةدارإحصتاذإفبنذاهعماجيالةماقتسالاوةاجنناميإلاءهنودنكمتال

.مكحلاب

لاغتشالانوكيامهيفضرعتينأنكمياموهىلوألالعفلايفرطخلا:نورخآلاقو

‹نتسلاو«تاحابملا:يفعقيكلذوءلعفلاكلذىلعمادقإلانمىلوأضراوعلاب

.ضئارفلاو

نكميقيرغوأقيرحدصقفاهءادأدصقوةالصلاتقوهيلعقيضينمنأىرتالآ

ًاذِإحصتالفهتالصىلعلابقإلانمىلوأقيرغلاوقيرحلانمسفنلاذاقنإبلاغتشالافيذاقنإ

.ملعأهللاومكحلابضئارفلانمريثكوننسلاوتاحابملاةدارإ

لصف

هللالاقىلاعتهللاىلإهلكرمألاضيوفتبراطخألاضراعيفكتسينأدبعلاىلعبجاولاف

.ةيآلاهللايِيرمأُضْوَفأَوَ»:نوعرفلآنمؤمنعةياكحهناحبس
.ةيآلا€....اورُكَمامتاَتيَسهللاُهاَقَوَف»:العولجلاقمث

.«كيتأيالردقيملاموكاتأردقام«كمهلقيل»:دوعسمنبالمالسلاهيلعلاقو

:دشنيو.ضيوفتلابهلرمأ.«كمهلقيل»:هلوقو
ردقيمليذلانمنامألاكلوهليربطصافنوکیسیضقدقام

يربصتملوأتربصهنمدبالنئاكردقملانأيملعتيك
:نيرمألكلذوىلاعتهللاىلإاهلكرومألاضيوفتبكيلعف

ةمهبمةرطختناكاذإرومألانإفةلاحلاكلتيفبلقلايفةنينأمطلل/:امهدحأ

ىقبيهنإفهكلامىلإرمألاضيوفتبهبلقنثمطيملنمفاهداسفنماهحالصيرديالبقاوعلا

.٤٤:ةيألارفاغةروس()
.٥٤:ةيالارفاغةروس)۲(

 



۳۷ضراوعلاةرطنق

ءحاتراورطخلانمنمأوهبلقنأمطاىلاعتهللاىلإرمألاضوفاذإفلاحلالتخملابلابرطضم

.حرتستكقلخنمىلإريبدتلاعد:فلسلاضعبلاقدقو

ءدیرآامالإنوکیالودیرأودیرت:مالسلاهيلعدوادىلإىحوأهناحبسهللانأىوريو

الإنوكيالمث«ديرتاميفكتبعتأديرأاململستملنإو«ديرتامكتيفكديرأاملتملسنإف
:دشنيو.ديرأام

دارأاملإهللاىيبأيوهانمىتؤينأدبعلاديري

دافتسااملضفأهللاىوقتويلامويتدئافدبعلالوقي

بقاوعلابرومألانألكلذو؛لابقتسالايفريخلاوحالصلالوصح:نيرمألانميناثلاو

ءدهشةئيهيفمسنممكوعفنةروصيفرضنممكوريخةروصيفرشنممكف«ةمهبم

امفًامكحتمكرايتخاباهيفتذخأوًاعطقرومألاتدرأاذإفرارسألاوبقاوعلابلهاجلاتنأو

.رعشتالتنآوكالهيفعقتامعرسأ

هللالس:هلليقف‹نيعللاسيلبإهيرينأهللالأسيناكدابعلاضعبنأىكحدقلو

الول:سيلبإهللاقف«برضلابهدصقدباعلاآراملف«ىلاعتهللاهرهظأفكلذلإىبأفءةيفاعلا

املعفأًاديعبيرمعنإ:هسفنيفلاقوهلوقبرتغاف«كتبقاعوكتكلهألةنسةئامشيعتكنأ

۱.كلهفةدابعلاكرتفقسفلايفعقوف«بوتأمثديرأ

.كيولطميفجاجللاوكتدارإيفمكحتلاكرتنعكيهنياماذهيفف

دادسلاالإقلتملكحالصوهامكلراتخينأهتلأسوىلاعتهيلإرمألاتضوفاذإامأو

]٤.ىلاعتهللاءاشنإ/ريخلاو

ًاهوركمناكنإوكلراتخااميفهمهتتالفكرمأهيلإتضوفوكبرترختسااذإمث
نأىَسَعَو»:ىلاعتلاقدقو«هوركمةروصيفبوبحمو«رشةروصيفريخبرف«كدنع
.4٠ريكريخفهلالعاَاوهر

:هانركذامىلعكلديامفهكلاةروسيفمالسلاهيلعىسومعمرضخلاةصقيفو

مالسلاهيلعىسومراكنإو«رادجلاةيوستو«مالغلالتقو«نيكاسملاةنيفسرضخلاقرخنم
دبعلانعةياكحىلاعتهللالاقءمالسلاهيلعرضخلاكلذرّسفىتحرمألارهاظبهيلعكلذ
__—_-

.٢۲۱:ةيألاقرقبلاةروس()



Y۳۸ضراوعلاةرطنق

.ةيآلارخآىلإ°”..هللاىلإيرشُضوَأَو»:حلاصلا
.ملعأهللاوءادعألاىلعةرصنلاوءاوسألانمكلذهبقعأفيكىرتامأ

لصف

:هللقهدضو«هدحو«هانعمو«ضيوفتلاعضومانلنيبليقنإف

يفو«باذعلاورانلاكرشوداسفهنأًانيقيملعيدارم:ةثالثدارملانأملعاف:هعضومامأ

.كلذةدارإىلإليبسالفيصاعملاورفكلاكلاعفألا

المكحلاباهتدارإكلفةعاطلاوناميإلاوةنجلاكحالصهنأًاعطقملعيدارم:يناثلا

.ريخوحالصهنأكلكشالوهيفرطخالذإهيفضيوفتللعضوم

اذهفتاحابملاولفاونلا:وحنكلذوداسفوأكلحالصهنأًانيقيملعيالدارم:ثلاثلا

كتدارإتديقنإفحالصلاوريخلاطرشوءانئتسابلبًاعطقاهديرتنأكلسيلفضيوفتلاعضوم
عضومفءهنعىهنممومذمعمطوهفءانثتساريغبكلذتدرأنإو«ضيوفتوهفءانثتسالاب
.هيفكحالصنقيتستالنأوهورطخلاهيفدارملكاذإءانثتسالا

[voرايتخاكرتهانعم:مهضعبلاقفءاملعلاتارابع/هيفتفلتخادقف:ضيوفتلاىنعمامأو

.قلخلاةحلصمبملاعلاربدملارايتخاىلإرطخلاهيفام

.مكحلابرطاخملاءيشلاةدارإوهعمطلاوعمطلاكرتوه:نورخآلاقو

.رطخلاهيفنمأتالاميفكحلاصمكيلعهللاظفحينأةدارإوهضيوفتلاليقو

ةلمجلايفمهدنععمطلاو٠عمطلامهدنعوهف:ىنعملااذهىلعضيوفتلادضامآو

:نیهجوىلعيرجي

كلذوءانثتسالابهدیرتفرطخهيفوأهيفرطخالًاثیشدیرتءاجرلاىنعميف:امهدحأ
5.2Jوم۴.. o oِ تبَراتلَرِفَْينأٍمَمْطَناً»"يتيحيلَرِفَْينأْعَمطا»:ىلاعتهللالاقحودمم

.4ناطَحخ

.ملعأهللاوضيوفتلابلباقتةدارإلاهذهو:لاق‹مكحلابةرطاخمبءيشلاةدارإ:يناثلاو

.٤4:ةيآلارفاغةروس(١)
.۸۲:ةيآلاىارعشلاةروس(۲)
.١0:ةيآلاىارعشلاةروس(۳)



۳۹ضراوعلاةرطنق

:دشنيو

اربدوًايأرناسنإلاتيبنإواردقودارأامالإهللاىبأ

ارداموهتعرادقألاهفرصتفةينومزعبادصقىتفلاديري

ىرخأىلإارودحايرألاهبترادفةدلبلرحبلايفبكرممكف

ارسيللريداقملاذافنإهتداقفهمزعبنيميلاجهنذخآمكو

ارعلاكمئازعيفهيلإقلاوهلككدصقنمحرلاىلإضوفف

ثلاثلابابلا

َكلوُأَوِ®:هلوقىلإ...عوجفْوَحْلَأنمنِيشب7:ىلاعتهللالاق

ايالبلاعاونأبمهيلتييسهنأةيآلاهذهيفنيملسملاربخأىلاعتهللانأملعا.”«َنوُدَنُمْلاْمُه
تَمَتَو#:ىلاعتهللالاق.ةمركموريخلكلانيهبوةليضفلككالهربصلانألربصلابمهرمأف

يفربصلاركذهناحبسهللانإ:لاقيو.«اوُرَبَصاَمِبليئاَرْسِإينبىلَعىتسحلاكبَرهمك
مَن:ىلاعتلاقفربصلاىلإتاجردلاوتاريخلارثكأفاضأوًاعضومنیعبسوفينيفهباتك

.”4باسجرْيَقِبمُهَرْجَأنوُرياَّصلأىو
ةَمَأمهماتلََجَو»:ىلاعتلاقو اَمَوزيو:لاقف«أوُرَبَصماملاَنرمأبَنوُدُهَيٌةَمِي

.هرباصلأمهللانإاوربوهللاالإكْوْبَص

دقورومألايفقفرلاوتاململايفربصلاةداعسلاةمالعوقيفوتلانسحتارامأنمف

ةَمْحَرَوْمِهَبَرنمتاوَلَصْمِهْيَلَعَكِيَلََأ»:لاقفمهريغلاهعمجيملرومأنيرباصللهللاعمج
4ًوُدَُْمْلَاْمُهَكِيلَوأَو

.١٥٠:ةيآلاقرقبلاةروس()
.١۱۳:ةيآلا«فارعألاةروس(۲)

١٠:ةيآلارمزلاةروس()
.٢٤۲:ةيآلاةدجسلاةروس(8)
.١١٠:ةيآلالحتلاةروس()

.86:ةيآلالافنألاةروس()
.١١٠:ةيآلاقرقبلاةروس(۷)
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٤۲

نيلدعلابينعي.نيرباصللةوالعلاتمعنونالدعلامعن:لوقيهنعهلليضررمعناکو

.ريعبلارهظىلعنيلدعلاقوفلمحيامةوالعلاو«ىدهلاةمحرلابوءةمحرلاوةالصلا

ريخربصلاوالإتمظعنإوةبيصمنمام»:لاقهنأيهللالوسرنعثيدحلاىفو

.«اهنم

ءاملعلاضعبكلذرسفو.«حامسلاوربصلا»:لاقف؟ناميإلانعمالسلاهيلعلئسو

زونكنمزتكربصلا»:مالسلاهيلعلاقو.هضئارفبهللحامسلاو«هتعاطىلعهللربصلا:لاقف

٠"«سوفنلاهيلعتهركأاملامعألالضفأ»:مالسلاهيلعلاقو.ةنجلا

نيقيلامتيتوأاملقأ»:مالسلاهيلعلاقو."*ءناميإلافصنربصلا»:مالسلاهيلعلاقو

نالوءراهنلامايصوليللامايقنمهتافاملابيملامهنمهظحيطعأنمو؛ربصلاةميزعو

ينکلو؛مکعیمجلمعامبمکنمءیرمالکينيفاوينأنميلإبحأهيلعمتنأامىلعاوربصت
ربصنمفكلذدنعءامسلالهأمكركنيوءاضعبمكضعبركنيفءايندلامكيلعحتفتنأفاخأ

.ةيالا4...قابهللادنعاَمَودفنمكدْنعاَم8»:ًأرقمث«ةيآلامكبرفظ/بستحاو[1۷]

ريخهركتامىلعربصلايففًالإونيقيلاوىضرلاىلعلمعا»:سابعنبالمالسلاهيلعلاقو
.اریثک

لاقو«نوهركتامىلعربصلابالإنوبحتامنوكردتالمكنإ:مالسلاهيلعىسيعلاقو
.«نيرباصلابحيهللاوءاميركناكلالجرربصول»:مالسلاهيلع

ءربصلاوءنيقيلا؛مئاعدعبرأىلعمالسإلاينب:لاقهنأبلاطيبأنبيلعنعو
.لدعلاو‹داهجلاو

يفبيبحنبعيبرلا؛(۳۳/۱۱)ةبيشيبأنباو؛(٤/٥۳۸)دنسملايفدمحأ:دنعثيدحلافارطأ(۱)

.(۲۲/۳)بلاطملايفرجحنبا؛(1/۳)دنسملا

.هدجأملبيرغ(4/١1)ينغملايفيقارعلالاق(۲)
ةبساحمباتكيفايندلايبأنباهاوراذكهزيزعلادبعنبرمعلوقنموهامنإوًاعوفرمهللصأال(۳)

.(11/4)ينغملايفيقارعلاهلاق«سفنلا

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.دوعسمنباثيدحنمبيطخلاوميعنوبأهاور)٤(

۹7٠:ةيالا؛لحنلاةروس(٥)

.هلوطباذكههدجأمل:(٤/٠1)ينغملايفيقارعلالاق(١)
ينغملايفيقارعلاهلاق.يليقعلاهفعضرانيدنبحيبصهيفوةشئاعثيدحنمريبكلايفيناربطلاهاور)۷(

(٤/١).



٢٢٤۲ضراوعلاةرطنق

 

هلسأرالنملدسجالو؛دسجلانمسأرلاةلزنمبناميإلانمربصلا:ًاضيألاقو

.هلربصالنملناميإ

.ردقلابىضرلاومكحللربصلاناميإلاةورذ:لاقءادردلايبأنعو

.(بوطخلاىلعنوعوبوركلانمرتسربصلا»:لاقهنأألييبنلانعو

.وبنيالفيسةعانقلاووبكتالةيطمربصلا:بلاطيبأنبيلعلاقو

نأول:هنعهللايضرباطخلانبرمعلوقنمبجعأبعمسأمل:ءاملعلاضعبلاقو

ربصلاةدعلالضفأ:لاقهنأسابعنبهللادبعنعوءتبكرامهيأتيلابامناريعبركشلاوربصلا

.ةدشلاىلع

هللاديبعلدشنيو.ًاروبصًابلقبئاصمللدعيلفءاقبلابحأنم:مكحلاروثنميفليقو

:صربألا

لاتحملاةليحربصلايفنإململكدنعسفنلاربصا

لايتحاريغباهءامغفشكيدقفرومألابنرقيضتال

.رغظلاربصلاةرمثوةرمثءيشلكلنإ:ءاغلبلاضعبلاقو

ماركلاوًاماسجأربصأماغللافناربصربصلاةميمتلاباتكيفلاقمفقملانبانأيورو

‹لمعلاودكلاىلعدسجلايوقلجرلانوكينأهبحاصحودمملاربصلاسيلوءًاسوفنربصأ
[۲۷۸]دنعهشأجلوًالمتحمرومأللوءًابولغسمفنللنوکينأنکلو‹ريمحلا/ةفصنماذهنال

.قيفوتلاهللابوًاطبترمبضفلا

:نابرضربصلانأملعا:ربصللذختتيتلايماسألانايب

لامتحالابوأاهريغوةعاطلالامعأنماهيلعتابثلاوقاشملالمحتك:يندببرض
.عرشلاققاواذإًادومحمنوكيدقوامهريغوضرملاوديدشلابرضلاىلعربصلاك

ىوهلاتايضتقموعبطلاتايهتشمنعسفنلاطبضوهويسفنلاربصلا:يناثلابرضلاو
يمسجرغفلاونطبلاةوهشنعًاربصناكنإبرضلااذهمث؛دومحملاماتلاربصلاوهاذهو

هيلعيذلاهوركملافالتخاكةفلتخمسانلادنعهيماسأنإفهوركملامتحاناكنإو؛ةفع
وهوءعلهلاوعزجلاىمستةلاحهداضتوربصلامساىلعرصتقاةبيصميفناكنفربصلا
يفناکنِإوءاهريغوبويجلاشودودخلابرضوتوصلاعفريفیوهلايعاودقالطإ

٦٠م/۳ج/تاريخلارطانق



[۲۷۹]

ضراوعلاةرطنق٢٢۲

يمسةلتاقموبرحيفناكنإوءرطبلاىمستةلاحهدداضتوسفنلاطبضيمسىنغلالامتحا

يفناكنإوءرمذتلاهدداضيوًاملحيمسظيغلامظكيفناكنإوءنبجلاهدداضيوةعاجش

نإوءردصلاقيضومربتلاورجضلاهدداضيوردصلاةعسيمسةرجضمنامزلابئاوننمةيئان

يمسشيعلالوضفنعناكنإوءاموتكهبحاصيمسورسلانامتكيمسمالكلاءافخإيفناك

هدداضيوةعانقيمسظوظحلانمريسيردقىلعًاربصناكنإو«صرحلاهدداضيوًادهز

.ربصلايفلخادناميإلاقالخأرثكأف«هرشلا

رثكأنأل.ربصلاوه»:لاقفناميإلانعةرممالسلاهيلعيبنلالئساملكلذلف
.«ةفرعجحلا»:لاقامكاهزعأوهلامعأ

.ءاَْبلَأيفَنْيرِباَصلأَو»:ىلاعتلاقفًاربصلكلاىمسوكلذماسقأ/هللاعمجدقو

.برحلاولاتقلايفيأ."سبلانو.ارقفلايأ.4يو.ةييصملايفيأ

.ةيآلا6....اوُتَدَصَنيِذَلاكيلو

هذهنأنظييماسألانميناعملاذخأينموءاهتاقلعتمعيمجبربصلاWWهذهًاذإف

ىلاعتهللارونبرظنييذلاو‹ةفلتخميماسألاءادرثيحنماهقئاقحواهتاوذأيفةفلتخملاوحأ

يناعملاو«يناعملاىلعةلادتعضوامنإيماسألانألءاهقئاقحىلععلطتيفًالوأيناعملارظني
قيفوتلاهللابوعباوتلايهظافلألاولوصألايه

لصف

.دومحماهنممسقلکيفوهو‹ماسقأةتسىلعربصلانأملعا

هبنألل:هيهانمنعءاهتنالاوىلاعتهللارماوألاثتماىلعربصلااهالوأو:هماسقألوأف

سنأنعيشاقرلاديزيةياورنمسودرفلادنسميفيمليالاروصنموبأ:(4٤/10)ينغملايفيقارعلالاق)۱(
.فيعضديزيوءدسجلانمسأرلاةلزنمبناميإلانمربصلا:ًاعوفرم

)٥/٦٢٢۲)ىيتجملايففيئاسنلا‹(۸۸۹)يذمرتلا‹(1۹بكسانملا)دواديأ:دنعثيدحلافارطأ(۲)
ينطقرادلا(YAY)ةميزخنبا‹(۲14/۱)مكاحلا‹(١/٠١٠)يقهيلا(١٥۱٢)هجامنبا
(۲/٢٤۲).

.١۱۷:ةيآلاةرقبلاةروس(۳)
.١۱۷:ةيآلاءةرقبلاةروس(4)
.۱۷:ةيألاءةرقبلاةروس()

.١۱۷:ةيآلاءةرقبلاةروس()

.(8/56561)يلازغللنيدلامولعءايحإباتكيفهمامتببابلاعجار(۷)

 



۳٢Yضراوعلاةرطنق

:ليزنتلامكحميفلاقامكباوثلاقحتسيوضئارفلاىدؤتونيدلاحصيوةعاطلاصلخت

."”4باّسحريقيْمُهَرْجَأنوُرباَّصلاىّنَوُياَمَنِإ»

نملسيلو.""ءدسجلانمسأرلاةلزنمبناميإلانمربصلا»:مالسلاهيلعلاقكلذلو
نمبلطينماي:نسحلالاقدقوءحالصنمبیصنالوربنمظحهللاةعاطىلعهربصلق

تابثلاربصلا:ءاملعلاضعبلاقدقو.هبلطتالامةرخألانمقحلتنأوجرتأهقحليالامايندلا

.ةنسلاوباتكلاماكحأىلع

نطاوميفربصلابكيلع:لاقف.ينصوأ:دمحمنبمساقللزيزعلادبعنبرمعلاقو

مزعنموءهاوقواهيلعهللاهربصهللاةعاطىلعربصلاىوننم:ءاملعلاضعبلاقو.ربصلا

‹ةالصلاكلسكلاببسبهركيامةدابعلانممث.اهنمهللاهمصعهللايصاعمنعربصلاىلع

ربصلاف«داهجلاوجحلاوحنًاعيمجامهببسبهركياماهنمو«ةاكزلاكلخبلاببسبهركياماهنمو

هانعمليق."اوراوُنَماَنيِذْلااَهّيَأب:ىلاعتهللالاقدئادشلاىلعربصةعاطلاىلع
هيف.اوطباَرَو».مكودعاورباصهانعم:ليق.”«اورباَصَو.مكيلعهللاضرفامىلع

هيلعهلوقليلدبةالصلاراظتناىلعاوطبار:يناثلاو.داهجلاىلعاوطبار:امهدحأ؛ناليوأت

هللالوسرايىلب:اولاق«تاجردلاهبعفريواياطخلاهبهللاوحميامىلعمكلدأ.YÎ:مالسلا

مكلذفةالصلادعبةالصلاراظتناودحجاسملاىلإاطخلاةرثكوهراكملاىلعءوضولاعابسإ»:لاق

:لاوحأةئالثيفهللاةعاطىلعربصلاىلإجاتحيعيطملانأملعاو..ثالثاهلاق°طابرلا

ىلعربصلاوصالخإلاوةينلاحيحصتيفكلذوءةعاطلايفعورشلالبق:ىلوألا

لكلوتاينلابلامعألا»:لاقذإأَيىبنلاهبندقوء؛سفنلادئاكموءايرلاتافآوصالخأإللاو
۱یونامِءرما

.١٠:ةيآلارمزلاةروس(١)
.اعوفرمسنأنعيشاقرلاديزيةياورنميمليدلاروصنموبأهاور:(4٤/٠1)ينغملايفيقارعلالاق()

.فيعضدیزیو

.٢٠٠:ةيألا؛نارمعلآةروس(۳)
.٢٠٠:ةيآلا؛نارمعلآةروس()
ةميزخنبا)۳/١٦)يقهيبلا)۱٥(عماجلايفيذمرتلا‹(١٤:ةراهطلا)ملسم:دنعثيدحلافارطأ)0(

.(۸/۸٨٤۲)ةيلحلايفميعنيآ)٥(

.(4٤/1۹)ينغملايفيقارعلاهلاقرمعثيدحنمهيلعقفتم)1(



ضراوعلاةرطنق٤٤

ةيألالا..نضدلاهلنيلهللااونهيلإاوزيأامو:یلاعتهللالاقو

4اَحِلاَصلأاوُلِمَعَواوُرَبَصَنيِذَلاًالإ»:لاقفلمعلاىلعربصلاهللامدقىنعملا

نعلساكتيالوءهلمعءانثأيفىلاعتهللانعلفغياليكلمعلاةلاح:ةيناثلاةلاحلا

ربصلادئادشنمًاضيأاذهوءغارفلاىلإروتفلايعاودنعربصلامزالیو«هننسوهبادآقیقحت

مامتإىلعاوربصيأ."”«اوربَصَنيِذَلاَنيِمِلاَعْلَرجاَممُعِنو:ىلاعتهلوقبدارملاهلعلو

.لمعلا

ءايرللهبرهاظتلاوهئاشفإنعربصلاىلإجاتحيذإلمعلانمغارفلادعب:ةثلاثلاةلاحلا
ال:ىلاعت/هللالاقهلمعطيحياملكنعوباجعإلانيعبهيلِإرظنلانعربصلاوءةعمسلاو[]

.”4ىًألاوٌنَمْبمُكِدَصاول

:ىلإمسقنَتتاعاطلاولمعلطبأدقفىذألاونملانعةقدصلادعبربصيملنمف

ومايهللانل:هلوقيفهللاامهعمجدقوًاعيمجامهيلعربصلاىلإجاتحموهولفنو؛ضرف

وهليق:ناسحإلاو«ضرفلاوهليق:لدعلاف.ةيآلا”€يرَْلَايِءتوِناَسحِإلاَوِلْدَعْلاب
.ربصىلإجاتحيكلذلكومحرلاةلصوةءورملايه.ىبرقلايذءاتيإولقتل

:هلوقيفيصاعملاعاونأهللاعمجدقودئادشلامظعأنميصاعملاىلعربصلاكلذكو
.”4ينيلاورُكُْمْلاَوِءاشحهلانَعىهنيَو»

."هاوهدهاجنمدهاجملاوءءوسلارجاهنمرجاهملا»:مالسلاهيلعلاقدفو

داهجلاىلإ»ودعلاداهجينعي.«رغصألاداهجلانمانعجر»:مالسلاهيلعلاقدقو
.سفنلاداهجينعي.«ربكألا

.٥:ةيآلاقنيبلاةروس(١)
.١:ةيألادوهةروس()

.۸8٥00۹:ناتيألا؛توبكنعلاةروس(۳)

.٤٦۲:ةيآلاءةرقبلاةروس()
.۹۰:ةيآلا؛لحنلاةروس()

.١۹:ةيآلا؛لحتلاةروس()

يتاثلارطشلابىربكلايفيئاسنلاوءلوألارطشلابهجامنباءاور:(19/4)ينغملايفيقارعلالاق()
.نیدیجنیدانسإبدیبعنبةلاضفثيدحامهالك

.فعضهيفدانسإاذه:لاقورباجثيدحنمدهزلايفيقهيبلاهاور:(۷/۳)ينغملاينيقارعلالاق(۸)

 



oضراوعلاةرطنق

هنعهللاىهنامكرتدنعربصوةييصملادنعربصناربصربصلا:يرصبلانسحلالاقو

.لضفألاوهو

نعربصلاك«سفنلاىلعلقثأهنعربصلاناكهلعفرسيتيامميصاعملاكلتتناكنإمث

عاونأوءًاحيرصتوًاضيرعتسفنلاىلعءانثلاوءءارملاو«بذكلاوءةبيغلانمناسللايصاعم

ىتوملاركذو«راقحتسالاوءءاردزالااهبدصقييتلاتاملكلاعاونأو«بولقلليذؤملاحازملا

ءديدشلاربصلاىلإهنعفكلايفجاتحيكلذلكو؛مهريسو؛مهمولعيفوءمهيفحدقلاو

ناكباذعلاميلأنمملسيوباوثلاليزجلانيلةيصعملاهنعفكيوةعاطلاىلعربصيملنمف

:ةيهاتعلايبألدشتيو«لالضلابًاقيقحءداشرلانعًاديعب

ميقمبحيالامىلعتنأوهوفعهللانموجرتءرماكارأ

[۲۸۲]ربصهللافاخنمنإففوخلاةدشوعزجلاطرفلنوكيامنإربصلانمعونلااذهو/

.هرماوآدنعفقوهباقعنمعزجنمو‹هتعاطىلع

توملثم:اهيلعنزحلاهدهجأةيزرنمهتاقوأتضقناامىلعربصلا:يناثلامسقلا

.ءاضعألاداسفونيعلاىمعو«ضرملابةحصلالاوزولاومألاكالهوءةزعألا

.ربصلاتاماقمىلعأنمكلذىلعربصلافءالبلاعاونأرئاسفةلسجلابو

ءادأىلعربص:هجوأةثالثىلعنآرقلايفربصلا:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعو

يفربصوءةجردةئامتسهلفهللامراحمىلعربصوءةجردةئامثالثهلفىلاعتهللاضئارف

.ةجردةئامعستهلفىلوألاةمدصلادنعةبيصملا

مالسلاهيلعلاقدقو«سفنلاىلعديدشكلذنألاهلبقامىلعةبترلاهذهتلضفامنإو

.«ايندلابئاصمىلعهبنوهتامنيقيلانمكلأسأو»:هئاعديف

.نيقيلانسحهدنتسمربصاذهف

ءةجردةئامتسةعاطلاىلعوءةجردةئامثالثةبيصملاىلعربصلا:لاقهنأيلعنعو

.ةجردةئامعستةيصعملاىلعو

.هرکنامىلعربصنفیكفبحنامىلعربصنامهللاو:فلسلاضعبلاقو

يديبعنمدبعىلإتهجواذإ»:لاقهنألجوزعهبرنعهيورياميفلييبنلالاقو



ضراوعلاةرطنق٢٢

بصتنأنأةمايقلامويهنمتييحتساليمجربصبكلذلبقتسامثهدلووأهلاموأهندبيفةبيصم

.نويدهلرشنأوأًانازيمهل

.”«ةدابعربصلابجرفلاراظتنا»:مالسلاهيلعلاقو

يفينرجأمهللانوعجارهيلإانإوهللانإهللارمأامكلاقفةبيصمببيصأنم»:لاقو

."كلذهلهللالعفالإاهنمًاريخينبقعأويتبيصم

[YA]ءيقبامهلو«هدابعنمذخأامهللنإ»:لاقفاهلنبابتبيصأ/ةأرمامالسلاهيلعىزعو

.«ةمدصلالوأدنعربصلاامنإف«يربصاويبستحاف«ىمسملجألكلو

هلفعزجنموىضرلاهلفيضرنمفمهالتباًاموقبحأاذإهللانإ»:مالسلاهيلعلاقو

.«عزجلا

وکشتالنأوكعجووكشتالنأهقحةفرعمولجوزعهللالالجإنمنإ»:ًاضيألاقو
.“(كتسصم

بستحيوربصيفهيتبيبحهللابهذيةنمؤمالونمؤمنمام»:لاقهنأهنعيورو
.اةنجلاريغباوثبهلهللاىضريف

الومايقبالومايصباهكرديالةنجلايفةجردلجرلاكرديدق»:لاقهنأهنعىوريو
.بستاوربصفهدسجيفهيلعتتآةيلبب»:لاق؟اهكرديميف:ليق.«داهجالوجح

الویذآالونزحالومهالوبصننمملسملابيصيام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.*ءاياطخنماهبهللارُفكالإاهكاشيةكوشلاىتحمغ
.«هنمبصيريخهبهللادرینم»:لاقو

.(١٤۱ء۹/۲۷)نيقتملاةداسلافاحتإيفيدييزلادنعثيدحلافرط()

ةدشلالعبجرغلايفايندلايبآنباو«سابعنباو«رمعنباٹثیدحنمباهشلالدنسميفيعاضقلاهاور)۲(

ءرمعنباثيدحنمةيفوصلادنسميفينيلاملاديعسوبأهاوركلذكوربصلابهلوقنوديلعثيدحنم

۷۱(٤/0)يتغملايفيقارعلاهلاق«جرفلاراظتنالضفأدوعسمنياثيدحنميذمرتللوءةفيعضاهلكو
11.قباسلاردصملا.ةملسمآثیدحنمملسمهاور)۳(

ءءاهقفلاضعبنعنايفسةياورنمتارافكلاوضرملايفاينالايبآنباهاورامنإوءاعوفرمهدجأمل()
.قباسلاردصملا.كسفنيكزتالوكعجوبالوكتييصمبثدحتتالنأربصلانم:لاق

يفيرذنملا؛(۳/٠۲۳)فنصملايفةييشيبأنبا‹(۳/۲١۳)دنسملايفدمحأ:دنعثيدحلافارطأ()
.)٤/٢۲۸(بيهرتلاوبيغرتلا

.(٤/۱۲۸)ينغملايفيقارعلاو؛ةريرهيباثيدحنميراخبلااور()
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ًابجعاو:لاق.باوهَدَعَامعًارباصُةاَندَجَواًنإ»:ةيآلاذهأرقاذإضعبناكو
يفنيملسملازعيل»#:مالسلاهيلعيبنلالاقو-هيلعىنثأوربصلاىطعأيأ-ىنثأوىطعأ

:دشنیو."يبةبيصمل|مهبئاصم

دلخمريغءرملانأبملعاودلجتوةبيصملكلربصا

دغيففشکتمويلابونتبوناهنإفماركلاربصامكربصاو

ىلعيشميیتحءالىلالعبءالبلابنمؤملاهدبعيلتبیلهللانإ:ءاملعلاصعبلاقو

.بنذنمهيلعاموضرألا

:اولاقف؟متنأنم:لاقفءةعامجهيلعلخدفناتسراملايفيلبشلاسبح:ليقو

[٤۲۸]يبابحأمتنكول:لاقف.نويرهياوذخأفةراجحلابمهيمريذخأف.نيرئازكوؤاج/كبابحأ

لجرلادهاعتيامكءالبلابنمّؤملاهدبعدهاعتيلهللانإ:فلسلاضعبلاقو.يئالبىلعمتربصل

.ريخلابهلهأ

لكوتلانسح:ثالثبنمؤملاىوقتىلعلدتسي:مالسلاامهيلعناميلسللاقدوادنعو

.تافدقاميفربصلانسحوءلاندقامیفیضرلانسحو«لنيملامین

عمهنإو«توملاو«ضرملاوءرقفلا:هسأرمدآنباًاطأطامةئالثالول:نسحلالاقو

.بائولكلذ

.اهنمجورخلايهتشيالةدشلاباوثىرينم:قیقشلاقو

:سانجأةعبرأىلعسفنأةعبرأبةمايقلامويجتحيلجوزعهللانإ:مصألامتاحلاقو

بويأبىضرملاىلعو«فسويبديبعلاىلعو«ىسيعبءارقفلاىلعوءناميلسبءاينغألاىلع
.نيعمجأمهيلعوانيبنىلعهللاتاولص

.ءالبلاببرجيحلاصلادبعلاورانلاببرجيبهذلاينباي:هنبالنامقللاقو

٠"البلاردقىلعءازجلا»:مالسلاهيلعلاقو

.٢۳:ةيآلانصةروس()
.(٦۲۳)اطوملايفكلامهاور()
.رداصمنميدلاميفهيلعفقآمل)۳(
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تلزناذإريزعىلإىلاعتهللاىحوأ:لاقيوءةمادنشيطلاوةمالسربصلا:لاقيناكو

كئواسمدوعصدنعيتكئالمىلإكوكشأالامكيقلخىلإيكتشتالفةيلبوأةبيصمكب

.كحئاضفو

ميلسمأتلاقف«يراصنألاةحلطيبألنباتام:لاقهنأكلامنبسنأنعىوريو

أَييبنلادنعنماهيلإحارفًامئاصىسمأفءهملعأانأنوكأىتحةحلطابأدحأنملعيالاهلهأل

‹اهباصأففاحللاهعمتلخدمث«تبيطتفاهلًاعدخمتلخدفٌمتغامثءاعزجنهرتملورطفأف

ذخأمثءاهباوعتمتسافةيراعتيبلهأراعأالجرنإةحلطابأاي:هلتلاقرحسلايفناكاملف

.هيلعاوطخسفهتيراع

.انالفكدلوكبستحاف:تلاق.هتيراعبقحأةيراعلابحاصاوعنصام/سئي:لاق۲۸[ ٥]

ربخلاهربخأفةيهللالوسرعمحبصلاىلصفءعقوملااذهعقأنألبقينتملعأالهف:لاق

تدلوف:لاق.*«امکتلیليفامكلهللاكرابتيمامكتيبةيحانيفونيسيرعامتمن»:لاقف

دلوةحلطيمانمميلسمالناکامف«نينسيسنياوهونآرقلالمحفءالدبعءاسنالغ

يكرزتالو«كتبيصموكشتالو«كعجوبثدحتالنأ:ربصلاسأرنمةئالثلاقيناکوههيبش

هنياهعممدقوهلنافهيأنفدهلأسفكلملادبعىلعمدقريبزلانبةورعنأیوریو

ةلكألاةورعلجريفتعقووءتامفةبادًادمحمتحفتف؛كلملادبعنبديلولاىلعدمحم

دلل:لاقهنأالإةليللاكلتهرطوعديملوريبكخيشوهودحأهكسميملوقاسلانماهعطقف

:تايبألاذهبلثمتو.4ً٠ابَصَناَذَهاَنرفَسنميقل

يلقعالواهيلعيأرينلدالواهليرصبالويعمسينداقالو
يلبقىتفتباصأدقالإرهدلانمةييصمينبصتملينأملعأو

ًاوضعتذخأءتيقبأدقلفتذخأتنكنإو«تيفاعدقلفتيلتياتنكنإمهللأ:لاقو
.ءانبأتكرتوًانباتذحخأوىءاضعأتکرتو

.سنأتیدحنمنالاعمنيحيحصلا

.آ:ةيألا؛فهكلاةهروس)۲(
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تب:لاقفءهينيعنعهلأسفسبعنمىمعألجرةليللاكلتيفديلولاىلعمدقولاق

ناکامہبهذفليبسانقرطفيلامىلعهلامديزيًايسبعضرألايفملعأالوداونطبيفةليل

ًاريسيالإيبصلاتزواجامفهتعبتافًابعصريعبلاناكويبصوريعبريغدلوولامولهآنميل
[٦۲۸]ينحفتفهذخألريعبلاتعبتامث‹هنطبيفبئذلاسر/تبصأفتعجرف؛هتوصتعمسیتح

الودلوالو‹لامالوءيللهآالتحبصأفينيعباصأفينطحفيهجوباصأفهلجرب

.ریعب

.ءالبهنممظعأوهنمضرألايفنأملعيلةورعىلإهباوقلطنا:ديلولالاقف

امنعبوبحملاعلقأاميرفةمعنلوأبحرفيالوةبكنلوأبلذياللقاعلا:لاقيناكو

.هرسيامنعهوركملاىلجأو«هبحي

:نيمسقمسقنتايندلاهراكم:فلسلاضعبلاقو

.هؤافشرابطصأالاوهيفةليحالمسقوءءاودبارطضالاوةليحهيفمسقف

ذإهدمحأ؛تارممبرأاهيلعىلاعتهللادمحأفةبيصملابباصألينإ:لاقهنأحيرشنعو

ينقفودإهمساكرابتهدمحأوءاهيلعربصلاينقزردهللادمحأو‹يهامممظعأنكتمل

.ينيديفاهلعجيملذإىلاعتهدمحأو‹عاجرتسإلل

اهنمًاهجونسحأالوًادلجرضنأرأملةأرماةيدابلایفتیار:لاقهنأينئادملانعو

.رورسلاءادتعاالإكباذهلعفنإهللاب:تلقف

حبذفءنانباهنميلناکوجوزيلناکمومهفلحونازحأعدبلينإهللاوالک:تلاقف

مدلاىأراملفهحبذفةاشلابانوبألعفامككبلعفامله:هيخألينباامهدحألاقفةاشامهوبأ

فيكاهلتلقف:لاق.ًاشطعتامفهاتفهرثأيفهوبأجرخف«بثذلاهلكأفلبجلاوحنرففعزف

.لمدنافاحرجناكهنکلوتمدليلمادول:لاقف؟ربصلاوكتيأر

ةأرماباذِإفوطأانأامنيبفًاجاحتجرخ:لاقهعفرييشرقلادلاخنبدمحمةياوريفو

ةراضنطقهذهلثمتیأرامهللاويبنجىلإناكلجرلاقفاههجونسحنماهلوحامءاضأدق

[۲۸۷]ينإهللاو/لجرلااذهاي:تلاقكلذتعمساملفنزحلاومهلاةلقنمالإكاذاموًانسحو

.دحأاهيفينكراشيامناجشألاومومهلابداؤفلاةمولكم

ناریغصنادلويلو7یحضةاشيجوزحبذ:تلاق؟كلذفک:لجرلااھللاق
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الأ:رغصأللربكألاينبالاقفًاماعطاهتممهلعنصألتمقفء؛عضريلفطييدثىلعونابعلي

.معن:لاق؟ةاشلابيبأعنصفيككيرأ

العومدلاىأراملفءهحبذىتحةرفشلاعفرامفهقلحىلعةرفشلاعضووهعجضأف

.ًاشطعتامفهرثأيفهوبأقلطنافءهلكأفبئذلاهقمرفلبجلاوحنًارافيبصلاجرخخارصلا

لفطلاًبدفمهوبألعفامرظنأبابلاىلإتجرخوضرألايفلفطلاتعضووتمقف

ىلعنمهمحلرثانتفيلغتيهوهسفنىلعاهبصفاهيفهديعضوفرانلاىلعيتلاةمربلاىلإهدي
نمرهدلايندرفأفتتامفضرألااهسفنبتبرضفاهجوزدنعتناكيلةنباكلذغلبف؛همظع

زيمدحأنماماذهاي:تلاق؟ةليلجلابئاصملاهذهىلعكربصفيك:لجرلااهللاقف.مهنيب

عزجلاامأوءةبقاعلادومحمةينالعلانسحفربصلاامأءاجاهنمامهنيبدجوالإعزجلاوربصلا

.ًاضوعضّوعمريغهبحاصف
ايانلک:اولاق؟«مقسيالوحصينأبحيمكيأ»:لاقهنألِيهللالوسرنعيورو

باحصأنماونوكتنأنوبحتالأةلايصلاريمحلالثماونوكتنأنوبحتأ»:لاق.هللالوسر

هلمعنمءيشباهغلبيامةنجلايفةجردلاهلنوكتللجرلانإقحلابينثعبيذلاو؟تارافكلا

.°”«ةجردلاكلتغلبيفءالبلابىلاعتهللاهيلتبيف

.ةدشهيلعءالبلادازالإىلاعتهللاىلعدبعمركام:لاقيو

ءاهنعباوثلاورجألابسكيوءةحارلاناسنإلابقعيبئاصملاىلعربصلانأملعاو
.ًامثآًاهراكًاربصوًامزالًامهلمتحاالإوءًاعئاطربصي/نأناسنإلليغبنيف[]

رجأمرحنمباصملانكلوةبيصمببيصأنمباصملاسيل»:مالسلاهيلعلاقدقو
.اةيصملا

نِإوءاروجأمتنكوهللارمأىضمتربصنإ:هنعهللايضرباطخلانبرمعلاقو

.«ًاروزأمتنکوهللارمأىضمتعزج

ةحارلاربصلايفورزولاوبعتلاعزجلايففربصلانمبعتأعزجلا:ءامكحلاتلاقو

:دشنیو.رجألاو

(۲°4:٤)نيقتملاةداسلافاحتإيفيدييزلا‹(۲۲۸/۲)روثتملاردلايفيطويسلادنعثيدحلافارطأ()

يفدعمنباو؛(۷:۲۱۷)ريبكلاخيراتلايفيراخبلاو(111/۲)يناثلاءزجلاطوطخملاريبكلاعماجلاو

.(۷:۱۹۸/۲)تاقبطلا
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:رخآلاقو

بهذيكرجأويتأيالكديقففنكيالفديقفنمًارجأتدوعو

كنمكلذتقحتسادقفعزجتنإ:سيقنبثعشألللاقهنأبلاطيبأنبيلعنعو

نإوءروجأمتنأوملقلاكيلعىرجربصتنإكنإولجوزعهللاباوثيففربصتنإومحرلا

:لاقفمامتوبأكلذركذف.روزأمتنأوملقلاكيلعىرجتعزج

مثأملاكلتضعبهيلعفاخوثعشأليزاعتلايفيلعلاقو

مئاهبلاولسولستوأرجؤتفةبسحوءازعىولبللربصتأ

مثأملاوءاكبلليناوغلاكلتوازعلاودلجتللالاجرانقلخ

ناف.هعفدىلإليبسدجويملامهيلعربصيامقحأنإ:يدهمللتبشنببيبشلاقو

.ناسنإلارايتخاهيفرمألاسيلوبئاصملايف؟ربصلاةجرداذاميفليق

تحتةلخادرومألاهذهفهريغوسبلملايفةداعلارييغتوءةباكلاراهظإوىوكشلايفةغلابملاو

هتداعىلعًارمتسمىقبيوىلاعتهللاءاضقبىضرلارهظيواهعيمجبنتجينأيغبنيفهرايتخا
[۲۸۹]بحاصفرعيالنأوهليمجلاربصلا:لاقيو«تعجرتسافةعيدوتناككلذ/نأدقتعيو

.ملعأهللاوريغنمةبيصملا

املكلذلوءةيرشبلاىضتقمكلذنإف.تيملاىلععمدلاناضيفوبلقلاعجوتامأو

تیکبامنإ»:لاقف؟هذهنعانتيهنامأ:هلليقفهانيعتضافوليهللالوسرنباميهاربإتام

شدخنیرجافنیقمحأنيتوصنعمكتيهنامنإنكلوءامحرلاهدابعنمهللامحريامنإهلةمحر
.ملعأهللاو.«بويجلاقشودودخلا

.اهلمأيةرسمواهوجريةبغرنمهكاردإتافامىلعربصلا:ثلاثلامسقلا

نزحلاددجياهنمسايإلادعباهيلعفسألاواهنعولسلابقعياهنعربصلانإف
اَمِباوُحَرفَتالوْمُكَناَفامىلَعاوستالكلِ:ىلاعتهللالاقدقوءاهلجأنمدمكلاو
۱َ.ئ

.۲۳:ةيآلا؛ديدحلاةروس()
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رفغتسافملظورفغفملظوربصفعنموركشفيطعأنم:لاقهنأأَييبنلانعيورو
.«نودتهممهونمألامهلكثلوأ

لقتملفكلاببرطخيملاملثمهلنتملفايندلانمهتبلطاملعجا:ءامكحلاضعبلاقو

همظنف.كيلإلصيملامىلععزجافكدينمتافامىلععزجتتنكنإ:نورخآلاقو

:لاقفرعاشلا

نزحلاكيلعىدجُيامَلَقفتئافىلعنزحلالطتال
نكيملاملآنزحرمضموتئافىلعنوزحمنايس

هذهبارخرصقبابىلعًابوتكمتیأرفرافظ:اهللاقيةنيدمتلخد:ةاورلاضعبلاقو
:تايبألا

ريغلاومايألاهلاحتريغوركفلاومهلاهيلعحلأنماي

ردقلاوهللانيأفسايإلادنعلشميفليقدقاميتعمساما

اوربصاهلموقزافدقفربصافتقرطاهئادحأاذإبوطخللمن

رفظلاهدعباكيشوتوفلكوةعسهدعبنمهلقيضلكف

ربصلادجنانكلوتربصرفظلابقعأربصنملكناكولرخآطخببوتكمهتحتو::لاق

.لفطوهوهتوملقعيذلنسحأناكامو«ربقلانمينديورمعلاينغيلجاعلايف
الفىءادعألاتالوصونامزلاتابكننمهثودحىشخياميفربصلا:عبارلامسقلا

.عوفدمفوخلانمبلغألاو«ةبذاكمومهلارثكأنإفتأيملامٌمَههسفنىلإناسنإلالجعتي

.ةدابعربصلابجرفلاراظتنا»:لاقهنأوييبنلانعيوردقو

ذَقسالانِيسلاْمُهَللاقَنيَِلا»:مالسلاهيلعهيبنباحصأيفىلاعتهللالاقو
.ةيآلا€....ْمُكلاوُعَمَج

.(٤/۲۷۸)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاو(٠٠/٤۲۸)دئاوزلاعمجميفيمثيهلادنعثيدحلافارطأ(۱)
نباوسابعنباورمعنباثیدحنمباهشلادنسميفيعاضقلاهجرخأ:ينغملايفيقارعلاطناحلالاق(۲)

يفينيلاملاديعسوبآهاوركلذكو«ربصلاب»هلوقنوديلعثيدحنمةدشلادعبجرفلايفايندلايبآ
راظتناةدابعلالضفأ»دوعسمنباثيدحنميذمرتللوةفيعضاهلكورمعنباثيدحنمةيفوصلادنسم
.ثيدحلارادةعبط۱۱۳صعبارلاءزجلاينغملا.'جرفلا

.١۱۷:ةيالا؛نارمعلآةروس(۳)
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.جرفلاعقوتيربصلاب»:مالسلاهيلعلاقو
همهمويلككبسحفكدغمهكمويىلعنلمحتال:لاقهنأيرصبلانسحلانعو

:دشنیو

ناسنإلاهبلقلفشيمىلعف.نئاكردقملاولضفمهلا

:ردبنبةثراحلادشنأو

 

هلذاعتتنأوهيضممبتسلوهضمافءادوهوىسمأمهلااذإ

هلطابمهلارثكأحرفامهلانمةوزنكبازتاذإداؤفلللقو

نإهنإف؛اهلانيةرسموءاهوجريةبغرنمناسنإلارظتنياميفربصلا:سماخلامسقلا
دعيأكلذنأكفءعلاطملالسوتهبلقزفتساو«بلاطملالبسهيلعتدسنااهيلإعلطتلاهتشهدأ

]۲۹۱[.هئالېلمظعأو/هئاجرل

‹بلطلاةريحوشهدلاةيامعهنعتلجناًاروبصبلطلادنعوًاروقوةبغرلاعمناكاذإو
.رومألاقئاقححضويوةريحلافشكيهنإ«ملعأهللاوهدصقفرعوهدشررصبأف

باوبألاعرقنمدينم»:مالسلاهيلعيبنلالاقو.رفظربضنم:يفيصنبمتكألاقو
:ریشبنبدمحملدشنأو.«جلي

اجترااملكاهنمحتفيربصلافاهبلاطمتدسنااذإرومألانإ

اجرفىرتنأربصبتنعتسااذإةبلاطمتلاطولونسأيتال
.كردلاحاتفمربصلا:لاقيو«بلاطملالهستينأتلانسحب:ءامكحلاضعبلاقو

.ءامعتلالّصحركشنموءانملالانربصنم:ءاغلبلاضعبلاقو

دئاكمنمهبلحوءءاضقلاهوركمنمناسنإلابلزنامىلعربصلا:سداسلامسقلا

.4ًكبَرمُكُحِلريِصاَول:مالسلاهيلعهيبنلىلاعتهللالاقءءادعألا

.”رومألامَعنمكلذنَِكِباَصَأامىَلَعزيضاَو:ىلاعتلاقو

كلذىلعربصلابرمأف«نوُلوُمَياَمِبُكْرْدَصقيِضكيُمَلْعَندَقلَوِ»:ىلاعتلاقو

.4۸:ةيآلاروطلاةروس()
.١٠:ةيآلا؛نامقلةررس()
.۹۷:ةيألارجحلاةروس(۳)



voضراوعلاةرطنق

o en oseeee ot, )-
.٠ًالمَجارْجَهمُهْرُجُهَأَوَنولوُقيامٰىلَعربِضاَو»:لاقف

.°€نوُمُعْيَلاَعامْىَلَعَنَريْصَتلَو»:لسرلاتلاقو

Een لق E OC ِ وُقَتَتَواوربصَتنإَوًاريثكئذأ#:هلوقىلإ4....ْمُكِسَفَأَومُكلاَومأيفنوبل:لاقو

."”«روُمألامْرَعنمكلذنِ
0°و°کو2ک2ووو٠رو1ِ
4٤...اوداَواوبذكامٰیلعاورَبصفكلفنملس9[ےیذگ]دقلوإ:هيبنللاقو

.ةيالا

نممکلليقدقل:هيلعوانيبنىلعهللاتاولصیسیعلاق:ليجنإلايفبوتكم:لاقيو

كدحخبرضنملبنسلابنسلااومواقتال/:لوقأانأو«فنأآلابفنآلاونسلابنسلانألبق0

رسفاليميشمللكرخسنموءكرازإهطعأفكئادرذخأنمورسيألاكدخهيلإلّوحفنميألا

.ىذألاىلعربصلابرمأكلذلكوءنيليمهعم

اهبديرأامةمسقهذه:بارعألاضعبلاقفةمسقمسقلَهللالوسرنأیوریو

يذوأدقىسوميخأهللامحر»:لاقفهاتتجوترّمحافيهللالوسركلذبربخأفهللاهجو
.ملعأهللاو.«ربصفاذهنمرثكأب

ءادعألادئاكمعفدتستربصلابنأملعاو«ربصلابتارمىلعأنمسانلاىذأىلعربصلاو

ْمُهُدْيَكْمُكْوْضَيالاوُقَتَنَواوُربْصَتنإو»:ىلاعتهللالاقءءارألاهوجوناسنإللحتفنتهبو
َ.6ا

:ىلاعتلاقوءاربصمئاهبلالتقنعيهنثيدحلاهنموسبحلاهانعمربصلانأملعاو

:ةرتنعلاقوءاهسبحايأ."ممبرَوُعْدَينيِذلاعَمكسربضاَو»
علطتنابجلاسفناذإوسرتةرجكلذلةفراعتربصأف

نعاهطبضيملوعرشلاضورفمىلعهسفنربصيملنملكفءةفراعاسفنينعي:ةفراع

.١٠:ةيآلا؛لمزملاةروس(١)
.١٠۱:ةيآلا؛ميهاريإةروس(۲)
.١۱۸:ةيالا؛نارمعلآةروس(۳)

.خسانلانموهسهلعلو«لسربىزهتسا»لصألابتءاج()
.٢٤۳:ةيالاماعنألاةروس(0)

.١۲١٠:ةيالا؛نارمعلآةروس()

.٢۲:ةيآلا؛فهكلاةروس(۷)
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ةبوقعبجوتساو«هرفاذحبرشلالمكتسادقفعلهلاوعزجلاراهظإوعبطلاتاوهشىضتقم
.هبردنعنيرادلا

نإفءءالبلاعاونأوءارضلاىلعربصلانمدشأءامعنلاعباتتوءارسلاىلعربصلانأملعاو

هجرخأاهيفكامهتالاواهذالمبمعتتلاوايندلاتاوهشيفلاسرتسالانعهسفنطبضيملنم

.۱ْفَتْسَاارنأٰىغطيلَناَسنإلاَنِإالك:ىلاعتهللالاقنايغطلاورطبلاىلإكلذ

.قيدصالإاهيلعربصياليفاوعلاو«نمؤملاهيلعربصيءالبلا:نيفراعلاضعبلاقو

[۲۹۳]تحتفاملهنأىوريوءءالبلاىلعربصلانمدشأةيفاعلاىلعربصلا:مهضعبلاقو/

.ربصنملفءارسلاةنتفبانيلتباوءانربصفءارضلاةنتفبانيلتبا:اولاقةباحصلاىلعايندلالاومأ

ْمُكْلاَوْمَأمكتال:ىلاعتلاقف«كلولاوةجوزلاولاملاةنتفنمهدابعهللارذحكلذلف
.للاركِذنَعْمُكُلْوَأالو

.هُْهوُرَذُحاَفْمُكَلًاوُدَعْمُكَِالْوَأَومُكجاَوُرَأنمنِ:لاقو

.«ةنزحمةنبجمةلخبمدلولا»:مالسلاهيلعلاقو

نأوءاهيلإنكريالنأوهاهيلعربصلاىنعموءةيفاعلاىلعربصينملجرلالكلجرلاف
بعللاووهللايفكمهنيالوءاهبحرفلايفهسفنلسريالنأودنععدوتسمكلذنأملعي

يفوءقلخللةنوعملالذببهدييفوءقافنإلابهلاميفىلاعتهللاقوقحيعارينأواهبمعنتلاو

ىلعربصلاناكامنإوءركشلاةماقإبهيلعىلاعتهللامعنأامرئاسيفو«قدصلالذببهناسل

اذإهنمربصلاىلعردقأماعطلاةبيغدنععئاجلانأمولعمفةردقلابنورقمهنألدشأءارسلا

.ملعأهللاوءارسلاةنتفتمظعاذهلوءاهيلعردقوءةذيذللاةمعطألاهترضحأ

ةمدقتملاماسقألاوايالبلاىلعربصلاءاوديفلصف

سفنلاىلعًاقاشناكنإوربصلافءافشلادعووءاودلالزنأءادلالزنأيذلانأملعا

سفنلاىلعنّوهيدئادشلاوبئاصملاىلعربصلا:لوقنفءلوقعملايفنكممهليصحتف

.۷-١:ناتيألا؛قلعلاةروس()
.۹:ةيآلا؛نوقفانملاةروس()
.٤٠:ةيآلا؛نباغتلاةروس()
ثيدحنميلصوملاىلعيوبأهجرخأ(ثيدحلارادةعبط١٠٠ص٤ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(8)

.دیعسيآ



يفسيلذإراسملايضقتوءانفلالولحنمهملعتامبسفنلاراعشإاهنم:بابسأبءاهعقوم

:رعاشلالاقامك.دحأاهيلعىقبيالوءدحألمودتلاحايندلا

رومهدلاتضماذكهفكشلانرهدلربصا

رورسلاالومادحرفلاأالةرادنزا>وحرف

دجنکيملاذِإاهيفبوتكمةعفرهصيمقبيجيفدجورهمجرزبلتقاملهنأىوريو/]٤۹[

.ةليحلاميففكلمماودهللادريملاذإورورسلاميففماودرومأللنكلملاذإوءدكلااميفف

:ميلسنبدعسلدشنأو

هدرتسملاوعوتابهايندلاامنإ

هلمشلعرءاخروءاخردعبةد

:لاقفرعاشلاهمظنف«نتفتالفمنغتالنأتببحأنإ:ناورشونألاق

ادقفهبلابيًائيشذختيالفهءوسيامیریالنأهرسنمو

:رخآلاقو

ادفنينأهعبطيفامثبليفىرولاعمطنمنوكتمومهلا:اولاق

ادمكمكتالفترسكنافرسكللًالباقةجاجزلانمتينقااذإف

ضعبلاقامكهيلعاهدادتشادنعمومهلافاشكنإوءدئادشلاءالجناروصتينأاهنمو

ءانبلايفهنيطايشدكتسااكلمالسلاامهيلعدوادنبناميلسنأسابعنبانعيورو

اذهيفف:لاق؟لغاشمنوعجرتوًاغرفنوبهذتمتسلأ:لاقف‹نيعللاسيليإىلإكلذاوكش

.مكرهدفصنمكلءةحارمكل

متسلأ:لاقفسيليإىلإكلذاوكشفءنيعجارونيبهاذمهلغشفناميلسكلذغلبف

.مکرهدفصنمكلءةحارمكلاذهيفف:لاق.یلب:اولاق.ليللابنوحيرتست

مكءاج/نآلا:لاقفسيلبإىلإكلذاوكشفراهنلاوليللابمهلغشف«ناميلسكلذغلف03
.هاصعىلعتيمبيصأنأناميلسثبلامف٠جرفلا

نمرادقألاهترجامبفيكفهرمأبالإلمعيال«ىلاعتهللاءايبنأنميبنيفاذهناكاذإف
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ةياغلاغولبدنعوءةضرقنمالإيهانتلاعمنوكتلهةلزانثداوحنمءاضقلاهقاسوهيداعأديأ
:نامثعلدشنأوءةرسحتنمالإ

تلزلعنلااذإىوكشلارشكتالواهلنعضختالفًامويتلزننإف
تلحمضاوتضمیتحاھرباصفبئاونبيلبدقميرکنممكو

تلجتىتحربصلاباهتيقلتةرمغجاومأبتجاهةرمغمكو

تلذلذلاىلعيربصتأراملفةزيزعيسفنمايألاىلعتناكو

ءاهدادتشادنعدئادشلاءالجناناسنإلاروصتاذإف؛ملعأهللاو«يئاجرنوكييئالبلولحدنعو

.لفاغاهنعوهويضقنتىتحاهنمرطشببهذيوهفهبرميمويلكنِإوربصب

مثالجرسبحديشرلانأيكحوءهبتسنأوربصلاىلعهسفنتيوقانركذامروصتاذِإف

هلثميسؤبنميضميكميعننميضميمويلكهللق:هبلكوملللاقفءنامزدعبهنعلأس

.ىلاعتهللمكحلاوبيرغرمألاو

:ةافولاهترضحنيحدشنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنأىوريو

هميدقلاوةديدجلاهيدايأىصحتسيلكبرنأرتملأ

]٦۲۹[هميحرهنمةرظنبكيلإاذهدعبرظنيهللالعل/

نسحبحونممهنأملعيل«هتيزرنممظعأوهامايازرلانمىقواميفنأملعينأاهنمو

:رعش.«ةحنمةنحملكءانثأيفهللنإ»:مالسلاهيلعلاقكلذلوءعفالا

مدقمرزوفًاعازجمكينإورفومرجافاهيفربطصينإف

.روتسمرشوروشنمريخنیتمعننيب:لاق؟تحبصأفيك:ةبئانيفيبعشللليقو
:رعاشلالاق

هنئابتملزتملبقاوعلانإهلوزندنعهوركملاهركتال

هنماكهراكملايطيفهللاهركشبلقتستالةمعنمك

۱۷م/۳ج/تاريخلارطانق
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ةبعكلالظيفهلةدربدسوتموهوءَِْييبنلاىلإانوكش:لاقهنأترألانببابخنعو

يفهلرفحيمكلبقناكنميفلجرلاناك»:لاقف؟انلهللاوعدتالأءانلرصنتستالأ:انلقف

هندنعكلذهدصيامونينثابقشيفهسأرىلععضويفراشنملابءاجيفاهيفلعجيفضرألا
اذهنمتيلهللاوهنيدنعكلذهدصياموبصعومحلنمهمظعنودامديدحلاطاشمأبطشميو

مكنكلوهمنغىلعبثذلاوهللاالإفاخيالتومرضحىلإءاعنصنمبكارلاريسيىتحرمألا
.«نولجعتست

باطخلانبرمعنعوًاددعنورثكألامهنملعيو‹بئاصملايوذبیسأتینأاهنمو

.مكبولقعستتريغلايوذباوقصلأ:هنعهللايضر

ءضرألالهآدبعأىلعينلد:مالسلاهيلعليربجللاقمالسلاهيلعسنوينأیوریو

مهللا/:لوقيوهوهعمسوهرصبببهذوهيلجروهيديماذجلاعطقلجرىلعهلدف:لاق[۹۷]

‹مهنيدىلعسانلابذعيرابجةنمزألاضعبيفناك:ءاملعلاضعبلاقو:ةياكح

تخرصیوکتلرانلابيتوأاملف«تملكتامواتعطقفاهيلجرواهيديعطقبرمافةأرمابيتواف
نكلوءايندلاىلعتفسأالو«مكراننمتعزجامهللاو:تلاقفكلذيفاهلليقفىاكبلاب

.رانلابیمحمدورمباهانیعتلحکو:لاقء؛كلذلجأنمتخرصفمنهجرانرانلاهذهينتركذ

ةدشلاوءارضلاوءارسلاىلعهللدمحلا:تلاقاهالجرواهاديعطقتلاهبرمأامل:ليقو

اهاديتعطقاًملفءاذهنمرثكأوهامهللاتاذيفلمآتنكدقلءءالبلاوةيفاعلاوءاخرلاو
نئلءةبيطةتوموةرودكةايح:تلاقتوملابتسحأاًملفعطقنيالوروفيمدلالعجاهالجرو

ترصاذإةينافلاايندلاردكهعمرضيالًاميظعًارورستلندقل«باوثلاليزجنمتلمأامتلن
.تتامىتحتبرطضامثةمئادلاةحارلاىلإ

همساناکولبجسارىلعلجردّبعت:لاقهنأيرصبلانيسحلانعو:ىرخأةياكح
ىلإتلزنول:بيقعلاقف؛مهنيدنعاوعجريلسانلابذعيرابجنامزلاكلذيفناكوءًابيقع
.هدابعيفهللاقتااذهاي:لاقفلبجلانملزتفيلعبجوأناكهلاىوقتبهترمأفرابجلااذه

‹نيملاعلانمدحأهببذعأملباذعبكنبذعألهللایوقتبينرمأيكلثم:رابجلاهللاقف

.يراخبلاهجرخأ(ثيدحلارادةعبط۳٠۲ص٤ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()



۹ضراوعلاةرطنق

‹ةديدشهنأنأهنطبىلإخلسلاغلباًملفهسأرىلإهمدقنميحوهوحخلسينأهبرمأو
[۸^۲۹]قيضلارادنموءحرفلارادىلإنزحلاراد/كجرخأربصابيقعاي:هيلإىلاعتهللاىحوأف

لهآتيكبأبيقعايهيلإهللاىحوأفحاصههجوىلإخلسلاغلباملفةداعسلاوةعسلارادىلإ

باذعلامهيلعنبصألةثلاثلاتحصنئليحيبستنعيتكئالمتلهذأويضرألهأويتاومس

.باذعلابهموقذخؤينأةفاخمههجوخلسىتحربصفًابص

‹ريزتخلامحللكأىلإسانلاوعديرابجليئارسإينبدهعىلعناكو:ىرخأةياكح
تنكام:لاقفریزنخلامحللكأيلاهينبربكأبىعدفءدالوأةعبساهلةراسىمستةأرمابيتوأف

ًاوضعًاوضعهدسجعيمجوهالجروهاديتعطقفهبرمأفءًادبأيلعىلاعتهللاهمرحًائيشلكال

یمحأفتیزءیلمفساحننمردقبرمافلکالانععنتمافًاضيأهيلييذلابیعدف«تامیتح
نوهأتنأل:لاقفمنتمافهيلييذلابىعدمث؛هماظعىلعنمهمحلرثانتفهيفيقلآمثالغیتح

ينبضغينأدارأ؟اذهدارأامنوردتأ:هباحصأللاقفيلهللاهلحأالاملكآنأنمرقحأويلع

اهبلتقيتلاريغةلتقبدحاولكلتقيلزيملف«يحوهوهدلجخلسفهبرمأف«هلتقبلجعأف
لكأينأهيرموهبيلخاوكنبابيقلطنا:لاقفهمأىلإوهيلإتفتلافمهرغصأيقبىتحهبحاص
يلكتوخإنأملعتينباي:هلتلاقفهعمتلخفمعن:تلاقفكلشيعيوةدحاوةمقل

ةعبرأكتعضرأوءنيماعمهنمدحاولكتعضرأينأكلذوناقحكيلعيلودحاوقحمهيلع

نأهللابكتلأسفكيلعقافشإلاينكردأفكبتسفنفكبلماحانأويفوتكابأنأكلذوءماوعأ

.مهبقحلتوةمايقلامويكتوخإىقلتف«كيلعهللامرحاملكأتالوكتوخإربصامكربصت

[۲۹۹]يديرتنأفاخأتنكامنإواذهكنمينعمسأيذلاهللدمحلا/ءامأاي:لفطلالاقف

هقحلأفلكأينأىبافهيلعتمزعدقكنود:هلتلاقفكلملاىلإاهنبابتءاجفءاذهريغينم
؛تئشامكيطعأوتئشامكبعنصأوةدحاوةمقليلككحيو:مهمأللاقمثهتوخإب

.ملعأهللاواهلتقوتعتتماف

دقةصيصملابلجرناك:لاقهنأمیرميبأنبيلعنبنسحلانعو:ىرخأةياكح

بوقثمریرسىلعوهوهدسجضعبيفهحورفصنالإهنمقبيملف«هندبفصنبةلكألاترم

ًاقاتشمايندلاكلمتحبصأ:لاق؟تحبصأفيك:هلتلقفهيلعتلخدفكلذريغولوربلل

.مالسإلاىلعينافوتينأالإةجاحنمهيلعيلامهللاىلإ

هاديتبهذیتحماذجلابهللاهالتبافقیدصیلناکوهللادبعوبألاق:ىرخأةياكح



ضراوعلاةرطنق٢۲

هتيتأفهترکذمثًامايأهنعتلفغدهدهاعتأتنکو‹نيموذجملاعمهتلعجفهبتيتأفهانیعوهالجرو

.كنعتلفغينإاذهاي:تلقف

مث.يناسنيالنميلنِٳ:لاقف.كتيسنينا:تلقف.ينعلفغيالنميلنإ:يللاقف

هللاركذنعينلغشتالينعكيلإ:لاقمث.ينرکذينميلنِ:لاقف.كتركذامهللاو:تلق

انأوينجوزت:لاقف.راذقألاهذهنمكلسغتوكيقنتةأرمانمكجوزأالأ:تلقف.ىلاعت

نيلجرلاونيديلابهاذتنأوايندلانمكيديبامو:تلقف.ةرخألاسورعوايندلاكلم
قلطأويحراوجنابأنيحلجوزعهللانعيءاضر:لاقف.مئاهبلالكأتامكلكأتنينيعلاو

لضفامتعطقفلوطهيفناكًانفكتجرخأف؛تامفةريسيًامايأالإثبلامف:لاق.ىناسل
ةروصهنمنسحأرأمليلعفقودقلجرب/اناذإيمانميفانأامنيبفهتنفدفهيفهتتفكو«هنم1

سدنسلابهانفكوكيلِإهانددردقكنفككنودليوطنفكبهللايلوىلعتلخب:يللاقف
.ىسأردنعنفكلااذإوًبابوعرمتظقيتسافقربتسالاو

نبسنويىلإتسلجفةعمجلاتيلص:لاقهنأناميلسنبةيطعنعو:ىرخأةياكح
‹ةزانجلاىلعتيلصوتيضمفءةزانجةدهاشميفمكلله:لاقفءرصعلاتيلصىتحةديبع

ةلكألاهمفيفتعقودقلجرىلعانلخدأف؛معن:انلقفدباعلانالفةرايزيفمكلله:لاقف

لتبایتحهناسللّبفةنطقبوءامهيفبقعبيعدملكتينأدارأاذِإناكفهسارضأتطقسىتح

هديبامهذخأفءانإلايفهانيعتطقسذإةنطقلابوءانإلابیعدملكتينأدارأاملفملكتيكلذكو

رضحويمايأتينفىتحيبابشويتحصيفامهبينعتميذلاهللدمحلا:لاقفةلبقلالبقتسامث

.ملعأهللاوهسفنتضاففةقهشقهشمثامهنمًاريخينلدبيلامهذخأيلجأ

ىلعهللدمحلا:لوقيوهونايرعدعقمموذجمىمعألجربرمهنأهبنمنببهونعو
موذجمدعقمىمعأتنأوةمعنلانمكيلعءيشٌيأو:بهوعمناكلجرهللاقفةمعنلاهذه

الفأيلثمهللافرعيلجرمهيفسيلةنيدملاهذهلهأىلإكرصببمرااذهاي:هللاقف.نایرع

.ةمعنلاهذهىلعهدمحأ

تلاقف.اهببجعأواهيفنسحأةبطخبليئارسإينبيفماقمالسلاهيلعىسومنأىوريو
كنمملعأىسومايهيلِإهللاىحوأفءال:لاق؟ىسومايكنمملعأسانلايفأليئارسإونبهل

هفنأعدجأوهيلجروهيديعطقفدينعرابجكلمىلإًالوسرهتثعبوةلاسرلاهتلمحيديبعنمدبع
:لوقيوهوىضمفًالوسرهتدعأمثءةرملوأناكامكهفنأوهيلجروهيديهيلإتفرصف/]



۲۱ضراوعلاةرطنق

نأُفاَعَأَفٌبنَدَيلَعمهول:ةلهولوأتلقامكلقيملوبرايتيضربرايتيضر
.«نوُلُْف

:لوقيًالئاقتعمسذِإيشمأانآامنيب:لاقهنأنيطسلفيضاقنعيورو:ىرخأةياكح

كناسحإماودهبمتتساًارکشكركشأويلعهبتمعنأامرکشيفاويًادمحدمحلاكلمهللا

ىلعىقلمنالجرالوناديهلتسيللجربانأاذإفتبهذفاذهلئاقرظنافنبهذأل:تلقفلإ

:لاقف.اهيلعهرکشتكيلعهاياطعٌيأوءاهيلعهدمحتكيلعهللةمعنيأتلقف:لاقرهظ

يعمسيلبهوويصاعملانعينلغشيلجرويديينبلسيبعنصامىرتامآهللاناحبس
ىلعهلددزأملءامسلانمرانبينبرضولاذهعموء؛ضرالاوتاومسلايفركفتأيرصبو

نإيسفنيفتلقف:لاق.ةجاحكيلإيلنإ:لاقمثًاربصالإءالبلاىلعوًاركشالإةيطعلا
اذِٳينمعطيانهاهدلويلناک:يللاق؟يهامو:تلقمثىلاعتهللاىلإبرقيكتجاحءاضق

انأاذإفهتسمتلاف:لاق.هسمتلتنأتيأرنإفمايأةثالثذنمهتدقففتشطعاذإينيقسيوتعج

ركفأانأوخيشلاىلإتعجرمث‹هتنفدفهدسجنميقبامتعمجفهضعبلكأفهسرتفادقعبسب

.ىلب:تلق؟يبحاصتسلأ:لاقفتسلجفمالسلاهيلعىلتبملابويأتركذفهبهيزعأام

هيلعىفطصملابويأمأتنأهللادنعةلزنممظعأامّيأ:تلق؟ةجاحلايفتلعفامف:لاق

[٢3۰]لب:لاق/.بورضملثموهامنإ:تلقف.لاؤسلاَيلِإتئجلأهللاناحبس:يللاق؟مالسلا

ًارباص:لاق؟هلايعتتشوهعمجقّرفوهلامذخأذإهدبعهللادجوفيك:تلق.بويأ

عبسلاهسرتفاكتبانإ:تلق؟كءاروام:لاق.كدلوبستحاوربصاتلق:لاق.ًابستحم

هينيعضمغمث:لاق.اهجرخأالإةرسحيبلقيفعديمليذلاهللدمحلاهآءآ:لاقف.هلكأف
هنفدأفيكركفتأهدنعتسلجوءهيلعتناكةلمشبهتيطغف:لاقتيموهاذإفهيتفشقبطو
:مهضعبيللاقفءهنفدنىتحتيملااذهىلعينونيعأ:مهلتلقفاولبقأدقموقبانأاذإف

يبأاي:لوقيوهوهلبقيلعجفمهدحأهيلعبكنافةلمشلاهنعتفشكففرعنانلعلهنعفشكأ

سابعنبابحاصةبالقوبآاذهمعن:لاق؟هفرعتله:هلتلقف.ماينسانلاوتدجساملاط

:يللاقمث.ةنسةرشعسمخذنمًابستحمًارباصمضوملااذهيففكتعافءالبلااذهبيلتبا

المهللا:لوقيوهوهتعمساملاط:يللاقفءربخلاهتربخأف؟لعفامفدلوهلناكهنإامأ

يتليلنمتمنف:لاق.هتوعدباجتسايذلاهللدمحلافرانلااهلخدتفكيصعتةيرذيلفلخت

وهويحولاولتيوهورفصللحورضخللحهيلعءارضخةضوريفمانملايفهتيآرفكلت
ہہ

.١٠:ةيألاءارعشلاةروس()



ضراوعلاةرطنق٢

.ىلب:لاق.يبحاصتسلأ:تلقف."ڳراذلاىبقُعمعَْمُنْربَصامْمُكَْلَعالسل:لوقي

اهولانتتنلةجردلجوزعهللنفيلرفغفيبرىلعتمدقينِٳ:لاق؟كبهللالعفامف:تلق

.ءالبلادنعربصلاوءاخرلادنعركشلابلإ

؛ضرألالهأدبعأينرأليربجاي:لاقمالسلاهيلعسنوينأىوريو:ىرخأةياكح
تئشامامهبينتعتميهلاي/:لوقيوهوهيلجروهيديماذجلاعطقلجرىلعهفقوأف:لاق[۳۳]

بحُأليربجاي:سنويلاقءلوصوايرابايلمآلاكيفيليقبوتناتئشامينتبلسوتنآ

هيلعليربجءیموأفهينیعبلسأنأترمأدقوهتحصيفكلذكهنإلاقءًاماوقًاماوصينيرتنأ

ثيحامهبينتعتم:لاقفءامسلاىلإهسأرعفرفههجوىلعاتلاسفيلتبملاينيعىلإهنيعبمالسلا

لههللادبعاي:سنويلاقف.لوصوايرابايلمألاكيفيليقبوتئشثيحامهينتبلسوتئش

.كبرةدابعىلإموقتوكحراوجكيلعلجوزعهللادريوكئاعدىلعنمؤنوهللاوعدتنأكل
رئؤاناهركأانأفاذهيفيبرةبحمتناكنإ:لاق؟ملو:هللاق.كلذيفيلةجاحال:لاق

.هتبحمىلعيتبحم

دنعركشلابالإلجوزعهللاباوثىلإلصويالهنإسنوياي:مالسلاهيلعليربجلاقف
.ءالبلادنعربصلاوءاخرلا

املضيراقملابتضرقمهدولجنأولةيفاعلالهأدوي»:لاقهنألِييبنلانعيورو
.«ءالىلالهأباوٹنمنوري

‹ءازعلانسحكلذهثروأاهباحصأبیلستوءاهلاثمأوتاياكحلاهذهيفلقاعلاركفتاذإف

:يرتحبلالاقىتحءءارعشلايارمتناكاذهىلعوهعلهلقوهوجشفخف

مجعأوحیصفنميداعألابالكهبترفظنأدسأللبجعالف

مجلمنباماسحنميلعتوموادرلاةزمحتقسيشحوةيبرحف

زنكربصلانأوآلآهسفنةوهشهربصبوهاوههاوقتببلغنملىبوط:ةمكحلاضعبيفو

هيلعميركدبعللإهللاهيطعيالةنجلازونكنم

٢٤۲::ةيآلا؛دلعرلاةهروس)۱(

بيغرتلايفيرذنملاو‹(٢٠۲4)يذمرتلاو‹(۳/٠۳۷)ىربكلاننسلايفيقهيبلادنعثيدحلافارطأ(۲)
ةعونصملاءىلاللايفيطويسلاو(١111)لامعلازنكيفيدنهلايقتملاو؛‹(٤/۲۸۲)بيهرتلاو
)0۷۰)حيباصملاةاكشميفيزيربتلاو.(٢٤۲۱/۲)



۳٦۲ضراوعلاةرطنق

بئاصملاىلعًاربصوىالبلاىلعًاربصوءىذألاىلعًاربصهلهللابهودبعنمامو

:سارفوبآلاق.ناميإلادعبدحأهيتوأاملضفأيتوأدقولإ

هسمريفهصخشیراوییتحيضقنتالبئاصمنيبءرملا

هسفنيفىدرلاىقليلجؤموهلهأيفىدرلاىقليلجعمف

نهامو:ليق.«ةرخالاوايندلاريخيطعأدقفنهيطعأنمعبرأ»:مالسلاهيلعلاقو

هسفنيفهنوختالةفيفعةجوزورباصندبوركاذناسلوركاشبلق»:لاق؟هللالوسراي

:رعاشلالاق.«هلامو

عزجأفيلعيدجيعزجلهولوعمريخربصلاناكوتربص
عدصتتتکشوأرورشلابجهضعبلمحتولامىلعتربص
عمدتبلقلايفنيعلافينطابىلإهتددرىتحنيعلاعمدتددرو

نوكياهنمرورسلاردقىلعفءةلئازةلاحمالاهنأوءةدئازةمعنلانأملعتنأاهنمو

امةياغغلبنم:ليقوءهيلعنوزحملاوههبحورفملا:مكحخلاروثنميفلاقدقوءنزحلا

.هرکیامةياغعقوتيلفبحي

.ءالبلالوزندنعهازعنسحءاضقناىلإةثداحلكنأملعنم:ءامكحلاضعيلاقو

.اهئاخربحرفلانعاهئالبعقوتينلغش:لاقف؟ايندلاىرتفيك:يرصبلانسحللليقو
:ءارعشلاضعبلدشنأو

مهباللرهدلاعظطقتالفةنورقممهلابكتايح
مسبالإدهشلالكأتالفةجوزممكاينةوالح

اذإ«هریغرورسبنورقمهنزحنأامكريغةءاسمبنورقمهرورسنأملعينأاهنمو
.هتقرافنملًانزحوهتلصونملًارورسنوكتفبحاصىلإبحاصنملقتنتايندلاتناك

نزحوموقاهلحرفالإىصعىلعىصعتعرقام»:مالسلاهيلعيبنلالاقكلذلو

:يرتحبلالاقو.«نورخا

هينلومخالإبقترتالفلماخةهابنايندلاتدرأىم

روثتملاردلايفيطويسلاو.(81/۳ء۳۹۸/۲)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملادنعثيدحلافارطأ()
نبالركشلاو‹(۱/٠٢۲)يرجشلايلامأيفو.(٤٤٤۳٤)لامعلازنکيفيدنهلايقتملاو)١۱/۱(

.(٤۲)اينالايأ



ضراوعلاةرطنق٤٦

:لاقفيبنتملاهحضوأف

دئاوفموقدنعموقبئاصماهلهأنيباممايألاتضقاذب

كلذلوءهلبندهاوشنمةنحموءهلضفلئالدنمناسنإلاقراوطنأملعينأاهنمو/0

صقتنلاراصرمأيفهيلعلضفلارفوتاذإف«مزالصقنلاوروعملامكلانألامإ:نيتلعىدحإ

.هاوسامیف

ام»:لاقهنأهلييبنلانعيوردقوءهقزرنمصقنهلقعيفدازنم:ليقدقو

:دشنيو.«هلقعيفءاكذتناكالإناسنإلانمةحراجتصقتنا

قذحأوهيذلايردتنأتيبحافةعانصنيأرمانيبتعمجاذإ

قرفتنيحقازرألاامهلهبترجامريغامهنمدقفتتالف
قيضأقزرلافلضفلانوكيثيحوعساوقزرلافصقنلانوكيثيحف

دقو.داعمةرتودساحنعطنمملسيالف؛دوصقمىذألابودوسحملضفلانألامإو

:يربونصلالاق

ربنعلالضفيةربخمرانلاكىتفلالضفنعنربخيىتفلانحم

ماکحتسال؛لهاجديىلعالإملاعیولبوصقانةهجنمالإلضافةنحمنوكتاملقو
:رعاشلالاق.مدقتلالجألماقتنالاثودحوةنيابملاب:امهنيبةوادعلا

سمشلافسكنتنينتلابنذنمفلهاجببيدأىلبينأورغالف

نمبرجامبهلاحميقتسيوهودعبلطيف؛هرصعبئاونبةمكحلانمديفتسياماهنمو
عمطيالوءاخربرتغيالفهنامزرومأنمربتخاامبًاضيأظعتيو«ءاخرلاوةدشلايفهرهديتلاح
هيلعناهاهلاوحأربخوايندلافرعنمنإفءةلاحىلعايندلاىقبتنألمأيالوءاوتسايف
:ءابدألاضعبلدشنأو.اهميعنواهسؤب

ىشخأاملىوهأامتكرتفايندلابقاوعتيأرينإ
ىنفتاهرومأعيمجاذنإفاهملاعوايندلايفتركف

ىعسيهنأشيفءرمالكاذإفاهلهأرثكأتولبو/]0٦۳۰[

ىوهملانماهبرقأزعلايفاهعفرأواهلزاتمىشسأ
ىرشېلاويعنلانيبقرفالاهنساحمامؤاسموفقت
ىلوملاودبعلانيبتزيمامفروبقلاىلعتررمدقلو



oضراوعلاةرطنق

.ليزجلاباوثلانمنيرباصللهللادعأاموربصلاةبقاعاهتوالحيفركفتينأاهنمو

هضوعوهنماهعزتناةمعندبعىلعهللامعنأام:لاقهنأزيزعلادبعنبرمعنعيوردقو
ريعْمُهَرْجَأَنوُرياَّصلأىياَمَإ»:ارقوهنمعزتناامملضفأاهنمهضوعامناكالإاهنمربصلا
.باح

.«اهنمريخربصلاوالإتمظعنإوةبيصمنمام»:لاقهنألِييبنلانعيورو

نيأ:دانمىدانقئالخلاهللاعمجوةمايقلامويناكاذإ»:لاقهنأةييبنلانعيورو

انإ:مهللوقتفةكئالملامهلبقتستفةنجلاىلإًاعارسنوقلطنيفليلقسانموقيف؟ربصلالهأ

اموأربصلالهأانألباسحانيلعسيل:نولوقيف؟متبسوحلهةنجلاىلإًاعارسمكارن

مىلع:ةكئالملامهللوقتف.باسحريغبمهرجأنورباصلاىفويامنإ:لوقيىلاعتهللامتعمس
ٌالَسو:اهولخدا:ةكئالملامهللوقتفهللاةيصعمنعوهللاةعاطىلعانربص:نولوقيفمتربص
.آلاتربصاممكي

سانلاىطعيمث‹مهراصبأتبهذنمبادييفةيارلامهلدقعتفةيارلالهأامأو.ءالبلالهأومهراصبأ

[3۰۷] .«ضيراقملابايندلايفاوضرقولنودويمهنأىتحباوثلانمنوطعيف/«مهماقسأردقىلع

هنعتففختاهانمدقيتلابابسألاهذهدحأبرفظوباوثلااذهباصملاركذتاذإف

.ءازعلانسحءعزجلاليلقةولسلاكيشوراصفهناجشأهيلعتلهستوهنازحأ

ملًاعقوتمناکنمو«عزجيملبقارنموءعلهيملرذاحنم:ءامكحلاضعبلاقدقو

:رعاشلالاق.اعجوتمفلي

.١٠:ةيآلارمزلاةروس()
يذمرتلاهجرخأثيدحلااذهىنعميف(ثيدحلارادةعبط1٩ص٤ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.سابعنباثیدحنم
.٢٤۲:ةيآلادعرلاةروس()

.(۱/٠۲0)ناهبصأخيراتيفميعنيبألوء(۲۹۳)لامعلازنكيفيدنهلايقتملادنعثيدحلافارطأ()
‹(١٤۱:١٠٠)هفصنميفةبيشيبأنبا(۱۲۷ء۷/۸۸)ءايلوألاةيلحيفميعنيبأدنعثيدحلافارطأ(٥)

يبأنباو(7٤8ء۳۸۸/۱)دمحأء‹(۸:۱۳۸)يراخبلاو(۲۱۱۷‹١٠٠٦۲)هجامنباو(۷/٤۸)يئاسنلا

.(۲۱۲)باهشلادنسميفو.(۹/٦٤٤)ةييش



٦۳۹

عطقنيرمألالكفكيلعنوه

جرفهدعبنمهلمهلكف
هبنامزلالاطنإوءالبلانإ
:رخآلاقو

هلكالهسرمألانوكيام

ةحاريفشعترمألانوه
انفلاراديفةحارلابلطت

ءاخرلاوةمعنءالبلادعيملنمهيقفلالماكهيقفبسيل:لاقهنأهبنمنببهونعو

ضراوعلاةرطنق

عستيقاضاماذإرمألكو

نوزحولوهسرهدلاامنإ

نوهيّسالإتنوهاملق

نوکیالًائيشبلطينمٌلض

:رعاشلالاق.ءالبلاهعبتيءاخرلاوءاخرلاهعبتيءالبلانأكلذوءةبيصم

[۳۰۸]

امبرونتلقىمعأنولوقي

ىشتلاوةءورملابلقلارصبأاذإ

ريقفلءالبلااذهىلإينإوةمصعورخذورجأىمعلانإف

:رعاشلالاقءاهلوزندنعهيلعتناههبنلزنينألبقايازرلالقاعلاروصتاذإف

هتليفبللاوذلشمت

هعرتملهوحنتلزننإف
رخآىلإيضقيرمألاىأر

همايأنمأيلهجلاوذو/

نامزلافورصهتمهدنإف
هسفنيفنزحلامدقولو
:رخآلاقو

لمجأرحلابربصلانإفزعت
ًاعزاجءرملایرینأينغيناكولف

ةبيصملكدنعيزعتلاناكل

همامحودعيسيللكوفيیكو

تلدبتانيفمايألانكتنإف
ةييلصةانقانيفتنيلامف
ةميركًاسوفناهانلحأنكلو

الزتتنألبقهبئاصم

الشمهسفنيفناكامل

الوأهرخآربصف

الخدقنمعراصمیسنیو

البلادتعربصلاهملعل

لوعمنامزلابيرىلعسيلو
للذتلاينغيناكوأةبئانل

لمجأوىلوأرحلابةلزانو
لحزمهللایضقامعءرمالامو
لعفتثداوحلاوامعنوسؤيب

لمجتسیليكللانتتللدالو



۷٦۲ضراوعلاةرطنق

ىلإاهلهأريصممثءاهراسميضقتوءايندلالاوحأنمهانركذامهسفنرعشيملنمو

ثداوحلاهتفلأ«بارتلااونكسنيحبابحألامهقرافدق«روخصلاولدانجلانيبًاعرصروبقلا

.ًاعفدهلالوًاربصهيلعقيطيالامىسألاةدشنمهيلعفعاضتوًاعزاج

بتاصملاهرکذتءعلهلابابسأبئاصملاىلعثعببو‹عزجلاةدشىلعنيعياممو

.ةيزعتروصتلاعمطلخيالوءةولسراكذتلاعمدجيالىتحةيضقنملاراسملاهروصتوءةلزانلا

ركذتلاالإنازحألاثعبيالو

اذإ:لاقفًاديدشًاعزجهيلععزجدمحمهنباتاماملفسوينبجاجحلانأىوريو

:ًالثمتملاقهيلعتيبلالخداملفهوملعأف«كلذينورأفهومتلسغ

حداقلابابشنعكبانرتفأوىشمنملمجأتنكاملنآلا

۳۰۹[حلاصلالاعفلابكلذتنعأواهلكةءورملاكيفتلماكتو/

.°”«نوُعجاَرهلاَللاًنإ»:لاقف.عجرتساوريمألااهيأهللاقتا:هلليقف

.ليوطتلاةفاخماهتكرتًاتايبأًأشنأمث

الوأضوعةيصمللیریالف‹ةرسحلاوفسألادشًاضيأعزجلايلعثعبياممو

"[اوسأت]اليك:ىلاعتهللالاقكلذلوًاعلهةرسحلابوءاعلوفسألابدادزيفًالدبهدوقفمل
:ءارعشلاضعبلاقو.ةيألا€هکَتاَقامىلع

هللاوهىولبلافشكييذلانإهبضراوهللابقشفتيلتبااذإ
هللاعنئاصلانإفنفسأتالهبحاصبأانايحأعطقيسأيلا

هللاىضقاميفةليحءىرمالامهتردقلملستسافهللاىضقاذإ

ُريْصأَف:ىلاعتهلوقيفليقوعزجلاثيوىوكشلاةرثكًاضيأعزجلاىلعثعبياممو

.ثبالوهيفىوكشاليذلاربصلاهنإ:«اليمَجارْبَص

.١١٠:ةيآلاقرقبلاةروس()
.طوطخملانمةطقاس(۲)
.۲۳:ةيآلاديدحلاةروس(۳)
.٥0:ةيآلا‹جراعملاةروس)٤(



ضراوعلاةرطنق۸

:رعاشلالاق.ثبنمربصام»:مالسلاهيلعلاقو

لولفهيفسيلًافيسربصلاىرأينألًاباستحاوًاربصبسكأس

ليلعهيلإوكشأنموليلعيننأقلخلاىلإوكشأنأينادع
لوقألبقهاقلأامبميلعهنأهللاىلإىوكشلاينعنميو

ينْرُحَويِثَباوُكشَأامّ:مالسلاهيلعبوقعيهيبننعةياكحىلاعتلاقو
.*گهّللاىلإ

.هبروکشیامنإفهبتلزنةبيصمبیکتشانمةاروتلايفبوتكم:ليقو

اھلليقف؟اذهام:تلاقفراديفخراوصتعمسفةيدابلانمتلخدةيبارعأنأيكحو

هباوٹنعو«نومربتيهئاضقنموءنوثيغتسيمهبرنمالإمهارأام:تلاقف.تيممهلتام

:دشنیو.نوبغري

فولخملاالقلاخلاىلإعجراوقيدصلاىلإىوكشلارشكتال

قىيرغلابييرغلاجرحيال
.هناسلعستاهبلق/قاضنم:مكحلاروثنميفليقو]۰٠۳۱[

عمتجيفهتمعنتملسنمىلإرظنلاوهتييصمربجنمسيلا:ًاضيأعزجلاىلعثعييو
الوربصامهعمقفتيالفسانلانيبنمةيزرلابدرفأهنأو«سأيلاطونقةبيصملانزحعمهيلع
:بارعألانمةأرمالدشنأو.نيتبيصملامظعأربصلابةبيصملا:ليقكلذلو«ردصامهلعستي

ارشيرشتلادعبنإ:بصناسنإلااهيأ

ارحسمألابنكيملارحمويلاانيأرمك

ارشوارخحاكلمقصاكل

ًارمأربّصلانرمناكنإوربصلابرا

:بدألالهأضعبلدشنأو

هرورسيتأيهابقعيفوسأيفهرودصودبترماللىتفلاعاري
هرونوحابصلاةيادبهاجدتلماكتاملليللانأرتملأ

 

امنإوًاعوفرمهدجأمل.(ثيدحلارادةعبط١١٠ص٤ج)ىنعملايفاذهىنعميفيقارعلاظفاحلالاق(١)
النأربصلانم»:لاقءاهقفلاضعبنعنايفسةياورنمتارافكلاوضرملايفايندلاييأنباهاور
.«كسفنيكزتالوكعجوبالوكبيصمبثدحتت

.٦۸:ةيالا«فسويةروس)۲( 

 

  

 



ضراوعلاةرطنق

هرومأرشنترهدلانإفًابيبلًاملاعتنكنإسأيلانبحصتالف

۹٦

ضعبنأيکحدقوءًاعيرساهفاشكناناكالإةدشىلعربصنملقدقهنأملعاو
ءهربصلقو«هتلیحتقاضیتحةنسةرشعسمخنجسلايفسبحبويأوبأ:هللاقيباتكلا

:لاقفهتعقرباوجهيلعدرو«هربصةلقو«هسبحلوطوکشيهناوخإضعبىلإبتكف

جرمرہصبويأابأًاربص

هلتدشقعنايذلادقعيذلانإ

ةحاربشقعيربصلانإفًاربص

اهلانأوينتظعوويتربص

اهلنمفبوطخلانعتزجعاذِإ
اهلحكلميكيفهراكملادقع

اهلعلويلجتنتنأاهلعلو

اهلعللوقأالنأبيلجتتسو
اهلحكلميناكذإهبامرك

.ملعأهللاوامركمقلطأىتحًامايأالإكلذدعبنجسلايفثبليملف:لاق/

.ملعأهللاوايالبلاعاونأرئاسىلعربصلاءاودوهةمدقتملاءايشألانمهانركذيذلااذهو

وأءهجرفكلميالثيحبهيلعتبلغاذإهنإفءجرفلاونطبلاةوهشنعربصلاءاود

.تاحلاصلالامعألاوركفلاوركذلاىلعةبظاوملانعهفرصتوءةوهشلاتايضتقمي

:رومأةئالثةوهشلاثعابفيعضتىلإليبسلاف

عممئادلاموصلاباهليلغتنمدبالفةذيذللاةيذغألايهوةوهشلاةدامعطقينأ:اهدحأ

ةمعطألاومحللانعزرتحيفهسنجيففيعضهسفنيفليلقماعطىلعوراطفإلادنعراصتقالا

.هتوقطقستففعضتلحومجلاةميهبلانعفلعلاعطقيهاضياذهو‹ةوهشللةجيهملا

روصلاىلإرظنلابجيهيامنإهنإف؛لاحلايفهلةجيهملاعامجلابابسأعطق:يناثلا

بوصنمبورهلاونافجألاضيمغتوةلزعلابلصحياذهو؛ةوهشلاكرحيبلقلاوءبلقلا

نمهدانسإهححصومكاحلاهجرخأ.(ثيدحلارادةعبط٢٠۳ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
يبهذلاهبقعتوهاجرخيملودانسإلاحيحصلاقو(٤/٤۳۱)مكاحلاهجرخأققحملالاقو.ةفيذحثيدح

فيعض(١٦٠٠/ةفيعضلا)يفيئابلآلالاقوءهوفعضيطساولاوهنمحرلادبعوهاوقاحسإ:هلوقب
.ًادج

 



[۳۱۲]

يمركبصيملاهتلزتعااذإفتاهتشملاروصلاسوقنعمهسلااذهيمريامنإهنإف؛سيلبإيمر

.سيلبإ

.تامرحملانعينغيامتاحابملايففعبطلا

مثءلامعألارئاسنععطقيءاذغلاعطقنإفرثكألاقحيفعفنألاجالعلاوهاذهو

نمبابشلارشاعم»:مالسلاهيلعلاقكلذلوءرثكألاقحيفًايفاشًاعمقةوهشلاعمقيال/

.”«ءاجوهلموصلانإفمصيلفعطتسيملنموجوزتيلفهابلامكنمعاطتسا

:جالعلافبابسأةثالثهذهف

توقطقسحرمجلاةميهبلافلعحطتيماضيلوألا

`كلذلةدهاشملابيسب

امةوقلانماهعمىقبيىتحاهعبطهيلإليميامكليلقءيشباهتيلستيهاضي:ثلاثلاو
مدقتدقوءلاحلااذهىلعماعطلانمةوهشلاجالعكلذكوءملعأهللاوبیدأتلاىلعهبربصت

.كلذنعينغيامنطبلاةوهشوءةعانقلاودهزلابابيف

ء؛سفنلاثيدحنعبلقلافكاهدشأامنإوءربصلاعاونأعيمجيفجالعلاجاهنماذهف

ركذلاوةبقارمللسلجوءةلزعلارثآوءةرهاظلاةوهشلاعمقنإفءهلغرفتمنعكلذدتشيامنإو
عطقالإةتبلاهلجالعالاذهو«بناجىلإبناجنمهبذاجتلازتالسواسولانإف«ركفلاو
‹هاجلاو‹لاملاو‹ىتالوألاو‹لهألانعرارفلابًانطابوًارهاظبلقلانعايندلاقئالع

المثةعانقلاوتوقلانمريسيعمكلذىلعردقنإلبجىلإلبجنملازتعألاوىاقدصألاو
.هناحبسهللاوهوًادحاوًامهمومهلارصتملامكلذلكيفكي

تاومسلاتوكلميفلاجمهلنكيملاميفكيالفبلقلاىلعكلذبلغاذإمث

القىلاعتهللاىلإنطابلابريسمهلنكيملنإوهعنصبئاجعوىلاعتهللاةفرعمرئاسوضرألاو

بلقلاراضحإمم/ةالصلاوركذلاوةءارقلانمةظحللکيفةيترملاةلصتملاةدابعلالإهیجني]۳۱۳[

.اهعم

نباثيدحنمهيلعقفتم.هوحنيف(ثيدحلارادةعبط٢۳ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)
.دوعسم



۲۷۱ضراوعلاةرطنق

دجلابىوهلاةدهاجموربصلاهحنمو«نيقيلاةوقهللاهقزرنملالإنكميالاذهنأملعاو
ركذلاوركفلانعهلغشتثداوحنعولخيالذإتاقوألالقأالإهلملسيالكلذعمو؛نيبملا

اهلكقئالعلاعطقدعبنكلوةشيعملابابسأببلققلعتوأناسنإىذأوأفوخوأضرمنم
ركفلارسيتيوبلقلاوفصيتاقوألاكلتيفو‹ةعقاوةملمهبلزنتملنإتاقوألارثكأهلملست

.ةدهاجملابناسنإللاهيلعردقيامىصقأاذهو

قلخلارجهوءنمؤملاىلعلهسةرخالاىلإايندلانمريسملا:ءاملعلاضعبلاقو

ءبشأهللاعمربصلاوءديدشبعصىلاعتهللاىلإسفنلابريسملاوءديدشقحلابنجيف

سفنلاىلعقئالعلادشأوءقلخلانارجهةدشمثبلقلالغاوشنعربصلاةدشركذف

دهزلابالإكلذحلصيالوسفنلالامخإولازتعالا:امهجالعوماجلابحوقلخلاةقالع
كلملاوهكلذوعرشللناداقنيفهبضغوهتوهشدبعلاكلميىتحةماتلاةدهاجملاولماكلا

.ىقيقحلا

تنآ:لاق«يدبعوهفهدبعتنأنم:لاق؟فيکو:لاق؟ككلمنممظعأيكلموةجاحكنم

.يديبعمهفمهلكءالؤهتكلمدقوكنطبو‹كجرفو؛بضغو‹كتوهشدبع

اليذلاكلملاالةرخألاكلمىلإهبحاصقوسييذلاايندلايفكلملاوهاذهاذإف

.ىبقعلاىفناسنإإلاىلعهتعابت

[٤٠3]هبريصييذلاايندلاكلمهبلطبةرخألاكلملانيهنأنظذإ/ناسنإلارارتغامظعأامف

ًاسوكعمايندلايفًاسوكنمالإنوكيالاذهلثموهجرفوهنطبوهبضغوهتوهشلًاكولممناسنإلا

.ملعأهللاوةرخالايف

:رومأةثالثيلصحيفهاجلاوةسائرلانعربصلاجالعامأو

.ربصلاهيلعرسعيفهيابسأدحأدهاشيالىتحاهعضاومنعبرهلاب:اهدحأ

هديفتًالامعأاهلمعتسيوربكتلايضتقتيتلالامعألاكرتهسفنفلكينأ:يناثلاو
يفكلذحخسريیتح؛بکرموُلکمو؛معطموُ؛سبلمنمهلاوحأعيمجيفعضاوتلا

.اعضاوتمنوكيفهسفن



٢Yضراوعلاةرطنق

هيفلغوأفنيتمنيدلااذهنإ»:مالسلاهيلعهلوقلةراشإلابجيردتلاىعارينأ:ثلاثلاو

٠«ىقبأًارهظالوعطقًاضرأالتبنملانإفهللاةدابعكسفنىلإضغبتالوقفرب

.هاجلابحوةسائرلاجالعاذهف

؟هربصىلعرباصلایوقياذامب:هلليقهنأءاملعلاضعبنعىوريو

:ميكحلالوقتعمسامأهلالجلجءالومىضرهربصيفنأملعاذإ:لاق

رمألابحاصىضرهيفامرمألانميطخسمناكاذإىضرأدقوتيضر

لصف

هانعمربصلانأل؛ربصتفيكملعتنأاهنم:اهتاعارمنمدبالًاطورشربصللنأملعا

.كلذكرتربصلاوةدشلايفسفنلابارطضاعزجلاىنعمو‹عزجلانعسفنلاسبح

.°اوطباَرَواوُرِباَصَواوريضأ:ىلاعتهللالوقيفليقهنأل؛ربصتنململعتنأاهنمو

.هللاعماوطباروهللاباورباصوهللانماوربصايأ

نمةاجنلاربصلانأكلذةلمجوءربصلاباوثانركذدقوكربصبديرتامملعتنأاهنمو

نسحوءةمامإإلالينو«سانلا/ىلعمدقتلاو«ءادعألابرفظلاوءرومألايفحاجنلاوءدئادشلا١

‹ةياهنالوهلةياغاليذلاباوثلاو«ىدهلاقيقحتوءةمحرلاوءةالصلاوةراشبلاوءءانثلا

.اهبباتكلالوطيتاماركلانمانركذاماهيفروكذملاتايالاركذو

هذهبناسنإلاىتأاذإفهلربصينملوهيلعربصامىلعرجألاباستحاوةينلانسحاهنمو

اهبلزنةميهبلالثموهفًالإو«باسحريغبرجألامهلىفوينيذلانيرباصلانمراصطورشلا
.قيفوتلاهللابوتأدهفاهنعكلذىدهمثكلذلتبرطضافءالبلا

هسفنيفلعجيلفةرخالاقيرطعطقىلعمزعنم:لاقهنأءاملعلاضعبنعيوردقو

ء‹عوجلاضيبألاتوملاف:رضخألاو«دوسألاوءرمحألاو«ضيبألا:توملانمناولأةعبرأ

ضعيرثأيفاهضعبدئادشلاوعئاقولارضخألاو«ناطيشلاةفلاخمرمحألاو«سانلامذدوسألاو
.هنوعنسحوىلاعتهللاقيفوتبالإلانيالهلكاذهو«ملعأهللاو

نميقهيبلاوسنأثيدحنمدمحأهجرخأ.(ثيدحلارادةعبط١۲٠ص٤ج)ينغملايفظفاحلاركذ()

هيفلغوأفنيتمنيدلااذهنإ»:ققحملالاقهدانسإحصيالو(١0۳ص١ج)يفلاقورباجثيدح
.نسح:لاقو(۲۲46عماجلاحيحص)يفيئابلألاهركذ«ثيدحلا.....قفرب

.٢٠۲:ةيالا؛نارمعلآةروس(۲)
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؛كربصنمنبجعتالبويأاي:مالسلاهيلعبويأىلإىحوأىلاعتهللانأيوردقلو
كلذنمةرعشلكتيطعأينأالولو؛كمدوكمحلنمةرعشلكدجتامتملعدقىنإف

.قيفوتلاهللابوتربصامًاربص
عبارلابابلا

امهعاونأدورووردقلاوءاضقلايف

رس يفامْمَلْعَيهللانأ»:ىلاعتلاقو.ردُِءاَْفلَحِءْيَشلَكاًإ»:هناحبسهللالاق
.*”4ضْرَألاوِءاَمّسلا

:هللاقفملقلاهللاقلخاملوأ»:ثيدحلايفو.ةيالاباتكيفملعلاينعيكلذنإ

مويىلإنئاکوهامبملقلایرجفءيقلخيفيملعبتكأ:لاق؟بتكأاموبراي:لاقفبتكا
.””ةمايقلا

[٢۳۱]انأالإهلِإاليذلاهللاانأ:ىلاعتهللالاق»:لاقمالسلا/هيلعلوسرلانأثيدحلايفو

ليووهيديىلعهتردقوريخللهتقلخنملىبوطفنوكينميديىلعهتردقفرشلاوريخلاتقلخ

.*”«ەيديىلعهتردقورشللهتقلخنمل

.°*ةيردقلاةمألاهذهسوجموسوجمةمألكل»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

:لاق.ينصوأتبأاي:نمحرلادبعهنباهللاقتماصلانبةدابعرضتحااملهنأىوريو

ىتحهللابنمؤتنلوهللابنمؤتىتحهللايقتتنلوهللاقتاينباي:لاقسلجاملف«ينوسلجأ
نكيملكأطخأامو«كئطخيلنكيملكباصأامنأملعتوهللانمهرشوهريخردقلابنمؤت
.«رانلالخدهريغىلعتامنمفاذهىلعردقلا»:لوقيييهللالوسرتعمس؛كييصيل

.4۹:ةيآلارمقلاةروس()
.٠۷:ةيآلا؛جحلاةروس()
٠(۹٤ء۱/۸٤)ةنسلايفمصاعيبأنبادنعثيدحلافارطأ(۳)

حرشيفنيهاشنباهجرخأ:لاقو(ثيدحلارادةعبط۸٠٥ص٤ج)يفهوحنيقارعلاظفاحلاركذ()
.فيعضدانسإبةمامأيبأنعةنسلا

يقتملاو(۷:۷٠۲)دئاوزلاعمجميفيمثيهلا‹(۲/٠۸)دمحأوء(٤۹٤٤)دوادوبآدنعثيدحلافارطأ()
ةركذتيفيفارسيقلانباوء(1٦:١۱۳)روثتملاردلايفيطويسلاو(٥‹٤5٥050)يدنهلا

ةعونصملاءىلاللايفيطويسلاو.(1٦:۲۳۱۷)ءافعضلللماكلايفيدعنباو‹(147)تاعوضوملا

.(٥/40۹)ریسفتلاىفريثكنباو(۱۳۳/۱١۱۳)
۱۸۴/۳ج/تاريخلارطانق



Y۷ضراوعلاةرطنق

نمنالجوزعهللابتکنمًاباتکنیعبسونيتنثايفتأرق:لاقرانيدنبكلامنعو

.ردقلانمًاثيشديريهلعلورفكدقفةعاطتسالانمًائيشهسفنىلإفاضأ

ايقلفءهنايقليلجرلوأبايضارتفردقلايفنالجرفلتخا:لاقنسحلانبدمحمنعو

يذلاوهةلحتلايفدهشلالعجيذلانإلوقأ:لاقف؟انفلتخااميفلوقتام:هلالاقفالجر

.ةيحلايفمسلالعج

؟ملستالأ:هللاقفًاينارصنيقلنيملكتملانمالجرنأينغلب:لاقهنأةبيتقنبانعو

لاق.كعديالناطيشلانكلودارألب:ملكتملاهللاقف.دريملهللانإ:ينارصتلالاقف

هکلميفنوكينأىلاعتوانبرلجءديريامللاعفلاىلاعتهللالاقوامهلاوفأعمينإ:ينارصنلا

.دیريالام

ساروهف«سيلبِٳقلخامىصعيالنأهللادارأول:لاقهنأزيزعلادبعنبرمعنعو

.٩«ميَجْلاِلاَصَوُهنمالإنافلعمتنام

.نينمؤموًارافك'”َنوُموَُتمُكأدَبامك:ةيآلاهذهنوؤرقياما
نمملاعىلإاوهتنامثةنسةئامسمخردقلايفاومصتخاليئارسإينبنأیوریو

.لهاجلا

عمهکلمتءيشنعينلئست:لاقف.ردقلانعبلاطيبأنبيلعلأسالجرنأىوريو

تلعجدقفهللانودنمهکلمتتلقنإوءهللاعمًاكيرشكسفنتلعجدقفهللاعمهكلمتتلق
َكَكَلَماملكلاملاتنأ:لاق؟نينمؤملاريمأايجرخملاامو:لاقف.هللانودنمًادوبعمكسفن
ىلعكلةوقالو‹هتمصعبالإهللاةيصعمىلعكللوحالو‹كردقهيلعامىلعرداقلاو9هللا

.ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحال:نولوقيسانلاتعمسامأ«هقيفوتبالإهللاةعاط

.(١١۱١١۱:نانيألا)؛تافاصلاةروس()
.۲۹:ةيالا«فارعألاةروس(۲)
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لصف

قلخوقلخورقفوىنغوةداعسوةواقشورشوريخاهنمغورفمرومألانأيخأايملعا

ءةعاطو؛رضوءعفنو؛نوكسوةكرحنم:ملاعلايفيرجيالفكلذريغولجأوقزرو

.ردقلاوءاضقلاهبقبسوملقلاهبىرجامبالإرفكو«ناميإو«ةيصعمو

طقستالوءهيلجروأءهنطبىلعناويحبديالوءهيحانجبرئاطريطيالكلذكو
]۳۱۸[ءيشيرجيالامك‹ةئيشموىلاعتهللانمةدارإو‹ردفوءاضقبلإةضوعب/ريطتالو؛ةقرو

يفالوضْألايفٍةَبِصُمنمَباَصَأام:هناحبسهللالاقهملعهبقبسدقوالإكلذنم
ووک

نم:ليقوسفنلاينعياهقلخننألبقنمينعي.اارنألبقنمباتكيفالإمُک

.ةبيصملاقلخننألبق

461بكتإين:مالسلاهيلعهيبنللاقو

.5فلايسرأل

يفضوخلافلكتيالوءهنعيهنامبانتجاوهبرمأاملاثتماناسنإلاىلعبجاولاف

لَعُفياًمَعلَعْسُيالوقلخلانعهبرثأتسايذلاهللاملعنوزخمنمكلذنإفردقلاوءاضقلا

.نولْيمُحَو
اهوعیضتالفضئارفمكيلعضرتفالجوزعهللانإ»:لاقهنألييبنلانعيوردقو

نایسنريغنمءايشأنعتكسواهوکهتتتالفءايشأنعمكاهنواهودعتتالفًادودحمكلذحو

.اهولبقافمكبرنمةمحراهوفلكتتالف

.“هلقلخاملرسيممكلكفاولمعا»:مالسلاهيلعلاقو

.٢۲:ةيألاديدحلاةروس(١)
.٠0:ةيآلاقبوتلاةروس()
يدنهلايقتملاو(۹/01)ريسفتلايفيبطرقلاو‹(۹/۲١۱)دمحأو(٦٢۲۱)يذمرتلادنعثيدحلافارطأ(۳)

ميعنيبألناهفصأخيراتيفو(٤۳۷)تافصلاوءامسألايفيقهيبلاو.(١٠1ء44۷)لامعلازنكيف
ةرهتشملاثيداحألايفةرثتملارردلايفيطويسلاو.(۳۸/۲)ينولجعللافخلافشكو‹(۲۷/)

(١١۱).
.۲۳:ةيآلاىايبنألاةروس(8)
=نيصحنبنارمعويلعثيدحنم(ثيدحلارادةعبط١۱۳ص٤ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)0(
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.°”€اْدلاةاَيَحْلايفْمُهََشيمَكْمُهَيَبمَسَفنحن:ىلاعتلاقو

رذحلاوبلطلانيبوردقلاوءاضقلانيبعمجلايفلصف

؟هتمسقنمغرفومالقألاهبتفجورادقألاهبتقبساميفلمعلافيك:لئاقلاقنإف

لكوتلاوءنايفانتيالبلطلاوردقلانأملعا:هلليق؟هنوکنمدبالاممرذحلافيكو

امنأامكةلاحمالنئاكىلاعتهللاىضقاملكنأملعتنأكلذوءناداضتيالبسكلاو

.ةلاحمالنئاكوهفنوكينأهللاملع

هللاردقرمأبرفملعلايفمهقفاو/دقفردقلاوءاضقلايفنيملسملافلاخنمو]۳۱۹[

نيبقرفالوءردقلانمًاضيأبلطلاو«بلطلابالإكيلإلصيالفبلطلادعبكيلإهلوصو
.نايفانتيالامهنأتبثانهاهنمفءنارودقمامهنإيفبلطلانيبوبولطملارمألا

رذحلاولكوتلانأل؛لمعلايفعورشلاعمرذحلاذخأوبسكلاعملكوتلاكلذكو

لکوتفتمراذِإفط:ىلاعتاهللالاقحراوجلاامهلحملمعلاوبسكلاوءبلقلاامهلحم

ةيآلا"”€ٍتايتاوراْمُكَرْذحاوُذُح»:یلاعتلاقو."للارلَع

هيلعلاقف.لكوتأواهعدأهللالوسراي:لاقفةقانىلعأَييبنلاىتأالجرنأيكحو
.«لكوتواهلقعأ»:مالسلا

كبيصينلهنألوقتتسلأ:مالسلاهيلعميرمنباىسيعللاقهللاهنعلسيلبإنأيكحو
ةمالسلاكلردقينإهنإفلبجلاةورذنمكسفنمراف:لاق.معن:لاق؟كيلعهللاردقامالإ

.هبرربتخينأدبعللسيلوهدابعربتخيهللانإنوعلماي:هللاقف.ملست

عطقلاوءهللاهنمضامبةقثلاوهلكوتلافرمألانمنادمتسيةردقلابماصتعالاولکوتلاف
«ەريدقتبفءيشرسعتنإفءىلاعتهللالبقنمريدقتلانأققحتينأدبعلاىلعفهبمكحيامنوكب

زئانجلايفيراخبلاهجرخأهنعهللايضربلاطيبأنبيلعةياورنمهيلعقفتمثيدحوهققحملالاق=
.(٤۳۰-ص/٤/۷)ردقلايفملسمو(4۹45/۸4۹4۹(ريسفتلاوحتف(۱۳۱۲/۳)

.٢۳:ةيآلا‹:فرخزلاةروس()

.١١1:ةيآلا؛نارمعلآةروس(۲)

.١۷:ةيآلاىاسنلاةروس(۳)
ناطقلاىيحيلاق«سنأثيدحنميذمرتلاهجرخأ.(8۲۹ص٤ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)٤(

.«اهديق»دیجدانسإبيرمضلاةيمأنبورمعثيدحنميناربطلاو«لكوتلايفةميزخنباهاوروركنم
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قلخلارخسموء‹بابسألابسمهناحبسهللاىلعكلذيفدمتعيلوهریسیتبفءيشقمتانإو

.هتعاطبالإهللادنعاملانيالهنأل؛رمألاوةعاطلاةمزالمطرشببابلألاو

ءیقتاامءيجملبرقأواجراملدعبأهلناكهللاةيصعمبًارمأىغتبانميلعلاقدقو

لقعلانعناكهبرىلعًالكوتمهتيبيفدعقفلكوتلاناضقانيبابسألاوبلطلانأنظنمو

.ًاجلاولهجلاهيتيفوًاجراخ

[۳۲۰]كمفحتفتالوهيلإكديدمتالنأ/ماعطلارضحوتعجاذإاذهنمبجيف:هللاقيو

رمأهبرومأمبلطلانأىلعليلدلاوءةفرعملاىلإهنمجوحألقعلاىلإناك.معن:لاقنإف

."”ڳللالضفنماوُمَبأَوضزألايفاورِضَتنأَفل:ىلاعتهلوقةحابإ

يِاْوَقَلهِداَبَعِلقْرْرلأهللاطسبولَو»:ىلاعتهللالوقنم:ءاملعلاضبلاقو
."ڳضزألا

عذجبكلرَيرُهَو»:ميرمللاقهللانأىرتالأبسكريغنممهقزرول:لاق
:ىنعملااذهيفدشنأو.ةيآلِاةلْحَنلا

بطرلاطقاسيلخنلاعذجبيزهفميرمللاقللانأرتمل

ببسهلءيشلكنكلواهيلإةزهريغنمعذجلاىنحأءاشولو

لاقثيدحلايفوءكقزركلببسيكيديكرحمدآنبااي:ةاروتلايفلاقيو

حورتواصامخودغترويطلاقزرتامكمتقزرلهلكوتقحهللاىلعمتلکوتولاا:فَييبنلا

.حاورلاوودغلابهبلطاهمهلألباهراكوأىلإاهقازرألمحت:لقيملف.اناطب

.هتکلممىلعهورهقوهناطلسنمهتوخإهجرخأفريبدتلاوبلطلانعهزجحيامكولملا

.۹:ةيألاةعمجلاةروس(١)

.۲۷:ةيآلا:ىروشلاةروس(۲)
.٢۲:ةيآلا؛ميرمةروس(۳)
قحهللاىلعنولكوتتمكنأول»ظفلب.(ثيدحلارادةعبط٢۳۷ص٤ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلاركذ(4)

.رمعثیدحنمهاححصومكاحلاويذمرتلاهجرخألاقو.«ثيدحلا....هلكوت

ء(۸:٢۲۹)ريسملادازيفيزوجلانبادنعو(4۸٤۲0)نآمظلادراومىفىمثيهلادنعثيدحلافارطأو
.(۱۸۳۲)ثيدحلاللعيفيزارلامتاحيبأنبادنعو‹(۲۱۸/۲)افخلافشكيفينولجعلادنعو
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رئاصهبحاصوءسفنلالذيوءةمهلافعضيبلطلاكرتنإ:ءامكحلاضعبهللاقف

اهيفواهترحجأيفًاشنتتارشحلارئاسو«بضلاك:تاناويحلانمةرحجألاتاوذقالخأىلإ

.اهتومنوکي

امهنمدحاويفلمحنإرهظىلعنيلدعلاكامهنإ:اولاقفبلطلاوردقلانيباوعمجمث

.هرفسحجنوهرهظملسامهنيبلداعنإو«هرهظبعتوهلمحطقسرخالايفلمحاممحجرأ

دئاقالورضورقفبةيرقيفاناكًادعقموىمعأنإ:اولاقوًابيجعًالثمكلذيفاوبرضو

الازيملفًاباستحاامهتوق/مويلكامهمعطيالجرةيرقلايفناكفءدعقملللماحالوىمعألل[]

امهنمررضلاغلبوامهعوجدتشافًامايأهدعباثبلف.بستحملالجرلاكلهنأىلإةيفاعيف

العففاهلهأنامعطتسيةيرقلايفناروديفدعقملاىمعألالمحينأىلعامهيأرعمجأفء؛هدهج

نعدتال:كلذدعبلوقيناكوهكلمىلإعجروهئادعأبرفظفبلطلايفكلملاكلذذخأف

اذإف‹ردقلابًانيهتسمهيلعًادمتعمبلطلاىفكسفنندهجتالوردقلاىلعًالاكتإبلطلا

كيلعكلذعمتوتلانإوءلواحتامتلنردقلابًاقدصمريبدتلاهوجوببلطلابكسفنتدهجأ

بنذلكنمهللاىلإبتوكحراوجدقفتوءابنذتيتأدقكنأوردقلاقوعنمكلذفرومألا
.هللاءاشنإردقلاكدعاسوظحلاكلباقتلعفتنأاذإفةملظملكنمجرخاو

لصف

مهضعبدنع:هلليق؟المأبلطلاكرتبصقنيوأبلطلابقزرلاديزيله:لئاقلاقنإف

هتمسقلرييغتالوهللامكحلليدبتالتقؤمردقمظوفحملاحوللايفبوتكملانأ؛ال

.هتیاتکو

لعفبصقنيالوديزيالقزرلانأ:قيقشومتاحباحصأنمءاملعلاضعبنعىوريو

يفليلدلانأل؛دسافلوألالوقلاباحصأدنعاذهوءصقنيوديزيلاملانكلودبعلا
ْمُكَتافاَمىلَعاوسًاليكَل»:ىلاعتهلوقبةراشإلاهيلإوةمسقلاوةباتكلاوهودحاونيعضوملا

4Cسو
."”«کاتأامياوُخَرفتالو

.۲۳:ةيآلاءديدحلاةروس()
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هتافىتحرصقوهذإعضومحرفلاوىساللناكلكرتلابصقنيوبلطلابديزيناكولو
.ىكجيألاهتأتملولو»:مالسلاهيلعلاقدقو؛هلصحیتحرمشو

[۳۲۲]ديزيفهبلطانمزليمث؛ظوفحملا/حوللايفنابوتكمًاضيأباقعلاوباوثلا:لاقنإف

.كرتلابصقنيوبلطلاب

ملوهكرتىلعدعوأوًامتحًارمأهبرمأىلاعتهللانأل«بجوامنإباوثلابلطنأملعاف

.انملعفريغىلعباوثلانمضي

ضعبلاقاموهوءهثكنيفامهنيبقرفلاودبعلالعفبيهامنإباقعلاوباوثلاةدايزو

طرشريغنمًاقلطمبوتكموهمسق:نامسقظوفحملاحوللايفبوتكملانأ:ءاملعلا

نِاَمَو:لاقفًاقلطمىلاعتهللاامهركذفيكىرتالألاجالاوقازرألاوهودبعلالعفبقيلعتو

لاقو."گنيمباکيفلکاَهَعَدوَْسُمموامدوعممَعَاههللاىلعالإضزألايفة5

6وُمِدَقَسَيلَوٌةَعاَسنوريالْمُهَلَجَأَءاَجادل

.«لجألاوقزرلاوٌيلْحلاوٌّيلَحلا:نهنمرفعبرأا:مالسلاهيلعيبنلالاقو

الأ‹باقعلاوباوثلاوهكلذودبعلالعفوهوطورشمبقلعمطرشببوتكممسقو
اوتَمَأباتِكْلَالأنألَو:ىلاعتلاقفدبعلالعقنيتقلعمهباتكيفهلاامهركذفيكىر

جْمُهاَلَحْذَلَوْمهِتاَيَسمُهْنَعاًنرَمَكَلاوُقتأَو .هملعافنيباذهو.)89«ميّنلاتانج

.نورقتفيونومدعينيكراتلاولاومألاوقازرألانودجينيبلاطلادجننحن:لاقنإف

وهاذهنِٳىلبءًاينغًاقوزرمًاغرافوًاريقفًامورحمًابلاطدجتالكلذعمكنأك:هلليق

.ميلعلازيزعلاريدقتكلذنأملعيلرثكألا

ًارهاظتيأرردقلابةرظانملابعنصأامو:لاق.ردقلايفرظانتنلاعت:رهمجرزبلليقدقو

ىلإسيلريبدتلانأتملعفءامورحمًالقاعوًاقوزرمقمحأتيأر«نطابىلعهبتللدتساف

:اودشنأودابعلا

دنعو.(۱/١١۱)ناهبصأخيراتيفميعنيبأدنعو(4۷۷/۹)فاحتإلايفيديبزلادنعثيدحلافارطأ(۱)

.(۱۱۷/)ةنسلايفمصاعيبآنبا

.1٦:ةيالادوهةروس)۲(

.٢۳:ةيألا:فارعألاةروس()
.١٠:ةيآلاةدئاملاةروس(4)
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فرحتمقزرلاهنعيأرلابنهمهبلقتيفيوقيوقمكو
فرتغيرحبلاجيلخنمهنأكهبلقتيففيعضفيعضمكو
فشكنيسيليفخرسقلخلايفهلهلإلانأىلعليداذه

:لقعلالاقف.كبيلةجاحالبهذا:لاقفتخبلاىلعنذأتسالقعلانأربخلايفو

.كيلإجاتحاالوّيلِإجاتحتكنإ:لاق؟ملو

هللاكقزرالولوقعلاووذهبكمدخيًادجهللاكقزرينباي:هنباللاقًاميكحنأىوريو
.دودجلايوذهبمدختًالقع

.دجابرضملقاعلادجطارفإ:لاقيناكو

.دجلانمىنغأدكلاءكدكالكدجعدوأدجبعسأدکبالدجبعسا:لاثمألاىفو

‹هيداعتمايألافربدأاذإو«هدعابتءاوسألاو«هدعاستمایألافءرمادجلبقأاذإ:لاقيو

.هيداغتوهحوارتسوحنلاو

وهوقيفوتلانملقأضرألاىلإءامسلانملزنيملوقيفوتلارومألامامزنأملعاو

.ةيآلالْشمُهَِْهَنَلياوُدَماَجَنيِذَلاَو»:ىلاعتهللالاقداهتجالابنورقم
ىدرلاقيرطيبكلسوىدهلاينبنجنإتيأرأ:بلاطيبأنبيلعللاقالجرنأيورو

.ءاشياملعفيوهفالإوءاسأدقفًائيشهيلعتبجوتساتنكنإ:يلعلاق

هللاكقلخأينربخأ:يلعلاقف.باوجلاالإىبافهنعضرعأفردقلانعلجرهلأسو
هللاوًاذِإءاشامكلوقيهنورتأ:نيرضاحلليلعلاقفلجرلاكسمأف؟ءاشفيكوأتئشفيك
امك:لاق؟ءاشتامكوأءاشيامككييحيأ:يلعلاق.ءاشيامك:لجرلالاقف؟هقنعبرضأ
ءاشيثیحكلخديف:لاق.ءاشيامك:لاق؟ءاشتامكوأءاشيفيككتيميأ:يلعلاق.ءاشي
دربنبراشبلدشنیو.ءيشرمألانمكلسيلف:لاق.ءاشيثيح:لاق؟ءاشتثيحوأ
:ىمعألا

.۹:ةيآلا‹؛توبكنعلاةروس)۱(
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ابجعتلاالإتبقعأامفيسسمأورصقميملعويدصقنعفرصاو

:ليقامكبلاطلادييفبلقتملاكهيلعىضقموهاممبراهلانأملعاو

رفظفةيردنكسإةنيدمبناطلسلاةمدخنمىلخأالجرنأكولملاجارسباتكيفركذو

ريسيبارسأةنيدملاهذهلو:لاق.اهيفلجرلاىمارتفرثبىلعرمذإهنوداتقيوهامنيبفهءافرعهب
ًارثبدجوىتحضرألاتحتيشميلجرلالازامفءاهرخآىلإاهلوأنمًامئاقاهيفلجرلا

هيلإىشمفناطلسلانمهمعزبرففهبدأوهضبقفناطلسلاراديفوهاذإفاهبقلعتفةدعاص

.ًاعئاط

ًادشنمعمسفةاجنلابلطيهلرامحىلعىليليبأنبارمفءةفوكلابنوعاطلاعقو:لاقيو

:لوقي

راسلاماسمأهللاعحبصيفرادقمىلعفتحلايتأيوأ

.برهمالفراسلامامأهللاناكاذإ:لاقفةفوكلاىلإًاعجارٌّركف

مالغهبىدحفددرتفنوعاطلااهبضرأىلإهجوتلادارأالجرنأيجابلاباتكنمو

محتاحلاكلبتكتنإكنإمهتالامهرعشملااهيأاي

ملقلافجدقوكيقاوتفيكملعلانمًاقهاشتولعولو

:رئاطلالاقفرئاطهنمبيرقاذإوبوصنمخفبّرَمًايبننأتايليئارسإلايفيورو
[٢۳۲]:لاق؟هیلإرظنأانأوهيفينديصيلخفلااذهبصن/؟اذهنمًالقعلقأتيأرلههللايبناي

الونذأقبتملنيحلاءاجاذإهللايبناي:لاقف.اذكواذكخفلايفرئاطلاباذإوعجرفبهذف

يكلاوبطلاومئامتلاوىقرلايفلصف
.نيعلانمىقرتسأنأييبنلاينرمأ:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعو
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اهلاوقرتسا»:لاقفةفعساههجويفةيراجاهتيبيفىأرمالسلاهيلعهنأةملسمأنعو

.هةرظنلااهبنإف
.«نيعلاهتقبسلردقلاقبسيءيشناكول»:مالسلاهيلعهنعو

عرستهللالوسراي:تلاقف."«نيعراضامهارأيلام»:رفعجينبايتتضاحللاقو

.«امهلاوقرتسا»:لاقف.كقفاوياميردنالانأالإامهليقرتسننأانعنميالو‹نيعلاامهيلإ

؟ٍيَيهللالوسرةيقربكيقرأالأ:سنألاقف«تيكتشا:لاقهنأتباثنعو

الإيفاشاليفاشلاتنأفشأسأبلابهذمسانلابرمهللا»:لق:لاق.ىلب:لاق

.*امقسرداغيالءافشفشاتنأ

ةيقروانضرأةبرتهللامسب»:ضيرملللوقيناكلييبنلانأاهنعهللايضرةشئاعنعو

.انبرنذإبانميقسيفشتانضعب

نيتذوعملاوءدحأهللاوهلقبهفكيفثفنهشارفىلإىوآاذإناكهنأهنعيورو

ينرمأيناکیکتشااملف:ةشئاعتلاق.هدسجنمهادیتغلباموههجوامهبحسميمثءًاعيمج

.كلذهبلعفتنأ

ةنسلاحرشيفيوغبلاو(٤/۲۱۲)كردتسملايفمكاحلاو.(۱۷۱/۷)يراخبلادنعثيدحلا(١)
.(۱۹۷۱۹)قازرلادبعفتصميفو.(۳/۱۲١۱)

هجامنباوء٢٠٠۲ء٢٥٠۲يذمرتلاو(٢٤مقر١٠بمالسلايف)ملسمدنعثيدحلافارطأ(۲)
(٤/٥۷)راثآلالكشميفيواحطلاو(4۳۸ء۹/٠٠٥۳)ننسلايفيقهيبلاو(۳۸/۱٤)دمحأو.(٠)
(١/٤٥6)ةيبطلاةعانصلايفةيوبتلاماكحألايفلاحكلاو.(٠٠/١۲)ريبكلامجعملايفيناربطلاو
ء٦/٤۲ء١6۷1ء۲/1۷٦6)ديهمتلاىفربلادبعنباو(١٠٦1٦۱۷ء٤٦۷۱زنكلايفيدنهلايقتملاو

يوبنلابطلايفيبهذلاو.(8۹)قالخألامراكميفيطئارخلاو(۱/0۸0)يواحلايفيطويسلاو٦
ء(۱۷۳ء۳١۱۱ء۱۱۸/۱)دیناسملاعماجيفةفينحيبأو.(۳۳۰)هدنسميفيديمحلادنعو)١۱۳)
(٤/٥۷٥1)ءافعضلللماكلايفيدعنباوء(۲۳۱ء۲۲۹/۸)ريسفتلايفريثكنباو.(۷١/)
.(١١۲٠)ةحيحصلاةلسلسلاينابلألاو

.(۹۳۹)ًاطوملايفو(۲27/۹)هريسفتيفيبطرقلادنعثيدحلافارطأ(۳)

.(۷٤٤٦٤)لادتعالانازيميفو.(۳۸/۲)ناهبصأخيراتيفميعنيبأدنعثيدحلافارطأ(٤)
(٤/٢٥۲)يدادغبلابيطخللدادغبخيراتيفو(۱/۳١۱)دمحأو(۳۸۹۰)دواديبآدنعثيدحلافارطأ(0)

.(۹1۸۳)عماوجلاعمجيفيطويسلاو.(۷٦۲۸۳)لامعلازنكيفيدنهلايقتملادنعو

.ةشئاعثيدحنمهيلعقفتمثيدحلارادةعبط.(٠0ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(1)
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باتکلاةحتافبارقيلعجفمهنملجرقلطناف؟قارنممكيفله:ءاملالهأنملجرلاقف

[٢۳۲]هولأسف.هللالوسرلئسنیتحاهذخأنال:اولاقفةاشباوتأفىربف/هيفلفتيفهقازبعمجيو

هيلعمتذخأامقحأنإًامهسيلاوبرضاواهوذخفمتبصأةيقراهنأكاردأامو»:لاقوكحضف

."لجوزعهللباتكًارجأ

.ذيوعتلاباهيلعحلتفءاهدييفةريغصلاةرثبلاىرثتناكاهنعهللايضرةشئاعنأيورو

نمءاشامرغصيوريغصنمءاشاممظعيهللانإ:لوقتف.ةريغصاهنإ:اهللاقيف

لازيالًاندعمناكو؛ميلسينبندعمىلعملسأنبديزلمعتسا:ءاملعلاضعبلاقو

هبمهتاوصأاوعفرينأوناذالابمهرمأفءديزىلإكلذاوكشفنجلالبقنمسانلابيصي

.مهنعكلذعفترافهولعفف

ءاهنطبيفاهدلوضرتعادقةرقببمالسلاهيلعىسيعرم:لاقهنأسابعنبانعو
نمسفنلاجرخمايوسفنلانمسفنلاقلاخاي:لاقف.ينصلخينأهللاعداهللاحوراي:تلاقف

.اهصلخسفنلا

.اذهاهلبتكيلفاهدلوةأرملاىلعرسعاذإفءاهنطبيفامتقلأف

نمحرلاهللامسب:اهلبتكيلفاهدلوةأرملاىلعرسعاذإ:لاقهنأسابعنبانعو

.نيملاعلابرهللدمحلاميظعلاشرعلابرهللاناحبسميركلاميكحلاهللاالإهلِإالميحرلا

."”«اهاحضوأةيشعلإاوثبليملاهنوريمويمهنأكل

.ةروسلارخآىلإ:"”«نودعويامنوريمويمهنأك#

هللامسب:لوقيليربجلعجفءمالسلاامهيلعيبنلاىقرمالسلاهيلعليربجنأيورو
.نيعودساحنمكيذؤيءادلكنمكيفشيهللاوكيقرأ

 

ناکامامأوءِيهللالوسرمالكولجوزعهللامالكنمناكامبءاقرتسالازاوجاذهلو

.ملعأهللاوءاملعلادنعهداقتعالحيالهنإفهانعمفرعيالاممةيدنهلاوةينايرسلاب

حتفيفو(۳/٤٤)دمحأو(۷/٠۷)يراخبلاو(٥مقر/۲۳ب)مالسلايفملسمدنعثيدحلافارطأ(۱)

.(١٠/۳۱۸ء۱/۳١۱۱)يبطرقلاريسفتيفو.(١٠۱۹۸/۱)يرابلا

.46:ةيألا؛تاعزانلاةروس()

.٥۷:ةيألا؛ميرمةروس(۳)
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عزفلانمتاملكلابرمأيناكمالسلاهيلعيبنلانأصاعلانبورمعنبهللادبعنعو/]۳۷[
تاماتلاهللاتاملكبذوعأهللامسب»:لاقف.همانميفعزفيهنأديلولانبدلاخهيلإىكشنيح

.«نورضحينأونيطايشلاتازمهنموهدابعرشنموهباذعوهبضغنم

نأدارأاذإنهلوقينأهرمأوءنهايإهملعهدلونمكردأنمورمعنبهللادبعناكف
.ملعأهللاوهيلعاهقلعواهبتككرديملنمو«ماني

.°«ءادلالزنأءاودلالزنأيذلا»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعيورفبطلاامأو

طلخيهنأ:ليقو."«نيعللءافشاهءامونملانم[ةامكلا]»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.ةيودألايف

سأرىلعرسكاملٍِْلَيهللالوسرحرجيودءيشيب:دعسنبلهسلئسهنأيورو

.هتيعابرترسكوههجوىمدأوةضيبلالِيهللالوسر

تأراملفءمدلاههجونعلسفتةمطافتءاجونيجملايفءاملابفلتخييلعناكو
هيلعيبنلاحرجىلعهتقصلأوهتقرحأفريصحىلإتدمعةرثكءاملاىلعديزيمدلاةمطاف
.مدلاقّرفمالسلا

ء‹هعجوهيلعدتشاومالسلاهيلعيبنلالقثامل:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعو
لاقف«ضرألايفالجرطختنيلجرنيبجرخفهلنِؤاف«يتيبيفضّرَمُينأهجاوزآنذأتسا
للحتملبرقعبسنمءاميلعاوقرها»::هعجودتشاواهتيبلخدامدعبمالسلاهيلعيبنلا

."”«سانلاىلإدهعأّيلعلنهتيكوأ

هلالإءادنمام»:ثيدحيفلاقو(ثيدحلارادةعبط٥٤٥ص٤ج)ينغملايفاذهوحنظفاحلاركذ()
:هلوقنوددوعسمنباثیدحنميناربطلاودمحأهاور.ماسلالإهلهجنمهلهجوهفرعنمهفرعءاود

Y'يذمرتللونسحهدانسإو.«هرخآىلإ....هفرع»:هلوقنودًارصتخمهجامنبادنعوهو..ماسلا
ديعسيبأثيدحنمرازبلاوطسوألايفيناربطللو«مرهلاالإكيرشنبةماسأثيدحنمهححصو
ام#ةريرهيبأثيدحنميراخبلاو«فيعضامهدنسوسابعنباثيدحنمريبكلايفيناربطلاويردخلا
اووادت»:ظفلبثیدحيفو.«ءاودءادلكل»رباجثيدحنمملسملو«ءافشهللزنآلإءادهللالزنآ
.كيرشنبةماسأثيدحنمهلظفللاوهجامنباوهححصويذمرتلاهاور.0....هللادابع

ننسلايفيقهيبلاو(۷٠)ةبرشألايفملسمو(۷/٤۱)‹(۲۲/۲۳.٢۷)يراخبلادنعثيدحلافارطأ(۲)
زنكلايفيدنهلايقتملاو(١۳/۱١۱)؛(۱۱۳/۸)يرابلاحتفيفرجحنباو(۹/٤٥٢٤۳)یرېکلا

(۳A۳ ينو(C1يوغېللةنسلاحرشيفو.(4٤/۷۸ء‹0©۱/۷)روثتملاردلايفيطويسلاو(۰۸
.(۷١۱۳٤٤۱٢٠٠۲‹٤/۱٦٥۱۳)ءافعضلللماکلايفيدعنبادنعو.(۷۸8)يبهذلليوبنلابطلا

=نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلاو(۱/٠۳)نتسلايفيقهيبلاو(١/١۱)يراخبلادنعثيدحلافارطأ()
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رمهيلعبصنانقفطفءمالسلاهيلعيبنلاجوزةصفحلبضخميفءانسلجأف:تلاق

.نتلعفدقنأ.انيلإريشيلعجىتحبرقلاكلت

]۳۲۸[.مهبطخمثمهبىلصفسانلاىلإ/جرخف:تلاق

مليتلابرقلانمءاملاهيلعبصينأرمأمالسلاهيلعيبنلانوكينألمتحيو:لاق

النملیضفتنممالسلاهيلعهنعهنعهللايضرسابعنبانعيورامعمءاهتيكوأللحت

‹ّيحمالسلاهيلعيبنلاوبنجلاتاذنمتيوك:لاقهنأسابعنبانعيوردقو

.ةحلطوبأيناوكوتباثنبديزورضنلانبسنأيندهشو

نأو«تامفةحبذلانممالسلاهيلعيبنلانامزيفيوتكاةرارزنبدعسنأيوردقو

مالسلاهيلعيبنلانوكينأكلذلمتحيو«برقعلانميقروةوقللانميوتكارمعنبهللادبع

رمأاممهغلبيوسانلاىلإدهعيوًأربيسكلذلعفاذإهنأهيلإيحوأيحوبكلذلعفامنإ

ريثأتاذهلونيقيالوكلذبعطقنوداربينأءاجريوادتلاىلعمدقيامنإسانلارئاسو«هغیلبتب

.عرشلايف
برشءاملعلاتعنموءاهبهعوجلاوزنقيتمهنأل؛رطضمللةتيملالكأهللاحابأدقو

.ملعأهللاواهبهئادءرببنقيتمريغهنأل؛يوادتلاوشطعللرمخلا

لسعةقعل:ةئالثيفءافشلا»:لاقهنأوليهللالوسرنعسابعنبانعيوردقو

.«يكلانعيتمأىهنأانأورانةيكومجحمةطرشو

هاتأمث.«السعهقسا»#:لاق.هنطبيكتشييخأ:لاقفلجرأَييبنلاىلإىكشولاق
__—-

يدنهلايقتملاو(۲/۲۹/۲)تاقبطلايفدعسنباو.(۸/۱٨٠٤)ريبكلاخيراتلايفيراخبلاو)١۲۸۷/۱(=

.(٢٤۲۸۲۳)زنکلايف

ننسلايفيقهيبلاو(۲47/۱)دمحأو(۹٤۳)هجامنباو(۹/۷٥۱)يراخبلادنعثيدحلافارطأ()

ء(١٠/٦۱۳.۱۳۷)حتفلايفرجحنباو(٤/۱۲۳)روثتملاردلايفيطويسلاو.(۱/۹٤۳)ىربكلا

ديهمتلايفربلادبعنباو(۸۱۷۱)زتكلايفيدنهلايقتملاو.(4517)حيباصملاةاكشميفيزيربتلاو
.(٠٠/۱۳۹)ريسفتلايفيبطرقلاو(٤/٠٠0)ريسفتلايفريثكنباو(٥/٤۲۷)
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بذكوهللاقدص»:لاقفهاتأمث.«السعهقسا»:لاقفةثلاثلاهاتأمث«السعهقسا»:لاقف

.ءیربفهاقسفلسهقساكيخأنطب/]۳۲۹[

.””«ماسلاالإءادلكنمءافشءادوسلاةبحلايف»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.”زينوُشلاءادوسلاةبحلاوتوملاماسلا:باهشنبالاق

هبرشامإوضیرملابعقودقضرملالإءاودلابرشزوجيال:اولاقًاماوقأنأيوردقو
ملءادعقوتلالإابلاغلعفتالةماجحلالثموهونورخآكلذزاجأو«عونممفءادةباصإمفدل

.°"«يرحبلاطسقلاوةماجحلاهبمتیوادتاملثمأنإ»:مالسلاهيلعلاقدقو

نمهثودحرذحيامعفدلكلذلكوهراجشأحقليويقسلابهسرغناسنإلاحلصيدقو

.داسفلا

.ءالبلانمًاعوننيعبسهنعىلاعتهللابهذأحلملابهءاذغأدتبانم:لاقهنأيلعنعو

نیرشعویدحإمويلكلکأنمو«هنطبيفةبادلكتلتقةوجعتارمثعبسمويلكلكأنمو
محلو«برعلاماعطديرثلاوءمحللاتبنيمحللاوههركيائيشهدسجيفريملءارمحةيييز
ءيشبءاسفتلافشتستنلوءءادلانمهلثمجرخيمحشلاوءاوداهنمسوءافشاهنبلوءادرقبلا
دارأنمو«مغلبلابهذيكاوسلاونآرقلاةءارقو«دسجلابيذيكمسلاو«بطرلانملضفأ

دمحأو(۲۸۲)يذمرتلاو(41)مالسلايفملسمو(١١۱ء10۹/۷)يراخبلادنعثيدحلافارطأ()
يفيوغبلاو(٤/٠٠4)كردتسملايفمكاحلاو(۹/٤۳4)ىربكلاننسلايفيقهيبلاو.(۱۹/۳٠۲(
.(٤/001)ريثكنباريسفتو(٤/۱۲۳)روثتملاردلايفيطويسلاو(١٠/۷٤۱)ةنسلاحرش

يدنهلايقتملاو(٥/۸۸)دئاوزلاعمجميفيمئيهلاو.(٦/٤۱ء۲۳/۲٤)دمحأ:دنعثيدحلافارطأ()
.(٥/٦۱۸)ريبكلاخيراتلايفيراخبلاو(۳۷/۱۱٤)يدادغبللدادغبخيراتيفو(۱٥۲۸۲)زتکلايف
.(۹۱۸۱۹)ةحيحصلايفينابلألاو

ةبحلاهذهةفينحيبأنعنيشلارسكبزنشنموهونيشلامضبهنوقطنياذكهولصألاسرافرزبلانم(۳)
.(٥/٢٦۳برعلاناسل)ءادوسلا

عماوجلاعمجميفيطويسلاو(۳۳۹/۹)ننسلايفيقهيبلاو‹(۳/۷١۱)يراخبلا:دنعثيدحلافارطأ()
هدنسميفيعفاشلاو(۱۷۷۱)ننملاعئادبيفيتاعاسلاو‹.(٢٢٥٤)ةاكشملايفيزيربتلاو(1۹۱)
بطلايفيهذلاو(١۱/۸٤٠٠١٠٠)حتفلايفرجحنباو.(۱۲/195)يوغبللةنسلاحرشو()
ةبيشيبأنباو.(۲۲۷۳)ثيدحلاللعيفمتاحيبأنباو(4۳/۳)ةحيحصلايفينابلألاو(١۷)يوبنلا
.(۷/٤٤٤)هفنصمين
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.نيدلاينعيىدرلاففخيلوءءاسنلانايشغللقيلوءادغلاركابيلفهللالإءاقبالوىاقبلا

ال:لاق.اهودعأالواهبذخألةفصيلفص:ءابطألاضعبللاقجاجحلانأيورو

الوهجضنمعنيىتحخوبطملالكأتالوءايتفالإمحللانملكأتالوقاتفالإءاسنلانمحكتت

هخضمتدجأالإًاماعطلكأتالوًاجيضنالإةهكافلانملكأتالوءةلعنمالإءاودنبرشت

[۳۳۰]نسبحتالوًاثيشهيلعلكأتالف/تبرشاذإفهيلعبرشتالوماعطلانمتببحأاملكو
لوقتوةوطخةئامولومانتنألبقشمافليللابتلكأاذإومنفراهنلابتلكأاذإف«لوبلاوطئاغلا

.ددمتينعي٤«؛شمتشعتدمتدْغت:هانعميفبرعلا

بابللکا:لاق؟يهامفكسارضأجسننمةفيطقكيلعىرأ:نيمسلميكحلاقو

.يلامشىلعءاكتإلاوراقلايبرشوراحلايلكأ:لاق؟كنمسأام:يبارعألليق

‹عامجريغنملسغلاةرثكوءبيطلامشوءمحللالكأ:ندبلايوقتةعبرأ:لاقيو

.ناتكلاسبلو

ةرثكوءقيرلاىلعءاملابرشةرثكومهلاةرثكوءعامجلاةرثك:ندبلانيهتةعبرأو

.ةضومحلالكأ

.زوجعلاةعماجموءقيرلاىلعدرابلاءاملابرشو‹فاجلاديدقلالكأوءالتمالا

ءءاطوريغىلعمونلاو‹قيرلاىلعءاملابرش:لازهلانىرويهئالٹ:لاقةىستفنعو

.توصلاعفربمالكلاةرثكو

.هبرخباذإنابللاناخدولكأاذإسبايلانيتلا:لقعلاناثروينائيش:دلاخنبىيحيلاقو

‹رمخلاوءعامجلاوىالقابلاو«لصبلالكأنمراثكإلا:لقعلادسفتءايشأةعبسو

.رحبلايفرظنلاماودو«كحضلايفغارفتسالاوءةآرملايفرظنلاةرثكو

.اَةلمَقلالىنو‹رافلارۇسوءحافتلالكأنايسنلاثروتءايشأهالا:ثيدحلاينو

.«دكارلاءاملايفلوبلاوءةرقنلاىلعةماجحلاو»:ىرخأةياوريفو

عبرأنمرثکأيقباذإوءهوركموهفتاعاستسلبقماعطلاجرخاذِإ:ةبيتقنبالاقو

.ملعأهللاوررضوهفةعاسنيرشعو
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هللاىلعًالاكتاتاوادملاكرتنإوءاهلامعتسا/حابمةيودألانمءانمدقيذلااذهو]۳1[

.لكوتلاتاماقمىلعأنمكلذفهئاضقبىضرو

.هتوعددق:لاق؟ًابيبطكلوعدنالأهضرميفهنعهللايضرقيدصلاركبيبألليقدقو

.ديرأامللاعَفينإيللاق:لاق.كللاقامف:ليف

الأ:ليق.ةنجلا:لاق؟يهتشتامف:ليق.يبونذ:لاق؟يكتشتام:ءادردلايبألليقو
؟جلاعتالأةلعهتكهنأدقوءابطألاضعبلليقو.ينعجضأيذلاوه:لاق؟ًابيبطكلوعدن
ءاودلامعنو«بوبرملارذحلطببرلاردقاذإوءءاودلالّطَبءامسلانمءادلاناكاذإ:لاق
:دشنيو.لجألاءاودلاسئبوءلمألا

یرتشانموهعابوءاودلابلجيذلاویوادملاويوادملاكله

لصف

ىلصيييبنلانأثيدحلايفوةناهكلاوموجنلابقيدصتلانعيهنلانمدرواميف
له»:لاقفموقلاىلعلبقأفرصنااملف«ليللانمتناكءامسرثأىلعةيبيدحلابحبصلا

رفاکويبنمؤميدابعنمحبصأ»:لاقبيغلابملعأهلوسروهللا:اولاق؟؟مكيرلاقامنوردت

انرطم:لاقنمامأوبكوكلابرفاكوهبنمؤمكلذفهتمحروهللالضفبانرطم:لاقنمامأفيب
.۱٩*بکوکلابرفاکويبنمؤمكلذفاذكواذكءونب

لوزنبىضقوأبكاوكلللعفلالعجنمنإ:ثيدحلااذهىنعميفملعلالهأركذو

هللانأبكلذفصونمامأو.هللابرفاكوهفعضاوملانمعضوميفبكوكلالولحنعرطملا

ءهريغلالوبكوكللريثأتالوهيفلعفالوءاشامىتمهكسميوءاشامىتمرطملالزتي

.امتاقوأيفهكاسمإوءامتاقوأيفرطملاهلاسرإبةداعلاىرجأهللانكلو

تسيلاهنأل؛ةداعلاهذهضقنتدقهنأو«هبةداعلاهللاىرجأاممبلغألاوهاذهنآو/]۳۳[

دئاوزلاعمجميفيمثيهلاو٣‹۱۹/١٤٠)‹(۲۸۱/۱۰)ریبكلايفيناربطلادنعثيدحلافارطأ(۱)
روشملاردلاىفىطويسلاو(١۳٠1۹٠۳۲١۱۹ء۸٤٠۳)زنكلايفيدنهلايقتملاو.(۲/۱١۲)
‹(٤۱۳)تافصلاوءامسألاىفىقهيبلادنعو(۲۸۱.۲۸۲)ةينسلاتافاحتإلايفو(۹9۲۹/)
7.(۲۹)ناجرجخيراتيفيمهسلاو



۸۹ضراوعلاةرطنق

ثيدحيفمالسلاهيلعهلوقكلذنّيبوءاونألاتاقوأيفاذكولاحلابلاغيهامنإوةمزالب

.«ةقيدغنيعكلتفتماشتمثةيرحبتأشننأ»:رخآ

بلاغوهاذهنأكل؛رطملاةرثكوءقدغلابةفصلاهذهىلعناكاذإباحسلاىلعمكحف

.هتلقوأهترثكوأرطملالوزنيفًاريثأتكلذدعباهماشتوةيرحباهنوكلنأالةهجلاكلتةداع

نهملعيالسمخبيغلاحيتافم»:لاقهنأمالسلاهيلعيبثلانعرمعنبهللادبعنعو

اذامدحأملعيالوماحرألايفنوكيامدحأملعيالودغيفنوكيامدحأملعيالهللااإ
.هرطملاءيجيىتمدحأيردياموتومتضرأيأبسفنيردتاموًادغبسكت

لجرلاوءادغفسكتسمشلا:لوقيفموجنلايفرظنيلجرلانعءاملعلاضعبلئسو

دشنيو.ملعأهللاوبدأرجزيملنإفءاذهنعرجزينأىرأ:لاقف.كلذهبشأامومدقي

:روصنمل

يرتشملاوجريناكوأًالحزىشخيناكنم

يربىنألاىبأناكنإو4مينإو

:هلو

ليسعفارضىلإمجنللسيلو
ايدتمسلاوتاقوألااعےجنلاامنإو

لی

:لاقفناهكلانعمالسلاهيلعيبنلااولأسًاسانأنأةشئاعنعيوردقفناهكلاامأو

نمةملكلاكلت»:لاقف.نوكيفءيشبًانايحأنوثدحيمهنإهللالوسراي:اولاقف«ءيشباوسيلا

(IY.«ةبذك/ةئاماهعمنوطلخيفهيلونذأيفاهأرقيفينجلااهفطخينجلا

ىلعلزنأامبرفكدقفلوقياميفهقدصوًانهاكوأًافارعىتأنم»:مالسلاهيلعلاقو

:رعاشلالاق.دمحم

.(۳۱۱/۱۳)(۸/٥۳۷)حتفلايفرجحنباو.(۹/١٤۱ء٦/۹۹)يراخبلادنعثيدحلافارطأ(١)
حرشيفيوغبلاو.(٠01/۲)يربطلاريسفتو‹(۲/٠0)دمحأو.(۱1۹/5)روثتملاردلايفيطويسلاو
.(۲۲٤£/٤)ةنسلا

يفيواحطلاو.(٠٦/۸۷)دمحأو(٢۱۲۳/۲ب)مالسلاملسم.(۸/۸٥)يراخبلادنعثيدحلافارطأ()
.(۱۰/٥۹٥)حتفلايفرجحنباو.(٤٤۳١۲)هفنصميفقازرلادبعو.(۳/٤۱۱)راثآلالكشم

يفمكاحلاو(۳6/4)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاو(۸:١۱۳)يقهيبلا:دنعثيدحلافارطأ()
.(۷۸٦۱۷)زنكلايفيدنهلايقتملاو(۸/۱)كردتسملا



ضراوعلاةرطنق۹

لافلاهربخيامبذاوكالإهممتيامًامويءرملافرعيال

لافقأبيغلانودونوللضممهلكناهكلاورجزلاولافلاو

”«لوُسَرنمىَضتَرَأنمالإادَحأهِبيَعىلعرِهْظُيالفبيقُملاَع»:ىلاعتلاقدقو

.*”هللاالإَبْيَعْلاضزألاوتاومّسلايفنمممَعَاللف:لاقدقو

هللاولالضلايفمجنملاورحاسلانيبقرفيالهنأديزنبرباجنعتیآرينأبسحأو

.ملعأ
ةريطلاولافلايفلصف

ناو:لاقو.هللاَدْنِعْمُكْرياَطنتنيَوپرااولا:هناحبسهللالاق
elo sr ود ُهَعَمنموٰیَسوُمِباوهيُسمُهْبِصَ .ةيآلا4.96

ماذجلانمرفورفصالوةماهالوةريطالویودعال»:لاقهنأييبنلانعيورو

.°دسألانمكرارف

ريعبلااهطلاخيفءابظلااهنأكللامرلايفنوكتلبإلالابامفهللالوسراي:يبارعألاق
نمسانلاهنظياموه:ىودعلاف.لوألاىدعأنمف»:مالسلاهيلعلاقف؟اهبرجيفبرجألا
يفبرجلانمةبقنلاىرنانإ:هللالوسراي:ليقف.يدعيالهنأربخأفضارمألاو«للعلايدعت
.لوألاىدعأامف»:لاق«هعيمجىلإيدعيفريعبلارفشم

.(۲7ء٦7:ناتيآلا)‹نجلاةروس(١)
.١1٦:ةيآلا؛لمنلاةروس()
.47:ةيآلا؛لمنلاةروس(۳)
.١۱۳:ةيآلا«فارعألاةروس(4)
‹٩۸۳۹٥۳)هجامنباو(٤4۳ء۲۲/۲.٢۲۲۲)دمحأ(۷/٤١۱ج)يراخبلادنعثيدحلافارطأ(0)

ةنسلاحرشيفيوغبلاو(٠/۲٠٠)دئاوزلاعمجميفيمثيهلاو(۱/٤٠)ريبكلايفيناربطلاو٠
يقتملاو(۷۸۳و۷۸۲)ةحيحصلايفينابلألاو(45۷۷)حيباصملاةاكشميفيزيربتلاو)١۱۷/۱
MCATزتكلايفيدنهلا TATYY CTATIY CYAN eYATeY «YATe® «VAO4۹ «YAN/8)
.(۳/٢٥1)ةيارلابصنيفيعليزلاو۱۰/٥۱٠٠۸)حتفلايفرجحنباو

بطلايفدوادوبأو(١٠٠)مالسلايفملسمو(۱۷۹٠١۱۸‹۱11/۷)يراخبلا:دنعثيدحلافارطأ(1٦)
رجحنباو(۷/٦۰۲۱۲۱۷)يقهيلاو(۹/۱۳۲۸۳/٤۳٤دمحأو(٤٤٥۳)هجامنباو(٢۳ب)
)١۱/۱)حتفلايف

 



۹۱ضراوعلاةرطنق

تراسةنميراطنإفهاقلترئاطلوأترفنًارفستدارأاذإتناكبرعلانإف:ةريطلاامأو

ريطلااورقأ»:لاقفكلذنعمالسلاهيلعيبنلاىهنفتماشتوتعجرةمأشراطنإوتنمايتو

.٩«اهتانكوىلع

[٦٤۳۳ىلعتطقسفوزغلل/يرازفلاراسينبنابزووهزهجتىنايبذلاةغبانلانأيوردقو

:لاقفعجرونابزیضمفيقبوريطتف«نينولتاذودرجتةدارج:لاقفةدارجةغبانلا

ريخاهيفاموهربختلدايزاهيفةريطريخت

ريشمهتمكحبهلراشأداعنبنامقلناكمماقأ

روبثلاوهوريطتمىلعالإريطالهنآملعت

اريثكهلطابوانياحأءيشضحعبقفاويءيشىلب

ًامويدبالهبحرتينمو

نملجرلاقفحيصيرئاطرمفسابعنبادنعًاسولجانک:لاقةمركعنعيكحو

.رشالوريخال:سابعنبالاقف.ریخ

ةرقبراوخنأنظنموءةريطلاداقتعانمريبدتلابرضأو«يأرللدسفأءيشالهنأملعاو

:رعاشلالاقذفانهللاءاضقلبرابدإالابمستاو

ءاضقدرتالسانلاةريط

یيأ

دوعسهيفوالإمويسيل

.ةريطسانلارثكأانغلباميفسرفلاتناكدقو

اوغبتالفمتدسحاذإواوققحتالفمتتنظاذإ»:ٍوْلَيهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنعو

.«اولكوتهللاىلعواوضمافمتريطتاذإو

ةبيخلايعاودوءاكونلاسواسوهسفننعفرصينأاهبيلبوةريطلابينمنمليغبنيف

[٢۳۳]نأملعيلو/هقلاخةضراعموهمئازعضقنيفهيلعًاناطلسناطيشلللعجيالونامرحلاو

ريشبوأیمعنهبءيجي

:موقلا

مولبهبستالرهدلارذعاف

مويلكيفنلزنيايانملاو

موقوموقليرجتسوحنو

دو1رمختمو

.(٥/٦٠٠)دئاوزلاعمجميفيمثيهلا:دنعثيدحلافارطأ()

.(٦/٠1)ديهمتلايفربلادبعنباو(١/١١۱)افخلافشكيفينولجعلادنعثيدحلافارطأ)۲(



ضراوعلاةرطنق۹۲

عفديالوًاقولخمرضيالاماهنعهينثيالفهببسةكرحلانأوبلاطهلدبعلاقزروذفانهللاءاضق

:دشنیو.عنمنإهبًايضاروىطعأنإىلاعتهللابًاقثاوهمئازعيفضميلہلوًارودقم

بیخينهٹيرنعالوًاحاجتنىتفلانميندتريطلاتالجاعامو

بونتنيحرهدلاتابئانىلعهسفننطويالنميفريخالو

بيجونهتاشخمنمبلقللوةريطكريضتالروسمآبرو

:هلليق.«حصمىلعمئاهندريال»:لاقمالسلاهيلعيبنلانإ:لئاقلاقنإف

:نيهجولمتحي

عونبضيرملاةرواجمدنعحيحصلاضرمبةداعلاىرجأدقىلاعتهللانوكينأ:امهدحأ

ىهنفةفاخملاوقافشإلانمحصملاسفنىلعهسفنأرطيامهبديرينألمتحي:يناثلاو

.ملعأهللاوىذألالجألكلذنع

نأهدقتعتةيلهاجلايفبرعلاتناكاموهفمدقتملاثيدحلايفةروكذملاةماهلاامأو
:دربنبناقربزلالاق.ىنوقساربقلانمهتماهتحاصهرأثبذخؤيملوهمدلظاذإليتقلا

ينوقساةماهلالوقتىتحكبيرضأيتصقنمويمتشعدتالآورمعاي

يفطسبنيرئاطسفنلانأبرعلانمةفئاطتمعزو:لاق"!يدوعسملاباتكيفو
ةماهلاهنومسيوهربقىلعخرصيرئاطةروصيفًاروصتمهبًافئاطلزيملتاماذإفناسنإلامسج

ال»:لاقفكلذمالسلاهيلعيبلالطبأف«موبلاکریصییتحربکيمثًاريغصنوکيهنأنومعزيو
.رفصالوةماه

نم/ىدعأمهدنعيهوسانلاوةيشاملابيصتفوجلايفنوكتةيحلاكيهو]٦۳۳[

:رعاشلالاق.برجلا

.(۲۰/۱)هدنسميفبيبحنبعيبرلاهجرخأ(۱)
حجارلاناكنإو(۲۹١۱۷/۱ء۱۲٠٢٤۲۲آص٠؛۲۷۲ص۷ج)نيفلؤملامجعمعجار)۲(

.٥٤۳نسحلا.وبأ-نيسحلانبيلعيدوعسلاديريفلؤملانأ
.(۳۲۸/۱.٤٤٤)دمحأهجرخأ(۳)



۹۳ضراوعلاةرطنق

:مالسلاهيلعلاقدقوريطتيالوءهللاىلعلكوتينأهيلعبجيلبناسنإلليغبنيو
.؟هللاىلعلكوتلاةريطلاةرافك»

:لقيلفريطتنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعهركيامةريطلايفهضراعاذإناسنإلالقيلو

ةوقالولوحالوتنأالإتائيسلاعفديالوتنأالإتاريخلابيتأيالوكريطالإريطالمهللا
.”«ميظعلايلعلاهللابلإ

اهيفرثكفرادانلزنانإهللالوسراي:لاقفمالسلاهيلعيبنلاىلإءاجالجرنأيورو
اهورذ»:مالسلاهيلعلاقف.انددعوانلاومأاهيفتلقفىرخأىلإانلوحتمثانلاومأوانددع
.ةميمذ

هنعشحوتساامكرتوقرافامبكربتلاقيرطىلعنكلوةريطلاهجوىلعهنماذهسيلو
.ملعأهللاوهبسنآامىلإ

نأيوردقوءرفظلاىلعةنوعمودجلاىلعثعابومزعلاىلعةيوقتهيفف:لافلاامأو

.كيفنمكلافانذخأ»:لاقفهتبجعأفةملكعمسهنأيورو

ام»:لاقءانأ:لجرلاقف.؟(ةحقللاهذهبلحيينم":لاقهنأمالسلاهيلعهنعيورو

ءانأ:لاقفلجرماقف؟«هذهبلحينم»:لاقمث««سلجا»:لاقفتوم:لاقف؟؟كمسا

.«بلحا»:هللاقف«شیعي:لاق؟(كمساام»:لاقف

نبا:لاق.ةرمج:لاق؟كمساام:لجرللاقهنعهللايضرباطخلانبرمعنأيورو

]۳۳۷[.رانلاةرحب:لاق؟كنكسمنيأ/:لاق.ةقرحلانم:لاق؟نمنم:لاق.باهش:لاق؟نم

رمعلاقامكناكف.اوقرتحادقفكلهأكردأ:رمعلاق.ىظلتاذب:لاق؟اهّيأب:لاق

.هللاهمحر

.لأفلاوةريطلانيبرظنلالهأنمقاذُحلاقّرفدقف:ءامكحلاضعبلاق

.(٤/۱۳/۲)تاقبطلايفدعسنباو(١۲۱۳/۱۰؛٤/۳۸)حتفلايفرجحنبادنعثيدحلافارطأ(١)
حيباصملاةاكشميفيزيربتلاو(۲4۷)ريبكلايفيناربطلا(٤۳۹۲)دوادوبأدنعثيدحلافارطأ(۲)

.(۷۹۰)ةحيحصلايفينابلألاو(۸/۲۸۵۷٢٤۳۹۲)زنکلايفيدنهلايقتملاو)£0۸۹(

ينولجعلاوء(٦۲۸ء٥۲۸)ةليللاومويلالمعيفينسلانباو‹((۲۹۱۷)دوادوبأدنعثيدحلافارطأ()

.(۸۲٥۲۸)زتكلايفيدنهلايقتملاو(١٠/001)فاحتإلايفيديبزلاو(1۸/۲)افخلافشكيف



[۳۳۸]

ضراوعلاةرطنق٤۹

مهبمهنمفءاهيضقتامىلعيرجتوءاهيضمتامىلإعجرتبرعلاتناكةريطلا:لاقف
.هنععجرهنمریطتيامیأرف

.هتجهمرسيو‹هتنميوقيامنإوءهديريامعديرملادرياللأفلاو

.`«قطنملابلكوءالبلانإ»:مالسلاهيلعيبنلالاقدقو

:هيلإهللاىحوأفنجسلالوطهناحبسهللاىلإىكشمالسلاهيلعفسوينأيكحدقو

:تلقول.*'ههلِإيِنَنوُمْدَياًمِميُِبَحَأُنحَسلَأٌبَرِ»:تلقكسفنتسبحتنأفسوياي
:لاقاملرعاشلاليمإنبلمؤملانأيكحو.تيفوعلّيلِإبحأةيفاعلا

رصبهلقلخيمللمؤملاتيلرظنلاةريحلاموينمؤملافش

.تبلطاماذه:لاقفهمانميفتآهاتف«يمع

زعهلوقجرخف١فحصملايفًامويلءافتكلملادبعنبديزينبديلولانأيكحو

:لوقيًاشنأوفحصملاقزمفېدرايجلکَباَعَواوحتْفَتْساَو»:لجو

دينعرابجكاذانأاهفديعرابجلكدعوت

هلابذوعنفهدلبروسىلعمثهرصقىلعهسأربلصوةلتقرشلتقوالإًامايأثبليملف

:دشنیو«همكحلبقعمالوهرمألدارالهنإفهيلعلكوتوىلاعتهللاىلعيخأايدمتعاو

رفتالوودعلاكبطاحأدقوميقت:اولاق

رشرهدلاينادعالوتسيقياسمآاريختلنال

رضيوأعشيهللاريغذأملعأتنکنِ

:هریغ

رذحلابرودقملاعفدييذلااذنمينكرديدبالهللاردقام

.(۳۸۹/۷)دادغبخيراتيفيدادغبلابيطخلاهجرخأ(۱)
۳۳:ةيالا؛فسويةروس)۲(

.١٠:ةيالا؛ميهاريإةروس(۳)



ضراوعلاةرطنق

.ىلاعت

اشسفتألاتمانتيىلوأهللا

:هریغ
تخينأدقوريسملانعماقأ

يلايللاةيداعفاحخألاقو

انيلعتمسقالقازرأو

ضرأبهتيمتبتکنمو

:هریغ
مألانمرادبيذلالكسيل

انيلعوانلامهللارذدق

ردتقملكيلاممالإنحتنإ

اهيداحدرغوهايالطم

اهادرىقلأنأويسفنىلع

اهاتأانمهتأتملنمف

اهاوسضرأيفتوميسيلف

رودقملاقفاويانيلعر
رومألاودعلامريينألبق

هرمآلميلستلاوهللاءاضقبىضرلايفلصف

هرمألميلستلاوءاهيفهللاءاضقبىضرلاوهريداقملاهبيرجيامةيافكنأيخأايملعا

۹o

الإهلِإالهللاانأ:ظوفحملاحوللايفهللابتكاملوأ:لاقهنأسابعنبانعيوردقو

نموًاقيدصهتبتکيئالبلربصو«يئامعنرکشوءيئاضقلملستسانمءيلوسردمحمنأوانأ

.ياوسابرذختيلفيئامعنرکشيملو«يئالبىلعربصيملو«يئاضقلملستسيمل
[۳۳۹]جلاعي/نيبنجلابورضمءدعقم«صربأىمعألجربرَممالسلاهيلعىسيعنأىوريو

.هقلخنمًاريثكهبىلتبااممينافاعيذلاهللدمحلا:لوقيوهوماذجلانمهمحلرثانتدقو

ريخانأهللاحوراي:لاقف.كنعًافورصمءارأءالبلانمءيشيأ:مالسلاهيلعىسيعهللاقف

هلوانفكديتاهتقدص:هللاقف.هتفرعمنميبلقيفلعجامهبلقيفهللالعجيملنمم

هيلعىسيعبحصف«هبناكامهنعهللابهذأدقةئيهمهلضفأوًاهجوسانلانسحأوهاذإفهدي

.هبدبعتومالسلا

:نيرمأاللجوزعهللاءاضقبىضرينأدبعلاىلعبجاولاف

هنأبًادبأًامومهمبلقلالوغشمنوكيءاضقلابضريملاذإهنأل؛ةدابعللغرفتيل:امهدحأ

ةيضاملارومألاةرسحنإ:ءاملعلاضعبلاقدقوءاذكواذکنوکیالملوءاذكواذكناكمل

.كتعاسةكرببتبهذدقةيتالاريبدتو



ضراوعلاةرطنق٦۹

نأربخلايفيوردقوءىلاعتهللاباذعنمطخسلايفامرطخ:نيرمألانميناثلاو

ينوكشتمكىلإ:هيلإىلاعتهللاىحوأفهوركملانمهلانامهناحبسهللاىلإىكشءايبنألانمًايبن

كيلعيءاضقطخستمكفبيغلاملعيفكنأشءدبناكاذكه«ىوكشالومذلهأبتسلو

الورانلاكندروألوءةوبنلابوثكنيلسألىرخأةرمكردصيفاذهجلجلتنئلتفلحيتزعبف

.يلابآ

امفيكفهئايفصأوهئايبنأعملئاهلادعولاوءةميظعلاةسايسلاهذهىلإرظنايخأاي

.یرخآةرمكردصيفجلجلتنئل:لوقيامعمتسامث«مهريغ

خارصلاوليولابيدانيووکشیو/ثیغتسیوخرصينمبفيكفسفنلاثيدحيفاذه]٤٤۳

نمبفيكفةرمهطخسنملاذهءًاباحصأوًاناوعأكلذىلعذختيوالملاسوؤرىلعهبرنم

هریغىلإیکشنمبفیکفهيلإىكشنملاذهو«هرمعلوطىلاعتهللاىلعطخسلايفوه

هللاهبىضرييذلابىضرلاطعافةبيطكايحميضقنتنأتئشنإ

هالوأهللااميفريخلافتببحااموتهركاميفهتدارإرتخاف

.ءاوسهدنععنملاوءاطعإلاةريصبىلعلمعيىلاعتللابملاعلا:ءامكحلاضعبلاقو

یضرلا:ءاملعلاضعبلاقو‹ءاودهقمحلسيلفءاضقلابضريملنم:مهضعبلاقو

:مهضعبلاقو.نيلسرملاةجردنيقولخمللةمحرلاوءهللانع

ىضرلا:اولاقملعلالهأنأملعاف؟همكحوهتقيقحوءاضقلايىضرلاىنعمام:ليقنإف
هداسفنقيتسيالاميفهلحلصأوهبىلوأهنأبهللاىضقامريغركذطخسلاوطخسلاكرت

.هيفطرشلااذكههحالصو

همزليورورشلادبعلاىضريفيكفهردقوهللاءاضقبيصاعملاورورشلاسيلأ:ليقنإف
؟كلذ

الفيضقملاوهرشلاامنإفرشبسيلرشلاءاضقوءاضقلابمزليامنإىضرلانأملعاف



۲۹۷ضراوعلاةرطنق

.رشوريخوةدشوةمعن:عبرأتايضتقملاخياشملاتلاقدقوءٍذنيحرشلابىضرنوكي

.ةمعنهنأثيحنمركشلاهيلعويضقملاوءاضقلاويضاقلاباهيفىضرلابجيةمعنلاف

ريخلاوءةدشهنأثيحنمربصلاهيلعويضقملاوءاضقلاويضاقلاباهيفىضرلابجيةدشلاو

[٤٤۳)يضقمريخهنأثيحنمةنملاركذهيلعويضقملاو/ءاضقلاويضاقلابىضرلاهيفهيلعبجي
اليضقمهنأثيحنميضقملاوءاضقلاويضاقلابىضرلاهيفهيلعبجيرشلاوءهلهللاهقفوو

.ملعأهللاورشهنأثيحنم

ملعينأدبعلاىلعبجاولافءةمقنوةمعننيهجوىلعىلاعتهللالاعفأنأرمألاةلمجو

طخسيالوىلاعتهللاروجيالوكلذبىضريوءلدعهنمةمقنلكوءلضفهنمةمعنلكنأ

.ليكولامعنويبسحوهوقيفوتلاهللابوكلاهوهفلعفنإفءهلعف



ةرشعةثلاثلاةرطنقلا

ءاجرلاوفوخلاةرطنق

‹ةدابعلاىلإعجرو«ضراوعلاةرطنقعطقاملدبعلانأكلذوثعاوبلاةرطنقىمستو

اهليمامنإو«يغبنيوبجيامكةدابعللثعبتتالو«ريخللطشنتالةرتافىلسكسفنلااذإفرظنف
قئاسىلإانهاهاهعمجاتحاف«ةلاهجوةيليولوضفورشىلإلبءةلاطبوةحاروةلفغىلإًادبأ
هنعاهرتفيوةيصعملاورشلانعاهرجزيرجازىلإوءهلاهطشنيوءةعاطلاوريخلاىلإاهقوسي
نمقافشإلاورذعلانمامهعباوتعملجوزعهباوثيفءاجرلاوهللاباذعنمفوخلا:امهو

:نابابةرطنقلاهذهنمثعبنيف.هئاقلىلإقوشلاوءةبحملاوءهللاركم

.فوخلاباب:امهدحأ

.ءاجرلاباب:يناثلاو

لوألابابلا

هركمنمًانامأمهدعبأهبمهملعأوءهنممهتفاخمردقىلعهللادنعدابعلالزانمنأملعا
هباذعنمقافشإلاوهركذدنعلجولابمهفصوًواماوقألجوزعهللاركذدقوهباقع/ةفاخمو]

ةفاخمهللتقريآ.ةيآلا"مهولْتّلجَوهللاَرِكُذاإَنيِذَلاَننِمْؤُمَلَااَمَل»:یلاعتلاقف

.4°فْمهٍرباَذَعنمْمُهَنيِذَلاَو»:یلاعتلاقو.هباذعنم

نيفوخيدبعىلععمجأاليلالجويتزعولجوزعهللالوقي»:لاقهنآيهنعيورو

.«ةرخألايفهتتمأايندلايفينفاخاذإوةرخالايفهتفخأايندلايفيننمأنإنينمأالو

.٢:ةيآلاءلافنألاهروس)۱(

.۷:ةيآلا‹جراعملاةروس)۲(

 



۹۹ءاجرلاوفوخلاةرطنق

لجرابجلانمًاقرفدعتريوهوالإطقليربجينءاجام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
.هلال

هللااميرديالىضمدقلجأنيب:نيتفاخمنيبنمؤملا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

."هيفضاقهللااميردياليقبدقلجأنيبوهيفعناص

.دیعبنمهبلقناقفخعمسيناكًالیلخمیهاربإهللاذختاامل:لاقهنأهبنمنببهونعو

اباَذَحَوٍةَصُعادًاماَعَطَوًاميجَجَوًالاكنَأايدلنإ:ًامويأرقمالسلاهيلعيبنلانأيورو

.ەبقعصف.اميل

مهلمهنإومكبالومهبيعريغنمةيشخمهتتكسأًادابعهللنإ:ءامكحلاضعبلاقو

تعطقتلجوزعىلاعتهللاةمظعاوركذاذإمهنكلو‹هتايآوهللابنوملاعلاءاحصفلاءالبتلا

:هللاهمحرسادرملالبيبآ

عوذجلاهتوخإودوادبتلاشسانلايفالهللايفالأ

عوقوريطمهيلعموحتابلصوًاقيزمتوًالتقاوضم
عوجهايندلايفنمألالهأواوماقفمهمونفوخلاراظطأ

عوكرمهومهنعرفسيفهودباكملظأليللااماذإ

[٤٤۳]نایکبیلیئاکیمولیربجقفطرهظامهللاهنعلسيليإىلعرهظاململعأهللاوىوريو/
نمانالانبراي:الاقف؟ءاکبلااذهلكنايكبتامكلام:امهيلإىلاعتهللاىحوأفًاليوطًانامز

.يركمانمأتالانوکكلذكف:امهلهللالاقف.كركم

مدآيقلفءةنجلانمحلصأناکمالفحلاصعضومبرتغتال:لاقهنأمصألامتاحنعو

الوءيقلاذامرظنافمظعألاهللامسانسحيناكماعلبنإف؛ملعلاةرثكبرتغتالفيقلاماهيف

باتكيفخيشلاوبأىوروظفللااذهدجأمل.(۲۷۹ص٤ج)ينغملايفهوحنيفيقارعلاظفاحلالاق(١)
دعترتىلاعتوكرابترابجلايدينيبمئاقلةمايقلامويمالسلاهيلعليئاربجنإ:لاقسابعنبانعةمظعلا
.هتفرعمىلإجاتحييفنحلاكامسنبليمزهيفو.ثيدحلاهللاباذعنماقرفهضئارف

نمبعشلايفيقهيبلاهجرخأ.(ثيدحلارادةعبط۳۱۷ص۳ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.عاطقناهيفوفييبئلاباحصأنملجرنعنسحلاثيدح

.(۱۳ء١١:ناتيآلا)؛لمزملاةروس()



ءاجرلاوفوخلاةرطنق۳

هبراقأهئاقلبعفتنيملف؛مالسلاهيلعىفطصملانمربكأصخشالف‹نيحلاصلاةيؤربرتغت

.هئادعأو

.هيلعبذعينأفاخي

.مئادلانزحلافوخلا

ءميقسلاةلزنمهسفنلزنأاذإ:لاق؟فوخلاليبسدبعلاىلعرسيتيىتم:نونلاوذلئسو

.برخلإًابلقفوخلاقرافام:مهضعبلاقو

.فوخلاةدابعلاةنيزوءةنيزءيشلكل:مصألامتاحلاقو

.ًانطابواهنمًارهاظماثألانععرولاوهفوخلاقدص:ءاملعلاضعيلاقو

مهبولقواوتأامنوتؤينيذلا:هللالوسرايتلق:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعو

يلصيوقدصتيوموصيلجرلانكلوال»:لاق؟رمخلابرشيوقرسيوينزيلجرلاوه‹ةلجو

.٩«كلذهنملبقيالنأفاخيو

:هللاقفخرفلا/لثمراصفهدنعناكمالسلاهيلعليربجنأ:وَلَييبنلانعيورو0٤30

:لاقف.ىیکبمثيبرمأهنأتننظفءاهلبقطبهيملوضرألاىلإليفارسإطبه:لاق؟«كلام»
نمدانمامهادانیتحنایکییالازامف«هيلِإراصامىلإراصمثةنسفلأنينامثهللادبعسيلبإ
.ملعأهللاو."«اهيلعامكبذعيفةيصعمبامكيلتبينأامكنمآهللانإفاًموق:ءامسلا

.(١/١1)روثنملاردلايفيطويسلاهجرخأ(۱)
.(۸۳ب)مايصلايفيئاسنلاو.(١۲ب)جارخلايفدوادوبأو(۱۳۲/۷)يراخبلادنعثيدحلافارطأ(۲)

نباو(١٠٠/٠۸ء٤/٤۲۲)ننسلايفيقهيبلاو۲/۲۰۸٦۲)دمحأو.(۳۵٥۲۱۸۰)هجامنباو
ريبكلامجعملايفيناربطلاو(۲1۳/۱)ديناسملاعماجيفةفينحيباو(۲۰۳/۸)تاقبطلايفدعس
يدنهلايقتملاو.(۱۸۸/۷)فاحتإلايفيديزلاو(۹/٠1۷٠١٠/۱11ء4/5٤10)يمثيهلاو(۳۷/۷)
.(۲/۱۳۳)ریسفتلايفريثكنباو(١٤۱۳۷٢٠۳۷۸)زتكلايف



٢۳۰ءاجرلاوفوخلاةرطنق

لصف

امأءامهمازتلاوءاجرلاوفوخلاراعشتسابالإاهبلاطلحصتالةدابعلاةماقتسانأملعا
:نيرمألهمازتلابجيففوخلا

ىلإةحامطءرشلاىلإةلايمءوسلابةراَمألاسفنلاهذهنإفيصاعملانعرجزلا:امهدحأ

اهمهيةرحاهعبطيفيهتسيلوغلابديدهتو؛ميظعفيوختبالإكلذنعيهتتتتالءفنتفلا

:لئاقلالاقامكيهامنإوءءافجلانعءايحلااهعنميوءافولا

ضعبنعركذاموحنالعفوًالوقفيوختلاطوسبًادبأاهعرقتنأاهرمأيفريبدتلاو
:لوقيوءاضمرلايفغرمتيلعجوهبايثعزنوقلطنافءةيصعمىلإهتعدهسفننأنيحلاصلا

.راهنلابةلاطبليللابةفيجايهذهنمارحدشأمنهجراننإفيقوذ

ءاوسألانمصقنلاوبتعلاومذلاباهعمقيلبءكلهتفةعاطلاببجعتالثل:يناثلاو

هللاينذخأول»:لاقهنأهلَييبنلانعرکذاموحنكلذو‹راطخألابورضاهيفيتلارازوألاو

.«دحأهببذعيملباذعبانبذعلناعبصألاناتاهتلمعامبىسيعيخأوانأ

ةرفغملابابقبطأفءابنذباصأدقنوكينأاندحأنمؤيام:لوقيناكنسحلانعو

.لمعمريغيفلمعيوهوهنود

‹نيقفانملالمعنيلمعتوءنيدهازلالوقنيلوقت:هسفنهببتاعياميفكامسلانبانعو

]1٤۳.نيلمعتام/ريغلامعأمهلونيرخآًاموقةنجللنإتاهيهتاهيه«نيعمطتةنجلايفو

عقتوأهللاةعاطببجعتالثلاهيلعاهريركتوسفنللاهريكذتدبعلامزليامماهلاثمأوهذهف

اماودبلقلايفنكسيىتحفوخلاجيهييذلا:لاقهنأكرابملانبانعو

4هۆُمْمُُكنإِنوُفاَحَول:یلاعتاةينالعلاورسلا

.اهلاثمأيف"نوشَساَنلَأاشخالفل:لاقوڳنوُبَهْرَاَفياو

.١۷٠:ةيآلا«نارمعلآةروس(١)
٤.:ةيالا«ةرقبلاةروس)۲(

.£4:ةيألاةدئاملاةروس()



ءاجرلاوفوخلاةرطنق٢۳۰

سمہے

.4ً٩افَبَعْمُكاَفَلَحامنُمُتْبَِحَتیال:ىلاعتهلوقوحنفوخلاجيهتيتلاتايألانمو

9'هەبرجبًاءوُسةننمبالالفنينألومكيانأبنأ:هلوقکو

وُبَتْحَياوُنوُكَيملامهللانسمهلاَدبَو:هلوقوحنو .نويس

.”هگاروُفَْمءابَحُهاَلَعَحَفِلَمَعنِاوُلِمَعاملِامف:هلوقو

فوخلانكمتيىتحتايآلاورابخألانمهاندروأاميفركفتينأناسنإلليغبنيفاهلاثمأيف

:هقلخنمًافانصأهتالماعموهناحبسهللالاعفأيفًاضيأركفتيو«هبلقنم

اموأةنسفالآةتسانباحصأبتكيفهناحبسهللاَدبَعيذلانيعللاسيلبإًالوأكلذنم
هللدجسوالإمدقعضومىلاعتهللكرتيملفءةنسفلأنينامثيلازغلاباتكيفوءهللاءاش
دبأًاباذعهلدعأو‹نيدلامويىلإهنعلوهبابنعهدرطفًادحاوًارمأهلكرتمث‹ةدجسهيفىلاعت

.نيدبألا

ملةدحاوةلكألكأف‹ەتكئالمهلدجسأوهديبهقلخيذلاهيبنوهيفصمالسلاهيلعمدآمث

يوراميفهتبوتلبقتملف«ضرألاىلإطبهافيناصعنمينرواجيالنأيدونفءاهيفهلنذأي

ىلإكلذتاعبتىفهتيرذتيقبف‹هقحلامناوهلانمهقحلوءةنسيتئامكلذىلعیکبیتح

.دبألا

هبكَلسلاىلليدقذٳاههجوريغىلعةدحاوةملكلإلقيمللمتحاا
.ةنسنيعبرأهللانمءايحءامسلاىلإهسأرعفريملهنأيورىتح..ةيآلالع

اهلك/تاوفهثالث:لاقيو‹ةدحاوةوفهالإهنمنكتملنمحرلاليلخميهاربإمث]٦٢٤۳]

ليقاملفءاهنمريبكلاىلعساقلاقلعومانصألارسكنيحهلوقكلذو:نيدلانعاهبلحامي
ين:مهبًاركمهلوقو.«اذهُمُهْرِيكُهلَعفلبلاق۾بهارناينَهاَذَمَتْلَعَفتاء:هل

.١١٠:ةيآلا«نونمؤملاةروس(١)
.١١۱:ةيآلاىاسنلاةروس(۲)
.47:ةيآلارمزلاةروس(۳)
.۲۳:ةيآلا«ناقرفلاةروس()
.٤٤:ةيآلادوهةروس(0)
.۳٦:ةيآلاىايبنألاةروس()
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.سم-.ا.۰۰“|.۰ُا

ناٌعَمْطَأيِذَلاَو»:لاقوعرصوفاخمکفءيتخأاهنإ:هتأرمايفرابجللهلوقو.ق

."نياوَیتيطخيلَرِفْعَي

هيلعليربجنيمألاهيلإىلاعتهللالسريف«فوخلاةدشنميكبيناكهنأيورىتح

تركذاذإليربجاي:لوقيف؟رانلابهليلخبذعيًاليلختيأرلهميهاربإاي:لوقيفمالسلا
.هتلختیسنیتثئیطخ

‹كلذبرمؤيملهنأالإ«يطبقهللابرفاكلاةزكوالإهنمنكتمل«مالسلاهيلعىسوممث
."ييفملطظينابر:لاقورفغتساوفاخمكف

اهقلاخينإنيعةفرطيفتنمآتلتقيتلاسفنلانأولىسوماي:هيلإيحوأاميفو

.باذعلاميلأاهبكتقذألاهقازرو

«شرعلایریرظنثیحبناکهنآهباتکيفيلازغلاركذ«ءاروعابنبماعلبهنامزيفمث
.اینمٍحلَسْناَفGaاپااتيتيِذَلاابْمهََْعلتاو:هلوقبدارملاوههنأمعزو

ةمرحهللاءايلوأنميلولكرتوءةدحاوةليماهلهأوايندلاىلإلام‹ةدحاوةيآلقيملو

ُهَكْرْىَتوأُثهلَيهيلَعلمحتنإ:دورطملابلكلاةلزنمبهكرتوءهتفرعمهللاهبلسةدحاو
.4ثهلب

هرمآءلبيفناکهنآ:لوقيءاملعلاصضعب.تعمس:لاقيلازغلاباتکيفيوریتح

معزامیفراصمثءهنعنوبتكينيذلانيملعتمللةربحمفلأةرشعينثاهسلجميفنوكيثيحب

عيظفوءهنالذخوهطخسنمهللابذوعنمناصملاعللسيلنأ:ًاباتکفصنملواناکثیحب

:تلاقفهناتأهتحضفماعلبنأ:بتكلاضعبيفركذو.هبانلةقاطاليذلاءهباقعوهباذع

[۷٤۳]پلجياذاماهموشو/ايندلابحىلإرظناف.راهنلابينبكرتوليللابينحكنتماعلبايكليو

.ريسعبهيلعكلذامفانتارثعانلاقأوانلامعأريخلاب

.۸۹:ةيألا؛تافاصلاةروس(١)
.۸۲:ةيآلاىارعشلاةروس()
.١٠:ةيآلا؛صصقلاةروس()
.١۷٠:ةيآلا«فارعألاةروس(8)

.١۷٠۱:ةيآلا«فارعألاةروس(0)



ءاجرلاوفوخلاةرطنق۳۰

بشعلانأ:ليقىتحهيلعىكبفًادحاوًابنذبنذأ؛هضرأيفهللاةفيلخدوادىلإرظنامث

هسآرعقرف‹ةنسنيعبرأًادجاسرخمالسلاهيلعدوادنأءاملعلاضعبنعو«هعومدنمتبن

دقلوءءاملانافطنتنيتبرقلاكدوادانيعتناك:لاقيعازوألانعومخلةراخنهتهبجيفامو

ضرألايفءاملاةيرجكههجويفتذخأعومدلاتناك

عومدنمیعرملاتبنیتحهسأرعفريالًادجاسًاموينيعبرأثكم:لاقدهاجمنعو

«بلطامريغيفبيجافیسکتفراعمآ«یقستفنامظمآ؛معطتفعئاجأدوادایيدونف«هينيع
اي:لاقف.ةرفغملاةبوتلاهيلعهللالزنأمث«هفوجرحنمبشعلاقرتحافةبحنبحتف

.يفکيفيتئيطخلعجا

.هتکبافاهآرالإكلذىوسءيشالوبارشالوماعطلهفكطسبيناكامف

ضيفيىتحهيتفشىلعهعضيامفهتئيطخرصبألوانتاذإفءامهاثلثحدقلابىتؤيلناكنإو

يفرابجلاهتجسفءاهتیشرمريغيفةدحاوةبضخبضخمالمهيلعسنويىلإرام0

عضوميففورعمتوصانهلإ|:اولاقفهتوصةكئالملاتعمسف04يملاطلانيتنك

.لوهجم

هتنموهتمعنرکذمث.ةيألااا:لاقفةي937:لاقفهنجس

.ةيآلاگەررنممعنەكراننأأالو:لاقفهيلع

مركأنيلسرملاديسىلإاًرجملهكلذكونيكسملا/اهيأةسايسلاهذهىلإاورظناف3[
.ةيآلااومالوَكَعَمباتْنَمَوتأامكْمِهعْساَف»:هلهلوقبىلاعتهللاىلعقلخلا

.«ةنس»ةظفلناكماهعضومنأىلإةراشإو؟خ»فرحاهقوفو«ةليل»ظفلطوطخملاشماهىلعءاج()
.8۷:ةيآلاىايبنألاةروس()

.8۷:ةيآلاءايبنألاةروس(۳)

.١٤٠:ةيآلا؛تافاصلاةروس()

.49:ةيآلا؛ملقلاةروس(0)

.١۱۱:ةيالادوهةروس()



۳۰oءاجرلاوفوخلاةرطتق

ةيألاهذهينعي:ليق.ءاهتاوخأودوهةروسيتيش»:لوقيمالسلاهيلعناكىتح

ُرِقْعَتْساَو:ىلاعتلاقو.نآرقلايفاهلاكشأو :لاقفنارفغلابهيلعهللاّنَمنأىلإ€كيثذِلرف

.ېاَمَوكندنِمَدَقتامهللاكلرل:لاقو.ةيألاڳروكعاَْعضَوَو

اذهلعفتأ:نولوقيفهامدقتمروتىتحليللايلصيمالسلاهيلعكلذدعبناكف

ًادبعنوكأالفأ»:لوقيف.رخأتاموكبنذنممدقتامكلهللارفغدقوهللالوسراي

انبذعلناعبصألاناتاهتلعفامبىسيعيخأوانأهللاينذخأول»:لوقيناكو.*روكش

.«رانلاب

ليللاىلصيناكو.«نيملاعلانمًادحأهربذعيملًاباذعانيذعلال:رخآثیدحينو

ءانثيصحأالكنمكبذوعأوكطخسنمكاضربوكباقعنمكوفعبذوعأ»:لوقيويكبيو
.“”«كسفنىلعتينثأامكتنأكيلع

:لزتفءحازملانمميشمهنمأوديپناکتلاهاهنمنرقريعمعنيدةياحصتمِ

ةيآلايللاركِذِمهبولعشتينأاوُنَماَنيِذَلِلناملال

ناكىتحةميظعلاةسايسلاودودحلانمةموحرمةمأاهنوكعمةمألاهذهيفعضومث

مكاحلاوهنسحويذمرتلاهجرخأ.(ثيدحلارادةعبط۳١۲ص٤ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

طرشىلعحيحصمكاحلالاقو.ةفيحجيبأثيدحنملئامشلايفوهوسابعنباثيدحنمهححصو

.يراخبلا

.۹٠:ةيألادمحمةروس(۲)

.7:ةيألا؛حرشلاةروس()
.٢:ةيالا؛حتفلاةروس(8)

(۷١۱ص٤ج)يفوهيلعقفتم(ثيدحلارادةعبط-٥٤٥ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

وبأهيفوافولايفيزوجلانباهقيرطنمويهللالوسرقالخأباتكيفنابحنباخيشلاوبأهجرخألاق
يبآنببكلملادبعةياورنمهحيحصيفنابحنباءاوروروهمجلاهفعضةبحيبأنبىيحيهمساوبانج
ًارصتقمةشئاعنعةورعةياورنمملسمدنعوهوًابجعنكيملهرمأيأواهلوقنودءاطعنعناميلس

هللالزنأدقوكلذلعفأالملوًاروكشًادبعنوكأالفأ»(۱۲۷ص٤ج)يفامصنو.ثيدحلارخآىلع
.ةشئاعةديسلانعةياكحهبو.هةيآلا«ضرألاوتاومسلاقلخيفنإ:يلعىلاعت

نمكاضربذوعأ»ةشئاعثيدحنمملسمهجرخأ.(١۱۳ص٤ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.(ثيدحلا.نوقعنمكناقاعميوكس

.١٠:ةيآلاديدحلاةروس(۷)

٠۲م/۳ج/تاريخلارطانق
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اذکههباذعنوکنأهنموضعريخمهاردةسمخيفعطقنمنمأيال:لوقيءاملعلاضعب

.نيمحارلامحرأهنإهمركضحمبالانلماعيالنأميحرلارابلاهللالأسنءادغ

لصف

ىلاعتهللاتاوطسلبلقلاةعلاطموهفوخلاىنعم:لاق”يبساحملاباتكيفو
تابوقعلانطاومنمرارفلا:هتمالعوديعولافوخنمًاعزفبلقلايفكلذدلويف«هتامقنو

ءءاكبلاةدشوءقلخلانمرارفلاوءةمايقلالاوهأورانلاركذدنعةكرحلاةدشوءةمالسلاءاجر

دعرلاو«فصاعلاحيرلا:لثمثداوحلادنعنوللاريغتو‹نيصاعلاوةيصعملاركذنمروفنلاو

.كلذهابشأوفوسخلاوءةلزلزلاوءةملظلاو«فصاقلا

.جرخولخدو؛ههجوريغتحيرلاعمساذِإناكٍوَييبنلانأيوردقو

مأىلعهديعضوفءامسلايفتأشنةباحسىلإرظنهنأيملسلاءاطعنعيوردقو

اهيِفحير:هلوقىلإهتيلقسمًاضراَع/ُهوَأَراًمَلف»:لوقيويكيلعجوهسار|[
."4یُتاذَع

قوُسَنَوادونحرىلإَنيِقَُملَأررشحتدموي:ًارقمعتخنمالجرنآيدردقو
‹يلعدعأ:لاقفنيفئاخلانمناكوقورسمبرطضاف.ً«ادزومّنَهَججىلإَنيِمرُجُمَْ

ىلإاهنمقحلةقهشقهشفهيلعاهداعأف‹نيقتملانمتسلونيمرجملانمئينإفكحيو

.ةرخألا

وأهديريًاثيشرظنيهنأكًازفوتسمًادعاقهنعفوخلاناجيهنوکسدنعهلاحنوکيو:لاق

اولقتيواوصمينأنوديريبكرمهنأكلجرىلعنيزفوتسم

اولصيوألبإلالاحراوطحينلفهتمدخلًاليإمهليلاوريصدق

ثدحوءةرصبلابدلوثدحمهيقف؛ملکتميفوص(هللادبعوبآ)يرصبلايبساحملادسمأنبثراحلاوه)۱(

هفیناصتنمودادغبيفيفوتوهریغويسولطلاقورسمنبسابعلاوبهنعیوروهتقبطونوراهنبديزينع

ىلع.درلاوتانايدلالوصأودهزلايفةريثكبتكو-دهزلاوقالخألايفةياعرلا رابتعالاوركفتلاب
)۳/۱۷۳)نيفلؤملامجعمةعيشلاوةلزتعملانمنيفلاخملا

.٢۲:ةيألافاقحألاةةروس()

.٥۸٦۸:ناتيألا؛ميرمةروس(۳)
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ةملكوأةلفغىلعةجضلاوةبجولاوةدهلالثماهبذوخأمهنأنظييتلاةكرحلاو:لاق

يفَرِقَناِف:هبارحميفارقهنأىفوأنبةرارزنعيوراملثم:هبلقاهنمفجري
.ًاتیمهبارحمنماهبلقنةقهشقهشف.روت

.ردقلاداوسنمءيشههجوباصأفهلردقتحتدقيناكهنأمهضعبنعيوردقو

حسمقافأاملفهيلعًايشغمرفةحيصحاصفءدّوسادقكهجوءاتبأاي:هتنباهلتلاقف

.ةرخالالبقايندلايفيهجودّوَسلجوزعهللانوكينأتفخ:لاقوهديبههجو

ليجعتيفهبلقبرقتساففواخملانمهمهويفماقامةملكلاتفداصاملهنأىرتالأ

ةجيهملابابسأللبلقلاموزلردقىلعنوكيفوخلايفنيفئاخلاديازتو:لاقءةرخالالاكن

نمقفاوامردقىلعهلغشيوهلحنيوهملؤيففوخلاهبجيهينممهنمف:اهانمدقيتلاكفوخلل

ةوطسلايفملعلاةوقردقىلعدسجلارئاسيففوخلاذخأيمثنهذلاءافصوبلقلاةقر

.ةمقنلاو

تجلجلتوجاومألاناجيهمهيلعدتشااملكةنيفسلاباكرككلذيفمهلثمو:لاق

هتامقنوىلاعتهللاتاوطسببولقلانمةفرعملابابسأتجاهاذإاذكهوفواخملاتدتشا

ةحابسلانسحياليذلاقيرغلاكنوكيىتحسفنلافلتفوخبلقلايفجاههتمظعوهلالجو

.ملعأهللاوهبلقفوخلهفواخمدتشادقف

يناثلابابلا

ءاجرلايف

[۰٠٥]َنوُجِْرَيَكِيوأهللاِليبَسيفاوُدَماَجَواوُرَجاَهَنيِذَلاَواوتمأَنيَِلَأنإ/:ىلاعتهللالاق
.هللامحر

.٩€4ًاعيمُجبودلافْتهللان|هللاةمُحَرنموطنمالە:ىلاعتلاقو

.فلسدَقااکمُرهدفياوُهَسَبلإاورَمَكَنيِذَلللف:هناحبسلاقو

.۸:ةيآلانثدملاةروس(١)
.۲۱۸:ةيآلاءةرقبلاةروس()
.۳٥:ةيآلارمزلاةروس(۳)

.۳۸۰:ةيألا‹لافنألاةروس()
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< boe
DA“.2سَص e° نعتدحف.ةيالانونيذللاهكاَسَِءْيشلکتعسويٍتَمحَر»:یلاعتلاقو

.جرحالوةعساولاهللاةمحر

اهنمةدحاوفةمحرةئامىلاعتهللنإ»:لاقهنأليهللالوسرنعروهشملاثيدحلاىفو

هسفنلنيعستوًاعستاهنمرخّداونومحارتياهبونوفطاعتياهبفمئاهبلاوسنالاونجلانيباهمسق

."”«ةمايقلامويهدابعاهبمحري

هدابعاهبمحريةمحرةئاماهبٌمتفةدحاولاةمحرلاكلتضباقىلاعتهنأ:رخآربخيفو

.ةمايقلاموي

هتبهودفمكنيبوينيبامامأ:ةمايقلاموينينمؤملللوقيىلاعتهللانأ»:رخآربخيفو

.”«مكلامعأباهومستقاويتمحربةنجلااولخداف«مكنيباميفاوبهاوتف«مكل

:مهللاقفنوكحضيًاموقىأرفةبيشينببابنملخدمالسلاهيلعيبنلانأيوردقو

ليربجينءاج»:لاقفىرقهقلامهيلإعجررجحلادنعناكاذِإىتح«مكارأالنوكحضتمل»

ُروُقعْلااناينايڍابعءيت:يتمحرنميدابعطنقتال:لوقيىلاعتهللانإدمحماي:لاقف
٠“«اهدلولةقيفشلاةدلاولانمنمؤملاهدبعلمحرأهللا»:مالسلاهيلعلاقو.ةيآلا"يحول

رفكهدبعلرفغيذإاهفصونسحيوأهللاةمحرةياغفرعييذلااذنمف«ريثكاهلاثمأيف

فْاوُهَعْنينإاوُرَفَكَنيِذَلِللف:ىلاعتلاقامكةدحاوةعاسناميإبهللاءاشاموأةنسةئام
انعططحا:هانعمليق.ْمُكاَباَطَحْمُكَلرفعيطحاوُلوُث»:لاقو.فلسدَاَممه
.«هلبقاملبج»:مالسلاهيلعلاقوهللاالإهلإالاولوق:ليقوءاناياطخ

.١١٠:ةيآلافارعألاةروس()
يبأثيدحنمهيلعقفتمهوحنيف.ثيدحلارادةعبط(٢۲۳ص٤ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

ةريرهيبأثيدحنمملسمهجرخألاق.ىلاعتهللاةمحرةعسبابيف(۱۸۷ص٥ج)يفو.ةريره
.(هسفنل»لقيملو(رخدا»:لقيملو(رخأو»:لاقو.(ماوهلاومئاهبلا:لاقهنأريغ»نامیلسو

دعسألايبأتايعابسيفءانيورثيدحلارادةعبط(۱۸۸ص٥ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۳(
.ةقثيسيل:بيطخلالاقيخلبلادوادنبنيسحلاهيفوسنأثيدحنميريشقلا

.4۹:ةيالا؛رجحلاةروس()

يفيناربطلاء(84۷)تافصلاوءامسألايفيقهيبلا(١۱/٠۷۱٥)فاحتإلايفيديبزلادنعثيدحلافارطأ(٥)
.(١/۹۸)ريغصلامجعملا

.۳۸:ةيالا؛لافنألاةروس()
.0۸8:ةيآلاءةرقبلاةروس(۷)



۳۰۹ءاجرلاوفوخلاةرطنق

اهبستكانإوءةحكنألاولاومألانمهدييفامعيمجملسأاذإكرشمللىلاعتهللاغوسف

.هتمحرةعسنماذهواهريغوءامدلانمدابعلاملاظمنمءيشبهبلاطيملوًامارح

مهبولقنمقدصباونمآاملف«نوعرفةزعباوفلحو«هبرحلاوءاجنوعرفةرحسىلإرظنا

نملاذهءنيدبآلادبأةنجلايفءادهشلاسوؤرىلعمهلعجوربصلامهيلعغرفأولامهلبق

]¥1٥[؟هتعاطوهتفرعميفهرمعىنفأنمبفيكفلالضلاورفكلادعبةعاسهفرع/

ىتحمهرامعألوطرفكلانمهيلعاوناكاموهيلعاوناكاموفهكلاباحصأىلإرظناو

.ةيآلا”‰ضرَألاوتاومّسلاُبَراَنبَر»:اولاقفمهمهلأ

مث.«ٍلاَمّشلاَتاَذَونيميَتاَذمهينو:لاقفمهمركأومهزعأمثمهلبقفيك

مهنيتولْمهيَلَعتمول»:هيلعقلخلامركأللاقىتحةباهملاوةمشحلامهمل
.ڳارار

ايندلايفمهعمهلعجمث«تارمزیزعلاهباتکيفهركذىتحمهعبتمهبلكمركأفيكلب

موقعمتاوطخاطخبلكعمهلضفاذهفانغلباميفًامركممهعمةنجلاهلخديوءابوجحم

وأءةنسنيعبسهدبعوهدّحويذلانمؤملاهدبععمهلضففیکف«ةدودعمًامايأهودحووهوفرع
.هبرفکالوهدحجاملةنسنيعبسشاعولنأهتينوهللاءاشام

دقومونلانمهبتنانيحهموقنأشيف‹مالسلاهيلعىمنبسنويبتاعفيكرظنامث
ةعاسيفاهتتبنأنيطقينمةرجشىلعنزحت:انغلباميفلاقفهتلظأيتلاةرجشلاتسييت
.نوديزيوأفلأةئامىلعنزحتالوةعاسيفاهتسبيأو

هللاىعدفةشحافىلعالجرىأرتوكلملاىلإميهاريإعفراملىلاعتهللانأربخلايفو

.يدابعكنععدميهاربإايهيلإهللاىحوأفهيلعوعدينأدارافرخآیارمث‹ەکلهأفهيلعیلاعت

ةيرذهبلصنمجرخأنأامإوءهيلعبوتأفبوتينأامإ:ثالثنمولخياليدبعنإف

.انعماذهمالکوآ-منهجيفةبشخنوكيفهلجألمكتسينأامإو‹ينسدقت

.١٠:ةيآلا«فهكلاةروس()
.١۱۸:ةيألا؛فهكلاةروس()
.١٠:ةيألا«فهكلاةروس(۳)



ءاجرلاوفوخلاةرطنق۳

كبثاغتسا:لاقفنوراقرمأيفمالسلاهيلعىسومبتاعىلاعتهللانأًاضيأربخلايفو
.هتشغأليبثاغتساوليلالجويتزعوفهثغتملفنوراق

هللاناكاذإفءهلضفوهللاةمحرةعسىلعلدتيتلاثيداحألاوءرابخألانماذهلثميف

امةريثكلاهتنموءةريزغلاهمعننمهيلعضافأوهتفرعمنمنمؤملاهدبعیطعأدقلجوزع

ةرخألايفهلكلذمتينأميظعلاهلضفنموجرمفةنطابلاوةرهاظلامعنلانمفصولاقرغتسي

نيعستلاوعستلا/نمهللعجينأبمامتإلاهيلعفقاقحتسالالبقمعنلاوناسحإلابأدبنمنإف1

نمانءاجرققحينأو«ميظعلاهلضفنمانلامآبيخيالنأىلاعتهللالأسنفرفوألاظحلاةمحر

.ميحرنانمميركداوجهنإميمعلاهناسحإ

لصف

لامعألاكالمنأل؛لمعلاةمتاخوهودحاولصأىلإعجريهلكرمألانأملعاو

صضعبلاقدقوءدابعلانويعيمدتوفابكألابیذتوءروهظلامصقتيتلايههذهفاهتمتاخ

نأةفرعملامغوءرفغتالنأيصاعملامغوءلبقتالنأةعاطلامغ:ةثالثمومغلا:ءاملعلا

زافدقفةدحاوةنسحهنمهللالبقنمنأللوبقلامغهلكمغلالب:قيقحتلالهألاقو
.ةذخاؤملاتلازلوبقلاعقواذإهنأل؛ةدحاوةلمج

مالکوأيلابأالةدحاوةنسحينمهللالبقول:لاقهريغوأهللاهمحرذاعمنعيوردقو
.هانعماذه

ءلوألانمبيرقاذهوءتوملادنعةفرعملاعزنفوخيفهلكمغلا:نورخآلاقو
هللالضيوةرخألايفوايندلاةايحلايفتباثلالوقلاباونمانيذلاهللاتبثي»:لوقيىلاعتهللانال

.4نيملاظلا
لصف

نوكينأهيلعفيخباقعلاةبهرهيلعبلغاذإهنأل؛ًابهارًابغارنوكينأدبعلاىلعف

.°”4نورِفاكْلاْمْوَفلَأالإهللاحؤرنمنسيَيال:ىلاعتلاقدقوهللاةمحرنمنيسيالانم
.هللاركمنمنينمآلانمنوكينأهيلعفيخهللاباوثلءاجرلاوةبغرلاهيلعبلغنإو

.۸۷:ةيألا«فسويةروس()



۱١۳ءاجرلاوفوخلاةرطنق

.”€وُرِاَحْلاموقالإهللارُكَمنميالف:ىلاعتلاقدقو
ءهتمحرنمهيفسأیتالًافوخهللافخينباي:هنباللاقميكحلانامقلنعيوردقو

نِٳينباي:لاقف؟دحاوبلقيلانآوفيكهاتبأاي:لاقف.هباقعنمهيفنمأتالءاجرهجرأو

.هبحاصبامهدحألميملانزوولو«فوخرونوءاجررونهيفدجوهبلققشولنمؤملا

دازامصيرتنازیمبهءاجرونمؤملافوخنزوول»:ثيدحلايفدروامكاذهو

.مکحملیق:صیرتینعمو.«رخألاىلعامهدحأ

ْمِهَبَرَنوُعْذَيعِجاَضَمْلاْنَعْمُهبوُنُجَفاَجَتَ»:لاقفنينمؤملاىلعىلاعتهللاىنثأدقو
.٩اعَمَطَوافوَح

:يئاطلامامتيبألدشنيو.4ًابَحَروًابَعَراَتَنوُعْدَيَو:ىلاعتلاقو

ايئاجرلبلاغيفوخنكلوهلاوتوجرأمثيهلإفاخأ

ًايشانوًالهكعنصلابيلدرفتيذلاىلعيلاكتاويئاجرالولو/

ًايكابتلزالومونيلذلالوًادرابءاملانمبذعيلغاسامل

ًابضاغهللتنكاهيفىلايلةلاهجىمناكدقامءوسىلع

توملاهبلزناذإفلضفأاحيحصناسنإلاناكامفوخلا:ءاملعلاضعبلاقامكاذهو

.لضفأءاجرلاف

ةقافىلعءاجرئازبًابحرم:لاقرضتحااملهنأهللاهمحرناميلانبةفيذحنعيوردقو

.لثمأكيفءاجرلانالاف«ءاجرلاوفوخلانيبلدعننأانترمأكنإمهللامدننمحرفال

؛ءاجرلانمبلغأفوخلانوكينأيغبني:لاقهنأينارادلاناميلسيبأنعيوردقو

.بلقلادسفءاجرلابلغاذإهنأل

.۹۹:ةيآألا«فارعألاةروس(١)
قارعنباوةعوفرملارارسألايفيراقلاىلعو(١۱)تاعوضوملاةركذتيفنتفلادنعثيدحلافارطأ()

يفةيميتنبا.(۱۳۳)ةرهتشملاثيداحألايفةرثملارردلايفيطويسلاو‹(۲/٤٠4)ةعيرشلاهيزنتيف

.(۲)صاصقلاثيداحأ

.١1:ةيآلاةدجسلاةروس(۳)

.۹۰:ةيآلاىايبنألاةروس)٤(

[۳o۳]



]٤٥۳[

ءاجرلاوفوخلاةرطنق ۳۱۲

.ًاقلقناكالإوهفوخنمرثكأنمؤملاءاجر:لاقهناذاعمنبییحینعيورو

نإهئاضقنمقبسدقوءةنجلايفعمطءاجرلاوبضغلانمفوخلانأكلذو:لاق

.هبضغتفقسهتمحر

هيفسلجيمارحلادجسملايفناكًاسلجمنأسابعنباغلب:لاقهبنمنبابهونعو

یتحانقلطناف«مهيلإانبقلطنا:سابعنبالاقفمهتاوصأعفترتفنومصتخيفشيرقنمسان
يفمالسلاهيلعبويأىتفلاهبملكيذلامالكلابمهربخأ:سابعنبايللاقفمهيلعانفقو
كبلقعطقيوءكناسللكيامتوملاركذءهللاةمظعنمناكامأىتفلالاقتلق:لاق.هئالب

مهلمهنأومكريغنمىلاعتهللاةيشخمهتتكسأًادابعهللنأتملعامأبويأاي.كتجحرسكيو

تلكو«مهبولقتعطقتهللاةمظعاوركذاذإمهنكلوءهتايآوللابنوملاعلاءابلألاءاحصفلاءالبلا

اوقبتساكلذنماوقافتسااذإف.هلةبيهوهللانمًاقرفمهمالحأومهلوقعتشاطومهتنسلأ

عممهسفنأنودعيءليلقلاهلنوضريالوريثكلاهلنورثكتسيالةيكازلالامعألابهللاىلإ

ءايوقأسايكألمهنإوءنيطرفملانيعيضملاعموءاراربأمهارتلمهنأونيئطاخلانيملاظلا

.نوبئاذنولحان

لصف

كفنياليقيقحلافوخلانأامكيقيقحلافوخلانعكفنياليقيقحلاءاجرلانأملعاو

ءاجرلالهألهلكفوخلاونمألاالإفوخلالهألهلكءاجرلا:ليقكلذلويقيقحلاءاجرلانع
:دشنيو.سايإالاالإ

هباثتکاضیضمیفخاقرحيذو/

همسجةحصهللافوخبباذأ

اسألاوحربملافوخلانمهارت

هنيدبرففىلوملابدرفت
هبردنعنمبوبحملافرصنااذإ

مهسابلريرحلااهيفةنجىلإ

معاونرودبلالاشمأكروحو

هباكسنابهعمدهيلعمنف

هبامرديملنيعلاءاكبالولو
هبابشءادرهاوقتبیلبآو
هباسحلهبراعدتیمک

هباعشضعبليوأيلبجىلإ
هباكرذحخأكالمألاتردابت

هباودجورسناجرموردو

هبابقفلخدلخلايفهنبعالي
هبايبماقماونلادقراذإ



۳ءاجرلاوفوخلاةرطنق

هباتكلهذخأهيديىبأيءاجرلاوفوخلانميرديامفميهي
ىلعفرشآوضرموفعضاذإفهبىلوأفوخلافًاحيحصناكاذإدبعلانأملعاو

انآ::لوقيىلاعتهللانأيوراملكلذوءهللاهمحرةفيذحنعمدقتامكلثمأهبءاجرلافةرخالا

هفوخوهبلقراسكنالتقولاكلذيفىلوأهءاجرريصيفيتفاخمنممهبولقةرسكنملادنع
.«اونرخهديلَواوُناَحَتالط:مهللاقيكلذلوهتحصنامزيفمدقتملا

لصف

نظدنعانأ:هلوقكىلاعتهللابنظلانسحيفةريثكلارابخألاتءاجدقسيلأليقنإف

نمفوخلاوءهتيصعمنمرذحلا:ىلاعتهللابنظلانسحنمنإ:هلليقاهلاثمأيف
الءاجرلانأكلذوهديعووىلاعتهللادعوبقيدصتلاةرمثكلذوءهتعاطيفداهتجالاو«هباقع

هتيصعمنعىهتناو؛ىلاعتهللاةعاطيفدبعلادهتجااذإحيحصتباثلصأىلعالإنوكي

.للزلانعوفعيو«باوثلاهلمظعيوهريصقتهلمتيول

0
ص۰ يفاوُدَهاَجَواوُرَجاَمَنيِذَلاَو»:ىلاعتهللالاقءاجرلاوهفاذهىلعنظلانسحأنإف

.ېللاةمحَرأالي

برةمَحَراوُجْرَيَوةرخلاردحًامِاَفَواداسلْبللأَءانأتاقَوُهْنَمَأَ»:لاقو

.ةيآلا

.ءاجرهنمكلذف

الوعرزيالنمك«لئاطالواهللصأالةينمأهنمكلذف:لمعريغباجروعمطنإامأو

ةينمأكلذامنإوءءاجرلااذهكلنيأنم:هللاقيفزيفقةئاميللصحينأوجرأ:لوقيفلمعي

هدعووهاضروهللاطخسبلابيملويصاعملابكتراوةعاطلانعلفغاذإكلذكفءاهللصأال

.هدیعوو

.۳۰:ةيألا«تلصفةروس()
.۲۱۸:ةيألاةرقبلاةروس(۲)
.۹:ةيآلارمزلاةروس(۳)

 



[۳o٤]

ءاجرلاوفوخلاةرطنق۳۱۲

.ًاقلقناکالإوهفوخنمرثكأنمؤملاءاجر:لاقهنأذاعمنبىيحينعيورو

نإهئاضقنمقبسدقوءةنجلايفعمطءاجرلاوبضغلانمفوخلانأكلذو:لاق

هيفسلجيمارحلادجسملايفناكًاسلجمنأسابعنباغلب:لاقهبنمنبابهونعو

یتحانقلطناف؛مهيلإانبقلطنا:سابعنبالاقفمهتاوصأعفترتفنومصتخيفشيرقنمسان
يفمالسلاهيلعبويأىتفلاهبملكيذلامالكلابمهربخأ:سابعنبايللاقفمهيلعانفقو
كبلقعطقيو«كناسللكيامتوملاركذلاةمظعنمناكامأىتفلالاقتلق:لاق.هئالب

مهلمهنآومكريغنمیلاعتهللاةيشخمهتتكسأًادابعهللنأتملعامأبويأاي.كتجحرسكيو

تلکو‹مهبولقتعطقتهللاةمظعاوركذاذِإمهنكلوءهتايآوهللابنوملاعلاءابلألاءاحصفلاءالبلا

اوقبتساكلذنماوقافتسااذإف.هلةبيهوهللانمًاقرفمهمالحأومهلوقعتشاطومهتنسلأ

عممهسفنأنودعيءليلقلاهلنوضريالوريثكلاهلنورثكتسيالةيكازلالامعألابهللاىلإ

ءايوقأسايكألمهنإوءنيطرفملانيعيضملاعموءاراربأمهارتلمهنأونيئطاخلانيملاظلا

.نوبئاذنولحان

لصف

كفنياليقيقحلافوخلانأامكيقيقحلافوخلانعكفنياليقيقحلاءاجرلانأملعاو
ءاجرلالهألهلكفوخلاونمألاالإفوخلالهألهلكءاجرلا.ليقكلذاويقيقحلاهاجرنع

هباثتکاضیضمیفخاقرحيذو/

همسجةحصهللافوخبباذأ

اسألاوحربملافوخلانمهارت

هنيدبرففىلوملابدرفت
دنعنمبوبحملافرصنااذإ

مهسابلريرحلااهيفةنجىلإ

معاونرودبلالاشمأكروحو

هباكسنابهعمدهيلعمنف

هبامرديملنيعلاءاكبالولو

هبابشءادرهاوقتبیلبآو

هباسحلهبراعدتیمک

هباعشضعبليوأيلبجىلإ
هباكرذحخأكالمألاتردابت

هباودجورسناجرموردو

هبابقفلخدلخلايفهنبعالي
هبايبماقماوتلادقراذإ



۳\۳ءاجرلاوفوخلاةرطنق

هباتكلهذنحخأهيديىبأيءاجرلاوفوخلانميرديامفميه

ىلعفرشأوضرموفعضاذإفهبىلوأفوخلافًاحيحصناكاذِإدبعلانأملعاو

انأ:لوقيىلاعتهللانأيوراملكلذوءهللاهمحرةفيذحنعمدقتامكلثمأهبءاجرلافةرخألا

هفوخوهبلقراسكنالتقولاكلذيفىلوأهءاجرريصيفيتفاخمنممهبولقةرسكتملادنع

.اوتَرالَواوُناَحَتالأ:مهللاقيكلذلوهتحصنامزيفمدقتملا

لصف

نظدنعانأ:هلوقكىلاعتللابنظلانسحيفةريثكلارابخألاتءاجدقسيلأليقنإف

.ءاشاميبنظيلفيبيدبع

نمفوخلاوءهتيصعمنمرذحلا:ىلاعتهللابنظلانسحنمنإ:هلليقاهلاثمأيف

الءاجرلانأكلذوهديعووىلاعتهللادعوبقيدصتلاةرمثكلذوءهتعاطيفداهتجالاو«هباقع

هتيصعمنعىهتناوءىلاعتهللاةعاطيفدبعلادهتجااذإحيحصتباثلصأىلعالإنوكي

.للزلانعوفعيوءباوثلاهلمظعيوهريصقتهلمتيوءهنمهللالبقتينأٍلئنيحوجريف

0
a ۰ يفاوُدَهاَجَواوُرَجاَمَنيِذَلاَوِ$:ىلاعتهللالاقءاجرلاوهفاذهىلعنظلانسحأنإف

.ڳەللاةَمحَرَنوُجَرَيكأهللاليس

ەرةمحَراوُجرَيَوةَرخألارَذحَبًامئاَقَوادجاَسليلاٍءاَنأُثِناَقَوُهنأ:لاقو

.ةيالا

.ءاجرهنمكلذف

الوعرزيالنمكءلئاطالواهللصأالةينمأهنمكلذف:لمعريغباجروعمطنإامآو

ةينمأكلذامنإوءءاجرلااذهكلنيأنم:هللاقيفزيفقةئاميللصحينأوجرأ:لوقيفلمعي

هدعووهاضروهللاطخسبلابيملويصاعملابكتراوةعاطلانعلفغاذإكلذكفءاهللصأال

.هدیعوو

.٣۳:ةيآلا؛تلصفةروس)۱(

.۲۱۸:ةيألاةرقبلاةروس()
.۹:ةيالارمزلاةروس)۳(

 



ءاجرلاوفوخلاةرطنق٤۳۹

اھامسءاهللصاحالةينمأهنمكلذفرانلانمةاجنلاوةنجلاهللانموجرأ:لوقيمث

.لالضوًاطخكلذلبنظنسحوءاجر

ياماالوْمُكَيناَمَأِبسيل:لاقوينامألامكترغونيقفانملانعًاربخمىلاعتهللالاقدقو

.4دبرجبًاءوُشْلَمْعَينَمباتكلاله

یضمامیفطقًاریخدبعاهبلانامهللاوفينامألاومكايإ:هللاهمحرديزنبرباجلاقو

يأُتْنَتَظيإل:أرقمثلمعلانسحأفنظلانسحأنمؤملاْنِإ:لاقو.يقباميفهلانيالو

.۰"«ةيباسحيقال

مكبرْمُعْنَنَظيِْمُكْنَظْمُكِلَدَو»:أرقمثلمعلاءاسأفنظلاءاسأقفانملاو

ةيألاڳاا

'*”توملادعبامللمعوهسفننادنمسيكلا»:أيَييبنلالوقلصألااذهنيبياممو

.ينامألاهللاىلعىنمتيواهاوههسفنعبتانمزجاعلاو

ايندلاننماوجرخىتحةرققملاينامأمهتهلأًاماوقأنإ:يرصبلنسحلالوقيكلذيقو

63م1ا25:یلاعتهلوقلت

:تلقداهتجالانمهعالضأتدبدقودباعلاةرسيمابأتیأر:لاقيعبضلارفعجنعو

.١١۱:ةيآلاىاسلاةروس()
٠1:ةيآلاةقاحلاةروس(۲)
٢۲:ةيألا؛تلصفةروس(۳)
نمهجامنياويذمرتلاهجرخألاقثيدحلارادةعبط(۸۷ص۳ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(٤)

.سوآنيدادشثیدح

دمحأو(10٦16)هجامنباو(۲40۹)يذمرتلاهجرخأثيدحلارادةعبطءايحألاباتكققحملاق
ركبوأهللاوال»:هلوقبيبهذلاهبقعتويراخبلاطرشىلعحيحصلاقو(۷/۱٥)مكاحلاو(٤/٤۱۲)
حيحصً¦اديؤميبحذلالاقوءهاجرخيملودانسإلاس)٤/٥٢٥۲)رخآعضوميفمكاحلالاقو«ماو

¢«فيعض»بيرلاينظناحلالاقيناسغلاميرميبآنباىلعهرادمثيدحلاويحملالاق(بجعتف)
.ايندلايفهسفنبصاحسفنناد».فيعضلاقو(٠)اجلافيعضيفيتابألاهركنو

۳:هيالا١تلصنهروس)5(
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هللاةمحرنإ:طونقلاىلعلديامتيأرله:لاقفبضغف.ةعساوهللاةمحرنإهللاكمحري

."4نينسحملانمبيرق

ةعاطلايفداهتجالااذهلكعمءايلوألاولادبألاولسرلالكاذإفءهلوقيناكبأف:لاق

ًانظنسحأوهللاةمحرةعسبملعأاوناكمهنإف؛ىلب؟هللابنظلانسحمهلناكام:لوقتأ

لصاحاهلسيلوءرورغوةينمأةعاطلايفداهتجالانودكلذنأاوملعنكلوكنمهدوجب

:لئاقلالاقامك.ىنمتملااهبطبتغيوبلقلاىلعحّورتاهنأالإلئاطالو

]٦٥r[ًاطبتغمليللاتبتينمتاذإ/حوارمنهنإفتممتخااذإكانمكّرح

:رخآلاقو

سيلاغملالاومأسأرىنملانإ

هللاوكتدقرنمهبنتوءةمدخلايفنيدهتجملاةوفصلالهأداهتجانمةتكنلاهذهبربتعاف

.قيفوتلايلوىلاعت

لصف

يبنلانأنسحلانعليقكلذلو«بونذلانمقافشإلاونزحلانوكيفوخلانكمتنمو

.”«رفاكلاةنجونمؤملانجسايندلا»:لاقمالسلاهيلع

دقونمؤملانزحيالفيكو:لاق.ًانيزحالإنمؤماهيفحبصأامهللاوف:نسحلالاق
بئاصموًاضارمأنيقليلهللاوءاهنعرداصهنأهتأيملومنهجدراوهنأىلاعتهللانعثذح

اهيفًانيزحلازيامف«لجوزعهللانمباوثلاكلذبيغتبيرصتنيامفنملظيلوءهظيفتًارومأو
لوطلثمبىلاعتهللادبعام:لاقو.ةماركلاوةحارلاىلإىضفأاهقرافاذإفاهقرافيىتح

.نزحلا
نكسيملاذإتيبلانأامك«برخنزحهيفنكيملاذإبلقلانإ:رانيدنبكلاملاقو

.برخ

.٦0:ةيآلافارعألاةروس(١)
هجرخأ.ايندلامذيفدروامباب.ثيدحلارادةعبط(٤۳۱ص۳ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.ةريرهيبأثیدحنمملسم



ءاجرلاوفوخلاةرطنق٤۳۱

اھامسءاهللصاحالةينمأهنمكلذفرانلانمةاجنلاوةنجلاهللانموجرأ:لوقيمث

ناماالوْمُكَيناَمأبسيل:لاقوينامألامكترغونيقفانملانعًاربخمىلاعتهللالاقدقو
eg“روeمرم5ک

.۰«هبَرْجُياءوُشلَمْعَينَمباتِكلالأ

یضمامیفطقًاریخدبعاهبلانامهللاوفينامألاومكايإ:هللاهمحرديزنبرباجلاقو

يأُتْنَنَظيإل:ارقمثلمعلانسحأفنظلانسحأنمؤملاْنِإ:لاقو.يقباميفهلانيالو

."تيسقل

ْمُكَبَرَبْمُتْنََعيذلاْمُكَّتَعْمُكِلدَوِ»:ارقمثلمعلاءاسافنظلاءاسأقفانملاو
.ةيآلامادر

٠”توملادعبامللمعوهسفننادنمسيكلا»:ٍَييبلالوقلصألااذهنيبياممو

.ينامألاهللاىلعىنمتيواهاوههسفنعبتانمزجاعلاو

ايندلانماوجرخىتحةرفغملاينامأمهتهلأًاماوقأنإ:يرصبلانسحلالوقيكلذيفو

مثلمعلانسحالهيربنظلانسحأوأبذكويبربنظلانسحأينإ:لوقيةنسحمهلتسيلو
و

.ةيآلا9ارمكتبُمُْنََظيلامْكمُكِلَذَو»:ىلاعتهلوقىلت

:تلقداهتجالانمهعالضأتدبدقودباعلاةرسيمابأتيأر:لاقيعبضلارفعجنعو

.١۱۲:ةيآلاىاسنلاةروس(١)
.٢٠:ةيآلاةقاحلاةروس(۲)
.۲۳:ةيآلا«؛تلصفةروس(۳)

نمهجامنباويذمرتلاهجرخألاقثيدحلارادةعبط(0۸۷ص۳ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)4(

.سونيدادشٹثیدح

دمحأو(٤٤٦٤)هجامنباو(۲40۹)يذمرتلاهجرخأثيدحلارادةعبطءايحألاباتكققحملاق

ركبوبأهللاوال»:هلوقبيبهذلاهبقعتويراخبلاطرشىلعحيحصلاقو(۷/۱٥)مكاحلاو(٤۱/)

حيحصًاديؤميبهذلالاقوءءاجرخيملودانسإلاحيحص(٤/۱٥۲)رخآعضوميفمكاحلالاقو«ماو
«فيعض»بيرقتلايفظفاحلالاقيناسغلاميرميبأنباىلعهرادمثيدحلاوققحملالاق(بجعتن)

.ايندلايفهسفنبساح«هسفنناد».فيعضلاقو(٠4۳۱)عماجلافيعضيفيئابلالاهرکذو

.۲۳:ةيالا؛تلصفةروس(0)
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۳o

هللاةمحرنإ:طونقلاىلعلديامتيأرله:لاقفبضغف.ةعساوهللاةمحرنإهللاكمحري

.ڳنينسحملانمبيرق

ةعاطلايفداهتجالااذهلكعمءايلوألاولادبألاولسرلالكاذإفءهلوقيناكبأف:لاق

ًانظنسحأوهللاةمحرةعسبملعأاوناكمهنإف؛ىلب؟هللابنظلانسحمهلناكام:لوقتأ

لصاحاهلسیلو؛رورغوةينمأةعاطلايفداهتجألانودكلذنأاوملعنکلو‹كنمهدوجب

:لئاقلالاقامك.ىنمتملااهبطبتغيوبلقلاىلعحّورتاهنأالإلئاطالو

]٥r[ًاطبتغمليللاتبتينمتاذإ/ حوارمنهنإفتممتخااذإكانمكّرح

:رخآلاقو

سيلاغملالاومأسأرىنملانإ

هللاوكتدقرنمهبنتوءةمدخلايفنيدهتجملاةوفصلالهأداهتجانمةتكنلاهذهبربتعاف

.قيفوتلايلوىلاعت

لصف

يبنلانأنسحلانعليقكلذلو«بونذلانمقافشإلاونزحلانوكيفوخلانكمتنمو

.”«رفاكلاةنجونمؤملانجسايندلا»:لاقمالسلاهيلع

دقونمؤملانزحيالفيكو:لاق.ًانيزحالإنمؤماهيفحبصأامهللاوف:نسحلالاق
بئاصموًاضارمأنيقليلهللاو‹اهنعرداصهنأهتيملومنهجدراوهنأیلاعتهللانعثذح

اهيفًانيزحلازيامف«لجوزعهللانمباوثلاكلذبيغتبيرصتنيامفنملظيلو«هظيفتًارومأو
لوطلثمبىلاعتهللادبعام:لاقو.ةماركلاوةحارلاىلإىضفأاهقرافاذإفاهقرافيىتح

.نزحلا

نكسيملاذإتيبلانأامك«برخنزحهيفنكيملاذإبلقلانإ:رانيدنبكلاملاقو

.برخ

.٦0:ةيآلا«فارعألاةروس()

هجرخأ.ايندلامذيفدروامباب.ثيدحلارادةعبط(٤ص۳ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۲(

.ةريرهيبأثیدحنمملسم



ءاجرلاوفوخلاةرطنق٦۳۱

:هلليقف«هينیعىلعاعقودقبوقعييبجاحنإ:لاقهنأتباثتنببيبحنعیوریو
:لاقف.ينوكشتبوقعياي:هيلإهللاىحوأف.نازحألاةرثكونامزلالوط:لاق؟اذهكبغلبام

.يلرفغافاهتأطحخاةئيطخبراي

.°”انوهضَْألاىلَعَنوُشْمَيَنيِذَلاسحراابو:ةيآلاهذهركذو:نسحلالاقو
هللاوىضرملهاجلامهبسحيىتححراوجلاوعامسألاهللاوتلذللذموقنونمؤملا:لاق

.4نَرَحلَااًّنَعَبَحْنَأيذلاهلِلُدْمَحلَااولاقَو»:اولاقوءةرخالابمهملعايندلانم

نمفوخلامهاكبأهللاهباوبلطاممهسفنأيفمظاعتالو«سانلانزحمهنزحأامهللاو

الإةمعنهيلعهللريملنمو«تارسحايندلاىلعهسفنتعطقتهللاءازعبزعتيملنمهنأورانلا

.هانزحاو:لوقييروثلانایمسعمسو:لاق.هباذعرضحوهملعلقدقفبرشموأمعطميف

:دشنیو.هانزحةلقاولق:هلليقف

نكميدقوريخلانعًافعشضيعدتامكرشلانعفعضا

هيلعتطلساهرفكيامهلمعيفنكيملودبعلابونذترثكاذإ:نسحلالاقو

[rov]هيونذلةرافكنوكتفمومغلا/.

هيلعمقينأفاخيلبجتحتدعاقهنأكهبونذىريلنمؤملانإ:لاقدوعسمنبانعو

.هفنأقوفهديدموءاذكههبلاقفهفنأىلعرمبابذكهبونذنأىريرجافلانو

هسفنفكيلفدهتجملابئاذلاقبسينأهرسنم:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعو
رغصىلإرظنتال:لاقيو.بونذلاةلقنممكلريخءيشبهللااوقلتنلمكنإفبونذلانع
.تيصعنمىلإرظنانكلوبنذلا

ًاقفشمتنكدقاهنمبنذل:لوقيوهبونذهيلعضرعتلدبعلانإ:لاقرماعنبةورعنعو
.هلرفغيفكنم

.ةنجلالخديىتحًابيثكهبلازيالفبنذلابنذيللجرلانأنسحلانعو

.۳٦:ةيآلا؛ناقرفلاةروس(١)
.٤۳:ةيآلارطافةروس(۲)
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.ًابونذوًامعنًارقومًابوكرًادوعتحبصأ:لاق؟تحبصأفيك:برعلاضعبلليقو

تيمتنآنينمؤملاريمأاي:هنعهللايضرباطخلانبرمعللاقرابحألابعكنأىوريو
تدجوينكلوال:لاق؟يبسنويمسادجت:لاق.بتكلاضعبيفكلذدجأثالثيف
:رمعلاقف.كتريسوكتفص

بعكهلاقاملوقلانأكشالواهدعأًانالثبعكيندعويأ

بنذلاهعبتيبنذلافوخنكلوتيملينإتوملاراذحيبامو

ًارونوندبلايفةوقتانسحللّنأو«بلقلايفةملظوةوقلايفًافعضبونذللنإ:لاقيو

۱.بلقلايف

ءالؤھاهبطلسبونذنمهللارفغتسا:لاقدنجلانمالجرىأراذإىعازوألاناكو

:يروثلانايفسلليقوءليللامايقهبمرحيفبنذلابنذيللجرلانإ:لاقنسحلانعو
:رماعينبضعبلوءاعدلاوهبونذلاكرت:لاقانلهللاتوعدول

ىوهلانعجوجللابلقلارجزأنأو ابصلاكرتأنأبلقاييلنأيملأ
ىدهلاوةلالضلاباوبأرصبأو هسأرباشدقويصعينمرذعامو

ىحضلاوةيشعلالاطبحبصأوًامئانليللابناكليلناكنإو
ىدرلامهلكسانلافاخسانلاىلعهتبصأدقيذلابنذلامسقولو

[۸٥۳]مُه/َنيِذَلأَو»:ةيآلاهذهىلتوةقفشوًاناسحإعمجنمنمؤملاامنإ:لاقنسحلانعو
ىلَعيتواَمَنِإلاق:ىلتوانمأوةءاسإعمجنمقفانملانأو.َنوُقْفْشُمْمهَتَرباذَعْنُم

:دشنیو.٩”«يدْئِملع

باطخلانمحيصفلاتّملَعوًائيشترصفبارتلانمتقلخ:

بارتلانمتحربامينأكهيفتلظفبارتلاىلإتدعف

ملعأامينمتملعول:لاقف.هللايفكبحأالينإ:هللاقفًاميکحميکحيقلو:لاق

ناكلكسفننمتنأهملعتاميسفننمملعأولو:لوألاهللاقف.هللايفينتضغبأليسفننم

:ةمرلاوذهلاقرعشرخآلیقوكضغبنعلغشيسفننمهملعأاميفيل

.۲7:ةيآلا؛جراعملاةروس(۱)
.۷۸:ةيآلاصصقلاةروس(۲)



ءاجرلاوفوخلاةرطنق۳۱۸

يراثآتيصحأدقلأآنيقيأملعتملعدقويسفنتفرسأدقبراي

راتلانعيتحزحزبركلاجرافوترضتحااذإمسجنمسفنلاجرخماي

النمدنعاهنإف؛اهنعهلأفةنسحلاتلمعاذإ:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعيورو

:اودشنأوكنيعبصناهلعجافةئيستلمعاذإوءاهعيضي

ندبلاةحصكتّرغوتشعلمألارماعبلقلابراخاي

نسحلابحيقلاضعبتوحمالوحيقلايفترصقتنأال

لصف

امبرقأوهللاةيشحخنمءاكبلارمثينأدبالدتشاوبلقلايفرثكاذِإنزحلانأملعاو

.هتیشخنمایکابناکاذإهتمحروهللاوفعنمدبعلانوكي

ًادّحُساودَح:لاقو.ةيآلا”4َنوُكْبَيناَقْذَألِلَنوُرخَيَو®:لاقوًاماوقأهللاتعندقو

:يكابتلاوءاكبلابرمأيويكبيمالسلاهيلعناكو.4ایکو

مهعومدليستیتحنوكبيرانلالهأنإفاوكابتفاوكبتملنإفاوكباسانلااهيأ»:لاقو

تيرجأنفسلانأولفنويعلاحرقتفءامدلاليستفعومدلاعطقنتمثلوادجاهنأکمههوجوىلع
.ترجلاهيف

نباللاقهنأيوروءلجرملازيزأكزيزأهفوجلعمسيويلصيمالسلاهيلعناكو
«يريغنمهعمسأنأبحأينإف»:لاق؟لزنأكيلعوكيلعأرقأ:تلقف.يلعًارقا»:دوعسم
هينيعتیأر4ً٩اديهّشِءالؤهىلَعَكِباًْفِجَوِل.تفلباذِإىتحءاسنلاةروستأرقف:لاق

.«كبسح»:يللاقفنافرذت

كتيبكعسيل»:لاق؟ةاجنلاام:هللالوسرايتلق:لاقينيهجلارماعنبةبقع/نعو]۹٥۳]

.”«كناسلكيلعكسماوكتئيطخىلعكباو

.۹٠1:ةيآلاىارسإلاةروس(١)
.0۸:ةيآلا؛میرمةروس)۲(

.(٤/١۳١۱)نازیملاناسلیفرجحنباهجرخأ(۳)

.١8:ةيآلاىاسنلاةروس(8)
.دوعسمنباثيدحنمهيلعقفتم:4۳۳صلوألادلجملاينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

لاقوةبقعثيدحنميذمرتلاهجرخأثيدحلارادةعبط(٢٤۳ص۲ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
=يفيديبزلا(٠٠/۲۹۹)دئاوزلاعمجميفيمثيهلا(9/1١1)دمحأدنعثيدحلافارطأ.نسح



۳۱۹ءاجرلاوفوخلاةرطنق

هعومدلیستیتحكتيشخنمیکبنمءازجاميهلإ:لاقهنأمالسلاهيلعدوادنعو
.ربكألاعزفلامويهنمؤأنأوءرانلاحفلىلعههجومّرحأنأهءازج:لاق؟ههجوىلع

ملنإفءهبونذهلهللارفغهللاةيشخنمىکبنم:لاقهنآهللاهمحرلبجنبذاعمنعو

.ىدهلاوةمحرلاوةالصلا«باصملانيزحلارجأهللاهاطعأ«ىكابتيلفكبي

ليستىتحهللاةيشخنميكبأنألهديبيسفنيذلاو:لاقهنأرابحألابعكنعو

.بهذنملبجبولوقدصتأنأنمّيلِإبحأيهجوىلعيعومد

ربقىلعثالثدعبًاعجطضمهدجوفمالسلاامهيلعىيحيهنباايركزدقف:بهولاقو
الةزافمرانلاوةنجلانيبنأكربخأليربجنأينتربخأ:لاقف؟يتنباياذهام:لاقفيکيوهو

.ينبايكيإ:لاق.عومدلاالإاهرحءىفطي

نألبق«كتيشخنمنايكبينيتلاطهنينيعينقزرايهلِإ:لاقفءامكحلاضعباعدو

.ًارمجسارضألاوأمدعومدلانوكت

.رانيدفلأبقدصتأنأنميلإبحأهللاةيشخنمةعمدعمدأنإإل:رمعنبهللادبعلاقو

.يمعىتحىكبفةداهشكلذ:هللاق.رصبلابهذتءاكبلاةرثكنإ:مهضعبلليقو

:لاقمثیکبف؟لیوطلاءاكبلااذهيكبتمم:مهضعبلليقو

ءاكبلايصعينملكلقحويمرجمظعلبونذلاىلعتيكب
ءامداعمعومدلاتدعسأليعدريءاكبلاناكولف

ةيشعلكيكبيكاحضلاناكو:لاق.هكرتوهنعلجرلاماقفهيلعيشغىتحىكبمث

.يلمعنممويلادعصاميردأال:لوقيو

ةزمحلتق:لاقفًامئاصناكوماعطبيأهنأهللاهمحرفوعنبنمحرلادبعنعيورو

نِٳةدربيفنفكفينمريخوهوريمعنببعصملتقوهبهنفکنامدجنملوينمريخوهو

دقل؛طسبامايندلانمانلطسبمثءهسأرادبهالجرتیطغنِإوالجرتدبهسأريطغ

.ماعطلادربیتحوهجیشنعمسیتحیکبمث«ایندلايفيتانسحيلتلجعدقنوكأنأتفخ

:دشنیو

‹(۲/٠٦19)يلامألايفيرجشلا(۲/٤٤)افخلافشكيفينولجعلاو(۷/٠40ء۳۳۹/۱)فاحتإلا

.(٠٠/٠٠1)ريبكلامجعملايفيناربطلا



]۰٦۳[

۳۲۰

ايندلايفدهزلاىلإ

تابغرلاوحنمهثدح/
اِندلامهلتفارو

مماقلتنیحمهيلع

امدخلانممهاياقب
تلمدقومهمهوت

عجهيملوماقدقو
هللاىلإنوجضي

انصلغكلملاكسيلم
انقتعاكللملاكلم

امملهكلملاكيلم

ارطانتتاتعأيف

:لاق؟هللاكمحريكاكبأيذلاام:اولاقف«يكبيوهودباعباوفقوًاموقنأيوراميفو

هللاىلعضرعلابءادنلاةعور:لاق؟ةعورلاهذهامو:اولاق.مهبولقيفنوفئاخلااهدجيةعور
:لو.ىلاعت

كلااكايكاب

يئاكبلوطيالفيكيتوخإ
اومانقئالخلااذإداتفمق

:رخآو

معجهيامهليلرهاسلل

هتاوفهبكاسعمدييکيپ
هنايصعنمناكامىلعامدن

رفاغكريغبنذللامبراي
هلرفغافعراضكدبعبراي

ىلعیکیوهتیبهعسووهناسلنزخنملیبوط:مالسلاامهيلعمیرمنبایسیعلاقو

ءاجرلاوفوخلاةرطنق

ىاتشي۸لاخلاناحح

اوقاتشافتابهرلاو

اوقاعتاامفمهتقاعو
قارظطإوتانيكس

نامرأوحابشأت

ا۱مولإ5۱ر

اوقاذيذلاقاذنرم

قارهمنعلاعمدو

قاستفشکكاماذإو

قاتعأكقاءانف

یالطإہاقوظطت

قاوطأمماثلانرسم

ًاليلظيلثمبونذلاهترّيص

ًاليلجابرتيصعيلهجبو

ًاليقميلنكتارشعلاليقماي

عدصمبونذلانمداؤفلالكو

عضختوكولملاهللذتاكلم

عزفملايهلإايكنمكيلإو

عرضيوهيفكوعديلزيملام



٢۳ءاجرلاوفوخلاةرطنق

:لوقيوانيكبيويكييفدابعلاضعبىلإسلجنانك:مهضعبلاقو

روبقلاتارئازبايغريغًامويعجريسةييغيذلك

:لاقفتوملاةرضحدنعىکبنمضعبلئسو
ىركذلايلىنأفيضاملارمعلانماهرورمتعضأتاعاستركذت

]۳17ىرسعلاتقحدقويدجتاموليستةعيمدريغنآلايللصحنيملف/

لصف

مث‹؛ءيشلكتعسووهبضغتقبسيتلاهللاةمحرةعستركذاذإكنأرمألاةلمجو

ىلعوكيلعميظعلاهلضفةياغمثءىلاعتهللاىلعةميركلاةموحرملاةمألاهذهنمتنك

.كنمقبسناسحإريغنمكيدلةنطابلاوةرهاظلاهمعنوكيلإهيدايأةرثكمث«كريغ

هبضغةدشمث«هناطلسميظعو؛هتبيهوهلالجو؛هتمظعلامكرخآبناجنمترکذتو

ءهرمأةقدعمكتوفجوكيونذةرثكوكتلفغةياغمثء؛ضرألاوتاومسلاهلموقياليذلا

ههنكغلبتاليذلاهباوثوهدعونسحمث«بويغلابهرصبوهملعةطاحإيفو«هتلماعمرطخو

ةراتوءهلضفىلإرظنتةراتبولقلاهركذلمتحتاليتلاهباقعميلأوءهديعوةدشو‹ماهوألا

كبىدأتاهتانايخواهتاوفجوكسفنىلإرظنتةراتوءهتمحرىلإرظنتةراتوءهباذعىلإرظنت

.ءاجرلاوفوخلاىلإكلذعيمج

:نيكلهملانيبناجلانعتلدعودشرألاجاهنملاودصقألاليبسلاتكلسدقتنكو

كلهتىتحفوخلاةرارحبالو«نينمألاعمكلهتىتحءاجرلاةدورببرتغتملفسايإلاونمألا

ةعاطلايفتّذجدقسفنلاتدجوفنينيعلانمتيقتساونيرهنلانمتبرشلبءنيسيآلاعم
ةنجلاتركذاذإهنأ:نيضاملاضعبلاقامكءاهباقعةبهاريصاعملاتبنتجاوءاهباوةيجار
.همونراطرانلاترکذاذإو«هقوشلاط

َنوُعِراَسُيْمُهَنِإ:هلوقيفىلاعتهللامهفصونيذلانيدباعلاءايفصألانمٍلئيحترصف

.”«نيمِشاَعالاوُناَكَوًابحَرَوًابعَراَنوُعْديَوٍِاَرْيَحْليف
سفنبةدابعلايفعرشأفءاجرلاوفوخلاةرطنقتزواجاذإف«نيملاعلابرهللدمحلاو

[۲٦۳]مامإونييبنلامتاخدمحمانديسىلعهللاىلصوقيفوتلاهللابوةزجاعالو/«ىلسكريغةديدش

.نيملاعلابرهللدمحلاونيلسرملا

.١۹:ةيآلاىايبنألاةروس(١)

۲۱م/۳ج/تاريخلارطانق



رشعةعبارلاةرطنقلا

ةدابعلاةرطنق

ةالصلاوءهتعاطفئاظومازتلابمهمّرْكو«هتدابعوهتمدخبهءايلوأفرشيذلاهللدمحلا

ءايبنألاعيمجىلعوهيلعهللاىلصنييبنلامتاخهللادبعنبدمحمهتيربمركأىلعمالسلاو

.نيلسرملاو

دايقلاةلسلسًالولذضرألامهللعجوءدابعللةعرزمايندلاقلخهناحبسهللانإفدعبامأ

ء‹داعملامويهتوطسنمكلذباوجنيلدازلاريخاهنماودوزتيللبءاهبکانميفاورقتسيلال

نإدوعىلعدوداهلهأوءةمطتلملاجاومألانيبنفسلاريسمهبريسترامعألانأاوققحتيو

طحتوءراحبلاكلتلاوهأاوعطقيىتحرارقالوةحارالفاوقرفاوكسمتنإو«اوقرغاوطقس

.رافسلاكثلوأبةنيفسلا

مهلزانملوأف«نومئانمهومهبراسيبكركو«نولحترمفايضأايندلاهذهيفسانلاف

‹رارقلاراديفمعتتلااهحبرراجتمهلامعأبمهوءرانلاوةنجلانطولاوءدحللااهرخآودهملا

:یلاعتهللالاقهتوطسنمنيجانلا«هتمحربنيزئافلانمهللاانلعجراوبلاراديفلولحلاو

.”«نوُتبنَللإسلاونُافلَخامو
.4°ايشهباوُكرْشُتلَوهللااوُدبْعَأَو»:ىلاعتلاقو
‹جحلاو‹عوضخلاوءمايصلاو‹دوجسلاو«عوكرلاو‹عوشخلاوءمايقلا:يهةدابعلا

‹ةكلمملابهللرارقإلاوةلذلاو.ةنيكسلاوءديمحتلاو«ديجمتلاوريبكتلاو«حيبستلاوءداهجلاو
ىلعربصلاوءهرمألميلستلاو«ىلاعتهللانعىضرلاوةنملاركذوةاساوملاو«؛ركشلاوءءاعدلاو

فئاظووةدابعلايناعمنمكلذريغوعرضتلاو؛ىلاعتهيلإتابخإلاوهيلإةبانإلاو/«هئالب[]

.يناعملاهذهنمرثكأيناثلاولوألارفسلايفانركذدقوءةيدوبعلا

.٦0:ةيآلا؛تايراذلاةروس()

.٢۳:ةيآلاىاسنلاةروس(۲)



۳Y۳ةدابعلاةرطنق

نمحرللعرضتلاوءاعدلاوركذلاونآرقلاةوالتبدأحرشيفرفسلااذهيفنآلاعرشتلو

ةعبرأىلعةرطنقلاهذهٍلئنيحلمتشتفنامزلانمراهنلاوليللاتاقوأىلعكلذبيترتو

:باوبأ

.نآرقلاةوالتبدأيف:لوألا

.رافغتسإلاوركذلايف:يناثلا

.تاقولخملايفركفتلاوءاعدلايف:ثلاثلا

.قيفوتلاهللابوملعأهللاو.تاقوألاىلعتادابعلاهذهبيترتيف:عبارلا

لوألابابلا

°ةنطابلاوةرهاظلاهتوالتباداونارقلالضفيف

هنيدهيفحضوأوءنيبتسملاهباتكبوءنيمألاهلوسربهدابعىلعنتمايذلاهللدمحلا

مکحنمو‹دصدقفهبلاقنمو؛قفودقفهبنمآنمءرورغلاوةكلهلانمةاجنلاو«رونلاو

بولقلايفهلعجنأهظفحبابسأنمو.”«َنوُظِفاَحَلهلاًنإَوَرْكَذلارَتحتاًنإ»:ىلاعت
ليدبتلاوريبغتلانموءاعومسمناذألابوءاؤرقمنسلألابوابوتکمفحاصملاينوءًاظوفحم

ناكةنطابلاوةرهاظلاهبادآبمايقلاعمهتوالتقحءالتوهتساردىلعبظاونمفًاطوبضمًانوصم

[٢٤٠٦۳]هبادآلیصفتوهلضفنایبنم/دبالفهيلإىحويالهنأالإهيفتكنيبةوبنلاتجردأنمك
:لوصفةعبرأيفكلذرصحنيو

.هلهأونآرقلالضفيف:لوألا

.رهاظلايفهتوالتبادآيف:يناثلا

.ةنطابلالامعألايف:ثلاثلا

.هريغويأرلابهريسفتونآرقلامهفيف:عبارلا

.بادآباتكثيدحلارادةعبط٢٤٤صلوألادلجملاليلقفرصتبءايحإلاباتكنمذوخأمبابلااذه()
.نآرقلاةوالت

.۹:ةيآلارجحلاةروس(۲)

 



ةدابعلاةرطنق٤۳۲

هتوالتيفنيرصقملامذوهلهأونآرقلالضفيف:لوألالصفلا

:نيمسقىلإمسقنيلصفلااذهو

.هلهأونآرقلالضفيف٠لوألا

.هتوالتيفنيرصقمل|مذيف:يناثلاو

هلهأونآرقلالضفيف:لوألامسقلا

مثنآرقلاأرقنم»:لاقهنأأَييبنلانعو.ةيآلا”«ريزَعٌباَتكَلهلو:ىلاعتهللالاق
(۲)

نآرقلانمةمايقلامويلجوزعهللادنعةلزنممظعأعيفشنمام»:لاقمالسلاهيلعهنعو

٠*«نآرقلاةءارقيتمأةدابعلضفأ»:لاقو.كلمالويبنال

ةكئالملاتعمساّملفماعفلأبقلخلاقلخينألبقهطةروسأرقىلاعتهللانإ:لاقو

قطنتةنسلألىبوطواذهلمحتفاوجألىبوطواذهمهيلعلزنيةمألىبوط:تلاقةءارقلاب

دهب
1

.«هملعونآرقلاملعتنممكريخ»:مالسلاهيلعلاقو
يتلئسمويئاعدنعنآرقلاةءارقهتلغشنملجوزعهللالوقي»:مالسلاهيلعلاقو

..يركاشلاباولضفأهتيطعأ

(۱)

(۲)

(۳)

(4)

(0)

(۱

(۷)

.٤٤:ةيآلا«تلصفةروس
ثيدحنميناربطلاهجرخأثيدحلارادةعبط(۳٢٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق

.فيعضدنسبورمعنبهللادبع
ةياورنمبيبحنبكلملادبعهاورثيدحلارادةعبط(۲۳٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق
يبأثيدحنمملسملو«عفشمعفاشنآرقلا#:دوعسمنباثيدحنميناربطللوًالسرممیلسنبدیعس
'عفشمعفاشنآرقلا»ثيدح:ققحملالاق«هبحاصلًاعيفشةمايقلامويءيجيهنإفنآرقلااوؤرقا»:ةمامأ

.كورتموهوردبنبعيبرلاهيفويناربطلاهاور:لاقو(۷/٤۱1)دئاوزلاعمجميفيمشيهلاهركذ
ثيدحنمنآرقلالئاضفيفميعنوبأهجرخأثيدحلارادةعبط(4۲۳ص١ج)يقارعلاظفاحلالاق
.فيعضامهدانسإويسنأوريشبنبنامعنلا

.فيعضدنسبةريرهيبأثيدحنميمرادلاهجرخأثيدحلارادةعبط(٤٤٤ص١ج)ينغملايفظفاحلالاق

نبنامثعثيدحنميراخبلاهجرخأثيدحلارادةعبط(4۲۳ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق

.نافع

ديعسيبأثيدحنميذمرتلاهجرخأثيدحلارادةعبط(۲۳٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق
=نباهاوروبيرغنسح:لاقو«نيلئاسلايطعأاملضفأهتيطعأيتلئسممأيركذنعنآرقلاهلغشنم»
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.«هتصاخوهللالهأنآرقلالهأ»:مالسلاهيلعلاقو

الوعزفمهلوهيالدوسأكسمنمبيثكىلعةمايقلامويةثالث»:مالسلاهيلعلاقو

هبمهوًاموقهبٌءأونآرقلاأرقالجرمهيفركذو.""سانلانيبامغرفيىتحباسحمهلاني

.نوضار

:لاق؟اهءالجامف:ليق”ءديدحلاىدصتيامكىدصتبولقلانإ»:مالسلاهيلعلاقو

٠توملاركذونآرقلاةوالت»

[٥٦۳]‹ةقلعملافحاصملا/هذهمكنرغتالونآرقلااوؤرقا:لاقيلهابلاةمامأيبأنعو

‹نيرخالاونيلوألاملعهيفنإف؛نآرقلااوريثأفملعلامتدرأاذإ:لاقدوعسمنبانعو

فرح(ملآ)مكللوقأالينإامأ«تانسحرشعهنمفرحلكبنورجؤتمكنإفنآرقلااوؤرقاف

.فرحميملاوفرحماللاوفرحفلألانكلو

هللابحيوهفهبجعيونآرقلابحيناكنإفءنآرقلالإهسفننعمكدحألئسيال:لاقو

.امهضغبيوهفهضغبيناكنإو‹هلوسروهناحبس

.هيلإىحويالهنأالإهيبنجنيبةوبنلاتجردأامنأكفنآرقلاأرق

هترضحوهريخرثكو؛هلهأبعستانآرقلاهيفىلتييلاتيبلانإ:لاقةريرهيبأنعو

ينابلألالاقبيرغنسح:لاقو(٦۲۹۲)يذمرتلاهجرخأ:ءايحإلاققحم:لاقفنصملاظفلبنيهاش=

.فيعض(١۱۳۳)ةفيعضلايف

هجامنباوىربكلايفيئاسنلاهجرخأثيدحلارادةعبط(٢٤٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.نسحداتسإبسنأثيدحنممكاحلاو
رمعنباثيدحنمهنسحويذمرتلاهجرخأثيدحلارادةعبط(۲۳۲ص١ج)ينغملايفظفاحلالاق()

هجرخأثيدحلارادةعبطءايحإلاققحملاق.فلؤملاهركذامموحنبىناربطللريغصلاىفوهوًارصتخم
عماجلافيعضيفيئابلألاهركذو(١۲۳)ريغصلايفيناربطلاوبيرغنسحلاقو(۱۹۸)يذمرتلا
۱.فيعض:لاقو(۲۷۸)

نباوء(۱1۹۱۸)لادتعألانازيميفيبهذلاو(٤۳۹۲)لامعلازنكيفيدنهلايقتملادنعثيدحلافارطأآ()

٠(۱/9۸)ءافعضلللماكلايفيدعنباو(۷/۲٤۳)ةيهانتملاللعلايفيزوجلا

نمبعشلايفيقهيبلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٤٤٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

۔.فیعضدنسبرمعنباثیدح
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جرختوءهريخلقيوءهلهأبقيضيهيفارقياليذلاتيبلاو«نيطايشلاهنمتجرخوةكئالملا

.نيطايشلاهرضحتوةكئالملاهنع

ءافلخلاىلإالوةجاحدحأىلإهلنوكيالنأنآرقلالماحليغبني:فلسلاضعبلاقو

.هيلإقلخلاجئاوحنوكتنأيغبنيو«مهنودنمو

ءوهسينمعموهسيالووهلينمعموهلينايغبنيالةيارلماحنآرقلالماح:لاقو

.نآرقلاقحلًاميظعتوغلينمعموغليالو

أرقنم:لاقنوميمنبورمعنعوءهينيعنيبكلملالبقنآرقلالجرلاارقاذإ:لاقيو

.ايندلالهألامعألثمهلهللاعفرةيآةئامحبصينيحفحصملايف

لا”ناسخإلاَوِلْدَعْابوأيهللانإ:ةبقعنبدلاخىلعأرقأَييبنلانأىوريو

نإوقدغملهلفسأنإوةوالطلهيلعنإوةوالحلهلنإهللاو:لاقفداعأفدعأ:لاق

.رشياذهلوقيامورمثملهالعأ

.ةقافنمهدعبالو/ىنغنمنآرقلانودامهللاو:نسحلالاقو]٦٦۳[

عباطبهلمتخهموينمتاممثحبصينيحرشحلاةمتاخارقنم:فلسلاضعبلاقو

.ءادهشلا

.نآرقلاةءارقومايصلاوكاوسلا:مغلبلانيهذيوظفحلايفندزيثالث:يلعلاقو

:لاقوهرجحيففحصملاعضوف؟هبسنأتستدحأانهاهله:كاسنلاضعبلليقو

.ملعأهللاوءاذه

نيلفاغلاةوالتمذيف:يناثلامسقلا

وهبيرغلا:مهضعبنعو«هنعلينآرقلاوءنآرقلللاتبر:لاقكلامنبسنآنع
.هيفارقيالتيبيففحصملاوءوسموقيفحلاصلالجرلاوءرجافلافوجيفنآرقلا

لجوزعهللانوصعينيذلانآرقلاةلمحىلإعرسأةينابزلا:يناردلاناميلسوبألاقو

.١۹:ةيآلالحتلاةروس(١)
ريغبباعيتسالايفربلادبعنباهركذ(ثيدحلارادةعبط٥٤٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

لدب«ةريغملانبديلولا»:لاقهنآلادیجدنسبسابعنباٹثیدحنمبعشلايفيقهيبلاهاورودانسإ

.هوحتبةريسلايفقاحسإنباهرکذاذکو(ةيطعنبدلاخ»
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ةمألاهذهيقفانمرثكأ»:مالسلاهيلعلاقو.نآرقلادعبهللااوصعنيحناثوألاةدبعىلإمهنم

.اهءارق

نمؤملالثموبيطاهحيروبيطاهمعطةجرتألاكنآرقلاأرقييذلانمؤملالثم»:لاقو
لثمكنآرقلاارقياليذلارجافلالثمواهلحيرالوبيطاهمعطةرمثلاكنآرقلاارقياليذلا

الورماهمعطةلظنحلاكنآرقلاأرقياليذلارجافلالثموثيبخاهمعطوبيطاهحيرةناحيرلا
.٩اھلحير

نآرقلاباحصأنأينغلبهنأل؛نآرقلايراهظتساىلعتمدن:فلسلاضعبلاقو

.ةمايقلامويءايبنألاهنعلئستامعنولئسي

ادإهراهنبو‹نومانيسانلااذإهلیلبفرعينأنآرقلالماحليغبني:دوعسمنبالاقو

سانلااذإهتمصبو‹؛نوكحضيسانلااذإهئاكببو«نوحرفيسانلااذإهنزحنوءنورطفيسانلا

كهنيملاذإوكاهنامنآرقلاًارقا»:مالسلاهيلعلاقو.نولاتخيسانلااذإهعوشخبونوضوخي
eee7

۰هارقتتسلف

[۷٦۳]دبعلانإوءاهنمغرفيىتح:هيلعيلصتفةروسلاحتتفيلدبعلانإ:فلسلاضعب/لاقو

اهمارحمّرحواهلالحلحأاذإ:لاق؟كلذفيكف:ليق.اهنمغرفيىتحهنعلتفةروسلاحتتفيل

.هتنعلالإوهيلعتلص

%:لوقيملعيالوهوهسفننعليفنآرقلاولتيلدبعلانإ:مهضعبلاقو
.مهنموهو«نيبذاكلاىلعهللاةنعلالأ:لوقيوهسفنلملاظوهو""«نيِمِلاظلَأ

eس2

ىلعهللاهَلال

نبةبقعثيدحنمدمحأهجرخأثيدحلارادةعبط(٢٤٢٠ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.ةعيهلنبااهيفوورمعنبهللادبعورماع
وبأء(٤٤۳)نيرفاسملاةالصيفملسمو.(٠/٥۲۴.۹4۹/۷۱۹۸/۹)يراخبلادنعثيدحلافارطأ(۲)

(٤/۳۹۷٤٤٠4)دمحأو(٢٥٣٦۲۸)يذمرتلاو٢٠۲هجامنباو(۸/٥٢۱)یئاسنلاو(۱۹ب)بدألايفدواد

يرذنملاو(4/۳٤)يوغبللةنسلاحرشو(۳/۹۳٠۲)فنصملايفقازرلادبعو(۲/4۲٤)ننسلايفيمرادلا
)۲۳۳۸ء۲۳۳۷ء٤۷۳)يدنهلايقتملاو.(۹/٥٥٠)حتفلايفرجحنباو(۲/٤٦٤۳)بيغرتلايف

يفيليقعلاو(۹/٠1)ءايلوألاةيلحيفميعنيبأو(١/1)يبطرقلاريسفتو.(١:۸۳)يلامألايفيرجشلاو
.(۲۱۳)تافصلاوءامسألايفيقهيبلاو.(۷۲)قافتلاةفصيفىنايرفلاو١/104)ءافعضلا

ثيدحنميناربطلاهجرخأثيدحلارادةعبط(٥4ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)
..فیعضدنسبورمعنبهللادبع

.۱۸:ةيالا؛دوهةروس)4(
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رصمىلإرصمنمهولقنوةعاضبهوذختافهوؤرقموقةثالثنآرقلاءاَرَف:لاقنسحلانعو
‹هاياوزيفهدودحاوقلأوحدقلاىتفلافيقثتهوفقثفهوؤرقموقو«سانلايديأيفامهباولانيل
لجرلاىقليمهداوعأىلعاوعلطاذإءارمألانمًاهيتدشأهيفمهفمهدالبلهأىلعهباولاطتساو

يفاودسفأنيذلامهفافرحنآرقلايفنحلأامهللاوًاثيشنآرقلانمطقسأامهللاو:لوقيفهاخأ
.هللامهرثكأالفنآرقلاةلمحنمةقبطلاهذهترثكدقفضرألا

مهيراحميفاودكو؛مهدودخىلعمهعومدلاسأو؛مهمونرهسأفهوؤرقموقو

تيربكلانملقأنآرقلاةلمحنمةقبطلاهذهفودعلايفنيمهبفءثيغلاهللالزنيمهبف

.رمحألا

نوعطقتفهنوبكرتمتنأفالمجليللامتلعجولحارمنآرقلامتذختامكنإ:لاقًاضيأهنعو

اهنودقفتيوليللاباهنوربدتياوناكفءمهبرنملئاسرةاورمكلبقناكنمنوهلحارمهب

.راهتلاب

نآرقلاارقيلمهدحأنإالمعهتسارداوذختافهباولمعيلنآرقلالزنأ:دوعسمنبالاقو

.هبلمعلاطقسأدقو/افرحهنمطقسيالفهتمتاخىلإهتحتافنم[۸]

ءنآرقلالبقناميإلايتؤيًادحاوًارهدانشعدقل:بدنجثيدحورمعنباثيدحيفو

نأيغبنياموءاهرجازواهرمآواهمارحواهلالحملعتيفمالسلاهيلعدمحمىلعةروسلالزتتف

ةحتافنيبامرقيفناميإلالبقنآرقلامهدحأىتؤيالاجرتيأردقلمثءاهنمهدنعفقي

رثنهرثنيهنمهدنعفقينأيفبنيامالو«هرجازالو«هرمآاميرديالهتمتاخىلإباتكلا
.لقدلا

تنأوكناوخإضعبنمباتككيتأيينميحتستامأيدبعاي:ةاروتلايفيوردقو

كتوفيالىتحًافرحًافرحهربدتوءأرقتفءهلجألدعقتوقيرطلانعلدعتفيشمتقيرطلايف
كيلعترركمكوءلوقلانمهيفكللصومكرظناكيلإهتلزنأيباتکاذهو.ءيشهنم

يدبعايءكناوخإضعبنمنوهأكيلعتنكفأ؛هنعضرعمتنآمثهضرعوهلوطلمأتتل

ملكتنإفكبلقلكبهثيدحىلإيغصتوكهجولكبهيلإلبقتفكناوخإضعبكيلإدعقي

كلثدحموكيلعلبقمانآاهو«فكنإهيلإتأموأهثيدحنعلغاشكلغشوأملكتم

ةمصعلاهلأسنهللاو.كناوخإضعبنمكيلعنوهأينتلعجفأينعكبلقبضرعمتنآو

.قيفوتلاو



۳۹ةدابعلاةرطنق

°”ةرشعيهوةوالتلابادآرهاظيفيناثلالصفلا

ًامئاقامإبدألاةثيهىلعًافقاوءوضولاىلعنوكينأوهوءىراقلالاحيف:لوألا

هدحوهسولجنوکیو«ربکتمالوءیکتمالوعبرتمريغهسآرًاقرطمءةلبقلالبقتسمًاسلاجو

]۹٦۳[.هذاتسأ/يدينيبهسولجک

يفوأءضوتمريغناكنإوءامئاقدجسملايفةالصلايفأرقينأ:هلاوحألضفأو

ًادوُعَفَوامايقهللانوُرُكدَيَنيِذَلأ#:ىلاعتلاقكلذنودهنكلولضفًاضيأهلفًاعجطضمشارفلا

.لاوحألارئثاسىلعمايقلامّدَقنكلولكلاىلعىنثاف'«ٌمهوُنُجىلَعَو

هأرقنموءةنسحةئامفرحلكبهلفًامئاقةالصلايفنآرقلاأرقنم:لاقيلعنعو

سمخهلفءیضوتموهوةالصريغيفأرقنمو«نوسمخفرحلكبهلفةالصلايفًاسلاج

.بلقلاغارفللضفأليللايفو‹تانسحرشعفءیضوتمریغو‹نورشعو

.ليللابمايقلالوطو‹راهنلابدوجسلاةرثك:رذوبألاق

مويلايفةمتخهلنممهنم:ةفلتخمتاداعءاًرقللوءةءارقلارادقم:يناثلابدألا
لوقتاريدقتلایلوأو«ةرمرهشلايفمهضعبواناثمهضعبو«نیترممهضعبو‹ةليللاو

.٩"”«همهفيملثالثنملقأيفنآرقلاأرقنم»:لاقدقووَيبنلا

الواذهأرقامادهنآرقلادهيالجرتعمسدقو:اهنعهللاىضرةشئاعتلاقدقو

.تکس

نباوبعکنبٌيٍيأونامثعناکاذكو٠عبسيفهمتخينأرمعنبامالسلاهيلعرمأو
ةياغهنأل؛ةليللاومويلايفمتخلاةعامجهركدقوءةعمجلكيفهنومتخيديزودوعسم
ةمتخليللابناتمتخوأعبسيفهمتخنسحألاوراثكتسالاةياغرهشلايفاهنأامكراصتقالا
.ةمتخراهنلابو

قيقحت۷٢٤صثيدحلارادةعبطلوألاءزجلايلازغلامامإللءايحإلانمرطانقلافلؤمهلقنلصفلااذه)۱(

ل.ميهاربإديس
.۱۹۱:ةيالا«نارمعلآةروس)۲(

هجرخأ؛ثيدحلارادةعبطةوالتلابادأباب۷صلوألاءزجلاينغملايفيقارعلاظفناحلالاق)۳(

مل»لقيملو(ههقميملف:لاقهنآريغ.يذمرتلاهححصوورمعنبهللادبعثيدحنمننسلاباحصأ

.(همهفي



ةدابعلا0رطنق۳۳۰

نإ/هيلعيلصتةكئالملانإف؛ةعمجلاةليللوأو«نينثالاراهنلوأيفنوكتنأيغبنيو]۳۷۰]

نمناکنإةءارقلارادقميفليصفتلاو«حبصيىتحفليلناكنإو«يسميىتحًاراهنناك
رشنبًالوغشموأركفلاقيرطًاكلاسناكنإوعبسيفناتمتخفلمعلاقيرطنيكلاسلانيدباعلا

.لمأتلاةرثكىلإهتجاحلرهشلايفةرمفنآرقلايفركفلادفانناكنإوءةمتخفملعلا

.ةعبسىلعنآرقلامسقيهنإفعوبسألايفةرممتخنمامإةمسقلاهجويف:ثلاثلا

دوهىلإماعنألابتبسلاةليلوءةدئاملاىلإةرقبلابةعمجلاةليلحتفيناكنامثعنأيورو

ءاثالثلاةليلو«نوعرفوىسوممسطىلإهطبنينثالاةليلو؛ميرمىلإفسويبدحألاةليلو
.سيمخلاةليلمتخيوءنمحرلاىلإليزنتبءاعبرألاةليلو؛داصىلإتوبكتعلاب

:ةعبسنآرقلابازحأليقو«بيترتلااذهريغىلعنكلوةعبسًاضيأهمسقيدوعسمنباو

ءةرشعىدحإسماخلاو؛عستعبارلاوعبسثلاثلاو«سمخيناثلاوروسثالثلوألا

.لصفملاعباسلاو‹ةرشعثالثسداسلاو

لمعتنألبقاذهلِيىبنلانعربخهيفو«كلذكهنوؤرقيوةباحصلاهتبزحأاذكهف:لاق

.ثدحموهفاذهىوساموبازحألاوراشعألاوسامخألا

نييبتونييزتاهنإفءاهريغوةرمحلابتامالعلاوطقنلابسأبالوةباتكلايف:عبارلا

.نحللانعطبضو

ناهركيميهاربإويبعشلاو«راشعألاوسامخألاناركنينيريسنباونسحلانأيورو
ةسارحىلعًاصرحوءةدايزلارجنتنأنمًافوخكلذاوهركمهنأمهبنظلاوءةرمحلابطقنلا

.كلذىلعةمألارمأرقتسادقو«سأبالف/روذحمىلإكلذدؤيملاذإف«نآرقلا|[]

.هبازحأاووسوهفورحو

.”€اليترَتَناَرَفلالّتَرَو»:ىلاعتهللالاقبحتسملاوهوليترتلاوه:سماخلا
.ًافرحًافرحةرسفمةءارقتعنتيهاذإفهتءارقمالسلاهيلعيبنلاجوزةملسمآتتعندقو

هلكنآرقلاارقأنأنمَيلِإّتَحأامهربدتأنارمعلآوةرقبلارقأنال:سابعنبالاقو

.٤:ةيآلا؛لمزملاةروس()



۳۳۱ةدابعلاةرطنق

ةرقبلاارقأنأنمّيلإبحأامهربدتأ.(ةعراقلا)و«(تلزلزاذإ):رقأنأل:ًاضيألاقو.ةمرذه

.ًاريدهتنارمعلآو

ًاريثأتدشأومارتحالاوريقوتلاىلإبرقألبريبدتلادرجملالبحتسمليترتلانأملعاو
.لاجعتسالانمبلقلايف

ينعي.«اوکابتفاوکبتملنإواوکباونآرقلااولتا»:مالسلاهيلعلاقءاكبلا:سداسلا

.ءاكبلااوفلكتلف

نافءاوکبتیتحدوجسلاباولجعتتالف(ناحبس)ةدجسمتأرقاذإ:لاقسابعنبانعو

ًاشنيهنمفنزحلاهبلقرضحينأءاكبلافلكتقيرطامنإوءهبلقكبيلفمكدحأنيعكبتمل
.«ونزاحتفهومتأرقاذإفنزحبلزننآرقلانإ»:مالسلاهيلعلاق.ءاكبلا

مت‹دوهعلاوءقئاثولاوءديعولاوءديدهتلانمهيفاملمأتينأنزحلاراضحإهجوو

ءاكبلاهرضحيملنإف«يكبيوةلاحمالنزحيفرجاوزلاباكتراوءرماوألايفهريصقتلمأتي

.بئاصملامظعأكلذفنزحلادقفىلعكييلفةيفاصلابولقلابابرأرضحيامك

ءهریغنماهعمساذِإاذكودجسةدجسةيابرماذإفتايآلاقحيعارينأ:عباسلا

[۳۷۲]:هلوقلثماهأرقيتلاةيالابقيلي/امبهدوجسيفوعديمثةراهطىلعناكاذإاذهو

نمانلعجامهللا:لوقيف.«َنوُركَتَْيالْمُهَوْمهَيَرِدْمَحِباوُحَيَسَوًادّجُساووَح»
ىلعوكرمأنعنيربكتسملانمنوكأنأنمكبذوعأوءكدمحبنيحبسملاكهجولنيدجاسلا
كيلإنيكابلانمينلعجامهللا:لقيلف.”4َنوُكبَيِناَقْذَألِلَنوُوِجَيَوِ»:أرقاذإو.كئايلوأ

نباهجرخأ-ةرالتلابادآرهاظبابثيدحلاراد۲۹٤صلوألاءزجلاينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.دیجدانسإبصاقويأنبدعسثيدحنمهجام
:عقارنبليعامسإهيفو(۱۳۳۷)هجامنباهجرخأفيعضهدانسإثيدحلارادةعبطءايحإلاققحملاقو
.ظفحلافيعضبيرقتلايفظفاحلالاق

يفميعنوبأوىلعيوبآهجرخأثيدحلارادةعبط٠۳٤صلوألادلجملاينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.فيعضدنسبرمعنباثيدحنمةيلحلا

.١٠:ةيألاةدجسلاةروس(۳)

۹٠01:ةيآلاىارسإلاةروس()

 



ةدابعلاةرطنق۳۳۲

نکيملنإوءةلبقلالابقتساوةراهطلاوةروعلارتسنم:ةالصلاطورشاهیفطرتشيو

بوثلانمةراهطريغىلعولواودجسينأنورخآصخروءدجسرهطتاذإفةراهطىلع

.ندبلاو

ذوعأءميجرلاناطيشلانمميلعلاعيمسلاهللابذوعأةءارقلاءادتبادنعلوقينأ:نماثلاو

لقو#4°”€لدمحلا#ةروسًأرقيلونورضحينأبركبذوعأونيطايشلاتازمهنمكب

مالسلاهيلعهلوسرغلبویلاعتهللاقدص:ةروسلكنمهغارفدنعلقيلو"”€سانلابربذوعأ
.مويقلايحلاهللارفغتسا«نيملاعلابرهللدمحلاءهيفانلكرابوهبانعفنامهللا

َرَمنإو«رفغتساواعدرافغتساوءاعدةيابوءربكوحّبَسحيبستةيابرَماذإهتءارقءانثأيفو

مهللاءهللابذوعنهللاناحبس:لوقيفهبلقبوهناسلبكلذلعفيءذاعتسافّوخمبو؛لأسوجرمب

.انمحرأمهللاانفزرا

الإباذعةيابرميالناكفةرقبلاةروسبأدتبافيىبنلافلختيلص:لاقةفيذحنعو

هيلعهلوقیناکام:لاقغرفاذِإمثحبسلاهيزنتةيابالولأسالإةمحرةيابالوذاعتسا

ىدهوارونوًامامإيلهلعجاوميظعلانآرقلابينمحرامهللا»:وهونآرقلامتخدنعمالسلا

راهتلاوليللاءانآهتوالتينقزراو/تلهجامهنمينملعوتيسنامهنمينرکذمهللاةمحرو[۳]

.«نيملاعلابرايةجحيلهلعجاو

هتالصحصتمللعفيملنإفهسفنعمسيدحىلإهبرهجي‹ةءارقلابرهجلايف:عساتلا

.هسفنعمسيامهلقأوتوصنمدبالو‹فورحلابتوصلاعطقتنعةرابعةءارقلااذإ

.هجونمهورکموهجونمبوبحمفهریغعمسينأبرهجلاامأو

نإفهتءارقبرهجيلفليللانممكدحأماقاذإ»:مالسلاهيلعهلوقبوبحملاهجولاف
.”«هتالصبنولصيوهتءارقىلإنوعمتسيرادلارامعوةكئالملا

هباحصأنمثالثبمالسلاهيلعرمو.كلذبّوصفليللابنورهجيةعامجعمسدقو
وههيجانأيذلانإ:لاقفكلذنعهلأسفةءارقلاتفاخيوهوركبييأىلعرَملاوحألايفلتخم

.۱١:ةيألاء‹ةحتافلاةروس)۱(

.١:ةيآلا؛قلفلاةروس(۲)
وبآ.هيفةدايزبهوحنبهاور:4۳۲صثيدحلارادةعبطلوألادلجملاينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

.عطقنمرکنمثيدحوهولبجنبذاعمثيدحنمعاجشوبآوظعاوملايفيسدقملارصنورازبلاركي



۳۳۳ةدابعلاةرطنق

.ناطيشلارجزأونانسولاظقوأ:لاقفهلأسفرهجيوهورمعىلعّرمف«ينعمسي

بيطلاطلخا:لاقفهلأسفهذهنمةيآوةروسلاهذهنمةيآأرقيوهولالبىلعرمو

."«باصأونسحأدقمهلك»:لاقفبيطلاب

ءًالیلقضفخينأرمعرمأوًاليلقرهجينأركبابأرمأ:هنآانباحصأبتكضعبيفو
.اهمتيةروسلالخداذإلالبرمأو

ةقدصلضفكةينالعلاىلعرسلاةءارقلضف»:مالسلاهيلعهلوقفهوركملاهجولاامأو

.”«ةينالعلاىلعرسلا

.”«يفخلاركذلاريخويفكيامقزرلاريخ»:هلوقو
ال:ربخلايفو.ًافعضنيعبسبةينالعلالمعىلعرسلالمعلضفي:ماعلاربخلايفو

.“«ءاشعلاوبرغملانيبضعبىلعمكضعبرهجي

[٤۳۷]يفلضفأوهف«عنصتلاوءايرلانمدعبأرارسإلا:نأ/ثيداحألاهذهنيبعمجلاهجوو

رثكأهيفلمعلانأل؛لضفأرهجلافهريغىلعرهجلابشّوشيملنإفًالإوكلذفاخينمقح
عفربمونلادرطیوركفلاىلإهمهعمجيو‹ءىراقلابلقظفويهنألو«هریعىلإیدعتتهتدئافو

‹هييسيكلذنوکیو‹ةالصللًامئانظقویو«هلسکنمللقيو؛هطاشنيفدیریو‹؛توصلا

ةرثكيوءهرجأفعاضتتاينلاهذهنمءيشهرضحأامهمفءالفاغًالاطبةمدخلاىلإقّوشيو
.راربألالامعأاوكرتتاينلا

يفدوادوبأو‹(١۹۷٦٠)زنکلايفيدنهلايقتملاو(4/844)فاحتإلايفيديبزلادنعثيدحلافارطأ(۱)

.(۳/١۱)روثتملاردلايفيطويسلاو(۷١۲)عوطتلا

رهاجلا»:رخآظفليفو:١4۳صثيدحلارادةعبطلوألادلجملاينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

نمهنسحويذمرتلاويئاسنلاودوادوبأهجرخأ«ةقدصلابرسملاكنآرقلابرسملاوةقدصلابرهاجلاكنآرقلاب
حيحصيفيئابلألاهححصثيدحلارادةعبطءايحإللققحملالاق.يناثلاظفللابرماعنبةبقعثيدح

.(۳۱۰)عماجلا

نمنابحنباودمحأهجرخأ:ثيدحلارادةعبطلوألادلجملا١٠۳٤صىنغملاىفىقارعلاظفاحلالاق(۳)
عماجلافيعضيفيابلألاهفعض:ثيدحلارادةعبطءايحإلاققحملاقصاقويبأنبدعسثيدح
۲۸۸(.

نودضايبلاثيدحنمدوادوبآاور١۳٤ص١جثيدحلارادةعبطينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
ثراحلاهيفو«اهدعيوءاشعلالبق»يلعثيدحنمبعشلايفيقهيبلاو.«ءاشعلاوبرغملانيب»:هلوق

.فيعضوهوروعألا

 



ةدابعلاةرطنق٤۳۳

فحصملاةءارقناكاذهلوءروجأةرشعهيفناك«تاينرشعدحاولالمعلايفناكنإو

نألعبسبفحصملانمةمتخلاليقدقوءهلمحوفحصملالمأتورصبلالمعديزيذإلضفأ

.ةدابعفحصملايفرظنلا

مالسلاهيلعيبنلانأيورو.مظنلاريغيطرفمديدمتريغنمةءارقلانيسحت:رشاعلا

؟(كسبحام»:لاقفتأطبأفةنشئاعرظتتيناك

هيلإعمتساىتحماقفءاتوصهنمنسحأتعمساملجرةءارقعمتساتنك:تلاقف

يتمأيفلعجيذلاهللدمحلاهنع.هللايضرةفيذحىلومملاسكلذ»:لاقفعجرمثًاليوط

.«هلثم

.دبعمأنباةءارقىلعًأرقيلفلزنأامكنآرقلاارقينأدارأ

.۳دوادلآریمازمنماذهيتوأدَقْل»:لاقويرعشألایسوميبآةءارفىلإًاضيأعمتساو

ىتحهيلعارقفانبرانركذ:يرعشألاىسوميبأللاقهنعهللايضررمعنأربخلايفو
ةالصلايفانسلوأ:لاقف.ةالصلا:ةالصلانينمؤملاريمأاي:هلليقفطسوتيةالصلاتقوداك

.»«ربفأهللاوُكِذَلَو»:هلوقىلإةراشإ
[vo]مويارونهلتناك/لجوزعهللاباتکنمةيآىلإعمتسانم:مالسلاهيلعلاقو

.°«تانسحرشعهلبتك»رخآ.ربخيفو«ةمايقلا

ثيدحنمدوادوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط4۳۳صلوألادلجملاينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.تاقثهدانسإهلاجروةشئاع

نمىربكلايفيئاسنلاودمحأهجرخأ:ثيدحلارادةعبطلوألادلجملاينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

:لاقوَهللالوسر.نآهارشبرمعوركبابأنأ»دوعسمنباثيدحنمهجامنباويذمرتلاورمعثيدح
.حيحصنسحيذمرتلالاقثيدحلا«آرقينأبحأنم

يفيقارعلاظفاحلاهلاق.ىسوميبأثيدحنمهيلعقفتم.«دوادلآريمازمنماذهيتوأدقل»ثيدح(۳)
۱.ثيدحلارادةعبط۳۳٤صلوألادلجملايفينغملا

.4©:ةيالا«توربكنعلاةروس()

يبأثيدحنمدمحأهجرخأ:٤4۳.صثيدحلارادةعبطلوألادلجملاينغملايفيقارعلاظفاحلالاق.()
هيفو«ةمايقلامويًارونهلتناكاهالتنموةفعاضمةنسحهلبتكهللاباتكنمةيآىلإعمتسانم»:ةريره
.عاظقناو.فعض
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هدصقناكنإالإرجألايفًاكيرشناكببسلاوهيلاتلاناكوعامتسالارجأمظعامهمو

°”ةوالتلايفنطابلالامعإيف:ثلاثلالصفلا

ءمهفْتلامثءريدتلامث«بلقلاروضحمث؛ميظعتلامث؛مالكلالصأمهف:ةرشعيهو

.يربتلامث«يقرتلامثءرثأتلامث«صصختلامث؛مهفلاعناومنعيلختلامث

هتمظععمهقلخماهفأىلإهلاصيإيفهناحبسهللافطلوهولعومالكلاةمظعمهف:لوألا

.هتجردولعو

لجوزعهللامالكنمفرحلكنأمعزوءهنعنيفراعلاضعبربعدقو:يلازغلالاق
املهولقينأدحاولافرحلاىلعتعمتجاولةكئالملانأو«فاقلبجنممظعأءحوللايف

هللانكلوهتوقبالهتمحروهللانذإبهلقيفحوللاكلموهومالسلاهيلعليفارسإيتأيىتحاوقاط

.هيلعهاوق

قطيملامكءهمالكعامسقاطأاملمالسلاهيلعىسومهللاتيبثتالولو:يلازغلالاق

.اکدراصٹیحهیلجتءیدابملبحلا

يفءامكحلاضعبقأتدقلو:لاق.هلثمبالإمالكلاةمظعمهفينأنكميالو:لاق
روصقعمناسنإلامهفىلإهتجردولععممالكلايناعملاصيإيففطللاهجوىلعريبعتلا

.ءايبنألاةعيرشىلإكولملاضعبىعدهنأكلذو:لاقًالثمهلبرضو«هتبتر

اومهفينأاودارأاًملسانلانإ:ميكحلالاق؟هللامالكلمحسانلاقيطيفيك:لاقف

رصقياهوأروءاهرابدإواهلابقإواهريخأتواهميدقتنمنوديريامريطلاوأباودلاضعب

[٦۳۷]اوزجعاملسانلاكلذكفءاهلمحاوقیطييكل/اهتاوصأنمةبيرقلاتاوصألاوريغصتلاورقنلا

يفةربخملاةمكحلانوعمسيمهنيبةعجترملاتاوصألاباوراصفىلاعتهللامالكهنكمهفنع

هللاوءأحوروًاسفنتوصللةمكحلاوًانكسموًادسجةمكحللتوصلانأكفءىلاعتهمالك

.ملعأ

ضرألاوتاومسلاو«يسركلاوشرعلاهلاببرطخاذإكلذوملكتمللميظعتلا:يناثلا

.ثيدحلارادةعبط٤۳٤صلوألادلجملاءايحإلايلازغلامامإلاباتكنمذوخأملصفلااذه(١)



ةدابعلاةرطنق٦۳۳

نيبنوددرتممهنآواهيلعرداقلاوءاهعيمجلقلاخلاهنأملعو‹تاقولخملانمامهنیبامو

ءيلابأالورانلاىلإءالؤھويلابأالوةنجلاىلإءالؤھ:لوقييذلاهنأو‹هتوطسوهتمحر

.مالكلاميظعتمثملكتملاميظعتققحياذهلثميفركفتلافةمظعلاةياغهذهو

َباَتِكْلاٍذُخىيحَياي:ريسفتلايفليق«سفنلاثيدحكرتوبلقلاروضح:ثلاثلا
.هيلإمهلافرصنمهلًادرجتمنوكينأدجلاف«داهتجاودجبيأ."وق

نميلإبحأءيشوأ:لاق؟نآرقلاتأرقاذإءيشبكسفنثدحت:مهضعبلليقو

.يسفنهبثدحأنآرقلا

‹ضایرو«جیبایدو‹سشئارعو‹ریصاقمو‹نیتاسبو«نیدایمنآرقلايفنإ:لاقيو

تاحبسملاوءهريصاقمتادماحلاو«هنيتاسبتاءارلاوءنآرقلانيدايمتاميملاف؛تاناخو

.كلذنودامتاناخلاو«هضایرلصفملاو«هجیبایدتاميماحلاو«‹هسئارع

ء‹سئارعلادهشوءريصاقملالخدوءنيتاسبلانمفطقونيدايملايفءىراقلالخداذإف

يففهاوسامعهلغشوكلذهقرغتساتاناخلافرغنكسو«ضايرلايفهزنتو«جابيدلاسبلو

يفوهوهريغيفركفلابسنألابلطيفيكفًالهأكلذليلاتلاناكنإهبسنأتسيامنآرقلا
۱۱۱.ملعأهللاوتاجرفتموتاهزتتم

ىلعرصتقيلبريدتيالورضحيدقهنإف؛بلقلاروضحءارونموهوربدتلا:عبارلا

.اهلاثمأيف/.يهاباوبدلو:ىلاعتهللالاق«ربدتلاةءارقلانمدوصقملاو«عامسلا1

ليترتلانسامنإوءاهيفربدتالةءارقيفالوءاهیفهقفالةدابعيفريخال:ّيلعلاقو

الإ«ددريلفديدرتبالإربدتلانمنكمتيملاذإو«ملعأهللاونطابلابربدتلانمنكمتيلرهاظلايف
.مامإفلخنوكينأ

a»نیرشعاهددرفميحرلانمحرلاهللامسبًارق»:مالسلاهيلعيبنلانأيوردقو

.اهيناعميفربدتيلاهددرامنإو

.۲:ةيآلا«میرمةروس)۱(

.۹:ةيالاصةروس)۲(

يفيورهلارذوبأهاور:ثيدحلارادةعبط4۳۷صلوألادلجملاينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۳(

.فیعضدنسبةريرهيبأثيدحنمهمجعم



۳۳Vةدابعلاةرطنق

مهنإفمهبذعتنإ»:اهددريةيآلاهذهبةليللِيهللالوسرانبماق»:لاقرذيبأنعو
.كدا

ءةيآلارخآىلإتاَعيَسْلَأاوُخَررجاَنيِذَلابيع[أ»:ةيآلاهذهبيرادلاميمتماقو

.6وُمِرْجُملااَمولاوُراَمَأَو»:ةيألاهذهددریریبجنبدیعسماقو

علطيىتحاهنمغارفلانماهيفدهشأامضعبينقفاويفةروسلاحتفألينإ:مهضعبلاقو
لک:مهشىيلو٠حبصلا ي.اههقتاليآلک

غىلإاهتزواجاماهيفركفلاعطقأ .اهریغ

ركذىلعلمتشينآرقلاذإاهبقيليامةيآلكنمحضوتسينأوهومهفتلا:سماخلا

ءاوكلهأفيكمهنأومهلنيبذكملالاوحأركذو«ئايبنألاوحأركذو«لجوزعهللاتافص

.رانلاوةنجلاركذو؛هرجاوزوهرماوآرکذو

ُنمؤملاُمَالَسلا»:هلوقوئشهِلْمَكَسْيَلِ»:هلوقكفىلاعتهتافصامأ
.ةيآلا”«مَهُملا

يلِإَرسأام:هلوقبيلعراشأاذهلواهرارسأهلفشكنيلءايشألاهذهيناعملمأتيف

.هباتکيفًامهفًادبعلجوزعهللاىتۇينأالإسانلاىلعهمتكًاثيشلَهللالوسر

ربدتيامحرشءاصقتساوءنآرقلارثؤيلفنيرخألاونيلوألاملعدارأنم:دوعسمنبالاق

ٌذَعنليبَرتامِلَكِلًادادمرخلَناَكوللفل:هلةياهنالهيف .ةيآلا"وحلادلال

4شول/:لاقيلعنعيوردقو [۳V۸].باتكلاةحتافريسفتنمًاريعبنيعبسترقوأتئش

.۱۸٠۱:ةيآلاةدئاملاةروس(١)

دنسبهجامنباويئاسنلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۳۷٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۲(

ِ.حيحص

.٢:ةيالا‹ةيثاجلاةروس)۳(

.۹:ةيألا«سيةروس)٤(

.١٠:ةيآلا؛ىروشلاةروس(0)
.۲۳:ةيآلارشحلاةروس()
.١٠٠:ةيآلا؛فهكلاةروس(۷)



۳Aةدابعلاةرطنق

ءهيفعمطمالفءاصقتسالاامأوهبابحتفيلمهفتلاقيرطىلعهيبتتلاهانركذاممضرغلاو

نممُهْنمَو:ىلاعتهلوقيفلخدتاجردلاىندأيفولو.نآرقلايفاملمهفهلنكيملنمو
5ْمهبوُلفىلعهللاعبطَنيِذَلاَكِيَلَوأ»:هلوقىلإ4ًكِذْنِعنماوُجَرَحاذِإىّتَحكلِعِمَتسَب

.هللاءاشنإدعباميفاهركذنسيتلاعناوملاعباوطلاو

ناصقنلاهيففرعتيوديرياملكنأنآرقلايفدجيىتحًاديرمديرملانوكيال:ليقو

نآرقلايناعممهفنعاوعنمسانلارثكأنإوءمهفلاعناومنعيلختلا:سداسلا

كلذلو.نآرقلارارسأبئاجعمهيلعتيمعفمهيولقىلعناطيشلااهلدسأبجحوءبابسأب
ىلإاورظنلمدآينببولقىلعنوموحينيطايشلانأالول»:مالسلاهيلع.يبنلالاق

الإكرديملوساوحلانعباغاملكنألتوكلملاةلمجنمنآرقلايناعمو.”«توكلملا

.توكلملانموهفةريصبلاروني

نماهجارخإبفورحلاقيقحتىلإًافرصنمبلقلانوكينأ:اهلوأ:ةعبرأمهفلابجحو

.فورحلاجراخمىلعًاروصقمهلمأتنوكيف

اودارأوباجحملعلانإ:ةفّوصتملاتلاقاذهلثملوًاديلقتهعمسبهذمملع:يناثلاو

.ديلقتلادرجمبسانلارثكأاهيلعرمتسايتلاباقعلاهب

بلطلاىهتنمهنأل؛ًاباجحنوكيالفةريصبلارونبفشكلاوهيذلايقيقحلاملعلاامأو
‹نكمتلاولولحلاشرعلاىلعءاوتسالايفدقتعينمكًاعنامنوكيفًالطابنوكيدقديلقتلااذهو
.یلاعتهللايفهداقتعازوجيالامرئاسكلذكو

هًانطابوًارهاظبتارمهلقحلانأل؛فشكلاومهفلا/نعًاضيأًاعنامًاقحنوكيدقو03

.ملعأهللاونطابلاملعلالوصولاهعنميرهاظلاملعلاىلععبطلادومجف

ةملظكلذنوكيف؛عاطمىوهبوًاربكبًافصتموأبنذلاىلعًارصمنوكينأ:ثلاثلا

.١1:ةيآلادمحمةروس(١)

هجرخأ:ثيدحلارادةعبطناسنإلابلقةيصاخنايبباب١٠ص۳جينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)
هیفوهوحنب(۳/۲٣۳)هدنسميفدمحأهجرخأءايحإلاققحملاق.هوحنبةريره1ثيدحنمدمحأ
.عضومريغيفظفاحلاهرکذو«؟فیعض»ديزنبيلع



۳۳۹ةدابعلاةرطنق

لثمتاوهشلاوءةآرملالثمبلقلافنورثكألابجحهيوقآرملاىلعثبخلاكبلقلاىلع

لثمتاوهشلاةلازإببلقللةضايرلاوءةآرملايفىءارتتيتلاروصلالثمنآرقلايناعموًادصلا

.ةآرملاليقصت

ةبيهمهنمتعزنمهردلاورانيدلايتمأتمظعاذإ»:مالسلاهيلعلاقكلذلو

.«مالسإلا

لكلَىَرُكِذَوةَرِصبَل»:لاقفركذتلاوءةرصبتلاوءةبانإلامهفلايفىلاعتهللاطرشدقو
اولَوُأالإكديامو:لاقو4بْئنَمالإرُكَدََيامو:لاقو."4بيٍدبَع
."4با

.بابلألايوذنمسيلفةرخألاميعنىلعايندلارورغرثآيذلاو
لقنلاهلوانتامالإنآرقلاتاملكلىنعمالهنأدقتعاوًارهاظهريسفتأرقنوكينأ:عبارلاو

عبارلالصفلايفيأرلابريسفتلانايبيتأيسوءةميظعلابجحلانمًاضيأاذهفءرانلانمهدعقم

.هللاءاشنإ

.رومأملاويهنملاهنأردقايهنوأ

:ىلاعتهللالاقكلذلوءهتمأومالسلاهيلعيبنلاقحيفةديفمالإنآرقلايفةصقنمامف

.°”ڭداوُفهبتنل
ىلعمهربصوءايبنألالاوحأنمهيلعصقيامبهداؤفهبتبثيهناحبسهللانأدبعلاردقيلف

[۳۸۰]ةمحروءافشوهلبةصاخ/يبنلللزنامنآرقلاواذهردقيالفيكوكلذريغوىنذألا

.نينمؤملل

نباهاور:لاقو؟يحولاةكرباومرحفورعملابرمألااوكرتاذإو»:هرخآيفةدايزبيقارعلاظفاحلاهركذ()

.وَْييبننعهركذ:لاقضايعنبلضفلاثيدحنمًالضعمفورعملابرمألاباتكيفايندلايبأ
.۸:ةيآلا«ىقةروس()
.١۱:ةيآلارفاغةروس()
.۷:ةيآلا؛نارمعلآةروس(8)

.۳۲:ةيآلا؛ناقرفلاةروس()



ةدابعلاةرطنف۰٤۳

اموْمُكَيلَعهللاةَمْعِناوُرُكْذأ»:لاقفباتكلاةمعنركذبسانلاةفاكىلاعتهللارمأكلذلو
.ةيآلا”«يمُكحلاَوباتكلانيْمُكيََعلَ

:اهلاثمأيف:€ساًنللرئاَصَباذه4مهسالهللاُبرْضيَكِلَذَك»:لاقو

4٠بنَمَوهپمكرارقااذهلإيوو:ىلاعتهللالاق
هنأءىراقلاردقيلفهللاهملكامنأكفنآرقلاهغلبنمىضرقلابعكنبدمحملاقو

.نآرقلايفامعيمجبدوصقملا

يفاهربدتنهدوهعبانبرلبقنمانتتألئاسرنآرقلااذه:ءاملعلاضعبلاقكلذلو

.تاعبتملاننسلابتاعاطلاىفاهدقفتنوءتاولخلاىفاهيلعفقنو«تاولصلا

عيبرنآرقلانإ«نآرقلالهأايمكبولقيفنآرقلاعرزام:لوقيرانيدنبكلامناكو

نملرو:ىلاعتلاقناصقنوأةدايزبماقلإنآرقلااذهدحأسلاجيمل:ةداتقلاق

.ً€اراَسَعالإنيالاديرالونيممحَرَوءاَفِشوهامنارق
ةلاحمهفلكبهلنوكتفتايآلافالتخابسحبةفلتخمراثابهبلقرثأتينأوهو:نماثلا

بلغأةيشخلاتناكهتفرعمتمتامهمفهريغوءاجرلاوفوخلاونزحلانمهبلقاهبفصتي

ةرفغملاهديبقتوديعولادنعفءةولتملاةيآلاةفصبريصينأةوالتلابدبعلارثأتيفهبلقىلعلاوحألا
.دَهُتًاحِلاَصَلِمَعَوَنَماَءَوَباَْنَمِلراَفعليّنإَو»:ىلاعتهلوقكطرشلاب

نمريطيهنأكرشبتسي«ةرفغملادعووعسوتلادنعو.توميداكهنأكهتفيخنملءاضتيف
هيلعليحتسيامرافكلاركذدنعوءهتمظعلًاعوضخًاطأطتيىلاعتهللاءامسأركذدنعوءحرفلا

ءاهيلإًاقوشثعبنيةنجلاركذدنعو«مهتلاقمحبقنمءايحهنطابرسكتيدلولاوةبحاصلانم
.اهنمًافوخهصئارفدعترترانلافصودنعو

.۲۳۱:ةيآلاقةرقبلاةروس(١)
.۳:ةيألادمحمةروس(۲)

.1۹:ةيألاماعنألاةروس(۳)
.۸۲:ةيالاىارسإلاةروس()

.۸۲:ةيألا؛هطةروس(0)

 



٢٤۳ةدابعلاةرطنف

[۳۸۱]ةلاحلاكلتنأل.'«كبسح/»:ىكبفهيلعأرقاملدوعسمنبالمالسلاهيلعلاقاذهلو

.ةيلكلابهبلقتقرغتسا

عامسنمتامنممهنموءديعولاتايآدنعهيلعًايشغمرخنمنيفئاخلانمناكدقلو

نإفاخأينإ:لاقاذإوءهمالكيفًايكاحنوكينأنعجرخيلاوحألاهذهلثمبفءةيآلا

.ًایکاحناکًافئاخنکيملذإف"”ميظعمويباذعيبرتيصع

لكوتلاهلاحنكيملو.”ڳريصملاكيلإوانبنأكيلإوانلكوتكيلعانبر:لاقاذإو
.€نوُمُياَاَعامىلَعَنَريصنلَو»:لاقاذإو.ًايكاحناكةبانإلاو

ناسللاةكرحهظحناكالإوءةوالتلاةوالحدجيىتحهيلعةميزعلاوربصلاهلاحنكيلف
.°”$نيملاظلاىلعهللاةنعلالأ:ىلاعتهلوقيفهسفنىلعنعللاحيرصعم

ةلفغيفمهو:هلوقو.«نوُلَعْفَتالاماوُلوُمَتنأهللاًدنِعًاتقَمربك:هلوقو

.اهلاثمأيف.”«ّنوُمِلاَطلامُهَكِعَلَوأبْكمَلنمو.”نوضرعم

ْمُهْنِمَو»:ىلاعتهلوقيفًالخادناکو ب."ناماالإبانكاَنوُمَلْعَيالنويمأمه
.ةدرجملاةوالتلا

نمنيكول:هلوقيفو.ةيآلا«انركذنَعلوَتْنَمْنَعضرع:هلوقيفو
رعماهْنَعمهواهْلَعنوُورُمَيضِرتاَوَمَّسْلَأيفذهيا وهنآرقلانأل.0نورع

نباو(٠٠/٠۲۳)ننسلايفيقهيبلا(۱۹)نيديعلايفملسمو(١/441٤)يراخبلادنعثيدحلافارطأ(١)
يفيدنهلايقتملاو(001ء٥/٥٥۳٠٦/4۹۳٤)فاحتإلايفيديبزلاو(۲/٤٤٤٥٤٤)حتفلايفرجح

.(٤/۳۸۳)ةيلحلايفميعنوبأو(۳/۲١۱)روثتملاردلايفيطويسلاو(۷۳٤۲۸)لامعلازنك
.١٠:ةيالا‹ماعنألاةروس(۲)

.١٠٦:ةيالاةنحتمملاةروس(۳)

.١٠:ةيآلا؛ميهاريإةروس(8)
.۱۸:ةيالادوهةروس(0)

.۳:ةيألافصلاةروس(١)
.١:ةيآلاىايبنألاةروس(۷)
.١1:ةيآلا«تارجحلاةروس(۸)
.۷۸:ةيألاءةرقبلاةروس(۹)

.۲۹:ةيآلا؛مجنلاةروس(١٠)
.١٠٠:ةيألا«فسويةروس(١)



٢٤۳
ةدابعلاةرطنق

ًاضرعمناكاهيفرثأتيملواهزواجتامهمو«ضرألاوتاومسلايفتايآلاكلتلنيبملا

.اهنع

يمالكوكلام:هللاهاداننآرقلاارقاذإف«نآرقلاقالخأبًافصتمنكيملنمنإ:لاقيو

دفوتارممويلكيفكلملاباتکررکینملاثمهررکونآرقلاأرقاذإيصاعلالاثمو

كرتولهلعلفءهباتکةساردىلعرصتقمواهبيرختبلوغشموهوهتكلممةرامعيفهيلإبتك
.تقملاقاقحتساوءءازهتسالانمدعبأناكةفلاخملادنعةساردلا

تقملاتشحخهيفامترکذتادإف/نآرقلاةءارقبمهلينإ:فلسلاصضعبلاقكلذلو]۳۸۲[

رءارَوهودلوقيفلادهبلمعلانعضرمملافراقفتسالاحيبستلاىلإلدعأف

ةيآلا”«اليلَقااتمتباوشو

اذإفمكدولجهلتنالومكبولقهيلعتفلتئاامنآرقلااؤرقا»:مالسلاهيلعلاقكلذلو

متفلتخااذإف»:اهضعبيفو«هنوأرقتمتسلفمتفلتخااذإف»:اهضعبيفو«هنوأرقتمتسلفمتفلتخا
.٩"ههنعاوموقف

.4°انام:ەلوقىلإمهبولفتلوهللاركاذإَنيِذَلأ»:ىلاعتلاق

هنأتملعأرقيهتعمساذإيذلانآرقلابًاتوصسانلانسحأنإ»:مالسلاهيلعلاقو

ةنؤملافالإوهبلمعلاوبلقلاىلإلاوحألاهذهبالجتسالدارينآرقلاف«لجوزعهللاىشخي

.٩«ةفيفخفورحبناسللاكيرحتيف

نآرقلاظفحيملوءةباحصلانمًافلأنيرشعنعمالسلاهيلعتامدقلو:يلازغلالاقو

يذلاناكوءنيتروسلاوةروسلاظفحيمهرثكأناكوءنينثايفمهنمفلتخاةتسالإمهنم

نمف:هلوقىلإىهتنافنآرقلاملعتيلدحاوءاجاملومهئاملعنمنارمعلآوةرقبلاظفحي

.۱۸۷:ةيآلا«نارمعلآةروس(١)

نببدنجثيدحنمهيلعقفتمثيدحلارادةعبط(444ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.«مكدولجتنالو»:هلوقنوديناثلاظفللايفيلجبلاهللادبع

.٠:ةيآلاءلافنألاةروس(۳)

.فيعضدنسبهجامنباهجرخأ(٤٤٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(٤)

.(٤/٠٠٠)فاحتإلايفيديبزلادنعثيدحلافارطأ



۳٤۳ةدابعلاةرطنق

لاقو.فرصنافاذهينيفكي:لاقف:ريارشٍةَرَدلاقلَمْعَيْنَمَوهرياريحٍةَرَدَلاَقِْملَمْعَي
.”«هيقفوهولجرلافرصنا»:مالسلاهيلع

امأفءةيآلامهفبيقعبلقىلعةلاحلاكلتبهيلعلجوزعهللانمينأزيزعلاامنإو

وهنوكينأريدجلمعلانعضرعملاناسللابيلاتلافىودجلاليلقفناسللاةكرحدرجم

:هلوقىلإ.ةيالااكْنَضةشيوَم4لنِإَفيركذنَعَضَرْعَأنَمَول:هلوقبدارملا
سانرمألايفرصقملاف.€ىَسْنَنمْوَيلاكِلذَكَو#اهيلإرظنتملواهتكرتيأ:«اَهَيَِنَفو

.هل

فورحلاحيحصتناسللاظحفءبلقلاوءلقعلاوءناسللااهيفكرتشينآرقلاةوالتو

‹رامتئالاوراجزنالابرثأتلاوظاعتالابلقلاظحوءيناعملاريسفتلقعلاظحو«ليترتلاب

‹هسفننمالىلاعتهللانممالكلاعمسيهنأكىتحدبعلاىقرتينأينعأيقرتلا:عساتلا

:ةثالثةءارقلاتاجردف

[۳۸۴]هيلإرظانوهوهيدينيبًافقاوءىلاعتهللاىلع/هأرقيهنأكدبعلاردقينأ:اهاندأ

هماقمف‹ماعنأبهیجانیو‹هفاطلأبهطاخيوهاريلجوزعهللانأكهبلقبدهشينأ:ةيناثلا

.مهفلاوءاغصأإلاوميظعتلاوءايحلا

الوءهسفنىلإرظنيالف«تافصلاتاملكلايفوءملكتملامالكلايفىرينأ:ةثلاثلا

ىلعمهفلاروصقمنوكيلبءهيلعمعنمهنأثيحنمهبماعنألاقلعتىلإالوهتءارقىلإ

امو‹نيبرقملاةجردهذهوهريغنعملكتملاةدهاشمبقرغتسمهنأكهيلعركفلافوقومملكتملا

.نيلفاغلاةجردوهفاذهنمجرخامونيميلاباحصأةجرداهلبق

یربکلايفيئاسنلاودوادوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٤٤٤صج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱(

ينئرقآ:لاقفويهللالوسرلجرىتأ»:لاقورمعنبهللادبعثيدحنمهححصومكاحلاونابحنباو
يذلاو:لجرلالاقفاهنمغرفىتحتلزلزاذإيهللالوسرءآرقأف»هيفوثيدحلا0....هللالوسراي

«لجيورلاحلفألجيورلاحلفأ»:ٍَيهللالوسرلاقفلجرلاريدأمثًادبأاهيلعديزأالقحلابكشعب
يلابأاليبسح:لاقفةصقلابحاصهنأقدزرفلامعةعصعصثيدحنمىربكلايفيئاسنلاودمحالو

.اهریغعمسأالنأ

.١١۱:ةيآلاهطةروس(۲)



ةدابعلاةرطنق٤۳

اهنألكلذ:اولاقنآرقلاةءارقنمعبشتملبولقلاترهظولةفيذحونامثعلاقو

.مالكلايفملكتملاةدهاشمىلإىقرتتةراهطلاب

.نيرشعهبتعتمتو«نيرشعنآرقلاتدباك:ينانبلاتباثلاق

ْمُكَليّنإهللاىلإاورفَف»:ىلاعتهلوقلًالثتممدبعلانوكيهاوسامنودمالكلاةدهاشميو

.ڳرالإهلاعماولَعْجَتالونيمبذهم
النأصلاخلاهجوتلالبيفخلاكرشلاكلذوريغىأردقفءيشلكيفهريملنمف

.یلاعتهللاالإءيشلكيفیری

ىضرلانيعبهسفنىلإتافتلالاوهتوقوهلوحنمًأربتينأينعأوءيربتلا:رشاعلا

هنأرّذقو‹كلانههسفنىلعدهشنيرصقملاوةاصعلامذوءتقملاتايآىلتاذإو

.اقافشإوافوخبطاخملا

.يرفكويملظلكرفغتساينإمهللا:لوقي"رمعنباناككلذلو

.*€اَمَكٌةوُلَطَلَناَسنإلانإ:ىلاعتهلوقىلتف؟رفكلالابامفءملظلااذه:ليق

يريصقتنملجوزعهللارفغتساءوعدأاذامب/:لاق؟وعدتاذامب:مهضعبلليقو]۳۸4[
.ةرمنيعبس

يفدعبلادهشأنمف«هبرقببسهتيؤرتناك‹هتءارقيفريصقتلاةروصبهسفنىأراذإف

برقلادهشأنموءءءاروبرقلايفىرخأةجردىلإهقوسيىتحفوخلايفهلفطل«برقلا
.هيفوهامملفسأدعبلايفىرخأةجردىلإهيضفييذلانمالابهبركمدعبلايف

ىلإتافتلالادحزواجاذإف؛هسفنبًابوجحمراصىضرلانيعبهسفنلًادهاشمناكامهمو
.توكلملاهلفشكنا«هتءارقيفىلاعتهللاالإدهاشيملوسفن

.(٢0©١:ناتيآلا)؛تايراذلاةروس(١)

نباىلإهتبسنفدنسلانمًايلاخفلؤملاهدروأيذلامالكلااذهنأثيدحلارادةعبطءايحإلاققحمركذ(۲)

.٢۳:ةيالا؛ميهاريإةروس(۳)



۳oةدابعلاةرطنق

ةضوريلتعفرهنمءاعدلايفتنكورتولاو‹ةمتعلاتيلصامل:مهضعبلاقكلذلو

.تحبصأىتحاهيلإرظناتلزامفءةنجلانمرهزلاعاونأاهيفءارضخ

ءاهاوهىلإتافتلالامدعو«سفنلانميربتلادعبالإنوكتالتافشاكملاةياغهذهو
هلاحىلعبلغيءاجرلاةيآولتيثيحف‹؛فشاكملالاوحأبسحبتافشاكملاهذهصصختمث

ةروصبفشوكفوخلاهيلعبلغنإوءًانايعاهاريهنأكفءةنجلاةروصهلفشكنتفراشبتسالا

‹نابضغمالكو«ضارمالكهيفذإفلتخمعومسملانأكلذوءاهباذععاونأىريهنأكرانلا

.لمهيالفطعتمنانحميحرمالكوءيلابيالربکتمرابجمالکو‹مقتنممالكو٠معنممالكو

°”لقنريغنميأرلابهريسفتونآرقلامهفيفعبارلالصفلا

بابرألفشكنياموءنآرقلارارسأمهفيفقبساميفرمألاتمظعدقل:ليقنإف

هيأربنآرقلاٌرَّسفنم»:مالسلاهيلعلاقدقو؟كلذزوجيفيكفاهيناعمنمةيكازلابولقلا
."«رانلانمهدعقمًاوبتيلف

ىلعنآرقلاتاملكليوأتيففوصتلالهأىلعريسفتلارهاظبملعلالهأعنشاذهنعو

.رفكهنأىلإاوبهذونيرسفملارئاسوسابعنبانعلقنامفالخ

[٥۳۸]حصيملنإو؟هريسفتظفحىوسنآرقلامهفىنعمامفريسفتلالهأ/هلاقامكصنإف

.«رانلانمهدعقمًّوبتيلفهيأربنآرقلارّسفنم»:مالسلاهيلعيبنلالوقىنعمامف

رابخإلايفبيصموهفريسفتلارهاظهمجرتامالإنآرقللىنعمالنأمعزنمنأملعاف
نأىلعلدتراثآلاورابخألالبءهتجردىلإقلخلاةفاكدريفءىطخمهنكلو؛هسفندحنع

.مهفلابابرألةعستمنآرقلايناعم

.نآرقلايفًامهفًادبعلجوزعهللاىتؤينأالإ:يلعلاق

.اعلطموًادحوًانطبوًارهظنآرقللنإ»:مالسلاهيلعلاقو

.ثيدحلارادةعبط(۷٤٤ص١ج)ءايحإلايلازغلامامإلاباتكنملوقنملصفلااذه(١)
يفيناكوشلاو.(۸4)تاعوضوملاةركذتيفنتفلا(٤/66٥)فاحتإلايفيديبزلادنعثيدحلافارطأ(۲)

فاحتإلايفيديبزلادنعوهو(۱/٤۲۷)ةعيرشلاهيزنتيفقارعنباوء(۳۱۷)ةعومجملادئاوفلا

)۷/۱٥۲٢٤/٦0۲(.
.(۲/٥٦٠0٤/۲۷٥)نيقتملاةداسلافاحتإيفثيدحلافارطأ(۳)



ةدابعلاةرطنق٢٢٤۳

هقفتينل:ربخلايفوءاهوجونآرقلللعجيىتحلجرلاهقفيال:ءادردلاوبألاقو

.ةريثكهوجونآرقللىريىتحهقفلالكمكدحأ

نطابهربدتلالإنوكيالةرمنيرشعميحرلانمحرلاهللامسب:مالسلاهيلعيبنلاديدرتو
رثؤيلفنيرخألاونيلوألاملعدارأنم:دوعسمنبالاقو«ةرهاظهريسفتةمجرتفًالإوهيناعم
.نآرقلا

ةعبسىلعيوتحينآرقلا:نورخآلاقو؛مهففلأنوتسةيآلكل:ءاملعلاضعبلاقو

رهاظدحاولكلًاعبرأكلذكفعاضتتمث«؛ملعةملكلكلذإملعيتئاموملعفلآنيعبسو

.علطمودحونطابو

ىلإةراشإنآرقلايفوهتافصوىلاعتهللالاعفأيفةلخاداهلكمولعلافةلمجلابو

.°”«ەبئارغاوسمتلاونآرقلااوأرقا»:ولييبنلالاقدقوءاهعماجم

تالالدوهيلإرومرنآرقلايففتالوقعملاوتايرظنلايفذقئالخلاهيففلتخااملكف

.هكردبمهفلالهأصتخي

اذهلكفنآرقلايفمهفلاينعي:لاق."”4مُكحْلَاتويْنَمَو:هلوقيفسابعنبالاقو
.كاردإلاىهتنمسيلأقلارانملوقتملاناواسملاجمنارقمهفيفنأىلعلدي(

ضرأيأ:هللاهمحرركبيبلوقو‹يأرلابنآرقلاريسفتنعمالسلاهيلعهيهنامأو
رابخألاوراثألايفدرواممكلذريغىلإ.ّيبأربنآرقلاترسفانأنإينلظتءامسيأويتلقت
نودعومسملالقنلاىلعراصتقالاهبنوكينأولخيالهنإف؛يأرلابنآرقلاريسفتنعيهنلايف
الإنآرقلايفدحأملکيالنأهبدارينأًاعطقلاحمفرخآرمأهبدارملاوأ‹مهفتلاوطاينتسالا

:هوجولعمسامب

فنصملايفةبيشيبأنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١٤٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)

.فيعضهدنسو«اوبرعأ»ظفلبةريرهيبأثيدحنمبعشلايفيقهيبلاويلصوملاىلعيوبأو
.۹:ةيآلاءةرقبلاةةروس)۲(

ةعبط(444٤ص١ج)ينغملايفهلاق.بيرغيأرلابنآرقلاريسفتنعيهنلاثيدحيقارعلاظفاحلالاق(۳)
.ثيدحلاراد



۷٤۳ةدابعلاةرطنق

ضعبيفالإدجويالكلذوءهيلإدنسميبنلانمًاعومسمنوكينأطرتشي:اهدحأ
وهلاقيو.مهنملبقيالنآيغبنيف«مهسفنألبقنمدوعسمنباو«سابعنباريسفتامأو«نآرقلا

.نيرسفملاوةباحصلانممهريغكلذكومالسلاهيلعيبنلانمهوعمسيملمهنأل؛يآرلابريسفت

ليواقأبتايالاريسفتيفاولاقدقنيرسفملانممهريغوةباحصلانمءاهقفلانأ:يناثلا

دحاويفحصولفيهللالوسرنماهلكنوكتنألاحمفءامهنيبعمجلانكميالةفلتخم

.هلرهظامبلاقرسفملکنأحصفءيقابلالطبل

.”«ليوأتلاهمّلَعونيدلايفُهقَفمهللا»:لاقفسابعنبالىعدمالسلاهيلعهنأ:ثلاثلا

.كلذبهصيصختىنعمامفليزنتلاكاعومسمهريسفتناكولف

ءاملعللطابنتسالاتبثأف.ينمهنونيَنيِذَلأُهَملَعَل»:لاقىلاعتهنأ:عبارلا
ريسفتلايفعامسلاطارتشالطبوددوأيتلاةهبشلاهذهضقانتانركذامبتبثفعامسلاءارووهو

.هلقعوهمهفردقبنآرقلانمطبنتسينأملاعلكلزاجو

حصتلهدارمقفوىلعنآرقلالوأتيفهاوهنمليمويأرءيشلايفهلنوكينأ:امهدحأ

[۳۸۷].همصخىلعسبلينكلوءيأرلاكلذةيالابدارملاسيلهنأملعلا/عمنوكيةراتاذهو«ةعدبهل

.هيأروهاوهىلإهمهفليميفةلمتحمةيآلاتناكاذإلهجلاممنوكيةراتو

بلقلاةدهاجمىلإوعدييذلاكنآرقلانمًاليلدهلبلطيفحيحصضرغهلنوكيةراتو

.€ىعَطهَلنْوَعْرِفىلُبَحْذَأ:ىلاعتهللالاق:لوقيفيساقلا

ةحيحصلادصاقملايفظاعولاضعبهلمعتسياذهونوعرفبدارملاهنأوءهبلقىلإريشيو

۱/٦۲۱١۳۱)دمحأو(۱۳۸)ةباحصلالئاضفيفملسمو.(۸/۱٤)يراخبلادنعثيدحلافارطأ(١)

(1۱۳۹)حيباصملاةاكشميفيزيربتلاو(۱/١۲۲)افخلافشكيفينولجعلاو((۷۲۸٢

يفيديبزلاو(٤۱/٥4۳)دادغبخيراتيفيدادغبلابيطخلاو.(۳۹١٠٠۱)عماوجلاعمجيفيطويسلاو

يفيمثيهلاو(٤/۱۸ء١/۳۳)ريسفتلايفيبطرقلاو(۸/۱٥۲٠٤/۳۲٥۹/۷٥۲0147/۹(فاحتإلا

فنصملايفةبيشيبأنبادنعو(۱۹۷/۱)ريغصلامجعملايفيناربطلاو.(۲۷۱/۹)دئاوزلاعمجم

.(۱/٠۱۷)حتفلايفرجحنياو(١/۱۹۲)ةوبنلالئالديفيقهيبلاو)۱۱۲/۱۲(

.۸۳:ةيالاىاسنلاةروس(۲)

.٢۲:ةيآلاءهطةروس(۳)



FEAةدابعلاةرطنق

ريغهنأًاعطقنوملعيمهو؛مهدارمقفوىلعنآرقلااولوأتيةينطابلاهلمعتستو«عمتسمللًابيغرت
.يآرلابريسفتلانمعنملايهجودحأوهوعونممريسفتلااذهف«هبدارم

قلعتياميفلقنالوعامسريغنمةيبرعلارهاظبريسفتلاىلإعراستينأ:يناثلاهجولا
‹رامضالاو«فذحلاوراصتخالاوءةلدبملاوءةمهبملا:ظافلألانمهيفاموءنآرقلابيرغب

رثكةيبرعلارهاظبكلذطابنتساىلإردابويناعملاهذهمكحيملنمفءريخأتلاو‹ميدقتلاو

عضاومهبيقتيلًالوأريسفتلاعامسنمدبالويأرلابنآرقلارسفينمةلمجيفلخدو«هطلغ
.مهفلاعستييكلذدعبمث٠طلغلا

ةلمجىلإزمرننحنو:”يلازغلالاق«ةريثكنونفعامسلابالإمهفتاليتلابئارغلاو
نمكاذهوءلوأريسفتلارهاظماكحإبالإكلذيفعمطمالواهلاثمأىلعاهبلدتسيلاهنم

مهفبالإنطابلاىلإعمطمالفكرتلاةغلنسحيالوهو‹مهمالكنمكارتألادصاقممهفيعدي

نماهيدبالومهلاهتمدياليتلاةفللاملعتىرجميرجيريسفتارهان؛ًلوأرهاظلا
اوُمِدْظَفٌةَرصْبُمهاناَددوُمَتاًتأَوِ:هلوقكرامضإلاوفذحلابزاجيإلااهنم:ةريثكنونفعامتسا

.اهلتقبمهسفنأاوملظفةرصبمةيآهانعم"اهب

.فذحفلجعلابح:هانعم.ښیمهويف/ارشأَو:هلوقو]۳۸۸[

ٌفعضٍّوةايَحْلاَتفعضكاَفَدَأد:هلوقو ءايحألاباذعفعضيأ'ڳٍتاَمَمْلاَفّْعض

.ىتوملاباذعفعضو

.ريعلالهأوةيرقلالهأيأ.”رمْلَوهيفانكيتلأَةَيْرَقلَالْمَمَو»:هلوقو
تاوٰمسلالهأىلعاهملعيفخيأ.”4ضزألاوِتاَوَمّسلَأيفتلق:هلوقو

.لقثيفخاذإءيشلاو؛ضرألاو

يلازغلالاوقأنمًاداهشتساقبستاهنأىلعلدتاهنأبيحوتاهنأامبو«يلازغلالاق»ةرابعلاهذهتددرت)۱(
امسيلويلازغلامامإلللصفلالوأنممالكلانألهعضومريغيفءاحيإلااذهنإففلؤملالاوقأىلع
.يلازغلامامإلاباتكنمهنألصفلاةيادبيفانرشآدقلوكلذداتعافلؤملاناكنإوطقفةرابعلايلي

.٩0:ةيألاىارسإلاةروس()
.۹۳:ةيآلاقرقبلاةروس(۳)
.٥۷:ةيآلاىارسإلاةروس()
AY.:ةيآلا؛فسويةروس()

.۱۸۷:ةيألا؛فارعألاةروس(1)



۹٤۳ةدابعلاةرطنق

.بيذكتلامكقزرركشنولعجتيأ.نوُبَذَكُتْمُكَناْمُكَفررَنوُلَعُجَتَو»:هلوقو

.كلسرةنسلأىلعيأ.”4ّكِلْسُرىلَعاََنْدَعَواماًنِتآَو:هلوقو

.نآرقلاينعياَنْاًنإ»:هلوقو

.اهركذاهلقبسيملوسمشلاينعي.°”4باجحلابْتَراَوَتىح:هلوقو

.مهدبعنامنولوقييأ.°”مھدېعنامَءاَيِلْوَأهنوُدْنِماوُدَحَنَأنيِذَلاو#:هلوقو

.ةيالاانمكيامًاثيدحَنوُهَفْفَنوُداکَيلمولاءالؤهلامل:هلوقو

.نولوقيامنوهقفيالهانعم

مهفلو.هللادنعنشملكلإ:هلوقلًاضقانمناكلاذهالولو.ةيآلاهڳَكَباَصَأام»

.ةيردقلابهذمهنم

نفرحيفنأل؛سيردإ:ليقو«سايلإىلعيأ.نيالآىلعمَالَس»:هلوقو

عيََياَمَو:هلوقكمالكلالصولساقلرركملااهنمو.«نيسّرادِإىلَعالس:د

انعم.€نظاالإَنوُمِبَتَينإ:هلوقىلإ€

لاَق»°”€نّظلاالإ[َنوُعََينإَءاكَرُش]هللانوُدنمَنوُعْدَينيلَِعَيامو:هلوقو
نمنمأنمل:هانعم.4ْ:مُهْنِمنماءْنَمِلاوُمِْضُتْسَأَنيِذْلِلهمؤَقنِاوربُكَعْساَنيِذَلأالملا

.اوفعضتسانيذلا

.۸۲:ةيآلاءةعقاولاةروس(١)
.١۱۹:ةيآلا«نارمعلآةروس(۲)
.١:ةيآلاردقلاةروس(۳)
.۳۲:ةيآلاصةروس)٤(

.۳:ةيآلارمزلاةروس(5)
.۷۸:ةيآلاءاسنلاةروس()
.۷۸:ةيألاىاسنلاةروس(۷)
.٦:ةيآلا«سنويةروس)۸(

.١٠٦:ةيالا‹سنويةررس)۹(

.٥۷:ةيآلا؛فارعألاةروس(١٠)

 



۳o.ةدابعلاةرطنق

َلَجْلَومارلناكلكبَرنِتّفبَسملكًالؤلَو»:هلوقكرحخؤملاومدقملااهنمو .ًامازلناكلىمسملجأوةملكالولو:هانعم.€مَسُم

.يفحكنأكاهنعكنولئسي:هانعم.'هڳاَهْنَع/فَحكْنأَكَكَنوُلَسَي»:هلوقو)۴۸۹1

كيبنمكبَرَكَجَرَْأمكمیکُفزرَوةرفغَمومهتردنعتاجَرَدمل:هلوقو

هلللالالقط:هلوقىلإدئاعوهامنإو«.لصتمريغمالكلااذهف.4قَحْلاب

ضارتنأذإكللافنألاتراصف.ٌّيَحْلأبكيبنمكبَرَكَجَرْخَأاَمُك.”«لوشَرلاَو

هرویوتابلملنيشرتةو‹كجورخب

هقفنينعي.4ءنىعيقلونالتلااهراظنوحوروملانيل

ُدَحَأو:هلوقو.قزرامم .لدعلابرمألايأ.eیشٰیلَعرقيالمكباَمُهُدَح

اليتلامولعلاييهوةيبوبرلاتافصملعنمينعي.ئْشنَعينلَْسَتالق:هلوقو
نميا.هئمريَغنِاوُمِلُخماوە:هلوفو.فراعلااهبءىدتبيىتحءاهنعلاؤسلالحي

.ءيشنمآلِٳًائيشقلخيالنأىلعلديهنأهبمهوتياميرفقلاخريغ

.ەبلكوملاكلمابدارأ٠”ذيعىلماف:لاتوفكنيلام

.ناطيشلاهبدارأ.همااميرهنيرَقلاقَو:هلوقو

عابتااهنمو«نوقسيسانلانمةمأةعامجلااهنم:هجوأةينامثىلعقلطتفةمألاامأو

.۹١۱:ةيآلاءهطةروس(١)
.۱۸۷:ةيآلا«فارعألاةروس(۲)
.۳:ةيآلالافنألاةروس(۳)
.١:ةيآلاءلافنألاةروس(4)
.٥۷:ةيآلا‹لحتنلاةروس()

.٦۷:ةيآلا؛لحتلاةروس()
.١٠۷:ةيآلا«فهكلاةروس(۷)

.٢۳:ةيآلاءروطلاةةروس(۸)

۳٢:ةيآلاقةروس()

.۷٠:ةيآلاءَقةروس(١1)



٥٥۳ةدابعلاةرطنق

َدْعَبرَكَداَو».€قَدوُدْمَمٍةََأىلإ»:نيحلااهنمو.وأىلَعاعااَنْدَجَواًإ»:نيدلا
نبديزثعبيهنموءنيدلابدرفنملجرةمألاوءمثإلاةمألاوءاضيأةماقلاةمألاو.4وي
.هدحوةمأورمع

:فرحلايفماهبإلاعقيدقوءاهركذلوطيهوجوىلعنآرقلايفدروًاضيأحورلاو

ةيناثلاو«تايروملاليخلارفاوحنعةيانكىلوألاءابلاف.4ًاعْمَجهبنسوقًاعقَهبنرو
[۳۹0]اوراغأفنيكرشملاعمج:اعُمَجهبَطَسَوَف®/احبصتاريغملا:نميهوةراغإلانعةيانك

.؟تاَرَمَتلاٌلُكنم.ءاملابينعيڳەبانتبنأف.باحسلابينعي:ڳەبالزنا:ەلوقو

ةغلبلزنهنأل؛سنجلااذهنملاخريغهلكنآرقلاو«رصحتيالنآرقلاىفاذهلاثمأو

‹ميدقتو‹لادبإو؛فذحو‹رامضإو‹ليوطتوزاجیإنممهمالکىلعًالمتشمناکفبرعلا

هذهلماكحإالولقنريغنمريسفتلاىلإردابفةيبرعلارهاظمهفبىفتكانملكف

ًادحاوىنعمةمألاريسفتنممهفينألثمهيأربنآرقلارسفنمةرمزيفلخادوهفءيناعملا

.يناعملاقئاقحمهفنودريسفتلارهاظمهفيهنإفرومألاهذهملعوعامسلاهللصح

هريسفترهاظف."ىرهللارِكلَوَتيَمَرْذِإَتَمَرامو:ىلاعتهللالاقكلذلاثمو

هنأمهفيملامرهاظلايفناداضتمامهوهليفنويمرللتابثإهنإفضماغهانعمةقيقحوحضاو

.یلاعتهللایمرمریمليذلاهجولانمو«هجونممريملوهجونمىمر

نوكيفيكنولتاقلامهاوناكاذإف.”4ةكيديأبهللاْمُهَيِذَُبْمُهوُلَِ»:هلوقكلذكو
؟لاتقلابمهرمأىنعمامفمهيديأكيرحتببذعملاوهىلاعتهللاناكاذإو«بذعملاوههناحبس

ملعينأوهوريسفتلارهاظهنعينغيالتافشاكملامولعنمميظعرحبنمدمتسياذهةقيقحف

.٢۲:ةيآلا«فرخزلاةروس(١)
.١4:ةيآلا«فسويةروس(۲)
.٥ء٤:ناتيألا؛تايداعلاةروس(۳)
.۷٠:ةيآلاءلافنألاةروس(4)
.١1:ةيآلاةبوتلاةروس(0)



Foyةدابعلاةرطنق

دعبفشكنيىتحىلاعتهللاةردقباهطابتراهجومهفيوءةثداحلاةردقلابلاعفألاطابتراهجو

.€ىمَرهللاٌنِكلَوَتْيَمَرذَِتيَمَرامَو»:ىلاعتهلوققدصةضماغةريثكمولعحاضيإ
الريسفتلارهاظوريسفتلارهاظيفكارتشالادعبمهفلايفقلخلاتوافتيهجولااذهنمف

.قيفوتلاونوعلاهبومكحأوملعأهللاوهنعينغي

يناثلابابلا

°رافغتسالاراكذألاوةيعدألافانصأيف

معوءيصاقلاوينادلاهتعاطىلإاعدفهتفأرتلمشوهتمحرتعسويذلاهللدمحلا

:لاقفلاوتلاومعنلاعاونأمهيلعضافأولاؤسلاوءاعدلايفمهبغرف«يصاعلاوعيطملاهناسحإ

یلعوهیبندمحماندیسىلعةالصلاو.مكرُكْذَأينورگداف»:لاقو.ْمُكَلبحسينوُعذا»

.ًاريثكملسوهئايفصأريخوهباحصأوهلآ

‹هيلإبينمبلقبهللاركذنملضفأناسللابىدؤتةدابعنآرقلاةوالتدعبسيلفدعبامأ

نحنوءهيدلهنمفلسءوسلكنمرافغتسالاوءهيلإعرضتمبلقراضحإبةيعدألاصلاخو

:لوصفةئالثيفكلذحرشن

.ءاعدلايف:لوألا

.ركذلايف:يناثلاو

.مالسلاهيلعيبنلاىلعةالصلاورافغتسالايف:ثلاثلاو

هيادآوهعاونأوءاعدلايفلوألالصفلا

:ماسقأةسمخهنمعزوتيلصفلااذهو

.ةيآلا”€ىٌتَعيابَكلأَساًَِو»:ىلاعتهللالاقءاعدلاةليضفيف:لوألا

.ةيآلا؟بْفَْواعْضمُكَبَراوغْذَأ:لاقو

.١٠۱:ةيآلاءلافنألاةروس(١)
.ثيدحلارادةعبط٦٥٤ص١جيلازغلامامإللءايحإلاباتكنمذوخأمبابلااذه(۲)

.١۱۸:ةيالاةرقبلاةروس(۳)

.00:ةيآلا«فارعألاةروس()



۳o۳ةدابعلاةرطنق

بحتينوُعْذَأْمُكَبَرلاقَو».ةيآلا4نَمحَولَأاوُكْذَواهللااوُعْذَألف:ىلاعتلاقو
.کل

°«ةدابعلاخمءاعدلا»:لاقهنأأَييبنلانعو
€مكلبجتسأينوعدا#:أرقمث«ةدابعلاوهءاعدلا»:لاقو

ءاعدلانمهيطخيالدبعلانإ»:لاقو.*ءاعدلانمهللاىلعمركأءيشسيل»:لاقو

ەلرشديريخامإوهللجعيريخامإوهلرفغيبنذامإ:ثالثیدحإ

:دشنیو.؛ےرقلاراتةدابعلالضفأوهلضفنمهللولساالسلاهلعلاقو

اجرينأكفيامفيلعقيضرمألاوهللاوعدألىنإو

]۳۹۲[اجرخمهللاةوعديفاهلباصأههوجوهيلعتدسىتفَبُْرَو/

إو2

تأكّنِإاَنِملبنانَبَر:ىلاعتهللالاق.نآرقلانمةبختنمةيعدأيف:يناثلامسقلا

كيَعبنَكياَِرأَوَكَلمينأيِيرُذنيوكَليمنعانلَعجاَوايرمعلاعي
.°”€رَلاَباَذَعانِقَوةَنَسَحةَرِخألايفَوٌةسَحايندايفانيابر.”4ٌميحَولاُباَوَعَلاتن

١٠٠:ةيآلاىارسإلاةروس(١)

١٦:ةيآلارفاغةروس(۲)
هلاق.ةعيهلنباثيدحنمالإهفرعنالهجولااذهنمبيرغلاقوسنأثيدحنميذمرتلاهجرخأ(۳)

.ثيدحلارادةعبط١۷٤ص١جينغملايفيقارعلاظفاحلا
لاقومكاحلاوننسلاباحصأهجرخأثيدحلارادةعبط١4۷ص١جينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(8)

.حيحصنسح:يذمرتلالاقردانسإلاحيحص

نباوبيرغ:لاقويذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط١۷٤ص١جيتغملايفيقارعلاظفاحلالاق(0)
.دانسإلاحيحصلاقومكاحلاونابحنياوهجام

نمسودرفلايفيمليدلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط١۷٤ص١جينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(1)

يفيراخبلاودمحألو«فيعضامهالكوشايعنبنايأنعرفاسمنباهجرخأ٠حورهيفوسنآثیدح
ةرخألايفهلرخدينأامإوهتوعدهللجعتنأامإ»ديعسيبأثيدحنمهدانسإححصومكاحلاوبدألا

.«اهلثمءوسلانمهنععفدينأامإو

نباثيدحنميذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۷(

.هریغونيعمنباهفعضو-يقارعلاظفاحلايأتلقظفاحلابسيلدقاونبدامحلاقودوعسم

.(١۸١۱ء۱۲۷:ناتيآلا)ءةرقبلاةروس(۸)
٣/٢۲ج/تاريخلارطان.٢٠۲:ةيالاقرقبلاةروس()



ogةدابعلاةرطنق

.”«يرفاكلاموَقْلاىلَعانزرضْاَوانماَدفأثنًواربَصبلعغرفاير

رمنيِذْلاىلعُهعلَمَحامكًارضإايلَعلمحتالوابراًناطخأوأايستنإاًنذاوُتالر
ىلَعانرصْن0وعےکماپوااطالاماتلمحتالوار

"«نرئاکلا

.4اًكَوْلَاتتأكنةمحَرَكْنُدَلنماتلْبَحَواهَدَحِإَدَْببوفغر3

.٩”«رالاَباَذَعاقَوبوندلرِفُعاَفنمانإر

.”€ءاَعُدْلَاميمَسكةبْبَطةَيَرُدكْنُدلنميلْبَحٌبَر

اَمبامار. .*”«نيدهاشلامَماكلوشرلأاعَأَوتلراَب

RCَنيِرفاَكْلامْوقلاىلَعارضنانمادتواَنرمَأيفاتفارزذيزل

.”€رائلأَباَذَعمَنكَناَحْبُسًالطاباذَحَتْفلَخامر

انَعرفانبناتلرفاابراًنَماَفمُكيرباونمنأناَميِإلِليدايايدامتغمساإابر

.٩«ارنألاعمنونويابس

1

)۱(

)۲(

)۳(

)٤(

)0(

١(

)۷(

)۸(

)۹(

(٠۱(

)۱۱(

.٠٩”گداَعيملافلنالكتةَمايايقموياََرْخُتالوكلْرىلَعاكدَعَواَمااور كن

نماتللعجأَوالوَكْنلنماللعُجأَواَهَلْمَأ/مطليرقوفنيبرأ3
1

.٢10:ةيآلاةرقبلاةروس
.٦۲۸:ةيآلاءةرقبلاةروس
.۸:ةيآلا«نارمعلآةروس
.١٠:ةيآلا«نارمعلآةروس
.۳۸:ةيآلا«نارمعلآةروس
.۳٥:ةيآلا«نارمعلآةروس
.١٤٠:ةيآلا؛نارمعلآةروس
.١۱۹:ةيآلا«نارمعلآةروس
.۱۹۳:ةيآلا«نارمعلآةروس
.١۱۹:ةيآلا«نارمعلآةروس
.٥۷:ةيآلاىاسنلاةروس

س

ے
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Te ote estsTt Cott ek Cer
.٩”«نيرِساَحْلانمنئوُكنلامَحْرََولرفْعَتملْنِإَونسفملطر

0yyس
1

2o“ملالمدللةفالبيال e
."”€نيرفاكلامْوَقلانم0حانحونيولاَطلامولةَالعجنار

`.«بحتاونَايوقنيَواتيتخَنار
ARTE 1

0کک

رااْمَحْرَوالرْفْعَأَفملوتنال
o 1۱ ۰ 4 2 ^~. s2

يلوهناويف9باونيلوختوهتياَناَدُهاًةَرخلا

EAما1تامَرطاَف PRE۰ى

يِفحلاَوامينيبقونةَرِخلاَوايدايفٌيِلَوتأضزَألاوِتاَوَمسلالاا

صÊےک٠لسےهلعخات

يدلاولويلريفْعَاايريِءاَعُدليقتوابرييرذنمو1میمسا

ا۱..4تاسحلموقيموينينمومللو

g0ىواخ0ڙو.ُوقْذصلحمینلخذآتر

اناطلسكندلنميللعجاوقدصجرخمينجرخاوقدص4ٍاّ

.ً€ادّشَراَنرمَأنماتلءوَعَوةمحَرَكْندَلنميآاير»

۾

.4٠٩ًاماَرَعناكاَهاَذَعنإمَنهَجَباَذَعاَنَعفرضأ(ر»
.4٠٠ًاماقإنعملالَعجأَونيرفايرُذَواًجاَوُرَأنماتلْبَحار
.”«نيثراولاريَتنًوادرَفينزَذَتالٍبَر»

.۲۳:ةيآلا؛فارعألاةروس()
.٥۸٦۸:ناتيآلا«سنويةروس(۲)

.۸8۹:ةيآلا«فارعألاةروس(۳)
.١٥٠:ةيآلافارعألاةروس()
.١١٠:ةيآلا«فسويةروس()

.٤٠١٤°:ناتيآلا‹؛ميهاريإةروس()
.۸8۰:ةيآلاىارسإلاةروس(۷)
.١٠:ةيآلا«فهكلاةروس(۸)
.160:ةيآلا؛ناقرفلاةروس()
.٤۷:ةيآلا؛ناقرفلاةروس(١٠)
.8۹:ةيآلاىايبنألاةروس(١)
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َ)۱(٠

.۰“يرمآيلرسيويردصيلحرشابَر»
4L)هوکے2eو ."يزعلريحتنواكرامالفمييربر

.نوضحمنأُبَركبُدوُعأَونيِطاَيَشلأِتاَرَمَحنمكبُدوُعَأٌبَر»

ينلَعُجَاَوَنيِرخلايفٍيقذِصَناَسِليلْلَعُجاَوَنيِِلاَّصلابيِْفحلأوًامُكُحيلْبَمٌبَر»
.4مييللارجنرو

ًاحياَصلَمْعأناويدوىلَعَوَيلَعَتْسَعنَأيلاَكيَمْعِيَرُكْشَأنأينوبر
"ىيايبييفيمريلجأ»&اضوت

.”نيميْْمْلانم/ينوكيرثبينينيريفيلحلول]٢٤۳۹]
سنيااتناوخإلَوالزفر بس ايراونمَنيِذلِلالغاَبولُفيفلَعُجَتًالَوناَميِإلاباَنوُفَبَس
)۸(فلرووس

میحرفوركن

كمم

.»هرمناكيلَواأكيلوملكوتَكِيلَعاتر

.۱'ېوبدَقيشلُكىلعتِاتلرفعاوانروناتلممناير

تانمُمْلاَونينِمْوُملِلَونمميييلَحَدْنَمِلَوٌيدِلاولَويلزيفْعَبر
3

E

ا
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.4اراتالإ
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)۱ژ

.٢۲:ةيآلاهطةروس
.7۹:ةيآلا«نونمؤملاةروس
.۹۷7۹۸:ناتيآلا«نونمؤملاةروس

.5٥۸ء۸8۳٤۸:تايألاىارعشلاةروس
.١٠:ةيآلا؛فاقحألاةروس
.1۹:ةيآلا؛لمتلاةروس
.١٠:ةيآلافاقحألاةروس
.١٠:ةيآلارشحلاةروس
.٤:ةيآلاءةنحتمملاةروس
.۸:ةيآلا؛ميرحتلاةروس
.۸٨:ةيالا؛حونةروس

 

 



۳ovةدابعلاةرطنق

ٌّبَرهللدْمَحْلاَونيِلَسْرُمْلاىَلَعٌمَالَسَوَنوُمِصَياًّمَعةَرِمْلَاٌبَركبَرناحل
.«َنمَلاَعَْ

ةنسحتسمةيعدأيف:ثلاثلامسقلا

نمیلعودمحمىلعكرابودمحملآنمحلصنمىلعودمحمىلعلصمهللا

ديمحكنإنيملاعلايفميهاربإلآىلعوميهاربإىلعتكرابوتيلصامكدمحملآنمحلص
.دجحم

‹كتمعنبهتلمىلعانتمأو‹؛كديدستوكداشرإبهعبتاوكقيفوتبهقدصنممانلعجامهللا

.كتمحربهترمزيفانرشحأو

الفلوألاتنأءانيسمأوانحبصأكفنكيفوءانينغتساكلضفبوءانيدتهاكرونبمهللا

نموربقلاباذعنمولسكلاولشفلانمهللابذوعن«كدعبءيشالفرخالاتنأو«كلبقءيش

.رقفلاوىنغلاةنتف

ىلإانلجهناوءةلهملامايأيفكتعاطبانلمعتساوءةلفغلاتاقوأيفكركذلانهبنمهلا

.ةلهساقيرطكتبحم

عرضتو؛هتيطعأفكلأسو«هتيفكفكيلعلكوتوءهتيدهفكبنمآنممانلعجامهلا
.هتمحرفكيلإ

نمةمالسلاو«ربلكنمةمينغلاو«كترفغممئازعوكتمحرتابجومكلأسنانإمهلا
.رانلانمةاجتلاوءةنجلابزوفلاو؛مثِإلك

ًايكازًالمعوًاقداصًاناسلوًاعشاخًابلقوًاعساوًاقزروًاعفانًاملعانقزرتنأكلأسنانإمهلا

[°34]نيقيو«نيحلاصلالامعأوءنيتبخملاعوشخو«نيصلخملاةبانإيلبهتنأوًاصلاخ/ًاناميإو

نمملحأو«لئسنممركأوءدصقنملضفأاينيزئافلاةجردونيقتملاةداعسوءنيقيدصلا
كئالآنمديزملاوكراوجبزوفلاوكئاقلبةداعسلاوكئاطعليزجيلبهتنأكلأسن«ىصع

ارونوءانرشحميفارونوءانروبقيفارونوءانتامميفارونوءانتايحيفًارونانللعجتنآو
كلاضفألو«؛نوضرعتمكلاونلو«نولئاسكباببانإفكيدلهبزوفنارونوءكيلِإهبلسوتن
.نوجار

غرفأو«كتمظعركذيانبولقلغشلعجامهلاهلهنمانلعجاوءقحلاىلإاندهامهلا
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‹ناطلسلاةلوصوءنامزلابئاونانقو«كتنمفصوبانتنسلأقطناو«كتمعنركشىفاننادبأ

نّسحو«انلبسكاضرغولبيفلهسوءانلامعأءاجرلابققحو«انلاجآريخلابمتخامهلا
.انلامعألاوحألاميمجيف

اينالانمانلمسقامهلا«ءادعألاةتامشوءاقشلاكردوءالبلادهجنمكبذوعناَنإمهلا
ءاهلتقملاوءاهنعولسلانمانبولقيفلعجاوءاهلهأنعهبانينغتامواهتنتفنمهبانمصعتام

كئايلوانمًاهيفًادهزاهقرافنمبولقيفتلعجاملثماهبويعبرصبلاوءاهيفدهزلاو
.نيموصعملاكئايفصأو‹نيلصخملا

ةرثكوءانلاجآبارتقاوءانلامآلوطوءاننيعأدومجوءانبولقةواسقفوكشنكيلإمِهَللا

امانلرفغاوءانتتكسملانطعاوءانعرضتمحراوءانفعضمحرافتنأهيلإوكشملامعنفءانيونذ

.انركشةلقلانمرحتالوءانمهبملعأتنأاموءانلعأوءانررسأوءانرخأوءانمدق

انبنذوءالومحمانأطخوءلوبقمانرذعكلذدنعلعجاف؛كءاقلنمانلدبالمهّللا/0
.ًاروكشمانيعسوءاروفومانظحوءاروفغم

َ

كوفعةعسبهربجأفريصقتنمانمناكامفءةقافكيلإانبوءةجاحكيلإانلنإمهللا

.ًادسافناكامانمحلصأوًاحلاصناكامانملبقاو«كتمحرلضفبهنعزواجتو

.كيفهلكانءاجرو«كنمهلكانفوخلعجامهللا‹كملحبًاريجتسمانلهجو

مهلا‹ةنتفلاوةنحملانمكبذوعنوءةمعنلاوةمحرلاوةمصعلاوةرصنلاكلأسنانإمهلا

اذهانماقميفانلعدتالمهلا‹كتمعنلاوزو؛كتمقنلولحو٩؛كطخسبوجونمانذعأ

‹هتيفكالإًاودعالو‹هتيضقالإًانيدالو.هتفشكلإًابركالوهتجّرفلإًامغالو«هترفغلإًابنذ

الوءاهتددسالإةلخالوءتيندأالإًابئاغالوهتيفشأالإًاضيرمالوهتحلصأالإًابيعالو

كنمرسيىفاهتيضقالإةعفنماهيفانلوىضراهيفكلةرخآلاوءايندلاجئاوحنمةجاح
.ةيفاعو

اريخهدعباملعجاوءهرمعنتيبريخربقلاو«هرظتننبئاغريختوملايفلعجامهللا

.هنمانل
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كباقعنمنينمآانثعباوءانتعورنمآوانتشحوسنآوءانبونذرفغاوءانبولقرونمهّللا
.نيحلاصلاوءادهشلاونيقيدصلاونييبنلانممهيلعتمعنأنيذلاعمكباوثبنينقوم

اميفاتلعسووءتيلوتنميفانلوتوتيفاعنميفانفاعو«تيدهنميفاندهامهلا

ظفحلاو‹كتدابعىلعنوعلاانقزراوكتعاطانيلإببحوءتيطعأاميفانلكرابو«تقزر
]۳۹۷].كتيالوبةزعلاوكتيافكب/

ننماوءناميإلابانوقبسنيذلاانناوخإلوانتايرذوانجاوزأوانئابآنمحلصنملوانلرفغاو

.ناوضرلاوىضرلاونارفغلاوةيادهلابمهيلعوانيلع

ةماعلوانلرفغاو«نيقتمةمئأو«نيحلاصتيبلهأانلعجاو«نيدتهمةادهانلعجامهلا
نييبنلامتاخدمحمىلعميلستلاوةالصلاوءتاومألاومهنمءايحألاتاملسملاونيملسملا

.نيملاعلابرهللدمحلاو«نيلسرملاوءايبنألاعيمجىلعو

:يلهابلامزاحنبدمحملو

جاتملاحاحلإهمرييملوجارهيلعبيخيالنمايأ

جاجللايفيدامتلاراثيإويملظويفرسىلعيتقثايو

:رخآ

يجاحضقاوًاوفعكنميلبهويرمأفالتويترشعينل

يجاجتحامويةجحكلدعبيملعويرارقإريغيلامف
:رخ

كلمأجارةوعدبحتنمليفحتنأكلفنوجرأووعدأبغارينإبراي

كلثميدنعلجأاممهللاكناحبسكلجىلاعتنمايكتعسنمينطعاف

ناسنإلااهبوعدينأبحتسياممنيحلاصلاوءايبنألاىلإةبوسنمةيعدأيف:عبارلامسقلا

:ةالصلكبقعبو«ءاسموًاحابص

يَيبنلاىلإسابعلاينثعب:سابعنبالاقءرجفلايتعكردعبٍوأَييبنلاءاعداهنمف

رجفلاةالصلبقنيتعكرلاىلصاملفءليللايفيلصيماقفةنوميميتلاختيبيفوهوهتيتأف
[۳۹۸]يثعش/اهبملتوءيلمشاهبعمجتويبلقاهبيدهتكدنعنمةمحركلأسأينإمهّللا»:لاق

يهجواهبضيبتويلمعاهبيکزتويدهاشاهبعفرتويبئاغاهبظفحتوينعنيعلااهبدرتو
رفکدعبسيلًانيقيوًاقداصًاناميإينطعامهلاءوسلكنماهبينمصعتويدشراهبينغلبتو
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لزانموءاضقلادنعزوفلاكلأسأينإمهّللاةرخآلاوايندلايفكتماركفرشاهبلانأةمحرو
.ءايبنألاةقفارمءادعألاىلعةرصتنلاوءادعسلاشيعوءادهشلا

ةوعدنموريعسلاباذعنمينريجتنأروحبلانيبريجتامكرودصلايفاشايورومألايضاقاي
.روبقلاةنتفنموروبثلا

.نيملاعلابرايهكلأسأوهيفكيلإبغارينإفكقلخنمًادحأهيطعمتنأًاريخوأكدابعنم

بحنكئايلوألًاملسكئادعألًابرحنيلضمالونیلاضريغنيدتهمنیداهانلعجامهلا

.كقلخنمكفلاخنمكتوادعبيداعنورانلاكبحٍب

نوعجارهيلإانإوهللانإفنالكتلاكيلعودهجلااذهوةباجإلاكيلعوءاعدلااذهمهلا
موينمألاكلأسأديشرلارمألاوديدشلالبحلايذميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو

دودوميحركنإدوهعلابنيفوملادوجسلاعكرلادوهشلانيبرقملاعمدولخلامويةنجلاوديعولا
هبمركتودجملاسبليذلاناحبسهبلاقوزعلابفطعتيذلاناحبسديرتاملعفتتنآو

مركلاوةزعلايذناحبسميعنلاولضفلايذناحبسهلالإحيبستلايغبنيال/يذلاناحبس1

.«هملعءيشلكىصحأيذلاناحبس

.4 ارونويرصبيفارونويعمسيفارونويربقيفارونويبلقيفارونيللعجامهللا»

نيبیعسيارونويبصعيفارونويخميفارونويمظعيفارونويمديفارونويمحليف

ارونويقوفنمارونويلامشنعارونوينيمينعًارونويفلخنمارونويمامأنمارونويدي
)۲(11 4

يحنم

(٥/1۳)فاحتإلايفيدييزلاو(۱۱۸/۱۱)حتفلايفرجحنباو(۹٤٤۳)يذمرتلادنعثيدحلافارطأ(۱)
نابحنباو‹(4۹88)‹(448۷)لامعلازنكيفيدنهلايقتملاو(١/۱۷1)ءافشلايفضايعيضاقلاو
نبادنعو(۳۳٠۲)لادتعالانازيمىبهذلادنعو(١۱)افصلالهانميفو(۱/٠۲۳)نيحورجملايف
ءافعضلايفيدعنباللماكلاو؛(٥/۷٠۲)خيراتلابيذهتيفركاسعنباو(۱۱۱۹)هحيحصيفةميزح
(/۷٥).

بدألايفيراخبلاو(۸٠٦۳)زتكلايفيدنهلايقتملاو(۲۹/۳)ننسلايفيقهيبلادنعثيدحلافارطأ(۲)
.(5/5760۷/4058)فاحتإلايفيديبزلاو.(۳۹۲)درفملا



۳۱ةدابعلاةرطنق

ٌُ

.٩«آارونيللعجاوارونينطعاوًارونيندزمهللا»

مرهلاولسكلانمكبذوعأمهّللا»:لوقيناكأَييبنلانأاهنعهللايضرةشئاعنعو
ةتتفرشوربقلباذعوربقلاةنتفوراثلاةتفنموراثلانمكيذوعأيامهلا«مئاملاومرغملاو

نيببتدعاباامكيایاطخنيبوينيبدعابوسنالانمضيألابوثلاىقنيامكاياطخلانم
.«برغملاوقرشملا

زجعلاونزحلاومهلانمكبذوعأينإمهللا»:لوقيناكمالسلاهيلعهنأسنأنعو

."””«لاجرلاةبلغونيدلاعلضونبجلاولخبلاولسكلاو

نمكلأسأينإمهلا:يلوقلماوكلاعماوجلابكيلع»:ةشئاعللاقمالسلاهيلعهنعو
امهلجآوهلجاعهلكرشلانمكبذوعأوملعأملاموهنمتملعامهلجآوهلجاعهلكريخلا

امورانلانمكبذوعأولمعولوقنماهيلإبرقياموةنجلاكلأسأوملعأملاموهنمتملع

كذيعتسأولِيدمحمكلوسروكدبعهبكلأسامريخلانمكلأسأولمعولوقنماهيلإبرقي
[٠٠4]هتبقاعلعجتنأرمأنميلتيضقامكلأسأوةي/دمحمكلوسروكدبعهبكذاعتساامم

.«نيمحارلامحرأايكتمحربًادشر

مثًانيدبهذلبجمكدحأىلعناكول:لوقيهباحصأملعيناكمالسلاهيلعىسيعنعو

ايندلانامحرنيرطضملاةوعدبيجمملافشاكمهلاجرافمهلا:هنعهللاهاضقكلذبىعد

.كاوسنمةمحرنعاهبينينغتةمحرينمحرافتنآاهميحروةرخألاو

ملوبيرغلاقويذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(4۸6ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

يناربطللءاعدلايفةدايزلاهذهبوهوةنوميمتيبيفهمونالوهللادبعهنبالسابعلاثعبهلوأيفركذي
يذمرتلاو(۸/۷٥51۲۸۰)يئاسنلاو(٤/۲۳۹۹/۷۹۷/۸۹۸يراخبلادنعثيدحلافارطأ(۲)

يقهيبلاو(۴/۹٥۱۲۲۰٢۲۲٢٤۲)دمحأو(١١٤١۱‹١٤١۱)دوادوبآو(۰۳٥۳)(٤۳۸)

يفيراخبلاو(۲۲7/۱)يلامألايفيرجشلاو(۳۳/۱٥)كردتسملايفمكاحلاو(٤٠۱/۹/9
ةاكشملايفيزيربتلاو(۹/٤٥٥١۱۷۳/۱١۱۷حتفلايفرجحنباو(۱1٠۸)درفملابدألا
يديبزلاو(411/۳)يبطرقلاريسفتو(۳۸۲۱ء۳۷۱۳ء۳۱۹۳)زنكلايفيدنهلايقتملاو((٢٢۲)

(٥/٥٥٠٠١1/٤۲)ةنسلاحرشيفيوغبلاو(۲/٤1۱)بيغرتلايفيرذنملاوفاحتالايف(٥/٠٠٠)

ةبيشيبأنبادنعو(٤/۲۲۸)ةوبنلالئالديفيقهييلاو‹((41۸۸ء40۸۰)عماوجلاعمجيفيطويسلاو
.(٩۲۱۷)روصتمنبدیعسننسيفو(١۱۹۲/۱)فنصملايف

.اهثيدحنمهححصومكاحلاوهجامنباهجرخأ(۸۷٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()



ةدابعلاةرطنق۲٦۳

مزتلملاءاذحىلصوًاعبستيبلابفاطضرألاىلإطبهاملمالسلاهيلعمدآنأيورو

امملعتويلؤسينطعافيتجاحملعتويترذعملبقافيتينالعويرسملعتكلنإمهَللا:لاقمث

الإينبيصينلهنأملعأىتحًاقداصًانيقيويبلقرشابيًاناميإكلأسأويبونذيلرفغافيسفنيف

ءكتيرذنمدحأتأيملوكلترفغدقينأهيلإهللاىحوأفيلتمسقامبةياوريفو

.اهدیریالناکنِإوةمغاريهوايندلاهتءاجورجاتلكءارونمهلترجتآوهينيع

يلعهحتفافديدجقلخاذهنإمهّللا:حبصأاذِإلوقيناكمالسلاهيلعليلخلاءاعد

اهفعاضواهكزويٽماهلبقتتةنسحهيفينقزراو«كناوضروكترفغمبيلهمتخاو«كتعاطب
اذهبیعدنمف:لاق؛میرکدودوميحرروفغكنِإيلاهرفغافةئيسنمهيفتلمعاموءيل

.همويركشىدأدقفءاعدلا

كلمأالوهركأامعفدعيطتسأالتحبصأينإمهّللا:لوقيناكمالسلاهيلعىسيعءاعد
.ينمرقفأريقفالفيلمعبًانهترم/تحبصأويريغديبرمألاحبصأووجرأامعفن[]

لعجتالوينيديفيتبيصملعجتالويقيدصيبءوستالويودعيبتمشتالمهللا

مسوملكيفايقتلااذإمالسلاامهيلعسايلإورضخلانألاقيمالسلاهيلعرضخلاءاعد

امفلانمةمعنلكهللاءاشاملبالإةوقالهللاءاشام:تاملكلاهذهنعلإاقرتفيمل
حبصأاذإتارمثالثاهلاقنمفءهللاالإءوسلافرصيالهللاءاشامءهللاديبهلكريخلاهللاءاش

.قرسلاوقرغلاوقرحلانمنمأ

نيبواننيبهبلوحتامكتيشخنمانلمسقامهَللا:لاقفاعدهنأرمعنبانعيورو
انعتموءايندلابئاصمهبانيلعنوهتامنيقيلانموكتمحرهبانغلبتامكتعاطنموكيصاعم
ءانملظنمىلعانرأثلعجاوءانمثراولااهلعجاوءانتييحأامانتوقوانراصبأوانعامسأب

النمانيلعطلستالوانملعىهتنمالوانمهربكأايندلالعجتالوءاناداعنمىلعانرصناو
ام ۰رپ

ةاكشميفيزيربتلاو(۸/۱٠5٠۲/١٤۱)كردتسملايفمكاحلاو(۲٠۳0)يذمرتلادنعثيدحلافارطأ(١)
=(1480)عماوجلاعمجيفيطويسلاو(۲۲۱/۱)افخلافشكيئينولجعلاو)٧۹٤۲)حيباصملا
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نيدلاىلعوةعانقلابايندلاىلعانعأمهّللا:لوقيهنعهللايضرباطخلانبرمعناكو
.ةعاطلاب

.كنعءانغتسالابانرقفتالوكيلإراقتفالاباننغأ:لوقيزيزعلادبعنبرمعناكو

تناكامينيبحأقلخلاىلعكتردقيو«بيغلاكملعبمهَللا:لاقفاعدهنأراّمعنعو
.يلريخةافولاتملعاذإينفوتويلريخةايحلا

ءانغلاورقفلايفدصقلاوءاضرلاوبضغلايفصالخإلاةملككلأسأينإمهلا
النعةرقوذهنيالًاميعتكلأسأو‹ردقلاباضرلاكلأسأو‹ةداهشلاوبيغلايفكتيشخو

(L1.ةلضمةنتفنموءاّرضنمكبذوعأوكئاقلىلإًاقوشتوملادعب/شيعلاةذلوعطقنت

نيلاضانلعجتالو‹نيدتهمةادهانلعجاوىوقتلاسابلانسبلأوءنآرقلاةنيزبايزمهلا

.رودصلايفختامونيعألاةنئاخملعتكنإفةنايخلانميرصبوءءايرلانميلمعو

:لاقفسئينجسلاهبلاطاملففطعتسادقو«بيطخلانبالاهنألاقيءارعشلاضعبلو

عمسيفريمضلايفامیرینماي
ىرولاينملسأثيحينملستال

بجأينوعداتلقكنإبراي

ينقشوءالبلادهجدقبراي

ةمحرينعقيضتفيكبراي

:مهضعبلو

اهحانجضوعبلادمىرينماي
اهرحنيفاهرعشتبانمیریو
افصلاقديفلمنلابيبدىريو

اهبوحمتةيوتبيلعنتماف

عضومهيلعیفخيالفىریو

عجوملارفيىوكشلابكيلإف

عرضتمبغارينإفبجأف
عزفملاتنأويلاحتقياضتو

عمسوآارطقلخلابونذنميه

ليلألاميهبلاليللاملظيف

لحناماظعلاكلتيفخملاو

لضفألازيزعلاريدقتبلك
لوألانامزلايفينمناكام

يلامألايفيرجشلاو(١۱٦۳٠٢٤٦۳۷)زنكلايفيدنهلايقتملاو(٥/٤۱۷)ةنسلاحرشيفيوغبلاو

يفيطويسلاو(440)ةليللاومويلايفينسلانباو(١/١۱۸ء٥/۷۸)فاحتإلايفيدييزلاو(۲۳۸/۱)
.(٤٤1)دهزلايفكرابملانباو.(۹۳)فاشكلايفرجحنباو(٦/۱۲۷)روثتملاردلا



ةدابعلاةرطنق٤۳

:رخآ

لهتباهيفاميفكملعبىفكهملعتتنأرمألييركوعدأ

ليحلاهبتقاضاذإكيلإالإهعزفمسيلدبعةبانإمحراف
لمألاينرغدقاملاطيننإفاهتذلوايندلانعياوهفرصاو

هللايسَحلَقفالوتنف:تارمعبسمويلكلاقنم:لاقهنأءادردلايبأنعو

رمآنمهمهيامهللاهافك/."«ميِظَعْلاشْرَعْلابرَوُهَوتلونبلعَوُهالإَهلِإاليذلا[0

.هترخآ

:ءيشهرضيملًاراهنوأاليلتاملكلاهذهلاقنم»:لاقلييبنلانعءادردلايبأنعو

هللابالإةوقالولوحالميظعلاشرعلابرتنأوتلكوتكيلعتنآالإهلِإاليبرتنأمهلا

دقهللانأوريدقءيشلكىلعهللانأملعأنكيملاشيملاموناكهللاءاشامميظعلالعل

نِاهتيصانبذخآتنةبادلكرشنمويسفنرشنمكبذوعأينإمهّللااملعءيشلكبطاحأ

.(میقتسمطارصىلعيبر

ةفوذحمةصوصخملاعفأوةصوصخمتاقوأدنعةنسحتسمةيعدأيف:سماخلامسقلا

:ديناسألا

نأدهشأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلِإالنأدهشأ»:لوقي°ءوضولاغابسإدنعاهنم
اهلاقنم:لاقي‹نيرهطتملانمينلعجاونيبوتلانمينلعجامهل؛هلوسروهدبعًادمحم

يفلعجاورونيبلقيفيللعجامهللا»:لقيلفدجسملاىلإجرخاذإاهنمو

يمامأو«ًارونيفلخلعجاوارونيرصبيفلعجاوارونيعمسيفلعجاوءآرونيناسل

ينطعأوارونيتحتوارونيقوفلعجاوارونيلامشنعوهارونينيميندهارون
الوًارشأجرخأملينإفكيلإاذهياشممقحبونيلئاسلاقحبكلأسأينإ|مهّللا.'رون
ينذقنتنأكلأسأفكتاضرمءاغتباو«كطخسءاقتإتجرخنكلوةعمسالوءايرالوًارطب

.۹١۱:ةيآلاءةبوتلاةروس(١)
(۱1/4)فنصملايفةبيشيبأنباو(۱/٠۱۸)يناربطلاو(۱۳۱)ةالصلايفملسمدنعثيدحلافارطأ(۲)

يقتملاو(۲/٥٠۳)حتفلايفرجحنباو(٥/٠)فاحتإلايفيدييزلاو)۰۱۹/۱٥۳۳/٢٦۲)دمحأو

.(۲/٠٥۳)للعلايفيزوجلانباو(۳۸۹۸ء۱۳۹٠٤۳۷۲)زنكلايفيدنهلا

.سابعنباثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(444ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)
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.°«تنأالإبونذلارفغيالهنإيبونذيلرفغتنأو«رانلانم

مهلااولوق»:لاق؟لوقناذامف:اولاق‹«اولوق»:مالسلاهيلعلاقناذآلادنعاهنمو
.«ةرخالاوايندلايفةيفاعلاووفعلاكلأسن

تاوصأوكراهنرابدإوكليللابقإاذهمهَللا:برغملاناذأدنعيلوق»:ةملسمأللاقو
."يلرفغاكتاولصروضحوكتاعد

اهلباجتسملاةباجتسملاةوعدلاهذهبرمهّللا»:لاقناذآلاعمساذإلِيناكو
[4۰4]اهلهأحلاصنمينلعجاواهيلعينفوتواهيلعينيحأصالخإللا/ةملكوقحلاةوعد
.المع

تأةمئاقلاةالصلاوةماتلاةوعدلاهذهبترمِهَللاءادنلاعمسنحلاقنم»:دالاقو

٠*هةمايقلاموييتعافشهلتلحهتدعويذلاًادومحمًاماقمهثعباوةليضفلاوةليسولادمحم

ًانيدمالسإلابوًابرهللابيضرهللاالإهلِإالنأدهشأنذؤملاعمساذِإلاقنم»:ليقو
.*«هبنذهلرفغالوسروًايبندمحمبو

وألهجأوأملظأوأملظأنأكبذوعأبرهللامسب:لقفلزنملانمتجرخاذإاهتمو

هللاىلعتلكوتهللامسب»:لاقفءهلزنمنملجرلاجرخاذإ:لاقكلامنبسنأنعو

.؟تیفکوتیقووتیدهكسح:هلليفللابالإةوقالولوحالو

رادةعبط(٩۹۹٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلاهلاقنسحدانسإبيردخلاديعسيأثیدحنم69

.ثيدحلا

لاقودوادوبأويذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٤ص١ج)ينغملايفيفارعلاظفاحلالاق)۲(

مراكميفيطئارخلادنعاهنإف«كتاولصروضحو»:هلوقنودةملسمأثيدحنممكاحلاوبيرغ

هجرخأثيدحلارادةعبطءايحإلاققحملاق.ةليللاومويلايفيرمعملايلعنبنسحلاوقالخألا

.بيرغنسح:لاقو(۳0۸۹)يذمرتلاويبهذلاهقفاووهححصو(۱۹۹/۱)مكاحلا

.(٦۹)ةليللاومويلالمعيفينسلانبادروأ)۳(

للعيفمتاحيبأنباو(٤۳0)(۳۰۲/۳)دمحأ(١/۸١۱‹۱0۹/۱)يراخبلادنعثيدحلافارطأ(8)

.(١١١١۱ء۱۹١6۱٠١61ء١۱١۲۱ء6۰۹۸۳)زتكلايفيدنهلايقتملاو(۱1۱١۲)ثيدحلا

.(١/46)ءامسألاوىنكلايفيبالودلاو(٠/۲٤)دئاوزلاعمجميفيمثيهلادنعثيدحلافارطأ()
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:لقيلفةالصلانمغرفاذإف«ىنميلاهلجرمدقيو.«كتمحرباوبأيلحتفاو تنأمهّللا»لقيلف

تکرابتمالسلارادانلخدأومالسلابانبرانيحففمالسلاعجريكيلإومالسلاكنمومالسلا

.هللاءاشامبوعديو""”«ماركإلاولالجلااذايتيلاعتو

تنأالإهلِإالنأدهشأكدمحبومهّللاكناحبس»:لقيلفسلجملانمماقاذإاهنمو
الإبونذلارفغيالهنإفيبونذيلرفغافيسفنتملظوًاءوستلمعكيلإبوتأوكرفغتسا
.سلجملاوغللةرافكءاعدلااذه:لاقي."«تنأ

دمحلاهلوكلملاهلهلكيرشالهدحوهللا1لإال»:لقيلفقوسلالخداذِإاهنمو
ذوعأوقوسلااذهريخكلأسأينإمهلاهللامسب.٩«ریدقءيشلکىلعوهوتیميويبحي

كبذوعأينِإمهللاءاهيفامرشنمواهرشنم/كبذومهلاءقوسفلاورفكلانمكب[٥]

ينتغامهّللا»:لقيلفنيدهيلعناكنإفءةرساخةقفصوأةرجافًانيمياهيفبيصأنأ

.«كاوسنمعكلضفيوكمارحنعكلالحب

(۱)

(۲)

(۳)

(£)

(0)

(1)

هريخكلأسأدمحلاكلفبوثلااذهينتوسكمهاد:لقيلفًاديدجًابوثسبلاذإاهنمو

نمهجامنباويذمرتلاهجرخأ:(ثيدحلارادةعبط٠٠٠ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق

ديمحيبأثيدحنمملسملولصتمبهدانسإسيلونسح:يذمرتلالاقةيهللالوسرةنباةمطافثيدح

ملسيلفهلوأيفدوادوبأدازو«كتمحرباوبأيلحتفامهللالقيلفدجسملامكدحألخداذإ»ديسأيبأو

.ۋ8يلاىلع
ثيدحنمملسمهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٠٠٥ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق

.نابوث

١ج)يفويلعثيدحنمتاوعدلايفيقهيبلاهجرخأ(446ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق
مويلايفققحملالاقنسحدانسإبجيدخنبعفارثيدحنمةليللاومويلايفيئاسنلاهجرخأ(۱٠٠ص
.حيحصوهو..(٢٢٤:٤٤٤)ةليللاو

بيرغلاقورمعثيدحنم:ثيدحلارادةعبط(٠٠٥ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق

هركذفيعضوهلب:ثيدحلارادةعبطءايحإلاققحملاقنيخيشلاطرشىلعحيحصلاقومكاحلاو

تومياليحوهو»انهدرتملهرخآيفةدايزهبدروهنأريغانلق(٤٦۹٤۳)عماجلافيعضيفينابلألا

.(ریدقءيشلکىلعوهو

اهيرقألاقوةديربثيدحنممكاحلاهجرخأ.(ثيدحلارادةعبط٠٠٥٠ص١ج)يفيقارعلاظفاحلالاق

هلعلوبرحنببيعشلراجرمعوبأهيف-يقارعلاظفاحلايأ-تلق.ةديربثيدحباتكلااذهطئارشل
.هيففلتخميدسألاناميلسنبصفح

دانسإلاحيحصلاقومكاحلاوبيرغنسحلاقويذمرتلاهجرخأ(٢٠٥ص١ج)يقارعلاظفاحلالاق

.بلاطيبآنبيلعثيدحنم



۷٦۳ةدابعلاةرطنق

."هلعنصامرشوهرشنمكبذوعأوهلعنصامهریخو

بهذيالوتنأالإتانسحلابيتأيالمهّللا»:لقيلفذههرکيةريطنمًاثيشىأراذإاهنمو

9للابالإةوقالولوحالوتنأالإتاثيسلا

ناميإلاونمألابانيلعهّلِحَأمهّللا»:ًاثالثريبكتلادعبلقيلفلالهلاىأراذِإاهنمو

مويرشنمكبذوعأوردقلاريخورهشلااذهريخكلأسأينإمهلااكرابمالاله
.رشحلا

حيرلاهذهريخكلأسأينإمهللا»:لوقيراهنوأليلنمتجاهحيرلاىأراذإاهنمو

."هيلاتلسراامرشواهيفامرشورشنمكبذوعأوهيلإتلسرأامريخواهيفامريخو

لوهرجانمرحتالمهل«نيرباغلايفهبقعىلعفلخاونيلعيفهباتكلعجاونينسحملا

.(هدعبانتمت

.يللاُيِمَّسلاَتْثَأكلِانِملَيَفَتابر:لقيلفقدصتاذإاهنمو

يئاسنلاونسحلاقويذمرتلاودوادوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٢١٠ص١ج)يقارعلاظفاحلالاق()

ءايحإلاققحملاق«فتصملاظفلبينسلانباهاوروءيردخلاديعسيبأثيدحنمةليللاومويلايف

هححصو(٤/۱۹۲)مكاحلاو(٤٤٠٤)دوادوبآوةليللاومويلالمع٦يئاسنلاهجرخأ-ميهاريإديس-

.حيحصوهوهريغو(۳/٠۳)دمحأويبهذلاهقفاوو

السرمرماعنبةورعثيدحنمتاوعدلايفيقهيبلاوةليللاومويلايفميعنوباوةبيشيبآنباهجرخأ()

١ج)يقارعلاظفاحلاهلاق.ادنسمهلعجفرماعنبةبقعنعينسلانبالةليللاومويلايفوتاقثهلاجرو

.(٢۰٠ص

رمعنباثيدحنميمرادلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٢۲٥ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۳(
هرکذنودهللاديبعنبةحلطثيدحنمهنسحويذمرتلاهاورو«اثالث»لقيملوريبكتلاقلطأهنآلإ

هركذو.«اثالثربكلالهلاىأراذإوييبنلاناك».ًالسرمةداتقثيدحنمتاوعالايفيقهيبللو«ريبكتلا

.(١۱۸۱)ةحيحصلايفىنابلألا
حيحصنسحلاقويذمرتلاهجرخأثيدحلارادةعبط(٢٠٠ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(4)

هجرخأ:ثيدحلارادةعبطءايحإلاققحملاق.بعكنبيبأثيدحنمةليللاومويلايفيئاسنلاو
يذمرتلاو(۷۱۹)درفملابدألايفيراخبلاو(١/۱۲۳)دمحأو(۹۳۳)ةليللاومويلايفيئاسنلا

.حيحصنسح:لاقو(٢٤۲/۳)

.١۱۲:ةيآلاقرقبلاةروس(0)



ةدابعلاةرطنق
۳1۸

."4نورابَرىلإاَناهنًاريَحلدبينأٰرىَسَع:لقيلفرسخخاذإاهنمو
oىeککو

بَر».٩'4ادشَرانرمأنماتلءيَحَوةمْحَركْنْدلنِاتباعابر:لقيلفرمأاذإاهنمو
)۳(

.”«يرمايلرُسَيَويرضيلحرش

َباَذَعاقفكَّناَحْبُسًالطاباذهَتْفلَحاميرل:لقيلفءامسلاىلإرظناذإاهنمو

.٩°ارينمًارَمَفَواجارس/اهيفلَعَجَواجوريِءاَمَسلايفَلَعَجيذلاكراترالا[6

«هتفيخنمةكئالملاوهدمحبدعرلاحبسينمناحبس»:لقيلفدعرلاعمساذإاهنمو

.°«كباذعبانكلهتالوكبضفبانلتقتالمهّللا»:لقيلفةقعاصىأراذإاهنمو

(9

بيصهلعجامهّللاءًاعفانًابيصوءًاثينهًابيسمهّللا»:لقيلفءامسلاترطماذإاهنمو
CRA

لقيلفبضغاذإاهنمو 2 ناطيشلانمينرجأوءيبلقظيغبهذاو«يبنذيلرفغامهّللا»:لقيلف

۹( .«ميجرلا

نمكبذوعنومهروحخنيفمهديكددرامهَللا»:لقيلفًاموقفاخاذإاهنمو

.٩«مهرورش

.۳۲:ةيألا؛ملقلاةروس(١)
.١٠:ةيالافهكلاةروس(۲)

.١٠٠٢۲:نايآلاءهطةروس(۳)
.١۱۹:ةيآلا«نارمعلآةروس()
١6.٠:ةيآلا«ناقرفلاةروس(0)
نعًاطوملايفكلامهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۳ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(1)

.ًاعوفرمهدجأملوًافوقومريبزلانبهللادبع
نمةليللاومويلايفيئاسنلاوبيرغلاقويذمرتلاهجرخأ.(۳١0ص١ج)ينغملايفظفاحلالاق(۷)

يئابلألاركذوناتلعدانسإلايفوفيعض:ءايحإلاققحملاقو.ديجدانسإبينسلانباورمعنباثيدح

.(١٤١٠)ةفيعضلايف

.هلوأيفنيسلاب«ابيس»هجامنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٠۳/۱٠0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۸)

.حيحصامهدانسإو.«اثيتهابيصهلعجامهللا»ةليللاومويلايفيئاسنلاو

نمةليللاومويلايفينسلانباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۱/٠٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۹)

.فیعضدنسبةشئاعثيدح



۳۹ةدابعلاةرطنق

.«لتاقأكيويرصنويدضعتنأمهّللا»:لقيلفىزغاذإاهنمو

«ينركذنمهللاركذدمحمىلعلصمهَّللا»:لقيلفهنذأتنطاذاهنمو

اذإو«تاحلاصلامتتهلالجوهتزعبيذلاهللدمحلا»:لقيلفءاعدلاةباجإىأراذِإاهنمو

.«لاحلكىلعهللدمحلا:لقيلفتأطبأ

كمكحيفضامكديبيتيصانكدبعنباوكدبعينإمهّللا»:لقيلفةههباصأاذإاهنمو
نمًادحأهتيطعأوأ«هباتكيفهتلزنأوأكسفنهبتيمسمسالكبكلأسأءكؤاضقيفذفان

‹يرصبرونو«يبلقعيبرميظعلانآرقلالعجتنأكدنعبيغلاملعيفهبترثأتساوأ«كقلخ

.٩"«يّمهوينزحباهذو‹يامعءالجو

هناكمهللالدبأوُهَمَههللابهذأالإكلذلاقفنزحًادحأباصأام»:ٍألَِييبنلالاق
.اًاجرف

یکتشااذإناکلعىبنلاةيقربهقریلفهریغدسجوأهدسجیفًاعجودجواداهنمو

ةيقربانضرأةبرتهللامسب»:لاقواهعفرمثضرألاىلعهتبابسعضوًاحرجوأاحرقناسنإلا

.هللانذإبانميقسهبىفشتانضعب

[٤٠4]هللامسب»:لقيلوعجولاعضومىلع/هديعضيلفهدسجيفًاعجودجواذِإاهنمو

.(رذاحأودجأامرشنمهتردقوهللابذوعأ:تارمعبسلقيلوءاثالث

شرعلابرهللاالإهلِإال؛ميلحلايلعلاهللاالإهلِإال»:”لقيلفبركهباصأاذإاهنمو

.فیعضدنسبیسوميبأثيدحنم=

نميئاسنلاويذمرتلاودوادوبأهجرخأثيدحلارادةعبط.(۳/۱٠٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱(

.بيرغنسح:يذمرتلالاقسنأثيدح
يفينسلانباويدعنباويناربطلاهجرخأثيدحلارادةعبط(١/٤٠0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

.فيعضدنسبعفاريبأثيدحنمةليللاومويلا
ثيدحنممكاحلاونابحنباودمحأهجرخأثيدحلارادةعبط(١/4٠0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

هعامسيففلتخمهنإفهيبآنعنمحرلادبعلاسرإنمملسناملسمطرشىلعحيحصلاقودوعسمنبا

.هيبآنع

.ةشئاعثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(4/۱٠0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(8)

يبأنبنامثعثيدحنمملسمهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١۱/٤٠0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(٥)
.صاعلا

٢٤۲م/٣ج/تاريخلارطانق



ةدابعلاهرطنق٠۳۷

نيئالٹوًاعبرأبكيمثءةلبقلاالبقتسمهنیميدسوتمثًالوأًاضوتيلف»:مونلادارأاذِإاهنمو

كطخسنمكاضربذوعأ»:لوقيمث.'"«نيئالثوًانالثهللادمحيونيثالثوًاثالثحبسيو

امكتنآتصرحولوكيلعءانثعيطتساالملاكنمكبذوعأوكتبوقعنمكتافاعمبو

ضرألابروتاومسلابرمهّللا»‹”«تومأوىيحأكمسابمهَللا»."”«كسفنىلعتيثثأ

لكرشنمكبذوعأناقرفلاوليجنإلاوةاروتلالْزَمو«ىونلاوبحلاقلافءيشلكبرو
سيلفرخالاتنأوءيشكلبقسيلفلوألاتنأءاهتيصانبذخآتنأةبادلكرشنموءيش

نيّذلايّنَعضقاءيشكنودسيلفنطابلاتنآوءيشكقوفسيلفرهاظلاتنآوءيشكدعب

نإمِهّللاءاهتاممواهايحمكلاهافوتتتناويسفنتقلختتنأمهللا».“رقفلانميننغأو

كمساب»°[ةرخألاوايندلايف]ةيفاعلاكلآسأينإمهلااهظفحافاهتيبحأنإواهلرفغافاهتمأ

«“«كدابعثعبتمويكياذعيقمهَلا»٩"«يبنذيلرفغافهعفرأكبويبنجتعضويبر

«كنمةبهروةبغركيلإيرهظتاجلاوكيلإيرمأتضوفوكيلإيسفنتملسأينإمهْللا»
نوكيو-'”«تلسرأيذلاكيبنبوتلزنأيذلاكباتكبتنمآكيلإالإكنمًأجلمالوًاجنمالو

.-هئاعدرخآاذه

.سابعنباثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(١/٤٠0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.يلعثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(٢٠0ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.عاطقناهيفويلعثيدحنمةليللاومويلايففيئاسنلاهجرخأ)۱/٥0۰(ينغملايفيقارعلاظناحلالاق(۳)

عماجلاحيحصيفينابلألاهححصوهيوقيولوألادضعيحیحصلصتمدنسبءاج:ءايحإلاققحملاق

.ةشئاعثيدحنم(۱)

ملسموةفيذحثيدحنميراخبلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٠٠/)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.ءاربلاثيدحنم

.ةريرهيبأثيدحنمملسمهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٠/٠٠0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)0(

.رمعنباثيدحنمملسمهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٥٠0ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)9

ثيدحنمةليللاومويلايفيئاسنلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٠/0٠0)ينغملايففيقارعلاظفاحلالاق(۷)
نإهعفرأكيويبنجتعضويبركمساب»:ةريرهيبأثيدحنمنيخيشللوديجدنسبرمعنبهللادبع

كدابعهبظفحتامباهظفحافاهتلسرأنإواهمحراف»:يراخبلالاقو«اهلرفغافيسفنتكسمأ

.«نيحلاصلا

ءاربلاثيدحنمهححصوةفيذحثيدحنميذمرتلاهجرخأ(٠/٠٠0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۸(

.هنسحو

.ءاربلاثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(٠/٠٠0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۹(



۳۷۱ةدابعلاةرطنق

[٢٠4]يفعزفيهنأهيلإىكشنيحديلولانب/دلاخلواليلاقاملقيلفهموننمعزفيناكنإو
نموهباذعوهبضغنمهللاتاملكبذوعأهللامسب:لقفكعجضمتذخأاذإ»:هللاقفهمون

.٩«نورضحينأونيطايشلاتازمهنموهدابعرش

.هيلعاهقلعواهبتككرديملنإواهلوقينأهدالوأنمكردأنمرمأيرمعنباناكو

ء؛ضرألاوتاوامسلارونتنأدمحلاكلمهَللا»:لقيلفليللايفدجهتللماقاذِإاهنمو
‹نهيفنموضرأالاوتاوامسلاتنأدمحلاكلو«ضرألاوتاومسلاموُيَفتنأدمحلاكلو

ةعاسلاو؛قحرانلاو«قحةنجلاو«قحكءاقلو؛قحلاكدعووءقحلاكلوقوءقحلاتنأ
7۳
۰یح

 

تمصاخكيفوءتبنأكيلإو«تلكوتكيلعوءتنمآكيوءتملسأكلمهلا
هلِإالىهلإتنأ«تنلعأاموتررسأامو«ترخأامو«تمدقامىلرفغاف«تمكاحكيلإو
۱۱.تنأالإ

ثعبلاهيلإوانتامأامدعبانايحأيذلاهللدمحلا»:لقيلفحابصلادنعظقيتسااذإاهنمو

°°ةردقلاوهللةزعلاوهللناطلسلاوهللةمظعلاوهللكلملاحبصأوانحبصأ»‹""ءروشنلاو

ًافينحميهاربإانيبأةلموءٍلَيدمحمانيبننيدو«صالخإلاةملكو‹مالسإلاةرطفىلعانحبصأ»
كبذوعنو«ريخلكىلإمويلااذهيفانثعبتنأكلأسأينإمهّللا».«نيكرشملانمناكامو

بيغرتلايفيرذنملاو(۱۸۱/۲)دمحأوء‹(١۸٠)تافصلاوءامسألايفيقهيبلادنعثيدحلافارطأ(١)

.(5/٤٠)روثتملاردلاىفىطويسلاو((/۲)

يذمرتلاو(١٥۱۳٠)هجامنباو(۱۹۹)نيرفاسملاةالصيفملسمو(۸/۸)يراخبلادنعثيدحلافارطأ(۲)

فاحتإلايفيديزلاوننسلايف(٥ء٤ء/۳)يقهيلاو(۸١۳)‹(۲۹۸/۱)دمحأو(٨)

(٥/١٦۱).

ملسموةفيذحثيدحنميراخبلاهجرخأثيدحلارادةعبط(٠/1٠0):ىنغملايفىقارعلاظفاحلالاق(۳)

`.ءاربلاثیدحنم

نمطسوألايفيناربطلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٦٠٠ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق€3

ضراألاوتاومسلاوناطلسلاوةردقلاوةوقلاولوحلاودمحلاوهللكلملاحيصأوانحبصأ»ةشئاعثيدح

ةمظعلاوءايربكلاوكلملاحيصأوتحبصأ»ىفوأيبأنبانمءاعدلايفهلو«نيملاعلابرهللءيشلكو

انحبصأ»دوعسمنباثيدحنمملسملوفيعضامهدانسإوهلاهيفنكساموراهنلاوليللاوقلخلاو
.هللكلملاحبصأو

نمةليللاومويلايفيئاسنلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(1٠0ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.ًاعوفرمبعکنبيبانعیزبآنباثيدحنمدمحأءاوروحيحصدنسبىزبأنبنمحرلادبعثيدح
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مصو.7ِ2..

اَمْمِلْعََوليللابْمُكافَوَنَييذلاوُهَو»:تلقكنإفملسمىلإهرجتوأًاءوسهيفحرتجننأ
.ةيآلا9”...ىسلجأىَضفيأهيفمكتبعكراهبمُر

ةوقالهللاءاشامهللامسب»«هيفامريخومويلااذهريخكلأسأحابصإلاقلافمهّللا»
ءوسلافرصيالهللاءاشامفلاديبهلكريخهللاءاشامهللانمفةمعنلكهللاءاشامئابلإ

انبنأكيلإوانلكوتكيلعانبرءًايبنلِيدمحمبوًانيدمالسإلابوًابرللاب/تيضر»هللالإ[]
.'ريصملاكيلإو

تاماتلاهللاتاملكبذوعأ:لوقيوىاعدلارخآىلإهللابانيسمأ»:لاقىسمأاذإو

ذخآيبرةبادلكرشنمورشيذلكرشنموءأربوًأرذامرشنمهئامسأوتاماعلا

.«ةيآلا...اهتيصانب

ددرأةلالضلانميدهتءةلاضلايداهوةلاضلابرمهَللا»:لقيلفءيشلضاذإاهنمو

.«كلضفوكءاطعنموكديباهنإف‹كناطلسوكتردقبيتلاضيلع

امريخوهريخكلأسأينإمِهَللا:لقيلواهتيصانبذخأيلفةبادوأًامداخىرتشااذإاهنمو

.“*«هیلعلبجامرشوهرشنمكبذوعأو«هيلعلبج

.١6:ةيآلاماعنألاةروس(١)
ركبيبأثيدحنميذمرتلاوهلوأدجأمل:ثيدحلارادةعبط(۱/٠٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۲(

ىلإهرجنوأًاءوسانسفنأىلعفرتقننأوهكرشوناطيشلارشويسفنرشنمكبذوعأو»هلثيدحيف
.دیجدانسإبيرعشألاكلاميبأثيدحنمدوادوبآهاور«ملسم

روصنموبأىورفنيثيدحنمبكرموه:ثيدحلارادةعبط(٠/٠٠0)يتغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)
حابصإلاقلافمهللا»وعديويهللالوسرناك»:لاقديعسيبأثيدحنمسودرفلادنسميفيمليدلا

رشوهرشنمكبذوعأوهيفامريخومويلااذهريخكلأسأًانابسحرمقلاوسمشلاوانكسمليللالعاجو
دنسميفىمليدلاروصنموبآىورفنيثيدحنمبكرموه:-يقارعلاظفاحلايأتلق.«هيفام
ًانكسمليللالعاجحابصإلاقلافمهللا»وعدييهلالوسرناك»:لاقديعسيبأثيدحنمسودرفلا
."هدعبامرشومويلااذهرشنمكبذوعنورقفلانمينتغأونيدلانعضقأانابسحرمقلاوسمشلاو
هتكربوهادهوهرونوهرصنوهحتفمويلااذهريخكلأسنانإمهللا»يرعشألاكلاميبأثيدحنمدوادوبآو

ثيدحلاوءاربلاثيدحنمدارفألايفينطقرادللو.ديجهدنسو«هدعبامرشوهيفامرشنمكبذوعأو
نباثيدحنمةليللاومويلايفيرمعملايلعنبفسعللوء«ةليللاهذهريخ»ءاسملايفملسمدنع
.ءًاضيأكلذلاقحبصأاذإو»:ملسملاقمث.دوعسم

ثيدحنمهجامنباودوادوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۷/۱٠0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(4)

..دیجدنسبهدجنعهیبآنعبیعشنبورمع
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امكنيبعمجوكيلعكرابوكيفهللاكراب»:لقيلفًاملسمحاكنلابانهاذإاهنمو
)1(
(.

.*”ءكلاموكلهأيفكلهللاكراب»:هليضقملللقفنيدلاتيضقاذإاهنمو

ىلعوهيلعينلضفوهبءالتبااممينافاعيذلاهللدمحلا»:لقيلفًالتبمىأراذإاهنمو

.«الیضفتهقلخنمریثک

‹كئالبىلعًاربصوءكتيفاعليجعتكلأسأينإمهّللا»:لقيلفضرماذإاهنمو

.«كتمحرىلإايندلانماجورخو

انادهفانيلعَنَممعطيالومعطييذلاهللدمحلا»:لقيلفلكألانمنمغرفاذِإاهنمو

ءهنعىنغتسمالوءیفاکمالوعدومريغهللدمحلا0لکوءاناقسوانمعطأو

ءةلالضلانمانادهوءءارعلانماناسكوبارشلانماناقسوماعطلانمانمعطأيذلاهللدمحلا

.«اليضفتهقلخنمريثكىلعانلّضفوىمعلانمانرصبو

ءمانتاليتلاكنيعبينسرحامهّللا»:لقيلفهيلعلخدوناطلسنمفاخاذإاهنمو
[٤٤4]لقيلعاهبتمعنأةمعننممكفيئاجر/تنأوكلهأالومارياليذلاكفنكبينفنكاو

ذوعأينإمِهّللا«ينلذختملفيربصاهدنعلقاهبيتتيلتبامكو«ينمرحتملفيركشيدنع
.٩«هرحنيفهدیکلعجاو«هرشنمكب

بروعبسلاتاوامسلابرمهلا:لقفناطلسملظتفخاذإ:دوعسمنبالاقو
يلعطرفينأسنإلاونجلانمهعابتأوهعايشأونالفنمًاراجيلنكءميظعلاشرعلا

.«كريغهلِإالوكؤانثلجوكراجزعىغطيوأ؛مهدحأ

نمكبذوعنومهروحنيفكلعجنانإمهّللا»:لاقًاموقفاخاذإٍَييبنلاناكو
قيفوتلاهللابوةيافكانركذايمفوةريثكلاوحألاهذهيفةيعدألاو.*«مهرورش

نمهجامنباويذمرتلاودوادوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۷/۱٠٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.حيحصنسح::يذمرتلالاقةريرهيأٹثیدح

:لاقةعيبريبأنبهللادبعثيدحنميئاسنلاهجرخأ:(00۸/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.نسحهداتسإوهركذفلاق«يلإهعفدفلامهءاجفًافلأنيعبرألييباينمضرقتسا»

.(٥/۳۱۲)قشمدخیراتبیذهتيفركاسعنباو(۱٤٤۳)زنكلايفيدنهلايقتملادنعثيدحلافارطأ()

يديبزلاو(۲٠٠۱۸۰)زنكلايفيدنهلايقتملاو(٤/٥٠4)دمحأو(۷١١۱)دوادوبأدنعثيدحلافارطأ()
۲7(0ء٤١1)يوونللراكذألايفو(٥/٥٠٠)فاحتإلايف

 



ةدابعلاةرطنق۳۷

ءاعدلابادآيف:سداسلامسقلا

:ةرشعةلمجلابيهو

روهشلانمناضمروءةنسلانمةفرعمويكءةفيرشةمولعمًاتاقوأهلدصرتينأ:لوألا

‹ناذالاةرضصحوءرطملالوزندنعوءليللانمرحسلاتقوو‹عوبسألانمةعمجلاةليلو

.-راثكإلاةفاخماهتكرت-راثآهيفتدرودقهلكاذهنإفهللاليبسىففصلاةرضحو

‹ةماقإلاوناذألانيبوءةالصلافلخلثمةفيرشلالاوحألادنعءاعدلامنتغينأ:يناثلا

كلذيفراثآلاتکرت مدقتامككلذریغوثيفغلالوزنوءمئاصلاراطفإدنعدوجسلاینو

.-ليوطتلاةفاخم

نعىورمكلذوءهيطبإضايبىريثيحبهيديًاعفارةلبقلالبقتسموعدينأ:ثلاثلا

امهدرينأهيديعفراذِإهدبعنميحتسيمكبرنإ:مالسلاهيلعناميلسلاقوقييبلا

.لالغألابلغتنألبقيديألاهذه/اوعفرا:ءادردلاوبألاقو30

نبالاقوَييبنلانعرمعكلذىورءاعدلارخآدنعههجوامهبحسمينأيغبنيمث

ىلإهرصبعفريالوههجويلياممامهنوطبلعجوهيفكٌمضمالسلاهيلعاعداذِإناك:سابع
نفطختلوأءاعدلادنعءامسلاىلإمهراصبأعفرنعماوقأنيهتنيلا:مالسلاهيلعلاقءءامسلا
.مهراصبأ

.رهجلاوةتفاخملانيبتوصلاضفخ:عبارلا

مهتاوصأسانلاعفرةنيدملانمانونداملفولييبنلاعمانمدق:لاقیسوميبنعو

قانعأنيبومكنيبنوعدتيذلانإوًابئاغالومصأنوعدتالمكنإسانلااهيأ»:لاقفريبكتلاب
.€يْفخًَواعْوَضَتْمُكَيَراوكا:ىلاعتهللالاقمكباقر

لاقوةريرهيبأثيدحنمملسمهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(4۷۳/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.ةالصلايفءاعدلادنع

.00:ةيآلا«فارعألاةروس(۲)

يذلاظفللافالتخاعمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(۷۳٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)
.دواديبألفنصملاهركذ
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.4ً٩ايفَخءادنهرٰىداَترَ:لاقفايركزفصوو

عرضتلاحنوكينأيغبنييعادلالاحنإف؛ءاعدلايفعجسلافلكتيالنأ:سماخلا

يفليفو.“”«روهطلاوءاعدلايفنودتعيموقنوکیس»:مالسلاهيلعلاق«هبسانيالفلكتلاو

.عاجسأللفلكتلا:هانعمليق."”€نيدتعملابحيالهنإو#:ىلاعتهلوق

كلسأينإمهّللا:لوقينأمكدحأبسحبءاعدلايفعجسلاومكايإ»:مالسلاهيلعلاقو

*«لمعولوقنماهيلإبرقيامورانلانمكبذوعأولمعولوقنماهيلإبرقياموةنجلا

.ةمدقتملاةروثأملاتاوعدلازواجتيالنأىلوألاو

.قالطتالاوةحاصفلاناسلبال«راقتفالاوةلذلاناسلبهللاعدا:فلسلاضعبلاقو

ًاعْوَضَتْمُكَيَراوُعْذا»:ىلاعتلاقءبلقلاراضحإمعوشخلاوعرضتلا:سداسلا

.°°'€ًابَحَرَوًابََراًنَنوُْدَيَو®:لاقو.«ةيْفخو

.”«هعرضتعمسيىتحءالتباًادبعهللابحأاذإ»:مالسلاهيلعلاقو

[41۲]نموعومدلاكينيعنم/يلبهءايبنألاضعبىلإىحوأىلاعتهللانإ:ثيدحلايفو

ىلإهللاىحوأربخلايفو«بيجمبيرقينإفينعدامثعوشخلاكبلقنموعوضخلاكسفن
.بلقلاراضحإنمدبالودعترتكصئارفوينعدا:مهضعب

ءاعدلابمزجينيغبنيو.الالوهاسبلقنمبیجتسيالهللانإ:ثيدحلايو

.۳:ةيآلا؛ميرمةروس(١)
نابحنباوهجامنباودوادوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(4/۱1٤4۷)ىنغملاىفىقارعلاظفاحلالاق(۲)

.لفغمنبهللادبعثيدحنممكاحلاو
.٥0:ةيألافارعألاةروس(۳)

نعيراخبللوقايسلااذهببيرغ:ثيدحلارادةعبط(٤۷٤ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)٤(

باو«كلذالإنولعفيالليهللالوسرباحصأتدهعينإفهبنتجافءاعدلانمعجسلارظناو»سابعنبا

.ةنجلاكلأسأوهيفولماوكلابكيلع»ةشئاعثيدحنمدانسإلاحيحصلاقوهلظفللاومكاحلاوهجام

ِ.«هرخآىلإ

.00:ةيالاىايبنألاةروس()

دنسميفيمليدلاروصنموبأبرا:ثيدحلارادةعبط(470/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

بحأينإفهعد»هيفو«ثيدحلا....ابصءالبلاهيلعبًصادبعهللابحأاذإ»سنأثيدحنمسودرفلا
.فيعضامهدنسوةمامأيبأثيدحنميناربطللو«هتوصعمسأنأ

=يذمرتلاهجرخأ:ثيدحلااذهىنعميف:ثيدحلارادةعبط(۱/٥4۷)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۷)



تثشنإيلرفغامهلامكدحألقيال»:ثيدحلايفوءةباجإلابنمؤيو ةلأسملاىلعمزعيلتنش

ءاعدلايفحليلو.".«ءيشهمظاعتيالهللانإفةبغرلامزعيلفمكدحأاعداذإفهلهركمالهللنإف

ملاممكدحألباچتسیا:مالسلاهيلعهلوقلةباجإلاءىطبتسينأيغبنيالونالهررکیو

."هاميركوعدتكنإفًاريثكهللالأسافتوعداذإفيلبجتسيملفتوعد:لوقيلجعي

.ةياجإلاوجرأانأو«ينباجأامفةجاحةنسنيرشعذنمهللاتوعدينإ:مهضعبلاقو

.ينينعيالامكرتلينقفوينأ:لاق؟يهوامو:ليق

هتمعنبيذلاهللدمحلا:لقيلفةباجإلاهيففرعتفةلأسمهبرمكدحألأساذإ»:ٍألَيلاقو

.»لاحلكىلعهللدمحلا:لقيلفكلذنمءيشهنعًاطبأاذإو«تاحلاصلامتت

.«اًمُكّتوَُدتبتيجأدل:لاقنوراهویسومنعًاربخمیلاعتهلوقيفليقو

:ىلاعتلاقةنسةئامدعبتعقوفهموقىلعاعدمالسلاهيلعًاحوننأ:ليقو

:اودشناو.“'€ْباَذَعْلَاْمُهَءاَجَلٰىَمَسُملجأالووِباَذَعلابَكنولحْعََبَو»

ءاعدلاعنصامكيردياموهيردزتوءاعدلابًازهتأ

ادبيالوهبونذنمةبوتلاوءهلوسرىلعةالصلاوهللاركذبءاعدلاحتفتسينأهليغبنيو

°”«باهولاىلعألايبرناحبس»:لوقيوءاعدلاحتفتسي/مالسلاهيلعهنألاقيو«لاؤسلاب7
يضقيفنيتجاحلأسينأنممركأهللانإفيلعةالصلاباوأدبافةجاحهللامتلأساذإ»:لاقو

داهزدحأوهويرملاحلاصهبدرفتدانسإلاميقتسملاقومكاحلاوبيرغلاقوةريرهيبأثيدحنم=
.فيعضهنكل-ظفاحلايأتلقةرصبلا

.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتمثيدحلارادةعبط(4۷0/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)

`.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:(٠/1۷0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
ثيدحنمتاوعدلايفيقهيبلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(471/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

0.فيعضدانسإبًارصتخمةشئاعثيدحنمهوحنمكاحللوةريرهييأ

۰.۸۹:ةيالا«سنويةروس)٤(

.0۳:ةيآلا؛توبكنعلاةروس(0)
يأتلقدانسإلاحيحصلاقومكاحلاودمحأهجرخأ:(476/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)

.روهمجلاهفعضيناميلادشارنبرمعهيف:ظفاحلا



۳V۷ةدابعلاةرطنق

.عمسمنملبقيالىلاعتللانإفىلاعتهللءاعدلاصلخيلو”«ىرخألادريوامهدحأ

يفبيرقلاببسلاوهوعرضتمبلقبىلاعتهللاىلعلابقإلاوملاظملادروةبوتلا:عباسلا
.ةجاحلا

هللاىحوأفءاوقسيملفًاثالثسانلابيقستسينارمعنبىسومجرخ:لاقبعكنعو
:لاق؟هجرخنیتحوهنمبراي:لاق؛كعمنملالوكلبيجتسأالفًاماّمنمكيفنأهيلإ

نممكعمجأبهللاىلإاوبوت:ليئارسإينبلىسوملاق.ًامامننوكأوةميمنلانعمكاهنأىسوماي
.وقسفاوباتف.ةميمنلا

ءلافطألاوةتيملااولكأىتحنينسعبساوطحقليئارسإينبنأينغلب:لاقنايفسنعو

يلإمتيشمول‹مهئايبنأىلإهللاىحوأفءنوعرضتيولابجلاىلإنوجرخيكلذكاوناكو
الينإفءاعدلابمكتتسلالكتوىامسلانانعمكيديأغلبتو؛مكبكرىفحتىتحمكمادقأب

.اورطمفاولعففءاهلهأىلإملاظملااودرتىتحًايكابمكلمحرأالوًايعادمكلبيجأ

مهربخأنأمهيبنىلإهللاىحوأفءآرارماوجرخفليئارسإونبطحق:رانيدنبكلاملاقو

نممكنوطبمتألموءامدلااهبمتكفسدقًافكأَيلِإنوعفرتوءةسجننادبأبّىلِإنوجرختمكنأ
.ًادعبالإينماودادزتنلومكيلعيبضغدتشادقنآلا«مارحلا

اهمئاوقةعفاراهرهظىلعةاقلمةلمنبعفيقستسيجرخمالسلاهيلعناميلسنأىوريوا

بونذبانکلھتالفكقزرنعانبانغالوكقلخ-نمقلخنإمهللا:لوقتيهوءءامسلاىلإ

.مکریغةوعدبمتيقسدقفاوعجرا:نامیلسلاقف.انریغ

ءىطبتساانأورطملانوؤطبتستمتنأ:لاقف.كيرانلعدا:رانيدنبكلاملليقو/

.رجحلا

امهللاو:لاقف؟بنذنمكلامأ:ىسيعهللاقفءادحاوالجرلإاوعجرف«عجريلفًابنذمكنم

تزواجاملفءەذهينيعباهيلإترظنفةأرماتّررمفيلصأمويتاذينآريغءيشنمملعأ

اهبةأرملاتعبتأفاهتعزتناافينيعيفيعبصإتلخدأ

يبآىلعفوقوموهامنإوًاعوفرمهدجأمل:ثيدحلارادةعبط(471/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)
.ءادردلا

.تايليئارسإلاليبقنميهامنإوحيحصدنسبالإحصيالوهلدنسالاذه(1)
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۳V۸ةدابعلاةرطنق

.اوقسفبصمثًاباحسءامسلاتللجتفاعدفعدا:ىسيعهللاق

ةثالثاوراتخافءمالسلاهيلعدواددهعىلعطحقسانلاباصأ:يناسغلاىيحيلاقو

انملظنّمعوفعننأكتاروتيفتلزنأكنإمهللا:مهدحألاقفنوقستسياوجرخفمهئاملعنم

.انعفعافانسفنأانملظاننإ

.انقتعافانءاقرأقتعننأكتاروتيفتلزنأكنإمهَللا:يناثلالاقو

نإمهّللا«انباوبأباوفقوذإنيكاسملادرنالنأكتاروتيفتلزنأكنإمهَللا:ثلاثلالاقو
.اوقسفءانءاعددرتالفكباببانفقوكنيكاسم

هيلعكيثنميناكملموقلايب,هجوتدلو:يوبلإفشكيلوءبنذبالإءالبلالزنيال

عدتالوءةلاضلالمهتالفيعارلاتنأفءةبوتلابانيصاونو«بونذلابكيلإانيديأهذهف؛مالسلا

‹ىفخأورسلاملعتتنأوىوكشلاتعفتراوريبكلاقروريغصلاعرضدقفءةعيضمرادبريسكلا

وقللإهلاحونمسايتالهنا؛اوکلهیفاوطنقينألبقكڭثايغببمهثغأفمهلا

نبناسحلوقيكلذينو‹لابجلاك/ءامسلاتخرأىتحهمالکمتآامف:لاق.°”نورفاكلأ[1

:تباث

سابعلاةرخغبمامغلاىقسفهبدجعباتتذإةفيلخلالآس

ساتنلالودكاذبيبللاٹرويذلاهدلاوونصويبنلامع

سأيلادعببانجألاةرضخمتحبصأفدالبلاهبكيلملاىحأ

نينمؤملاريمأاي:اولاقفرافغتسالاىلعدزيملفيقستسيرمعجرخ:لاقيبعشلانعو

؟تیقستساكانيأرام

ُهَنِإْمُكَبَراورْفْعَتْسَأ®:لاقمث رطملااهبلزتتسييتلاءامسلاحيداجمبهلاتلاس:لاق
e

اودراوُرْفْغَتُسساو.ةيالا6....ارافَغناک

يفطرشوهورادملاهيلعكلذنإف؛ًالالحهبرشمويعادلامعطمنوكينأ:نماثلا
.ءاعدلاةياجإ

.۸۷:ةيآلا؛ءفسويةروس (١)
.۱١:ةيألاحوةروس)۲(

۹:ةيآلا؛دوهةروس)۳(



۳۷۹ةدابعلاةرطنق

بيطفكلذتدرأاذإ»:لاقءاعدلاباجمينلعجينأهللاعداهللالوسراي:دعسلاق

.(؟كتمعط

ةمقلحيتافملانانسأوءءاعدلااهحيتافموىلاعتهللانزاخميفةنوزخمةمحرلا:لاقيو

.لالحلا

النكلومهءاعدلبقيالفلوهجملامارحلابنوشيعينامزلارخآلهأنإ:لاقيو

.هبنوذخاۇي

.ةرخاألانودةصاخاينالاءاعدهبلبقيال:ليقو

هللاىلعميركيقتملانإفءهيهانمنعيهتنيوهللارماوأبيعادلارمتأينأ:عساتلا

.°«ٍَالَضيفالإَنيرفاكْلااَاَمَوِ:ىلاعتهللالاقلادنعتوقممرجافلاويصاعلاو
.هملظنمىلعلوبقمهءاعدنإفًامولظميعادلانوكينألإ

يتزعو:هللالوقيباحسلاقوف«عفرتاهنإفمولظملاةوعداوقتاا:ثيدحلايفو

[416]هستنمملعياملءاعدلاكرتينأ/يصاعلليغبنيالنكلو."«نيحدعبولوكنرصتأل

.وعديمثبوتينكلو

رشباجدقىلاعتهللانإفءهسفننمملعيامءاعدلانممكدحأمنميال:نايفسلاقو

.””نوثعبيمويىلإينرظنا:لاقسيلبإقلخلا

:سيقنبيدعللجرلاق.رارصإلاىلعىدامتيوهريغنمءاعدلالأسينأيغبنيالو

.ىلهللاعدا

.يءاعدنودكلرفغيهللاعطأنكلوءهسفننعزجعدقنمتلأسيخأنبااي:لاق

.ىلاعتهللاىلعمكحتلاعقومعقيكلذنإفءاعدلايفدعلازواجتيالنأ:رشاعلا

.١٠:ةيآلاءدعرلاةروس()
يفينولجعلاو(٤1۳)يزارلامتاحيبأنباو(۱۸1/۱)ريبكلاخيراتلايفيراخبلادنعثيدحلافارطأآ(۲)

ر.الايفيطويسلاو)004/۲ء۸V\:1V٦V««AV(ةحيحصلايفينابلألاو(1۹/۱)افخلافشك

دئاوزلاعمجميفيمثيهلاويناربطلاو(۸٦۳1و٤٤٦۲و١۱۹۷)يذمرتلاو.(۲/۱١۳)روشملا

.(۱/۹۲)كردتسملايفمكاحلاو(۱۸۸/۳)بيغرتلايفيرذنملاو(١/١٠)

.١٠1:ةيآلا«فارعألاةروس(۳)



ةدابعلاةرطنق۳۸

هيلعناميلسكلملثمًاكلميلبهوءمالسلامهيلعءايبنألاةجردلثميتجردلعجاو

.مالسلا

ينكلهأمهَللا:لوقينألثم:ىلاعتهللاىلعطخسلامقومعقويءاعدوعديالكلذكو
رقفلاناكنإينرقفأوأيلريختوملاناكنإينتمأ:لوقيفكلذديقينأالإهبشأاموينرقفاو
.ملعأهللاويلريخ

نإف؛ءاعدلابءالبلادرءاضقلانإ:هلليق؟هلدرمالءاضقلاوءاعدلاةدئافام:ليقنإف
ببسءاملاوء؛مهسلادرلببسسرتلانأامكءةمحرلابالجتساوءالبلادرلببسءاعدلا

ءاعدلاوءالبلاكلذكفناعفادتيفمهسلاعفديسرتلانأامكف«ضرألانمتابنلاجورخل

اوذخ#:ىلاعتلاقدقوحالسلالمحتالنأهللاءاضقبفارتعالاطورشنمسيلو‹ناجلاعتي

.هڳانلهللابتكامالإانبيصينللق:لاقهنأعم”«مكرذح

نلهنأمعزتتسلأهللاحوراي:مالسلاهيلعىسيعللاقنيعللاسيلبإنأيوردقو

كلرّدق/نإفلبجلاةورذنمًاذِإكسفنمراف:لاق.ىلب:لاق.كلهللارّذقامالإكبيصي[]
.هبرربتخينأدبعللسيلوهدبعربتخيهللانإهللاودعاي:لاق.ملستفةمالسلا

یھتنلموهوهللاعمبلقلاروضحیعدتسيوهللارکذهنأ:ةدئافلانمًاضيأءاعدلايفمث

."«ةدابعلاخمءاعدلا»:مالسلاهيلعلاقدقوءةدابعلا

لولحوأمهبةجاحلالوزندنعالإهللاىلإمهبولقفرصتتالنأقلخلاىلعبلاغلاو
دريءاعدلاوءءاعدلاىلإجوحتةجاحلاف«ضيرعءاعدوذفرشهسماذإناسنالاوءةعراق

دريهنأل؛ءايلوألاوءايبنألابالكومءالبلاراصكلذلوةناكتسالاوعرضتلابىلاعتهللاىلإبلقلا

َنِإالك:ىلاعتلاق«لاوحألابلاغيفنايغطلاورطبلاببسبفىنغلاامآو.عرضتلاببلقلا
.قيفوتلاهلايو.”€تَْتشَأهاونأىَفْطَبلَناَسْنإلا

.١۷:ةيألاىاسنلاةروس(١)
ةاكشميفيزيربتلاو(۲۹/0ء۲/٤8)فاحتإلايفيديبزلاو(۳۳۷۱)يذمرتلادنعثيدحلافارطأ(۲)

بيغرتلايهيرذنملاو(٤۳۱۱)زتكلايفيدنهلايقتملاو(١44/۱)رجحنباو(۲۲۳۱)حيباصملا
.(۱/4۸0)افخلافشكيفينولجعلاو(۲/۸۲٤)

.١٠۷:ناتيالا؛قلعلاةروس(۳)



۳۸۱ةدابعلاةرطنق

°”ركذلاةليضفيف:يناثلالصفلا

يِنوُرُكذاَف»:ىلاعتهلوقكلذىلعلديوةلمجلاىلعهتليضفيف:لوألا

4ر
ملعتیتم:اولاقفءهنماوعزفف.يبرينركذيىتمملعأينِإ:لاقينانبلاتباثنعو

؟كلذ

َنيِذَلاَ»:لاقو.4ًاريثَكًاَركِذهللااورُكْدأ»#:لاقو.ينركذهتركذاذإ:لاق
.°”4ًادوُعَْوًاماَبِقهللاَنوُرُكذَب

مذيفلاقو.ةيالا°”....كيفَنيفكبَررُكذأَو»:لاقو.ةينالعلاورسلاوضرملاو

هلسابعنبالاق.ڳربْكأهللارُكِذَلَو»:لاقو.للتالإهللنوُرُكْذَيالو:نيقفانملا

:ناهجو

.هایإمکركذنممظعأمكلهللاركذ:امهدحأ

.تايالارئاسيفهاوسةدابعلكنممظعأهللاركذنأ:رخالاو

“«ميشهلاطسويفءارضخلاةرجشلاكنيلفاغلايفهللاركذ:لاقهنألييبنلانعو
]٨۱٤[.«نيرافلانيب/لتاقملاكنيلفاغلايفهللاركذو»

.٩«يبهاتفشتکرحتوينركذاميدبعممانأىلاعتهللالوقي»:لاقو

.يلازغلامامإللءايحإلاباتكنمذوخأملصفلااذه(١)
.١١٠:ةيآلاقرقبلاةروس(۲)
.£١:ةيألا«بازحألاةروس(۳)
.١۱۹:ةيألا؛نارمعلآةروس(4)
.٢٠۲:ةيآلا«فارعألاةروس()
.١١٤٠:ةيآلاىاسنلاةروس()
.4©:ةيألا«توبكنعلاةروس(۷)

يفيقهيبلاوةيلحلايفميعنوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٠407/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۸)

.ثيدحلا«رجشلاطسويف»:لاقو«فيعضرمعنباثيدحنمبعشلا
ةريرهيآثيدحنمنابحنباويقهيبلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(40۷/۱)ينغملايفظفاحلالاق)۹(

.دانسإلاحيحصلاقوءادردلايبآثيدحنممكاحلاو



۳AYةدابعلاةرطنق

الو:اولاق«هللاركذنمهللاباذعنمهلىجنألمعنممدآنبالمعام»:ًاضيألاقو

نأبحأنم»:ٍوأَيلاقوءاثالثاهلاق.ءعطقنيىتحكفيسببرضتنأالإ»:لاق؟داهجلا

.""«ىلاعتهللاركذرثكيلفةنجلاضايريفعتري

حبصأ]"”ىلاعتهللاركذببطركناسلوتومتنأ»:لاقف؟لامعألالضفأنعلئسو

.'*«ةئيطخكيلعسيلويسمتوحبصت[هللاركذببطركناسلويسمأو

نموهللاليبسيففويسلامطحنممظعأيشعلاوودغلابهللاركذل»:مالسلاهيلعلاقو

.°”اجسلاملاكئاطعإ

الميفينركذاذإویسفنيفهتركذهسفنيفيدبعینركذاذإ:ىلاعتهللالوقي»:لاقو

تبرقتًاعارذينمبرقتاذإوًاعارذهنمتیرقتًربشيئبرقاذإوهالمنمريخالميفهترذ

.ةباجإلاةعرسةلورهلابينعي.«هيلإتلورهىلإىشماذإوًاعابهنم

هللاركذلجرمهتلمجنمو:هلظالإلظالمويهشرعلظيفهللامهلظيةعبس»:لاقو

.«ىلاعتهللاةيشسخنمعومدلابهانیعتضامففًايلاح

مككيلمدنعاهاكزأومكلامعأريخبمكتبنأالأ»:لاقمالسلاهيلعهنعءادردلايبأنعو

فنصملايفةبيشيبأنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(407/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱(

.نسحدانسإبذاعمثيدحيفيناربطلاو

نمءاعدلايفيناربطلاهاوروفیعضدنسبذاعمثیدحنميناربطلاوفنصملايفةبيشيأنباهجرخأ(۲)

ينغملايفيقارعلاظفاحلاهلاق«اوعترافةنجلاضايربمتررماذإ»:ظفلبيذمرتلادنعوهوسنأثيدح
.ثيدحلارادةعبط(٢٤٤ص١ج)

ءاعدلايفيناربطلاونابحنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١/458)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۳(

.ذاعمثيدحنمبعشلايفيقهيبلاو

نمبيهرتلاوبيغرتلايفيناهبصألامساقلاوبأهجرخأ:(458/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)٤(
النمهيفو«ةثيطخهيلعسيلوحبصيويسميهللاركذببطرهناسلوىسمأوحبصأنم»سنأثيدح

.فرعي

لصألايففيعضدنسبسنأثيدحنمءانيور:ثيدحلارادةعبط(١/498)ينغملايفظفاحلالاق)0)

.دیهمتلايفربلادبعنباهاورامكرمعنبالوقنمفورعموهو
.ةريرهىبأثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(408/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(١/458)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۷(
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.لجوزعهللاركذ»:لاق؟هللالوسرايكلذامو:اولاق؟«مكقانعأاوبرضيومهقانعأاوبرضتف

يطعأاملضفأهتيطعأيتلأسمنعيركذهلغشنمىلاعتهللالوقي»:مالسلاهيلعلاقو
.°”«نيلئاسلا

[4۱۹]ةعاسحبصلادعب/ينركذامدآنبااي:لاقلجوزعهللانأانغلب:فلسلاضعبلاقو

هيلعبلاغلاتيأرفهبلقىلعتعلطادبعامّيأ:لوقيىلاعتهللانإ:ءاملعلاضعبلاقو

.هسينأوهثداحموهسيلجتنكوهتسايستيلوتيركذبكسمتلا

ءهنسحأامىلاعتهللانيبوكسفننيبلجوزعهللاركذ«ناركذركذلا:نسحلالاقو

.هللامرحامدنعلجوزعهللاركذكلذنملضفأومظعأو

یسوميبأنعولجوزعهللاركاذالإىشطعايندلانمجرختسفنلك:نأىوريو
.«تيملاويحلالثمهللاركذياليذلاوهللاركذييذلالثم»:لاقٍِْيَيهنع

ركذلالهأنوسمتليقرطلابنوفوطيةكئالمهللنإ»:لاقمالسلاهيلعهنعةريرهيبأنعو

ايندلاءامسىلإمهتحنجأبمهنوفحيفمكتجاحىلإاوّكلهاودانتهللانوركذيًاموقاودجونف
ء؛كنودجميوكنوربكيوكنوحبسي:اولاق؟يدابعلوقيام:مهبملعأوهومهبرمهلأسیف

هللاوالنولوقي:لاق؟اهوأرلهولوقي:لاق.ةنجلاكنولأسي:اولاقيننولأسيام:لوقيف

دشآاوناکاهوأرمهنآول:نولوقي:لاق؟اهوأرمهنآولفیکو:لوقيف:لاق.اهوأرامبراي

لوقيف:لاق.لاحلااذهىلعرانلاكلذكو:لاق.ةبغراهيفمظعأوًابلطرًاصرحاهيلع

مه:لاق.ةجاحلءاجامنإومهنمسيلنالف:مهيفكلملوقيف.مهلترفغدقينأمكدهشأ

.٩«مهسيلجیفشيلموق

هجامنباومكاحلاويذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١458/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.ءادردلايأثیدحنمهدانسإححصو

دنسملايفرازبلاوخيراتلايفيراخبلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(458/۱)ينغملايفظفاحلالاق()
ءافعضلايفنابحنباهركذوافصلايبأنبناوفصهيفوباطخلانبرمعثيدحنمبعشلايفيقهيبلاو

(٦۲۹۲)يذمرتلادنعدهاوشبنسحهدانسإ:ثيدحلارادةعبطءايحإلاققحملاق.ًاضيأتاقثلايفو

ولخيالناكنإوبعشلايفيقهيبلاونيئيدحنم(١/٠٠٠)ةيلحلايفميعنوبأو(441/۲)يمرادلاو

.ملعأهللاوفعضنم

=نمنيحيحصلايفثيدحلاوهجولااذهنميذمرتلاهاور(١/410)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
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ركذلاسلجمةليضفيف:يناثلامسقلا

مهتيشغوةكئالملامهبتفحالإلجوزعهللانوركذيًاسلجمموقسلجام»:ٍَيلاق
.«هدنعنميفىلاعتهللامهركذوةمحرلا

لإههجولإكلذبنوديريالىلاعتهللانوركذياوعمتجلاموفنمام»:ًاضيأ/لاقو]4۲۰[

.٩"«تانسحمکتائیسمکلتلدبومكلًاروفغماوموقءامسلانمدانممهادان

o1رسحمهيلعناكالإهيفيلعاولصيملوهيفهللااوركذيملًادعقمموقدعقام:لاقو

سلجمىلإنيركاذلاسلجمزواجأيتتيأراذإيهلِإ:لاقمالسلاهيلعدوادنعو
.يلعاهبعقتةمعناهنإف«مهنوديلجررسکاف‹نيلفاغلا

سلاجمنمسلجمفلأيفلأنمؤملانعرفكيحلاصلاسلجملا»:ٍرْأيبنلالاقو
)4(

.«ءوسلا

هللامسااهيفركذييتلاضرألالهأتويبنوؤارتيلءامسلالهأنأ:ةريرهيبأنعو

ءايندلاناطيشلالزتعاءىلاعتهللانوركذيموقعمتجااذإ:لاقيو‹موجنلاىءارتتامكىلاعت

.مهقانعأبتذخأاوقرتفااذإفمهعد:لوقتف؟نوعنصيامنيرتالأ:ايندللناطيشلالوقيف

يفمسقتلَكدمحمٹثاریموانهاهمكارأ:لاقفقوسلالخدهنأهريرهيبنعو

اموق:اولاق؟متیأراذام:لاق«مسقتًاثاریمانيأرام:اولاقفدجسملاىلإسانبهذفءدجسملا

(٥۲)ءاعدلاوركذلايفملسمو(107/۸)يراخبلادنعثيدحلافارطأوهدحوةريرهيبأثيدح>=
حتفلايفرجحنباو(401/۲)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاو(0٠۳1)يذمرتلاو(4۳/۳)يئاسنلاو
.(١/١10)روثملاردلاىفىطويسلاو(۹/١۱۲)فاحتإلايفيديزلاو(۸۲/١٠/)

يبأثيدحنمملسمهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(44ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)
.هريره

دنسبيناربطلاوىلعيوبآودمحأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(40۹/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

.سنأثيدحنمفيعض
يبأثيدحنمهنسحويذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(45۹/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

.هريره

نباثيدحنمسودرفلابحاصهركذ:ثيدحلارادةعبط(40۹/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.هدانسإدجأملكلذكوهدلوهجرخيملولسرموهوةعادو
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.لهللالوسرثاريمكلذف:لاقءنآرقلانوؤرقيوهللانوركذي

ليلهتلاةليضفيف:ثلاثلامسقلا

.هلكيرشالهدحوهللالإهلِإال:يلبقنمنويبنلاوانأتلقاملضفأ»:ٍوأيلاق

ءىشلكىلعوهودمحلاهلوكلملاهلهلكيرشالهدحوهللاالإهلِإاللاقنم»:لاقو

ةئیسةئامهنعتيحموةنسحةئامهلتبتكوباقررشعلدعهلتناكةرمةئاممويلكيفريدق

[٤٤٤]لمعدحأاِهبءاجامملضفأبدحأتأيملويسميىتحهمويناطيشلانمًازرحهلتناكو/
.“كلذنمرثكأ

‹مكقازرأمكنيبمّسقامكمكقالخأمكنيبمّسَفلجوزعهللانإ:لاقهنأدوعسمنبانعو

لخبينموبحينملالإناميإلايطعيالو؛بحيالنموبحينملاملايطعيهللانإ

هللدمحلاوهللاناحبسوهللاالإهلِإال:لوقنمرٹكيلفهدهاجينأودعلاباهوءهقفنينألاملاب

ةملكاهنإفاهنيبومكنيبلاحينألبقهللاالإهلإاللوقنماورثكأ»:لَييبنلالاقو«ربكأهللاو
ةورعلايهوقحلاةوعديهوةيبطلاةملكلايهوىوقتلاةملكيهوصالخأإلاةملكوديحوتلا

4(
.ىقثولا

اهنإفهللااِهلِإالنأةداهشالإةمايقلاموينزوتلمعتةنسحلكنإ»:ةريرهيبأللاقو
نهيفنموعبسلانوضرألاوعبسلاتاوامسلاتعضووًاقداصاهلاقنمنازيميفتعضوول

.**«كلذنمحجرأهللاالإهلإالناك
ر

الهدحوهللاالإهلال:قاوسألانمقوسيفلاقنم:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

.عاطقناوةلاهجهيفداتسإبريغصلامجعملايفيناربطلاهجرخأ(40۹/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

ةالصلايفكلامركذلاقوزيركنبهللاديبعنبةحلطقيرطيف(۳۸/۲)ديهمتلايفربلادبعنبادروأ()

.(٥49ء۱٢۲۹ص)جحلايفو

.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(٠/810)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

ثيدحوىلعيوبأوءاعدلايفيناربطلاويدعنباهجرعخأ.ينغملا(46۱/۱)يقارعلاظفاحلالاق(8)

.نادرونباهیفو«اهنيبومكنيبلاحينألبقهللاالإهلإاللوقنماورثكأ»يناربطلا

ثيدحلارخآوةعوضومةريرهيبأةيصو:ثيدحلارادةعبط(١/46۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

ول»ًاعوفرمديعسيأثيدحنمفورعموهوهللاالإهلإالتلعجولو»تاوعدلايفيرفغتسملاءاور

نباوةليللاومويلايفيئاسنلاهاور«هللالإلإالنهبتلامةفكيفعبسلانيضرألاوعبسلاتاومسلانأ

.هححصومكاحلاونابح

۳/٢٥۲ج/تاريخلارطانق
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فلأفلآهلتبتك«ريدقءيشلكىلعوهوتيميويبحيدمحلاهلوكلملاهلهلكيرش

.ةنجلايفتيبهلينبوءةثيسفلأفلأهنعتيحموءةنسح

اهتحمالإةئيطخىلعرمتالفهتفيحصىلإتتأللاالإهلِإال:لاقاذإدبعلانأىوريو

.اهبنجىلإسلجتفاهلثمةنسحدجتىتح

حيبستلايف:عبارلامسقلا

مويلکيفةرمةئامهدمحبوهللاناحبسلاقنم»:لاقمالسلاهيلعهنعةريرهيبأنع

.«رحبلادبزلثمتناكنإوهایاطختطح

[4Y۲]نمحرلاىلإناتبيبحنازيملايفناتليقثناسللاىلعناتفيفخناتملك»:/ليلاقو

۱.”«ەدمحبوهللاناحبسميظعلاهللاناحبس

نيملاعلابرهللاناحبس»:ليللانمماقاذإلوقيمالسلاهيلعهتعمس:مهضعبلاق

.«ىوهلاهدمحبوهللاناحبس»:لوقيمثةعاسىوهلابينعي«ليللانمىوهلا

حبستاهالصميفيهوثراحلاتنبةريوجبرممالسلاهيلعهنأسابعنبانعو

تارمثالثنهتدعأتاملكعبرأبتملكتول»:لاقفراهنلاعفتراامدعباهبرممثهللاركذتو

هتاملکدادمهللاناحبسهشرعةنزهللاناحبسهقلخددعهللاناحبس:تلقامملضفأيه

.«كلذكهللدمحلاو

هللاناحبسوربكأهللا:دبعلالوقاهنإتاحلاصلاتايقابلا:لاقبيسملانبديعسنعو

:دايزنبمتاحلو«هللابالإةوقالولوحالودمحلاهللو

ەدبعبًاربلزيملوحيقلارتسنمناحبس

هدكريغنمىنغلالانقمحأنمنبجعتال

ەدجبیعسيمےهلکفبيشسساللقاعلو

:سنأنبةمرصلو

.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتمثيدحلارادةعبط(١41۳/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)

.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم.(410/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)
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:رخآ

هدجوًاقداصهللادصقنمهدصقنمبیخيالنمناحبس

ەديدميهلضفىلإلكهتمعنلضفقلخلالمشدق

:لفوننبةقرولوأرمعنبديزلو
دمصدحاودرفةيربلابرهلموديًاناحبسشرعلايذناحبس

دمجلاوىدوجلاحبسانلبقوهلدوعيًاناحبسمثهناحبس

[٤٤٤]هللادمحوكلذلثم/رّبكونيئالثوًاثالثةالصلكربدحبسنم:لاقةريرهيبأنعو
وهوتيميويبحيدمحلاهلوكلملاهلهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالبةئاملامتخوكلذلثم

.رحبلادبزلثمتناكولوهبونذترفغریدقءيشلکىلع

°”راتخملايبنلاىلعةالصلاوديفثلاثلالصفلا

وااءْوُسلمْنمو:لاقو4ًاَراَفَعَناَكهَلْمُكَيَراوورفْمَتْسَا»:لاتهللالاق

ْمُهَسَفنأاوُمَلَطدِْ۾مُهَأولو:لاقوً€اميحرًاروُمَعهللادبهللارفبمتُهَسْفَنمِل سش

اعا

رفغالإهللارفغتسافامهأرقفًابنذدبعبنذأامناتيآهللاباتكيف:لاقدوعسمنیانعو
كبَرٍدْمَحِبْحيَسَف:هلوقوىرخآىلإ4....ًةّشحافاوُلَعَفاذَنيِذَلاَوِ»:هلوقل

4ناكهَهرس

تنأكنإيلرفغامهلاكدمحبومهّللاكناحبس»:لوقينأرثكيمالسلاهيلعناكو

هللارفغتسناولوق»:لهسىلإرعونمضفأدقوةيبيدحلاقيرطيفمهللاقهنأيورو

:لاقو.«اهولوقيملف.ليئارسإينبىلعتضرعيتلاةطحلااهنإ»:لاقفاولعفف.«هيلإبوتنو

ديسذاتسألاقيقحتثيدحلارادةعبط.(١/8۸۱ج)ءايحإلايلازغلامامإلاباتكنمذوخأملصفلااذه()

ل.ميهارإ
.١٠:ةيالا؛حونةروس(۲)

.١١٠:ةيآلاىاسنلاةروس(۳)
.٤1:ةيآلاىاسنلاةروس(4)
.١۳٠:ةيألا؛نارمعلآةروس(0)
.۳:ةيآلارصنلاةروس()
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الثیحنمهقزروًاجرخمقیضلکنموًاجرفمهلكنمهلهللالعجرافغتسالارثكأنم»
۱(

آ؟تستحي

هنإ»:لاقو.""«ةرمنيعبسمويلايفهيلإبوتأوهللارفغتسألينإ»:مالسلاهيلعلاقو
“«ةرمةئاممويلكيفهللارفغتسافيبلقىلعناغیل

.رافغتسالا:لاق؟يهامو:اولاق.هعمةاجنلاوكلهينممتبجع:لاقيلعنعو

نعينربخأ:لاقفمالسلاامهيلعايركزنبىيحينيعللاسيليإيقل:لاقبهونعو
مهناٹفنصوءءيشىلعهنمدقنالموصعمكلثممهنمفنص:لاق.مكدنعمدآنباعئاب

نمكردنانيلعدشأمهثلاثفنصومهسفنأانوفكدقنايبصلايديأيفةركلاكانيديأيف
.دیرنامكردننحنالوهنمسئيننحنالفرافغتسالاباهدسفيمثانتجاحمهدحأ

لإهلِإاليذلاميظعلاهللارفغتسأهشارفىلإيوأينيحلاقنم»:لاقلييبنلانعو٤

.“”«ايندلامايأددعوأرجشلاقاروأددعوألمرلا

٩°”«فحزلانمًارافناکنإوهبونذهلترفغ»:رخآثیدحيفو

‹رانلايناسلينلخدينأتفحخهللالوسراي:تلقفناسللابرذتنك:لاقةفيذحنعو

0رمةئاممويلايفذرافغتسالانمتنأنيأ»:لاق

ةليللاومويلايفيئاسنلاودوادوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(48۲/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱(

.نابحنباهفعضوسابعنباثيدحنمدانسإلاحيحص:لاقومكاحلاوهجامنباو

نمرثكأ»لاقهنأالإةريرهيبأثيدحنميراخبلاهجرخأ.(48۲/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.فتصملاهركذامكيئاربطلادنعءاعدلايفوهو..اةرمنيعبس

.«رفغتسألىنأىتح»:لاقهنأريغرغألاثيدحنمملسمهجرخأ:يقارعلاظفاحلالاق(۳)
ديعسيبأثيدحنميذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(48۲/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

ناکنِإويفاصولا:-ظفاحلايأتلق.يفاصولاديلولانبهللادبعثيدحنمالإهفرعنالبيرغ:لاقو

ىلإيوأينيح»:هلوقنودخيراتلايفيراخبلاهاوروةقثوهوةمادقنبماصعهيلعهعباتدقفًافيعض
.(تارمثالث»:هلوقو(هشارف

دیزثیدحنميذمرتلاودوادوبهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١/۸۲٤)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

نممكاحلاودوعسمنباهاورونوقوثومهلاجر:-ظفاحلايأتلق.بيرغ:لاقو.وييبنلاىلوم

.ملسمويراخبلاطرشىلعحیحصلاقودوعسمنباثیدح

لاقومكاحلاوهجامنباوةليللاومويلايفيئاسنلاهجرخأ:(48۳/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.نيخيشلاطرشىلعحيحص
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مدنلابنذلانمةبوتلانإفهللايرفغتسافبنذبتمملأتنكنإ»:ةشئاعللاقو

.«رافغتسالاو

امويرمآيفيفارسإويلهجويتئيطخيلرفغامهللا»:هرافغتسايفلوقيٍةْلَيناكو

تنأومدقملاتنأينمهبملعأتنأاموتنلعأاموتررسأاموترخأاموتمدقاميل

.""«ريدقءيشلكىلعتنأورخؤملا

كدهعىلعانأوكدبعانأوينتقلختنأمهلا:لوقتنأرافغتسالاديس":ٍألَيلاقو

تنأالإبونذلارفغيالهنإفيلرفغافيبنذبءوبأويدنعكتمعنبكلءوبأتعطتساامكدعوو
نموةنجلالهأنموهفيسمينألبقتامفانقومًاراهناهلاقنمءتعنصامرشنمكبذوعأو

.ءةنجلالهأنموهفحبصينألبقاليلاهلاق

‹هتقدصهتفلحاذإوءهتفلحوَيبنلاباحصأنمدحأينثدحاذإ:لاقيلعنعو

اولعفاذإنيذلاو:آرقمثهلرفغالإهللارفغتسيمثنيتعكريلصيوروهطلانسحيمثابنذ

]٥4۲[.ةيآلا€/....ةشحاف

عزنوباتنإ«هبلقيفءادوسهتکنتنامکبنذأاذإنمؤملانإ»:لاقةريرهيبنعو

:هباتکيفهللاركذيذلانارلاكلذفءهبلققلغتىتحتدازدازنِإوءاهنمهبلقلقصرفغتساو

.١'4مهبولقىلعنارلبالك

....ةبوتلانإف»:هلوقنودهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(48۳/۱)ىنغملاىفىقارعلاظفاحلالاق()

نإف»ءاعدلايفيناربطللو.هيلعهللاباتباتمثهبنذبفرتعااذإدبعلانإفهيلإيبوتوأ»دازو.«خلا
.«هلرفغهللارفغتسامثبنذأاذإدبعلا

ظفللاوىسوميبأثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(4۸۳/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۲(

.ملسمل
ثيدحنميراخبلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۱/٤4۸)ينغملايفهوحنيفيقارعلاظفاحلالاق)۳(

امواهنمتمدقاميبونذ»:هلوقنودو«يبنذبتفرتعاويسفنتملظدقو»:هلوقنودسوآنبدادش

.«اعيمج»:هلوقنودو«ترخأ
.يذمرتلاهنسحونتسلاباحصأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(48۳/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.١٠:ةيآلانيففطملاةروس(0)
=مويلايفيتاسنلاهححصويذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(48۳/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
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:لوقيفءهذهيلىنأبراي:لوقيفةنجلايفةجردلاهدبعلعفريل[هناحبسهللانأ]هنعو
اوۋاسأاذإواورشبتسااونسحأاذإنيذلانمينلعجامهَللا»:ٍلَيلاقكلذلو.رافغتسالاب

.٩"«ةرمنيعبسمويلايفداعنإورفغتسانمرصأام»:لاقو."«اورفغتسا

لاقو«مكئاودرافغتسالاومكئادبنذلافمكئاودومكئادىلعمكلدينآرقلا:ةداتقلاقو

نكلوءلعفيملنإةبذكوًابنذنوكيفهيلإبوتأوهللارفغتسامكدحأنلوقيل:مثیخنبعيبرلا
.يلعبتويلرفغامهللالقيل

الوهوهللاىلعًاءزهتسمناكءبنذلاىلعرافغتسالامدقنم:ءامكحلاضعبلاقو

.ملعي
عميرافغتسانإمهْللا:لوقيوهوةبعكلاراتسأبقلعتموهويبارعأعمسو:لاقو

عممعنلابىلإببحتتمكفءزجعلكوفعةعسبيملععمكرافغتسايكرتنإوءمولليرارصإ

‹ىفعدعوتاذإو«ىفودعواذإنمايءكيلِإيرقفعميصاعملابكيلإضغبتأو«ينعكانغ
.نيمحارلامحرأايكوفعميظعيفيمرجميظعلخدأ

كنعتيحملًابونذرحبلادبزورطقلاددعلثمكيلعناكول:قاّرولاهللادبعوبألاقو
تبت«بنذلكنمكرفغتسأمهلا:وهو-ىلاعتهللاءاشنإ ًاصلخمءاعدلااذهبتوعداذإ

كرفغتسأوءهبكلفوأملمثيسفننمهبكتدعواملكنمكرفغتسأوهيفتدعمثهنمكيلإ
تنعتسافّیلعاهبتمعنةمعنلكنمكرفغتسأو«كريغهطلاخفكهجوهبتدرألمعلكنم

راهنلاءايضيفهبتيتأبنذلكنمةداهشلاوبيغلاملاعايكرفغتسأو«كتيصعمىلعاهب
.مالسلاهيلعرضخلارافغتساهنألاقيوميلحايةينالعورسوءءالخوالميفليللاداوسو

:ةيهاتعلايبألو

ءاطخلروتسمتشکنإوينإ يفنجنمويمرجنمهللارفغتسأ

.مكاحلاونابحنباوهجامنباوةليللاو=

لاقهنآريغ.نسحدانسإبدمحأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(4۸۳/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)
.كلكلذورافغتساب»:هرخايف

نبديزنبيلعهيفوهجامنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(484/۱1)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۲(

.هيففلتخمناعدج

يبأثيدحنميذمرتلاودوادوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(4۸4/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

.يوقهدانسإسیلوبیرغ:لاقوركب
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]٦4[ءاّكبتاومألاىلعتنأوىشختاملةايحلامايأكسفنكبتمل/

يفنوفرصتمسانلاو«مظعالاقيرطلاةعرافىلعدعقيفودغيسيقلادبعنبرماعناكو
تودغومهجئاوحيفنورافلاادغبراي:لاقًالامشوًانيمينیبهاذمهآراذإف‹مهجئاوح

:مهضعبلوءةرفغملاكلأسأكيلإ

۰اوةاىوأمكازفيففءيسمدبعنعفقت[۳Yنإ

 

ةييبنلاىلعةالصلالضفيفلصف

'”نسحأومظعومركوفرشو

797.يبنلاىلعنولصيهتكئالموهللانإ:ىلاعتهللالاق»:لاقفَييبنلانأيورو

.«ةيألا

هيلعليربجينءاج»:لاقفههجوىلعیرییرشبلاومويتاذءاجٍةلَييبنلانأيورو
الوًارشعهيلعتيلصالإكتمأنمدحأكيلعيلصيالنأدمحمايىضرتامأ:لاقفمالسلا

.٩"ارشعهيلعتملسالإكيلعملسي

.“*هرثكيلوأللقيلفيلعىلصامةكئالملاهيلعتلصىلعىلصنم»:ٍَيلاقو

.““«ةالصيلعمهرثكأيبسانلاىلوأنإ»:لاقو

٠«يلعيلصيالفهدنعركذأنألخبلانمنمؤملابسحف»:لاقو

.ثيدحلارادةعبط(١/4۷8)يلازغلامامإللءايحإلاباتكنمذوخأملصفلااذه(١)
.٦0:ةيالا؛بازحألاةروس()

يبأثيدحنمنابحنباويئاسنلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(47۹/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.ديجدانسإبةحلط

ةعيبرنبرماعثيدحنمهجامنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(4۷۹/۱)ىنغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.نسحداتسإبطسوألايفىناربطلاوفيعضداتسإب

دوعسمنباثيدحنميذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۹/۱٤)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.نابحنباوبيرغنسح:لاقو

ثيدحنمغبصأنبمساقهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(47۹/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
لصيملفهدنعتركذنمليخبلا»نيسحلاهيخأثيدحنمنابحنباويئاسنلاواذكهيلعنبنسحلا
.حيحصنسح:لاقوهيأنعيلعنبنيسحلاةياورنميذمرتلاهاورويلع
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هلتبتكيتمأنميلعىلصنم»:لاقو."ءةعمجلامويىلعةالصلااورثكأ»:لاقو

٩"؛تاثیسرشعهنعتیحموتانسحرشع

۳(اكلا

ملسيدحأسيل»:لاقومالسلايتمأنعينوغلبينيحئاسةكئالمضرألايفنإ»:لاقو

.*«مالسلاهيلعدرأىتحيحوريلعهللادرالإيلع

€....يبنلاىلعنولصيهتكئالموهللانإ:تلزنأاملهنأةرعجنببعكنعانغلبو

ىلعودمحمكيبنىلعلصمهْللا:اولوق»:لاق؟كيلعيلصنفيكهللالوسراي:انلق.ةيألا

.٩*«دیجمدیمحكنإميهاربإىلعتيلصامكدمحملآنمحلصنم

نيملاعلايفميهاربإىلعتكرابامکدمحملآیلعودمحمىلعكرابو»:هريغنمو

.اديجمديمحكنإ

تركذنم:ةكئالملالوقهديؤياذهوةضيرفيبنلاىلعةالصلا:ءاملعلاضعبلاقو

.باقعلاهكرتبقلعتيامضرفلانأل؛/هللاهدعبأكيلعلصيملودمحمايهدنع]

كلذضرفامنإتدجواميف:انباحصألاقوءةالصلكنعةضيرفاهنإ:مهضعغبلاقو

.ًاعوطتناكىلصامكلذدعبو«ركذلاعمةدحاوةرم

ةضيرفاهنإف؛هيلعةالصلااونسحأفيبنلاىلعمتيلصاذإ:لاقدوعسمنبانعو

نباوهجامنباويئاسنلاودوادوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبطينغملايف(47۹/۱)يقارعلاظفاحلالاق()
للعلايفمتاحيآنبارکذوسوأنبسوأثيدحنميراخبلاطرشىلعحيحصلاقومكاحلاونابح

..رکنمثیدحهنآهیبأنعیکحو

اهبهيلعهللاىلصهبلقنمًاصلخم»هيفدازورانيدنبورمعثيدحنمةليللاومويلايفيئاسنلاهجرخأ()
:هلوقنودهوحنسنثيدحنمنابحنبالوريسلايفهلو.«تاجردرشعاهبهعفروتاولصرشع

.«تاجردلاعفر»نابحنباًاضيأركذيملو.تاثيسلاوحم:ركذنودو«هبلقنمًاصلخم»
يفخيشلاوبآوطسوألايفيناربطلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(480/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

.فيعضدنسبةريرهيبأثيدحنمتاوعدلايفيرفغتسملاوباوثلا
دنسبةريرهيبأثيدحنمدوادوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۱/480)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.يدعاسلاديمحيبأثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(۱/480)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(٥)
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.ةمعنوهللانمًالضفةمألاهذهالإاهيبنىلعيلصتنأةمأرمؤتمل:ليقوءاهبهللامكرم

.”«تلسرأامكاولسرأمهنإفءايبنألاىلعاولصفيلعمتيلصاذإ»:لاقلييبنلانعو

.ملعأهللاو

.رابتعالاوركفتلايفلصف

ةماقتسابو«بولقلاةماقتساىلإلصوتيصلاخلاركفتلابو«بلقلاةآرمركفتلانأملعا

عضاومنمهباتكيفربدتلاوركفتلابىلاعتهللرمأدقوءلامعألايفقدصلاىلإلصوتيبولقلا

239.ضزألاَوِتاَوَمّسلاقلخيفَنوُرُكَفَنَيَو:لاقفنيركفتملاىلعىنثأو«ىصحتال

.ةيآلا

اهرونًاضرأبرغملااذهبنإفقلاخلايفاوركفتتالوقلخلايفاوركفت»:لَييبنلالاقو

ةفرطهللااوصعيمللجوزعهللاقلخنمقلخاهبًاموينوعبرأاهيفسمشلاةريسماهضايب

:اولاقء«المأناطيشلاقلخأنورديام»:لاق؟مهنمناطيشلانيأفهللالوسراي:اولاق«؟نيع

.٩«مدآقلخنأنورديامو»:لاق؟مدآدلونمأ

يفاورظنيملوأ:لاقفرظنلاوركفتلامهكرتلمهخبووًاماوقأىلاعتهللامذدقو
نمهللاقلخامو«ضرألاوتاوامسلاكلم:ينعي.ةيآلا€....ضرألاوتاومسلاتوكلم

تاوامسلاقلخيذلانأاوملعيفاوركفتيفهنورياممينعيءيشنمهللاقلخامىلإويأءيش
لبقةبوتلاباوردابيفمهلجأبرتقادقنوكينأىسعنأوءىتوملايبحينأىلعرداقضرألاو
.توملا

دجسميفماقمثًاضوتفهتاوزغضعبنملبقأأَييبنلابحاصةناحيرابأنأىوريو

مثكتوزغيفتبغ:هلتلاقفهتأرماهتتأف«نذؤملانذأىتحكلذكمث«ىرخأمثةروسًرقف
.بيصنالوظحكنميلنكيملفتمدق

حتفلايفرجحنباو(٤/۱۱1)ريسفتلايفريثكنباو(0/۲٠۲)دنسملايفدمحأدنعثيدحلافارطأ()

.(۹1/۱1)افخلافشكيفينولجعلاو(١/١۱۲)يلامألايفيرجشلاو.(١۱۹/۱)

.٤:ةيالا؛نارمعلآةروس)۲(

.مالسنبهللادبعثيدحنمءزجيفهانيور:ثيدحلارادةعبط(4/0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۳

هركذوديجهدانسإويناربطلاهاور:لاقو(۸/١۱۷)دئاوزلاعمجميفيمثيهلاهركذ:ءايحإلاققحملاق

.حيحص:لاقو«ًبْغ»نمًالدب«ًابع»ظفلب.(۱/٠٥۳)عماجلاحيحصيفينابلألا
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يذلاامف:تلاق.قحيلعكلناكلكتركذولويلابىلعترطخامهللاو:لاقف
نذأىتحاهميعنواهجاوزأنمةنجلايفهللافصواميف/ىوهييبلقلزيمل:لاق؟كلغشا'[]

.نذؤملا

يفركفتلايفهتايحنكتملنموءركفتلاوعرولالمعلالضفأنمنإ:نسحلالاقو

.هليلمایقنمريغةعاسركفت:لاقوءهتايحبستحيلفهتثيطخ

.يلثمهنإفةربعهرظنوًاركفتهتمصوًاركذهقطن

ءةرخألاقيرطىلعليلدةركفلالوطوةركفللعمجأةدحولالوط:ميكحلانامقللاقو
اِتس2eگا-ّ :ليق.ةيآلا4....ضزألايفَنوُرَيَكَمينيِذَلايتاآْنَعُفرْضأَس»:ىلاعتهلوقيفليقو
.اهيفركفتلانعمهيولقعنمأهانعم

ضعبيفلاقىلاعتوكرابتهللانأىوريو‹كتائيسوكتانسحكيرتةآرمةركفلا:لاقيو

همالکوًارکفهتمصتلعج«يلهاوهوهتمهىلإرظنآنکلوميکحلكمالکلبقآتسلينهبتك

.ًادمح

سابعنبالاقو«تادابعلالضفأىلاعتهللامعنيفةركفلا:زيزعلادبعنبرمعلاقو

.بلقالبلیلمایقنمريخرکفتيفناتدصتقمناتعکر

ةفعلاةيناثلاوةركفلااهماوقوةمكحلااهدحأءةعبرألئاضفلا:ءامكحلاضعبلاقو

ىوقلادتعايفهماوقولدعلاةعبارلاو«بضفغلايفاهماوقوةوقلاةثلاثلاوءةوهشلايفاهماوفو

.ملعأهللاو‹؛سفنلا

لصف

هیراجمطبضننحنوءةيهانتمريغاهتارمثوءةرصحتنمريغركفلايراجمنأملعا

يفسماخلاولوصفةعبرأيفاهبةبستكملالامعألاوءةينيدلالامعألاتاهمأىلإةفاضإلاب

:تاقفولخملا

.تاثيسلاويصاعملايف:لوألا

.تاعاطلايف:يناثلا

.١١٠:ةيآلا‹فارعألاةروس(١)



آنةدابعلاةرطنف

.تاكلهملاتافصلايف:ثلاثلا

.تايجنملايف:عبارلا

تاثىسلاويصاعملايف:لوألالصفلا

هندبمثًاليصفتةعبسلاهئاضعأعيمجشتفيومويلكةحيبصيفركفتينأدبعلليغبنيف

‹مدنلاوكرتلاباهكرادتيفسمألاباهسبالوأءاهكرتيفةيصعملسبالملاحلايفوهلهًالمجم

:ضرعتمهنإلوقيفناسللايفرظنيفءاهنعدعابتلاباهنمزرتحيفهراهنيفاهلضرتعموهوأ
‹ةنهادملاو‹تارامملاو‹حازملاو‹ةميمنلاو‹ءازهتسالاو‹سهتلاهيكزتو‹بذكلاو‹ةيغلل

[4۲۹])ردقيفناسللايصاعمنمكلذریغو‹ناتهبلاو‹ةحاينلاوء‹ينغتلاو/ءينعيالامیفضوخلاو

اهيفدراولاةنسلاونآرقلاديعويفركفتيمثاهنعيهنمهللادنعةهوركماهنأهسفنيفًلوأ

الثيحنماهلضرعتيفيكهنأهلاوحأيفركفتيمثءاهاطاعتينملباذعلاةدشىلعلادلا

.رعسي

الإسلاجيالودارفنإلاوةلزعلابالإكلذمتيالهنأملعيواهنمرذحيفيكركفتيالمث
بذكلاوةبيغلاىلإهبيغصيهنإهعمسيفركفتيمثههركيامبملكتامهمهيلعركنيًانيدًاحلاص
مهنعلازتعالابزرتحيفلاهجلاوءاهفسلانمهريغوأًالثمديزنمهعمسيهنإوءةعدبلاووهللاو
.مهنمهعمسامهمكلذنعمهليهنلابوأ

ناسنإةروعوأةأرمانساحمنملحيالامىلإرظنللضرعتمهنأهنيعيفركفتيو

امإهيفهللايصعيامنإهنأهنطبيفركفتيوكلذعضاومنعدعابتلاونيعللءاضغالابزرتحيف

ء‹هلمعلطبيفمارحلانملكأيوأءةوهشلاكلذبهيلعىوقتفلالحلانمبرشلاولكألاةرثكب

.ةدابعللبلقهلوفصيالوداعملايفخيبوتلاهيلعلوطيفةهبشلانموأ
نعزارتحالاوهلمباستكالاهوجويفرکفتیمثهلخادمولالحلاقرطيفرکفتیو

لالحلالكأإومارحمهردهلاموأهبوثيفوهفوجيفةالصلبقيالهللانأوءمارحلا

هذهبةفرعملاةقيقحركفتلابهلتلصحامهمفهئاضعأيفركفتياذكهفاهلكتادابعلاساسأ

.اهلكهءاضعأظفحيىتحراهنلالوطةبقارملابلغتشالاوحألا

تاعاطلايف:يناثلالصفلا

ريصقتلانعاهسرحيفيكوأءاهيدؤيفيكهنأهيلعةبوتكملاضئارفلايفًلوأرظنيلف
يفركفتيفًاوضعًاوضعهئاضعأىلإعجريمثلفاونلاةرثكباهناصقنربجيفيكوأ.؛ناصقنلاو



ةدابعلاةرطنق٦۳۹۹

تاوامسلاتوكلميفرظنللتقلخنيعلانإ:ًالثملوقيفهللاهبحيامبقلعتتيتلا/لاعفألا[٤]

نيعلالمعتسأنأرداقانأ:لوقيفمالسلاهيلعهلوسرةنسوهللاباتكيفركفتيوءةربعضرألاو

رورسلالاخدإوميظعتلانيعبنالفىلإرظنأنأرداقانأو؟هلعفأالملفةنسلاونآرقلاةعلاطميف

ىلاعتهللاةيصعمنعهلًارجزكلذنوكيىتحراقتحالانيعبقسافلانالفىلإرظنأوءهبلقىلع

.هلعفأالملف

مالکوأرکذوآةءارقوأملعوأةمكحعامتساىلعرداقينإ:هعمسيفلوقيكلذكو

.هیعیضتوهليطعتيفهللاةمعنبترفك:لوقيففوهلم

ءظعولاو«ميلعتلابىلاعتهللاىلإبرقتأنأرداقينإ:لوقيفناسللايفركفتيكلذكو

حالصلالهآبولقىلإددوتلابوءينينعيامعلاؤسلاوركنملانعيهنلاو‹فورعملابرمألاو

.ةقدصاهنإفةبيطةملكبولومهيلعرورسلالاخدإوءارقفلاىلعلاؤسلابو

ةملظموأةعابتلعلوهنعنغتسمينإفيلاملوضفبقدصتأنأىلعرداقينإ:لوقيو

ينقزريهللانإفتجتحاامهمو«توملابهنعلوزاوينعلوزينألبقاهكرادتافيتمذيفتناك

جوحأيتعابتءاضقو«يريغلهبراثيإلاباوثىلإينإفنالاهيلإتجتحاوأبستحأالثيحنم
كلذعيمجبىلاعتهللاعيطينأرداقهنإو«هدالوأوهلاومأوهندبةلمجوءهئاضعأنعشتفيف

يفركفتيوءاهيلإةردابملاىلإهبغرياميفوءاهبةنكمملاتاعاطلاهوجوركفلاقيقدبطبنتسيف

رئاساذهىلعسقوهلمعاهبوكزيىتحءقاقحتسالاناكماهلبلطيوءاهيفةينلاصالخإ

.اهلكحراوجلاوبلقلانمتاعاطلا

تاكلهملاتافصلايف:ثلاثلالصفلا

‹ءايرلاو«بجعلاوءربكتلاو‹لخبلاو؛بضغلاو‹ةوهشلانمبلقلااهلحميتلا

سايالاو/ءنمالاو‹رارصإالاورودقملاطخسو‹رورغلاوءةلفغلاو٠نظلاءوسو‹دسحلاو[]

اهنمهبلقجالعىلإردابيلفاهضعبوأهيفاهدجونإفتافصلاهذههبلقنمدقفتيلفكلذريغو

‹مومذملانمةءاربلايعّذتسفنلانإفهناحتماةيفيكيفركفتيلفاهنعًاهزنمناكنإفاهنعةبوتلاو
ةءاربلاوعضاوتلاًالثمتعداذإف؛كلذريغاهنمرهظتنحتمااذإف«دومحملانمدعولابوخستو

.ربكلانم

سانلادنعهيلإًاروظنمناكنإسانلامامأبطحةمزحلمحبهسفنبرجينأيغبنيف
اهبرجيمث«هايإهيفسمتشلضيرعتلابهسفنبرجملحلاتعدااذإفءنولعفينولوألاكلذكو



هيفتافصلاهذهدوجوىلعتامالعلاتلداذإفتافصلارئاسيفكلذكوءهنعظيغلامظكيف

.اهبةبوتلاواهجالعىلإرداب

يحراوجويديبيلمعامنإ:لوقيوركفتيفهلاحبوأهلمعببجعلاهسفننمسحأاذإو

قلخوينقلخيذلاوهفيلعهلضفوهللاقلخنموهامنإيلإالوينمسيلكلذنإفيتوقو
لإيسفنلماوقالويلمعوأيسفنببجعأفيكفهتردقبيئاضعأكرحويتدارإويتردق

ناکولوءمئاهبلاتافصهذهنأيفركفتءعامجلاوماعطلاةوهشهسفننمسحأاذإو

ةكئالملانموهبشأمئاهبلانمناكبلغأهيلعهرشلاناكامهمفنيبرقمللناكللامكةفصكلذ

.اهجالعواهبملعلانمهلدبالو

تايجنملايف:عبارلالصفلا

ءءاجرلاو«فوخلاوءءامعنلاىلعركشلاوءءالبلاىلعربصلاو«مدنلاوءةبوتلايهو

یضرلاو‹هميظعتویلاعتهللاةحموتاعاطلايفقدصلاوصالخأالاوايندلايفدهزلاو

.كلذريغوءهلعضاوتلاوعوشخلاوءهيلإقوشلاو‹هلاعفأب

[4۳۲]نإف/؟المأىلاعتهللاىلإةبرقملاتافصلاهذهبفصتموهلهمويلكدبعلاركفتيلف

ىلإردابتيلفاهبفصتيملنإواهيلعتابثلاواهنمةدايزلاىلعصرحيلوهللادمحيلفاهبفصتا
.اهباستكا

ديعولايفركفتيلوءألوأهبونذشتفيلفمدنلاوةيوتلالاحهسفنلبستكينأدارأنإف

بستكينأدارأنإوءمدنلالاحهلثعبنيىتحهللاتقملضرعتمهنأهسفنلققحيلواهيفدراولا

عمهيلعرتسلاليمجهلاسرإيفوءهيلإهمعنوهيدايأوءهللاناسحإيفرظنيلفركشلالاح

.هبفصتيىتحركشلاىلعهثعبيكلذنإفهطخسلضرعتلاوهمعنركشهعيبضت

رظنلابكلذو«هئايربكوهتمظعوءهللالالجيفركفتيلفهيلإقوشلاوهللاةبحمدارأنإف

لاوهأمثءهتشحووربقلاوءهتركسوتوملايفرظنيمثءهتمکحبئاجعوهلاعفأيف

رانلاوءاهميعنوةنجلايفركفتيلوءهدنعرمألارطخمثءهتشقانموباسحلامثرشحملا

.اهنمصالخلاقيرططابنتسايفوءهبلقتافصايافخيفملاعلاركفنكيلوءاهباذععاونأو



ةدابعلاةرطنق۳۹۸

يوقياميفانركفتنوكينأيغبنيفءاياطخلاولهجلاوبونذلايفىقرغلاانلاثمأام

مويبنونمؤيالءالؤهنإ:ًاعطقاولاقلنوحلاصلافلسلاانآرولذإ«باسحلامويبانناميإ

اجرنموءهنمبرهًائيشفاخنمنإفءرانلاوةنجلابنمؤينملامعأانلامعأامفباسحلا

.هبلطًاثيش

اهيفنوكمهنمنحتنفيصاعملاوءمارحلاو«تاهبشلاكرترانلانمبورهلانأانملعدقو

ةرمثنمانللصحيملفاهنمضئارفلايفنورصقمنحتفتاعاطلالفاونريثكتبةنجلابلطنإو

ناكلءامومذماذهناكول:لاقيفاهيلعبلاكتلاوايندلاىلعصرحلايفانبىدتقيهنالإملعلا
اهلانضرعتيتلاةنتفلامظعأامفانبونذانعمتتامانتماذِإماوعلاكانتيلفانمهبانتجابىلوأءاملعلا

فيطللاميركلاهنإانافوتينألبقةبوتللانقفويوانبحلصيوانلحصينأىلاعتهللالئسنفانركفتول

.ملعأهللاوانيلعمعنملاءانب

تاقولخملايفركفتلايف:سماخلالصفلا

ضعبىلإريشننكلوًاليصفتالوةلمجهروغكرديالرحبقلخلايفركفتلانأملعا
هتافصوهللاتاذيفركفتلاوءهلعفوهناحبسهللا:ناعوندوجولايفاملكنأل؛هتلمج

.«قلاخلايفاوركفتتالوقلخلايفاوركفت»:ألَيهلوقلًاروظحم

:لاقوأنوركنيفيتافصبيدابعاوربختال:ءايبنألاضعبىلإىحوأىلاعتهللانألاقيو

.نومهفيامبينعمهوربخأنكلوءينمكشلانوربكتيف

‹هتافصقئاقحوهدوجوةقيقحنمهيلعوهامىلعىلاعتهللابناميإلاناسنإلاىلعامنإو

ةقولخماهنأثيحنمالإاهيفركفتلانكميالفاهلصأفرعيالاماهنمفتاقولخملاامأ
اًمِمَو:ىلإ4....اَهّلُكٍجاَوْرَألاَقَلَعيِذَلاَو»:ىلاعتهلوقكلذوةزجاعةجاتحمةعونصم
.°”نوملعتالام:لاقو.«َنوُملْعَيال

نيطايشلاونجلاوةكئالملاككلذوءانمرصبلابدهاشيالواهلصأفرعياماهنمو

دانسإبهنمعوفرملابةيلحلايفميعنوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(0/٤)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

طسوألايفيناربطلاءاوروهنمحصأرحخآهجونمبيهرتلاوبيغرتلايفيناهبصألاءاوروفيعض

هيف:-يقارعلاظفاحلايأتلق.رظنهيفدانسإاذهلاقورمعنباثيدحنمبعشلايفيقهيبلاو

.كورتممفاننبعزاولا

.٦۳:ةيالا«سّيةروس(۲)



۳۹۹ةدابعلاةرطنق

؟مهریغفیکفءءاملعلا٠نمنيخسارلاىلعضماغاهيفركفلالاجمواهريغويسركلاوشرعلاو

رمقلاوسمشلاكاهتوكلموتاوامسلاككلذو:رصبلابكرديواهلصأفرعياماهنمو

ءاهريغوراحبلاوباّردلاورجشلاولابجلانماهيلعواهيفاموضرألاكواهريغوموجنلاو
هذهفاهريغوبهشلاوحايرألاوقعاوصلاودوعرلاوراطمألاوجولثلاومويغلانمهيفاموٌوجلاكو

ةرهاظلااهيناعمواهتائيهواهتافصواهماسقألقعلاكرديالوءاهعاونأرصحتنتالسانجألا

تابنودامجنمضرألاوتاوامسلايفةرذكرحتتالفركفلايراجمكلذعيمجو؛ةنطابلاو

[٤۳٤]هملعيالضماغ/ملعاهبلقتواهتاكرحيفوءىلاعتهللاهكرحموالإبكاوكوكلفوناويحو

هئایربكوهلالجوهتينادحوىلعلئالدكلذلكوءاهقلاخآلِإاهبطيحيالمكحوءىلاعتهللاالإ
قلَخيفنإ:لاقامكاهيفركفتلاىلعثحلاىلإنآرقلاراشأوءهيلعةلادلاتايآلايهو

لاغتشإلاونآرقلانماهلاثمأيف.”€ببألايلوألتايآل#:هلوقىلإ€....ٍتاَواَمَسَْ
نكلوءاهنودرمعلايضقنيتادلجمفينصتىلإيعدتسيتايآلاهذهيناعمنمىنعمحرشب
‹تاهبشلادورونعهبمصتعياعفاناملعو‹تاوهشلاموجهنعهعدريًاعدارًالقعهللاهقزرنم

يفاذَماوُرَظْنا:ىلاعتلاقدقوتاوامسلاوضرألاتوكلميفرظنلاهقزرينأدبالف

.نونلموقْنَعُرُدَنلاَوتايلاينفتامو:لاقمثمث”4ضْرألاَوِتاَواَمَّسلَأ
:قيفوملاونوعلاوةمصعلاهلللئست

مهرودصحرشو«هوفرعفمهيلعمعنأًاماوقأهللنإ:لاقهنأءاملعلاضعبنعيورو

ًاتويبوءنيقيلاءافصلنداعممهبولقتراصفءهلرمألاوقلخلااوملسفهيلعاولكوتوهوعاطأف

لوجتمهبولقو«نوربدمونولبقمقئالخلانيبمهفءةردقلانئازخوةمظعلاتيباوتو.ءةمكحلل

فصاولنكميالامدئاوفلافيطلنماهعموعجرتمثبويغلابوجحمبذولتو«توكلملايف
مهدارآنملنولذبملدانمرهاظلايفمهوانسحجابيدلاکمهرومأنطابيفمهف«هفصينأ

يبالو.ءاشينمهيتؤيهللالضفوهامنإو«فلكتلاباهيلإغلبيالركفلانمةقيرطهذهفًاعضاوت
:ةيهاتعلا

رادقألاىرتالنأمكىلإفًاراثأنملعانفرمهدللنإ

ارابتعاالإهركفهدزملاهیفرکففةربعىأرنم

.١۹٠:ةيألا«نارمعلآةروس()
.١١٠:ةيآلا«سنويةروس()
.١١٠:ةيآلاسنويةروس(۳)

 

 



TY
ةدابعلاةرطنق

اراهنلاقوسيذإليللاوليللاقوسيراهنلاذإاتلقعول

اراثألارامعألانايوطيثيثحءرمبامهانيأرل

.°ةدابعلاعوجلاوةدابعلافصنركفتلا»:لاقهنأأَييبنلانعيورو/]٥4۳[

:لاق؟لضفأناكءادردلايبأةدابعيأءادردلايبألتلق:لاقهللادبعنبنوعنعو

.رابتعالاوركفتلا

رکفتيةيحانيفعمجأهراهنناک:تلاقرذيبآةدابعنعتلثسرذيأمنأیروریو

.قيفوتلاهللابوركفتلاهللاهفزرنملةيافكهيفهيلعانهبنيذلااذهف

°”تاقوألاوداروألاىلعةدابعلابيترتيف:عبارلالصفلا

ليبسىلعةدابعلاداروأباهترامعوءتاقوألاةبقارمىلاعتهللاىلإقيرطلانأملعا

ةلظألاورمقلاوسمشلانوعارينيذلاىلاعتهللاىلإدابعلابحأ»:ٍلَيلاقكلذلوءماودلا

لظلاهللاقلخامومولعمباسحىلعرمقلاوسمشلاريسبدارملانتظتالف*«یلاعتهللارکذب
اهيفلغتشيلتاقوألاريداقماهبفرعتيللبءايندلارمأىلعاهبناعتسينأموجنلاورونلاو

نملةفلخراهنلاوليللالعج:ىلاعتهلوقكلذىلعلديءةرخألارادلةراجتلاوتاعاطلاب
نأنيبورخألايفتافامكرادتيفرخالاامهدحأفلخييأ.ڳروکشدارأوأرکذینآدارأ
.قيفوتلاهللابوركشلاوركذللكلذ

عولطىلإرجفلاعولطنيبنمف‹داروأةعبسراهنلايففةدابعلايفداروألابيترتامف

ىلإرصعلانمونادرورصعلاىلإلاوزلانمو«نادرواهلاوزىلإاهعولطنمدروو«سمشلا
فصنلانمونادرومونلاتقوىلإبرغملانموءداروأةعبرأليللايفوءنادروبرغملا
.نادرورجفلاىلإرخألا

.€سنتاذإحبصلاو:ىلاعتهلوقل؛فيرشتقووهفراهنلانملوألادرولاامأف

لاقدعجلايبأنبملاسقيرطنمةيلحلايفميعنوبأهاورلاقو:(۳۸۷/۷)فاحتإلايفيديبزلاهدروأ(۱)
.ركفتلا:تلاقفءادردلايبألمعلضفأناكامءادردلامآلليق

.ثيدحلارادةعبط(۲/۱٠٠)ءايحإلا»يلازغلامامإلاباتكنمذوخأملصفلااذه(۲)
حيحصلاقومكاحلاويناربطلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١/١٠0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

.هللادابعرايخ»:ظفلبىفوأيبأنباثيدحنمدانسإلا

١1٠:ةيالا؛ناقرفلاةروس(٤)

 



نننةدابعلا.ةرطنق

هللاركذبادينأيغبنيفهموننمةدابعللديرملاهبتنااذإفهبيترتام‹هتليضفلهبمسقأو

[٦4۳]لبقءانركذيذلاءاعدلارخآىلإءروشنلا/هيلإوانتامأامدعبانايحأيذلاهللدمحلا:لوقيف
.اڏه

يهانمللًابنتجموءاهبادألًالثتممناسنإلاةجاحيضقيمث«هتروعرتسهبوثسبلبيونيو
يتعكرعكريمث؛هيفبادآلاوننسللًالثتممًاضوتيلوءكلذىلعردقنإكاتسيمثءاهيفةدراولا

اذهلبقمدقتملاءاعدلابهقيرطيفًايعاددجسملاىلإجرخيمث؛يَييبنلابءادتقاهتيبيفرجفلا
يففقيمثمدقتامكًايعادىنميلاهلجرًامدقمدجسملالخديوءراقولاوةنيكسلاهيلعويشميو

.ةعامجللًارظتنموعديمثءامهلصيلفالإوهتيبيفرجفلايتعكرىلصنإدجسملا

ةدايزامهلفةصاخءاشعلاوحبصلايفوءةماعةعامجلايفةالصلاعدينأيغبنيالو

يفلاقييهنعسنأثيدحيفوقييبنلابءادتقارجفلايف”سيلغتلابحتسملاو«لضف

ةنسحةوطخلكبهلناكةالصلاهيفيلصيدجسملاىلإهجوتمثًاضوتنم»:حبصلاةالص

هلتبتكسمشلاعولطدنعىلصامدعبفرصتنااذإفاهلاثمأرشعبةنسحلاوةئيسهنعتيحمو

لکبهلتبتکیحضلامکريیتحسلجنإوةروربمةجحببلقناوةنسحهدسجيفةرعشلكب

ةداعناکو«ةروربمةجحببلقناوكلذلثمهلفةمتعلاىلصنموةنسحفلأفلأةعكر

.رجفلاعولطلبقدجسملالوخدفلسلا

انجورخدعنانکانإفرشبأ:رجفلالبقدجسملالخدلجرللاقةريرهابأنأيوردقو

.هللالیبسيفةوزغةلزنمبةعاسلاهذهىفدجسمل|يفاندوعقو

نأىلإرافغتسالاوءاعدلاوحيبستلابرجفلايتعكردعبناسنإلالغتشينأيغبنيالمث

 

[4۳7]ةرمنيعبسةبوتلاهلأسأوءموُيقلا/ّيحلاوهلإهلإاليذلاهللارفغتسأ:لوقيفةالصلاماقت

ًارهاظاهبادآًايعارمةضيرفلايلصيمث«ةرمةثامربكأهللاوهللاالإهلِإالوهللدمحلاوهللاناحبسو

.ىلاعتهللاركذيسمشلاعولطىلإدجسملايفدعقاهنمغرفاذإف«ةودقلاوةالصلايفًانطايو

رادةعبط(٠/)ينغملايفيقارعلاظفاحلاهلاقةشئاعثيدحنمهيلعقفتمسيلغتلاثيدح)۱(

.ثيدحلا

نميقهيبللناميرلابعشيفوالصأقايسلااذهبهلدجأمل:(۱/٤٠0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
.فيعضدنسبسنآثیدح

.لصأىلعهلفقأمل:ثيدحلارادةعبط(١/٤٠٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۳(

٦۲م/۳ج/تاريخلارطانق
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ةالصنمهيفىلاعتهللاركذأسلجميفدعقأنأل»:لاقهنأوييبنلانعيوردقو

.«باقرعبرأقتعأنأنميلإبحأسمشلاعولطىلإةادغلا

هللانعهیورياميفلاقوء‹یصحيالامكلذلضفيفيورو‹لعفيكلذكهنأليقدقو

."”«امهنيبامكفكأةعاسرصعلاةالصدعبنموةعاسرجفلادعبينركذامدآنبااي»:ىلاعت

هذهرركينأيغبنيوءنآرقلاةءارقوهللاركذوءاعدلابلغتشيوملكتيالنأيغبنيو

:اهرکذلوطيلئاضفاهريركتيفدرودقف«رشعلاتاملكلا

يحوهوتيميوييحيدمحلاهلوكلملاهلهلكيرشالهدحوهللاالإلإال»:ىلوألاف

.٩"«ریدقءيشلکىلعوهوريخلاهديبتوميال

ّيلعلاهللابالإةوقالولوحالوربكأهللاوهللاالإهلالوهللدمحلاوهللاناحبس»:ةيناثلا
.“ميظعلا

.“°«حورلاوةكئالملابرسوقحوّبس»:ثلاثلا

.̀”«هدمحبوميظعلاهللاناحبس»:ةعبارلاو

.°هةيوتلاهلأسأووهالإهلِإاليذلاميظعلاهللارفغتسأ»:ةسماخلا

.سنأثيدحنمدوادوبأهجرخأ:(١/8٤01)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)

.ًالسرماذكهدهزلايفكرابملانياهجرخأ:(٠/010)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)
ًارشعاهراركتبويأيبأثيدحنممدقت:ثيدحلارادةعبط(١/٠٠٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

رذيبأثيدحنميئاسنللةليللاومويلايفاهنإف«ريخلاهديبتومياليحوهوتيميويبحي»:هلوقنود

دنعلاقياميففوعنبنمحرلادبعثيدحنمرازبلادنعاهلكيهو«تومياليحوهو»:هلوقنود
اهراركتورمعنبهللادبعثيدحنمءاعدلايفيناربطللونیتئاموةئاماهراركتمدقتو.ءاسملاوحابصلا

.فيعضهدانسإوةرمفلأ

نابحنباوةليللاومويلايفيئاسنلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١/1٠٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.اهركذف«تاحلاصلاتاقابلانماورثكتسا#يردخلاديعسيبأثيدحنمهححصومكاحلاو

ملسمدنعنكلوةرركماهركذدجأمل:ثيدحلارادةعبط(١/11)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(٥)

ثيدحنمباوثلايفخيشلايبالومدقتدقو«هدوجسوهعوكريفاهلوقيناكهنأ»ةشئاعثيدحنم

.«حورلاوةكئالملابرسودقلاكلملاناحبسلوقتنأنمرثكا»ءاربلا

.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم(١/11٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(1)

اذكهوفعضهيفذاعمثيدحنمتاوعدلايفيرفغتسملاهجرخأ(١/11٥)ينغملايفظفاحلالاق(۷)
ثيدحنمملسملوةريرهيبأثيدحنميراخبلاو.ًاثالثاهلوقيفديعسيبأثيدحنميذمرتلار
.يبارع۱
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كنمدجلااذمفتيالوتعنماملطعمالوتيطعأاملعنامالمهّللا»:ةسداسلا
.دحلا

.“"«نيبملاقحلاكلملاهللاالإهلِإال»:ةعباسلا

عيمسلاوهوءامسلايفالوضرألايفءيشهمساعمرضياليذلاهللامسب»:ةنماثلا

'."”«ميلعلا

يبنلاكلوسروكدبعدمحملآنمحلصنمىلعودمحمىلعلصمهّللا»:ةعساتلا
)٤(

,'يمألا

[43۸]تازمهنمكب/ذوعأينإبرميجرلاناطيشلانمميلعلاعيمسلاهللابذوعأ»:ةرشاعلا

.*نورضحينأبركبذوعأونيطايشلا

نأنملضفأوهوةئامهللصحتارمرشعاهنمةدحاولكرركاذإتاملكرشعلاهذهف

لكببلقللوءهلايحىلعًالضفتاملكلاهذهنمةدحاولكلنأل؛ةئامًادحاوًاركذرركي

.ةحارتساعونةدحاو

.عوكرلانمعفرلايفوتاولصلابقعةقلطمتدروامنإوثيدحيفاهراركتدجأملظفاحلالاق(١)

بيطخلاوتاوعدلايفيرفغتسملاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١/1٠٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

ميلسهيفوةيلحلايفميعنيبالوفيعضمناغنبلضفلاهيفويلعثيدحنمكلامنعةاورلايف

.ىلعنعهنظأ:هيفلاقو.فيعضصاوخلا

مكاحلاونايحنباونتسلاباحصأهجرخأ:ثيدحلارادةعيط(١/٠٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

.بيرغحيحصنسحيذمرتلالاق.نامثعثيدحنمهححصو

دحاولادبعنبدمحممساقلاوبأهركذ:ثيدحلارادةعبط(۱/٠٠٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

مويلكلقيلفةعبارلاءامسلايفتومينأدارأنم»ىفوأيبأنباثيدحنمنآرقلالئاضفيفيقفاغلا

ريغنمءاسملاوحابصلادنعراركتلادرو:-يقارعلاظفاحلايأ-تلق:ركنموهوهركذف«تارمثالث

نيحوًارشعحبصينيحيلعىلصنم»:ظفلبءادردلايبأثيدحنميناربطلاهاورةغيصلاهذهلريبعت

.عاطقناهيفو«ةمايقلاموييتعافشهتكردأًارشعيسمي
راسينبلقعمثيدحنميذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۷/۱٠٥)ىنغملاىفىقارعلاظفاحلالاق(0)

سنأثيدحنمايندلايبأنبالوبيرغنسح:لاقوةلزنملاكلتبناكيسمينيحاهلاقنمو«ثيدحلا»
ءثيدحلا...حبصلاىلإناطيشلانمريجأتارمرشعيسمينيحاهلاقنم»:هلبقعوطقمثیدحلثم

هللاتاملكبذوعألقتارمثالثاهلوقتتاملككملعأالا»ةشئاعثيدحنمباوثلايفخيشلايبالو

دواديبآدنعثيدحلاو'نورضحينأونيطايشلاتازمهنموهدابعرشوهباقعوهبضغنمةماتلا

.ورمعنبهللادبعثيدحنماثالثاهراركتنودغارفلادنعلاقياميفهححصومكاحلاهنسحويذمرتلاو
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هلبحتسيفةءارقلاامأو‹ةمدقتملاةروثأملاةيعدألانمهيلعردقامبوعديف:ءاعدلاامأو

نيتيألا€....كلملاكلاممهلالقوء؛دمحلاةروس:اهنمتاثألانمةلمجرقينأ

ايؤرلاهلوسرهللاقدصدقل:هلوقوءةيالا4....لوسرمكءاجدقل:هلوقو
تايآسمخوخلا4....ًادلوذختيمليذلاهللدمحلالقلوءاهرخآىلإ4....قحلاب

اهيأايلقوءنيتذوعملاودحأهللاوهلقوءرشحلاةروسرخآنمًاثالثو«ديدحلالوأنم

نماهريغاهيلإفاضأنإوًاعبساهأرقيروسلاهذهنمةدحاولكيسركلاةيآوءنورفاكلا
)۲(..نآرقلا

لضفمدقتامكربدتيناكامهمءاعدلاوركفلاوركذلالضفلعماجنآرقلافةلمجلابو

يتمأةدابعلضفأ»:مالسلاهيلعلاقدقونآرقلاةءارقىلعكلذيفانباحصأرصتقادقوكلذ

.«نآرقلاةءارق

هسفنبساحينأو«هبرنيبوهنيبةلماعملانمهعفنياميفمدقتامكًاضيأركفتلاهليغبنيو

ىلاعتهللامعنيفركفتيلوهلامعأيفتاحلاصلاتاينلاهبلقيفرضحيلو«هريصقتنمقبساميف

نعهلفراصلاناطيشلايراجمهبقيضيلموصلاوهوًانجمناطيشللذختينأهليغبنيو
ناکو‹عولطلاىلإحبصلاضرفو/رجفلايتعکرلإرجفلاعولطدعبسیلو‹داشرلاليبس[۹]

.ىلوألاوهفراكذألابهيفنولغتشيهباحصأومالسلاهيلع

نيبامفاصتناةوحضلابينعأءراهنلاةوحضىلإسمشلاعولطنيبام:يناثلادرولاو

:ناتفيضوهيفهلفهللاءاشاموأتاعاسثالثرادقمكلذوءلاوزلاىلإعولطلا

حمررادقمسمشلاتعفترااذإنيتعكريلصينأاهيفىلوألاوىحضلاةالص:امهدحأ

ذِإةيهاركلاتقوعقتحبصلانأل«قارشإلاويشعلابنجسي#:هلوقيفقارشالابدارملاوهو ذِإ

ًاتسوأًاعبرأىلصيفاهقرافتعفترااذإفناطيشلانرقاهعموعلطتسمشلانإ:مالسلاهيلعلاق
.سمشلارحبمادقألاتيحضولاصفلاتضمراذإًاينامثوأ

.١١٠:ةيآلاىارسإلاةروس(۱)
.فيعضتايألاهذهلكيفدراولانأ(۱/۷٠۱۸)ينغملايفيقارعلاظفاحلاهدروأ(۲)
ء٢٥۲۳ء٥۲۳)لامعلازنكيفيدنهلايقتملاو(414/4)فاحتإلايفيديبزلادنعثيدحلافارطأ(۳)

٤۲0٦۲(.

=هللادبعثيدحنميئاسنلاهجرخأ.(ثيدحلارادةعبط٢۳۲ص١ج)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
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ىلعأبىیدانفقارشإلادنعنولصيمهوهباحصأىلعجرخمالسلاهيلعهنأيورامك
.”ءلاصفلاتضمراذإنيباوألاةالصنأًالأ»:هتوص

عييشتامإءتاريخلانمعونبلغتشينأهليغبنيتقولااذهيف:ةيناثلاةفيضولاو

نمهارجميرجياموأملعسلجمروضحوأیوقتوربىلعةناعإوأ«ضيرمةدايعوأةزانج

ًاعناصناکنوءةنامأوقدصبفًارجاتناكنإشاعمبسكبلاغتشإوأ؛ملسمةجاحءاضق

.بساكملاهوجونماذههبشأاماذكوناقتإوحصتنبف

تیبىلإعجريلفةيافكلاهلتلصحامهمفهلاغشأعيمجيفهللاركذىسنينأيغبنيالو

تیبوأهرمعيدجسم:نطاومةثالثيفالإنمؤملادجويال:ليقدقوءهترخالدوزتيلوهبر

رقفلامهدعيناطيشلانأل؛هنمهلدبالامناسنإلادجياملقوءاهنمهلدبالةجاحوأهرتسي

مهدعيهللاوهنممهلدبالهنأنومعزيونولكأيالامنوعمجيفهيلإنوغصيفءاشحفلابمهرمأيو
.هنعنوضرعيفالضفوهلمةرعغم

[°44]نممدقتامبهيفلغتشينأهليغبنيف.لاوزلاىلإراهنلاةوحضنم/:ثلاثلادرولا

ةنسيهفءةلوليقلانعلفغينأهليغبنيالمث«شاعملابسكنمهنمدبالعمريخلاهوجو

نكلوليللاموقيالناكنإف«راهنلاموصىلعروحسلابنيعتسيامكليللامايقىلعاهبنيعتسي
تمصلامونلايفذإةلفغللهلهأةطلاخمنمهيلإبحأمونلافريخبلفغتشيملمنيملول

.ةمالسلاو

لغتشاومنيملنإف؛مهلامعألضفأهيفمونلاوتمصلانامزسانلاىلعيتأي:ليقدقو

ةلفغتقوهنأل؛ليللاءايحإلضفكتقولاكلذلضفوراهنلالامعألضفأكلذفريخلالامعأب

.ملعأهللاوةالصللءوضولابدعتسيللاوزلاتقولبقهبتنينأيغبنيفماناذإمثسالا

نذؤملاغارفلتصنيلفدعتسااذإف‹رباغلاةالصنمغارفلاىلإلاوزلانيبام:عبارلادرولا

يبنلااهالصذإلصفيال:ليقو‹مالسلابامهنيبلصفي:ليقتاعكرعبرألصیلو؛هباوجو

.«اعبرأمثنيتعكريلصيمثرهظلايلصيمثلمعاهيفيلعفرينأبحأ»:لاقومالسلاهيلع

ريملونمحرلادبعباوصلاوهيفمهوويحبانصلاهللادبعلوقييذلاوهكلامولسرموهويحبانصلا=
.وييلا

مقرأنبديزثيدحنميناربطلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۲/۱٠٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()



ةدابعلاةرطنق£1

.مدقتامكءاعدلاوركذلاوحيبستلانيبعمجيمثاهلثمبةضيرفلاعبتتنأدوعسمنباهركمث

ًالوغشمدجسملايففوكعلاهيفبحتسيرصعلاىلإكلذدعبام:سماخلادرولا

هنيدلملسأهتيبناكنإفءظعولاوأميلعتلاوملعتلانمريخلانونفبوأءةالصلابوأركذلاب

املنكلوءراهنلايفناتمونهركتذإ«لاوزلالبقماننملهيفمونلاهركيوهقحيفلضفأتيبلاف

هلالقإنأللادتعالاعاریلوراهنلابوأليللابهقحءافيتسانمدبالناکحورلاءاذغموتلاناك

ريغنمهيلعسفنلانرمتدقفًاجيردترهسلادوعتينأالإندبلابارطضاىلإيضفيامير
.بارطضا

:ىلاعتهلوقيفهبهللامسقأيذلايّشعلاوهورصعلاةالصلوخد:سداسلادرولا
.رشيفلَناَسْنإلانِرْصَعلاَو»

ماسقألابلغتشيو/رصعلايلصيمثنيناذألانيبتاعكرعبرأالإدرولااذهيفسيلو70
.لوألادرولاىفةروكذملا

حيبستلاهيفبحتسيفاهءوضیفةرعصیرتوسمشلاترفصااذإ:عباسلادرولا

.°”«راكإلاوٌيَِعْلبكبَردْمَحِبحّبَسَوكِْلرِفْفَتْسَاَو»:هلوقلمدقتامكرافغتسالاو
ةئامثالثونوثالثوثالثناميإلا»:ربخلايفوءىلاعتهللاىلإقيرطانركذامميمجف

.«ةنجلالخداهنمقيرطىلعةداهشلابهللايقلنمةقي

نمؤملكفىايبنألاددعبًاقلخرشعةثالثوةئامثالثناميإلا:ءاملعلاضعبلاقو

ىلعمهلكفةدابعلايفمهقرطتفلتخانإوسانلافقيرطللكلاسوهفاهنمقلخىلع
نإواهمودأهللاىلإلامعألابحأو»ءهلمهدبعأوهبمهفرعأهللاىلإمهبرقأفءطارصلا

ةلالماهكرتفةدابعهللاهدّوعنم»:مالسلاهيلعلاقدقو«ثيدحلايفدروامكق

.هللاهتقم

.(١67:ناتيآلا)رصعلاةروس(١)
.00:ةيألارفاغةروس(۲)

يناربطلاوةنسلايفيئاكلألاونيهاشنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١/41٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

ةعيرشنوثالثوثالثوةئامثالثناميإلا»هدجنعهيبأنعنمحرلادبعنبةريغملاةياورنمبعشلايفيقهييلاو

.ةلاهجهدانسإيفو«نوثالثوةئامثالث»يقهيبلاويناربطلالاقو«ةنجلالخدنهنمةعيرشىفاونم

.ةشئاعثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(١/41٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(4)

.ةشئاعىلعفوقوم:ثيدحلارادةعبط(١/٠٤٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(٥)

 



۷£ةدابعلاةرطنق

دنعرقينأبحيوء"«ةميدهلمعناك»:تلاقفمالسلاهيلعهلمعنعةشئاعتلئسو

اذإو‹رافغتسالايفوهوسمشلابرغتلو«نيتذوعملاو««ليللاو#‹؟سمشلاو#:بورغلا
يغبنيفراهنلاداروأتهتنادقو«مدقتامكءاعدلا...كليللابقإاذهمهّللا:لاقنذؤملاعمس
.ملعأهللاولفغيالوهسفنبساحينأ

:ةسمخيهو:ليللاداروأنايب

اَهِيَأالبامهيفرقياهدعبنيتعكروبرغملايلصيهنإفسمشلاتبرغاذإ:لوألا

مثءامهنيبملكتينأريغنمبرغملابيقعامهيلصيوءدَحَأهللاَوُهلفلونوفاك
.هلرسيتامقفشلاةبويغىلإيلصيمثاهليطياعبرأيلصي

ملبرغملاةالصىلاعتهللادنعتاولصلالضفأ»:لاقمالسلاهيلعهنعةشئاعنعو

برغملاىلصنمفراهنلاةالصاهبمتخوليللاةالصاهبحتفميقمالورفاسمنعاهطحي
[٤٤٤]هلهللارفغتاعكرعبرأاهدعبىلصنموةنجلايفنيرصقهلهللاىنب/نيتعكرهدعبىلصو

.ةنسنيعبرأ»:لاقوأ‹نیرشعبنذ

هنأکوءةنسةدابعهلتلدعتاعكرتسبرغملادعبىلصنم»:رخآثيدحيفو
.””ردقلاةليلىلص

اهنمرصقلكةريسمةنجلايفنيرصقهلينبينأهللاىلعًاقحناكنآرقبوأةالصبالإملكتي
برغملانيبىلصنم»:لاقو««مهعسولايندلالهأهفاضولًاسورغامهنيبهلسرغيوماعةئام
.«نيباَرألاةالصكلذفءاشعلاو

:لزنهيفلاقيوءيلصيهتيأروالإتقولااذهيفدوعسمنباتيتأام:دوسألالاقو

لمعاذإناكوةميدهلمعناك»ملسمهاور:ثيدحلارادةعيط(١/41٥)ىنغملاىفىقارعلاظفاحلالاق()

(30۹/۱)دئاوزلاعمجميفيمثيهلاو(۱۹4۳۱)لامعلازتكيفيدنهلايقتملادنعثيدحلافارطأ(۲)
.(٠/٠۳۰)روثتملاردلايفيطويسلاو

(۳۰٤1۹)يدنهلايقتملاو(٥/۱۸۲)فاحتإلايفيدييزلاو(٤۱۳۷)هجامنبادنعثيدحلافارطأ(۳)

.(44۸8)ةفيعضلاةلسلسلايفينابلألاو



ةدابعلاةرطنق£0۸

نأيغبنيءمالظلاماكحتساوهوسانلاةمونتقوىلإءاشعلاتقولوخد:يناثلادرولا

:رومأةثالثهيفىعاري

نيباملءايحإضرفلالبقًاعبرأ«تاعكررشعءاشعلاضرفىوسيلصينأ:لوألا

‹يسركلاةيآوءةرقبلارخآنهيفأرقينأبحتسيًاعبرأمثنيتعكرضرفلادعبًاتسوءنيناذألا

.اهريغوديدحلالوأو

هيلعيبنلانأيورامرثكأهنإفءرتولانهادحإةعكرةرشعثالثيلصينأ:يناثلا

مزحلاوهرخآنمءايوقألاوليللالوأمهتاقوأنوذخأيسايكألاوليللانمهبىلصمالسلا

مثلضفأليللارخاف«ةداعكلذهلناكاذإلإمايقلاهيلعلقثيوأءظقيتسيالاميرهنإف‹مدقتلا

ةروسوءنامقلوءةدجسلاوسِي:لثممالسلاهيلعهتءارقرثكيناكامتاعكرلاهذهيفارقي

.رمزلاوءةعقاولاوكلملاكرابتوءناخدلا

ربخيفوءةيآفلأنملضفأةيآاهيف:لاقيوةليللكتاحبسملاارقيناكهنأىوريو
غرفاذإف/نورفاكلااهيأايلقو«ىلعألاكبرمساحبس:رتولاتاعکريفرقيناك:هنأرخآ[]

.ًاثالث«ء«سوُدقلاكلملاناحبس»:لاق

هيلعلاقذإءلضفأليللارخآفالإومايقلاهتداعنكيملنإرتويلفءرتولا:ثلاثلا
.«ةدحاوبرتوأفحبصلاتفخاذإفىنثمىنثمليللاةالص»:مالسلا

ماناذِإ:ليقهنآلءةينلاهيفتنسحاذإداروألانمدعينأسأبالو؛مونلا:ثلاثلادرولا
ءكلمهراعشيفلخديو«ظقيتسيىتحًايلصمبتكيهنإف«لجوزعهللاًاركاذةراهطىلعدبعلا

اابشوتيفبأونأي:ذاعملاق.اقوفتهيفنآرقلاقوفتأو

.«كنمهقفأذاعم»:لاقفليهللالوسرلكلذركذفءيتموق

ىلعدبعلاماناذإ#:مالسلاهيلعلاق؛كاوسلاوةراهطلا:لوألا:ةرشعمونلابادآو
نعهحورترصقةراهطىلعمنيملنإوةقفداصهایؤرتناکفشرعلاىلإهحوربجرعةراهط

.«قدصتالمالحأثاغضأتامانملاكلتفغولبلا

=ءادردلايبأىلعًافوقومدهزلايفكرابملانباهجرخأ:(0۲۹/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()



۹ةدابعلاةرطنق

بجحفشكيفرثؤملاوهنطابلاةراهطوءًاعيمجنطابلاورهاظلاةراهطهبديرأاذهو
.بيغلا

هبتنااملكفءظقيتلادنعةدابعللمايقلايونيوءهسأردنعهكاوسوهروهطدعينأ:يناثلا

هنکمتملنإوءهموندنعًارارمكاتسيمالسلاهيلعيبنلانألاقيو«فلسلاةداعكلذككاتسا

ةلقلالبقتسيلودعَقيلفدجيملنِإوكلذبحتسي:ليف‹ءاملابهءاضعأحسمیلفةراهطلا

.٩«یلاعتهللانمهيلعةقدصهمونناكویونامهلبتکءانيعهتبلغفليللانميلصيموقينأ

:لاقيوءمونلايفضبقلانمنمأيالهنإفءةبوتكمهدنعهتيصووالإتيبيالنأ:ثلاثلا

[444]تاومألاروازتتفءةمايقلامويىلإخزربلايفمالكلايفهلنذؤيمل/ةيصوريغنمتامنمنإ
.ةيصوريغنمتامنيكسملااذه:ضعبلمهضعبلوقيفملكتيالوهونوثدحتيو

ىوآنم»:لاقمالسلاهيلعيبنلانعونيملسملاميمجلبلقلاميلسًابئاتمانينأ:عبارلا

.مرجامهلهللارفغدحأىلعدقحيالودحأملظيونيالهشارفىلإ

حمستملنمو‹مهبولقلقرأكلذلورياوناکو؛دوعناهيلإوانقلخاهنم:نولوقيوازجاح

مايقلاىلعةناعتسالاهبدصقاذإالإهفلكتيالومولاهبلغيملاممانيالنأ:سداسلا
:اوفصوكلذلوةرورضمهمالكوقافمهلكأوبلغمهمونءايفصألاناکدقفءليللارخآ

.(نوعجهيامليللانمًليلقاوناك)

هبنجىلعامإوءافقىلعًايقلتسمامإنيهجوىلعكلذوةلبقلالبقتسممانينأ:عباسلا

ثيدحنمطسوألايفياربطلاىوروصاعلانبورمعنيهللادبعىلعًافوقومبعشلايفيقهييلاو=

.فيعضوهو.هيلع
يبأثيدحنمهجامنباويئاسنلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۱/٠۳٥)ينغملايفىقارعلاظفاحلالاق(۱)

̀.حيحصدنسبءادردلا
نمايندلاباتكيفايندلايبأنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۱/٠۳٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.فيعضهدنسو«مرتجأامهلرفغدحأملظبمهيملحبصأنم»سنأثيدح



ةدابعلاةرطنق£1

.اذهلبقمدقتامكءاعدلا:نماثلا

ٌهلإمكهلإوءةرقبلارخآويسركلاةيآ:لثمةصوصخملاتايآلاارقينأبحتسيو
نإ:أرقيوهاسنيالفنآرقلاهيلعظفحيمونلادنعهأرقنمنأ:لاقيوءةيآلا6....دحاو

اوعدأوأهللااوعدالقإلوءةيالا4....ضرألاوتاومسلاقلخيذلاهللامكبر

.ليئارسإينبرخآىلإ€....نمحرلا

هيدييفنيتذوعملاًارقيوهلرفغتسيوهظفحيلكومكلمهراعشيفلخديهنألاقي

لوأنمًارشعًرقيلومالسلاهيلعيبنلالعفنمكلذيورءهدسجوههجوامهبحسميو
نأىرأام:لوقييلعناكو.ليللامايقلظاقيتسالليآلاهذهوءاهرخآنمًارشعو«فهكلا

ةرمنيرشعوًاسمخلقيلوةرقبلاةروسنمنيتيآلاارقينألبقمانيهلقعًالمكتسمالجر
.ةرمةئامتاملكلاهذهعومجمنوكيلربكأهللاوهللاالإهلِإالوهلل/دمحلاوهللاناحبس[5]

ىفوتيهللا:ىلاعتهللالاق«ثعبعونظقيتلاوتافوعونمونلادنعركذتينأ:عساتلا

بسانتالًالاوحأدهاشيظقيتسملانأامكف.«اهمانميفتمتمليتلاواهتومنيحسفنألا
لثمتوملاوةايحلانيبمونلالثموءهلاببرطخيالامىريثوعبملاكلذك«مونلايفهلاوحأ

.ةرخالاوايندلانيبخزربلا

ء«تومتكلذكفمانتكنأامكمنتالفتوملايفكشتتنكنإينباي:نامقللاقو
قحيفكتومدعبثعبتكلذكفكموندعبهبتنتتكنأامكهبتنتالفثعبلايفكشتتنكنإو

ءايندلابحوأ‹هءاقلوهللابحهبلقىلعبلاغلاامأمانياذامىلعهبلقنعشتفينأدبعلاىلع

اموبحأنمعمءرملانإفءافوتيامىلعهرشحيوهيلعبلاغلاوهامىلعءافوتيهنأوقحتيلو
.بحا

دحاولاهللاالإهلإال»:كلذوءهلوقيمالسلاهيلعناكامي‹هتابقلتدنعءاعدلا:رشاعلا
.رافغلازيزعلاامهنيباموضرألاوتاوامسلابرراّهَقلا

دنعهبلقىلعدریاملوأوهفهللاركذمونلادنعهبلقىلعدريامرخآنوكينأدهتجيلو

يتلاةروثأملاتاوعدلارخآىلإ«ثيدحلا....ينجتعضوبرمهللاكمسابمونلادنعروثأملاءاعدلا()

.اهرکذقبس

امهيباتکيفميعنوبآاوينسلانباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(0۳۳/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.ةشئاعثيدحنمةليللاومويلالمع



۱٤۱٤ةدابعلاةرطنق برجيلفهيلعبلاغلاوهامالإنيتلاحلانيتاهيفبلقلامزاليالو«بحلاةمالعوهفظقيتل نتامأامدعيانايحأيذلاهللدمحلا:لاقظقيتسااذإفبلقلانطابنعفشكتةمالعاهنإفسفن
'.مدقتملاءاعدلارخآىلإروشنلاهيلإو

هللامسقأهبو‹هسدسىقبينأىلإليللانملوألافصنلايضمبلخدي:عبارلادرولا

موُيقلايحلاالإةمئانيهوالإنيعىقبتالتقولااذهيفوءىجساذإليللاو:ىلاعت
.(هفوج»:لاقعمسأليللايأ:مالسلاهيلعيبلالئسو

[46]:هيلإهللاىحوأف؟لضفأتقوأفكيلإدبعتأنأبحأيهل:مالسلاهيلع/دوادلاقو
ءهلوأمقيملهرخآماقنموهرخآمانهلوأماقنمهناف؛هرخآالوليللالوأمتادوادای

يفدبعلاامهعكريناتعكر»:لاقوءيقابلاينعي.”«رباغلاليللافصن»:لاق؟لضفأليللايأ
.”«مهيلعاهتضرفليتمأىلعقشأنأالولواهيفاموايندلانمهلريخريخألاليللافوج

الإريخىلاعتهللالأسيملسمدبعاهقفاويالةعاسليللايفنإ»:لاقمالسلاهيلعهنعو
.«هايإهاطعأ

ليللانممقفًاثوعبموأًاروبقموًايحكيلعهللاةمعننوكتنأديرتأةريرهابأاي»:لاقو

رونکءامسلايفكتيبروننکيكتيباياوزيفلصةريرهابأايكبرىضرديرتتنأولصف
.”«ايندلالهأدنعموجنلاوبكاوكلا

بونذللريفكتوهللاىلإةبرقومكلبقنيحلاصلابأدهنإفليللامايقبمكيلع»:لاقو
.“مثلانعةاهنمودسجلانعءادللةدرطمو

نمهححصويذمرتلاودوادوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۳۳/۱٥)ىنغملايفىيقارعلاظفاحلالاق(۱)

يفيئابلألاهححصوةمامأيبأثيدحنمهجرخأيذمرتلا:ءايحإلاققحملاق.ةسبنعنبورمعثيدح
.(۲۷۸۲)يذمرتلاحيحص

رذيأثيدحنمدمحأونابحنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۳۳/۱٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۲(

.ةسينعنبورمعثيدحلاقرطضعبيفيهورباغلاهلوقنود
رصننبدمحموسايإنبمدآهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(040/۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

دنسميفيمليدلاروصنموبأهلصووًالسرمةيطعنبناسحةياورنمليللاماينباتكيفيزورملا
.حصيالورمعنباثیدحنمسودرفلا

.هللصأاللطاب:ثيدحلارادةعبط(١/40٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)٤(
=:لاقولالبثيدحنميذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١/40٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)0(
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يفحضنتبأنإفتلصفهتآرماظقيأمثىلصفليللانمماقالجرهللامحر»:لاقو
.ءاملااههجو

ًاريثكهللنيركاذلانمابتكنيتعكرايلصوهتأرماظقيأفظقيتسانم»:لاقو

.“"«تاركاذلاو

ؤلؤللانمهنيئاربكيدةروصىلعًاكلمشرعلاتحتنأينغلب:نارهمنبفسويلاقو

‹نومئاقلامقيل:لاقاقزفهحانجببرضليللاثلثىضماذإفرضحخأدجربزنمهتصیصو

اقزوهحانجببرضحبصأاذإف«نولصملامقيل:لاقفاقزوهحانجببرضليللااثلثىضماذإف

ًاقحيدبعوهيذلايدبعنإ:لاقیلاعتهللانأیوریو.مهرازوأمهيلعونولفاغلامقيل:لاقف

.كيدلاحايص/همايقلرظتنياليذلاوه[]

لصف

امأءانطابوًارهاظهلةرسيملاهطورشبمايقللقفونمىلعلإًاريسعليللامايقنأملعا
:ةعبرأفةرهاظلا

.مايقلاهيلعلقثيو؛مونلاهبلغيفبارشلارثكيفلكألارثكيالنأ:لوألا

ةبلجمكلذنإف؛حراوجلااهبييعتيتلالامعألابراهنلابهسفنبعتيالنأ:يناثلا

.مونلل

.ليللابمونلاليلقتلببساهنإف؛راهتلابةلوليقلاكرتيالنأ:ثلاثلا

لاقكلذلوءمارحلالكأاميسالوليللامايقنمعنمتو«بلقلايسقتاهلكبونذلافءةمحرلا

ءةلكألكأيللجرلانإو«ةروسةءارقتعنمةرظننممكوةليلمايقتعنمةلكأنممك:مهضعب

.ةنسمايقاهبمرحيةلعفلعفيوأ

.حصأهنا:يذمرتلالاقونسحدنسبةمامأيبأثيدحنميقهيبلاويناربطلاهاورو٠حصيالوبيرغ=

يبأثيدحنمهجامنباودوادوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٠/47٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.(١۱۲۳)ةاكشملاحيحصو(٤۹٤۳)عماجلاحيحصيفينابلألالاق:ءايحإلاققحملاق:ةريره

يفينابلألاهححصومكاحلاودوادوبهجرخأ:ءايحاإلاقفحملاق.حيحصدنسبدیعسيبأوهريره

.(۳۰٠1)عماجلاحيحص
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ءايندلالوضفودقحلانمبلقلاةمالس:لوألا:ةعبرأفةنطابلاتارسيملاامأو

كلذلثميفوءهتامهميفالإركفتيالفماقنإو؛مايقلاهلىنستيالايندلامومهبقرغتسملاف

.مئانفاضيأتظقيتسااذإتنأوليق

دتشارانلاتركذاذإ:مهضعبلاقامكلمألارصقعمبلقلايفبلاغفوخ:يناثلا

:نونلايذلوءماننأردقأامف«يقوشلاطةنجلاتركذاذإو«يفوخ

اعجهتنأاهليلبنويعلالقمهديعووهدعوبنآرقلاعتم

اعضخياميكلكاذمهباقرفهمالكليلجلاكلملانماومهو

.نيدباعلامونريطمنهجركذنإ:سواطلاقو

مكحتسيىتحراثالاورابخألاوتايآلاهذهعامسبليللامايتلضففرعينأ:ثلاثلا

نمافوخوةنجلاتاجرديفةبغرديزملابلطفقوشلاهجيهيفهباوثلهفوشوءءاجركلب

'.نارينلا

[44۸8]الهمايقيفهنإفناميإلاةوقنم/كلذوهلثعاوبلافرشأوهوىلاعتهللابح:عبارلا

ذذلتوهبةولخلاةلاحمالبحألجوزعهللابحأاذإو«هبرهبجانموهوالإفرحبملكتي
:لقتلاولقعلاهلدهشيذإاذهدعبتسينأيغبنيالو‹هتاجانمب

ذذلتيفيكهماعنإببسبكلملوأهلامجببسبسخشلبحملالاحربتعيلفلقعلاام

ىلاعتهدعوامو؛قدصأهناحبسهللاقحيفءاجرلاومونلاهيتأيالىتحهبةولخلاو«هلةمدخلاب

.ىصحينأنمرثكأفلقنلاامأو‹یقبأوعفنأ

يننوبحيًادابعيلنإ:نيقيدصلاضعبىلإىحوأىلاعتهللانإ:ءاملعلاضعبلاقو

نف؛مهيلإرظنأوّيلِإنورظنيو«مهركذأويننوركذيو«مهيلإقاتشأوّيلِإنوقاتشيو«مهبحأو
.كتقممهنعتلدعنإوءكتيبحأمهتقيرطتوذح

نونحيوءهمنغيعارلايعاريامكراهنلابلالظلانوعاري:لاق؟مهتمالعامبراي:لاق

لكالخومالظلاطلتخاوليللامهنجاذإفءاهراكوأىلإريطلانحتامكسمشلابورغىلإ

ىلإاوقلمتو«مهمالكبينوجانو؛مههوجولإاوشرتفاو‹مهمادقأّيلِإاوبصن«هبيبحببيبح
ءيلجآنمنولمحتيامينعيءكاشووأتمنيبوءكابوخراصنيبمهف؛مهيلعيماعنإب

امکينعنوربخيفمهبولقيفيروننمفذقأمهيطعأاملوأيبحنمنوكتشياميعمسبو

:ةثلاثلاو«مهلاهتللقتسالمهنزاوميفضرألاوعبسلاتاوامسلاتناكول:ةيناثلاو«مهنعربخأ
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.هيطعأنأديرأامدحأملعيأهيلعيهجوبتلبقأنمىرتقأ«مهیلعيهجوبلبق

لاقف/.مونلابلجتةليحبلطوليللارهسلوطهذاتسأىلإنيديرملاضعبىكشو3[

بولقلاءىطختوةظقيتملابولقلابيصتراهنلاوليللايفتاحفنلجوزعهللنإ:هذاتسأ
بولطمو.راهنلابالوليللابمانأالينكرتيذاتسأاي:لاقف.تاحفنلاكلتلضّرعتفءةمئانلا

مويةعاسوءناضمريفردقلاةليلكليللافوجيفةمهبميهوءةعاسلاكلتنيمئاقلا

.قيفوتلاهللابوءةعمجلا

رجفلاعولطفوخدنعكلذوروحسلابحتسيهيفو:سماخلادرولاوهاذهو
موقيفراهنلاداروأتلخدوليللاداروأتعطقنارجفلاعلطاذإفةالصلانيتقولانيذهيفةفيظولا

الهنآهللادهشل:ًارقيلمث«موجتنلارابدإوهحّيسف:هلوقبدارملاوهورجفلايتعكريلصيف

‹هتکئالمهبهلتدهشوهسفنلهبهللادهشامبدهشأانأو:لوقيفاهرخآىلإ4....وهالإهلإ

یتحاهيلعينافوتيىتحيلعاهظفحهلأسأوةداهشلاهذههللاعدوتساو‹هقلخنمملعلااولوأو

.اليدبتلذبمريغاهيلعكاقلأ

ءاموص:رومأةعبرأكلذعماوعمجينأنوبحتسياوناكدقوةدابعللداروألابيترتاذهف

«هلرفغمویلکاهعمجنم»:ربخلايفوءةزانجةداهشوضيرمةدايعوتلقنإوةقدصو
هدسجنمیماالُسلکیلعومدآنباحبصي»:ربخلايفو.«ةنجلالخد»:یرخأةياوريفو

ةقدصفورعملابكرمأف-ًالصفمنوتسوةئامثالثيهوءهدسجلصافمينعي‹اةقدص

كتطامإوةقدصقيرطلاىلإكتيادهوةقدصفيعضلاىلعكلمحوةقدصركنملانعكيهنو

.«هلككلذىلعيتأتىحضلااتعكرو»:لاقمثليلهتلاوحيبستلاركذىتح««ةقدصىذألا

ديسدمحمانديسىلعهللاىلصوللذلاوًاطخلانمةمصعلاوقيفوتلاوزوفلاهلأسنهللاو

.نيملاعلابرهللدمحلاونيرخألاونيلوألا

.رذيبأثيدحنمملسمهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۳۷/۱٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)
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تاعاطلايفحداوقلاةرطنق

هذهو‹تاعاطلاتاطبحموةدابعلاتادسفمنمامهنعًأشنياموبجعلاوءايرلاامهو

.لوصفةسمخو‹نيبابىلعيوتحتةرطنقلا

لوألابابلا

ءايرلاىف

ءكرشلاهطبحيامكلمعلاطبحيءايرلانإف؛كيلعهدسفياممكلمعىلعىخأايرذحا

.راثالاورابخألاوتايآلاكلذبتدهشدقوءهللادنعتوقمميئارملاو

4نواْبمُهَنيِذَلأ»:هلوقىلإ4٠....َنيلَصُمْلِللِيَوَف:ىلاعتهلوقفتايآلاامأ

.ديدمباَذَعمُهَلتاكلنوركَنيَِلاَو»:هلوقو
ملاَمهللانمْمُهَلاًدَبَول:ىلاعتلاقوىايرلالهأمه:لاقهنأدهاجمنعيکحف

مويمهلتدبتانسحايندلايفاهنوريالًالامعأاولمعمهنأ:ليق.'«َنوُبِسَتْحَياونوُكب

.تائيسةمايقلا

ناكنمف:ىلاعتهللالاقوءءايرلالهألليو:لاقةيآلاهذهأرقاذإءاملعلاضعبناكو

ىلصاذإناكلجريفتلزن:لاقيوءهلمعبءانثلاورجألابلطنميفتلزناهنأ:لاقي

.سانلاةلاقملهلمعيفدازوكلذلحاتراريخبركذفقدصتوأماصو

كرشلايتمأىلعفاخأامفوخأ»:لاقهنألعىبنلانعيوردقفرابخألاامأو

.401:تايآلا‹نوعاملاةروس)۱(

.٠:ةيآلا؛رطافهروس)۲(

.۷:ةيالا‹رمزلاةروس)۳(
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ىلإاوبهذامهلامعأبسانلاىزاجاذإةمايقلامويهللالوقيءايرلا»:لاق؟وهامو:ليقءرغصألا

:لاقفلجرهلأسو««ءازجلامهدنعنودجتلهاورظنافايندلايفنوؤارتمتنكنيذلا

.”«سانلااهبديريهللاةعاطبدبعلالمعيالنأ»:لاق؟ةاجنلاميفهللالوسراي

نمفةكرشلانعءاكرشلاىنغأانأ»:لوقيىلاعتهللانأمالسلاهيلعهنعثيدحلايفو

.٩"«يلًاصلاخناكامالإلبقأالينإفهلكهلهتكرتيريغهيفكرشأالمعلمع

يفكلعسونملأ:هلمعباوثسمتلااذإةمايقلامويدبعلللوقيىلاعتهللانإ:ليقو

امو....؟مركتملأ؟كؤارشوكعيبصخريملأ؟ايندلايفسوؤرملانكتملأ؟سلاجملا
۰ء

.ادههشا

ليخبلكىلعمارحانأ:تلاقفتملكتةنجلانأ»:مالسلاهيلع/يبنلانعو]491[

.«يئارمو

عمجدقلجرباسحللةمايقلامويىعدياملوأنإ»:لاقليهنعةريرهيبأنعو
امكملعأملأءىراقللىلاعتهللالوقيفلاملاريثكلجروهللاليبسيفلتاقلجرونآرقلا

ءانهبتمقبرای:لوقیفتملعامیفتلمعام:لوقیفبراییلب:لوقیفيلسرىلعتلزنآ

لاقينأتدرألب:هللالوقيفتبذكةكئالملالوقتوتبذك:هللالوقيفراهنلافارطأوليللا

كعدأملىتحكيلععسوأملأ:لوقيفلاملابحاصبىتؤيوءكلذليقدقفءىراقنالف

محرلالصأتنك:لاق؟كتيتأاميفتلمعام:لوقيفبرايىلب:لوقيفدحأىلإجاتحت
يخسنالفلاقينأتدرألب:هللالوقيفتبذكةكئالملالوقتوتبذك:هللالوقيفقدصتأو

يفداهجلابترمأ:لوقيف؟تلعفام:لوقيفهللاليبسيفلتقيذلابىتؤیو«كلذليقدقف
تدرألب:هللالوقيفتبذك:ةكئالملالوقتوتبذك:هللالوقيف«تلتقىتحتلتاقفكليبس
."كلذليقدقفءيرجنالف:لاقينأ

يفيقهيبلاودمحأهجرخأهوحنيف:ثيدحلارادةعبط(3/40505)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)

نعديبلنبدمحمةياورنميناربطلاهاوروتاقثهلاجروةياورهلوديبلنبدومحمثيدحنمبعشلا
.جیدخنبعفار

ءامسألاىفىقهيبلاو(١٥ء٠٠/6۳)‹(۳/۸٠۲)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلادنعثيدحلافارطأ(۲)
۱۷(۱/0)هدنسميفبيبحنبعيبرلاو(14/۱)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاو(۲۱۳)تافصلاو

.ملسمهاور:ثيدحلارادةعبط(۳/400)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)
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لوآكثلوأةريرهابأاي»:لاقفةريرهيبأيتبكرىلعلِيهللالوسربرضمث:لاق
.«منهجرانمهبرعستهللاقلخ

.٩بهللاعّمسعّمسنموهبهللاىئآریئآرنم»:مالسلاهيلعلاق:لاق

داو»:لاق؟هلنالوسرايوهاموليق«نزحلابجنمهللاباوذيعتساا»:مالسلاهيلعلاقو

.""«نيئارملاءارقللدعأمنهجيف

هيتفشحسميوهتيحلوهسأرنهديلفمكدحأموصمويناكاذإ:مالسلاهيلعىسيعلاقو

هللانإف«هبابرتسخريلفىلصاذإوءهلامشفخيلفهنيميبىطعأاذإو«مئاصهنأسانلاىريالثل

.قزرلامسقيامكءانثلامسقي

."«ءايرنمةرذلاقثمهيفالمعهللالبقيال»:مالسلاهيلعلاقو

]45۲[اذهبحاصنمهتعمسثیدح:لاق؟كىكىيہیاميکبيهارولبجنبذاعملرمعلاقو/

.“كرشءايرلاىندأنإ»:لوقي-مالسلاهيلعيبنلاينعي-ربقلا

ىلإءاميإاذهو.«ةيفخلاةرهشلاوءايرلامكيلعفاخأامفوخأ»:مالسلاهيلعلاقو

رداغايرجافاي:ءامسأةعبرأبهيلعيدانييئارملانإ»:مالسلاهيلعلاقوءءايرلاايافخ

.ههللمعتتنکنممكرجأذخفبهذاكرجأطبحوكلمعلضرساخاي

هللادبعنببدنجثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(۳/400)ىنغملاىفىقارعلاظفاحلالاق()

ظفلبهنعديزيابآىنکيخيشةياورنمبعشلايفيقهيبلاوريبكلايفيناربطلاءاورفرمعنباثيدحامأو
میمنبدمحأدنسموكرايملانبالدهزلاينواهرغصوهرقحوهقلحخعماسهبهللاعمسسانلاعمسنم»

.ورمعنبهللادبعثيدحنمهنآ
هجامنياوبيرغ:لاقويذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(4056/۳)ىنغملاىفىقارعلاظفاحلالاق()

.يدعنباهفعضوةريرهيبأثٹیدحنم

.اذكههدجأمل:ثيدحلارادةعبط(456/۳)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

ظفلبمكاحلاواذكهيناربطلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(401/۳)ىنغملاىفىقارعلاظفاحلالاق()

.(۱۳۷۹)عماجلافيعضيفينابلألاهركذوًادجفيعضءايحإلاققحملاقكرشءايرلانمريسيلا»

ةلبجةياورنمايندلايبأنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(401/۳)ىنغملاىفىقارعلاظفاحلالاق()

.فیعضهدانسإو«يئارمايلقيملورساخايرفاکاي:دازومسیمليبحاصنعيبصحيلا
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ينإ»:لاق؟ككىيام:تلقف‹يكبيمالسلاهيلعيبنلاتیآر:لاقسوآنبدادشنعو

مهتكلوًارجحالوًارمقالواسمشالوًامنصنودبعيالمهنإامأكرشلايتمأىلعتفوخت

.”«مهلامعأبنوؤاريل

ةكئالملاتلاقفلابجلاباهدتوأفاهلهأبتدامفضرألاهللاقلخاّمل»:مالسلاهيلعلاقو

ديدحلاتباذأفرانلاقلخمثلابجلاعطقفديدحلاهللاقلخفلابجلانمدشأًاقلخانيرقلخام

تلاقفهللالأسن:تلاقفةكئالملاتفلتخافءاملاتدكرفحيرلارمأفراتلاًافطأفءاملاهللارمأمث

هنیمیقدصتتنيحمدآنبانمدشأائيشقلخأملهللالاقف؟كقلخنمتقلخنمدشأامبراي

.«هتقلخًاقلخدشأاذهفهلامشنعاهيفخيف

؛لاقيهللالوسرنمهتعمسًاثيدحينثدحهللاهمحرذاعمللاقالجرنأيورو

:لاقهللالوسرتعمس:لاقمثتکسمٹتکسیالهنألجرلانظیتحذاعمیکن

تنأنإًاثيدحكثدحألينإ»:لاقيمأوتنأيبأبهللالوسرايكيبل:هلتلق«ذاعماي»

هللانإذاعمايةمايقلامويهللادنعكتجحتعطقناهظفحتملوهتعيضتنأنإوكعفنهتظفح

لكللعجفضرألاوتاوامسلاقلخمثضرألاوتاوامسلاقلخينألبقكالمأةعبسقلخ

ىلإحبصأثيحنمدبعلالمعبةظفحلادعصتفًامظعاهللجدقاهيلعًاباوباكلمعبسلانمءامس

كلملا/لوقيفهترثكفهتركذايندلاءامسىلإهبتعلطاذإىتحسمشلارونكرونهلىسمأنأ[

باتغانملمععدأالأيبرينرمأةبيغلابحاصانأهبحاصهجولمعلااذهباوبرضاةظفحلل

هرثكتوهيكزتفدبعلالامعأنمحلاصلمعبةظفحلايتأتمث»:لاق«؟يريغىلإينزواجيسانلا
هنإهبحاصهجولمعلااذهباوبرضاواوفق:اهبكلملامهللوقيفةيناثلاءامسلاىلإهبغلبتىتح

ىلعرتخفیناکهنإيريغىلإينزواجيهلمععدأالنأيبرينرمأايندلاضرعاذههلمعبدارأ
ةالصومايصوهقدصنمرونهلجهتبيدبعلالمعبةظفحلادعصتف»:لاق««مهسلاجميفسانلا

لمعلااذهباوبرضاواوفقاهبلكوملاكلملامهللوقيفةثلاثلاهبنوزواجيفةظفحلابجعأدق

يفسانلاىلعربكتيناكهنإينزواجيهلمععدأالنأيبرينرمأربكلاكلمينإهبحاصهجو

نميودهليردلابكوكلارهزيامكرهزيدبعلالمعبةظفحلادعصتف»:لاق«مهسلاجم

.هوحنپمکاحلاوهجامنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(40۷/۳)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

٠.بيرغ:لاقوفالتخاعمسنأثيدحنميذمرتلاهجرخأ:(457£/۳)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

هدانسإ:لاقوكلذنمًاوحنسنأةياوربدمحأمامإلادنعاثيدححتفلايفرجحنباركذ:ققحملالاق

.حتفلا(۲/۱۷۲)نسح
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اوفقاهب:كلملامهللوقيفةعبارلاءامسلاىلإاهباوزواجيىتحةرمعوحجحوةالصوحيبست

ىلإينزواجيهلمععدأالنأيبرينرمأبجعلابحاصانآهنطبوهرهظلمعلااذهباوبرضاو

دبعلالمعبةظفحلادعصتو»:لاقء؟هلمعيفبجعلالخدأالمعلمعاذإناكهنإيريغ

كلملامهللوقيفءاهجوزىلإةفوفزملاةسورعلاهنأكةسماخلاءامسلاىلإهباوزواجيىتح
هنإدسحلاكلمانأهقتاعىلعهولمحاوهبحاصهجولمعلااذهباوبرضاواوفقاهبلكوملا

ةدابعلانمًالضفذخأيناكنملكفهلمعلثمبلمعيوملعتينموسانلادسحيناك

لمعبةظفحلادعصتويريغىلإينزواجيهلمععدأالنأيبرينرمأمهيفعقيومهدسحي

كلملامهللوقيفةسداسلاءامسلاىلإنوزواجتيفمایصوةرمعوجحوةاكزوةالصنمدبعلا

هباصأهللادابعنمطقًاناسنإمحريالناكهنإهبحاصهجولمعلااذهباوبرضاواوفقلكوملا

[٤٥4]هلمع/عدأالنأيبرينرمأةمحرلاكلمءانآهبتمشيناكلبهبَرضأرضوأءالب

ةالصوموصنمةعباسلاءامسلاىلإدبعلالمعبةظفحلادعصتو»:لاقء«يريغىلإينزواجي

كلمفالآةثالثهعموسمشلاءوضكءوضودعرلايودكيودهلعرووداهتجاوةقفنو

لمعلااذهباوبرضاواوفق:اهبلكوملاكلملامهللوقيفةعباسلاءامسلاىلإهبنوزواجيف

هبدریمللمعلکيبرنعبجحأينإهبلقىلعاولفقاهحراوجهباوبرضاهبحاصهجو
يفًاتوصوءاملعلادنعًاركذوءاهقفلادنعةعفرهبدارأهنإهللاريغهلمعبدارأهنإيبرهجو

وهفًاصلاخهللنکيمللمعلكويريغىلإينزواجيهلمععدأالنأيبرينرمأنئادملا
مايصوةاكزوةالصنمدبعلالمعبةظفحلادعصتو»:لاق«يئارملالمعهللالبقيالوءاير

نيباوفقيىتحتاومسلاةكئالمهعيشتفىلاعتهللركذوتمصونسحقلخوةرمعوجحو

ةظفحلامتنأ:مهلهللالوقيف»:لاقهللصلخملاحلاصلالمعلابهلاودهشيوىلاعتهللايدي

يتنعلهيلعفيريغهبدارأولمعلااذهبيندريملهنإهسفنىلعبيقرلاانأويدبعلمعىلع
هنعلتوانتنعلوهللاةنعلهيلعاهلكتاوامسلالوقتوانتنعلوكتنعلهيلع:اهلكةكئالملالوقتف

فيكفذاعمانأوهللالوسرتنأهللالوسراي:تلق:ذاعملاق‹«نهيفنموعبسلاتاومسلا

نمكناسلىلعظفاحذاعمايريصقتكلمعيفناكنإويبدتقا»:لاق؟تركذاممةاجتلا

الومهيلعاهلمحتالوكيلعكبونذلمحاونآرقلاةلمحنمكناوخإنعوسانلايفةعيقولا
ربكتتالوةرخالالمعيفايندلالمعلخدتالومهيلعكسفنعفرتالومهمذبكسفنكرت

ىلعمظعتتالورخآكدنعوالجرجانتالوكقلخءوسنمسانلارذحييكلكسلجميف

مويرانلابالككقزمتفنيملسملاضرعقزمتالوةرخالاوايندلاريخكنععطقنيفسانلا
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يبأبيهام:تلق؟«ذاعماينهاميردتأ'”ڳاطشنتاطشانلاو#:هللالاقرانلايف/ةمايقلا[٥٥]

."هيلعهللاهرسينمىلعريسيلهنإذاعماي»:لاق؟اهنموجنينمولاصخلاهذه

.ملعأىلاعتهللاو«ثيدحلااذهيفاممًارذحذاعمنمنآرقلاةوالترثكأتيأرامف:لاق

.بلقلايفعوشخلاامنإباقرلايفعوشخلاسيلكتبقرعفراةبقرلا

يفاذهناکولتناتنا:لاقفهدوجسيفيکبيدجسملايفالجرةمامأوبأىأرو:لاق

سانلايفناكاذإطشنيوءهدحوناكاذإلسكي:تامالعثالثيئارملليلعلاقو

.مذاذإصقنيوهيلعىنثأاذإلمعلايفديزيو

ةدمحموهللاهجوهبديرأهللاليبسىفىفيسبلتاقأ:تماصلانبةدابعللجرلاقو

.سانلا

هللانإةثلاثلايفلاقمثكلءيشال:لوقيكلذلكًاثالثهلأسفكلءيشال:لاق
.ةكرشلانعءاكرشلاىنغأانأ:لوقي

.هصلخافالمعهللتلمعاذإف:لاقال:لاق؟تقمتنأبحتأ

محرملاوهللاذه:لاقيالوكهجولوهللاهجولاذهمكدحأنلوقيال:كاحضلالاقو

.راصتخاللًابحاهتكرتةريثكاذهيفراثالاوهلكيرشالهللانإف

°"”ءابرلاةقيقحنايبيفلوألالصفلا

يفةلزتملابلطهلصأوءعامسلانمةقتشمةعمسلاوءةيؤرلانمقتشمءايرلانأملعا

.٠:ةيآلا؛تاعزانلاةروس(١)
كرابملانبهللادبعةياورىلإفنصملاهازع:ثيدحلارادةعبط(405۹/۳)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

نباهاورومسيملنمركذامكهدانسإيفودهزلايفهاورلاقامكوهوذاعمنعلجرنعدانسإب
.تاعوضوملايفيزوجلا
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مهتيؤربولطملاسانلامهىارملاودباعلاوهيئارملافءريخلالاصخمهتئارأبسانلابولق
ِ.مهبولقيفةلزنملابلطل

[٦٥4]ماسقأةسمخيف/كلذرصحتيواهراهظإيئارملادصقيتلالاصخلاوه:هبىئارملاو

ءايشألاوعابتإلاو؛لمعلاوءلوقلاوءيزلاوءندبلايهوسانللدبعلاهبنيزتيامعماجميه
لامعأبءايرلادصقوهاجلابلطنأالإةسمخلابابسألاهذهبنوؤاريايندلالهألكوءةجراخلا

‹مهلامعأوءمهلاومأوءمهنادبأبايندلاونيدلالهأيئاريفءةعاطلابءايرلانمنوهأةعاطلاريغ

.مهسابلو.مهناديأيفمهيزو

هنأسانلامهويلنوللارارفصاوءلوحتلابدبعلايئاريفمهندبب:نيدلالهأءايرامأف

امالعإهافشلالوبذوءنويعلاروغو«توصلافعضونزحلاوفوخلابوتاهتجالاديدش

مايقىلعليلدرارفصالاوءنازحألاةرثكوءاذغلاةلقىلعليلدلوحتلافمئاصهنأسانلل

.لاقملاناسلباللاحلاناسلبعيمستاذهامنإوءةقيقحلاىلعءايراذهسيلوءليللا

نيدلالهأءايرامأوءاهناولأءافصواهنسحواهنمسف:نادبألابايندلالهأءايرامأو

ًاعباتمهنوكلًاراهظإهقرفوءرعشلالاطيتساو«براوشلاقلحو«سوؤرلاثعشبف:يزلاب
ءمامكألارصقوء«صمقلاريمشتوءدوجسلاراثآو«بايثلاظلغكلذكوهيزيفلوسرلل

ايندلاونيدلالهأدمحرثؤينمءالؤهنموءنيدلالهأيزىلعاهوذحولاعنلافصخو

لهأدنعقفنيلناسحلابايثلاسبليفمهنمهضارغأىلإلصيلمهدنعقفنيفءناقيرفلاهدمحيل

ناشخلالاعنلاسبليكلذكوءنيدلالهأدنعقفنيلاهلويذرمشيواهمامكأرصقيوءايندلا

برقتيامنإهنأمعزنيطالسلانمبرقتيلبايثلاةدوجيفغلابيو«نيدلالهألاعنىلعةوذحم
‹نيفلاخملاونيملسملادنعقفتيلةعاطلابعنصتينممهنمو«نيملسملاجئاوحءاضقلمهيلإ

:لاقيالئلهبفرعيذلاهيزنعجرخامليطعأامةريطخلالاومألانميطعأولءالؤھنمو

.مالسلاهيلعهيبنبءادتقالانمجرخ

ءلزانملالهأدنعججحلاةماقإومكحلابقطنلابنيدلالهأيئاريف:لاوقألابءايرلاامأو

[۷°4]نعيهنلاوفورعملابرمألاوءنسلألابهللًاركذونيفلتخملالاوقأو«ثيدحللظفحلابو/

لديلاهدنعهوأتلاوءةءارقلادنعهعفروهنيسحتوباوجلادردنعتوصلافيعضتوركنملا

ةرواحملادنعةحاصفلانماهريغوءةعاطلابقطنلابايندلالهأىيئاريوةفاخملاىلعكلذب

نأنوهركياوعمتجااذإفلسلاناكوءةغللاوبيرغلاووحنلاورعشلاداشنإوتوصلانسحو
.هدنعامنسحألجرلاركذي
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موصلابواهدوجسواهعوكرنيسحتوةالصلالوطبنيدلالهأيئاريفلامعألابءايرلاامأو

ىقلأاذإ«يشملايفتابخأإلاوماعطلاماعطإولاومألالذبوتمصلالوطوجحلاووزغلاو

اذإفاعيرسيشمينممهنموءلاؤسلادنعتبثتلاو«سوؤرلاسيكنتونوفجلاءاخرإبسانلا

لهايئاريوهيلعناكامىلإداعمهزواجاذإف«نيدلالهأةيشمىشمنيدلالهأهيلعملطا
هيلإددرتيوهبحصيوءدباعلاوأملاعلانالف:لاقيلداّبعلاوءاملعلانمنيدلالهأةبحصبايندلا

هللاوةنامألانوخيفهيلإىصويوأعدوتسيوأدهشتسيلوأءاضقلاىلويلوأكولملادنعقفنيلامإ
.ملعأ

ءايرلايفنبتارميف:يناثلالصفلا

ءءايرلارطخينأ:نهادحإ:لاوحأةثالثءايرلاىفناطيشلللاقءةياعرلارصتخمنم

نمسانلادعسأفهيلإهببحينأدعبهيلعهثحيوهيلِإهوعدينأ:ةثلاثلاوءدبعللهنيزينأ:ةيناثلاو

ثحدعبهاطاعتياليذلاهيليوهلهنيسحتدعباهعفدييذلاهيليوءهبلقنعةرطخلاعفدي

ىلإناطيشلاءاعدعفدنيو:لاق«يصاعملاعيمجيفراجاذهوءهيلإهئاعدوهيلعناطيشلا

عانتمالا:يناثلاوءءايرلاوةيصعملاهتيهاركامهدحأ:نيئيشبيصاعملاعاونأعيمجىلإوءايرلا

نمءانركذامبوهللاطخسنمةيصعملاكلتيفامهركذتبةيهاركلالصحتامنإوءههركامم

قلخوءهرضيامةيهاركوهعفنيامةبحمىلعناسنإللالبجىلاعتهللانإف/‹نيرادلاراضم[]

عفديللقعلاقلخوكلذىلعاهلنوعناطيشلاوءاهرضيامعةلفاغاهعفنيامىلإةلايمسفنلا
.امهاندأىلعنيعفنلاىلعأمدقيوءامهاندأبنيررضلامظعأ

رونيفالإررضلاوعفنلاىريالرصبلاكلقعلاوعفنلاوءررضللفّرعملاوهعرشلاف
اهببحوةيصعملاناطيشلانيزاذإورونيفالإحيبقلاونسحلاىريالرصبلانأامكعرشلا

لفغيفصالخإلاوءةعاطلانمهيلعمزعناكامدبعلايسنفءاهبحببلقلاالتماسفنلاىلإ

بنذلايفاملركذتلابالجتسابكلذمطقنيامنإو«ءايندوهنيديفهترضمنملعفلايفامع

ررضلانمةوهشلاةعاطيفامملعاذإفحلاصملانمةوهشلايفامىلعديزتيتلادسافملانم

كشالوءامهفخأمازتلابنيررضلامظعأعفدىلعةلوبجماهنأل؛ٍذئنيحسفنلااهتهركميظعلا

سفنلاتعلطااذإفءةينافةوهشتاوفررضنممظعأةرخالاوايندلايفبونذلاررضنأ

ركذتينأةداعلايفروصتيالذإناطيشلادنجنمحرلادنجبلغفلقعلاعمتراصكلذىلع

دسافمنمةيصعملاوءايرلايفاموةرخآلاوايندلاحلاصمنمصالخإلاوةعاطلايفامدبعلا

ءايرلاىلعمدقيمثءةرخالاوايندلادسافمنمةيصعملاوءايرلايفاموءةرخالاوايندلا
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يعاودفعضييذلاودسافملالوصحوحلاصملاتاوفنمامهيفامبهملععمنايصعلاو

هتقموءهبلقحالصإوهقيفوتعمهللاهمرحياموةمدقتملارابخألاوتايآلاناسنإلاركذيءايرلا

ةرخالاباوثمرحيوهلمعطبحيوءايرللدقتعموهوهبلقىلعملطااذِإكلذىلعهلىلاعت

امبمهيلإبرقتيوهدنعهنيشيامبمهلنيزيوءهللادنعهضغبيامبدابعلاىلإببحتاذإهبقاعيو
المهناممهدعبيامبًاروشنالوةايحالوًاتاومالوًارضالوًاعفنهلنوكلميالمهنأعمهدعبي

كردتالةياغمهاضرنأعمًاروشنالوءةايحالوتومالورضالوعفنهلنوكلمي

[42۹]مهيولقيفةلزنملانمهلحلصياملهجيهنأعم/نيرخالاطخسياممهضعبىضريدقف

هنورضيوهنومرحيوهنوقتميفهءايرىلعیلاعتهللامهعلطينأنمأيالو«مهعفانمنمهلانيامو

بظاووءانركذامققحتاذإف‹نيبملانارسخلاوهكلذةرخالاوايندلارسخيفءهنوعفنيالو

نمريصينأىلإًائيشفًائيشصالخإلاهيلإجردنیوًائیشفًائيشهءايروهنيدلحمضاهيلع
.نيصلخملا

هيلإتفتليالفّالثمةالصلاكتاعاطلانمءيشيفءايرلاهبلقناطيشلارطخأاذإف:ةدئاف

دوجسلاوعوكرلامامتإوعوشخلاراضحإباهنيسحتيفديزينكلوءهتالصصقنتفهبلغشيالو
.تاعاطلاكلذكوناطيشللاماغرإ

اهكرتوناسنإلاهعاطأنإف؛ةعاطلاكرتىلإًالوأوعديناطيشلانأملعا:ىرخأةدئاف

نأهمهوأهعطيملنإوهيلعاهلطبأهعاطأنإفءاهبءايرلاىلإهاعدهعطيملنإو«هدارموهف

.صالخإءايرلاةفيخلمعلاكرت
ءصالخإمهتائارملًافوخسانلالجأنملمعلاكرتسيلذإهماهيإيفبذاكهنأملعاف

املجألةعاطلاناستإلاكرتيالف«سانلانودىلاعتهللةصلاخةعاطلاعاقيإصالخإلاامنإ

اهيفديزينكلاهكرتيالفءارمكنإ:هللاقوةعاطلاءانثأيفهضراعنإف«ناطيشلانعانركذ

.قيفوتلاونوعلاهللابوهبلغتشيالواهنسحيو

صالخأإلايف:ثلاثلالصفلا

:لاقوءةيآلا€4....نيدَلاهلنيِصِلْخُمهللااوُدْيْعَيِلالإاورمامو:ىلاعتهقلالاق
.؟صلاخلانيدلاهللالأ#

 

.٥:ةيآلاةنيبلاةروس()
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هلللمعلاصالخإ»اهتم«ملسمبلقنهيلعلغيالثالث»:مالسلاهيلعيبنلالاقو

|.«ىلاعت

.°"«مهتالصومهصالخإومهتوعدواهئافعضبةمألاهذههللارصنامنإ»:لاقو

تببحأنمبلقهتعدوتساىرسنمرسصالخإلاىلاعتهللالوقي»:مالسلاهيلعلاقو
.«يدابعنم

ىلعهبلقنمةمكحلاميبانيترهظًاموي/نيعبرأهلللمعلاصلخأنم»:ذاعمللاقو][ 
نال

(0) “1 12C sl f. اا._ے .`اهنمليلقلاكفكيكلامعأيفةينلاصلخا:هلخأىلإمهضعببتك:لاقيو

رذبملعلافزيزعصالخإإلانكلوءدبألاةاجنةعاسصالخإيف:ءاملعلاضعبلاقو

لاقوءصالخإلاقلخلالمعنمىلاعتهللادارملاقيو«صالخإلاهءاموعرزلمعلاو

ىلإصالخأإلامهاعدتسافاوصلخأاولمعاملفءاولمعاولقعاملفءاولقعًادابعهللنإ:نسحلا

.عمجأربلاباوبأ

هلكنملعفوءكلهللانملعف؛نيلصأىلإعجريهلكرمألا:ءاملعلاضعبلاقو

.نیرادلايفتزفنيذهبتلعفاذٍإفلعفتاميفصلخاولعفامبضراف

ثيدحنمهححصويذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(70/4)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

هللارصن»هلوأيفظفلبدوعسمنباثيدحنم(۲10۸)يذمرتلاهجرخأ:ققحملالاق.ريشبنبنامعنلا
.حيحص:ينابلألالاقثيدحلا«....نهيلعلغيالثالثهرخآيفو...يتلاقمعمسًاءرما

:ظفلبيراخبلادنعوهويئاسنلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(0۷1/4)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۲(

.«مكئافعضبالإنوقزرتونورصنتله
ينيوزقلاتالسلسمنمءزجيفءهانيور:ثيدحلارادةعبط(4٤/۷1٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

ءاطعنبدمحأةياورنموهوءلاقفصالخإلانعًانالفتلأس:هتاورنمدحاولكلوقيًالسلسم
ءاطعنبدمحاوىلاعتهللانعليربجنعأَييبلانعةفيذحنعديزنبدحاولادبعنعيميجهلا
نبيلعثيدحنمةلاسرلايفيريشفلامساقلاوبأءاورو.داهزلانمامهوكورتمامهالكدحاولادبعو
.فيعضدنسببلاطيآ

يزوجلانباهقيرطنمويدعنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۷1/4٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

ل.یسوميبأنعوتاعوضوملايف
:ذاعمللاقيبنلانأ:ثيدحلارادةعبط(4٤/٦۷٥)ينغملايفاثيدحكلذىنعميفيقارعلاظفاحلادروأ(٥)

ذاعمثيدحنمسودرفلادنسميفيمليدلاروصنموبأهجرخألاقو«ليلقلاهنمكزجيلمعلاصلخأ»
.عطقنمهدانسإو
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دبعلانوكسنوكينأهانعم:ليقف«صالخإلاىنعميفءاملعلالاوقأتفلتخاو:ةلأسم

الو‹هدسفيفناطيشهيلععلطيالنألمعلايفصالخأإلا:مهضعبلاقو‹ةصلاخهللهتكرحو

.تارودكلانملمعلاةيفصتصالخأإلا:ليفوءهبتكيفكلم

مثهللايبرلوقتنأ»:لاقفصالخإلانعمالسلاهيلعيبنلالئس:ليقوءاهلكظوظحلا

«ترمأامكهتدابعيفميقتستنأوكىرالإدعتالوكاوهدبعتاليأ.«ترمأامكميقتست

.ًاقحصالخاإلاوهاذهف

الوةاجنلااهيففتخصاذإاهنألاصخثالثىلعءاهقفلاعمجأ:ءاملعلاضعبلاقو

لامعألايفىلاعتهللقدصلاوىوهلاوةعدبلانعصلاخلامالسإلا:ضعببالإاهضعبمتي

.ملعأهللاومعطملابيطو

:ماسقأهلوهاوساهبديريالوهتعاطبىلاعتهللاديرينأ:هانعمصالخإللاو:ةلأسم

امهديرينأ:ثلاثلاو«باوثلابزوفلاديرينأ:يناثلاو«باقعلانمصالخلاديرينأ:اهدحأ

نمىلاعتهللًابحكلذلعفينأ:سماخلاو«ىلاعتهللانمءايحكلذلعفينأ:مبارلاوءًاعيمج
[461]امأوءاميظعتوىلاعت/هللالالجإكلذلعفينأ:سداسلاو«باقعالوباوثةظحالمريغ

:نابرضوهوهناحبسهللاةعاطبسانلاديرينأوهفءايرلا

.سائلاالإةعاطلاكلتبديريالنأ:امهدحأ

نمهللاىلعلبقأهنأل؛نيئايرلافحخأاذهو«سانلابروسانلاديرينأ:يناثلاو

طبحمامهالكوءةيلكلابىلاعتهللانعضرعأدقفلوألاامأوهجونمسانلاىلعوهجو

نممءايرلاكرشروصتيالويكيرشلهتكرتيريغهيفكرشألمعلمعنم:هلوقللمعلل

ءايحلاكلذكوءءايرلاكرشبهيصعينأنمهعنميهميظعتنأل؛ًالالجإوًاميظعتىلاعتهللادبع

.ملعأىلاعتهللاوهيلِإهببرقتياميفبوبحملانايصعنمعنامبحلاكلذكو«هعنميًاضيأ

ةمومذملالاصخلانمءايرلاهثروياميف:عبارلالصفلا

ولعلاةحمو‹ايندلاونيدلابرخامفتلاو‹لمعلاوملعلابةاهابملاوةسايرلابحاهتم

نأافوخلبةسفانمريغنمامهيلعدساحتلاولمعلاوملعلابوءايندلانمهريغولاملابرثاكتلاو

هيلِإءاملعلانمهريغنعقلخلادرو«هلعفيملوهلنيملامبدمحلاوهتلزنملثمهدساحينملاني
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ميظعتلابحوهنعىنغتسيالامملعتكرتوةرظانملايفةبلغلابحوءهنمملعأوه:لاقيالثل

النأوهلاعفأوهلاوقأنمءيشهيلعدريالنأومهلراقتحالاودابعلاريخستوهللالجإلاو

ظعونإوفنعظعونإوهتسائررسكنتاليكًاطخلاىلعرصينأو‹هلاثمأبملعلايفىواسي

لوطيامماذهلاثمأوهيلعولعينأكلذبديري«هريغوأوهلأسيريخباوجلابةردابملاوفنأ
.باتكلااهحرشبواهب

ءادتقالللمعلاراهظإيف:سماخلالصفلا

يهيتلاهلامعأنمئيشرهظيالفهبىدتقيالنممنوكينأ:امهدحأ:نالاحهلو

هبءاسيالثلاهراهظإبجيفضئارفلاامأوءادتقالابقثيالوءايرلاىلعنمأيالهنأل؛عوطت

جحلاوداهجلاكةينالعلالامعأنملمعلاكلذناكنإف:هبىدتقينمم/ناكنإامأو]67٦4[

ريخلاىلعلادلانألل؛ءادتقالاىلإةبسنلارجأولمعلارجأنارجأهلفءايرلانمَنمأوامهريغو

ةينىلعهراهظإناكاذإًافعضنيعبسفعاضيةينالعلالمعنأ»:ربخلايفدرودقو«هلعافك

.ًافعضنيعبسفعاضيءايرلانمًافوخهرارسإنأامكءادتقالا

ءعمسماذهفسانلادنعمظعيلكلذنإف«سانلااهبربخأفةعاطلالمعنإامأو

الفهبیدتقینممناكنإفهبیدتقيلاهبربخأنإوهبهللاعمسعمسنم»:ربخلايفو
7ن
.ساب

مهلاوقأبمهبىدتقينيذلانيعباتلاوةباحصلانمةعامجنعكلذلعفيكحدقو

سانللعنصتلاوعيمستلاةفاخمكلذنمءيشبثدحتيالفهبىدتقيالناكنإو‹مهلاعفأو

.قيفوتلاهللابو

نمبعشلاىفىقهيبلاهجرخأ:هوحنىفثيدحلارادةعبط(۹۲/۳٤)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)

نيلوهجملاهخویشنعةيقبدارفأنماذه:لاقوهوحنبلوألارطشلاىلعًارصتقمءادردلايبآثيدح
رسلالمع»رمعنباثيدحنمهلو:لاقو-انعمدوجوملاثيدحلااذهبسيلاذهلوألارطشلا:تلق

نارهمنبكلملادبعنعةيقبهبدرفت:لاقو.«ءادتقالادارأنمللضفأةينالعلاوةينالعلالمعنملضفأ
هعمستيذلاىلعةظفحلاهعمسياليذلايفخلاركذلا-فعاضيوأ-لصفي»:ةشئاعثيدحنمهلو

.فيعضوهويفدصلاىيحينبةيواعمهبدرفت:لاق'ًافعضنیعبسب

.هيلعمالكلاقبسصنهيفدروربخلانملوألارعشلا(۲)
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يناثلابابلا
بابوبجعلا0

هتفآو«نيرخالاو نمعه بجعملاواهتمباتفدبعلاهبتنااميرءبونذلانألبوتتافآنم
عاطمحش:تاکلهمثالث»:مالسلاهيلعيبنلالاقدقوءهنمىلاعتهللاانذاعأبوتيداکيال

.”«ەسغنبءرملاباجعإوعبتمىوهو

اونوکتملول»:لاقو‹تقملارظتنيبجعملاوةبوتلارظتنيمدانلا»:مالسلاهيلعلاقو

.”«بجعلابجعلاكلذنمربكأوهاممكيلعتيشخلنيبنذم

نمضرألالهأوتاوامسلالهألامعأبهللاىلعمدقًادبعنأول»:مالسلاهيلعلاقو
نمطونقلاونيملسملاىذأوباجعإلاةرذلاقثمهللادنعكلذنزيملىوقتلاوربلاعاونأ
NUTةمحرلا

؛هللاةمحرقدصوبجعلاوطونقلانينثايفكالهلا:لاقهللاهمحردوعسمنبانعو

.اهۋربتال:ليق«مكسفنأاوكزتالف:ىلاعتلاقدقواهمهتيملوهسفنىكزبجعأاذإهنأل

[۳٦4]تیبآنأنميلإبحأءامدانحبصأفًامئاقتيبأنإل:لاقهللادبعنبفرطمنعو/

نممكوءحيرلاهتأفطأدقجارسنممك:لاقمالسلاهيلعىسيعنعوءًابجعمحبصأفًامئاق

ىلعتافألاربكأنموهو«تاعاطللدسفمبجعلانأىلعانركذامَلدف«بجعلاهدسفأدباع

ربكتلاوةزعلاىلإكلذهبيضفيفهنمبوتيفًابنذهسفنلريملهلمعببجعأنمنأل؛نيدبعتملا
نميكلذكوءهلامعأهماظعتسال؛ىلاعتهللاىلعةنملاهلنأكبجعملاريصيىتحدابعلاىلع

هناحبسهللاطبحينأبهردجأامفهمعزيفهناسحإوهفورعمنممهيلِإهيدسيامبدابعلاىلع

.قيفوتلاهللابوهسفنىلإهلكيوهباجعإبهلمع
ےہ

ققحمهلاق.ًادجفيعضوهويناسرخلانوعنبدمحمهيفو(١/41)دئاوزلاعمجميفيمثيهلاهركذ)۱(

.ثيدحلارادةعبطءايحإلا

نمبعشلايفيقهيبلاوءءافعضلايفنابحنباورازبلاهجرخأ:)۳/0۷۲)ينغملايففيقارعلاظفاحلالاق(۲)

هاوروثيدحلانسح:دمحألاقو:ثيدحلاركنميراخبلالاق ءابهصليبانبمالسهیفوسنآثیدخ

فيليللاىلهازعو)۳۹81£(لامعلازنكيفيدنهلايقتملاا)۳( يآقیرطنمسودرفلادنسميف

.(هاو)وهوسکسلاركبنبورمعهيفوءادردلا
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بجعلابابسأيف:لصف
لمعوريخنمكيفاملراثكتساوءماظعتسابجعلاببسنأهللاكقفويخأايملعا

:باوصلليأرلابًاضيأباجعإلاعقيوءةمألاعامجإوةنسلاوبتكلاةفرعمفملعلاامأفكمعزب
‹قحلانعةغيز:اهدحأهوجونموهو:ًأطخلليأرلابًاضيأعقيوحيحصلاسايقلاوهو
ةفاضإبسفنلابةحرفبجعلاوهباجعإزوجيالامببعتهنأ:ثلاثلاولطابلابةحرف:ىناثلاو

هلقيفوتلابلضافتلاوءهيلعهبمعنملاوهىلاعتهللانأنايسنعمهيلعاهدمحوءاهيلإلمعلا

؛لجوزعهللاباوثنمهيلعوجرياملهماظعتساوهيلعهللانمةنمهنوكلكلذبحرفاذإامآو

.بجعمبسيلفهيلعاهدمحيملوهسفنىلإكلذفضيملو

نمًائيشتمظعتسامثىلاعتهللانمةمعنلكنأتملعاذإكلذكو:ءاملعلاضعبلاق
تسلفهيلعكسفنلدماحريغكسفننموءىلاعتهللانمهنوكنعًالفاغًايسانكلامعأ

.لضفأبكلذناكىلاعتهللانمةمعنهنوكترضحأولو«بجعمب

زعلاق/ىلاعتهللاباتكيفهبًارومأمىلاعتهللاىلإةمعنلاةبسنبحرفلانأل:لاق]44[

.هاوحَرْفيَقكييفهيموَِلاٍلضَفبلث:لجو
‹ىلاعتهللانماهنوكنايسنو«سفنلاىلإةمعنلاكلتةبسنيفباجعأإلاورشلاامنإو

هيلعهيبنباحصأبىلاعتلعفامكهسفنىلإىلاعتهللاهلكينأكلذلعفنمردجأامف

اومزهناواولذخفهتبسناوسنوةرثكلاىلإرصنلااوبسنفمهترثكمهتبجعأذإنينحمويمالسلا

ىرينأوهوءىلاعتهللاىلعلالدإلاىلإبجعلايدؤيدقوءىلاعتهللاقلخريخمهنأعم
هللاباقعنمنمألانمهيلعباوثلاقحتساوهقحتسادقًاميظعًاردقهللادنعهلهنأدبعلا

نأاهنم:تامالعلالدإللوًلالدإىلاعتهللانمفوخلاعمةرفغملاءاجرسيلو«ىلاعت

هرصنينأركنتسينأاهنموءءالبهبلزنينأركنتسينأاهنموءهلمعبهيلعهلالدإبهبريجاني
بجعلاىلعهلمحىتحهمظعتسايذلالمعلابًالماعهنوكعمهتوعددرتوأهريغهيلع
هماعتإنأل؛هبرىلعلديفيكهلمعبوأهملعبىلاعتهللاىلعلدملالهجأامفلالدإلاو

نممعنلاىلعركشلاوهيلعلالدإلانمهبىلوأهمعنىلعهيرلركشلاوهيلإهناسحإوهيلع
.معنلاةلمج

:لوقيیلاعتهللاوءهبرىلعلدمكابنمريخهبنذبفرتعمكحاض:ليفكلذلو

.0۸:ةيآلا«سنويةروس(١)
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ٍدَحَأنممُكْنِمٰیکَرامُهتمْحَرَوْمُكََلَعهللالْضَفًالَْلوط .۷6ًاديأدخ4

تنأالو:اولاقء«هلمعهيجنيدحأنممكنمام»:نيرخالاونيلوألاديسلاقو

.٩"هتمحربهللايندمغتينألاانآالو»:لاق؟هللالوسراي

هداقتعايفًاطخأنمفلامكةفصهنأدقتعياموألامكةفصلالإبجعلاعقيال:ةدئاف

ذإ«هباوصببجعأف«باوصلاىلعهنأنلظةهجنمبجعأامنإف«عورفلانمعرفةلأسميفوأ
لإمهاياطخبعدبلالهأحرفامو«رورسلابابنمهنأنظيوأملعيامبالإباجعإلاحصيال

]٥٦4[رُوْمُهَنيَبمهرسَاوُمَطَعََفإل:یلاعتهلوقيفمهحرفهللامذدقو/نوبيصممهنمهداقتعال

4ورمهلابرجل
باوصلاويأرلاولمعلاوملعلابباجعإلايفنياميف:لصف

عنصالسفنلانإو«لجوزعهللاوهامنإلمعللكقفويذلانأكراضحتسابكلذىفني

رمألاهلنمنعهعطقتورشلابالإهفرعتنمىلإريخلابسنتنأًاطخلانمنإو«كلذيفاهل

تدعنإف«بجعلاكنععفتراهيلعتموادو؛كلذتظحالاذإفهللانماهلكمعنلانإوهلك

.كلتلقيذلاءاودلاباهدواعفبابرألابرتيسنوباجعإللاىلإ

اطخلايأرلابباجعإلاهبىفنياميف:لصف
هللانمةمعناهنأمهوتيةيلبوهامنإو‹باجعأإلاهبعقيىتحةمعنبسيلًاطخلانأملعاف

زوجيمهلثمرشبوهوباوصهنأمهنمًانظمهاياطخباوبجعأولوصألاوعورفلانمريثكيف
وهامكلذنمفءةنسلاوباتكلايفدوجومباوصلاوقحلاقحلاذخآممهيلعزاجامهيلع

فقوتينأهيلعبجيفباوصلاوًاطخلللباقهباشتموهامهنموًأطخهيفعقيالرهاظمكحم

لیلدىلعفقملنإفهلثمىلعدمتعیيعرشليلدىلعفقيىتحيأربمزجيالنأوءهيف
هلبقهيلعدمتعملاىلعهوفقوأنإفءاملعلالأسيلفهباشتملاكلذنمهلوسروهللادارمىلإهدشري

ةماعلاىلعنأل؛هباشتملاليوأتلبجوميعرشليلدىلعفقيىتحهباشتملابنمأًالإومهتم

ءهمزجوهمزعىلعءانبلامعألابباجعإلاعقيدقوءءاملعلاىلإهانعمدرو‹هباشتملابناميإلا

.٠۲:ةيآلا«رونلاةروس()
.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(۷/۳٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاقت()

.۳٥:ةيآألا؛نونمؤملاةروس(۳)
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.ءوسلابةرامألاهسفتىلإهلًافيضموهبرةنمًايسانهسفتنمهبرجامو
ةيويندلابابسألانمباجعإلاهبعقياميف:لصف

هلمحاميرىتحكلذيفهيلعهللةمعنلاًايسانهتروصنسحبءرملاباجعإكلذنمف
اميفوءةرذقةفطننمهقلخهنأوءهقلخءدبيفهرظنبكلذيفنيوروجفلاىلعهتروص/نسح[٦]

‹هتحئارحبقو؛هتروصريغتوءهنتنو‹هديدصناليسنمهيلإريصيامبوراذقألانمهيفبلقتي

نسحلةريغملاراتلالوخدوءهطخسلضرعتمهنأو«هبرركشبجاوهعيبضتيفرظنيو

.هتروص

اتمدشانم:داعتلاقامكاهقلاخنوداهيلعلاكتالاوةوقلابباجعإلاكلذنمو
53وق

هنأو؟هيصعيوأاهيفهعيطيلهاهبهللاءالتباهللانمةمعناهنأملعينأكلذببجعلايفنو

.هللاقلخفعضأحبصيفهنماهبلسينأرداقىلاعت

نمهبيردينأهيلعلاكتالاوكلذناسحتسابةنطفلاونهذلاولقعلاببجعلاكلذنمو

كلذيفهيلعلكوتلاوهيلعهبىلاعتهللاماعنإلًايسانهريغهيلإلصيالامءايندوهنيدرومأ
ريخلاوربلانممهلمعوءاملعلاملعراغصتساوءلطابلابلادجلاىلعكلذهلمحيدقوهلك

هللانمةمعنكلذنأملعينأبكلذيفنيو«هتنطفوهمهفبهنمءازتجاكلذبلمعلاوههعييضتعم
«هریغبلعفامككلذهبلسينأنمأيالهنأوريغنمدكأهيلعةجحلااهبدكؤيلهيلعاهبمعنأ

مهتدئفأالومهراصبأالومهعمسمهنعىنغأامفهنمهللعوطأهريغناكاذِإهمهفهعفنيفيكو

.ةيآلا4....ءيشنم

ملعلابنيدلايفهردقهللامظعنمىلإهبسنبمظعتينأوهوبسحلاببجعلاكلذنمو
دقتعيدقومهيلعقحلاهلنأوهناحبسهللادابعلًاريقحتوهيلعهللاماعنإلًايسانةوبنلاوةلاسرلاو

نأوهيلعهللامعننمهدعينأبكلذب٠بجعلايفنوهروجفعملمعريغبوجنيهنأمهدحأ

هللادنعسانلامرکأنإو«باذعلانمًاثيشعفدتالوءباوثلانمًائيشبلجتالباسحألا

هللانمامكنعيئغأال»:ةيفصهتمعوةمطافهتنباللاقمالسلاهيلعيبنلانأو«هلمهاقتأىلاعت
اش

.١٠:ةيألا«تلصفةروس(١)
=هجرخآوةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(۸۱/۳٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)
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[417]هتيصعمبانتجاوهناحبسهللاةعاطباوفرش/امنإمهبرختفينيذلاهفالسأنأملعينأو

نمدحأيفعفشيالهنإفبلطملادبعينبلةعافشلانميهللالوسرنعيوراميرتغيالو

غلبيدقواوسهلبسحالنممهریغووهفمهنمیضترانمالإمهریغو‹باسحألايوذ

هردقلًاماظعتسابرعلاريغنمنيكرشملاكولملاىلإءامتنالاببجعينأبمهدحأبقمحلا

مهيلعلابومهتوطسنأملعينأكلذببجعلايفنو«باذعلانمهيلإاوراصاملًانايسنو
یلاعتهللانم

نودمهيلعلكتيوهباحصأو‹هرئاشعو‹کیلامموءهدالوأددعةرثكببجعينممهنمو

نأكلذنمبجعلايفنو«مهيلعًادامتعاهدناعنمىلعوطسينأىلعكلذهلمحيدقوهير

مالسلاهيلعيبنلاباحصأةرثكنغتملامكئيشينغتالةرصنلانأوءهللانمرصتنلانأملعي

مويهنعينغتالهددموهددعةرثكنأو«ضرألاهجوىلعةباصعريخمهنأعمئيشنينحموي

.دیودأَوهبخأنمرملوَفيموي:ةمايقلا

نأملعينأكلذبهبجعيفنيوءءارقفلاىلعاهبرختفيفلاومألاةرثكببجعينممهنمو

.ْ€فَتْسَأهاَونأعيَلناَسْنلانودبعلااهبهللاىلتباةنحموةنتفلاومألا

ىفاعهللانأوءهكالهلًاببسناكنوراقىنغنأوءةمايقلاموينولقألامهنيرثكألانأو

.قيفوتلاهللابوةنحملاهذهنممهصلخوةنتفلاهذهلضرعتلانمءارقفلا

ربكلايف:لصف

4ن0مخاتيامرويفل:ىلاعتهللالاق

بقلکىلعهلالمتو:لاقو4رسلکمکیدویرتعيئ:ىلاعت

.رايجربكم

.ةريرهيبأثيدحنم.«اهلالبباهلبأسامحرامكلنأالفةدايزبملسمهجرخأوةشئاعثيدحنمملسم=
.(٤۳٢۳:ناتیالا)«سبعةروس()

.(57©:ناتيألا)؛قلعلاةروس(۲)
.٦0:ةيألارفاغةروس(۳)
.۲7:ةيألارفاغةروس(4)
.٢۳:ةيألارفاغةروس(0)



تاعاطلايفحداوقلاةرطنق٢£۳

مهاشغيلاجرلاروصيفرذلالاثمأ/ةمايقلاموينوربكتملارشحي»:لاقبعكنعو]4۸[

.رانلالهأةراصعلابخلاةنيطنمنوقسي‹راينآلارانيفاوکلسيىتحناکملكنملذلا

.'"«يرانيفهتيقلأامهنمدحاوينعزان

هللاهعفرعضاوتنإفكلمديبةمكحهسأريفوالإدبعنمام:لاقرابحألابعكنعو

.هللاكعضوعضتا:لاقوهللاهعضوربكتنإوهللاكشعنشعتنا:لاقو

كلذكفءافصلاىلعتبنيالولهسلايفتبنيعرزلانإ:لاقمالسلاهيلعىسيعنعو

ىلإهسأرخمشنمهنأنورتالأربكتملابلقيفرمعتالو«عضاوتملابلقيفرمعتةمكحلا
ًابحاهتكرتةريثكربكلامذيفراثألاورابخألاوتايآلاوءهلظأًاطأطتنموجشفقسلا

.راصتخالل

لصف

ىًّمستاهلكربكلاقالخأوءراقتحاوةفنأهريغىلعناسنإلامظاعتينأهانعمربكلاو

اذإف«ردقلاماظعتسابلقلايفهلوأنأل؛بجعلاوءايرلاودسحلاودقحلانمنوكتدقوءاربك

:رېكتلاف‹لاتخاوحرمولاطتساورختفاوززعتوفنأمظعتاذإف«؛مظعتهردقدبعلامظعتسا

هنأل؛بجعلاىلعربكلاقلطيكلذلوءاهرثكأوهوبجعلااهتلمجنمبابسأهلومظعتلا

ةنمىسنيوهسفندمحيفهلمعببجعيدقفنيدلايفامأبجعلاوربكلانيبقرفلا:لاقيو

هرقحیفهریغنمريخهنأیرینأىلإبجعلاهجرخأامبروءدحأىلعربكتيالوكلذب«هبر
الوءهتوقوهلاموهلامجببجعيدقفايندلارمأبامأوءابجعمًاربكتمٍذئنيحنوكيفءهنمفنأيو

ىرتالأ«ءاليخلاوحرملاوربكلاىلإهبحاصجرخينأنودايندلاببجعلادرفنيامًاليلقوربكتي
ضرألاهللارمأذإهسفنهتبجعأدقهلنيدربيفرتخبتيلجرامنيب»:مالسلاهيلعيبنلالوقىلإ

(۱۳/۸8٦۱)ةتسلاحرشيفيوغبلاو(۳4۳/۸)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلادنعثيدحلافارطأ(١)
.(5/۳۳۳)يطويسلاو(4/۳۸۸8)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاو(۱۷۸/۲)دمحأو(٢۲4۹)يذمرتلاو

كردتسملايفمكاحلاهجرخأ:هوحنيفثيدحلارادةعبط(۳/٠01)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)
نباودوادوبآوملسمهجرخأ:رخآعضوميفلاقو.ملسمطرشىلعحيحصلاقو«ةمظعلا»ركذنود

يبأعمدازوةبيغلاب«هؤادر»لاقو«هتبذع»:ملسملاقو«رانلايفهتفذق»:دوادوبألاقوهلظفللاوهجام

.انهفنصملاركذامك«يران»يفلقيملومنهجيفهتيقلأ»:لاقتلق.ًاضيأديعسابأةريره
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[414]هرتخبتيف/بجعلابمالسلاهيلعهفصوف"هةمايقلامويىلإاهيفلجلجتيوهفهتذحخأف

.هئالیخو

ءقلَيهللالوسرةعيابمنعربكلااهنموهللاةعاطضعبنعربكلااهنم:ماسقأربكللو

امكهلصأو«مهنمقحلالبقيالفمهرقحيفمهنمريخهنأىرينأوهوهللادابعنعربكلااهنمو
لاقنيحمالسلاهيلعيبنلالوقكلذققحيوهبملعلاعمقحلادرو«سانلاىلعميظعتلاانمدق

ال»:لاق؟وهربكلانمفألامجلاىلإببحدقؤرماينإهللالوسراي:هريغوأسامشنبتباث
.سائلاطمغوقحلارطبنمربكلانكلو

.مهرفخينعي""«سانلاصمغوقحلاهقبسنم»:رخآثيدحيفو
ءربكلانمعوننعفراعوأدباعوأملاعاولخينألق:ءاملعلاضعبلاق:ةدئاف

نمءيشىلعو؛قحلادرىلعكلذهلمحيملهبلقبربكتنإفربكلاراثآنعهاوقولختدقنكلو

هسفننألءهموقةمامإكرتهنأهنعهللايضرةفيذحنعءاجدقوةمومذملا«حراوجلالاعفأ

دعبتاوعدبوعدينأموقمامإهنعهللايضررمعنذأتساوءلاقاميفمهنملضفأهنأهتثدح
.ايرثلاغلبيىتحخفتتينأفاخأ:لاقوربكلانمهيلعًافوخهعنمفةالصلا

لصف

لمعلايفحداقنمءايرلاوبجعلاىوسلهفليقنإف:هريغوأهباتكيفيلازغلالاق

امهيلعرودييذلالصألاامهنأل؛رکذلابامهانصصخنكلامهاوسحداوقلهيفنإلجأ:هلليق

.بابلامظعم

ءقافتلا:ءايشأةرشعنملمعلايفظفحتينأدبعلاقحنإ:خياشملاضعبلاقدقو

فوخوءنواهتلاوءةرسحلاوءبجعلاوءةمادنلاو‹ىذألاوءّنَملاوءطيلختلاوءءايرلاو
دضو؛صالخإقافنلادضف«لمعلاباهرارضأواهنمةلصخلكدضركذمثسانلاةمالم

تيبثتةمادنلادضولمعلانيصحتىذألادضوءهلللمعلاميلستّنَملادضوديرفتلاطيلختلا

.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(۳/٠1٥)ىنغملاىفىقارعلاظفاحلالاق()

دوعسمنباثيدحءانثأثيدحنمهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۳/٤۳٥)ىنغملاىفىقارعلاظفاحلالاق(۲)
سائلاصمغوقحلارطبنم»:لاقفيذمرتلاهاورو«سانلاطمغوقحلارطب»:لاقوثيدحءانثأيف
صمغوقحلاهفسنم- ينعيفنصملاظفلبرماعنبةبقعثيدحنمدمحأهاوروحیحصنسح:لاقو

.اذكهةناحيريبأثيدحنمبعشلايفىقهيبلاهاوروسالا
`.هلقباسلاثيدحلارظنا(۳)

۸م/۲ج/تاريخلارطانق.
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ءقيفوتلاميظعتنواهتلادضو/ءريخلامانتغاةرسحلادضوءةنملاركذبجعلادضو«سفنلا[[]

.ةيشخلاةمالملافوخدضو

يفةقدصلاناطبحيىذألاونملاو«هدربجويءايرلاولمعلاطبحيقافنلانأملعاو

ءعيمجمهضعبلوقيفلمعلاطبحتاهنإفةمادنلاامأوءاهفاعضأنالطبيمهضعبدنعو«تقولا

بهذتفلامعألاففختنواهتلاوةمالملافوخوةرسحلاو؛لمعلافاعضأبهذيبجعلاو

.هتنازر

لصف

نهيفتعمتجادقءامهبابسأو«بجعلاوءءايرلانم:ةمدقتملاحداوقلاهذهنأملعا

ءايرلايراجمنإفءادجقيقدرمألانألوألاءميظعلارطخلاوءديدشلانبغلا:رومأةئالث

؟مؤنلالفاغلافيكفنيدلارمأيفريصبلادقانلاىلعةيفخةقيقدلامعألايفبجعلاو

نإ:لاقوهصخرتسافزازبلاىلعهضرعفًادجهنسحفًابوثجسنيملسلاءاطعنأىكحيو

رذتعافكلذىلعلجرلامدنفءديدشءاكبيكبيذخأوءاطعهذخأف«تيكوتیکًابویعهيف

هذهيفلماعاناامنإنظتاممكلذسيل:ءاطعلاقفديريامهنمثيفهللذبيلعجوءهيلإ

ريصبلاىلعضرعاملفبيعهيفدجويالىتحبوثلااذهنيسحتيفتدهتجادقوةعانصلا

ودبيمكادغهللاىلعتضرعاذإهذهانلامعأبفيكفءاهنعًالفاغتنكًابويعهيفرهظأهبويعب

.نولفاغهنعمويلانحنيذلاناصقنلاوبويعلانماهيف

ةروسًارقأءةعراشيلةفرغيفرحسلاتقويفةليلتنك:لاقنيحلاصلاضعبنعو

؛يدينيباهرشنفةفيحصهديبءامسلانملزنًاصخشتيأرفةوفغتوفغاهتمتخنإاملفءهط
اهناكمتيأرىنإفةدحاوةملكالإةتبثمتانسحةرشعةملكلكتحتاذإوهطةروساهيفاذإف
اهارأالوهاباوثاهلىرأالوةملكلاهذهتأرقدقلهللاو:تلقفءًاثئيشاهتحترأملوًاوحم

.تتيثأ

اهوحماشرعلالبقنمًايدانمانعمسانأالإاهانبتكو/اهتأرقتقدص:صخشلالاقف[]
تعفرفلجررم:اولاق؟كلذمتلعفامل:تلقويمانميفتیکبفاهانوحمفءاهباوثاوطقسأو

.اهباوثبهذفهلجألكتوصاهب

نيعبسةدابعكيلعدسفتامبرفةظحليفعقتةفآبجعلاوءايرلانإفديدشلانبغلاامآو
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هبتيتأيذلاقبطلااوتاههباحصأللاقفهباحصأويروثلانايفسفاضأالجرنأيكحو

دسفأدقنيكسم:لاقونايفسهيلإرظنفءةيناثلاةجحلايفهبتيتأيذلالبىلوألاةجحلايف

هللانماهلنوكيبجعلاوءايرلااذهنمتملسةعاطلقأنإ:نبغلانمرخآهجوو

.لوبقملمعلقيفيكوةّنبلالمعلقيال:لاقيلعنعوءةياهنالواهلةميقالامىلاعت

لٹملوءهباوثیصحياللبقاذِإ:لاق؟هباوثاماذكواذكلمعنمنعيعخنلالئسو

اهتياعرماهتفرعمباومتهافقئاقدلاهذهلثميفدابعلانمراصبألايلوأرظنعقوىنعملااذه

يفالةوفصلايفنأشلااذهيفاولاقورهاظلايفلامعألاةرثكمهنغتملوءاهنعظفحتلامث

لقوبابلااذهيفمهلمعلقنيذلاامأو.ةزرخفلأنمريخةدحاوةرهوج:اولاقوةرثكلا

عوكرلايفسوفنلاباعتإباولغتشاوبويعلانمبولقلايفاماولفغأويناعملااولهجمهرظن
اهيفبلالوزوجلاددعينغياموءةوفصلاوخملانماهيفاماورظنيملوكلذريغودوجسلاو

للابنوملاعلاالإقئاقحلاهذهلقعياموءاهينابممكحتملوفوقسلاعفرينغيامو

.ةيادهلاهلأسنىلاعتهللاونوفشاكملا

المعنكيلعهلوهتمظعلةياهنالكلم:اهدحأهوجونمهمظعنإفميظعلارطخلاامأو

عقونإف«فوخمرمأوءةريثكتافابفؤموةيفخةمجبويعببويعمندبو«ىصحتالودعت

[٢۷٤]ةرامأسفنوبويعمندبنم/ًايفاصالمعجرختسينأجاتحيفهيلإسفنلاعراستعمكلذ

لوبقلاوىضرلاعقومعقيوءهننموهيدايأةرثكوهلالجيفنيملاعلابرلحلصيهجوىلعءوسلاب
اهبكلةقاطالةبيصمهيفكبيصتاميرلبهتوفبسفتلاحمستتاليذلاميظعلاحبرلاكتوفيفهيف

.ميسجبطخو«ميظعنأشهللاواذهو

ةحفنىلإراهنلاوليللاةدابعلاعاونأبهلنودبعتيةكئالملانإفهتمظعوهللالالجامأ

.كتدابعقحكاندبعامكناحبس:مهعمجأبنودانيفءروبصلا

.°€اَموُصحَتلهللامعاوُدُعَبنو:لاقامكف:معنلاامأو

تائيسلاناویدوتانسحلاناوید:نیواودهنالىلعسانلارشحيهنأيورامیلعو

ىقبتوتانسحلامعتىتحةمعنبيتوأالإةنسحبىتؤيالفمعنلابتانسحلااولباقفمعنلاناويدو

 

.٤۳:ةيآلا«ميهاريإةروس()
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نوكيالامبرفهبويعنعًالفاغةنسنيعبسلمعيدبعلانأفوخملارمألاو«تائيسلاوبونذلا
اميرهلکاذهنمًارطخمظعأوءةدحاوةعاسبدسفيفًاماوعأدبعتيامبروءالوبقماهنمدحاو

.یلاعتهللابذايعلاوهلدرمالًادرطهدرطيفهنوددابعلاهتمدخوهلمعبيءاريدبعلاىلإهللارظني

اوفاخفراصبألااولوأرظنرطخلانمدحلااذهىلإةبوعصلاوةقدلايفرمألاناكاملو

كتانسحمتكا:رخآلاقوءائيشهدعأاليلامعأنمرهظام:مهضعبلاقىتحمهسفنأىلع

.كتاثيسمتكتامك

هللادنعةلوبقمريغتاعاطلانمتلمعامملعأينِإ:لوقيناكهنأمهضعبنعيورو

ينأملعأوءالوبقمنوكيىتحلعفلاهيلإجاتحيامملعأينإ:باجأفكلذيفهلليقفىلاعت

ىلاعتهللاينحلصينإ:لاق؟اهلعفتملف:هلليقءةلوبقمريغاهنأتملعفكلذبموقأتسل

لهألاوحأهذهف«سأرلانمكلذاهدوعأنأجاتحأالفءريخلالعفلةدوعتمسفنلانوكتفًاموي

:دشنيو.تادهاجملا

[4V۴]لابقالادعاسوسوفنلااوكةداسيناوتلابكردتتاهيه/

ءانآءاكبلاولاهتبالاوعرضتلاببابلامزلاو«لامكلاوةمظعلايذكالومبيخأايمصتعاف

جانالهنإف«نيعشاخلاهللادابعنممهتدجونإنيلهتبملانيعرضتملاعمراهنلافارطأوليللا

دهاجونيلفاغلاةدقرنمهبنتفهتيانعبالإرحبلااذهنمةمالسالو«هتمحربالإرمألااذهنم
اندمغتينأىلاعتهللالأسنفءنيكلاهلاعمكلهتالكلعلةفوخملاةرطنقلاهذهيفكسفن
هللدمحلاوليكولامعنوانبسحوهوهابلإةوقالولوحالهنإف«نيمحارلامحرأهنإهتمحرب

.نيلسرملاوءايبنألاعيمجىلعودمحمانيبنىلعمالسلاوةالصلاو«نيملاعلابر
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ركشلاودمحلاةرطنق

ةدايزركشلانإ؛هتمعنوهيدايأىلعهللركشلاودمحلاموزلبهتعاطلهللاكقفوكيىلعف

.كيلإهناسحإوهللايدايألماودوءريغلانمنامأوءمعنلايف

۹«نوُرُفُكَتالويلاورُكْشََوكركينوُرُكْدَأَف:لاقفهدابعهبىلاعتهللارمأدقو
[ًايَطالالَح]هللاْمُكَفَرَراكاولُكَن:لاقو9مكافَرَرامٍتاَييَطنياوك:لاقو
يفسيلياعلامطركشلاةةبترولعلوءتايآلانماهلاثمأيف.هلل[ةَمْعن]اوُرُكْشَأَو
َيدابِعنمليِلَقَو#:ىلاعتلاقوء'«نيرکاشْمُهَركَُدحَتالو:لاقفقلخلارثكأ

.«”€ەڭنديزألْمُترَكَشنيل:لاقفنثتسيملوركشلاعمديزملابىلاعتعطقو4وُكَشلا

لها۳حلتفمةلمجو٠لحروکشلاو:ىلاعتلاق.ةيبوبرلاقالخأنمقلخوهو
ُدْمَحلَأنأْمُهاَوُعَدخاو:لاقودَقَدَصيلاهللُدْمَحْلَأمهنعلاقفةنجلا

مالسلاهيلعيبنلانعوء"”نيركاّشلابملُأهَللَأسيلا:ىلاعتلاقو٠نيمَلاَعْلَأبر

.اهربصمارحلاوههرکش/لالحلابلغييذلاننمؤملا»:لاق

هللٌدْنَحل

ملهيفانوکتملنموءًارباصًاركاشهللاهبتكهيفاتناكنمناتلصخ»:مالسلاهيلعلاقو

.١١٠:ةيآلاقرقبلاةروس(١)

.07:ةيألاقرقبلاةروس()

.١١٠:ةيآلا؛لحتلاةروس(۳)
١٠۱:ةيآلافارعألاةروس()
.١۱:ةيآلاءأبسةروس(0)
.۷:ةيألا؛ميهاريإةروس()
.۱۷:ةيآلا‹نباغتلاةروس(۷)
.٤۷:ةيآلارمزلاةروس()
١٠:ةيآلا«سنويةروس(۹)

.۳٥:ةيألاماعنألاةروس(١٠)
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وهنمىلءاينديفرظنو«هبیدتقافهقوفوهنمىلإهنيديفرظننمًارباصالوًاركاشهبتكي
۰هيلعهبهلضفىلعهللادمحفهنود

النأردجأهنإفمکنودنمىلإاورظناو«مكقوفنمىلإاورظنتال»:لاقهنأهنعيورو

ةمعنلكبةمايقلامويمدآنبابساحي»:لاقهنأهنعيورو٠"مكيلعهللاةمعناوردزت

هبيراويبوثوءهبرشيحارقءامو«هلكأيزبخ:عبرأريغاهركشنعلأسيوهيلعهللااهمعنأ

نعلئسوءهببسوحاذهنعًالضفىطعأامف؛دربلاورحلانمهيفنكسيتييو«هتروع
.(هرکش

امأ:لاق.€دَنطاَبَوةرِهاَطُهَمَعنْمُكْيلَعْعَبْسأَو»:ىلاعتهلوقيفسابعنبانعو
رتسامف:ةنطابلاامأو«قزرلايفكيلعلضفأو«كقلخنمنسحامو«مالسإلاف:ةرهاظلا

؛مالسإلاةمعنىلعهلل.امحلا:لوقيالجرلجرعمسو:لاق«بويعلاوبونذلانمكيلع

هيلعفسويببوقعيريشبلاءاجامل:نايفسلاقوءةميظعةمعنىلعهللادمحتلكنإ:لاقف
.ةمعنلاتمتنآلاهللدمحلا:لاقمالسإلاىلع:لاق«هتكرتنيديأىلع:لاقمالسلا

اهعفنهللاهاطعأالإاهركشفةمعنايندلايفدبعىلعهللامعنأام:لاقبعكنعيورو

هللاهعنمالإاهركشيملفةمعندبعىلعهللامعنأاموءةرخألايفةجرداهبهلعفروءايندلايف
.رانلايفًاقبطاهبهلحتفوءايندلايفاهعفن

هبنمنببهونعوءرباصلامئاصلاةلزنمبركاشلامعاطلا»:مالسلاهيلعيبنلالاقو

رالايفيطويسلا‹(٦0٠01)حيباصملاةاكشميفيزيربتلاو(۲٠۲0۱)يذمرتلادنعثيدحلافارطأ()

يقتملاو(۲58۹)ةيلاعلابلاطملايفرجحنباو(٤٠/۲۹۳)يوغبللةنسلاحرشو.(١/٤١۱)روشنملا

ىفىتسلانباو.(٠0)دهزلاىفكرابملانباو.(1۳۳)ةفيعضلايفينابلألاو.(144۳)زتكلايفيدنهلا

0`..(۳09ةليللاومويلالمع
خيراتيفميعنيبأو.(٦/١۳1)نيقتملاةداسلافاحتإيفيدييزلاو(۲/٤۲)دمحأثيدحلافارطأ(۲)

.(1۳۳)ةفيعضلاىفىنابلألاو(۷/۱٢۲)ناهبصأ

`270:ةيآلا؛نامقلةروس(۳)
نباهنسحويذمرتلاهدنسأويراخبلاهقلع:ثيدحلارادةعبط(٤/۱۲۷)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

لاق.فالتخاهدانسإیفوةنسنبنانسثیدحنمهجامنباهاوروةريرهيبأثيدحنمنابحنباوهجام

نابحنباو‹(٤۱۷۱)جامنباو(۲۸۹ء۲۸۳/۲)دمحأو(٩٦۸٢٤۲)يذمرتلاهجرخأ:ءايحإلاققحم

(5٥60)ةحيحصلايفينابلألالاقويبهذلاهقفاووهححصو(4۲/۱)مكاحلاو؛ناسحأإلايف(٥٠۳/۱)

.حص
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امباهثفاكينيانمف؛ةمعنكنماهقوفالواهتحتالةرعشهنمسيلمدآنبابراي:دوادلاق

ملعتنأكلذركشنإو‹ريسیلابیضرأو«ريثكلايطعأينإدواداي:هيلإهللیحوأف؟هتبطعأ

.ينمفةمعننمكبامنأ

[٥4۷]ءاولمهلبصنيفةرمزنوموقيفنودماحلامقيلةمايقلاموييداني»:لاقلِي/يبنلانعو

'«رمحرلاءادردمحلاال:لاقو.«ءارضلاوءارسلایلعا»:رخآ

يئايلوأنمةأفاكمركشلابتيضرينأ:مالسلاهيلعبويأىلإىحوأىلاعتهللانألاقيو

مهتمهلأاهولخداذإمالسلارادمهرادنيرباصلاةفصيفهملإهللاىحوأو٠لیوطمالکيف

.مهديزتسأركشلادنعوءمالكلاريخوهوركشلا

.٩اركاشًابلقوًاركاذًاناسلمكدحأنذختيل»:ٍَييبنلا

نوكتكنميهلإ:لوقيهللادبعنبفرطمناكوءركشاهركذنإف؛معنلااوركاذت:زيزعلادبع

.ديقركشلا:مهضعبلاقوءاهباوثكيلعواهركشىلعنيعتتنأوءاهمامتكيلعوءةمعنلا

ىلعمعنأوكيلعمعنأنملركشا:مهضعبلاقو.مقيملهمدعنإومريملهدجونإفيضلا

معنملانمةدايزركشنإو‹؛ترکشاذإاهللاوزالو‹ترغفكاذإةمعنللءاقبالهنإفكركشنم

.رقفلانمنامأو

؛اهقلخيفركفتفةدودهبترمذِإهبارحميفوهامنيبمالسلاهيلعدوادنأىوريو
ىلعانأل؟كسفنكبجعتأدواداي:تلاقفهللااهقطنأف!هذهقلخبلجوزعهللاًابعيام:لاقف

.كنمهلركشأوهللاركذأللجوزعهللاىناتأامردق

ةيلحلايف1وبأويناربطلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٤/۱۲۷)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.«ثيدحلا....نودامحلاةنجلاىلإىعدينملوأ»:ظفلبسابعنباثيدحنمبعشلايفيقهيبلاو

.روهمجلاهفعضعيبرلانبسيقهيفو
ربكلا»ةريرهيبأثيدحنمحيحصلايفوًالصأهلدجأمل:(٤/۱۲۸)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.اثيدحلا...هۋادر

.حاكنلايفوهوةرمريغمدقتثيدحلااذه(۳)



ركشلاودمحلاةرطنق£۳۸

وهنمىلهاينديفرظنوءهبیدتقافهقوفوهنمىلإهنیديفرظننمًارباصالوًاركاشهبتكي
.٩«هیلعهبهلضفىلعهللادمحفهنود

النأردجأهنإفمکنودنمىلإاورظناو«مكقوفنمىلإاورظنتال»:لاقهنأهنعيورو

ةمعنلكبةمايقلامويمدآنبابساحي»:لاقهنأهنعيورو‹«مکیلعهللاةمعناوردزت

هبيراويبوثوءهبرشيحارقءامو«هلكأيزبخ:عبرأريغاهركشنعلآسيوهيلعهللااهمعنأ

نعلئسوءهببسوحاذهنعًالضفىطعأامف؛دربلاورحلانمهيفنكسيتيبو«هتروع
.(هرکش

امأ:لاق.'ةَنِطاَبَوةَرهاَطُهَمَعِنْمُكََلَع۳عَبْساَو»:ىلاعتهلوقيفسابعنبانعو

رتسامف:ةنطابلاامأوءقزرلايفكيلعلضفأو«كقلخنمنسحامومالسإلاف:ةرهاظلا

؛مالسإلاةمعنىلعهلل.امحلا:لوقيالجرلجرعمسو:لاق‹«بويعلاوبونذلانمكيلع

.ةمعنلاتمتنأآلاهللدمحلا:لاقمالسإلاىلع:لاق«هتكرتنيديأىلع:لاقمالسلا

اهعفنهللاهاطعأالإاهركشفةمعنايندلايفدبعىلعهللامعنأام:لاقبعكنعيورو

هللاهعنمالإاهركشيملفةمعندبعىلعهللامعنأاموءةرخالايفةجرداهبهلعفروءايندلايف
.رانلايفًاقبطاهبهلحتفوءايندلايفاهعفن

هبنمنببهونعوء"رباصلامئاصلاةلزتمبركاشلامعاطلا»:مالسلاهيلعيبنلالاقو

ردلايفيطويسلاء(٠٠01)حيباصملاةاكشميفيزيربتلاو(۲51۲)يذمرتلادنعثيدحلافارطأ(۱)
يقتملاو(۲0۸۹)ةيلاعلابلاطملايفرجحنباو(4٤٠/۲۹۳)يوغبللةنسلاحرشو.(١/٤١٠)روثتملا
يفينسلانباو.(0)دهزلايفكرابملانباو.(1۳۳)ةفيعضلايفينابلألاو.(149۳)زتكلايفيدنهلا
.(٤۳۰)ةليللاومويلالمع

خيراتيفميعنيبأو.(٠/٠٠۳)نيقتملاةداسلافاحتإيفيدييزلاو(۲04/۲)دمحأثيدحلافارطأ()
.(1۳۳)ةفيعضلايفينابلألاو(۷/۱٥۲)ناهبصا

.٢۲:ةيآلا‹نامقلةروس()

نباهنسحويذمرتلاهدنسأويراخبلاهقلع:ثيدحلارادةعبط(٤/۱۲۷)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
لاق.فالتخاهدانسإيفوةنسنبنانسثیدحنمهجامنباهاوروةريرهيأثیدحنمنابحنباوهجام

نابحنباو.(٤۱۷۱)هجامنباو(۲۸۹ء۲۸۳/)دمحأو(٦۸٤۲)يذمرتلاهجرخأ:ءايحإللاققحم
(6005)ةحيحصلايفينابلألالاقويهذلاهقفاووهححصو(۱/٤٤٤)مكاحلاو؛ناسحإلايف(١/٠۲)
٠.ححص
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امباهئفاکينيأنمف؛ةمعنكنماهقوفالواهتحتالةرعشهنمسيلمدآنبابراي:دوادلاق

ملعتنأكلذركشنإوءريسيلابىضرأوءريثكلايطعأينإدواداي:هيلإهللاىحوأف؟هتيطعأ

.ينمفةمعننمكبامنأ

[°4۷]ءاولمهلبصنيفةرمزنوموقيفنودماحلامقيلةمايقلاموييدانيا:لاقلِي/يبنلانعو

"ترمحرلاءادردمحلا»:لاقو.ءارضلاوءارسلاىلع»:رخآ

يئايلوأنمةأفاكمركشلابتيضرينأ:مالسلاهيلعبويأىلإىحوأىلاعتهللانألاقيو

مهتمهلأاهولخداذِإمالسلارادمهرادنيرباصلاةفصيفهيلإهللاىحوأو«ليوطمالكيف

.مهديزتسأركشلادنعوءمالكلاريخوهوركشلا

لاق؟ذختنلاملاياف:هنعهللايضررمعلاقلزنامزونكلايفلزناملهنأىوريو

.ركاًشابلقوًاركاذًاناسلمكدحأنذختيلا:َييبنلا

نبرمعلاقو‹ناميألاتفصتركشلا:دوعسمنبالاوءلاملانمالدبهررمأف

نوكتكنميهلإ:لوقيهللادبعنبفرطمناكوءركشاهركذنإف؛معنلااوركاذت:زيزعلادبع

يقركشاWeلاقوءاهیاوٹكيلعومرکشىلعنیعتتنأوءاهمامتكيلعو‹ةمعنلا

العئاويلعممنأنملركشا:مهضعبلاقو.مقيملهمدعنإومريملهدجونإفيضلا
معنملانمةدايزركشنإو؛تركشاذإاهللاوزالو‹ترغفكاذإةمعنللءاقبالهنإفكركشنم

؛اهقلخيفركفتفةدودهبترمذإهبارحميفوهامنيبمالسلاهيلعدوادنأىوريو
ىلعانأل؟كسفنكبجعتأدواداي:تلاقفهللااهقطنأف!هذهقلخبلجوزعهللاًابعيام:لاقف

.كنمهلركشأوهللاركذأللجوزعهللاىناتأامردق

ةيلحلايف9وباويناربطلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٤/۱۲۷)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)
.«ثيدحلا....نودامحلاةنجلاىلإىعدينملوأ»:ظفلبسابعنباثيدحنمبعشلايفيقهيبلاو

.روهمجلاهفعضعيبرلانبسيقهيفو
ربكلا#ةريرهيبأثيدحنمحيحصلايفوًالصأهلدجأمل:(٤/۱۲۸)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.اثيدحلا..هؤادر

.حاكنلايفوهوةرمريغمدقتثيدحلااذه(۳)



ركشلاودمحلاةرطنق£

ءركاشيندجتملفينتمعنيهلإ:لاقفنكرلامزتلاهنأيلعنبنسحلانعىوريو

يكرتبةدشلاتمدأتنأالو‹ركشلايكرتبةمعنلاتبلستنأالف؛ارباصيندجتملفينتيلتباو

.افجلاالإيفاجلانمالو«مركلاالإميركلانمنوكياميهلِإ«ربصلا

الویھنیيقباميفةدايزلايغتبيو/يلوآامرکشنعزجعينممنكتال:لاقيلعنعو]٦4۷[

وهونيئيسملاضعغبيو‹مهلامعأبلمعيالونيحلاصلابحيءيتأيالامبسانلارمأيو‹يهتتي

.هتايحلوطيفاهعديالوءهبونذةرثكلتوملاهركي«مهنم

نیرکاشلاىلعبجاولاف؛هتمدخباومركاةقرفو«هبابنعاودرطيملوهتمدخنماودرطةقرفو
نمنيدورطملانمالوءرافكلامهوهبابنمنيدورطملانمانلعجيمليذلاهللدمحلااولوقينأ

.دجاسملالهأمهوهتمدخبنيمركملانمانلعجو‹قاسفلامهوهتمدخ

امكءاجاذإوءدمحلارثكأفبحتامكءاجاذِإدمحمنبرفعجيللاق:نايفسلاقو

لاق«رافغتسالانمرثكأفقزرلاتأطبتسااذإوللابالإةوقالولوحاللوقنمرثكأفهركت

.ةظعوملاهذهبتعفتناف:نايفس

لصف

يفيلازغلاركذهنأملعاف.امهمكحوءامهانعمامو«ركشلاودمحلاةقيقحامفليقنإف

نوكيفليلهتلاوحيبستلالاكشأنمدمحلانإفليصحتلادنعامهنيباوقرفءاملعلانإ:لاقفهباتك

نالو؛ةنطابلايعاسملانمنوكيفضيوفتلاوربصلالاكشأنمركشلاوءةرهاظلايعاسملانم

.-قدصو-موللالباقيدمحلاوءنارفكلالباقيركشلا

يفلئاقلالاقوومَامأرُكْشََعينولبيلَ»:مالسلاهيلعناميلسنعىلاعتهللالاق
:هدضودمحلا

موليوأدَمحيفوسلحربَفيضلانأبملعاو

دمحلانإمث:لاق«نازيمتمناينعمامهنأتبثفصخأركشلاومعأدمحلانألو:لاق

:لاقسابعنبانعفانعميفاوملكتفركشلاامأو:لاق؛نسحلالعفلابدحأىلعءانثلا

ريسفتيفمهضعبلاقو.ةينالعلاورسلايفقئالخلابرلحراوجلاعيمجبةعاطلاوهركشلا

.٠:ةيالا‹لمنلاةروس)۱(
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وهفهلللمعيلمعلكوءركشةالصلا:لاق4ًارُكُشَدْؤاَدلآاوُلَمْعَأ»:ىلاعتهللالوق
رايتخانعسارتحالاركشلا:مهضعبلاقوءدمحلاركشلالضفأوءركشموصلاو«ركش

[۷۷٤]ةئالثلاهذهنمءيشبهللايصعتالىتحكناكرأوكناسلوكبلقىلعسرتحتهللايصاعم/

حبقوءهركشيفركاشلالاحنسحوءهناسحإركذتبكلذو:لاق؛هوجولاهذهنمهجوب

‹هتيصعمىلإاهبلصوتيالأهتمعنبمعنملاهبجوتسياملقأنإ:لاقءهنارفكيفرفاكلالاح
ركشلاضرفنمًاذِإدبعلاىلعفءهنايصعىلعًاحالسمعنملاةمعنلعجنملاححبقأامو

رکذتبسحىلعهیصاعمنيبوهنیبلوحيامهناحبسهللاميظعتنمهلنوکينأهتقيقحيف

دهجوءةعاطلايفدجبكلذلباقيمث:لاقهيفلصألاوهامبىتأدقفكلذبىتأاذإفءةمعنلا

هللابو-ةيصعملانعسارتحالانمدبالوءمعنلاقوقحنموهذإءةمدخلابمايقلايف

.-قيفوتلا

لصف

نأل؛كلذققحتاذإيمدآلاهيلعردقيالىلاعتهللانمةمعنلاىلعهللركشلانأملعا

هيلعىلاعتهللاهبقحتسيىرخأةمعنقيفوتلاف«ىلاعتهللاقيفوتبنوكيامنإمعنلاىلعركشلا
رکشنمكفنتىتممدآنبااي:نسحلالاقامكهلةياهنالامىلإكلذلسلستيفركشلا

كفنتالتنأف‹كيلعاهنممظعأركشلابكلذدجتةمعنتركشاملكءاهبنهترمتنأومعنلا

:اودشنأوءاهنممظعأوهامىلإالإةمعننمركشلاب

ركشلابجياهلثميفهليلعةمعنهللاةمعنيركشناكاذإ

رمعلالصتاومايألاتلاطنإوةنمبالإركشلاغولبفيكف

رجألااهبقعأءارضلابسمنإواهرورسمعءارسلابسماذإ

رحبلاوربلاوماهوألااهبقيضتةمعنهينهلالإامهنمامف

ىلعينتقزرمٹ؟يلعمعنتيذلاتنأوكركشأفيكفبراي:دوادلاقاذهلڻثميفو

ينتفرعنآلاهيلإهللاىحوأف؟كركشقيطأفيكفكنمركشلاوكنمةمعنلاركشلاةمعنلا

[۷۸٤]يدؤينأمدآعاطتسافيكبراي:لاقمالسلاهيلعیسومنع/يوراذهلثميفو

هتنکساو‹«كتكئالمهلتدجساو«كحورنمهيفتخفنو«كديبهتقلخ؟هيلإتعنصامركش

.١٠۱:ةيآلاءأبسةروس(١)
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دشنآو«تعنصامرکشكلذناكفءهيلعيندمحفينمكلذنأملعىسوماي:لاقف«؛كتتج

:ةيهاتعلاىبأل

هيدلديزملاودمحلاىلعدمحلاينمهلأوهوهللادمحأ۱

هيلعتیکبهريغيفترصاملفهيفتیکبنامزمک

:مزاحنبدمحملو

لیمجن>ەۋالېفاراشدمحأهللا

ليلقلاينتعنةيرهظلافخنازحألانًماولجن

ليسالويلعقولخملنمافاد<

:ديبللدشنيو

لجعويشيرهللانذإبولفنريخابرىوقتنإ
لصعفءاشامريخلاهيديبهلأنالفهّللادمحأ
لضأءاشنَمَولابلامعانىدتهاريخلالبسهادهنم

نموءهقطنعمسقطننميذلاهللدمحلا:لوقيناكزيزعلادبعنبرمعنأىوريو
‹تينغأيذلاريقفلاانأ«هريصمهيلإفتامنموءهقزرهيلعفشاعنموسفنامملعتمص
‹تنمأيذلافئاخلاو«تلمحيذلالجارلاو«توسكيذلايراعلاو«تعبشأيذلامئاجلاو

ينقفوو«تئشفيكينمحراف«تئشفيكينتقلخكنإمهللا‹نيملاعلابرهللدمحلا

ّيلِإببحمهلا«كيلإاهلكيتعرسوءكنمهلكيفوخوءكباهلكيتقثنوكتىتحكتعاطل
نيذلاموقلانإف«هباقعىرأمويهليضغبكرشلاّيلِإضغبأو«هباوثىرأمويهليبحكريخلا

ينعستلفءيشلكتعسويتمحرتلقدقوءكلمهتعاطلبقمهلكتمحرتناكمهتمحر

.نيمحارلامحرأايكتمحر

ءرصنتخبنجسيفوهو/مالسلاهيلعايمرأهءاجاملمالسلاهيلعلاينادنأىوريو]۷۹[

:لاقمعن:لاق؟ينركذدقوأ:لاينادلاقءىلاعتهللا:لاقءّيلِإكلسرأنم:لاينادلاق

نميذلاهللدمحلاوهاجرنمبيخياليذلاللدمحلاوءهركذنمىسنياليذلاهللدمحلا

يزجييذلاهللدمحلاوءًاناسحإناسحإلابيزجييذلاهللدمحلاوءهريغىلإهلكيالهبقثو

ءوسدنعانتقثوهيذلاهللدمحلاوءانبركدعبانرضفشكيوهيذلاهللدمحلاوةاجنربصلاب

.ءاجرلاعطقنينيحانءاجروهيذلاهللدمحلاوءانلامعأبنظلا
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معناهنأل؛اهيلعركشلادبعلامزلياممايندلادئادشنأىلوألاوهونورخآلاقو:لاق

هذهةقشماهبنجيفىشالتتةليزجتابوثموءةميظععفانملدبعللضرعتاهنأليلدبةقيقحلاب
وأكدصفيوأًاهيركارمءاودكيقسينمككلذلاثموهذهنمربكأنوكتةمعنيأودئادشلا

]48[نوکیف‹شيعلاةوفصو/ءنديلاةمالسو‹سفنلاةحصىلإكلذيدؤيفةميظعةلعلكمجحي

ناكنإوءةرهاظةنموةقيقحلابةغلابةمعنةماجحلاودصفلاةحارجوءاودلاةرارمبكايإهماليإ

كلذكنمىلوتيذلادمحتتنأو«سفنلاهنمشحوتستوءمبطلاهنمرفنيًاهوركمهتروصيف

.دئادشلاهذهمكحكلذكف«كنكمأامهيلإنسحتلب

:لاقثيحراسملاىلعهركشكدئادشلاىلعهرکشوهللادمحفيكةييبنلانأىرتالأ

نحوهوايشاوُهَرُكَتْنَأٰىَسَعَوِ®:ىلاعتهللالاقدقوءارتسوءاسأامىلعهللدمحلا»

امسامرركادوفاايشاوُهَرُكَنأٰىَسَعَف#:لاقو9ك
.ملعأهللاوكمهوهغلبياممرثكأوهفًاريثك

لصف

:نيتلصخركاشلاهبديفتسيركشلانأملعا

ركشلاف‹مهسفنأباماوريغيىتحموقبامريغيالىلاعتهللانأل؛ةمعنلاماود:امهدحأ

«شحولادباوأکدباوأمعنللنإ:مالسلاهيلعيبلالاقءلوزتهكرتبو‹مودتهبةمعنلاديق

عوُجلاسابللهللااَهلامميتركن:لجوزعلاقوءركشلاباهوديقف
۳وی

20ومتركْنِمكباذهبهللالَعْفَياً:لاقوءةيآلا4....فْوَحْلَاَو

:لاقوكېنداُلدەكَشنل:ىلاعتهللالاق«ةدايزلالوصح:ةيناثلاةلصخلاو
تلبسمهيداِفاوُدَماَجَنيِذَلاَو»:لاقوىٌُهمُهَداَراوَدَتْهَيِذْلاَوط ۷...اس

.ةيألا

.٢۲۱:ةيألاقرقبلاةروس(١)

.1۹:ةيالاىاسنلاةروس(۲)

.١١۱:ةيالا؛لحتلاةروس(۳)
.١٤٠:ةيألاىاسنلاةروس(8)
.۷:ةيآلا؛ميهاريإةروس(0)
.١۱:ةيألادمحمةروس(1)
.۹؛ةيالا؛توبكنعلاةروس(۷)



ركشلاودمحلاةرطنق1

الإوءاهلًالهأهاريوىرخأهيلعمعنأةمعنقحبماقدقدبعلاىأراذِإميكحلاديسلاو

.هنعكلذعطق

.ةينيدوءةيويند:نامسقمعنلامث

.عفدةمعنوءعفنةمعن:نابرضةيويندلاف

يفةيوسلاةقلخلا:ناعونيهوءعفانملاوحلاصملانمهللاكاطعأاميهعفنلاةمعتف

نماهريغوحكنملاوسبلملاوبرشملاومعطملانمةيهشلاذالملاوءاهتيفاعوءاهتمالس

.اهدئاوف

نأبسفنلايفامهدحأ:نابرضيهوءراضملاودسافملاكنعفرصنأمفدلاةمعنو

.اهتافآرئاسوءاهتنامزنمكملس

ءنجوأسنإنمءوسبكدصقيوءقئالعلاعاونأررضنمكقحليامعفديناثلاو

.اهوحنو«ماوهو‹عابسو

ةمصعلاةمعنيناثلاو/ةعاطلاوةنسلاومالسإللقيفوتلاةمعن:نابرضفةينيدلامعنلاامأو]4۸[

ميلعلاديسلاالإهيصحيالكلذليصفتو.يصاعملارئاسولالضلاوةعدبلاورفكلاوكرشلانم
ر

.”4اَموُصْحَنالهللاةَمُعناوُدُعَتنرو:ىلاعتلاقامكءاهبكيلعمعنأيذلا

اهلكف«كمهوهغلبيالاماهنمبابلكنماهيلعةدايزلاواهلكمعنلاهذهماودنإو

لكاهلنوكيوءةميقلاهذهاهلنوكتيتلاةلصخلافهللدمحلاوركشلاوهودحاوءيشبقلعتم

.-هلضفبقیفوتلايلوهللاو-زيزعءايميكو«نيمثرهوجاهنإفاهبكىسمتينأقيقحلةدئافلاهذه

لصف

ءاهرادقأىلعةيويندلاوةينيدلامعنلاوههعضومنأملعاف؟ركشلاعضومامفليقنإف

مزليلهكلذىفءاملعلاتملكتفءلاموألهأوأسفنيفايندلايفبئاصملاودئادشلاامآو

ربصلااهيفبجيامنإو«يهثيحنماهيلعدبعلامزليال:مهضعبلاق؟اهيلعركشلادبعلا
.ريغالةمعنلاىلعوهامنإفركشلاامأو

اهبةنورقملامعنلاكلتىلعركشلامزليفىلاعتهللامعناهبنجيفوالإةدشالو:اولاق

اهيفيلعىلاعتهللناکالإةيلببتيلتباام:رمعنباهلاقاموهمعنلاكلتوءةدشلاسفننود

.٤۳:ةيآلا«ميهاريإةروس(۱)



£ركشلاودمحلاةرطنق

توجرذإو«یضرلامرحأملذِإوءاهنممظعأنكتملذإو«ينيديفنكتملذإمعنعبرأ
اهيلعباوثلا

تناكنإوىلاعتهللانماهنأوءةمئادريغةلئازةدشلاكلتنأمعنلاكلتنم:ًاضيأليقو

.ةدشلابةنرتقملامعنلاىلعركشلادبعلامزليًاذإف«كيلعهلالهيلعكلاهنإف«قولخمببسب
لصف

:ىلاعتهلوقليلدبلضفأركاشلانأليقهنأملعاف؟رياصلامألضفأركاشلافتلقنإف

نإ:مالسلاهيلعحونيفلاقوصاوخلاصخأمهلعجف.”«روُكَشلاٍيدابعنمليلقَو»
ةلزنميفهنألو؛”ڳهمّعْنَألًارِكاَش:مالسلاهيلعميهاريإيفلاقو4ًاروُكشادعَناَك

.ربصأفىلتبأنأنمّيلِإبحأركشأفمعنأنأل:ليقكلذلوءةيفاعلاوماعنإلا

لاقو«ةلزتمعفرأوهاباوثمظعأنوكيفةقشممظعأهنأل؛لضفأرباصلالب:ليقو

ريَْمُهَرْجَأَنِرْرياَصلَاقويامنو:لاقودنعمعَاراضُهاَدَجَوان:ىلاعت

.°”نيرباّصلابحيللو:لاقو"4باي

؛اركاشالإنوكيالةقيقحلابرباصلاوءرباصالإنوكيالةقيقحلابركاشلا:يلازغلالاق

ولخيالرباصلاو«عزجيالوةلاحمالاهيلعربصيةنحمنمولخيالةنحملاراديفركاشلانأل

اذإةقيقحلاىلعركشهنإف«مدقتامىلعةقيقحلاىلعمعناهنأدئادشلايفانركذامكةمعننم

نمعنميميظعتوهذإ«هنيعبركشلاوهاذهو«ىلاعتهللًاميظعتعزجلانعهسفنسبحهنألربص
ركشلاهسفنىلعلمحوءةيصعملاىلعربصيفنارفكلانعهسفنعنميركاشلانألو؛نايصعلا

.ةقيقحلاىلعًارباصةعاطلاىلعهربصبراصفءةعاطلاو

دقفربصلاىلعهلمحوءهباصأاميفعزجلانعهميظعتهعنمىتحهللامظعرباصلاو

[48۲]اهلسفنلادصقعمنارفكلانعسفنلاسبحنألو؛ةقيقحلابًاركاشراصفىلاعتهللاركش/

الاهدحأف‹نورباصلااهيلعركشيةمعنةمصعلاوربصلاقيفوتوءنوركاشلااهيلعربصيةدش

.١۱:ةيآلابسةروس()

.۳:ةيآلاءارسإلاةروس()
.١١٠:ةيآلا؛لحتلاةروس()
.٤4٤:ةيآلا؛َنصةروس(8)
١٠:ةيآلارمزلاةروس()
.١٤۱:ةيآألا«نارمعلآةروس()

 



ركشلاودمحلاةرطنق£٦٤

ضعبلوقيفةماقتسالاةريصبيهوةدحاوامهيلعةثعابلاةريصبلانألو؛رخآلانعكفني
.-قيفوتلاهللابو-ءانئاملع

لصف

ءردقلاةريبكلاءةنؤملاةريسيلاةرطنقلاهذهعطقيفدوهجملالذببيخأايكيلعف

:نيلصألمأتوءمفانلاةميظعلا

هلوقكلذليلدءاهلركاشلاوهكلذوءاهردقفرعينملىطعتامنإةمعنلانأ:امهدحأ

ءالمأو:هلوقكلذوءاننودمهمعزبمالسإللاةمعناوطعأرارحألاوديبعلانمءارقفلاءالؤهلاب

.°”«نيرِكاّشلابلأبهللاسيلا:ىلاعتهللامهباجأف.انبينمْمِهَلَعهللانم

ىلاعتهللامهباجأفءابسنوًابسحمهمظعأوألاممهرثكأةميظعلاةمعنلاىطعيامنأاونظ

لبقأيذلاوهوءاهردقفرعنملهتمعنيطعيامنإميركلاديسلانأمالكلاريدقتو«مدقتامب

.اهليصحتىفةقشملابًابعيالوءاهتاعارمىلعهبلقوهسفنب

هذهبىلوأاوناكفءاهركشبنومئاقلامهءافعضلاءالؤهنأقباسلاانملعيفناكو

ءاهماطحوايندلاىهامنإةمعنلانونظتمتنأف‹؛مكهاجالومكانغبرابتعاالف؛مكنمةمعنلا

لاومألانمانركذامنومظعتامنإوءهتفرعمقحلاونيدلاالباسنألاوباسحألاولعو

.باسنألاو

كلذوءهبمكاتأنمىلعةنمبالإنيدلااذهنولبقتنوداكتالمكنأنورتالوأ

نممهتافامبنولابيالوءهيفمهجهماولذبوءهلوبقءافعضلاءالؤهنأوءءايإمكراقحتسال
مهبولقيفاهميظعتخوسروءنيدلاةمعنةمعنلاهذهردقبمهتفرعملمهاداعنمب/الوءايندلا[]

اهبمهانصصخوءانملعقباسيفنيدلاةمعناوقحتساكلذلف؛اهركشءادأيفرمعلااوقرغتساف

.هذههذهفمکنود

‹كلذردقبسانلافرعأهدجتكنإفءةدابعوأملعبصخنملككلذكو:يلازغلالاق

ةلقلهمرحامنإكلذمورحملاو؛رکشبمهموقأو‹هلیصحتيفمهدجأوهلًاميظعتمهدشأو

.قباسلاءاضقلادعبهقحلهميظعت

.0۳:ةيآلاماعنألاةروس(١)



۷£ركشلاودمحلاةرطنق

ءاملعلابولقيفاملثمةماعلاوةقوسلابولقيفةدابعلاوملعلاميظعتناكولف:لاق

.امهيلعمهقوساورثآاملنيدبعتملاو

مظعيوهبلقحاتريفيكءةسبتلمهيلعتناكةلأسمميلعتبرفظاذإًاهيقفنأىرتالأ
هذهلثمنيبتامبرمث؟كلذلدعيناكاملرانيدفلأفلأدجوولامبرىتحاهبهرورس

اهيلإعمتسيالف«ملعلايفةبغرلايفهيقفلاكلذلثمهنأىرينالسكملعتموأيقوسلةلأسملا

ةوفصبةاجانمةعاسهقزرينأىسع؟هيلإعرضتيمكءىلاعتهللاىلإبينملاكلذكو:لاق

؟هیلعیلاعتهللارکشیوحرفيوكلذبرسيمكفءةمعنوةنمربكأكلذدعاهبرفظاذإفءةوالحو

الةملككرتوأةليلمونكرتبهسفنحمستالةدابعلايفبغارهنأمعزييذلاىرتمث

اهدعيالفءةوفصيفةدابعلوصحردانلايفهلقفتانإو‹ةدابعلاكلتلثمليصحتيفهينعت

اذإهدمحرهاظلايفرٹكيوءهرورسمظعيامنإءاهيلعهللهرکشمظعیالوءهسفنيفةريبك

[4۸84]ءالؤھيواسيىنأف/هللدمحلا:لوقيفءندبةحصوأةقرمهلتباطوأةرسكوأًامهردلصح

.نيزئاملانيدجملاكئثلوأبنوزجاعلا

:ىلاعتهللالوقليصفتاذهفنيملاعلابملعأوهو«نيمكاحلامكحأرمألامسقكلذكو

؛ةمعنلاهذهميظعتقحيفدوهجملالذباوءهقحعراوهمهتف.«نيرِكاَشلبمَعهللاسيلا

.-قيفوتلاهللابو-ًالوأاهئاطعإبكيلعنمامكءاهماوديفكيلعهللانميل
‹ءاهركشيدؤيالواهردقفرعياليذلاروفكلااهبلسيامنإةمعنلانأ:ىناثلالصألا

:لاقمثءقيآلا4....اهنمعَلَسْنَتاياتاءيَءيذلابْمهْبَلَعٌلئأَو»:ىلاعتهلوقكلذو
.ةيآلارخآىلإ"4ايامفاغوول

نمءانكمامبءنيدلابابيفةميظعلامعنلابدبعلااذهىلعانمعنأامنأمالكلاريدقت

رثافءةريقحلاايندلاىلإلامفءانتمعنردقلهجهنكلوءاندنعردقلاعيفرنوكيلءةريبكلاةبترلا

معننمةمعنىندأيفةضوعبحانجهللادنعنزتالايندلانأملعيملو‹ةيدرلاهسفنةوهش

امنإ«راقتحالاوةناهإلانمماركإلاوفرشلافرعياليذلابلكلاةلزنمبكلذيفناكفءنيدلا

وأريرسلاىلعكعمهدعقتءهدنعءاوسهقرعتيهلىمريمظعوأءاهلکأيةرسكيفهدنعةماركلا

.١۷٠٠١۱۷:ناتيآلا؛فارعألاةروس()
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ةذلاهيلعرثافءانتماركردقلهجاذِإءوسلادبعلااذهفكيدينيبرذقلاوبارتلاىلعهميقت

ءانتفرعمهبلقنمانعزنوءانتماركهانبلسفءةسايسلاولدعلابهيلإانرظنةريقحايندوءةسيسحخ

انبهناهباقعميلآوهطخسنمهللابذوعنف-ًاديرطًابلكراصفءانلضفميمجنمًايواغخلسناف
.-میحرفوؤۋر

ءهباجحمعيمجقوفهلعجو«هبايثةصاخهيلععلخيفهلًادبعمركيكلملاثمبعنقامث

نيزتوءدئاوملاهلبصتنتوءةرسألاهلعضوتوءروصقلاهلىنبتنأرمأمث«هبابةمزالمبهرمأف
ًاكلمكلانهسلجأةمدخلانممجراذإىتحىرخأةدلبيفناملغلاهلماقتو«يراوجلاهل

دبعلااذهفرصتنانإفلقأوأراهننمةعاسالإكلملاكلذوهتمدخنيباموأمركمًامودخم

نعهبلغتشاوءًامظعغضميًابلكوأءافيغرلكأيلباودللًاسئاسعبتيكلملابابنع/[۸]

ىلإىعسيف«ةماركلاوعلخلانمهلدعأامىلإتفتليالوهيلعهلًابقاوهيلإهرظنبكلملاةمدخ
ىلع-هيلإرظناذإكلملاسيلأء«همظعىلعبلكلامحازيوأءهعمًافيغرلكأيلسئاسلاكلذ

نمهلانددعأامعمانبرقوانتماركتحفرعيملهيفسلااذهنإ:لوقي-ةلاحلاهذهلثم

اذهفءاتبابنعهودرطاوءعلخلاهوبلسأزييمتلاليلق«لهجلاميظعطقاسالإاذهام؟رئاخذلا

هتايآةفرعموهتدابعبهللاهمركأامدعبىوهلاعبتااذإدباعلاوءايندلاىلإلاماذإملاعلالاح

ىلاعتهللاهصخنمكلذكوءهللادنعءايشألارقحأهيلعرثاو«كلذردقفرعيملمثءهتعيرشو

يهابيوءهتاقوأرثكأيفةمحرلابهيلإرظنلاميديو«هتمدخراونأبهنيزو«هتمصعوهقيفوتعاونأب
هعفشلملاعلايفعفشولو‹هباجألهاعدولثيحبراصىتحءةزعألاةلزنمهلزنأوءهتكئالمهب

فرعيملمث؛هلاحهذهتناكنمف«هلأسينألبقهاطعألءيشهلاببرطخولو«هاضرأو«مهيف
ةرخألايفهلهللادعأامعمةيندءايندنمهقعلوأةيدرسفنةوهشىلإاهنعلدعفمعنلاهذهردق

ىلاعتهللالأسنف-؟هعنصشحفأامو‹؟دبعنمهأوسأامف«ميقملاميعنلاو‹ميظعلاباوثلانم

.-نيمحارلامحرأهنإهتمحرةعسبانلحصينأ

لصف

ةمعنبكيلعهللامعنأاذإفءةمعنلاردقفرعتىتحدوهجملالذببلجرلااهيأكيلعف

ديسلهلوقعمستامأنيدلامعننمهلاكالوأامينواهتكنمكلفايندلاىلإتفتلاف«نيدلا

.ةيالا4....كِكيَعندمتمَالميِظعْلاَناَْرفلاوياملنش%ًاعبَسكايادلو:نيلسرملا

.۸۷۸۸:ناتيآلارجحلاةروس(١)



£۹٤ركشلاودمحلاةرطنق

بغرينأنعًالضفايندلاىلإرظنيالنأهلقحميظعلانآرقلايتوأنملكنأهريدقت

هللانمينأمالسلاهيلعيبنلااهيلعصرحيتلاةماركلاهنإف؛يطعأامىلعركشلامزليفءاهيف

‹لعفيملفهيبأىلعاهبنمينأمالسلاهيلعليلخلااهيلعصرحو«لعفيملفهمعىلعاهب

نوبیصينوداکیالمهنآیتح«هيلعهللاقلخزعأمهنيذلادباعوملاعوییدصويفصويبن

َنوُكَينأًالولوإل:ىلاعتهللالاقدقوءاهردقبمهظحليالنأبمهيلعنميةقرخالوةرسك

.»يقللكبَردنعةَرخألاو:هلوقىلإ€....ةَدحاَوةَمَأنسال

فرصوءهئايفصأوهءايلوأننمبّيلعّنميذلاهللدمحلا:لقونيرمألانيبقرفلارظناف

مالسإلاةمعنيهيتلاىمظعلاةمعنلارفوألاركشلاودمحلابصختلوءهئادعأةنتفينع

.امومعمعنلارئاسوءاصوصحخ

ركشيفتذخأوايندلالوأنمتقلخولكنأًانيقيملعافءاهردقفرعتالتنكنإف

نكملاتَكَمََعَو»:مالسلاهيلعهيبنلهلوقعمستامأ«كلذبموقتتنكاملدبألاىلإمالسإلا

ُمُكاَدَهنْمُكيلَعمَمهللالب:موقللاقوء4ًاميظَعكيَلَعهللالضَفناَكَوُملْع

:لاقف«مالسإلاةمعنىلعهللدمحلا:لوقيالجرعمسدقومالسلاهيلعلاقو."”ناَميإلل

مالسإلانمهيلعتنأامبرتغتوءركشلالغفتنأكايإوءةميظعةمعنىلعهللادمحتلكنإ»

نمام:لاقيوء؟بقاوعلابرومألانإفءةلفغلاوكنمنمألاعضومكلذنإف«قيفوتلاوةفرعملاو

.تافألاضماوغاهتحتنإفتاقوألاءافصبرتغتال:لاقيو«بلسالإهنيدىلعنمأدحأ

:دشنیو

ردقلاهبيتايامءوسفختملوتنسحذإمايألابكنظتنسحأ

ردكلاثدحييلايللاوفصدنعواهبتررتغافيلايللاكتملاسو

.نيملاعلابرهللدمحلاونيلسرملاوءايبنألاعيمجىلعودمحمانالومو

.۳۳٢٤۳٠٢۳:تايآلافرخزلاةروس()
.١١۱۱:ةيآلاءاسنلاةروس()
.:ةيال٠ته)۳( ۲۹/۳ج/تاريخلارطانق۱۷:ةيالا؛تارجحلاةروس



[8V]

رشعةعباسلاةرطنقلا
ربقلاوتوملاركذوةمتاخلاءوسةفاخمداهتجالاةرطنق/

.لوصفىلعلمتشتاهنمةدحاولكنيتلمجىلعيوتحتةرطنقلاهذهنأملعا

.ةبقارملاوداهتجالايف:ىلوألاةلمجلا

.ةمايقلامويلاوهأنمهدعباموتوملاركذيف:ةيناثلاةلمجلاو

ةبقارملاوداهتجالايف:ىلوألاةلمجلا
ايفاوُدَهاَجَنيِذَلاَوِ»:لاقو.”ڳەداهجىحهللايفاوُدهاَجَو:ىلاعتهللالاق

:لاقوءةيآلا4....ةلوشرَرومكهللىَريَسَفاوُلَمْعَأ»:لاقو4بْسمُهَتيِدْهَل
يفاتمَهَلأاونا:لاقو4ېارضخُتضشررَنمْتلمَعاتسفتلكدتموب

61روماونناکامعنماممَلاسَلرو:لاقو9رژدمكين

بانكاعضؤوَو»:لاقو‹'«نيبياَحابٰىقَكَواهبتباٍلدرَحنمٍةِبَحلاقناكنيو
اقو.“€اَماَصحَأالإريك4صرداع53:هلوقىلإ7..نيِمرْجُمْلَاَىرََف

.٩رارشةَرَدلاْقلَمْعَينَمَورياربحةدلافلَمْعيْنَم3َ

.۷۸:ةيآلا؛جحلاةروس(١)
.1۹٦:ةيالا«توبكتعلاةروس()

.١٠٠:ةيآلاةيوتلاةروس(۳)
.٠۳:ةيآلا«نارمعلآةروس(4)

.٢۲۳:ةيآلاقرقبلاةروس(0)
.۹۲۹۳:ناتيآلارجحلاةروس()
.47:ةيآلاىايبنألاةروس(۷)

.4۹:ةيآلا«فهكلاةروس(۸)

.۷8:ناتيآلاةقلزلزلاةروس(۹)
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ليلقلاىلعنوبساحيسمهنأوءداصرملابمهلهللانأراصبألاوبابلألااولوأفرعف

مهيجنيالمهنأاوققحتو«تاظحللاونوكسلاوتاكرحلانمريمطقلاوليتفلاوريقنلاوريثكلاو

ء‹سافنألايفسفنلاةبلاطمو«تابقارملاقدصوءتادهاجملاوءداهتجالاموزلالإ

نمف؛تاكرحلاوتانكسلانماهنمردصامعتاركفلاسجاوهدنعاهتبساحموءتارطخلاو

ملنمو‹هباموهبلقنمنسحوء«هباسحةمايقلاموييففخبساحينألبقهسفنبساح
اوملعةلاحلاهذهمهلتفشكتااملفءهتائيسيزخلاىلإهتداقو«هتارسحتمادهسفنبساحي

.ةلاحمالهللاةعاطالإمهيجنيالمهتأ

اوُرِباَصَواوُرِبضأاوُتَمَأَنيِذَلَأاهيااب:لاقفءةطبارملاوربصلابمهرمأدقو
ةبساحملابمثءًايناثاهلةبقارملابمث«ةطراشملابالوأمهسفنأاوطبرفءةيآلا4....اوطباَرَو
[4۸۸]يفمهلتناكفءاسداس/ةبتاعملابمثءًاسماخةدهاجملابمثًاعبارةبقاعملابمثثلاثاهل

.لوصفةتسيفاهحرشنلفتاماقمتسةطبارملا

ةطراشملايفلوألالصفلا

ءايناثهبقاريمثءألوأهطراشي‹ةراجتلايفهبحاصلكيرشلاةطراشمبهيبشتاذهو
.ًاسماخحبرلاهمساقيوءًاعبارهبتاعيوءًاثلاثهبساحيو

ءاهحالفهبذإسفنلاةيكزتلقعلابلطمفءسفنلاولقعلااهيفكرتشيةرخألاةراجتف

ءالوأسفنلاطراشينألقعلاجاتحيفءةيآلا4....اًماكَرْنَملأدق:ىلاعتهللالاق

المثءاهحالفقيرطىلإاهدشريوءًأطورشاهيلعطرتشيو«تادابعلافئاظواهيلعبتريو

اهبلاطيوءاهبساحياهغارفدعبمثءاهقالخأميمجيفءوسلابةرامأاهنأل؛اهتبقارمنعلفغي

.اهيلعطرتشااملءافولاب

متحفء«ميقملاميعنلايفةنجلالوخدوميلاباذعلانمةاجنلااهحبرةراجتلاهذهو

اهتاكرحعيمجيفسفنلانعلفغيالنأرخالامويلاوهللابنمآبلومزحيذلكىلع
ةسيفنةرهوجرمعلاسافنأنمسفنلكنإفءاهتارطخواهتاظحليفاهيلعقيضيوءاهتانكسو
نأيغبنيفحبصلاىلصاذإفءاهيفهلنمثالةنجلايفًازنكاهبيرتشينأنكميءاهلضوعال

هتعيضامهمفءرمعلاالإةعاضبيلاميسفناي:لوقينأب«سفنلاةطراشملةعاسهبلقغرفي

.٢٠٠:ةيألا«نارمعلآةروس()
.۹:ةيآلا؛سمشلاةروس()
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ىلإينعجرينأتينمتلينافوتولوءهيفهللاينلهمأدقديدجمويلااذهوءلاملاسأرعاض
.ًاحلاصلمعأيلعل؛ايندلا

اهنمةعاسلكنإفءةليللاومويلااذهيعيضتنأكايإف«تعجرامث«تيفوتكنأبهو

ءةفوفصمةنازخنورشعوةعبرأةليلومويلكيفدبعللرشنيهنأدرودقفءاهلةميقالةرهوج

غرفولامرورسلاوحرفلانمهلانيفءاهيفاهلمعيتلاهتانسحنمارونةءولممةنازخاهنمهلحتفي

ءاهنتنحوفيفةملظمءادوسىرخأةنازخهلحتفيمثءرانلاملأنعمهشهدألرانلالهأىلع

ةنجلالهأىلع/مسقولامعزفلانمهلانيفاهيفهللاىصعيتلاةعاسلايهوءاهمالظهاشغيو[۹]

ةعاسلايهو«ءءوسيامالوهرسياماهيفسيلةغرافةنازخهلحتفتمثءاهميعنمهيلعصخغنل

زجاعلارسحتاهولخىلعرسحتيفءايندلاتاحابمنمءيشباهيفلغتشاوألفغأوأمانيتلا

هيلعضرعتاذكهوءًانبغوةراسخهبكيهانوءهتافىتحريبكلاكلملاوءريثكلاحبرلاىلع

يهيتلاكزونكبكتاقوأنئازخريمعتيفيدهتجا:هسفنللوقيفءهرمعلوطهتاقوأنئازخ

.ككلمبابسأ

يفهسفنةفيظوهذهف؟نينسحملاباوثكتافدقسيلأ؛كنعافعدقهللانأبهو

‹جرفلاوءنطبلاوءناسللاوءنذألاو«نيعلاةعبسلاهئاضعأيفىرخأفتأتسيمثءاهتاقوأ

.ةراجتلاهذهلامعأمتتاهبو«سفنللةمداخةيعراهنأل؛لجرلاو«ديلاو

ىلإرظنوأءةّمرحمةأرمانساحموأءغلابةروعىلإرظنلانعاهظفحتف:نيعلاام

رظنلالوضفنعدبعلالأسيذِإءاهنعىنغتسملوضفلكنعاهظفحيلب«راقتحالانيعبملسم
هللاباتكيفو«توكلملابئاجعىلإرظنلايفاهلمعتسيمث؛مالكلالوضفنعلئسيامك
وضعلكيفاذكهوءةدافتسالاوظاعتاللةمكحلابتكوءمالسلاهيلعهلوسرةنسو‹ىلاعت

.نطبلاوجرفلاوناسللااميسالو

الإرانلايفسانلابكيلهوءةيانجلاميظعقطنلايفةنؤملافيفخف:ناسللاامأو

سفنلاةيكزتوءةميمنلاوةبيغلاوبذكلانممالكلاتامرحمنعهظفحيلف؟مهتتسلأدئاصح

ءريكذتلاوركذلابهلغشيوءهينعتاليتلالوضفلاوهيفتامرحملانماهريغوقلخلاةمذمو

ءسانلانيبحالصإلاو«يهنلاورمألاوءحالصلاىلإدابعلاداشرإو‹ميلعتلاوملعلاراركتو

تاريخلابالإراهنلالوطناسللاكرحيالأهسفنىلعطرتشيوءتاريخلاعاونأنمكلذريغو

.ةربعهرظنو؛ركفهتحصوةركذهقطننمؤملاذإ«تاحابملانمهينعيامو
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موصلابهتوهشرسكوهيلعبوثلالابسإوءرصبلاضغبهظفحىلعنيعتسيف:جرفلاامأو

[4۹0]تاهبشلاكرتوءلالحلانملكألاليلقتوءهرشلاكرتهيلعطرتشيف:نطبلا/امأو

.ءاضعألارئاساذكهو«نطبلاتاوهشنععنملابهبقاعكلذنمًاثيشفلاخنإف«مارحلاو

اهطورشواهتيصواهيلعفنأتسيمثءاضعألايصاعمىفختالو«لوطيكلذءاصقتساو

.ةليلومويلك

اهركذوءاهيفرثؤيبيدأتلاوظعولانكلوءةرفانةعاطلانعوءةدرمتماهعبطبسفنلانإف

.اهرمألوأيفسفنلاةطراشمهذهو.نينمؤملاعفنتىركذلانإف

°”ةيقارملايفيناثلالصفلا

دنعاهتبقارمالإهليغبتالفمانركذاماهيلعطرشوءهسفنىصوأاذإناسنإلانإف

ةلمهمتكرتنإاهنإفءلاوحألاعيمجيفةنئاكلانيعلاباهتظحالموءلامعألايفضوخلا

ْمهِتَناََألْمُهَنيِذَّلاَو»:ىلاعتهللالاقءةبقارملاةليضفنمًاعملًالوأركذنلف«ةدرمتمتطغ

نأ»:لاقفناسحإلانعمالسلاهيلعليربجثيدحيفلِييبنلالئسو٠'«نوُعاَرُمِهِدْهَعَو

."كاريهنإفهارتنكتملنإفهارتكنأكهللادبعت

‹ةيقارملامثةبساحملاةقيرطلاهذهيفهسفنناسنإلامزلياملضفأ:ءاملعلاضعبلاقو

الوكبلقوكسفنلًاظعاونكفسانلاىلإتسلجاذإ:مهضعبلاقو«ملعلابهلمعةسايسو

يفهلليقف؛هباحصأخويشىلعهمدقيو«همركيناكفخياشملاضعبلًاذيملتنأيكحو

يفهريطمكنمدحاولکحبذيل:لاقفءًاريطامهنمدحاولكلوانف«رويطةدمباعدفكلذ
الإًاحوبذمهريطبمهنمدحاولكعجرف«كلذكباشلاذيملتلاىلإعفدفءدحأءاريالعضوم

دجأمل:لاقف«كباحصأحبذدقوحبذتملكلام:لاقفهدييفريطلاوعجرءذيملتلا

رادةعبط(17)عبارلادلجملا-نيدلامولعءايحإيلازغلامامإلاباتكنمذوخأملصفلااذه(١)

.ثيدحلا

.٢۳:ةيآلا؛جراعملاةروس()
هاوروةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(۷٠٠/)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۳

.رمعنباثیدحنمملسم
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مرتنأكلقح:اولاقوهتبقارماونسحتساف«ناكملكيفهللاذإءدحأهيفيناريالًاعضوم

:/دشنيو[[]

بيقريلعلقنكلوتولخلقتالفًامويرهدلاتولخاماذإ
بيغيهيلعىفختامنأالوةعاسلففغيهللانبسحتالو

بيرقنيرظاتللًادغنأوبهاذعرسأمويلانأرتملأ

كلمينممءاجرلابكيلعوءةيفاخهيلعىفختالنممةبقارملابكيلع:نايفسلاقو

.ةبوقعلاكلمينممرذحلابكيلعوءءافولا

ىلعبلغاذإكلذوءهيلإمهلافارصناو«بيقرلاةظحالميهةبقارملاةقيقحنأملعا

ىلاعتبرلامظعةفرعموءةرخالارومأوتوملابملعلاكهيفكشالنيقيملعبلقلا

ةبقارمفءنيميلاباحصأونيبرقملانمنوقيدصلامهةفرعملاهذهبنوبقارملاوءهلالجو

بحاصو«مومهلارئاسهللاهافكفءادحاوهمهراصفالاثمةرخآلاوءلايخاينالاٍلئتيحرصباف

الاذهو‹هللاقيامعمسيالوءهعمرضحنمرصبيالىتحقلخلانعلفغياميرةلاحلاهذه

يفيرجياممداخلافرعيالفءايندلايفةمظعملاكولملامادخبضرعيدقهنأل؛دعبتسي

مهملجرللضرعيدقلبءالالجإوةبهكلملافوخيفهبلققارغتساةدشلكلملاسلجم

.هدصقيذلاعضوملاءىطخيامبرفيشميوهو؛هيفركفتيفريقح

اههجوىلعتطقسفءاهعفدفةأرمابرممالسلاامهيلعايركزنبىيحينأيوردقو
ىلعبلغنيذلانيبقارملاةجردهذهفءارادجالإاهتننظام:لاقفءاذهتلعفملهلليقف

.كلذريغلعستماهيفقبيملف‹ميظعتلاولالجإلامهبولق

هللانمءايحلامهيلعبلغموقةبقارميهف:نيميلاباحصأنمعرولالهأةبقارمامأو
‹ةمايقلامويهبنوحضتفياملكنعنوعنتميوتبثتلادعبالإنورخأتيالونومدقتيالف«ىلاعت

هلللالجإلاوميظعتلالهأةبقارمنيبقرفلافرعيوء؛مهيلععلطمىلاعتهللانأنوريمهنإف

كرضحيفًالامعأىطاعتتدقكتولخىفكنإف؛ةدهاشملابهنمءايحلالهأةبقارمنيبو/ىلاعت[]

لالجإنعالءكلاوحأيعارتو؛كسولجنسحتفهنميحتستفكيلععلطمهنأملعتف؛يص

.هلًاميظعتو

هتاكرحعيمجيعارينأجاتحيفةجردلاهذهيفناكنمفءةدابعلابتارمفلتختاذكهو
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ةصلاخهللوهأ«هرطاخوهلقعهبكرحتامىلإلمعلالبقرظنيف«هتارطخعيمجلب«هتاظحلو
نإوهاضمأهناحبسهللناكنإف«قحلاهلنيبتيىتحتبثتيوفقوتيف؟ناطيشلاةعباتموسفنللوأ

رشنتريخلايفنإف؛موتحمبجاورمألاءدبيففقوتلااذهو«فكيويحتسيفهللاريغلناك
ءفيك:يناثلاومل:لوألانيواودةئالثترغصنإوهتاكرحنمةكرحلكيفناسنإلل
ءكاوهوكتوهشلهيلإتلموأكالوملهلعفتنأكلناكاذهتلعفملهانعموءنمل:ثلاثلاو

.هالوملكلذلعفينأهيلعناكنأبهنعملسنإف

 

ًاطرشلمعلكيفكيلعهللنإف؟اذهتلعففيك:هلليقفيناثلاناويدلانعلئس

؟نظوللعبمأققحمملعبتلعففيك:هللاقيفملعبالإهتفصوهتقووهردقكرديالًامكحو
هللاهجولأ؟تلعفنمل:لاقيفصالخأإلابةبلاطملاوهوثلاثلاناويدلارشناذهنمملسنإف

ذخفكلثمقلخةاءارملمأهللاىلعكرجأنوكيفهللاالإهلِإال:كلوقبءافوًاصلاخىلاعت
دفةلفغووهسبهتلمعمأ؟ايندلانمكبيصنكانيفودقوكايندلجاعلانتلهتلمعمأ؟هنمكرجأ

ذإيتقمويباقعتبجوتسادقفيريغلهتلمعنإو«كيعسباخوءكلمعلطبو؛كرجأطقس

َنوُعدَتَنيِذانِ:لوقأينتعمسامأيريغللمعتمثيتمعنبهفرتتو«يقزرلكأتىلإدبعتنك
7

اذإف.”ّنصِلاَحْلأنيلِهَلِالأ:لوقأينتعمسامأكحيو.ْمُكَلتْمَأدبعهللانوُدنِ
[۹۳£]لاؤسللدعأو«بلاطينألبقهسفنبلاطتاخيبوتلاو/تابلاطملاهذهددصبهنأدبعلافرع

لمأتلاوتيبثتلادعبالإةلمنأالوًانفجكرحيالوديعيالوءىدبيالفءًاباوصباوجللوءاباوج
هسملنعونيطلاتفنعوهينيعلحكنعلأسيللجرلانإ»:ذاعملمالسلاهيلعيبنلالاقدقو
."هبخأبوث

ةفرعملاونيتملاملعلااذهنمصلخيالوءةبقارملاهذهىفلوألارظنلاوهاذهف

.ملسيالفالإوناطيشلادئاكموسفنلاناوعأوءلامعألارارسأبةيقيقحلا

ءاعنصنونسحيمهنأنوبسحيمهوءىلاعتهللاههركياميفلهجلانوبكترينورثكألالب

.١۱۹:ةيألافارعألاةروس(١)
.۳:ةيآلارمزلاةروس(۲)

ليوطثيدحيفةيلحلايفميعنوبأهاورلاقو(١۳/۱٠٠)نيقتملاةداسلافاحتإيفيدييزلاهجرخأ(۳)
هنطبوهلجروهديوهناسلوهرصيوهعمسىلعءابقرهيلعنأملعيرتسأقحلاىدلنمؤملانإذاعماي»هلّوأ

ينإذأعمايهينيعلحكنعىتحهيعسعيمجنعةمايقلامويلثسيلنمؤملانإذاعماي»هيفو0....هجرفو
.«ثيدحلايسفنلبحأامكلبحأ
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لكىلعةضيرفملعلابلطتاهيهءهلهجبرذعيهملعتىلعردقياميفلهاجلانأبسحتالو

هانرکذامفرعيهنأل؛ملاعريغنمةعكرفلأنملضفأملاعنمناتعكرتناكاذهلولمتحم

بعتيفلهاجلالازياللب؟اهنمزرتحيفيكفاهفرعياللهاجلاوءاهيقتيفلامعألاتافآنم

.ةواقشلكسأروهفةلفغلاوءلهجلانمهللابذوعنفةتامشوحرفيفهنمناطيشلاو

ملنإفءهبتلزنةلزانوءةرطخلكيفنيدلارونبءيضتسينأدبعلاىلعبجاولاف
ايندلاىلعنيلبقملاءوسلاءاملعنمرفيلوءةرخألاىلعنيلبقملانيدلاءاملعلئسيلفاهفرعي
رقتسمنإف؛ىلاعتهللانعةبوجحمايندلابحبةملظملابولقلافءدشألبدسألانمهرارف

بلاكتلاوءايندلاىلعلبقأواهربدتسانماهبءيضتسيفيكفةيبوبرلاةرضحبولقلاراونأ
لكسأرايندلابحًوادبأهيلإدوعيالًالقعقرافًابنذفراقنم»:مالسلاهيلعلاقدقوءاهيف

ahs.

.°«تاهبشلادورودنعدقانلاريصبلابحيهللانإ»:مالسلاهيلعلاقدقو

ميدقنمتسردنادقءلامعألاتافآةفرعموأ؛تاوهشلاموجهدنعلماكلالقعلاو

بلطهقفباولغتشاوًاميدقملعلااذهاورجهدقسانلانإفراصعألاهذهفيكفءنامزلا

ًاعيمجاورجهدقفمويلا/اَمأوءتايلوبطلالئاسملاو«تاموصخلالوصفملعوشاعملا0
.نيملاعلابرهللدمحلاونيدلاوايندلالامعأيفنوهمعيالةملظيفاوحبصأف

هئادأةيفيكوءهلةينلانسحدقفتنأكلذولمعلايفعورشلادنعةبقارملل:يناثلارظنلا

«نوکسوةكرحنماهيفولخيالهنإف؛هلاوحأميمجيفهلمزالاذهو«هنكمأاملمكأىلع
نأامإولخيالهنأكلذو«لعفلانسحوةينلابهيفهتدابعىلعردقكلذعيمجيفهللابقاراذإف

ةيصعميفامإوءتافآلانعاهتسارحوبدألاةاعارموصالخإلاباهبقاريفةعاطيفنوکي
بدألاةاعارمبهبقاريفحابميفامإوءاهنمءايحلاوركفلابلاغتشالاومدنلاوةبوتلاباهبقاريف

:ثالثتاعاسلانإفةدحاوةعاسربصبنكميامنإكلذلكوءاهيفهتمعنىلعمعنملاركشو
ءالمآاهكرديأيرديالةلبقتسمةعاسو«تضقتاامفيكاهيفدبعلاىلعبعتالتضمةعاس
ةلبقتسملاةعاسلاىلإشاعنإفاهئاضقنالبقهبربقاريلو«هسفندهاجيفاهيفوهيتلاةعاسلاو
هرمعلوطيالو«ىلوألاقحىفوتساامكةيناثلاقحفوتسيلوءاهيفدهاجيتلاىلعرسحتيمل

 

يفيقارعلاظفناحلالاق()
.هدحأ:ثيدحلارادةعط(٤/٤٠1)ينغملا دجأملرادهعبينغملارعاظفاحلالاق)¥(

.ثيدحنمةيلحلايفميعنوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(114/4)ينغملايف-بنا
.روهمجلاهفعضيندعلارمعنبصفحهيفونيصحنبنرم
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هكرديفهسافنأرخآيفهلعلوءهتقونبانوكيلبةبقارملاوةدهاجملاهيلعلوطتفةنسنيسمخ

هيلعيبنلادوادمکحنميورامىلعةروصقمهلاوحأعيمجنكتلوءةيضرمةلاحىلعتوملا

.مالسلا

ءهسفناهيفبساحيةعاسو«هبراهيفيجانيةعاس:تاعاسعبرأنوكتنألقاعلاىلعو

ةعاسلاهذهيفنِإف«برشملاومعطمللاهيفولخيةعاسوءىلاعتهللاعنصيفركفتيةعاسو

.تاعاسلاىلعهلانوع

يذلاماعطلانإفركفلاوركذلاوهولامعألالضفأنعًاضيأاهيفلفغينأيغبنيالو

ىلعهيفسانلانإفحراوجلالامعأريثكنملضفأناكهيفركفتولامبئاجعلانمهيفهلوانتي

‹بابلألااووذمهوهعنصبئاجعيفنوركفتيفةريصبلانيعبهيفنورظنيمسق:ماسقأةعبرأ
[445]ةوهشلابهيفاوناكولنأنودوينيرطضمنولوانتيفةهاركلاو/تقملانيعبهيفنورظنيمسقو

حتفنيفقلاخلاتافصىلإهنمنوقرتيوءعناصللةعنصهنوريمسقوءنودهازلامهونيروهقم

صرحلانيعبهيلإنورظنيعبارمسقوءهلنوبحملاهللابءاملعلامهوهتبحميفةدايزهببسبمهل

قفاویالامهنمنومذیو«هتلمجنمرضحامبنوحرفيو«هنممهتافامىلعنوفسأتيفةبغرلاو
رخسملاىلاعتهللاوهخاّبطلاوخبطلللعافلانأنوملعيالوءهخباطوخبطلانوبيعيومهعئابط

ةبقارمبةيناثلاةطبارملاهذهفءمناصلاباعدقفةعنصلاباعنمنأوهتملعوهتردقبوعيمجلل

.لوطيكلذحرشو‹ماودلاىلعلامعألا

لمعلادعبسفنلاةيساحميفثلاثلالصفلا

.€دَعِلْتَمَدَقامنسفْرَظْنَلَوهللااوفااوُنَماءيذلاهيأ6>:ىلاعتهللالاق

نوكيال:نارهمنبنوميملاقوءلامعألانمىضمامىلعةبساحملاىلإةراشإهذهو

لمعلادعبنابساحتيناكيرشلاوءهكيرشةبساحمنمدشأهسفنبساحيىتحنيقتملانمدبعلا
؟مويلاتلمعاذام:هسفنللوقيوليللاهنجاذإةردلابهيمدقبرضيرمعناكو

اوبساحموقىلعباسحلافخامنإوءهللااهبساحيهسفنىلعماَوقنمؤملا:نسحلالاقو

كنإ:لوقيفهبجعيفءيشلاهأجفينمؤملانإ:لاقفةبساحملارّسفمثءايندلايفمهسفنأ
:لاقمث«لمعلالبقباسحاذهوينييوكنيبليحتاهيهنکلو«يتجاحنملكنإو«ينبجعتل
.هللاءاشنإًادبآاذهلدوعأالهللاواذهبتدرأام:لوقيهسفنىلععجريفءيشلاهنمطرفيو

.۱۸:ةيآلارشحلاةروس()
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رخآاهبلاطيلفةيصوتلاليبسىلعراهنلالوأهسفنطراشاذإوهامنإ:ةبساحملاةقيقحو

الفیکفرهشوأةنسلكرخآيفايندلاراجتلعفيامكاهتانكسواهتاكرحعيمجىلعراهتلا
ةلفخلانعالإةلهاسملاهذهامدابآلادبأءاقشلاوأةداعسلا/هبقلعتياميفهسفنلقاعلابساحي[]

.اهنمهللابذوعنفنالذخلاو

ةدايزلاهلنيبتيلنارسخلاوحبرلايفولاملاسأريفرظنينأكيرشللةبساحملاىنعمو

اذكفلبقتسملايفهنامضبهبلاطناصقننمناكاموهافوتسالضفنمناكامفناصقنلانم

هذههتنؤمويصاعملاهنارسخو‹لئاضفلاولفاونلاهحبرو«ضئارفلاهنيدنمهلامسأردبعلا
اههجوىلعاهتدأنإف«ضئارفلاىلعاهبساحيلفىوسلابةرامألاسفنلاةلماعموةراجتلا

اهفلكةصقاناهتدأنإوءاضقلاباهبلاطًائيشتلمهأنإوءهلثميفاهبغروكلذىلعهللاركش

شتفينأيغبنيوهباهرفكياماهنميفوتسيواهبتاعواهبقاعةيصعمتبكترانإولفاونلابناربجلا
مِلهنآهتوکسنعیتحهمونوهبرشوهلکآوهراکفأوهرطاوخنعلب«هراهنلوطهلامعأنع

اهبلاطيلوءهبلقةفيحصىلعهبتكيلف«سفنلاىلعبجاولاعومجمفرعاذإفملكتمِلوأتكس
.باسحلاقيقحتدعبالإكلذنمءيشنكميالوءنامضلاوةمارغلاب

ةرهاظلاهئاضعأعيمجيفًامويًامويرمعلاعيمجىلعسفنلابساحينأيغبنيمث
اهمايأبسحفءةنسنيتسنباوهاذإفًامويهسفنبساحهنأفلسلاضعبنعلقنامكةنطابلاو
فلآنيرشعودحأب:يتليواي:لاقفخرصفمويةئامسمخومويفلأنورشعودحأيهاذإف

«تیموهاذإفهيلعًايشغمرخمثبنذفالآةرشعمويلكيفوفيك«بنذةئامسمخوبنذ

.ىلعألاسودرفلاىلإةضكراهلاي:لوقيًالئاقاوعمسف

دبعلاىمرولوءةعاسلكحراوجلاوبلقلايصاعمىلعبساحتنأكليغبنياذكهف

ناكلملاو«يصاعملايفلهاستيهنكلوءةبيرقةدميفتأللتمالراديفًارجحةيصعملكب

:دشنيوءهوسنوهللاهاصحأهيلعناظفحي

بعلتءالتنأوءاتبثألبهتيسننيحناكلملاهسنيمل/]۹۷[

اهريصقتىلعسفنلاةبقاعميفعبارلالصفلا

هللاقحيفريصقتباكتراوأءةيصعمةقرافمنعملسيملفهسفنبساحامهمكلذو

عمكلهتفيصاعملانعاهماطفكلذدعبهيلعرسعلعفنإهنألءاهلمعيالأيغبنيفىلاعت

اذإوعوجلابنطبلابقاعيلف«سفنةوهشبةمقلًالثملكأاذإفاهبقاعينأيغبنينكلو«نيكلاهلا
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نأيغبنيفءهئاضعأنموضعلككلذكورظنلاعنمبنيعلابقاعينأيغبنيف«؛مّرحمىلإرظن
.ةرخالاقيرطيكلاسةداعتناكاذكههتوهشعنمبهبقاعي

هديعضوفاهذخفىلعهديعضوىتحلزيملفةأرمابلطدابعلانمالجرنأيوردقو

تاذفرشآهنآوهتعموصيفدبعتملجرليئارسٳينبيفناکهنأيکحو«تسييتىتحرانلايف

ىلإهلجرديعينأدارأاملف«مدنفیلاعتهللاهکرادتفاهبلإلزنيلهلجرجرخأفةأرمابنتتفافموي

نوکياليتعموصيفيعمدوعتهللايصعتنأديرتتجرخلجرتاهيهتاهيه:لاقةعموصلا
هللاركشفراطمألاوسمشلاوحايرلابتعطقتىتحةعموصلانمةقلعتماهكرتفءدبأهللاوكلذ

زئاجاذهلعلوهباتكيفيلازغلاةياكحلاهذهركذ«بتكلاضعبيفهركذهللالزنأوهلكلذ

جرخملاهبابىلعًابوتكمحبصأًابنذمهدحألمعاذإ:ليقهنأىرتالأ«ليئارسإينبةعيرشيف

اوفا:لجعلاباحصأللاقدقو«ملعأهللاوكلذريغوهفارطأضعبمطقامأاذكواذكهنم
.ةيالا4....ْمُكَسْفَْ

ماصفسأرلاةفوشكمةأرماىلإرظنهنأ:ىلاعتهللاهمحرصاهمسادرمابأنأيوردقو

هللاوةالصلايفهبلقلغشهلطئاحبقدصتمالسلاهيلعيبنلاباحصأضعبنأيوروءةنس

.ملعأىلاعت

 

]4۹4۸8[ةدهاجملايفسماخلالصفلا/

نعلساکتتاهآراذإمٹءہانركذامباهبقاعفةيصعمتفراقاهآرفاهبساحاذإاذهو

.ىلاعتهللالامعلمعياذكهاهطيرفتلًاكرادتوًابيدأتةدابعلاداروأاهيلعلقثينأىغبنيفلئاضفلا

اهتميقهلضرأبقدصتفءةعامجيفرصعلاةالصهتتافهنعهللايضررمعنأيوردقو

:لاقيوءةليللاكلتىيحأةعامجيفةالصهتتافاذإانغلباميفرمعنباناكو‹مهردفلآةئام

ةبقرقتعأفرجفلااتعكرمهضعبتتافو«نيتبقرقتعافنابكوكملطىتحبرغملاةالصرُخهنأ

.اهتاجننمهيفامبسفنللةذخاؤم

نمدرواماهعمسأ:ليق؟اهجالعامفداهتجالاىلعينعواطتاليسفننإ:ليقنإف

اذِإ:لوقيمهضعبناكوهبيدتقتفةدابعلايفدهتجمدبعةبحصبلطاوأنيدهتجمل|رابخأ

نماذهنكلوًاعوبسأهيلعتلمعفعساونبدمحمداهتجاىلإترظنةدابعلايفةرتفينترتعا

نمهيفاوناكامونيلوألانمنيدهتجملارابخأعامسىلإلدعينأيغبنيف«مودعممويلاسانلا
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.٩«یضرمبمهامویضرمسانلامهبسحيًاماوقأهللامحر»:أَييبنلالاقدقوديدشلادهجلا

اممهنمفئاوطتبحصوًاماوقأ:لاقوأاسانتكردأوةدابعلامهتدهجأ:نسحلالاق

مهنيعأيفتناكاهنإوءربدأاهنمءيشىلعنوفسأيالولبقأايندلانمءيشبنوحرفياوناک

ةعنصبهلهأرمأالوبوثمهدحألشرفامهرمعشيعيمهدحأناكنإوبارتلااذهنمنوهأ

اذإمهيبنةنسومهبرباتكبنيلماعمهتكردأوطقائيشضرألانيبوهنيبلعجالوءطقماعط
نوداني؛مهدودخىلعمهعومديرجت/مههوجونوشرتفيمهفارطأىلعمايقفليللامهنج[]

ءاهلبقينأهللااولأسوءاهركشيفاوبأدواهباوحرفةنسحلااولمعاذإ«مهباقركاكفيفمهبر

ءكلذىلعوكلذكاولازامهللاومهلاهرفغينأىلاعتهللااولأسف«مهتنزحأةثيسلااولمعاذإو

.ةرفغملابالإاوجنالوبونذلانماوملسامهللاو

لحانباشمهيفاذإفهضرميفهنودوعيزيزعلادبعنبرمعىلعاومدقًاموقنأىكحيو
ةوالحتقذنينمؤملاريمأاي:لاقف؟ىرأامكيفغلبيذلاامىتفاي:رمعهللاقفمسجلا

رظنايناکفاهبهذواهرجحيدنعىوتساواهتوالحواهترهزيدنعترغصفءةرماهتدجوفايندلا

ليلقوءيليلترهسأويراهنكلذلتأمظأفرانلاوةنجلاىلإنوقاسيسانلاويبرشرعىلإ
.هباقعوهللاباوثبنجيفهيفاناملكريقح

نيب:لاقفكلذيفهلليقفزبخلالكأيالوتيتفلابرشيءيئاطلادوادناك:لاقيو

ريدجنبةورعلًامداخدايزنبقسافلالأسوءةيآنيسمخةءارقتيتفلابرشوزبخلاغضم

هلتعنصام:لاق«لمجألب:لاق؟رسفأمألمجأألاقفهلاحنعةورعلتقامدعبهللاهمحر

.ًاحلاصهانلقدقل:قسافلالاقف.طقليلبًاشارفهلتشرفالوطًقاماعط

نيسفنيلنأولءارشلاىلإجورخلادارأنيحانغلباميف:لوقيهللاهمحرلالبوبأناكو

ظفحأالينإ:لوقيانغلباميفناكو«نيملسملاجئاوحيضقتًاسفنوءهللاليبسيفلتاقتاسفن

اذیمسیناکوهاتبکروهتهبجتربدیتحدهتجیهللاهمحربهونبهللادبعناکو

:هریغولالبوبآهيفلاق‹ريعبلايتبكرتانفتبًاهيبشتتانفتلا

نكلوعوفرمثيدحيفًالصأهلدجأمل:ثيدحلارادةعبط(116/4)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)
نمموقلابامويضرم:لوقيفرظانلارظني:هيفلاقهلمالكيفيلعىلعفوقومدهزلايفدمحأاور

.ضرم
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[00°]اكلاهملابورحلاكلتيفضاخنموىقتلاوةهازنلايذبهونبدعبأ/
اكلامونصحنبديزاولتقدقوةمالسيجرأوأةايحبح

اكدلوأيقالاىتحىقتلايلبهويتريصبويتينملسبرايف

فقوناكوءهللاليبسيفليتقلالًِانونظةينملكلنإ:لوقيهللاهمحرلالبوبأناكو
ول:لالبوبألاقفدايزنبانيعللااهلتقنيملسملانمةأرمايهواهيلعهللاةمحراجشبلاىلع

لتقىتحهللاهمحرجرخوءايوتسمطارصلاىلعرمأنأتوجرلاجثبلاعرصمتعرصيأ
يفلالبوبألاقو.ملعأهللاوهلتاقلتقىتححمرلايفىشمفنعطهنأ:لاقيوءايراش

:هلةديصق

لابلالظنحلالثمكجاجعلاتحتانمجامجتراصاذِإنانجلاوجرت

هدرونمةباحصلايفنأ:هباتكيفيلازغلاركذو«باتكلاهبلوطيرابخألاهذهلثمو

نممهيفناکو:لاقافلانوئالثهدرونممهيفناكو:لاقءةحيبستفلأةرشعيتنثامويلايف

يفمهداروأنملقناملقأو:لاقءةعكرفلأىلإةعكرةئامتسىلإةعكرةئامثالثهدرو

.ةليللاومويلايفةعكرةئامةالصلا

يورو؛ةرممويلايفمهنمدحاولامتخيناكفنآرقلايفهداروأرثکأمهضعبناكو:لاق

:لاق.اهددریةدحاوةيآركفتيفةليللاومويلايضقيمهضعبناكو:لاق‹نیترممهضعبنع

ةليللاتناكاذإفةعكريفهلكليللاييحيفعوكرلاةليلهذه:لوقيهللاهمحرينرقلاسيوأناكو

.ةدجسلايفهلكليللايحيفدوجسلاةليلهذه:لاقةيتآلا

يلصيناكفدعقأىتحءةعكرفلأمويلكيلصينيدهتجملاضعبناكو:لاق

ركذباهيولقتسنأتسافيكةقيلخللتبجع:لاقمثابتحارصعلاىلصاذإفةعكرفلأًاسلاج

.كاوس

[017دحألتنذآتنكنإمهلا:لوقيناكفءةالصلاهيلإتببحدقينانبلاتباثناكو:لاق/

.يربقيفيلصأنأيلنذافهربقيفكليلصينأ

ملفبهارايهتيدانفنيصلايفبهارةعموصبتررم:لاقديزنبدحاولادبعنعو

يفهللابهرنمبهارلاامنإبهاربانأاماذهاي:لاقفىلعفرشأفًاثالثهتيدانىتحينبجي

هرکشوءهئالآىلعهدمحو؛هئاضقبيضرو«هئالبىلعربصو«هئايربكيفهّمظعوهئامسأ
هباسحيفركفوهتباهملعضخو؛هتردقلملستساو«هتزعلًلذو«هتمظعلعضاوتو«هئامعنىلع
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‹بهارلاوهكلذفرابجلاةلئاسموءرانلاركذهرهسأدق‹مئاقهلیلو؛مئاصهراهنفءهياقعو

بهاراي:تلقف.مهرفغاالثلسانلانمةعموصلاهذهيفيسفنتسبحروقعبلكفانأامأو

بحالإهللانعقلخلاعطقيمليخأاي:لاقف؟هوفرعذإدعبهللانعقلخلاعطقيذلاامف

هللاىلإباتوءهسفننعاهبىمرنملقاعلافبونذلاويصاعملالحماهنأل؛اهتتيزوءايندلا

.هبرنمهبرقيامىلعلبقأوهبنذنم

نمفءليوطتلاةفاخماهتكرتءةروصحمريغءاسنلاولاجرلانمنيدهتجملاتاياكحو

داهتجالالهأنمهنامزلهأفرعينأدارأنملةيافكهانركذاميفوءاهبةءولممبتكلافاهدارأ

ةمئألانودمهيلإرظنلابكسفنكتثدحنإفءنيدلالهأتافصنعهنامزلهأدعبوءنيضاملا

لهأتفلاخنإفءريخلاىلعناوعألاةرثكلةنمزألاكلتيفريخلارسيتامنإ:تلاقوءةيضاملا

«مهيلعيرجيامالإكيلعيرجيالفهيلعمهاميفمهقفاوفكنماورخسوًانونجمكوأركنامز
مهنمًالهجهروذحيملوسانلاقرغيليسمجهولتيآرأ:اهللقفتباطتمعاذإةبيصملاو

ةييصملانأكسفنيفجلتختلهفمهنوداهبوجنتةنيفسبوكر/ىلعتردقوءلاحلاةقيقحب[٠]
ءكاهدامموجنتوكرذحذخأتومهعينصيفمهلهجتستومهتقفاومكرتتمأتباطتمعاذإ

تنأوهنمنيبرهتالملفءىقبأودشأةرخآلاباذعفةعاسقرغنمًافوخلعفتتنكاذإف

نعلغاشلغشرانلالهألو؟تمعاذِإةبيصملابيطتنيأنمو؟لاحلكيفهلةضرعتم

:اولاقثيحمهنامزلهأمهتقفاومبالإرافكلاكلهيملو«صوصخلاومومعلاىلإتافتلالا
.ةيآلا$....ةمأىلعانءابآاندجواإ

اهسفنلاهرظنءوسباهعرقوداهتجالاىلعاهلمحاوءاهخيبوتوكسفنةقفاومبكيلعف

.قيفوتلاهللابواهنايغطنعرجزتتاهلعل

اهتبتاعموسفنلاخيبوتيفسداسلالصفلا
ىلإةلايحءوسلابةراّمأتفلخدقو«كيبنجنيبيتلاكسفنكلودعىدعأنأملعا

نعاهعنموءاهقلاخةدابعىلإرهقلالسالسباهدوقواهتيكزتبترمأوءريخلانعةرفانءرشلا
تناكةبتاعملاوخيبوتلاباهتمزالنإواهيلعكلذدعبردقتملوتحمجاهتلمهأنإفءاهتاوهش
يفلوخدلاىلإةوعدملاةنئمطملاسفنلاريصتنأتوجرواهبهللامسقأيتلاةماوللاسفنلايه

لغتشتملامكريغظعوبلغتشتالوءاهريكذتنعنلفغتالف.ةيضرمةيضارهللادابعةرمز
ظعميرمنبااي:مالسلاهيلعميرمنباىسيعىلإىلاعتهللاىحوأدقف«كسفنظعوبنآلا

عَنٰىَرْكْذلَاَنِإَفرُكَدَو»:ىلاعتلاقفو؛ينِمحتسافالإو«كسفنظعفتظعتانإفكسفن
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اهتيادهواهتنطفبززعتتاهنإف؛اهتقامحواهلهجاهفرعتفاهيلعلبقتنأكليبسو."”«نينِمْؤُمَلا
[۰0۳°]ءاكذلاوةمكحلانيعذتكلهجمظعأام/:اهللوقتفقمحلاىلإتبسناذإةفنأوًافاكنتسا

ىلإةرئاصتنأورانلاوةنجلانمكيدينيبامنيفرعتامأءافجوةوابغسانلادشأتنأوةنطفلاو

مويلاكاسعوءميسجلاميظعلارطخلااذهكيدينيبونيكحضتكلامفبرقلاىلعامهدحأ

نأوبيرقتآوهاملكنأنيملعتامأًابيرقهللاهاريوًاديعبتوملانيرتكارأفًادغوأنيفطخت

الهنإو«ةدعاومالولوسرميدقتريغنمةتغبيتأيتوملانأنيملعتامأتابسيلامديعبلا

نأنكميسافنألانمسفنلكلبةلاحنودرمعلانمةلاحىفالو«نامزنودنامزىفىتأي

كلامفتوملاىلإكبيضفيفةأجفيتأيضرملافةأجفتأيملنإوةأجفتوملاهيفيتأي

.بيرقلكنمكيلإبرقأوهوتوملانيدعبتست

يهل:هلوقىلإةيالا4....ْمُهَاَسحساَلِلَبَرَعْفأل:ىلاعتهللالوقنيربدتتامأ
.هول

مظعأامفكاريالهللانأتدقتعانإهللاةيصعمىلعتأرجتفيكيسفنايكحيو

خألبكديبعنمدبعكعجارولكحيوءكءايحلقأامفكيلعهعالطإبتملعنإو«كرفك

كبرتقملنيضرعتتةراسجيأبفهلكتقموهيلعكبضغناكفيكنيهركتامبكناوخإنم
وأسمشلايفكسفنيسبحافكلذتننظنإفهباذعنيقطتكنأنينظتأ؟هباقعديدشوهبضغو

هلضفوهللامركبنيرتغتمأكتقاطردقكلنيبيلرانلانمكعبصاىبرقوأةعاسمامحلايف

ءءادعألاعفدنمكايندتامهميفهمركىلعنيلّوعتالكلامفكتعاطنعهئانغتساو

[۰4°]ينغتستفًازنككلرهظيوكنععفديًادنجكلثعبي/ىتحكنمببسالبتاجاحلاليصحتو

ليدبتالهللاةنسنأتملعدقوايندلايفالةرخألايفميركهللانأنيبسحتفأ«كېسكنعهب

؟یعسامالإناسنإللسيلنأواهل

كيلعرهاظقافتلارثأوكناسلبناميإلانيمعدتةلطابلاكيعاودوكقافننيبأامكحيو

:ةرخألارمأيف:لاقو.اقرهللاْىَلَعالإضَألايفٍةَباَدنِاموكالوملقيملأ
.”€عَساَمالإناسنإلِلسيلنول

.٥0:ةيألا؛تايراذلاةروس()

.0١٠۳:تايآلاىايبنألاةروس()
.٦:ةيألا؛دوهةروس)۳(

.۳۹:ةيآلا؛مجنلاةروس(8)
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ىلعكبلاكتبكلاعفأبهتبذكفكيعسىلإكترخآرمألُكَووءايندلارمأبكللفكتدقف
.ةرخألانعكضارعإوايندلا

لفسألاكردلايفنوقفانملاناكملفلاعفألانودينغيناسللابناميإلاناكولكحيو

نمةفطننينوكتملأىسكرتتنأنيبسحتوأباسحلامويبنينمؤتالكنأككحيو؟رانلانم

؟ىتوملاييحينأىلعرداقبكلذسيلأ«ىوسفقلخفةقلعتنكمثىنمتيم

ةفطننملبكقلخاذاممنيركفتتامأ«كلهجأوكرفكأامفكرامضإاذهناكنإف

ملنإفگكرشنأءاشاذإمث:هلوقيفهنيبذكتفأ؛كربقأفكتامأمثكرسيليبسلامثكقلخ

كرضيهنأبكتمعطأيذلانعكربخأًايدوهينأولو«كرذحنيذخأتالكلامفةبذكمينوكت

يفىلاعتهللالوقوتازجعملابنيديؤملاءايبنألالوقناكفأءهتكرتوهنعتربصلكضرميف

.نيمختوسدحنعكربخييدوهيلوقنمكدنعقدصأتالزتملاهبتك

هلةبلاطمريغنملاحلايفهبتيمرلكبوثيفبرقعنعكربخأًايبصنأولوبجعلاف
نمكدنعقدصأءايلوألارئاسو‹ءامكحلاوءءاملعلاوءءايبنألالوقناكفأءناهرببكلذىلع

لاعفأهذهام/برقعنمكدنعرقحأاهباذعفانصأعممنهجرحراصوأءايبغألاةلمج[٥٠٠]

تنمآوكلذتفرعتنكنإف«كلقعنموكنمترخسلكلاحمئاهبللفشكناوللبءالقعلا
؟لهمريغنمكدصقيهلعلوداصرملابكلتوملاولمعلاننيفوتستالكلامفهب

ةبقعلالفسأريضحيفةبادلامعطينمنينظتفأقنسةئاملاهمإلابتدعوكنأبه

ةقفنالبرفاسالجرنأولتيأرأكلذتننظنإكلهجمظعأامفاهعطقىلعردقيوأحلفي
نطوىلإهعوجرنمةريخألاةنسلايفةقفنلابهسفندعي«نينسةبرغضرأيفًالطعتمماقأف
؟هلقعنمنیکحضتتنکله

ناف؟كلذبهيفنيلغتشتالملفنممويرخآيفكلعلفعفانرمعلارخآدجلانأبه
؟كاوهةفلاخمنعكزجعالإببسهللهةردابملانمكلعناملاامفلاهمإلابكيلإىحوأ
طقةنجلانوكتالوءطقهللاهقلخيملموياذهكاوهةفلاخمهيفرسعيالكيتأيموينينظتفا
زجعأوزجعأدغيفتنأف«مويلاةةوهشلاةفلاخمنعتزجعتنآاذإفهراكملابةفوفحملإ

ةنسىلإاهرخأف«يوقباشوهواهعطقناسنإلاديرييتلاةخسارلاةةرجشلاكالإةوهشلالهو
ًافعضكلذبعطاقلاديزيوءاخوسرضرألايفةدملالوطبديزتةرجشلانأملعدقوىرخأ
.مرهلاوفعضلايفهيلعردقيالبابشلايفهيلعردقيالامفءامرهو
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ديزتةقامحأو؟ةمكحلانيعدتكلامففيوستلاىلإنينكرتواذهنيمهفتتنكنإف

نعيربصةلقوءيتوهشةذللإةماقتسالانعينعنميام:نيلوقتكلعلو؟ةقامحلاهذهىلع
يفدابألادبأةيفاصلاتاوهشلابمعنتلايبلطافةقداصتنكنإف؟كراذتعإلقأامفءاهتفلاخم

[٦0۰]‹رمعلالوطءانهتيوحصيل/.ءاملابرشكرتبهيلعراشأضيرملقعيفكلوقاموءةنجلا

لقأرانلاباذعلوطوايندلاميعنلوطيفكرمععيمجفءرمعلالوطضرمهبرشنإهرذحو
ءميعنلاتاوفو«باذعلالوطنمرسيأةوهشلاةفلاخمىلعربصلافءهيلإةفاضإلابمايأةثالثنم

لوقيفةقامحلاةفصنيقحتستلهجلااذهبوء«باقعلاوباوثلابناميإلافعضالإاذهامف

ىنمتواهاوههسفنعبتانمقمحألاوتوملادعباملمعوهسفننادنمسيكلا»:ٍةلَييبنلا

.°”«ينامألاهللاىلع

يعيضتالوكسفنليرظنافرورغلاهللابكنرغيالوايندلاةايحلاكنرغتالكحيو

‹مقسلالبقةحصلايمتتغاف«كضعبىضمدقفسفنىضماذإفةدودعمسافنألانإف«كتاقوأ

يدعتساوءتوملالبقةايحلاوءمرهلالبقبابشلاوءرقفلالبقىنغلاو«لغشلالبقغارفلاو

ء‹ةوسكلاوماعطلاوبطحلاةدملالوطردقبءاتشللنيدعتستامكءاهيفكئاقبردقىلعةرخآلل

ريغباهنموجنيدبعلانأنينظتمأ؟ءاتشلانمةدمرصقأوًادربفخأمنهجريرهمزنأنينظتفأ

الإعفدنيالرانلارحكلذكوةوسكلاوبطحلابلِإءاتشلادربعفدنيالامكتاهيه؟لمع
اهنمنيصحتلابابسأكفرعنأيفكلهللامركامنإو«تاعاطلاوديحوتلانسحنمبابسأب

بطحلاورانلاكلقلخوتاعانصلاكفّرعنإفءاتشلادربعفديفهمركنأامكتاعاطلاب

نمفةاجنلاقيرطكمهلأكلذكوءدربلااهبعفدنيىتحراجحألانماهجارختساكمهلأو
.نيملاعلانعينغهللاواهيلعفءاسأنموهسفنلفنسحأ

كارأامءاليدبتهللاةنسلدجتنلوهديعنقلخلوأانأدبامككايندبكترخآءيسفكحيو

]0۰۷[.ةمايقلامويلاوحأنعةلفاغكنأبهءايندلا/تفلألإ

رادبابنملخدينمنأنيرتفأ؟كباحمنيبوكنيبقرفملاتوملابةنمؤمكنإامأ
اهتقرافمىلإرطضموهواهيفةيراجقشعبهبلققرغتسيمثوءرخألابناجلانمجرخيوكلم

هجامنباونسح:لاقويذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۲/٥٠٥)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)
دمحأو(٠٦4)هجامنبا(۲45۹)يذمرتلاهجرخأ:ققحملالاق.سوأنبدادشثيدحنم

:هيلعًاقيلعتيبهذلالاق.هاجرخيملويراخبلاطرشىلعحيحصلاقو.(۷/۱٥)مكاحلاو.(٤/٤۱۲)
.فيعضلاقو(٠۳۱٤)عماجلافيعضيفينابلألاهركذوهاوركبوبأهللاوال

۳۰۰/۳ج/تاريخلارطانق
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يفامو؛زاتجمفيضاهيفنملكوءكولملاكلمرادايندلاف‹ءاقمحلانممآءالقعلانمدعيأ

يفثفنسدقلاددنإ":نيلسرملاديسلوقتعمسامأءاهبحاصىلعةدودرمةيراعهدي

.«هبیزجمكنإفتئشاملمعاوتیمكنإفتئشامشعوهقرافمكنإفتئشنمببحأىعور

كلهملامسلانمدوزتيوءةريحلانمرثكتسيامنإفاهنمرثكتساوايندلاذالمفلانملكف
مظعأقمحلهف؟اولخواوبهذواولعأواونبفيكنيضاملاىلإنيرظنتامأءاهايإهتقرافمدنع

.ًاعطقاهیلإرئاصوهوهترخآبرخيواهنعلحترموهو«هايندرمعينمم

سقفءءادتقالانيرثؤتكنأبهو؟ايندلاىلعنيبكنملاءاقمحلاةدعاسمنمنيحتستامأ

.هاجلابحكركسأكلعلونيقيرفلالقعأبدتقاوءامكحلاوءايبنألالوقعبايندلالهألوقع

ىقبتالةنسنيسمخدعبنأنيفرعتامأكلاودجسضرألاطاسبىلعنملكنأبهو

دابالادبأىقبيًاكلمميبتفيكفكلبقنيذلاكولملانعتعمسامأكثلوأنمدحأالوتن

فاسحلافافتحاوبئاصملاعاونأبهترودكعميقبنإءةنسنيسمخنمرثكأىقبيالكلمب

.بناجلكنمهبءادعألاو

ىراصتلاودوهيلانماهيفكئاكرشةسخوءاهتلاذرعمكتدعاسنإايندبنيحرفتكلامف
يفوءايندلايفنيحلاصلاوءادهشلاونيقيدصلاةرمزيفينوكتنأبغرتوءءاهفسلاوءاغوغلاو

.ىبقعلايفنيملاعلابرراوج

يهوةدودعمًامايأالإكلام«توملادعبموصيوكنعيلصييذلااذنمفكحيو
بارتلاو«كتيبربقلانأو؛كدعومتوملانأنيملعتامأكحيواهرثكأتعيضدقو/كتعاضب[۸٠2]

اوفلحدقوكدلببابىلعىتوملاركسعنأتملعامأ؟كيدينيبربكألاعزفلاوكشارف

ايندلاىلإةعجرلانونمتيمهنأنيملعتامأ؟كوذخأيىتحنولحريالمهنأةظلغملاناميالاب

اوردقولهورتشالاهلكایندلابمهنمعیبولكرمعنممويومهتينمأيفاننأواوطرفاماوكرادتيل
؟نيحتستامأكحيؤءةلاطبلايفهتعيضتنأو

ءةيسانهلتنآوللابنيركذت«مئاظعلابرسلايفهللانيزرابتوقئالخللكرهاظبنينيزتت

سانلانأتننظءةفرعملاقحكسفنتفرعولولئاذرلابةخطلتمتنآوريخلابسانلانيرمأت

ءدیریوءاشيثيحكدوقيسيلبإلًارامحكسفنتلعجدقكحيوكلجأنمالإءالبمهبيصيال
نامثهدبعنأدعبةدحاوةثيطخبسيلبإهللانعلدقوكاياطخةرثكعمكلمعبنيبجعتفاذهعمو

الإوجنينلوهيفصهنوكعمةدحاوةئيطخبةنجلانممدآجرخأوهلاءاشاموأةنسفلآ
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لامعفنيامفكرمعناصقنبنينزحتالوكلامةدايزبنيحرفتكنمبجعلاوءةبوتلاوفارتعالاب

.صقتنيرمعوديزي

ىتحءاهنوايندلايفهرمأًادبعكرتيالنأهسفنلأسيهيفهللاىلإًامويةنيكسماييرذحاو

ناسليبوءهيدينيبنيفقتندبيابرظنافءهتينالعوهرسةليلجوةقيقدهلمعنعهلأسي

نألبقرايتخالابلمعلاراديفيلمعاوءاباوصباوجللوءاباوجلاؤسلليّدعأو«نيبيجت

رورسمبرفءايندلاتارهزنمكدعاسامبنيحرفتالورارطضالاجورخاهنميجرخت

يفهيلعقحدقووهليوكحضيرعشيالوهوليولاهلنملليورعشيالنوبغمبرو«نوبغم
.رانلادوقونمهنإباتكلا

[۰۹°]راهنلاوليللاهتيطمتناكنمف«فلخدسجللالو«ضوعايندللسيلهنأيملعاو/

نعضرعأنمنإفةحيصنلاهذهيلبقاوةظعوملاهذهبيسفناييظعتافرسيملنإو«هبريس
ناكنإفءةيعاوةظعوملاهذهلالوءةيضاراهبكارأالورانلابيضردقفةظعوملاوةحيصتلا

ىلعةبظاوملابفالومايقلاودجهتلالوطوظاعتالاماودبهيلعينيعتسافكبلقةواسقلاذه
ةواسقلالزتملنإو«ماتيألابفطللاوماحرألاةلصبفًالإومالكلاوةطلاخملاةلقبفًالإومايصلا
.هلقلخاملرسيملكفرانلاىلعكسفنينطوف«كبلقىلععبطدقهنأملعاف

قرطدادسناعمءاجرلاىلإليبسالورئابكلانمهنإف؛طونقلاىلإليبسالويطنقاف
؟ةبيصملاهذهىلعنينزحتوأنيكبتلهيرظنافرارتغاوهلبءاجربكلذسيلفكيلعريخلا
‹ءاجرللعضومكيفيقبدقفءاجرلارحبنمعمدلاىقتسمفءاكبلابكانيعتحسوتنزحنإف
محرينأهلعلنيمحارلامحرأبيثيغتساو«مالسلاهيلعمدابءادتقاءاكبلاوةحاينلاىلعيبظاوتف

يعزفافكالومىلإالإًاجلمالوثاغتسمالوبهذمالف‹ليحلاكنعتعطقنادقفكفعض

فئاخلارطضملافهلتملاةوعدبيجيوليلذلاعرضتملامحريهنإف؛فهلتلاوعرضتلابهيلإ

ةمحرلاوضئافمركلاولماشوفعلانإف؛ةجاتحمهتمحرىلإةرطضمهللاوتحبصأدقفلجولا
مرکأايكوفعدربوكتمحرراثآينرأويجرفويتثاغإلجعنيمحارلامحرأاي:يلوقفةعساو

.نيملاعلابرهللدمحلاونيلوألا

وهوهبريجانيًادباعةفوكلابيلايللاضعبيفتعمس:لاقرامعنبروصنمنعيورو
[°١1٠)كناكمبانأوكتيصعذإكتيصعالو؛كتفلاخم/يتيصعمبتدرأامكتزعوبراي:لوقي

كلذىلعيتنتناعأويسفنيلتلّوسنكلوفختسمكرظنبالوضرعتمكتبوقعلالو«لهاج

نمنآلانمفيلقعةلقبهللاوكتفلاخويلهجبكتيصعفيلعىخرملاكرتسينّرغو«يتوقش
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كيدينيبفوقولانمءاتأوساو«ينعكلبحتعطقنإمصتعانملبحبوأءينذقنيكباذع
يليوءطحأنيلقثملاعممأزوجأنيفخملاعمأاوطحنيلقثمللواوزوجنيفخمللليقاذإًادغ

مکیلإوبوتامکىلإيتيصعمتربكيرمعلاطاملكيليو«يبونذترثكينستربكاملك
.يبرنميحتسانايلنآامأدوعأ

ىقرتالثكمضرألاىلإةنجلانممالسلاهيلعمدآهللاطبهأامللاقهبنمنببهونعو

هللاىحوأف«هسأرسكنمنميظكبيثكنوزحموهوعباسلامويلايفهيلعهللاملطافةعمدهل

‹يتئيطخيبتطاحأويتبيصمتمظعبراي:لاقفكبارأيذلادهجلااذهاممدآاي:هيلإ

ءةداعسلادعبءاقشلاراديفوةماركلادعبناوهلاراديفترصفيبرتوكلمنمتجرخأو

راديفو«رارقلادعبلاوزلاراديفوءةيفاعلادعبءالبلاراديفوةحارلادعببصنلاراديفو

نبااي:هيلإىلاعتهللاىحوأفيتئيطخىلعيكيبأالفيكفءءاقبلاودولخلادعبتوملاوءانفلا

كقلخأملأ«يطخسكترذحويتماركبكتصصخويرادكتللحاويسفنلكفطصأملأمدآ

؛يدهعتيسنو؛يرمأتيصعفيتكئالمكلتدجسأويحورنمكيفتخفنو؛يديب

‹يننوحبسيو«يننودبعيالاجرمهلككلثمضرألاتألموليتزعوفيطخسلتضرعتو
.ماعةئامئالثمدآكلذدنعىكبف«نيصاعلالزانممهتلزنأل/ينوصعف7

ةاجانملابمهبلطامنإومهسفنأةبتاعميفومهالومةاجانميفموقلاةقيرطهذهف

هسفنلنكيملةاجانملاوءةبتاعملالهأنمفءعءاعدتسالاوهيبنتلاةبتاعملانمو«ىضرتسالل

.ملعأهللاوءًابتاعمةمايقلامويهلهللانوكينأكشويوءابضاغم

لصف

تلعفاذإف«كيلعهللاةمعنميظعتو«؛كلمعةراقحو«كسفنخيبوتبهللاكدّيأكيلعف
ذإءاهفرشلةياهنالةميقهلتراصوءلوبقلاوىضرلاعقومىلاعتهللانمكلعفعقوءكلذ

الآًاروقحمءًادودرمكلمعوءًاروبثمكيعسراصلاوميظعلاكلملاوميعنلابجوتستهببسب

باحصأكلذكونيمهردبليللالوطسرحيسراحلاوءراهنلالوطلمعيريجألاىلإیرت

نِإف‹ةدودعممهاردهلمعةميقنوكيفراهنلاوليللامهنمدحاولالمعيفرحلاوتاعانصلا

ريعْمُهَرْجَأَنوُرياَصْلاينويامَإ»:لاقًامويهلتمصفىلاعتهللاىلإلعفلاترص
ىلعرطخالوتعمسنذأالوتأرنيعالامنيحلاصلايدابعلتددعأ»:لاقو."باس

.١٠:ةيآلارمزلاةروس(١)
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ةميقلاهذههلراصميظعلابعتلالامتحاعمنامهردهتميقيذلاكموياذهف.شببلق

رفنِْمُهَلَيِفْحَلامنفتُملْعَتالقل:ىلاعتهللةليلتمقولو«ءاشعىلإءادغريخأتب

.ةميظعلاةميقلاهذههلتراصنامهردوأناقنادهتميقيذلااذهف.غ۱

اميفهيلعهللاةنمالإىريالنأووهثيحنمهلمعةراقحىرينأدبعلاىلعًاذِإقحف

الوهللحلصيالهجوىلععقينأنمهلعفىلعرذحينأوءهئازجنممظعأوهلمعنمفرش

[17°]وأ/مهاردنمريقحلانمثلانملصألايفهيلعناكامىلإدوعيوةميقلاهنعبهذتفهاضري

هنمعقيفكلملاىلإدحأهادهأاذإفقنادهتميقبنعلادوقنعنأهلاثموكلذنمسخأوأقيناود

نحنامكلذفىلوألاهتميقىلإعجرهدروهضريملاذإورانيدفلأهيلعهلبهيفىضرلاعقوم
نأملعتامأًاضيأولجوزعهللادنعهنيشيامعكلعفنصوىلاعتهللاةنمرصبأوهبنتفهيلع

ءةينافةدودعمريناندوأمهاردوأةوسكوأماعطنمةيارجدحأىلعىرجأاذإايندلايفكلملا

لذبيفهلاتقلجاتحيفودعهلرهظامبروءراهنلاوليللاةمدخلابورضبهلمعتسيوهمدختسيهنإف

ةرهاظلامعنلانمكيلعمعنأمثكاوسفكقلخيذلاكبرفهلجألاهلفلخاليتلاهحورهل

دعوامعموبئاعملانمامهيفامعمنيتعكريلصتكنإمث«كمهواههنكغلبيالامةنطابلاو

لقاعنأشنماذهسيلفهببجعتوكنمكلذمظعتستفباوثلانسحنملبقتسملايفامهيلع

.هذههذهفترظناذإ

ءاملعلاهتحدمبلطيوءءاربكلاوكولملاهمدختنأهنأشنميذلاكلملانإفًاضيأو

هللعجيوءهتمدخيفءاربكلاكئلوأهبابىلعمحازينأهيلعهتفأربيقوسلنذأاذإءامكحلاو

تمظعدقل:لاقيسيلأىضرلانيعبةبويعملاهتمدخىلإرظنيو«هتماركوهترضحنماماقم

ءاهببجعيوهتمدخكلملاىلعنميريقحلااذهذخأنإفكلملانمةنملاريقحلااذهىلع

تاومسلاهلحبسييذلاانهلإنإفًاضيآوءاثيشلقعيالنونجموأًادجهيفسلااذهنألاقيسيلأ

ءايبنألاو«نيبرقملاةكئالملارئاسونييبوركلاونييناحورلاةكئالملانمنهيفنموضرألاو
يفداهزلاوراربألاةمئألاوءاملعلانممثءةليلجلامهتدابعوةفيرشلامهبتارميفنيلسرملاو

]9۱۳[.هبابىلع/مادخلالذأوةصلاخلامهتمدخ

كتراقحيفكلنذأدقلامكلاوةمظعلاهذهعمفنيدجاسهلنورخيايندلاكولم

امهيلعكلٌدعأوءاهبويعيفكيتعكرىضريهنأمث«كجئاوحهيلإعفرتو‹هدبعتنأهلالجو

.۷:ةيالا‹ةدجسلاةهروس)۲(
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نمكلهجأاموءدبعنمكأوسأامف«كبرىلعهنمتوكنمكلذمظعتستفهلةياهنالًاباوث

.ةلهاجلاسفنلاهذهنمىكتشملاهيلإوناعتسملاهللاو«ناسنإ

نمةليلجلالاومألاوةنيمثلارهاوجلانمايادهلالاخدإبمظعألاكلملانذأاذِإًاضيأو

ءارمألامحازيفًاقناديواستبنعةلسبيورقوألقبةجتسدبلاقبءاجنإفىاربكلاوءارمألا

‹ةغلابةماركوةسيفنعلخبهلرمأوءهتيدهريقحلااذهنمكلملالبقاذإف«مهايادهبءاينغألاو

ةريقحلاهتيدهبكلملاىلعنميريقحلااذهذخأاذإف«لضفلاومركلاةياغكلملانمكلذسيلأ

.ةقامحلاولهجلاةياغهنمكلذسيلأةميظعلاهتتمىسنيو

ضرألاراطقأيفةعاسلاكلتيفىلاعتهللىلصمكركفتفتاعكرتيلصاذإنالاف

‹ةيفاصبولقبةحلاصةدابعنمنيحلاصلاوءايبنألاونيقيدصلاوةكئالملانمتاوامسلاو

ندبو«بويعلاعاونأبطلتخملفاغبلقنعتردصامنإاهيفدوهجملاتلذباذإكتاعكرو

ىلإلمحتنأحلصتفيكفءلوضفلاوةيصعملاعاونأبخطلتمناسلو«بونذلاراذقأبسجن
امككتاولصنمةالصطقتهجولهلقاعلااهيأرظناو؟ةزعلابرىلإيدهتوةرضحلاكلت

ةالصنمطقتغرفام:لوقيقارولاركبوبأناكو:لاقءاينغألاتويبىلإكنمةدئامهجوت

هناحبسبرلانإمث«ىنزلانمتغرف/ةأرمانمءايحدشأاهنمتغرفنيحتييحتساالإ

ءهتیارجيفوهدبعتنآأو«باوثلاليزجاهيلعدعووتاعكرلاهذهمظعهلضفوهمركضحمب
بجعأهللاواذه«كيلعهللاةنمىسنتو«كلمعببجعتكلذدعبمثهقيفوتبكلذتلمعو
.هنمبةيافكلاهللالأسنفهلركفاللهاجنعلإهلثمبهذيداكيالبجعلا

لصف

رطانقلادشأنيترطنقلانيتاهنإف«نيرساخلانمتنكالإو«لفاغلااهيأكتدقرنمهبتناف
تملسنإوءهتارمثوركشلاوهتافآولمعلاةرطنقامهذإرطانقلانمىضمامةرمثيهتنتامهيلإ

.لمألاباخو«رمعلالطبوهلكيعسلاعاضدقفًالإوتحبروتمنغ
رطخلاو«قدأودشأةلماعملاو«بعصأوفوخأكرمأفبرقأترصاملككنأملعاو

راطام:ليقامكءًاعوقوبعصأناكبلقنااذإًاولعغلبأناكاملكءيشلانإف؛مظعأكيلع

نبميهاربإناكو:لاقركشلالافغإونمألاىلإليبسالنذإفعقوراطامكالإ«عقوفريط

.°”€ضألادعتنأيبوينبُْجَأَو»:لوقيليلخلاميهاربإونمأتفيك:لوقيمهدأ

.٥۳:ةيآلا؛ميهاريإةروس()
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e os ek e 210ِ:

.بونذلاىلعاذهكءاكب:تلقفعمجأليللاىكبفيروثلاًانايفستلمأت:مهضعبلاقو

ىنبلسينأىشخأامنإاذهنمهللاىلعنوهأبونذلا:لاقف.ًانبتلمحف:لاق

.مالسإلا

رمأنعىلاعتهللالأسءايبنألاضعبنإ:لوقينيفراعلاضعبانأتعمسو:يلازغلالاق

مايألانمًامويينركشيمل:هلهللالاقفتاماركلاوتايالاكلتدعبهدرطوءاروعابنبماعلب

]٥1٥]ركشلاركذب/ظفتحاولجرلااهيأظقيتف‹هتبلساملةرمكلذىلعىنركشولوهتيطعأامىلع

نمةمصعوأحيبستقيفوتًلثماهاندأومالسإلااهالعأنيدلايفهتنمىلعهللادمحأوًادج

اهبعصأورومألاًرمأنإفءلاوزلاةرارمبكيلتبيالو«كيلعهتمعنمتينأىسعكينعتالةملك

:تلقو«تعرضتو؛تدهتجاو«تدواعبرتقاوأ«هركشتلفغأاملكفءماركإلادعبةناهإلا

ريغنمكلضفبًاضيأهممتأفقاقحتسالالبقكلضفبناسحإلابتأدبامكيالومايهللااي

تاولخلايفاودانونيلهتبمفكألاهيلإاودمنيذلانيثيغتسملاءءايلوألاءادنهيدانتو«قاقحتسا

َتنأكنيةَمْحَركَلنماتلَبَحَواَعْيَدَحذِإًدْعَباًبولُفرَتالاًنبَرل:نيخرصتسم
.4ُتاَمَولَ

داوجلاتنأىرخأيفانعمطفةمعنكنماندجوانإهريدقت:ملعأهللاويلازغلالاق

؟كحيوعمستامأءاهتنالايفمامتالاةنمانلبهفءادتبالايفماعنإلاةنمتبهوامكف«باهولا

:°€ميقَْمَلَاطاَرّصلااندا:ءاعدلااذهنيملسملاهدابعنيملاعلابرهملعءاعدلوأنإ
.ميظعرطخلانإفهيلإعرضتاذكهءانلهمدأوهيلعانتبثيأ

يفضرملا:سمخىلإمهنحموملاعلابئاصماودرفأواورظنءامكحلانأ:ليقدقو

‹ةفرعملادعبةركنلاوءرصبلادعبىمعلاو‹بابشلاىفتوملاو‹بيشلاىفرقفلاوءةبرغلا

:لاقنملوقكلذنمنسحأو

:رخآ

.١١٠:ةيألا«فسريةروس(١)
.۸:ةيألا«نارمعلآةروس(۲)
.١:ةيآلاةحتافلاةروس(۳)
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رئاضبسيلفاهنمهتافامفهنيدءرملاىلعايندلاتقبأاذإ

‹قيقحتلاىلعةبوتلاانقزرينأوقيفوتلاوةمصعلابانيلعنمينأءهيلإعرضتنوهللالأسنف

نيرهاقلاءةمعتللنيركاشلاةمدخللنيدرجتملانيبئاتلا‹نيدلابءاملعلانيفراعلانمانلعجينأو

هيلعنيلكوتملاهلنيعشاخلاءناكرألاوءبلقلابىوقتلاقحنيقتملا«ناطيشلاوىوهلل

محرأهنإ‹هئالآلنيركاشلاءهئالبىلعنيرباصلاءهئاضقبنيضارلاءهيلإرومألانيضوفملا/[١1]

برهللدمحلاونيلسرملاوءايبنألاعيمجىلعودّمحمىلعميلستلاوةالصلاونيمحارلا

.نيملاعلا

ةمايقلامويلاوهأوتوملاركذيف:ةيناثلاةلمجلا

ءهدعومةمايقلاوءهسينأدودلاو«هعجضمبارتلاو«هعرصمتوملاناكنمنأملعا

نال«بيرقتآلکنوهدعبامیفو«توملايفالإًاركفهلنوكيالنأ«هدرومرانلاوأةنجلاو
اهبحرفلاوءاهيفةبغرلاكرتىلإهوعديوايندلابئاصمهيلعنّوهيامكلذيفركفتلايف
.لوصفةلمجىلعةلمجلاهذهلمشتوءاهيلعدسحلاو

توملاركذيفلوألالصفلا

.ةيآلا6....توملاةقئاذسفنلك#:هلالجلجهللالاق

.«تاذللامداهركذاورثكأ»:لاقهنأيهللالوسرنعيورو

تومللمهرثكأ»:لاقف؟سيكأنينمؤملايأهللالوسراي:لاقفهلأسًالئاسنايورو
."ةرخأآلاةماركوايندلافرشباوبهذسايكألاكثلوأًادادعتساهلمهنسحأوًاركذ

اهنممتلكأامنوملعتامتوملانمملعتريطلاومئاهبلانأول»:لاقهنأهنعيورو
.ًانیمس

.١۸٠:ةيألا«نارمعلآةروس()

يئاسنلاو؛نسح:لاقويذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(5/44)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.ةريرهيآثیدحنمهجامنباو

هلامكبايندلايبأنباوًارصتخمهجامنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(41/0)ينغملايفظفاحلالاق(۳)
.دیجدانسإب

مأثيدحنمبعشلايفيقهيبلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(44/0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(8)

.ةينهجلاةيييح
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مثبابلايتداضعبذخأفدجسملاباببفقوسانلانمةلفغىأراذإناكهنأهنعيورو

مكءاجةواقشوأةداعسةبجولابمكءاجتوملاتوملاسانلااهيأاي»:هتوصىلعأبحاص

نيذلادولخلارادلهأنمهللاءايلوألةيلاعةنجةحبارلاةركلاوةحارلاوحورلابءاجامبتوملا

ةيماحرانيفةرساخلاةركلاوةمادنلاويزخلابءاجامبتوملامكءاجاهيفمهتبغرواهلمهيعس

[۱۷٥]ةياغوةياغعاسلكلنألاهيفمهتبغرواهلمهيعسنيذلارورغلارادلهأنم/ناطيشلاءايلوأل

.«قوبسموقباسفتوملاعاسلك

رکذرثکينممعن»:لاق؟دحأءادهشلاعمرشحيلههللالوسراي:تلاقةشئاعنعو

نعيفاجتلابجويتوملاركذنألةليضفلاهذهامنإو"ءةرمنيرشعةليللاومويلايفتوملا
.ةرخالاىلإدادعتسالاىلإوعديورورغلاراد

نمؤملانجسايندلانألاذهلاقامنإ."نمؤملاةفحتتوملا»:لاقوليهنعو
دارأ.""«ملسملكلةرافكتوملا»:لاقوءهقحيفهلةفحتراصفءهنمهلقالطإتوملاو

اوبوش»:لاقفكحضلامهقرغتسادقسلجمبمالسلاهيلعرموءاقدصنمؤملاًاقحملسملا

نماورثكأ»:ًاضيألاقو.ءتوملا»:لاق؟وهامو:اولاق.«تاذللاردكمركذبمكسلجم

.”ءًاظعاوتوملابىفك»:لاقو.ايندلايفدهزيوبونذلاقحميهنإفتوملاركذ

.هركذقبس:ثيدحلارادةعبط(0/40)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)

توملاباتكيفايندلاييأنياهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(40/0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)
هجرخأ«میهاريإديس»:ققحملالاق.ديجدنسبًالسرمرمعنبهللادبعثيدحنممكاحلاويناربطلاو

ءفيعض.يقيرفألاوهدايزنبا:هلوقبيبهذلاهبقعتو.دانسإلاحيحص:لاقو(٤/۳۱۹)مكاحلا

لاقو.(۸/٥۱۸)ةيلحلايفميعنوبأوًاضيأدايزنباقيرطنم(١۲٠٠ء٤۹۸۸)بعشلايفيقهيبلاو

.فيعض(٤٤٤۲)عماجلافيعضيفينابلألا

يفيقهيبلاوةيلحلايفميعنوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٥/40)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)
؛حیحصنسحهنإ:نيديرملاجارسيفيبرعلانبالاقسنأثیدحنمخيراتلايفبيطخلاوبعشلا

.ءزجيفهفرطتعمجدقويزوجلانباهفعضو

يفءانيوروالسرمتوملايفايندلايبأنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٥/٠٥٤)ينغملايفيقارعلالاق(8)

.حصيالوسنأثيدحنملالجلايلامأ

دانسإبتوملايفاينالايأنياهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١/٤٤)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)0(

.ًادجفيعض

نمبعشلايفيقهيبلاويناربطلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٥/٥٤)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)ا(

لاقو.دهزلايفيقهيبلاهاورضايعنبليضفلالوفنمروهشموهوفيعضدنسبرساينبرامعثيدح
.(41۹)ًادجفيعضينابلألالاقققحملا
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مكبحاصركذناكفيك»:لاقفهيلعءانثلايفاونسحأفلجرمالسلاهيلعهدنعركذو

.۱٩«مکانهسیلمکبحاصنإ:لاقف«توملاركذيهعمسنداكنانكامو:اولاق؟؟توملل

نم:بعكلاقوءاحرفبليذلكرتيملفايندلاتوملااذهحضف:لاقهنأنسحلانعو

.اهمومهوايندلابئاصمهيلعتناهتوملافرع

قرفتلعففكبلققريتوملاركذيرثكأ:تلاقفاهبلقةواسفةشئاعىلإةأرماتكشو

هيلعدوادنأ:ليقوءأمدهدلجرطقتتوملاهدنعركذاذإمالسلاهيلعىسيعنأ:ليقو

.هلاصوأعلخنتىتحىكبةمايقلاوتوملاركذاذإمالسلا

الفايندلايفنوكمهنملا:مهدحأفانصأةئالثىلعتوملاركذيفسانلانأملعا

هللالاقنيذلامهفءايندلاىلعنوفسأتي/هركذبمهنألًادعبآلِإهللانمتوملاركذمهديزي]
.ةيآلا4°....ةنمنوتيلاَتْوَمْلانإل:مهيف

نأًافوختوملاهركيامبروةيشخوًافوختوملاركذهديزيصلخملابئاتلا:يناثلا

اذهفهيلإقاتشافهبحأيذلاهللابفراعلا:ثلاثلاءةرخأللدادعتسالاوءةبوتلامامتلبقهأجافي

رضتحاامل:هللاهمحرةفيذحلاقامكهبيبحءاقلىلإًاقوشوايندلانمًارجضتوملاىنمتي

ناسنإلاناكنإو«لضفوباوثتوملاركذيففمدننمحرفالةقافىلعءاجرئازبًابحرم

ناسنإلاىلعردكياملكفاهشيعريدكتوءايندلاميعنصيقنتهبديفتسيهنأل؛ايندلايفًاكمهنم
.ملعأهللاوةاجنلابابسأنموهفتاذللا

اوضمنيذلاهنارقأيفناسنإللركفتلاوهتوملاركذببلقللءاودعفنأنأملعا:ةدئاف

‹مهءاسناولمرأفيكو؟روبقلايفمهؤازجأتددبتفيكوبارتلاتحتمهعرصمركذيف

هبلقيفرضحأمهنمًالجرركذامهمفءروصقلاوسلاجملامهنمتلطعتومهدالوأاومتيأو

ىتح«بابسألاتاتومبهعادخناوتوملاهنايسنوهلامآوهفرصتوهلامعأوهلاوحأةيفيكوهتروص

هتبقاعنوكتسو‹مهتلفغكهتلفغو‹مهلثمهنأركفتيكلذدنعفهبستحيملتقويفتوملاءاج

‹ىضرملاةدايعونزئانجلاروضحو‹رباقملالوخدعماهلاثمأوراكفألاهذهةمزالمفمهتبقاعك

ثيدحنمتوملايفايندلايبأنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(41/0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)

.هیفةدايزبهركذفلوغمنبكلامانربخأ:لاقدهزلايفكرابملانباوفيعضدنسبسنأ

.۸:ةيألاةعمجلاةروس(۲)
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هللابوهلدعتسينأكشويكلذدنعفءهينيعبصنريصيىتحبلقلايفتوملاركذدجي
:ةيهاتعلايبألدشنيو.قيفوتلا

نملاتتنأكلادباملق

هتجهمتوملاليزينماي

هترسأهنمتلخنمبو

يفنوههحجونساحمتسرد

هبنيقيلاخصولتوملاو

كرتشمتوملابانليبسو
:يدعلو

طامنألاوةرسألاىلعمهامنيب

نكلوثيدحلاضقتنيملمث

اضيرمدوعيىحضأحيحصو

:رخالو

توصلاكعمسينأنآدق

ةرغىلعتيبلايناباي
اهلوطىلعايندلاامنإو
:ءارعشلاضعبلو

لزانيملعانتحتوملا

ينذلاوالفلاماذتنكدق

هرخافينرملدعتسملاو

هرخآتوملانإفايندلا

هرشاعناتنكرشاعمو

هردابتالكلامكشال

هرئاصتنأًاريصماوراص

ركاسداضفةادغهشم

هرئاشعهنمتأربتو

هربانمهنمتلطعتو

ەرشابيىرثميعنلاهنع

ەركاذشيعلابعفتنيمل
هرغاصأهرباكأولتي

دومثومهدعبنمداعمث
دولجلابارتلاىلإتضفأ

ديعولاوهلكدعولااذدعب

دودللاومهطوقسمهنعلض
دوعينممتومللىندأوه

ئانأ

تيبلاولزنملاكماسمأ

لقم
O )

تیممآك

ينانغأولاملايناطعأ

[۱۹]



[۰]

[۱]
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يناجشأفتركذتالاةعاسهبنيعلاترقام

يىناريجويلهأدقافوالبللرئاصينأآبيملع
ناطيشنباناطيشلآابهنهلاحىلعيلامكراتو/

يدئاقىوهلاوىرتامأ

يشتباجوزوينښباةأرمال
اذواذنمطبغاثلاثو

هبیقشأويلاميفدعسي

هرجأمهلناكاونسحأنإ

يناتخأللاملاعمجلأ

نانشولہغاووذموق

مهءاجفیکوءهناوخإنمهبعجفو؛هنارقأنمتامنميفانمدقامكناسنإلاركفتاذإف

ًارورغمناکنمنإوءًاميظعًازوفزافدقفًادعتسمهلناکنمنأو«هوبستحيملتقويفتوملا

«نادیدللةمعطهمسجنوكيفيكركفتيو؛هسفنلاحيفًاضيأرظنيلوءًانيبمًانارسخرسخدقف

راكفألاهذهلثمبفءنانجلاتاجردوءنارينلاتاكردوءةمايقلالاوهأنمكلذدعبرظتنيامو

.هبلقىلعتوملاركذددجتي

عابتاف؛لمألالوطوىوهلاعابتا:نيرخألاونيلوألاكلهأيذلالاضعلاءادلانكلو
نكلوءايندلاٌبحولهجلاكلذببسوءةرخآلايسنيلمألالوطوءقحلانعدصيىوهلا

لمألارصقعمهدعباموتوملارابخأنمهانمدقاميفرضاحلابلقلابيفاصلاركفلاهللاهقزرنم

.لجولاوفوخلاهبلقرعشتسيو؛لهجلاهنععفدنينأدبالهنإف«ىوهلاةفلاخمو

رخآلامويلاوهللابناميإلاالإهلجالعالوديدشبلقلانمهجارخإفءايندلابحامآو
ةميزععمنيقيلاهانركذامبلصحامهمف؛باقعلاو«باوثلاو‹لاوهألانمهيلعلمتشيامو

ةلاحمالبلقلاىلعتوملاركذددجتنيدلايفةدهاجملاىلعوءايندلاكرتىلعربصلا

.قيفوتلاهللابوةلاحيأىلعهلدادعتسالابلغتشاو

تيملاسفنجورخيفلصف/
:لاقشاقنلاباتكيقف.ةيآلا€....ٍتْوَمْلاكلمْمُكاَفَوََلف:ىلاعتهللالاق

.نيعمجأمكحاورأضبقييأ‹ددعلاةيفوتنمذوخأممكحاورأضبقي

ءابولادنعسفنألاضبقميطتستفيكتوملاكلمللاقمالسلاهيلعليربجنأ:لاقيو

.١٠:ةيآلاءةدجسلاةروس()
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يذخفنيباهنأكىتحضرألاىلإىوزت:توملاكلملاقفاذكواذكانهاهوفالآةرشعانهاه

.اذكواذكاهيفلواحأف

توملاكلملايندلالعجهللانإ»:لاقفاذهلثمنعلئسيبنلانأدمحمنبريهزنعو
.٤ءيشاهنمهتوفيلهفمكدحأيدينيبتسطك

يفتمّتْمَليتلواهتوَمنيجَسَُْألاىفوَعيهللا:یلاعتهلوقيفشاقنلاباتكيفو

.ةيالا4....اًهماَم

بلقتتاهلجآةيقبنميهفاهمانميفتمتمليتلاواهلجأءيجينيحاهتيمي:هانعملاق

سفنمانملايفىفوتييذلاو:لاقاهلجأءاجيتلاتتامامكًاضيأاهتيميفاهلجأءيجيىتحهيف

.ةايحلاسفنالزيبمتلا

نيبقرفلااذهف:لاق«سفنتيمئانلاو«سفنلااهعملازتلازاذإةايحلاسفننأل:لاق

اهبيتلاهسفننمفرطجرخماناذإف‹سفنوحوروةايحهلناسنإلانأ:لاقيو:لاق

هنمتجرخيتلاسفنلابةيؤرلاىريفضرألاىلإعاعشكدسجلاىلإعاعشاهلوءايشألالقعي

سفنلاتعجركرخاذإفسفنتيوبلقتيهيفدسجلايفحورلاوةايحلاىقبتو«ىرخأضرأبهنأك

ضبقيوةجراخلاسفنلاكسمي«مانملايفاهتيمينأهللادارأاذإف«نيعلاةفرطنمعرسأيفهيلإ

.همانميفتوميوًاضيأحورلا

ءبرغملاوقرشملانيبءامسلايفببس:الاقسابعنباودوعسمنبانعو:لاق

هذهلنذأاذإف‹يحلاسفنبتيملاسفنقلعتفببسلاكلذىلإءايحألاحاورأوىتوملاحاورأف
تلسرأوةتيملاسفنلاتكسمأاهلجأءانفىلإاهقزرلمكتستلاهدسجىلإفارصنالابةيحلا

[۲°٢]لاسرإلاامنإ:لوقيسابعنباناكو:لاقءاهلجأىهتنمىلإيأىمسملجأىلإ/ىرخألا

.كاسمإللانم

يفاهئاقبعمحاورألافرصتنعضبقي:لاقىسيعنبالىناعملانويعباتكنمو

نبا[لاق]ءاهفرصتةداعإبىرخألالسریوءاهتقيقةلازإبهلجأةّمملاكسميفدسجلا

٠هللاءاشامنتفىلا1٠

نوفراعتيفمونلادنعءابحألاحاورأوتوملادنعتاومألاحاورأصضبقي:ريبج

.46٤:ةيآلارمزلاةروس()

٠قايسلاميقتسيلءانتثاولصألانمطقاسنيفوقعملانيبام(۲)
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يهفءامسلايفمئانلاسفنهتأرامف:يلعلاقءايحألاحاورألسريوىتوملاحاورأكسميف

:رخآعضوميفلاقوءةبذاكلايهفناطيشلااهاقلتيلاسرإلادعبهتأراموءةقداصلاةيؤرلا

.حورلاقهزيهللاونوجلاعيناوعألاوضبقيتوملاكلمف:لاق(انلسرهتفوت)

ءتوملاهيفقلخيىلاعتهللاواهنوعزتيهناوعأوهبيجتفحورلاوعديتوملاكلم:ليقو

توملاةركستءاجو):هلوقوءهدابعهبلذيوهسفنهبزعيلتوملاهللاقلخ:لاقةداتقنعو

يفيبلكلانعوءهنمدباليذلاهللاءاقلبيأ:(قحلاب)لقعلابهذتيتلاهترمغيأ(قحلاب

الإءيشهحيردجيالوءيشبرميالحلمأشبكةروصىلعوهو:لاق«توملاقلخ:هلوق
.تام

هرصبصخشهجارعمىلعًاسلاجتوملاكلمىأرءرحتلاةرقنيفسفنلاتناكاذإفءةكئالملا

.توميامرخآهيلإ

ىأراذإحورلانأ:ليقوءكلملاهاقلتيفحورلاهللاجرخي:لاقتالاؤسلاباتكيفو

تيملا»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو«سيطنغملارجحىلإديدحلاريطيامكهيلإراطكلملا

دسجلايفتناكةنئمطملاسفنلااهتيأيجرخااولاقحلاصلالجرلاناكاذإفةكئالملاهرضحت

یتحكلذاهللاقيف»:لاق«نابضغريغبروناحيروحوربيرشباوةديمحيجرخابيطلا
:اهللاقيف«نالفنبانالف:لاقيف؟اذهنم:لاقيفحتفتستفءامسلاىلإاهبجرعيمثجرخت

ريغبروناحيروحوربيرشباوةديمحيلخدا/بيطلادسجلايفتناكةبيطلاسفنلابًابحرم[]
اهتيأيجرحخا:اولاقءوسلالجرلاناكاذإفةعباسلاءامسلاىلإيهتنتىتحكلذاهللاقيفنابضغ

هلکشنمرمآوقاسغوميمحبيرشباوةميمذيجرخاثيبخلادسجلايفتناكةثيبخلاسفنلا

؟اذهنم:لاقيفاهلحتفتسيفءامسلاىلإاهبجرعيمثجرختىتحكلذاهلنولوقيوجاوزأ
ملهنإفةميمذيعجراثيبخلادسجلايفتناكةثيبخلاسفنلابًابحرمال:لاقیفنالفنولوقيف

٠”هربقلاىلإريصتمثضرألاوءامسلانيبلسرتفكلحتفي

طاينقورعينعيهنيتوتوملاكلمرمعدبعلارضتحااذإ:لاقسابعنبانعو
.ايندلالهأنعلهذيوهرصبصخشيوتوملاكلمنياعيكلذدنعف:لاق بلقلا

يربطلاريسفتو(۲۷١۱)حيباصملاةاكشميفيزيربتلاو(۲٦4۲)هجامنبادنعثيدحلافارطأ(۱)

.(۳/٤٤٤)ریثکنباريسفتو.(۳/۸۳)روشتملاردلايفيطويسلاو)۱۲۹/۸(
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عزتيتوملاكلمينعي:لاق.ڳاقرغتاعزانلاو#:ىلاعتهلوقيفشاقنلاباتكيفو

نماهطشنيمثهتيمينألبقهتايحيفهبذعيفهقلحيفاهقرغهتوقرتغلباذإىتحرفاكلاحور

تاطشانلاو#:ىلاعتهلوقكلذفلولبملافوصلانمبعشلاريثكلادوفسلاطشنيامكهقلح

.گاطشن

ةبرضةئامثالثنمدشأنمؤملاىلعهتبركوتوملاةدش»:لاقٍَييبنلانعيورو
.«فيسلاب

نمجرخترفاكلاسفننأوًاحشرجرختنمؤملاسفننأ»:دوعسمنبانعربخلايفو

.۱٩«هقدش

؟توملاتدجوفيك:هلليقمالسلاوةالصلاهيلعليلخلاميهاربإنأ:ربخلايفلاقيو

.كنعانففخدقانآامأ:هلليقفةيحيهوخلستةاشكبراي:لاق

دیدشلجراهبدجفقرعبةكوشلكتذخأفلجرلافوجيفلخدأكوشنصغكتوملانإ

.ىقبأاماهنمىقبأوعطقاماهنمعطقفةدحاوةبذجبذجلا

ليربجاي»:لوقيوهديدميوهوتوملاهرضحنيحيئرمالسلاهيلعيبنلانأىوريو

[٢٤٥٥]تارکسيلعنوهيكبردنعيلعفشاليربجاي»:لوقيو/«اهطسبيواهضبقيمثتنأنيأ
7۳ .°”«توملا

ربخيفو«كيبلكيبل:لوقيوهوليربجتعمساهنأاهنعهللايضرةشئاعنعركذو

هللاوهيفامهيفاذهو.«ءاقسلانمةرطقلاليستامكهدسجنمليستنمؤملاسفننإ»:رخآ

.ملعأ

رمأاذهوءركبلاةأرملانمدلولاجورخرسعيامكسفنلاجورخرسعيبتكلاضعبيفو
لكنأدهشيهنإفسايقلاامأوءتوملاقاذنممثىلاعتهللاالإهملعيالوهتقيقحكرديال

لداذكهرمألاناكاملف«ملألاسحيحورلاهيفناكاذإفملألاسحيالهنإفهيفحورالوضع

ةيلحلايفميعنوبأو(480)يذمرتلادنعهفارطأو(٠٠/4٤۲۷)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلاهركذ()
يدنهلايقتملاو«(۲/٥۹٠۲۹۸)يلامألايفيرجشلاو(۳۲۲/۲).دئاوزلاعمجميفيمثيهلاو)0۹/٥)
.(۱۸۹٢٤‹٧۸٨٤٤٤)زتکلايف

.رداصمنميدلاميفاذهىلعفقأمل(۲)
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مظعأهتدشوهملأناكةيلكلابعزناذإفهقرغتساىتحدسجلايفهؤازجأتقرفتيذلاحورلانأ

.ملعأهللاونوكيام

اوبقرا»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعيبنلانأيوردقفيقشلانمديعسلاتومةمالعامآو

هبتلزندقهللاهمحرنمكلذفهاتفشتمسبتوهانیعتعمدوهنيبجحشراذإثالثدنعتيملا

.هبلزنهللاباذعنمكلذفنونجملاطيطغطغودبزاوههجورّمحانإو

:رباجلاقفيرصبلانسحلاهيلعلخدرضتحااملهللاهمحرديزنبرباجنأربخلايفو

:رباجلاقفةعماطسفنوهدبكىلعهدجيدرب:لاقف؟نمؤملاسفنجورخةيآامدیعسابآاي

ملكتيملمثءاهروذحمنمآواهءاجرققحمهلاةعماطيسفنويدبكىلعًادربدجأينإمهللا

.ملعأهللاوليقاميفاهدعب

نأ:يلازغلاباتكيفو«قرعلاكًاحشرجرختنمؤملاسفننأانباحصأراثآضعبيفو

نمجرخترفاكلاسفننأوءءارضخةلحنةروصيفنميألاهرخنمنمجرختنمؤملاسفن
لزنتنمؤملانإ»:مالسلاهيلعيبنلانعمهثيدحضعبيفو«ةدارجةروصيفرسيألاهرخنم

هللاوهتكرتليوطثيدحيف"....ةنجلانمطونحونفكمهعمهوجولاضيبةكئالملاهيلع

.ملعأ

ربقلاركذيفيناثلالصفلا

[oo]بلقنزحيامكلذيفنإف؛هتشحووهتفيضوهتملظوربقلارکذینأناسنإلليغبنيو/

:لاقهنأيوروءربقلاباذعنمهللابذيعتسيناكييبنلانأىوريوءهينيعيكبيونمؤملا

اذإیتحهجرخمىلعیکباهنطبنمجرخاذِإهمأنطبيفنينجلالثمكايندلايفنمؤملالثم»
یضفأاذإفتوملانمعزجينمؤملاكلذكفهناكمىلإعجرينأبحيملعضروءوضلایآر

.«همأنطبىلإعجرينأنينجلابحيالامكايندلاىلإعجرينأبحيملهبرىلإ

ىلإراشأ.هنمحارتسموأحيرتسم»:لاقفتامًانالننإ:مالسلاهيلعهللیقو

.رجافلاهنأًاضيأهنمحارتسملاونمؤملاهنأحيرتسملا

نملوصألارداونيفيذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(18/0)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)
.حصيالونامیلسثیدح

.رازبلاوفالتخاعمايندلايبأنباهجرخأ:لاقو(٥/٠۲٠)ينغملايفهوحنثيدحيقارعلاظفاحلاركذ(۲)
يفيوغبلاوفنصملايف(٤110)قازرلادبعو(۱)ةحيحصلايفينابلألا:دنعثيدحلافارطأ()

.(٤۳۸ء٠٠/۰٠۲۳)نيقتملاةداسلافاحتإيفيزيربتلاو(۱11/1)يطويسلاو(٥/٠۲۷)ةنسلاحرش



۸£ربقلاوتوملاركذوةمتاخلاءوسةفاخمداهتجالاةرطنق

هلأسفهنعىرسمثههجوديزتفربقلادنعسلجهتتباتنفداملمالسلاهيلعهنأهنعيورو

اهنعجرفينأهللاتوعدفربقلاباذعواهفعضويتتباتركذ»:لاقفكلذنعهباحصأضعب

."«اهنعىخرأمثةمضتمضدقلهللاميآو

متلئساذِإفيلجأنمربقلاةنتفامنإ»:لاقهنأوليهنعاهنعهللايضرةشئاعنعيورو

هللاتبثي»:لاق؟ةفيعضةأرماانأوعنصأفيكفهللالوسراي:تلقفتلاق.«اوکشتالفينع

.ةيالا«....اونمآنيذلا

نمةرفحهدجوهركذلفغأنموةضورهدجوربقلاركذرثكأنم:ءاملعلاضعبلاقو

ةواسقهبلقيفدجواذإناكوًاربقهراديفرفحدقهنآمثیخنبعيبرلانعيوروءرانلارفح

دريمث‹4ترَتاَميِفًاحِلاَصلَمْحَأيلَعَلنورابرلوقيمثهللاءاشامهيفعجطضا
نبرمعللاقمالسلاهيلعيبنلانأيوروكلذىريفموقيفكتعجردقعيبراي:هسفنىلع

ركنمربقلااناتفكيلعلخدوكربقتلخداذإرمعايكبفيك»:هنعهللايضرباطخلا

[٦۰۲]امهروعشناطيناقرزأنادوسأناكلم»:لاق/؟هللالوسرايامهامو:رمعلاقف؟«ريكنو

يهواهوقيطيملىنملهآاهيلععمتجاولديدحنمةبزرمامهعمامهباينأبضرألاناثحبيو
:لاق؟هللالوسرايمويانأفيكف:رمعلاقف.«ضرألانمًائيشعفرواذهنمامهيلعنوهأ

.هللالوسرايامهيفكنذإ:لاق.«مويلاكتئيهك»

ًاعارذنوعبسهيفهلبحريوءارضحخةضوريفهربقيفنمؤملا»:لاقهنأهنعيورو

هللا:اولاق؟€اكنًضةَشيعَمهلْنِإَفالتلزنأاميفنوردتأردبلاةليلرمقلاكنوكيىتحءيضيو

يفنوخفنيوهنوسحليًانينتنوعستوةعستهيلعطلسيهربقيفرفاكلاباذع»:لاقملعأهلوسرو

*«نوثعبيمويىلإهربق

ةياورنمتوملايفايندلايبأنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٠/٠۲٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.هنمعمسيملوسنأنعشمعألاناميلس

.۹۹:ةيالا«نونمؤملاةروس(۲)

روبقلاباتكيفايندلايبأنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٥/٤۱۲٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

تلق:ًالسرمراسینببءاطعنعحيحصهجونمءانيور:داقتعالايفيقهيبلالاقتاقثهلاجروًالسرم

ثيدحنمداقتعالايفيقهيبلاهاوروسابعنباثيدحنمةنابإلايفةطبنباهلصوو:-ظفاحلايأ

هرمعنباهللادبعثيدحنمنابحنباودمحألو؛لضفمهبدرفتدانسإلااذهببيرغ:لاقورمعنبا
.ثيدحلا....:رمعلاقف«مويلامكتثيهكمعن»:لاقف؟انلوقعانيلإدريأ:رمعلاقف

.٤۲:ةيالا؛هطةررس)٤(

.نابحنباهجرحخأ:ثيدحلارادةعبط(٠/٠۲٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(0)
۳۱م/۳ج/تاريخلارطانق
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هذهدادعأنإف«صوصخلاىلعددعلااذهنمبجعتينأيغبنيالف:يلازغلالاق

ءدقحلاولغلاودسحلاوءايرلاوربكلانمةمومذملاقالخألادادعأردقببراقعلاوتابحلا

يهاهنايعأبتافصلاكلتوءةدودعمعورفاهنمبعشتتةدودعمًالوصأاهلنإفتافصلارئاسو
عسلعسليفيعضلاوءنينتلاغدلغدلياهنميوقلافتايحوبراقعبلقنتيتلايهوتاكلهملا

.قيفوتلاهللابواهعورفباعشنإوتاكلهملاهذهةريصبلارونبنوكرديرئاصبلابابرأو«برقعلا

لصف

‹مدعلاوهتوملانأاونظنودحلملافءةيذاكًانونظتوملاةقيقحيفسانللنأملعا

ىراصتنلاودوهيلاتمعزوباقعالوباوثالوثعبالهنأوءتابنلافافجكناسنإلاتومنإو

.ملأتتوذلتستوثعبتيتلايهحاورألانأوًالصأثعبتالداسجألانأتدجواميفةفسالفلاو

يفملأتتالومعنتتالتاومألانأتدجواميفةينسحلاوثاكنلاوةلزتعملاتمعزو

ةيقابحورلانأةيرعشألاوثيدحلاباحصأبهذوءةرخألايفباقعلاوباوثلاامنإوءروبقلا

ءاهلاحرييغتوهامنإتوملاامنإوءاهيفلخدتفداسجألاثعبتىتحءةمعنمامإوةبذعم/امإ[

؛اهايإحورلالامعتسانعءاضعألاوءاهتعاطنعدسجلاجرخيدسجلانعاهفرصتعاطقناو

ةرابعوهوبلقلابءايشألاةقيقحملعتوءنذألابعمستوءنيعلابرصبتوءديلابشطبتاهنأل

نأىلإدسجلاتومبلطعتتاهلكهذهنأوءعجوتتوذلتوءحرفتونزحتيتلاحورلانعانهاه

:ليقودسجلانودحورملالاؤسلا:ليقفءربقلاباذعةيفيكيفاوفلتخاوهيلإحورلادواعي
نأنكمي:ليقوءدسجلاونفكلايفحورلانوكي:ليقوءردصلاىلإدسجلايفحورلانوكي

.هدابعىلعمكحامبملعأىلاعتهللاوثعبلاىلإرخؤينأنكميودسجلاىلإداعي

دقةريثكرابخأوتايآاهكاردإوحورلامادعنانعةدابعسيلتوملانأىلعلديو:اولاق

مهبردنعءايحألب:ءادهشلايفىلاعتهلوقكلذنمفتايآلاامأفءاهنمًافرطانركذ
رضخریطلصاوحيفمهحاورألعجت:لاقفسابعنبااهيفرسفوءةيالا«....نوقزري

.*ةنجلاىفقلعت

يفيتاعاسلاو(۳/٥٥٤٦٥٤)دمحأو(4۷۱)هجامنباو(٤/۸٠٠)يئاسنلا:دنعثيدحلافارطأ()

فاحتإيفيدييزلاو(۹/٦١۱)ةيلحلايفميعنوبأو(۲۷/۸)ريسفتلايفريثكنباو(۷4)دوبعملاةحنم
ديرجتيفربلادبعنباو(٤/٠٠۳)ريبكلاخيراتلايفيراخبلاو‹(٠٠/۳۸۷ء٠/۲۳)نيقتملاةداسلا
.(۹۱٦٢٤)زتکلايفيدنهلايقتملاو(٥/٨٢٤۲)دیهمتلاو(۷٢)ديهمتلا
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:هلوقو«ايشعوًاودغاهيلعنوضرعيرانلارافكلايفىلاعتهللالوقولوانتنيأ
.ةيألا4....نيترممهبذعنسإ

مههللالوسراي:ليقفردبىلتقملكمالسلاهيلعيبنلانأيوروربقلاباذعيناثلانإ
درىلعنوردتقيالمهنأالإمكنممالكلااذهلعمسألمهنإهديبيسفنيذلاو»:لاقفتاومأ
؟تيملايفاذهزوجيالفيكفةكئالملاويحولاوهللابنمآنملكف:اولاق.«باوجلا

ربقلايفغدلتيتلابراقعلاوتايحلاف«تاناويحلاونييمدألاهبشتالةكئالملانأامكف:اولاق
نمملؤملانألو:اولاق.ىرخأةساحبكرديرخآسنجنميهامنإوايندلاتايحنمتسيل
[۰۲۸8].كيفلصحييذلارثألايفكباذعملألاامنإوءملألاوه/سيلمسلاسفنومسلاةيحلا

ريغنمتايحلاغدلكتايذؤمبلقنتناسنإلايفتاكلهملاتافصلانوكتنأنكميو:اولاق

:اولاق‹قشاعللةنزحمةيذؤمةفصبلقناقوشعملاتاماذإقيشعلانأامكءتايحلادوجو

هتيراجعاقوبهمعنتومئانلاقحيفةيحلاغدللثمتيملاقحيفهيفمعنتلاوربقلاباذعلثمو

قحيفنيدهاشمريغهنکلونالصاحمعنتلاوباذعلافءةيراجالوهلوحةيحىرتالوهمونيف
يفالوهلطبيامعرشلايفسيلربقلاباذعيفثيدحلاباحصأهلاقيذلااذهوءناظقيلا

.هليحياملقعلا

:لاقٍَِْييبنلانأيوردقوءهبلوقأانأوربقلاباذعتوبثبديزنبرباجنعيوردقو

اهنمتفلتخاةطغضهطغضدقلوذاعمنبدعسهنماجنلربقلاباذعنمدحأاجنول»

.«هعالضأ

نيباماهتوصعمسةطغضتطغضدقلواهنعففخدقهللانإ»:بنيزهتنبايفلاقو
.°«نيقفاخلا

يفنمؤملاطغضي»:لاقمثربقلايفرظنيلعجفلجرةزانجيفمالسلاهيلعسلجو
.«هلئامحاهنمیدرتةطغضاذه

نبرمعثيدحنمملسمهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١/۱۱۳)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱(

.باطخلا
.ديجدانسإبدمحأهجرخأ:(٠/١۱۲)ىنغملاىفىقارعلاظفاحلالاق()
ناميلسةياورنمايندلايبأنباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١/٦۱۲)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

.هنمعمسيملوسنأنعشمعألا

.فيعضدنسبدمحأهاور:ثيدحلارادةعبط(١/١۲٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)٤(
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حاورألارقتسميففلتخاو.ليوطتلاةفاخمهتكرتروهشمنيكلملالاؤسثيدحيفو
حاورأ:ليقوءنيّجسيفرافكلاحاورأوءنييلعيفنيملسملاحاورأ:ليقفتوملادعب
:ثيدحلايفو«تومرضحبوأنميلابتوهربداويفرافكلاحاورأوماشلابرثبيفنيملسملا

.°”«يشعلاوةادغلابهدعقمىلعضرعيوهوالإدحأنممكنمام»

هتانهوهوهليفىتفلاامنيب
هّمهفبوذكلالمألاهرغدق

ةركسبسوفنلاكلمهءاجذإ/

تمرختوهبابسأتركتتف

یریالوهاعدنملبیجتسيال
:بيطلانبهدبعلو

ةرفحيرصقنأبتملعدقلو

اهدروهرکیءاربغيفتکكرتو

امنإونمرتخيثداوحلانإ

ًارتهتسمًادهاجعمجيوىعسي

هتقولمامحلاىفواذِإىتح

هتاذليفلاتخيًارتخبتم

هتاوهشنمهیندياملکيف
هتاعننيبمسجلاىقلمهتكرت

هتالاحنمفورعملاركتتو

هتافودعبهيلعبويجلاقش

"”مجرشاهيلإينلمحيءاربغ

عدوأنيححيرلايلعىفست
عدوتسمهلهأيفىتفلارمع

عمجياملكابسيلو
عجضمكلابأالبنجلكلو

تيبانأءدودلاتيبانأ:لوقتف«هترفحمدآنباملکینملوأنادهاجمنعيورو

؟ىلتددعأامفكلتددعأاماذهءةملظلاتيبانأءةيرغلاتيبانأ؛ةشحولا

مدآنباايكحيو:هيفعضوينيحتيمللربقلالوقي:لاقهنأءامكحلاضعبنعيورو

رمتتنكذإىبكرغام؟دودلاتيبوءةدحولاتيبوءةملظلاتيبوءةنتفلاتيبينأملعتملأ

فورعملابرمأيناكنإتيأرأ:لوقيربقلابيجمهنعباجأًاحلصمناكنإف:لاق؟ادادفيب

دعصيوارونهدسحدوعيو‹ءارضخهيلعدوعأًاذإينإ:ربقلالوقيف:لاق؟ركنملانعیهنیو

:دشنیو‹نيملاعلابرىلإهحورب

.(۹/61)فاحتالايفريبزلاو(١/١٤٠)دمحأو(٦470)زتكلايفيدنهلايقتملادنعثيدحلافارطأ(١)
.(٦/۳5۹)روثتملاردلايفيطويسلاو

.طوطخمللشماهلاباذك.شعنلا:مجرش(۲)
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رمعايهللانأملعتتنكنإ

امبكرتكاذنمةلفغيفتنأو

نموهيلعًامادقإهللارهاجت

اهبتفقونإرظناورباقملابفق

ةظعومرورغمايكلمهيفف

رذتامويتأتامعمسيوىري

رذحلاوفوخلانيأفهنعكاهن

رتستويفتختسانلاةلاثح

رظنلاوريكفتلاكعفنيمادام

؟رشفشحلارتستاذامكردهلل

£۸0

ةعاسلاطارشأيفثلاثلالصفلا

لدتتامالعاهيفركذنفةمدقملاامأ ماسقأةتسوةمدقمىلعيوتحيلصفلااذهو-

مالسلاهيلعليربجةلئاسميفمالسلاهيلعيبنلانعيوراموحنكلذو‹ةعاسلاطارشأىلع

اهنعلوؤسملاام»:مالسلاهيلعيبنلالاق؟ةعاسلاىتم:لاقفيبارعأةروصيفهءاجدقوهاي

يفمهبلاةاعرتلواطتواهتبرواهيرةمألاتدلواذإ:اهطارشأبكربخأسنكلولئاسلانمملعأ

.°”«ناينبلا

ًانمةالصلانوكتوفصنملااهيفزجعيوزجاعلااهيففرظيولجألااهيفبرقي:ةرشعاهطارشأ

."”«ءارقفللةلاطتسالاوًامنغمةنامألاوًامرغمةاكزلاو

ةافحلاسانلاباقريلتیتحومهوقفانمموقلکدوسيیتحةعاسلاموقتا«:هلوقو

مظعيو-ينازلادالوأينعي-ةيغبلادالوأرهظتوعكلنبعكلموقلاديسنوكينأوعوجلاةارعلا

."«قحلالهأىلعركنملالهأرهظيودجاسملايفقاسفلاتاوصأولعتولاملابر

ضبقيىتحوهللالوسرهنأمعريمهلكنيئالٹنمبيرقنوباذكنولاجدثعبيىتحوةدحاو

ةنسلايفدوادوباو(١5٥٠۷)ناميإلايفملسمو(١٦/٤٤۱ء۱/٠٠)يراخبلادنعثيدحلافارطأ(١)

يمثيهلاو(٤٦٤٤٤٠٤ء۳٦)هجامنباو(٥٠1ب)ناميإلايفيئاسنلاو(١۲11)يذمرتلاو(١۱ب)

نباو(00/1‹11۹/0ء4٤/6۹40ء١/۱670)روتتملاردلايفيطويسلاو(٠٠/٠٤)دئاوزلاعمجميف

.(١/٤۱۱٠۱۳/۸٥)حتفلايفرجح

.قباسلاثيدحلارظنا(۲)

يفيدعنباو(۱۳/٤۸)حتفلايفرجحنباو(۳۲۷/۷)دئاوزلاعمجميفيمثيهلادنعثيدحلافارطأآ()

.(۲/4٦۷)ءافعضلللماكلا
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رثكيولاملاضيفيىتحو-لتقلاوهو-جرهلارثكيونامزلابراقتيولزالزلارثكتوملعلا
لجرلارميىتحوهيفيلبرأال:لاقیوهضرعيىتحوهتاقدصلبقينملاملابرمهيىتحو

."«هناکمينتيلای:لوقيولجرلاربقب

لاصخرشعمالسلاهيلعدمحمةمأيفترهظاذإفرمألاانددقفبراقوددس/:هلاولوقو0

ملفمهباسنأريغىلإاوبستناو‹ءاسنلابءاسنلاو‹لاجرلابلاجرلاینغتسااذإبرهلابرهلاف

نعيهنلاوفورعملابرمألااوكرتو«مهريبكمهريغصرقويملو‹مهريغصمهريبكمحري
"اظيغدلولاوًاظيقرطملاناكف»ريناندلاومهاردلاهبلانيلملعلامهملاعملعتيو«ركتنملا

‹فدجاسملااوفرخزوء«فحاصملااوضضفوءتاراتملااولوطوءمكحلااوعابوماحرألا

لوطيامماهلاثمأيف«جورسلاجورفلاتبكروًازعىنغلاراصوءابرلااولكأو«ىشرلااورهظأو
.راصتخالايفةبغرهتكرتباتكلاهب

سمشلاعولط:لاصخرشعاهلبقنوكتىتحةعاسلاموقتال»:لاقمالسلاهيلعهنعو

فسخوةيادلاجورخوجوجأموجوجأيجورخوميرمنباىسيعلوزنولاجدلاواهيرغمنم
.ملعأهللاو.سائلارشحترانوناخدلاوبرعلاةريزجبفسخوبرغملابفسخوقرشملاب

اهبرغمنمسمشلاعولطيفلوألامسقلا

رمةييرقامهادحإ‹ةبادلاوأجورخةيآلوأاهنأمهضعبمعزدقو اهلوألیقوءىرخألانم

:ىلاعتهلوقىلإ€..كيلاهنأنورمنمط:ىلاعتلاقو.«ملعأهلولاجدلل
ءاهبرغمنمسمشلاعولطوه:ليق1كبَرتاباُنضْعَبيأوأكبَريابرل

دمحأو(۱۷مقر٤ب)نتفلايفملسمو(٢/2۲٤۷ء4٤/٤٤)يراخبلادنعثيدحلافارطأ(۱)

حيباصملاةاكشميفيزيربتلاو(۱۸۱0۸)هفنصميفقازرلادبعو(۷/٤٤۲٢٤۲)يمثیهلاو)۳۱۳/۲(

۳۰۳/۱۲A۴(حتفلايفرجحنباو(۲۲۹/۱۰.٥٠/۳۸)ةنسلاحرشيفيوغبلاو(٤٤٤٥)

.(٦/٤٢۲)ريثكنبالةياهنلاوةيادبلاو(۳۸۳۷۳.ء۳١۳۱۲)يدنهلايقتملاو(۲

يطئارخلاهاور:لاقوثيدحلارادةعبط(۲/٠٠۳)ينغملايفيقارعلاظفاحلاهدروأثيدحىنعماذه(۲)

.فيعضامهدانسإودوعسمنياثيدحنميناربطلاوةشئاعثيدحنمقالخألامراكميف

ةبيشيبأنباو(4٤/48)كردتسملايفمكاحلاو(٥٥٠4ء4041)هجامنبادنعثيدحلافارطأ(۳)
.(۰٢٦۳۸)زنکلايفيدنهلايقتملاو١۳١۱٠۳/١۱)

.۸١1:ةيألاماعنألاةروس()
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اهآرفتعلطاذإفاهبرغمنمسمشلاعلطتىتحةعاسلاموقتال»:لاقمالسلاهيلعيبنلانعو

.”ءاهناميإسفنعفنيالثيحًاعيمجاونمآسانلا

تحتتتأتبرغاذإسمشلانإ»:لوقيمالسلاهيلعيبنلاتعمس:لاقرمعنبانعو

[۰۳۲]اهبرغمنماهعلطينأهللادارأاذإىتح/اهلنذؤيفعوجرلايفتنذأتساوتدجسفشرعلا

ًاثیشاهيلعدريالفنذأتستفدوعتمثئيشاهيلعدريالفعوجرلايفشرعلاتحتنمتنذأتسا

ىتحسانلابيلنمفقرشملادعبأامبراي:تلاقوقرشملاكردتملاهلنذأولهنأتملعف

كبرتاياضعبيتأيموي:ًأرقمثكناكمنميعلطااهلليقتنذأتساقوطلاكليللاناكاذإ

.ملعأهللاواهعولطدنعدسنيةبوتلابابنأ:لاقيو.«ةيآلا4....اهناميإًاسفنعفنيال

لاجدلايفيناثلامسقلا

نإ»:لاقهنأهنعوءلاجدلاةنتفنمهلئابذوعتيناکمالسلاهيلعيبنلانأيوردقو

لوقيوىتوملاييحيوصربألاوهمكألاءىربيهنأوىنميلانيعلاروعأوهوجراخلاجدلا

(۳t

ةنيدملاباقنألخدينأهيلعمرحملاجدلانإ»:لاقمالسلاهيلعهنعديعسيبأنعو

جرخیوقفانمورفاكلكهيلإجرخيفتافجرثالثفجرتفةنيدملابيتلاخابسلاضعبلزنيف
انثدحيذلالاجدلاكنأدهشأ:لوقيفسانلاريخنموأسانلاريخوهولجرهيلإ

رمألايفنوكشتلههتيبحأمثاذهتلتقنإمتيآرألاجدلالوقيفهثيدحوليهللالوسر

نألاجدلاديريفمويلاينمةريصبدشأكيفتنكامهللاو:لوقيفهبيحيمثهلتقيفال:نولوقيف

.هيلعطلسيالفهلتقي

ةمامغمهاشغتفةالصلادیریةماقأإلانوعمسيذإدلبىفسانلاامنیہف:ءاملعلاصعبلاق

دوادوبأو(٢٤۲مقر۷۲ب)نامیإلايفملسمو(۱۳۲/۸ء۱/۷۳)يراخبلادنعثيدحلافارطأ(١)

.(۸٤٤٤)هجامنباو((۲)

نم:لاق:ةفرعملارادةعبط۷۳ص۸جسماخلادلجملانآرقلاريسفتيفنايبلاعماجيفيناربطلادروأ()

.رذيبآقيرط

قشمدخيراتبيذهتيفركاسعنباو(۳۳۱/۷)دئاوزلاعمجميفيمثيهلادنعثيدحلافارطأ()

.(۷/۲۱۷)يربطلاو(١/۱۳)دمحأوء(۲/٢٤۲)روثتملاردلايفيطويسلاو((۱/۱)
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[o۳۳]مهنیدویتشمهتاهمآ/تالعلةوخأءايبنألا»:ويهللالوسرلاق:لاقنسحلانعو

هومتیأراذإفةلاحماللزانهنإوهنيبوينيبيبنسيلهنآلمیرمنبایسيعبسانلاىلوأانآودحاو

نإورطقيهسأرنأكسأرلاطبسضايبلاوةرمحلانيترصممنيبةقلخلاعوبرملجرهنإفهوفرعاف

للملاهنامزيفهللاكلهيفمالسإلاىلعسانلالتاقيوريزنخلالتقيوبيلصلاقديفللبهبصيمل

ءرقبلاعمرومنلاولبإلاعمدسألايعتريفضرألايفةنامألاعقتىتحمالسإلاالإاهلك

.اضعبمهضعبرضيالفتايحلابناملغلابعليومنغلاعمباثذلاو

.ًاملظوًاروجتثلم

نمىسيعلوزن:لوقي.ةعاسلاملعلهنإو#:ىلاعتهلوقيف"”شاقنلاباتكيفو
.سدقملاتيبلبجوهوقيفأةينثىلعلزني:لاقيءةمالعةعباسلاءامسلا

قرتفتفهلتقيفةمحشلابوذتامكباذلاجدلاهآراذإفىسيعلزني:لاقرمعنبانعو

.هلتقافلاعتيدوهياذهملسملاهللادبعاي:لوقيلرجحلانأىتحنولتقيفدوهيلاهنع

.ليوطتلاةفاخماهتكرتةريثكاذهيفرابخألاو

جوجاموجوجايجورخيفعبارلامسقلا
ءتلسرأ:تحتف.ةيآلا4....جوجأموجوجأيتحتفاذإىتح#:ىلاعتهللالاق

نملجرلاتوميال:يبلكلالاق«مالسلاهيلعحوننبثفايةيرذنمناقيقشناوخأامه:ليق
.هبلصنملجرفلأهلدلويىتحثفايةيرذ

مهءاسنلاوطلالختلالاثمأفنصف؛فانصأةثالثجوجأموجوجأي:لاقبعكنعو
مهلىرخألانوفحتليومهناذآنوشرتفيفنصوءًاضرععبرأوالوطعرذأةعبرأفنصو؛مهنم

ةئامامهليقونينرقلاوذهانبيذلادسلارسكنامهلجأغلباذإف«بالكلاميطارخكميطارخ

.ىرخأةمأهبشتال/ةمأفلأ[0٤]

.هدنسميفيديمحلادنعثيدحلافرط()

.ًابيرقتًاماع۸۲نعيفوت.ةيفوصلاتاقبطهتافلؤمنملاجرلاب
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‹ةليبقنيرشعوىدحإىلعنينرقلاوذدسفءةليبقنورشعوناتتثاامهةداتقنعو

مهقلخ:لاقرمعنيانعوءفلأةئاممبرأاهنمةمألكناتمأامه:لاقيعازوألانعو

دقودغلانمنوئيجيفءهللاءاشنإنولوقيالوهحتفنًادغءيجن:اولاقاوسمأاذإفمويلك

نوحتفيفنوئيجيفهحتفنًادغهللاءاشنإءىجن:اولاقهحتفهللادارأاذإفناكامكهللاهداعأ

ءيجيفءامهيفامنوبرشيفتارفلاوةلجدىلعاوتأيىتحمهنمسانلانصحتيف«نوجرخيو

.مهلتقيففغنلامهيلعهللاطلسيفءةرمءامانهاهناكدقأ:نولوقيفمهرخآ

لهأانرهقدقنولوقيفلابجلاوةيربلايفمهنمسانلارفيف»:لاقبعكثيدحيفو

لهأنمانعزفدقنولوقيفامدرطقتعجرتفاهيلإمهباشنبنومريفءامسلاىلإاوملهفضرألا
مهلتقتفمهباقريفمهذخأتةدودففغنلاوهوهقلخفعضأمهيلعثعييفءامسلالهأوضرألا

هللالسريمثءرحبلايفمهفيجىقلتفريطلامهيلإهللالسريفمهفيجنمضرألانتنتىتح
عبشتلةنامرلانأىتحسانلاعجرتفاهتكربواهترهزضرألاجرختمث«ضرألارهطتفءامسلا

ىتحمهباحصأىلإنوعجريالومهيلإنولصيالفًاشيجنوملسملاثعبيفتيبلالهأ

لثمدجأالمثنمؤملكحورتفكتفشرعلاتحتنمةيناميةبيطًاحيرمهيلإهللاثعبي

وهفاذهءاروامةعاسلارمأنمفلكتنمفهبكريىتمرظتنيوهفًارهمجتنالجركالإةعاسلا
.«فلكتم

تجرخأدقينأهيلإهللاىحوألاجدلالتقاذإمالسلاهيلعىسيعنأ».:رخآربخيفو

[٥٥۰]لاقامكجوجأموجوجأيهللاثعبيفروطلايفيدابعزرحفمهلاتقبدحألنادياليلًادابع/

.مدقتامكثيدحلا«....نولسنيبدحلكنممهو

.°«جوجأموجوجأيجورخدعبنرمتعيلوتيبلانجحيل»:لاقأَييبنلانأاوركذو
ةبادلايفسماخلامسقلا

يبنلالاقومهيلعبضغلابجو:هانعمليقف««مهيلعلوقلاعقواذإو:ىلاعتهللالاق

كردتسملايفمكاحلاو(14ء۳/6۷)هدنسميفدمحأو(۱۸۲/۲)يراخبلادنعثيدحلافارطأ()

يفيبطرقلاو(٦٦۳۸۸)لامعلازتكيفيدنهلايقتملاو(٤/۳۳۸8)روثتملاردلايفيطويسلاو(۳٤/)
.(۹/٦٠)ةيلحلايفميعنوبأو(۱/٠٠۲٠١٥/۳۷۱)ريسفتلايفريثكنباو(۲۹۸/۳)ريسفتلا
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.؟مهيلعطخسلابجوفركتملانعيهنلاوفورعملابرمألااوكرتنيحكلذ»:مالسلاهيلع

.4ضرألانمةبادمهلانجرخآ

:ريبزلانبالاقءمئاوقعبرأاهلءشیروربووبغزتاذ:لیقيناعملانويعباتكنم

ءةماعنقنعاهقنعوءليأنرقاهنرقوليفنذأاهنذأو«ريزنخنيعاهنيعو«روثسأركاهسأر
اهمئاوقو«شبکبنذاهبنذوءدهفةرصاخاهترصاخورمننولاهنولوءدسأردصاهردصو

متاخویسومیصعاهعموجرختًاعارذرشعينثااهلصافمنملصفملكوءريعبلامئاوق

رفاكلاهجووىقشيالةداعسدعسبتكيوضيبيفناميلسمتاخبنمؤملاهجومتختفناميلس

.نمؤملاسكعىلعيصعلاب

یریضرالاوءامسلانيباماهلوطنيحانجتاذلتاقمناسنإةروصىلعيلعنعو

دقونوحبصيف«تاعاستسمويلاكلذضرألالزلزتو«برغملاوقرشملانماهقنعواهسأر

ءةكمنم:ليقوءةماهتةيدوأضعبنميأءهكضرألانم#:ىلاعتهلوق؛لاجدلامهءاج

.مودسرحبنم:لیقو

ةبادجرختانهاهنم:لاقوفئاطلابضرألاىلعهلجربرضرمعنبانأيورو
ةمرحدجاسملامظعأنمةبادلاجرخت»ثيدحلايفوءةورملاوافصلانيب:ليقو«ضرألا

قشنيفليدانقلاكرحتمهتحتبرطضتضرألااذإهعمنوملسملاوفوطيىسيعامنيبهللاىلع

.”ءضرألاةيادنعافصلا

ناينبنيبوسيبقيبأنيبتيبلايفناكيذلانابعثلاوهةبادلا:لاقسابعنبانعو/]٦9۳[

عبرأاهل:لاقي«قيلامعلابفسخثيحءارحلصأبهحرطفهفطتخافًاباقعهللالسرأفتييلا
باحسلاغلبيفاهسأرريغاهنمجرخيالوءاصفأاهمساوناحانجاهلوشيروبغزومئاوق

.ةبوتهيفلبقتاليذلاتقولاوهوةمايقلاتايآنمةبادلامالكو

رظانيًارظانمًاهيقفًايسنأنوكينألقعلاىلإبرقألا:يناعملانويعباتكبحاصلاق

نااورکذوءةنيبنعيحنمييحيوةنيبنعكلهنمكلهيل‹مهلداجيفرفكلاوعدبلالهأ
اهيفرطیریالاهيلايلومايأةثالثتجرخفةبادلاهيرينأهبرلأسمالسلاوةالصلاهيلعىسوم

عمتجيىتحةعاسلاموقتال:لاقرمعنبانعو«تعجرفاهدربراي:لاقفًاهيركًارظنمیآرف

يفيطويسلاو(١۲/١۱)هريسفتيفيناربطلاو(8/۸)دئاوزلاعمجميفيمثيهلادنعثيدحلافارطأ(۱)

.(١/٦١۱)روشتملاردلا
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ةهبجحسمتمدقتامكةبادلاركذف‹مهرفاكومهنمؤمنوفرعيمهودحاولاءانإلاىلعتيبلالهأ

لوقیفمهقاوسأيفنوعيابتيلمهنىتحلاقءءادوسهتکنرفاكلاةهبجوءءاضيبهتكننمؤملا

.ملعأهللاورفاكايعيبتفيك:رخألالوقيو«نمؤمايعيبتفيك:اذه

ًابحهتكرتانركذامريغاهيفومالسلاهيلعحلاصةقانليصفةيادلانأ:بتكلاضعبيفو

.راصتخالل

كلذريغوفوسخلايفسداسلامسقلا

اولاق.«فذقلاوخسملاوفسخلامكيفنئاك»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعيبنلانعو

فزاعملاوتاينغملاعبرألامهيفترهظاذإمعن»:لاق؟هللاالإهلِإالنأنودهشيمهو

.(ريرحلاورومخلاو

بارشوفزاعمىلعيتمأنمماوقأنتيبيل»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعهنعثيدحلايفو

.«ریزانخو»:لاقوأ«ةدرقنیخوسممنوحبصيف

[۰۳۷]بلطيعجريفًاريزنخخسمفهتلجحنممكدحأجرخاذإ/مكبفيك:لاقةفيذحنعو

.هنمنورفيفهلهأ

Ce ele ne ef Te os e oa e نماباذعْمُكْيلَعتعبينأٰىلَعُرداقلأوُهلف:یلاعتهلوقيفبعکنبيبانعو

ېکوو
.روف

ةالصلاهيلعيبنلاةافودعبناتنئاتضمفةلاحمالةعقاونهعبرألالخيهو:لاق

.مجرلاوفسخلا

ىلإسانلاعجرتفبولقلانمنآرقلاعفريوتيبلاعفريىتحةعاسلاموقتال:لاقيو

ىلعموقتالوةعاسلاموقتفمهيناغأوةيلهاجلارابخأىلإنوعجريفضيبقرولااذإففحاصملا

.ملعأهللاوتدجواميفةمألانمعامجإبنمؤم

نملزني:ليقومالسلاوةالصلاهيلعيبنلانامزيفبدجلاوه:ليقفناخدلاامأو

.ملعأهللاوماكزلاكهنمنيتمؤملاذخأيونيقفانملاعامسأبذخأيفةمايقلامويءامسلا

.٥:ةيألاءماعنألاهروس)۱(
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ةعاسلامايتيفلصف

:ليقءرصبلاةعرسبيأ.ةيآلا4....رصبلاحملكالإةعاسلارمأامو:ىلاعتهللالاق
نموقتلا:لاقمالسلاهيلعيبنلانعوءىامسلاىلإماعةئامسمخةريسمحمليرصبلانأ
دقوةعاسلانموقتلوهنايوطيالوهناعيابتيالفهاعيابتيلامهنيبامهبوثنالجررشندقوةعاسلا

نموقتلوهيفىقتسيالفهضوحطبليوهوةعاسلانموقتلوهمعطيالفهتحقلنبلبلجرلافرصنا
.”ءاهمعطيالفهيفىلإهتلكأعفردقوةعاسلا

ىتمنذأآلاعمتساونرقلامقتلادقنرقلابحاصومعنأفيك»:لاقمالسلاهيلعهنعو

.""«خفتيفرمؤي
.”«روصلابحاصىلإثعبنيحّيلِإثعب»:لاقو

دقواهتقبسفينقبستنأتداكهيعبصأنيبنرقف/نيتاهكةعاسلاوانأتثعب»:لاقو]9۳۸[

.«ةتغبالإمكيتأتالةعاسلاملعبىلاعتهلادرفنا

ةليلتباغاذإسمشلانأوسرامرهشيفةعمجلاموييفةعاسلانأمهضعبمعزو

.ملعأىلاعتهللاونيلقثلاالإحبصيىتحةعاسلامايقىلإاهنذإبةغيصمةبادلكفةعمجلا

اهيفخفنيةروصعمجفواولاحتفبأرقنم."؟روصلايفخفنو#:ىلاعتهللالاق
هيفخفنمثولهليلدنرفروصلانألوقلارٹکأوةداتفونسحلانعيورموهوهللانذِإابىحتف

يفيزوجلانباو(٠/۲10)روثتملاردلايفيطويسلاو(۸/۱۳۲٩/٤۷)يراخبلادنعثيدحلافارطأ(١)
``.(۱٠/۳5۲)حتفلايفرجحنباو(۲۹۸/۳)ريسلاداز

ديعسيبأثيدحنميذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۱۳۸/۲)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
«نارمؤيىتمناظحالينانرقامهيديأيفوأامهيديأبنرقلايبحاصنإ»ظفلبهجامنباهاورونسح:لاقو
۱.هيففلتخمةأطرأنبجاجحلاٹثیدحنمهجامنباةياوريفو

نمليفارسإنأ:درولباذكههدجأمل:ثيدحلارادةعبط(۱۳۹/۲)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۳(
يبأثيدحنمةمظعلاباتكيفخيشلاوبأوخيراتلايفيراخبلاهاورامككلذكوهوقلخلاءادتبانيح
هعضاووهفليفارسإهاطعأفروصلاقلخضراألاوتاومسلاقلخنمعرفاملیلاعتوكرابتهللانإ»ةريره

ام»خيشلايبألةياوريفوحصيملو:يراخبلالاق.«رمؤيىتمرظتنيشرعلاىلإهرصببصخاشهيفىلع
هينيعنأكهفرطهيلإنترينأليقرمؤينأةفاخمشرعلاوحنرظنيدعتسمهبلكوذمروصلابحاصفرط
.دیجهدانسإو«نایردنابکوک

.۹۹:ةيآلا«فهكلاةروس(٤)
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نعوروصلايفخفتدقفهيفخفناذإفنرقلايفروصلانوكتنأالإاهيفلقيملو”«ىرخل
يذلاوروننمنرقروصلا»:لاقمالسلاهيلعيبنلانأاومعزوروثلانرقكنرقروصلادهاجم

عزفلاةخفن:تاخفنثالثاهيفخفنيضرألاوءامسلاضرعكهيفةرادمظعلقحلابينثعب

."«ثعبلاةخفنوقعصلاةخفنو

ةخفنلايفليفارسإىلاعتهللارمأيف»:لاق.«ناتخفن»:بعكنبيبأنعةياوريفو

روُصلايفحنيمْوَيَول:هلوقوهوضرألايفنموتاوامسلايفنمعزفيفهيفخفنيفىلوألا
.للاَءاَشْنَمالإضزألايفنَمَوتاَواَمَسْلايفنمعزف

:لاقءةكئالملامه:لتاقملاقوءءايبنألامه:ليقوءءادهشلامه:سابعنبالاق

نادلولاريصيف.ديش:هلوقىلإ4تَعّضرَأاًمَعٍةَعِضْرُملَكلَهذَتو»ضرألالزلزتف

يشٍةَاَسلأررنإْمُكَبَراوما:ىلاعتهلوقكلذوءةبراهنيطايشلاريطتوءًابيش
.ةيالا4....ٌبيِظَع

ملفمالسلاهيلعيبنلامهيلعاهأرقفاليلقلطصملاينبةوزغيفةيآلاهذهتلزن:لاقيو

مويكلذ»:لاقمث؟وهموييأنوردتأ»:مهللاقنيحكلذوةليللاكلتنمًايكابرثكأري
[۳۹٥]لکنم:لوقيفبرايمك:لوقيفكتيرذنم/رانلابيصنثعبامالسلاهيلعمدالهللالوقي

ركسيوريغصلابيشيكلانهفةنجلاىلإدحاوورانلاىلإنوعستوةعستوةئامعستفلآ

لاقفتکاسرکفتمنيبونيزحكابنيبنمسانلاىأراولزناملف‹ثيدحلا....ريبكلا

كلهنموجوجاموجوجأيءاترثكالإءيشيفاتناکامنيتقيلخمكعمنإفاوبراقواوددس:مهل

وأريعبلابنجيفةماشلاكالإسانلايفمتنأامهديبيسفنيذلاوفسنإلاونجلاةرفكنم

لهآعبراونوكتنأوجرألينإوضيبألاروثلايفءادوسلاةرعشلاكلبةبادلاعارذيفةمقرلاك

.۸٦:ةيآلا؛رمزلاةروس(١)
دازيفيزوجلانباو(1۸٥0)حيباصملاةاكشميفيزيربتلاو(٤٤۷٤)دوادوبأدنعثيدحلافارطأ(۲)

يفيربطلاو(٤٠۳۸۹)لامعلازنكينيدنهلايقتملاو(١۸٠٠)ةحيحصلاىفىنابلألاو(1۹/۳)ريسملا

`(٩/۴۰۴۰/6(هریسفت
.۸۷:ةيآلا؛لمنلاةروس(۳)
.(١۲:ناتيآلا)؛جحلاةروس(4)
نميذمرتلاهجرخأثيدحلارادةعبط(٤/۲۳۳)ينغملايفثيدحلااذهوحنيفيقارعلاظفاحلالاق(٥)

نعيرصبلانسحلاةياورنموه:-ظفاحلايأتلق؛حيحصنسحلاقونيصحنبنارمعثيدح

.دیعسيبآثيدحنمهوحننيحيحصلايفوهنمعمسيملونارمع
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نأوجرألينإوةنجلالهأفصناونوكتنأوجرألينإ»:لاقو.«هللااودمحواوربكفةنجلا

اهنمةنجلالخديويتمأامهنمنونامثًافصنورشعوةثامةنجلالهأنإوةنجلالهأيثلثاونوكت

.«ةوعدلاتدربوةشاكعاهبكقيس»:لاقفكلذلثمرخآلاقو

ءثعبلادنعةفجرلا:ليقوءاهطارشأ:ليق٠'«ٌميِظَع٤يًشةَعاَسلألَرلَرنِ:هلوقو
اهيأايءامسلانمدانميدانيىلوألاةخفتلالبقكلذ:لاقيوىلوألاةخفنلا:لاقيبأنعو

يفمهضعبجوميوًاديدشًاعزفنوعزفيفضرألالهأعيمج+هتوصعمسيفهللارمأىتأسانلا

نمنينبلاعضارملاعدتواهنوطبيفاملماوحلاعضتوريبكلاركسيوريغصلاهيفبيشيفضعب

بهذذإمهقاوسأيفسانلاامنيبلاقةمايقلامويلبقتايآتس:لاقبعكنبٌيِبأنعو

هجوىلعلابجلاتعقوذإكلذكمهامنيبف«موجنلاترثانتذإكلذكمهامنيبف«سمشلاءوض

تطلتخاونجلاىلإ7سنإلاىلإنجلاتعزفف«تبرطضاوضرألاتكدف؛ضرألا

:لاق4٩تَرشُحُشوُحَولَاَذِرَوِ#«ضعبيفمهضعبتجاموشوحولاورويطلاوباودلا[4٥]

نجلا:لاق.4تّرحُشُراَحبلَأادواهلهأاهلمهأ:لاق"€تّلِطُعُراَشِمَلَأاَدإَوِ»«تطلتخا

.مهتكلهأفميرمهتءاجكلذكمهامنيفججأتترانيهاذإفاوقلطنافربخلابمكيتأت

ًارقيلفنيعلاىأرةمايقلاىلإرظنينأدارأنم»:لاقمالسلاهيلعيبنلانأرمعنبانعو

.4تروكسمىشلااذإ

ةيناثلاةخفنلاةفص

تامينعيضاليفنموتاونيفسنصوسيو,یلاعتهللالاق

1ةينابزلاوكلاموناوضر:ليقو‹ءادهشلاليوءدعبنوتوميمثمالسلال
.نادلولاو

.١:ةيآلا؛جحلاةروس(١)
.١:ةيالا«ريوكتلاةروس(۲)

.1:ةيآلاريوكتلاةروس(۳)
.1۸:ةيآلارمزلاةروس(8)
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الف.مويكملنَمِل»:لوقيفنوتوميفاوتومنينثتسملاةكئالمللهللالوقي:لاق
.راهقلادحاولاهلل:لوقيفدحأهيجي

نمالإضرألايفنموتاوامسلايفنمتوميفروصلايفخفني:سابعنبانعو

نِ:ىلاعتهلوقو.تومينميفسيلبإتوميونوتوميمثةمدقتملاةكئالملامهوءهللاءاش
a oor 2oن2 o

نسحلانعونوعيابتيمهقاوسأيف:ليف.نوُمصخيمهومهداتةدحاو-التناك

‹ْيحلكتتامأفىلوألاةخفتلاامأفامويمأًارهشمأًاماعملعأهللاونوعبرأنيتخفنلانيب:لاق

.تيملكتيحأفةرخألاةخفنلاامأو

تاوامسلاقلخينألبقهيلعهشرعناكيذلاءاملاهللامسق:لاقسنأنبميبرلانعو

يفخفنيىتحةرطقهنمصقنيالو؛روجسمل|رحبلاوهوشرعلاتحتهفصنلعجفنيمسق۲

نمماسجأهنمتبنيفضرألاىلعينملالثمنيتخفنلانيبهنمهللالزنيفىلوألاةخفنلاروصلا

.مكحأوهبيغبملعأهللاوىلفسلاضرألا

ةقلاثلاةخفنلاةفص

.ةيآلا€4....ثاَدْجألانمْمُهاَرْوُصلَا/يفحِفَُو:ىلاعتهللالاق

مث:لاقءةنسنوعبرأنيتخفنلانيبو:لاقءةريخألاةخفنلايه:لاقشاقنلاباتكيفف

اعارذرشعيناءيشلكقوفءاملانوكيفءهريغنمولاجرلاٌينمكاموينيعبرأءامسلارطمت

.مهتاهمآنوطبيفنوتبنيامكمهروبقيفهبنوتبنيف

هللالوقيمثتناكامكمهداسجأتلماكتاذإىتح»:مالسلاهيلعيبنلاثيدحيفو

ىيحيل:لوقيمثهيفىلعهعضيفروصلاذخأيفليفارسإرمأيفشرعلاةلمحىيحتل:ىلاعت
مثروصلايفاهلعجيفاهبىتؤيفحاورألابهللاوعديمثىلاعتهللارمأبناييحيفليئاكيموليربج
.«ثعبلاةخفنخفنيفليفارسإرمأي

موحللااهتيأوءةعطقتملاقورعلااهتيأوةيلابلاماظعلااهتيأ:لوقيهنأشاقنلاباتكيفو

میدیفمکلامعأبمكيزاجيومكحاورأمكيفخفنألاوعمتجاةطقاسلاراعشألااهتيأوءةقزمتملا

.١٠:ةيألارفاغةروس()

.۹:ةيآلا؛سيةروس)۲(

.٥٥:ةيآلا؛سيةروس)۳(

]1٤٥[
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هضرعونيضرألاوتاوامسلالوطكهلوطونرقلايفاهلكحاورألاعمتجتف‹توصلاكلملا

ًاضيبنينمؤملاحاورأطبهتف«ديعسويقشوضيبودوسلحتلالثمحاورألاجرختمث؛كلذك

ء؛ضرألايفداوريخوهوةيباجلا:اهللاقيقشمدبداوىلإايلعلاءامسلانملحتلالاثمأك

‹توهربهللاقيتومرضحبداوىلإرذلالثمدوسىلفسلاضرألانمنيرفاكلاحاورأجرختو

حاورأذخأيوسدقملاتيبةرخصىلعسلجيفةعباسلاءامسلاقوفنمليفارسإلزتيمث

ةئامسمخةريسمنرقلامفةرئادوءنرقلايفمهلعجيف‹ضيبلاودوسلارذلاكرافكلاونينمؤملا

بهذيفلحتلالثمضرألاوءامسلانيبامقيطتىتححاورألاريطتفضرألاوءامسلانيبامماع

:یلاعتهلوقيفوءاجوفًاجوفمهروبقنمنوجرخيفءهبحاصدسجيفعقيفحورلك/[
مث مدقتامك ةرخنلاماظعلااهتيأ:لوقيليفارسإوه:ليق.«يداتُملادايٌمْوَيعمَنُساَو#

."بيرقِناكَمنمل:لاق

ءاهرهظىلعمهاذإفاودونذِإاهنطبيفمهامنيبمهنأنمبرقأءيشيأو:نسحلالاق

ةينامثبءامسلانمتبرق:لاقيو«سدقملاتيبةرخصنملتاقمنعبيرقناكمنم:ليقو
ةباجإىلإ«ڳاعارسثادجألانمنوجرخيفمهنعضرألاققشتموي:لاقمثاليمرشع

مهيىلإ«روبقلايأ.€كاَدْجَألاْنمُهاَ:هلوقوءاوعمسيذلاتوصلاو‹يعادلا

.اعارسنوجرخينولس

ليَااوفروبقلالهأبحيصاذإفةمايقلامويلبقةعجهرافكللنإ:لاقدهاجمنعو

َدَعَواماذه«نيتخفنلانيبروبقلايفنوبذعيالرافكلانإ:ليقوء«اًندفْرَمنِافعَبْنَم
دعواماذهمهلامعأنوبتكينيذلاةكئالملا:ليقوءنونمؤملا:مهللاقيأ«نٰسْحَرلا

.ةيآلا"4....نمحرلا

هلاوهأورشحملاةفص

يتلاهذهلدبت:ليقءةيآلا€....ضَْألارْيَعُضْرَألالكيموي:ىلاعتهللالاق
ضرأيهوءةيصعماهيلعلمعتملومداهيلعكفسيملءةيقن.ءاضيب-اضرأمدآونباهيلع
«ءامسنوکتالفءامسلالدىتوماعةئام سمخةريسمطارصلاقمع:لاقيو‹طارصلا

.1٤:ةيآلاقةروس(١)

.٢٠:ةيآلا؛سّيةروس(۲)
.۸٤:ةيالا‹ميهاربإةروس(۳)



۹۷٤ربقلاوتوملاركذوةمتاخلاءوسةفاخمداهتجالاةرطنق

.ءيشبنورتتسيالوءتبنالوءانبالولبجاهيفسيلءةيوتسمضرأيفمهروبقنماوجرخو

ءاهيفاموءاهتيدوأوءاهلابجوءاهراجشأبهذتف«صقنيواهيفدازي:سابعنبانعو

اهيلع.لمعتملوءمداهيلعكفسيملءةضفلالثمءاضيبضرأءيظاكعلاميدألادمدمتو

اذهىلعقئالخلاعمتجااذإ:لاقيوءاهموجنواهرمقواهسمشبهذتتاومسلاوءةئيطخ
[4۳°]موجنضرألاتملظأو/ءرمقلاوسمشلاتسمطوءامسلاموجنمهقوفنمترثانتديعصلا

اهظلغعمءامسلاتقشناو«مهسوؤرقوفنمءامسلاترامذإكلذكمهامنيبفءاهجارس

ةرفصاهطلاخيءةباذملاةضفلاكليستمثءاهتفاحىلعمايقةكئالملاوءماعةئامسمخ

ء‹شارفلاكسانلاكبتشاو«نهعلاكلابجلاتناكف‹لهملاكتراصفءناهدلاكةدروتراصف

.ةارعًةافحاوناكو

هيلعيبنلالاق‹؛مالسلاوةالصلاهيلعميهاربإةمايقلامويىسكينملوأ:لاقيو
فيك:لجرلاقف«مههوجوىلعوًانابكروةاشم-فانصأةثالث_ذئمويسانلارشحي»:مالسلا

ىلعمهيشمينأىلعرداقمهلجرأىلعمهاشمأيذلا:لاق؟مههوجوىلعنوشمي
.٩«مههوجو

مهموينمنونمؤملايفاويف«باودلاىلعءايبنألارشحي»:لاقمالسلاهيلعهنعو

.ارشحلا

امأف«مهروبقنمضرألاهجوىلعقئالخلاتجرخءةرخألاةخفنلاتناكاذإ:لاقيو
وأًارانمهيلعهللاثعبيف«نولقاثتيفنوكرشملاونوقفانملاامأو«يعادلاىلإنوعرسيفنونمؤملا

.٩اقٍرذَِمَوَينيِمرْجُمْلارُشْحَنَو»:هلوقكلذفرشحملاىلإمهقوستًاناخد

قرعلاةفص

.مهناذآغلبیومهمجليفًاعارذ

نمنيحيحصلايفوهنسحويذمرتلاهاور:ثيدحلارادةعبط(١/٠4٠)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱

ىلعءاشمأيذلاسيلأ»:لاق؟ههجوىلعرفاكلارشحيفيكهللايبناي:لاقالجرنأ:سنأثيدح

.«ةمايقلامويههجوىلعهيشمينأىلعارداقايندلايفنيلجرلا
.١١٠:ةيالاهطةروس(۲)
فصملاهركذامكنيحيحصلايفهاجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٥/١٤۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)

.-بابلااذههنمرطانقلافصنمذخأيذلايلازغلايأ

۳۲م/۳ج/تاريخلارطانق
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هقرعغلبينممهنمفءسانلاقرعتفةمايقلامويضرألانمسمشلااوندت»:لاقهنأهنعو

ىلإمهنمو؛ذخفىلإمهمو‹هيتبكرىلإمهنموءهيقاسفصتنغلبينممهنمو؛هيبقع

یلعهديببرضف-هقرعهیطغینممهنموء-هايِإهمجلأوهديبراشأو-هيفىلإمهنمو‹هترصاخ
,)0(

۰«اذکھهسآر

ّبَرِلْنساَنلأُموُقَيمْوَي®:هلوقىلت/ليهنعو«نيصلخملاونيبرقملاهدابعنمهللاءاشي[ء٤٤]
الةنسفلأنيسمخةنانكلايفلبنلاعمتجتامكمتعمتجااذإمكبفيك»:لاقف.«نيِمَلاعَْا
.٩”؟«مكيلإرظني

.هرصعلاورهظلانيباملثمنمؤملاىلعةمايقلامويلوط»:لوقيو

نوهأنوكيىتحنمؤملاىلعفخيلهنإهديبيسفنيذلاو»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

٠«اهيلصيةبوتكملاةالصلانمهيلع

مْوَييف:یلاعتهلوقو‹ماعةئامثالثنيملاعلابرلسانلاموقي::لاقةداتقوبعكنعو

«قئالخلانيبلصفيىتحمهفقومرادقمايندلانينسنم:ليق.ةتَسَفْلأنيُمراَدَقِمناک

ةنسفلأنيسمخرادقمةمايقلاموي:بهولليقوهلةياغالًادبأدودمممويةمايقلامويو

فلأنيسمخرادقمشرعلاىلإضرألاوءامسلانيبامرادقملانإ:لاقفءنوقطنيالامايق

كبَرنإ:لوقيءلقأوأهللاىلعاينالامايأنمًاموينوكيةمايقلامويلعلو؛ةنس ُعيِرَسلك

.«باقعلا

(۱)

(۲)

(۳)

(4)

.ةعيهلنباهيفودمحأهاور:ثيدحلارادةعبط(١/١٤)يتغملايفيقارعلاظفاحلالاق

.٦:ةيالا؛نيففطملاةروس

وهامنإ-يقارعلاظفاحلايأ-تلق:ثيدحلارادةعبط(٠/١٤۱)يتغملايفيقارعلاظفاحلالاق

ريغًایوارمتاحيآنباهلركذيملوةرسيمنبنمحرلادبعهيفوريبكلايفيناربطلاهاورو؛رمعنبهللادبع

.نويماشنورخالاةثالثلاويرصممهدحأاذهةعبرأيمرضحلاةرسيمنبنمحرلادبعريغمهلونبا
نمبعشلايفيقهييلاوىلعيوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٠/۱4۳)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق

وهوةعيهلنبالدبثراحلانبورمعنعبهونباهاوردقوةعيهلنباهيفويردخلاديعسيبأثيدح
ىلإبورغللسمشلايلدتكنمؤملاىلعكلذنوهي»ديجدانسإبةريرهيبأثيدحنمىلعييبألونسح
نمءاشينمىلعففخيلهللانإ»:ظفلبهعفرهنظأ:لاقنأىلإبعشلايفيقهيبلاءاورو«؟برغتنآ

.اةضورفمةالصتقوكهلوطهدابع
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نيسمخيفلصيامرادقممويلاكلذيفهوركملانممهيلإلصي:لاقميهاربإنعو

.ملعأهللاو-ةنسفلآ

رشحملايففوقولاةفص

كلذو:لاقشاقنلاباتكيففادخلمُهنِمزفملفمُهاَرَشَحو:ىلاعتهللالاق

‹رويطلالصاوحو‹عابسلانوطبنمتناكثيحنمايندلايفتناكيتلاداسجألاثعبيهللانأ

عمجيف«ةددبتمءازجأوءابارتراصدقكلذميمجنأل؛اهروهظوضرألانوطبو«روحبلانمو

یمستضرأىلإنورشحیف؛هدسجيفحورلكلخديفءًادحاوًادسجريصيىتحهلككلذ

رئاسرشحوءةبعكلالوحفوفصلاكنيريدتسممهلجرأىلعنيلقثلاعيمجموقيفءةرهاسلا
[45٠]اَمَو:ىلاعتهلوقكلذوءاهرئاس/كلذكوءافصرقبلاوءافصليخلاءافصٍةمألكقئالخلا

كرو:لاقو‹نورشحُي»:هلوقىلإ4...یلرئاطلوضْرَأليفهبانم

.-هریغنمو«3..َنيِماَيَشلاَوْمُهَنَرْشْحَنل

الوءايندلايففيلكتلامهيلعيرجيالمهريغنألل؛نيلقثلاالإرشحيال:مهضعبلاق

.ىبقعلايفمهيلعباقعالو؛مهلباوث

‹°°›€ًاََصًاَفَصكلَمْلَاَوِ®«ؤاضقوهرمأنسحلالاق4٠ًكيَرَءاَجَو:ىلاعتلاقو
.ةدحىلعموقتوءامسلكةكئالملزنيفقشنتتاوامسلانأكلذو

مهسنأومهنجضرألالهأعيمجنمرثكأمهدحوايندلاءامسلهأ:لاقسابعنبانعو

ال«فعضلابضرألالهأوتاوامسلالهأنممهتحتنيذلانمرثكأءامسلكلهأمث«فعضلاب

مهفءضرألاهجوىلعاهلهأرشتنيفةعباسلاءامسلالهأضيفتمث«سنإلانمالونجلانم

:لاق«فعضلابمهتكئالمومهسنإومهنجضرألالهأوتاوامسلالهأعيمجنمرثكأمهدحو

اهيلعءماعةئامسمخةريسمنم:لاقيمهلكقلخلااهاريفمنهجبءيجذإكلذكمهامنيبف

‹رمجلاكمههوجوءقئالخلانعاهنوسبحيكلمفلأنوعبسمامزلكىلعءمامزفلأنوعبس

سأرفلآنوعبساهيلعءةبزرمكلملكديب«راثلاهيفنمرثانتدحأملكتاذإف«قربلاكمهنيعأو

.7٤:ةيألا«فهكلاةروس(١)

.۳۸:ةيآلاماعنألاةروس(۲)
.1۸:ةيآلا؛ميرمةروس(۳)
.٢۲:ةيآلارجفلاةروس(8)
.٢۲:ةيآلارجفلاةروس(0)



TEربقلاوتوملارکذوةمتاخلاءوسةفاخمداهتجالاةرطنق

قرزمهنيعأوءيعافألاسوؤركسوؤرهل«شيرلانمهدييففخأيهوءلابجلالاثمأك
.ةباحصلالوقهلكاذه:لاقلجوزعهللابضغنمقئالخلاىلعبلقنتنأديرت

تئاليربجاي:-كلذدنعهلالجلجرابجلالوقيف:لاق”يلازغلاباتكيفو

ًابضغقئالخلاىلإترفزوتراطنأثبليملف«كقلاخيبيجأ:اهللوقيفءاهيتأيفمنهجب
ًابضغقئالخلاىلإنيبثوتماهتنزختضفتناو‹كلذاهنمقئالخلاعمسيفهللایصعنمىلع

ٍةَمَألُكٰىَرَتَوِ«نيربدماولوو؛مهبكرىلعًايثجاوطقاستيفءهللارمأفلاخنمىلع
نوملاظلايدانيو«نيسكنمهوجولاىلعضعبىلعمهضعبطقسوءةيالا4....ةَيِاَج
ةيناثرانلاترفزذإكلذكمهامنيبف‹؛يسفنيسفن:نوقيدصلايدانيوءروبثلاوليولاب

مهراصبأباوصخشوءًاضيأمههوجوىلعاوطقاستفةثلاترفزمث«مههوجوىلعاوطقاستف

تلهذو‹نيمظاكرجانحلاىدلنيملاظلابولقضهتنتكلذدنعف-يفخفرطنمنورظني

.نيعمجأءايقشألاوءادعسلالوقع

يبنالوبرقمكلمىقبيالفمنهجترفزسدقملاتيببقئالخلاتعمتجااذِإلاقيو

لاقیف نیلسرملالوقعتهاتكلذدنعف اجنامًايبننيعبسلمعبءاجولهنأنظالإلسرم

ىلعنودهشيف-كلذدعبمهلوقعتعجرمث-انلملعال:اولاقديحوتلايفمتبجأاذام:مهل

اوُبَذَكَنيِذَلاءالؤهُداَهْشَألالوُقَيَو»:ىلاعتهلوقكلذف؛مهبرنعةلاسرلااوغلبدقمهنأمهموق
.ةيآلا4....مهََرلَ

ةلئاسملاوباسحلاةفص

عمجلاملعيس:ةمايقلامويدانميداني»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعيبنلانعربخلايفو

يدانيمثءةنجلاا#۴؛لاحلكىلعهللنودماحلامقيل؟مويلامركلانمل

"€..عِجاَضَمْلانَعْمْهُبوُُجْىَفاَجََ»لنيذلامقيل؟مويلامركلانملعمجلاملعيس:ةيناثل
لونيذلار؟ويلامرملانملجلاليس:ةثلاثلايدانيمثءةنجلاىلإنوحرسيفةيالا

ىلعتاريخلارطانقيففنصملادمتعايذلاءايحإلابحاصمالسإلاةجحيلازغلادماحوبأمامإلاوه(١)
نكامأيففنصملااهركذيتلاىرخألابتكلاضعبوىسيعنباوشاقنلاباتكبناجبباتكلااذه
.باتكلانمةفرعتم

.٢۲:ةيآلاءةيثاجلاةروس()

.۱۸:ةيآلادوهةروس(۳)

.١٠:ةيآلاءةدجسلاةروس(4)
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مث:لاقءةنجلاىلإنوحرسيف:لاقءةيآلا€...هللاركِذْنَععيبالوراجيمهي

ينإ:لوقتف-قئالخلاىلعقرشتفناتريصبنانيعوحيصفناسلاهلرانلانمقبعجرخي
‹منهجيفمهبسنختفمسمسلابحريطلاطقلمهطقلتفدينعرابجلكبتلكو:ةثالثبتلكو

[۷٤٥]ينِٳ:لوقتمثمنهجيف/مهبسنختفمهطقلتفءهلوسروهللاىذآنمبتلكوينإ:لوقتمث
تعضوو«فحصلاترشنءالؤهذخأاذإفمنهجىلإمهطقلتفريواصتلاباحصأبتلكو

َنلَسلَومهيلسرأَنيِذَلالتس:ىلاعتهلوقكلذو«باسحللقئالخلايعدو«نيزاوملا
.ةيآلا4....َنيلَسْرُمْلَ

تغلبله:هللاهللوقيف؛ليفارسإباسحللةمايقلامويىعدينملوأنإ:لاقيو

:لوقيف؟يدهعليفارسإكغلبله:هللاقيف«ليربجتغلبدقبرايمعن:لوقيف؟يدهع

لسرلاهتغلبدق:لوقيف؟يدهعبتعنصامو:ليربجللاقيف-لیفارسإنعالخيفمعن
بذكمف-نولأسيفممألاىعدتف ممألاهانغلبدقمعن:نولوقيو-نولأسيفلسرلاىعدتف

ةمأ:نولوقيف-ملعأوهو-؟نم:ىلاعتلوقيفءادهشمهيلعانل:لسرلالوقيف«قدصمو

لوقيف«معن:نولوقيف؟ممألاتغلبلسرلانأبنودهشتأ:مهللاقيف-ةمألاىعدتف-دمحم

انبراي:نولوقيفكلذمهلهللالوقيف؟انوكرديملوانيلعنودهشيفيكانبراي:ممألا

:ىلاعتهلوقكلذوءاوغلبدقنأانيلعتصصقفءكباتكهيلعتلزنأوءالوسرانيلإتلسرأ

نلئسنلومهيلإلسرأنيذلانلئسنلف:هلوقوءةيآلا€....سالاىلَعادهشاوُنوُكَلل

نمةبحَلاَقْنِمَناَكْنَِو»:لاقو.«نيَِمْجَأْمُهَتلْسَلَكِبَرَوَف:ىلاعتلاقو«؟نيلسرملا
.٩'«نیبیاځاًٰیفَكَواهباتيٍلدََع

ةمايقلامويبساحيدحأسيل»:ٍلَيهللالوسرلاق:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعو

‹؟4ً°ارّيِسَيًاباسحٌبَساَحُيَفْوَسَف:لاقسيلأ:هللالوسرايتلق:تلاق«بذعالإ
وهشقنلا:ليقوء؟بذعالإباسحلاشقانيدخأسيلوءضرعلاكلذامنإ:لاق

.'طقميركىصقتساامهنإفاورشبأ»:لاقمثءاصقتسالا

 

.۳۷:ةيآلاءرونلاةروس()

.٦:ةيآلا«فارعألاةروس(۲)
.١٤٠:ةيآلاةرقبلاةروس(۳)
.۹۲:ةيآلارجحلاةروس(8)
.7£:ةيآلاىايبنألاةررس()
.۷:ةيآلا:قاقشنالاةروس()
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هرمعنع/:سمخنعلئسيىتحةمايقلامويمدآنبامدقلوزتyı:ثيدحلايفو]۸٤0[

امیفلمعاذامنعو؟هقفنأاميفو؟هبستكانيأنمهلامنعو؟هالبأاميفهبابشنعو؟هانفأاميف

؟(ملع

:ءارعشلاضعبلوء‹لدعلاو

لصفللقتئالخلالاممجاذإإهلوهوباسحلامويًادغركذت

لدعلانمنوفئاخلاكانهفاخيامنإوفاخيروجالكلاته

يه:لاقءةيالا4....اهلمحىلإةلقثمعدتنإو#:ىلاعتهلوقيفءاملعلاضعبلاقو

؟ءاقسكلييدثو؟ءاعوكلينطبنكيملأينباي:لوقتفءةمايقلاموياهدلوىقلتةدلاولا

:لوقيفءًادحاوًابنذاهنمينعلمحافيبونذينتلقثأدقلينباي:لوقتفءامأايىلب:لوقيف

:هبردبعنبالدشنيوءلوغشمكنعمويلاينإ؛هامأايينعكيلإ

محارهنودنميلسیلو4زاصعبهللازرابأ

مدانهنأالإفرسأبنذمنعكنارفغبراي

نيبتمقوينآولو«ةرذلاقثميتاثيستلضفيتانسحنأتددو:لاقدوعسمنبانعو

.ًابارتنوكأنأتينمتلنمت:ليقمث؟ريصأامهيأىلإيردأال«راتلاوةنجلا

فحصلاةفص

مويناكاذإف«شرعلاتحتةمايقلامويبتكلا»:لاقمالصلاوةالصلاهيلعيبنلانعو
ُهَياَتِكَيتوُأْنَمامف:ىلاعتلاقو.«لئامشلاوناميألايفاهريطتفًاحيرهللاثعبةمايقلا
۱.ةيالا4....هنيميب

:لاقيوءةيآلا/4....كباتكارقإ#باتكلايفطخلوأ:لاقفلسلاضعبنعو]044[

.ًاثراقنکیملنمِنئمویًأرقيس

.(461/8)ءافعضلايفيليقعلادنعثيدحلا(1)
.۷:يالا؛قاقشتالاروس)۲(
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ملعيىتحبتكلاترياطتاذإًادحأٌدحأاهيفلأسيالنطاومةثالث:ءاملعلاضعبلاقو

دنعو«فخيمأهنازيملقثيأملعيىتحنيزاوملاتعضواذإو«؟هلامشبمأهنيميبهباتكذخأيأ

؟المأزوجيأملعيىتحطارصلا

‹هيبأمساوءهمسابيعدهيلإوعديًاسأرريخلايفلجرلاناكاذإ:لاقريسفتلايفو

تائيسلابًادبيف«تائيسلاهرهاظيفو«تانسحلاهتطابيفضيبأطخبضيبأباتكهلجرخيف

كلترفغدقوءكتائيسهذههيفدجوباتكلارخآغلباذإفءهنولريغتيوقفشيفاهأرقيف
هيفدجوباتكلارخآغلباذإىتحءاحرفالإدادزيالفهتانسحًارقيفباتكلابلقيمث«حرفيف

لکهنمیلحیو«نيتلحیسکیوءهسأرىلعجاتعضويوكلتفعوضدقو‹كتانسحهذه

كباحصأىلإقلطنا:هللاقيف-مالسلاهيلعمدآةماقيهو-ًاعارذنيتسلوطيو«لصفم

قيالا4....ةيباَتكاًؤَرْكأُمُواَهَ:لاقربدأاذإفءاذهلثممهنمناسنإلكلنأمهرشبف

نبانالفانآ:لوقيف؟تنأنمللاةمارككتريغ:نولوقيف؟يننوفرعتامأ:هباحصأللوقيف

همسابيدونهيلاوعديًاسأررشلايفناكاذإو:لاقءاذهلثمبمكنملجرلكرشبيل؛نالف

يفو«تانسحلاهرهاظيفدوسأطخبدوسأباتكهلجرخيف«هباسحىلإموقيف«هيبأمساو
هيفدجوهرخآيفغلباذإفءوجنيسهنأنظيوءحرفيفاهأرقيفتانسحلابًادبيف«تائيسلاهنطاب

بلقيمثءريخلانمطنقيوءنزحلاهولعيوءههجودوسيف«كيلعتدردقوكتانسحهذه
هيفدجوباتكلارخآغلباذإفءاداوسالإههجودادزيالوءانزحالإدادزيالفهتاثيسًأرقيوهباتك

قلطنا:هللاقیف«نارطقلالیبارسیسکیوءههجودوسیو؛هانیعقرزتو‹ركعيف/كتائيسهذه

يتبلاي:لوقيوهوقلطنيفربدأاذإف«كلذلثممهنمناسنإلكلنأمهربخأفكباحصأىلإ
دقنكلويردنام:نولوقيف؟يننوفرعتامأهباحصأيدانيفءةيآلا4....ةَباَِكتوأم

اذهلثممكنمناسنإلكلنإءنالفنبانالفانأ:لوقيف؟تنأنمءنزحلانمكبامیرن

.ملعأهللاو

ضوحلاةفص

بيطأهحيرو‹نبللانمضيبأهؤام‹رهشةريسميضوح»:لاقمالسلاهيلعيبنلانعو

.ًادبآًامظیالفهنمبرشنم‹ءامسلاموجنكهنازيكو‹كسملانم

.۹٠:ةيآلاءةقاحلاةروس()
.٢۲:ةيآلاةقاحلاةروس()

[00۰0]
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مهنإوءهتمأنمهفرعنمهيلاوعديًاضوحيبنلكلنإالا»:لاقرخآثيدحيفو
موجنددعهيفءةليآوءاعنصنيبامکيضوحيتبنجنيبامدراورٹکأوهنمنوهابتيل

نم‹جلثلانمدربأو‹لسعلانمىلحأو‹نبللانمضيبأهبارش‹ةضفوبهذهتبنآ‹ءامسلا

.٩ادبأاهدعبًامظيملةبرشهنمبرش

(۲) . ِ - ً
."«يضوحىلعيربنمو؛ةنجلاضايرنمةضوريضوحويربنمنيبام»:لاقو

نازيملاةفص

هللالاق‹تاينلاولامعأللزيبمتولصفءانعمنازيملانإهللامهمحرانئاملعدنعو

نآرقلايفروكذملانازيملانإ:اهعايشأوةيرعشألا:تلاقو.”؟يَحلاذِيَموَيُنْزَوَلأَو®:ىلاعت

عضوتفةروصنسحأيفاهبىتؤيتانسحلانأاوورو«ناتفكودومعهلةقيقحلاىلعنازيموه

انباحصأدنعاذهو_ءیرخآهغکيفعضوتفةروصحبفأيفاهبىتؤيتاثيسلانأوفكين

.ملعأىلاعتهللاو-ةروصسيلامنزوروصتيالوضارعألامعألانأل؛_لطاب

طارصلاةفص

دحأطارصلانإ:ةيرعشألاتلاق"محلاِبطاَرِصىُِمُهوُدُهَ»:ىلاعتهللالاق

ءالامشوًانيمييسانلافطختفيطاطخوءاکسحوبیلالکهلءرعشلانمقرأو‹١فيسلانم

t91]ملسمِهَللاملسمهلا:نولوقيةكئالمهيبنجىلعو/.

هللالوقيردأالوءمالسإلاقيرطمهدنعميقتسملاطارصلاامنإاذهبانباحصألقيملو

نإ:ىلاعتهللالوقريسفتيفةروكذملاعبسلارطانقلايهأ“محلاطارص¥:ىلاعت

؟الما«”«داَصْرمْلبلكير

یور:لاق«بیرغ:لاقويذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١٥/١٠٠)ينغملايففيقارعلاظفناحلالاق()

.حصأوهوهرسنعهيفوكذبملولسرمييتلانعنانعثيدحلااذهكلملادبعنبثمشألا

ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(4/۱1١4)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

_.رييزنبهللادبعو
.۸:ةيالا«فارعألاةروس()

.۲۳:ةيألا؛تافاصلاةروس(8)

.۲۳:ةيآلا؛تافاصلاةروس(0)
.١٠:ةيآلا؛رجفلاةروس(١)
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منهجلنإ:لاقناميلاوبآوةديبعنبعفيأانثدح:لاقانموقءاهقفنمشاقنلاباتكيفو

نمدحأطارصلاو‹ىطسولاةعبارلاىلعیلاعتهللاو‹یلاعتبرلانودةنالث‹رطانقعبس

مَنِْمُهوُفَيَو»:ىلوألاةرطنقلانوغلبينيحىلاعتهللالوقيفءرعشلانمقرأوءفيسلا
ىلعنوبساحيمثءاجننموجنيوكلهنمكلهيفءةالصلاىلعنوبساحيف”«َنولوُتْسَك
ةلصىلعنوبساحيف«برلانمىندأيهوةثلاثلاىلعنوسباحيمثءةنامألاىلعةيناثلاةرطنقلا

مهنماذهو‹مادقألاويصاونلابذخؤيفبرلابنورميفءاجننموجنيو«كلهنمكلهيفمحرلا
.نوكفؤيىنأهللامهلتاقناكمهدحينأهللاىلاعتديدحتللحيرصت

صاصقلايفءاجام

.*"«ءامدلايفسانلانيبىضقياملوأ»:لاقمالسلاهيلعيبنلانعدوعسمنبانع

مهردالورانیدمثسيلهنإفءاهنمهللحيلفةملظمهيخأدنعهلتناكنم»:لاقهنأهنعو

تحرطفهتاثیسنمذخأتانسحهلنكتملنإفءهتانسحنمهيخألذخؤتنألبقنم

.هلع

ىتحةنجلااولخديملوءطارصلااوزواجينأدعبةنجلالهأنسبحيلا:لاقوليهنعو

بلقيفسيلوءةنجلانولخديفءايندلايفاهوملاظتيتلامهملاظمضعبنممهضعبلذخؤي
.-ملعأهللاو-"لغضعبىلعمهضعب

ةعافشلاىف

كّتعْبَينأىَسَعل:مالسلاوةالصلاهيلعهيبنلهلوقكلذوءنآرقلااهبقطنقحوهو

هذهلاثمأيف٠”هنِإبالإهَدْنِعْمَفْسَييذلاادنم:ىلاعتلاقو٠'4ًادوُمُحَمامامكبَر
.ریثکيالا

.٢٤۲:ةيألا؛تافاصلاةروس(١)
(۸/٠۲۱)يقهيبلاو(۸4/۷)يئاسنلاو(۲۸8)ةماسقلايفملسم(۳۱۹)يراخبلادنعثيدحلافارطأ()

وبآو(۳۳۲/۲)ريسفتلايفريثكنباو(۲۹/۳)بيغرتلايفيرذنملاو(٠٠/٤۲۳)ريسفتلايفيربطلاو

.(١۱۸۷/۱ء۱۱/٣٥۳۹)حتفلايفرجحنباو(۸۸ء۷/۸۷)ةيلحلايفميعن
.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتمثيدحلارادةعبط(۳/٠۲4)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۳(

.حيحص:لاقوديعسيبأثيدحنم(٤/۳۷۲)كردتسملايفمكاحلاهجرخأ(8)

.۷۹:ةيألاءارسإلاةروس(0)
٥٥1:ةيآلاءةرقبلاةروس(1)
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لانيال»:مالسلاهيلعهلوقلرئابكلالهأنودنينمؤملليهامنإ/انباحصأدنعةعافشلاو]۲٥[

.؟ميتيلايفهللابقارياللجروسانللموشغمولظناطلسيتعافش

ةيردقلاًايبننيعبسناسلىلعنانوعلمامهويتعافشامهلانتاليتمأنمنافنص»:لاقو
iةئجرملاو

ءرشحملاةعافش:اهدحأ:مهبتكيفتدجواميفتاعافشثالثاهنأانموقدنعو

مهدنعرانلانماهبنوجرخينيدحوملارئابكلالهأل:ةثلاثلاوءةنجلاىلإقبسلل:ةيناثلاو

.ليوطتلاةفاخمكلذعيمجانكرتةروهشماهتفصوبتكلايفةضيفتسمةعافشلاثيداحأو

فيرشتيهوءفقوملانمهللامهحارأىتحمهلعفشفمهناميأبمهبتكاوذخأوناميإلا

فلتخاوءهلةعافشالرانلايفدولخلانآرقلاهلبجوأنمنأل؛مهتاجردلعيفرتو«مهلزانمل

ىلإاوجرخموق:ليقوءمهتائيسومهتانسحتوتساموقمه:ليقفارعألاباحصأيف

ینعمو«نیکرشملایرارذ:لیقو«بجعمهيفموق:ليقوءاودهشتساومهئابآنذِإريغبداهجلا
اَمُهَتْيَبَو:ىلاعتهللالاقيذلاباجحلاوهوكيدلافرعكةتوافتمفارشأهيفلبجفارعألا

هللاو”«َنوُنَرْحَتمناالوْمُكَيَلَعفْوَحالَةَنَجْلااولُمْنأ».ةنجلالهأمهو”«ٌباَجح
.ملعأ

-اهنمهللاانذاعأ-منهجةفص

.ةيالا4....باَوبعبساهلنيِمَمْجَأْمُهَدعوملمَنهَجَنإَو»:ىلاعتهللالاق

هقوفيذلانمًارحدشآاهنمبابلک«ضعبنملفسآاهضعبمنهجتاکرديه:ليف

مثريعسلامث ةمطحلامثىظلمثمنهجاهلوأءةنسنيعبسةريسمنيبابلكنيب«اءزجنيعبسب

.رقسمثةيواهلامثميحجلا

ءاهيفاهلكرانلاباوبأو:لاقفوجلاةعساولا/منهجىنعم:لاق)شاقنلاباتكيفو1

.(71£)ةحيحصلايفينابلألاو(٠/٥۲۳)دئاوزلاعمجميفيمثيهلادنعثيدحلافارطأآ(۱)
.٦:ةيالا؛فارعألاةهروس)۲(

.٦:ةيالا‹فارعألاةةروس(۳)

.۳٤:ةيالا؛رجحلاةروس)٤(

.تاريخلارطانقهباتكباوبأمهنمفنصملاذخأنيذلاءاملعلادحأهنأىلإانهريشنوهنعمالكلاقبس(٥)
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دشآرحدعبارحمهيلعىظالتتاهنإفىظلامأوارحدادزتورعستًادبأيهفريعسلاامأو:لاق

يناسلبهترقس:برعلالوقتو«برضلكنمناولأاهيفةنيهملااهريسفتفرقسامأوءلوألانم

امأوءاهقيضنمههجووهدسجيفةمظعلكمطحتىتحرافكلااهلخديالفةمطحلاامآو

.اهلفسأغلبيالًادبأهبيوهتاهبحاصنأل؛ةيواهلاتيمسونيجسيهفةيواهلا

:ليف.«منهجراننمًاءزجنيعبسنمءزجهذهمکران»:لاقمالسلاهيلعيبنلانعو

.«اهرحلثمنهلكًاءزجنيعستوةعستباهيلعتلضف»:لاقةيفاكلتناكنإهللالوسراي

امنوردتأ»:لاقفةبجوانعمسذإًامويلِيهللالوسردنعانك:لاقةريرهيبأنعو

يهتنڀنيحنالافًافيرخنيعبسذنممنهجيفلسرأرجحاذه»:لاقهلوسروهللا:انلق؟(هذه

۲11اهقلا
٠رعقىلإ

مثتضيباىتحةنسفلأاهيلعدقوأفترمحاىتحةنسفلأرانلاتدقوأ»:ًاضيألاقو

.'ةملظمءادوسيهفتدّوساىتحةنسفلأاهيلعدقوأ

يلنذأفًاضعبيضعبلكأبراي:تلاقفاهبرىلإراتلاتكتشا»:لاقمالسلاهيلعهنعو

نمنودجتامدشأورحلانمنودجتامدشأففيصل١يفسفنوءاتشلايفسفننيسفنب
.٩«يرهمزلا

ناترمجهيمدقصمخأيفعضوتلجرًاباذعرانلالهأنوهأنإ»:لاقمالسلاهيلعهنعو

.*«مقمقلابلجرملايلغيامكهغامدامهنميلغي

دیدصنمليسيمنهجيفرهن:لاق€ًاَعَنْوَفْلَيَفْوَسَفل:هلوقيفدوعسمنبانعو

.رانلالهأ

اذإموقزلا:لاقِناَرَفَلَأيف/َةَوُعَلَمْلأةَرَجّشْلاَو»:ىلاعتهلوقيفريبجنبديعسنعو

فاحتإيفيدييزلاو(٤/04۳)كردتسملايفمكاحلاو(۳۱۳/۲)دنسملايفدمحأدنعثيدحلافارطأ()
افخلافشكيفينولجعلاو؛(٧٧٤۳۹.۹۷٤۳۹)زنکلايفيدنهلايقتملاو(٠٠/۳٠٥)نيقتملاةداسلا

.(۱/٦۳)روثتملاردلايفيطويسلاو(٠٥٤/۲)

.ملسمهاور:ثيدحلارادةعبط؛(٥/۷١۱)ىنغملايفىقارعلاظفاحلالاق(۲)
.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(٥/۸١۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)
.ريشبنبنامعتلاثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(٠/۷١۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(8)
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َرَمارامنأولىتح؛مههوجوتخلسنافاهنماولكأفموقزلاةرجشباوثاغتسارانلالهأعاج

اوثيغأفاوثاغتساشطعلامهيلعىقلأاهنماولكأاذإف؛مههوجودولجفرعلمهفرعيمهيلع

ءهوجولاهرحجضنأمههاوفأنمهوندأاذإفرحىهتنادقيذلالهملاو«لهملاكءامب

ىلعوضعلكطقسيفديدحنمعماقمبنوبرضيفىاعمألادارأمهنوطبيفامهبرهصيو
.روبثلابنوعديفهلايح

لهانملجرسفنتمثنوديزيوأفلاةئامدجسملايفناكول:لاقةريرهيبأنعو

مهحفلتاهنإ"راْلمُهَهوُجُوحفلت:ىلاعتهلوقيفملعلالهأضعبلاقوءاوتاملرانلا
.مهباقعأىلعهتقلأالإمظعىلعًامحلتقبأامفةدحاوةحفل

ضرألالهأنتنلايندلايفيقلأمنهجقاسغنماولدنأول»:لاقأَييبنلانعو
.€موُقَرنِرَجَكنِيَنوُلِكال»:ىلاعتلاقو."«شطعلانماوثاغتسااذإمهبارشاذهف

awa 7۰َ|ه۶ا.وو. نمابؤشل»:هلوقىلإ4....ْميِحَجلالضايفجرحتةرْجشاهنإ»:لاقفاهنيبمث
40
.مرح

نعدسفلايندلاراحبيفترطقموقزلانمةرطقنأول»:لاقمالسلاهيلعيبنلانعو

.°«كلذهماعطنوکينمفيکفمهشياعمسانلا

باذعلانمهيفمهاملدعيىتحعوجلارانلالهأىلعىقلي»:مالسلاهيلعلاقو

نوئاغيفنوثيغتسيفعوجنمينغيالونمسيالعيرضنمماعطبنوثاغيفماعطلابنوثيغتسيف

مهلعفديفبارشلابنوثيغتسيفبارشلابايندلايفصصغلانوربجيمهنأنوركذيفةصغاذماعطب
منهجةنزخنوعديف»:لاق.«مههوجوتوشمههوجونمتندأاذإفديدحلابيلالكبميمحلا
ْمُكَلُسُرمكا0ملول:نولوقيف«باَذَعلانمامياَنَعفْفَحُيْمُكَبَراوكانل

مُكَلإ#:مهيجيفَكْكَراَيَلَعضُشكِلاَماَب:نولوقيف/.ةيالا4....ٍِتاَنيَمْلاِب[٥]

.١٠٠:ةيآلا؛نونمؤملاةروس(١)
نمهفرعنامنإ:لاقويذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(١٥/۸١۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)

.فعضهیفودعسنبدشرثیدح

.٠0:ةيآلاءةعقاولاةروس(۳)
.6۸٦ء١٦:ناتيآلا؛تافاصلاةروس(8)
.هجامنباوحيحصنسح:لاقويذمرتلاهجرخأ:(۱1۹/5)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(٥)

.٠٥ء٩4۹٤:ناتیالارفاغةروس()



o.4۹ربقلاوتوملارکذوةمتاخلاءوسةفاخمداهتجالاةرطنق

يلَعْتَبلَعنبر:نولوقيفمكبرنمريخدحأالمكبرعدا:نولوقيف."ن
دنعف'€َنوُمِلَكَنالواهياووَسْخا#مهبيجيفلاقنوما<لوقىا€.نوفي

:لاق.ةيألا4....هُعُيداكبالوهج®:ىلاعتهلوقيفمالسلاهيلعلاقو

.هسأرةورف°'[تعقوو]ههجویّوسهنمیندااذٍإفههرکتی»

اهتمحدجيفةعسللاعسلتتخبلاقانعألاثمأكتايحرانلايف»:مالسلاهيلعلاقو
ا

«افیرخنيعبرأ

.«افيرخنيعبرأاهتمحدجيفةعسللاعسليةفكوملالاغبلاكبراقعلااهيفنإ»:لاقو

مايآةثالثةريسمهدسجظلغودحأليجلئمرانلايفرفاكلاسرض»:مالسلاهيلعلاقو

.”«ههجوتطغدقةصلاقايلعلاوهردصىلعةطقاسىلفسلاهتفشنإو

.٩هةمايقلاموي”نيجسيفرجيلرفاكلانإ»:مالسلاهيلعلاقو

ةيطعنبةرمسةياورنميذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٥/۱1۹)ىنغملاىفىقارعلاظفاحلالاق(١)

‹؛ثيدحلااذهنوفرعيالسانلاو:يمرادلالاقءءادردلايأنعءادردلامآعبشوحنبرهشنع

:ققحملالاقءادردلاييأنعءادردلامأنعرهشنعةيطعنبةرمسنعشمعألانعيورامنإو
عماجلافيعضيفينابلألاركذو«بيرقتلايفظفاحلالاقامكماهوألاولاسرإلاريثكبشوحنبرهشو
.فيعضلاقو(١٦1)

مهلكلامةباجإنيبومهئاعدنيبنأتثئبنأ:شمعألالاق]يهوقايسلانمشمعألالوقفلؤملاطقسأ(۲)

.خسانلانمهلعلو[لاقماعفلأ

.(١١۱ء۷١٠۱ء١١:تايالا)‹نونمؤملاةروس(۳)

.١٠:ةيآلا؛ميهاريإةروس(8)
.ينغملاىفامتبثأو«تقرو»لصألايفتءاج(0)
.بيرغ:لاقويذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٥/٠۱۷)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()
جاردنعةعيهلنباةياورنمدمحأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٠/°)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۷)

.هزجنبثراحلانبهللادبعنع

.ملسمهاور:ثيدحلارادةعبط(٠/٠۱۷)ينغملايفىقارعلاظفاحلالاق()
.(خ)فرحاهقوفبتكو.«هناسلرجيلاطوطخملاشماهبءاج(۹)
ًاطخانههلعلوينغملايف«سانلاهؤطاوتيةمايقلاموينيخسرفهناسلرجيلرفاكلانإ»:ظفلبثيدحلاءاج(١٠)

رمعنبانعقراخملا7ةياورنميذمرتلاهجرخأ(١/۱۷۱)ينغملايفظفاحلالاقو.خخسانلانم

.فرعيالقراخملاوبأوبيرغ:لاقو



:لاق.°”€اهَرْيَعًادوُلُجْمُهاَلََبْمُهُدوُلُجتَجَضَتاَمَلُك:ىلاعتهلوقيفنسحلالاق
.اوناکامكندوعیفاودوع:مهلليقمهتلكأاملكةرمفلأنيعبسمويلكرانلامهلكأت

:لاقةيآلا4....ًالسالسنيرفاكللاندتعاانإ#:ىلاعتهلوقيفمالسلاهيلعيبنلانعو

بئاحساهبنوركذيفهنوبلطتءيشيأ:مهللاقيفةملظمءادوسةباحسرانلالهألهللاءىشني»

بهتلتًاميمحومهلسالسيفديزتًالسالسوًالالغأمهرطمتفبارشلاانبراي:نولوقيفءايندلا
.«مهيلع

.€ْبَعْشبلفيؤلِيِاوُقِلطْنأ»:ىلاعتهلوقيفشاقنلاباتكيفو
ةرفزرفزتمثاهلهأبطيحيفرانلانمقنعجرخيةرفزمنهجترفزاذإمهللاقي:لاق

مهلوحریصیفنیرخالابطيحيفاهنعجرخيفةثلاثرفزتمثمهبطيحيف/رخآاهنعجرخيوىرخأ[]
رانلانممهعنميسهنأولظهنآرانلالهآنظیفمهقوفمنهجناخدجرخیفراننمقیدارس

لِظىِاوُقلَطَْأل:هلوقكلذفقدارسلانمًارحدشأاهنودجيفاهتحتنولظتسيفمهلكنوقاسيف
يذلاقدارسلابهلبهللانمىنغيالوليلظالعطقثالثمطقتتاهنأل.4بَعُشثلثيز
.مهبطاحأ

دصريامكاهلهأدصرت:لاقيو.4ًاداّصْرِمتناكمّنهَجًنِإ»:هلوفيفنسحلانعو
:لاقفمهلتقويملفرانلايفنوثبليمكركذمثةريغملانبديلولايفتلزتء‹شحولادسألا

:لاقيو«بقحعمجباقحألاوءاهددعمكىرديالةنمزأيأ4°باقااَهيِفنيل

ركذامنإوءةنسفلأكاهنممويلكًاموينوتسوةئامثالثةنسلكةنسنونامثبقحلا

هلوقيفوءةياغىلإالباقحأدعبباقحأاهنأىلعلدومايألانممظعأاهنألباقحألا

.4تيموُهاموٍناَكَمٌلُكْنِمُتْوَمْلَأهيِيأَبَو»:ىلاعت

رانلالكأيباذعىلإداعيمثتارمعبسويلافقرعيلاقي:لاقشاقنلاباتكيفو

.٦0:ةيآلاىاسنلاةروس(١)

(٦/۲۳۹۰)ءافعضلللماكلايفيدعنباو(٠/۷٥۳)روثتملاردلايفيطويسلادنعثيدحلافارطأ(۲)
۱.(4/17۳)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملاو

۳۰:ةيآلا«تالسرملاةروس(۳)
.٠٠:ةيآلاءآبنلاةروس(4)

)0(
١(

.۲۳:ةيآلاءأبنلاةروس
.۷:ةيالا؛میهاربإةروس



o1ربقلاوتوملارکذوةمتاخلاءوسةفاخمداهتجالاةرطنق

ةعبسهنملصفملكیفو«رانهقنعیفورانهسأریلعو‹رانلاهسابلرانلايفوهوهلكأتو

هيلعهللاوةبيطةشيعمالوشيعيالوءًادبأتوميالوءعفشيالومحريال‹باذعلانمناولأ

.یضغمنهجو؛باضغةكئالملاوءنابضغ

:رذوبألاقءةليلوًامويمالسلاهيلعيبللاىكبةَبَفعَْأُمِحَعْفَأالفتلزنامل:لاقيو
يفءادوسدؤكةبقع»:لاق؟ةبقعلاهذهاموءانكلههلوسربضغنموهللابضغنمهللابذوعن

ةدحاوةرمجيهوءاوقلزنااهالعأىلإاوغلباملكماعفلأةريسماهالعأىلإاهلفسأنممنهج

[7°2].«ەيمدقىلعهمحلرثانتيفاهراقفبةيحلامهدحأبرضتبراقعلاويعافألاو/.ضايقلااهيلع

قتعانمالإاهنموجنيالدمحمايهڳَدَبَفَعْلأامًكاَرْذَأامو:هللالزنأفنوملسملاىكبف:لاق
ههجوبيقينمل:هلوقواهلكةيآلا...ةبرقماذًامیتيةغبسميذموييفمعطأوأةبقر

مخضرجحهقنعيفوءهقنعىلإهاديةلولغمرانلايفوهو«باذعلاةدشينعيباَذَعلأَوءوُس

يفلعتشتفهقنعيفقلعموهورجحلايفرانلالعتشيتيربكلالبجنمميظعلالبجلالثم
.هقنعوهيدييفيتلالالغألالجأنمهنعاهعفدقيطيالههجو

تصخشرانلااونياعاذإ:ليق”«نيِمظاَكرْجَتَحْلَاٰىَدَلبولقاذِإ»:ىلاعتهلوقيفو
يفبشتتتفاهنكامأنممهبولقتلازةقهشاوقهشففوخلانمةدعرمهتذخأومهراصبأ
.ًادبآعجرتيهالوجرختيهالفمهقولح

:لاقكاحضلانعو ورفاكلارشحي ا؛دیدحهرصبو

ا

اذإفعبرأيفىلاعتمتاوعد1لهأل:لاقبعكنبدمحمنعو

e.ةيآلا"4....نِيكَْنااًمَأايرَنوُلوُقَي»:ًادبأاهدعباوملكيملةسماخلاتناك

.€ْجْرَاَفاعِمَسَواَنرَصْبأار:نولوقيو7متركهَدُحَوهللايعدادُبمُكِلل
4بيرقلَلِترعَأ:نولوقيوءةيآلا€....هيَاَباوُتوُدَف»::مهیجیف

.۸٠:ةيألارفاغةروس()

.١1:ةيآلارفاغةروس(۲)
.۳۲:ةيألارفاغةروس(۳)
.١١٠١۱:ناتيألا؛ةدجسلاةروس()



o۲ربقلاوتوملارکذوةمتاخلاءوسةفاخمداهتجالاةرطنق

تجرأابر:نولوقيو.۱ِ«اَوَرنممُکامليفْنمُمَسْفأاونوُكَتموال:مهيجيفةا
انىر:نولوقيو.ةيالا)4۲....مكرمموال:مهبيجيف.ةيألا4....ًاحلاصلمعت

.4نوملكتالواهيفاوئسخا#:مهبيجيفةيالا4....اهنمانجرخأ

.باذعلاةدشةياغكلذوًادبأاهدعب/نوملكتيالو]0۸[

اوعزج:لاق.ةيالا$....اربَصأارجايلَعاوس:هلوقيفملسأنبدیزنعو

.ةيآلا€....اَنربَصمََْكَرَجَألَءاَوَس:اولاقفةنسةئاماوربصوةنسةئام

ءاهلةياهنالاهعاونأليصفتوةلمجلاىلعمنهجباذعفانصأنمًافرطانركذدق

هللااضروةنجلاميعنتاوفةرسحباذعلاةدشنمهنوقاليامةدشنماهلهأىلعرومألامظعأو

ءةريصقمايأيفةريقحايندوةسيسخةوهشبكلذلكاوعابمهنألمهملععم«مهنعىلاعت

محرأهللاوءهباوثتاوفنموهباذعوهبضغنمانيجنينأهيلإعرضتنوىلاعتهللالآستف
.نيمحارلا

اهمىعنفانصأوةنجلاةفص

ْتَحْفَواَمْواَجاذىحامرتجْلاىلإمكبراوتتأنيِذَلاقي:ىلاعتهللالاق

٠.«يلماعلارجاْيَق»:هلوقىلإ.4ها
ءةنجلاباوبأنمبابىلإاولصواذإ:لاقفةيآلاهذهأرقهنأبلاطيبأنبيلعنعو

مهنوطبيفامبهذيفامهدحأنمنوبرشيفنانيعاهقاستحتنمجرخيةرجشهدنعاودجو
الومهراعشأريغتتالف«ميعنلاةرضنمهيلعيرجتفىرخألانمنورهطتيف«سأيوىذأنم
ْمُكَْلَعٌمالَس»:مهلنولوقيفةنجلاةنزخةكئالملامهلبقتستمثًادبأمهسوؤربعشت
نمكلهللادعأامبرشبأ:مهدحألنولوقيفنادلولامهاقلتتمث:لاق.ةيآلا....ْمُمِط
دق:لوقيفنيعلاروحلانمهجاوزأضعبىلإنادلولاكئلوأنممالغقلطنيمث:لاقةماركلا
نهادحإفختسيفيرثأبهتيأرانأ:لاق؟هتيأرتنآ:تلاقهبیعدیناکيذلاهمسابنالفءاج

لدنجاذإف/هناينبساسأىلإرظنهلزنمىلإىهتنااذإفءاهيابةفكساىلعموقتىتححرفلا[]

.٤٤:ةيآلا؛ميهاريإةروس(١)
.۳۷:ةيالارطافةروس()

١:ةيألا«ميهارب]ةروس(۳)

.۷۳٤۷:ناتيالارمزلاةروس(4)
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هللانأالولفقربلالثموهاذِإفهفقسىلإرظنيمثنوللكنمرفصأورضخأحرصهقوفؤلؤللا
قرامنوةعوضومباوكأوهجاوزأاذإفهسأرءىطأطيمث«بهذلهرصببهذيالأردقلجوزع

.ةيآلا4....َنَرَحْلاانَعَبَحْنايذلاهللُدْمَحْلا»ل:لاقفكتامثةثوثبميبارزوةفوفصم

نوميقيوءًادبأنوتوميالفنويحي:دانميدانيمث.ةيآلا4....اًذهِلاَناَدَهيذلاهللُدْمَحْل»
.ًادبأنوضرميالفنوحصيوءًادبأنونعظيالف

نماهنطابىريهلكرهوجلافانصأنمًافرغةنجلايفنإ»:لاقلِييبنلانعو

نذأالوتيأرنيعالامرورسلاوتاذللاوميعنلانماهيفواهنطابنماهرهاظواهرهاظ

معطأومالسلاىشفأنمل»:لاق؟فرغلاهذهنملهللالوسراي:تلق:رباجلاق.«تعمس

؟كلذقيطينموهللالوسرايتلق:لاق.«ماينسانلاوليللابىلصومايصلامادأوماعطلا

هيلعدروأءهيلعملسوملسملاهاخأيقلنمفكلذنعمكربخأسوكلذنوقيطييتمأ»:لاق

رهشماصنموماعطلامعطأدقفمهعبشيىتحهلايعوهلهأمعطأنمومالسلاىشفأدقفمالسلا

ىراصتلاودوهيلاينعيماينسانلاوليللابمادأدقفرهشلكنممايأةئالثوناضمر
.سوجملاو

رصق»:لاق.€نْدَعِتاَتَجيفٌةَيَطنِكاسَمَو»:ىلاعتهلوقنعمالسلاهيلعلئسو

رضخأدرمزنمًاتيبنوعبسرادلکيفءارمحةتوقاينمًارادنوعبسرصقلاكلذيفؤلؤللانم

روحلانمةجوزشارفلكىلعنوللکنمًاشارفنوعبسریرسلکىلعریرستیبلکيف
[۰٦٥]نوعبستیبلکيفماعطلانمانول/نوعبسةدئاملكىلعةدئامنوعبستيبلكيفنيعلا

.""'ءعمجأكلذىلعيتأيام-ةوقلانمينعي-ةادغلكيفنمؤملاىطعيوةفيصو

:لاقويلعثيدحنميذمرتلاهجرخأ:ثيدحلااذهىنعميف(۲/١۱)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(١)
ءابحإللققحملالاق.هظفحنمهيفملكتدقو:قاحسإنبنمحرلادبعثيدحنملإهفرعنالبيرغ
يذمرتلاحيحصيفينابلألاهححصو(١/٠١١۱)دنسملايفدمحأو«يذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط

.ىلعثیدحنم(٦٦۲/۲)

`۷7:ةيآلاةيوتلاةروس(۲)

باتكيفنايحنباخيشلاوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٠/۱۷۷)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۳)
ةريرهابأتلأس:لاقنسحلانعةفيلخنبنسحلاةياورنمةحيصنلاباتكيفيرجألاوةمظعلا
يرصبلانسحلاومتاحيبأنياهفرعيملةفيلخنبنسحلاو.حصيالوةيألاهذهيفنيصحنبنارمعو

؛ؤلؤلنمروصق»ثيدحلافرطدروأظفاحلانإ:تلق.روهمجلالوقىلعةريرهيبأنمعمسيمل
.اؤلؤللانمرصق»هدروأانهفنصملاو

۳/۳eج/تاريخلارطانق
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بابفالآةرشعهلةنجلايفرصقندعةنج:لاقهنعهللایضرباطخلانبرمعنعو

.نيعلاروحلانمًافلأنورشعوسمخبابلكىلع

اهنيطونارفعزاهبارتوةضفنمةنبلوبهذنمةنبلةنجلاطئاحنإ»:لاقلِييبنلانعو

.كسم

:ىلاعتهلوقو."صلاخكسمءاضيبةكمرد»:لاقةنجلاةبرتنعًاضيألئسو

.ةيالا4....مهناميإبمهبرمهيدهيو#

نميرجتمهناميإبةنجلامهييثيو«ضئارفلاىلإمهيرمهيدهي:لاقشاقنلاباتكيفف

نميرجتراهنآو.توقايلاورڌلاروصقرونيفرونمهروصقتحتنمينعيراهنآلامهتحت

اهیفمهاوعدءًادبأةقشممهبيصتالوءًادبأالمعاهيفنوفلكيال‹ميعنلاةنجيفمهفرغتحت

:اولاقبارشلاوماعطلااودارأاذإمدخلانيبوةنجلالهأنيبملعاذهف:لاقمهلاكناحبس
ةعبرأنممدخلامهيلعلخدوؤلؤللااهمئاوقليميفاليمتعضوةدئاملااذإفمهلاكناحبس
يفسيلماعطلانمنولةفحصلكيفةفيحصفلأنوعبسبهذلافئاحصمهعمفالآ

اهلبقاممضهتةبرشبىتأعبشاملكةوهشلانمبابفلأهيلعىقلأعبشاملكهلثماهتبحاص
اهروهظونولاهتحنجأواهرقانمتخبلا:لاثمأريطلاءيجتورامثلاناولأبنوتأيونيعبرأ

ررساهيفةفرغيهوخسرفيفخسرفتيبلايفهيدينيبفقتىتحرونًالالتت«نولاهنوطبو
همئاوقءريرحلانمنيللابطرلادرمزلاوتوقايلاناضبقباهطسوةكبشمنيضولاةنوضوم
نأولءايندلاراديفةفرغنيعبسرادقمشرفلانمهيلعةضفو/بهذءاحانجو«ؤلؤللا]

ريطلاو«نوبرشيونولكأيفءًاماعنيعبسضرألارارقغلبيملشرفلاكلتنمعقوالجر
ءاذکواذکنیعنمتىرشءاذکواذكةضوريفتيعرهللايلواي:هللوقتوهيدينيبفطصت

هاناولأريطلانمنولفلأنوعبسهتدئامىلعتعقواهتعنهتبجعأاهتيأفءاذكواذكيحيرو

.تومينمةنجلايفسيلهنأل؛ةنجلاىلإريطتمثبحأاماهنملكأيفءاوشفصنو
نمينعيكلمهيتأيهنأكلذو:لاقبرلادنعنمينعي.€مالَساهيفْمُهَيِحَتَو»:لاق

.؟كسملااهطالم»ظفلبيذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٠/۱۷۷)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۱)
لاقمهيفدانسإبديعسيبأثيدحنمرازبلاهاورولصتمبيدنعسيلويوقلاكلذبهدانسإسيللاقو

.حيحصدانسإبهيلعًافوقومهاورو
ناديعسيبأثيدحنمملسمهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٠/۱۷۷)ينغملايفيفارعلاظفاحلالاق(۲)

.هركذفكلذنع#3يلالأسًادايص
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ارقيكبرهللايلواي:لوقيفهيدينيبموقيفهبجاحهلنذأتسيىتحهيلإلصيالف«برلادنع

هلوقكلذو.نيملاعلابرهللدمحلا:اولاقبارشلاوماعطلانماوغرفاذإفمالسلاكيلع

.هلبقامرخآنکلو‹هبنوملكتيامرخأينعيسيلومهمالكينعي«ّمُهاَوُعَدرخو:ىلاعت

ندعاهلكةنجلاوةنجلاءامسأنممساندع:نسحلالاقِنْذَعتانج:هلوقو

ةرمةرشعةثالثمايأنممويرادقمىلع.«باَبلُكْنِمْمِهْيلَعَنولُخْذَيةَكِالَملاَو:هلوقو
ةرجشةنجلايفنإ»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعيبنلانعوندعتانجهللانمفحتلامهعم

.دودمملظومتئشنإاوؤرقااهعطقيالماعةئاماهلظهيفبكارلاريسي

تنكاموةيذؤمةرجشنآرقلاىفهللاركذدقوهللالوسراي:لاقفىبارعأهيلإلبقأو:لاق

هللالاق»:لاقًاكوشاهلنإفردسلا:لاق؟؟يهامو»:لاقاهبحاصيذؤتةرجشةنجلايفىرأ

ىلعاهنمةرمثلامسقنتمثرمثةكوشلكناكملعجيفهكوشهللادضخيدوضخمردسيفىلاعت

]51.""رخألاهبشي/نولاهنمامماعطنمًانولنيعبسونينا

تبلطولریرجاي:هللادبعنبريرجللاقفًاريغصًادوعذخأهللاهمحرناميلسنأيورو
ؤلؤللااهلوصأ:لاق؟رجشلاولخنلانيأف:تلق:لاقهدجتملاذهلثمًاديوَعةنجلايف

.€ناَمُرَوَلْخَتَوةَهِكاَفاًهِف:ىلاعتلاقوءرمشلااهالعأوبهذلاو

لالقلثماهبطرو‹للحاهفعسوبهذنماهعوزجةنجلالخن:لاقنسحلانعركذو

.دبزلانمنيلأو«لسعلانمىلحأو«نبللانمًاضايبدشأرجه

اهخيرامشورضخأدجربزاهبوركورمحأبهذةنجلالخنعوذج:لاقسابعنبانعو
دبزلانمنيلأو«لسعلانمىلحأوءنبللانمًاضايبدشأاهبطرو«للحلااهفعسوضييأرد

لالقلالاثمأهلفسأىلإءالعأنمدوضنمًاعارذرشعانثاقذعلالوط؛مجعاهنمءيشيفسيل

.ناكامكهللاهداعأالإءيشهنمذخؤيال

يفيبرجفناىتحهتکلسفرثوكلاتيطعأمث»:ءارسإلاثيدحيفلاقلييبنلانعو

.«ةنجلانامرنمٌةبحايندلانامرنمةنامرلااذإفةنجلا

.ةريرهيبآثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(١/۱۷۸)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۱(

نعدهزلايفكرابملانباهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٥/۱۷۸)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(۲)
.ةمامأيبألرکذريغنمًالسرمرماعنبمیلسنعورمعنبناوفص
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نمرواسأاهيفنولحي#:ىلاعتلاقوقفانملاهلكأيال:لاقهبسحأ:نسحلالاق

.ةيألا4....بهذ

ةليلرمقلاةروصىلعمهتروصةنجلاجلتةرمزلوأ»:لاقٍَييبنلانأةريرهيبأنعو

نوطخمتيالواهيفنوقصبيالءامسلايفموجنلاءوضكمهنولينيذلامثمهنولينيذلامثردبلا
مهنمدحاولكلوكسملامهحشروةضفلاوبهذلانممهطاشمأومهتينآاهيفنوطوغتيالو

دحاوبلقىلعمهبولق«ضغابتالومهنيبفالتخاالمحللاءارونماهيقاسخمىريناتجوز

.(ایشعوةركبهللانوحبسي

.٩«ةلحنوعبسةجوزلكىلع»:ىرخأةياوريفو/[0
:لاق.ةيآلا4....بَكَذنَِرواَسَأاهيَنْوَلَحَي»:ىلاعتهلوقيفمالسلاهيلعلاقو

."«برغملاوقرشملانيامءيضتهيفةؤلؤلىندأناجيتلامهيلعنإ

.ةميخعمجيهوماييهف»تاسوجميأٌتاَروُصَقَمروُخ»:ىلاعتلاقو

اهنمةيوازلكيفليمنوتسءامسلايفاهلوطةفوجمةردةميخلا»:يَييبنلالاقو
«نورخألاهارياللهأنمؤملل

.بهذنمعارصمفالآةعبرأاهلخسرفيفخسرفةفوجمةردةميخلا:سابعنبالاقو
نيبامكنيشارفلانيبام»:لاق“ڳٍةَعوُفرَمشْرَفَو»:ىلاعتهلوقيفمالسلاهيلعلاقو

”ءضرألاوءامسلا

نيميلاباحصألجزمی:لاقمينستنمەجازموچ#:ىلاعتهلوفيفدوعسمنبانعو

.افرصنويرقملااهبرشيو

.هيلعقفتم:(١/۱۷۹)ينغملايفيقارعلاظناحلالاخ()

نوددیعسيبثيدحنميذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(۱۷۹/)ينغملايففيقارعلاظفاحلالاق(۲)

:دعسنيدشارثيدحنملإفرمتاللاقوةيلاركذ

۷۲:ةيآلا؛نمحرلاةروس(۳)

ىسوميبأثيدحنمهيلعقفتم:ثيدحلارادةعبط(٥/۱۷۹)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق()

.يرعشألا

.٢٤۳:ةيالاءةعقاولاةروس(٥)

نيبامكامهعافترا»:ظفلبيذمرتلاهجرخأ:ثيدحلارادةعبط۱۷۹/۱ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق(1)

.دعسنبدشارثیدحنملإهفرعنالبيرغ:لاقو«ضرألاوءامسلا
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ةضفلالثمضيبأبارشوه:لاقكسمهماتخ#:ىلاعتهلوقيفءادردلاوبألاقو

الإحوروذقبيملاھجرخأمثهيفهديلخدآایندلالهآنمالجرنآول«مهبارشرخآهبمتخی

.اهبيطدجو

مهؤاسنومهلاجرمهلكاهنولخديالةنجلالهأنإ»:لاقهنأيييبنلانعنسحلانعو

ًابرعءاسنلاو«؛نوطخمتيالو«نولوبيالءًاعارذنيتسمدآلوطىلعةنسنيثالثوةثالثيفالإ

:لاقوءارذقنهيفسيلينعيةجاحنيضقيالو.؛نضخفنيالو«ندليالو«نضحيالًابارتأ
اهفيصنلوءًاحيراهنيبامتألموتءاضألضرألاىلعتعلطاةنجلالهأءاسننمةأرمانأول»

.٤اھرامخينعي-اهيفاموايندلانمريخاهسأرىلع

يفاههجوىلإرظنت»:لاق.”ناَجْرْمْلَوتوتانُهَنأَك:ىلاعتهلوقيفلاقو
[14°]نوكيو«برغملاوقرشملا/نيبامءيضتلاهيلعةؤلؤلىندأنإوءةآرملانمىفصأاهردخ

.«كلذءارونماهيقاسخمىرُيىتحرصبلااهذفنيًابوثنوعبساهيلع

سيللمعىلعمداخفلآهدنعناكنمةلزنمةنجلالهأىندأنإ:رمعنبهللادبعلاقو

ةعبرأوءءاروحةئامسمخجوزتيلةنجلالهأنملجرلانإ»:مالسلاهيلعلاقو«هبحاصهيلع

.«ایندلايفهرمعردقنهنمةدحاولكقناعيبيثفالآةينامثوركبفالآ

اهراهنأوءءالدلالثماهنامرنإ:لاقفةنجلافصويفةلمجيرصبلانسحلانعيورو

ةذلرمخنمراهنأوءلاجرلاهفصتملىفصملسعنمراهنأوءهمعطريغتيملنبللالثم

نذاالوتارنيعالاماهيفناو«سوؤرلاهنمعدصتالوءمالحألاهفستال‹نيبراشلل

ءدحاونسيفةنسنيئالثوثالثءانبآنومعانكولمرشببلقىلعرطخالو«تعمس

‹راتلامهبتنامطاو«باذعلااوتمأدقدرمدرجلحكءءامسلايفًاعارذنوتسمهدحألوطو

ءۇلؤللااهمركواهلخنواهقورعنإو؛دجربزوتوقاينمضارضرىلعيرجتلاهراهنأنإو

اهيفمهلنإوءماعةثامسمخةريسمنمدجويلاهحيرنإوءهللاالإاهملعملعيالاهرامثو
مهنأكنيعلاروحلامهجاوزأوءاهيفنوروازتيتوقاينماهجورسواهتمزأواهلاحرةفافهايل
كلتءارونماهيقاسخمىريفءاهسبلتةلحنيعبساهيعبصأنيبذخأتلةأرملانإونونكمضيب

.٠0۸:ةيآلا‹نمحرلاةروس9

نيثدحملاتاقبطيفخيشلاوبأهجرخأ:ثيدحلارادةعبط(٥/۱۸۲)ينغملايفيقارعلاظفاحلالاق)۲(

هدانسإونهلهقانعهيفرکذيملو.(ءاروحةثام»:لاقهنألإىفرأيبنباثیدحنمةمظعلاباتکينو

.فيعض
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الوءاهيفنوطخمتيال«توملانمداسجألاوىوسلانمقالخألاهللارهطدقءةلحنيعبسلا

سيلهنآامآءایشعوةركباهيفمهقززمهل«كسمحشروءاشجوهامنإونوطوغتيالو«نولوبي
ءةلزتممهاندأةنجلالخدينمرخآنأوءودغلاىلعحاورلاو«حاورلاىلعودغلاهيفركبليلدل

يفهلحسفيوءؤلؤللامايخوةضفلاوبهذلاروصقيفماعةئامةريسم/هرصبيفهلدمينم[٥]

؛بهذنمةفحصفلأنيعبسبهيلعىدغيءاندأىلإرظنيامكهاصقأىلإرظنيىتحهرصب
ءهلوأمعطدجيامكهرخآمعطدجی«یرخألايفسيلنولةفحصلكيفءاهلثمبهيلعحاريو

الوعدصاهيفسيلتيبفلأنوعبسرادلكيفءرادفلأنوعبساهيفةتوقايلةنجلايفنإو

.بقت

امكهاصقأىريةنسفلأهكلميفريسينملةلزنمةنجلالهأىندأنإ:لاقدهاجمنعو

.هاندأیری

نمراوسةروسإةثالثهدييفوالإةنجلالهأنمدحأسيل:بيسملانبديعسلاقو

.ۇلۇلنمراوسوءةضفنمراوسو«بهذ

اهنيمينعىشمتشماذِإءانيعلااهللاقيءاروحةنجلايفنإ:لاقةريرهيبآنعو

لاقو؟ركنملانعنوهانلاوفورعملابنورمألانيأ:لوقتيهوءةفيصوفلآنوعبساهراسي

رونةبعكلابرويهءاهلرطخالةنجلانإ؟ةنجلاىلإرمشملهالأ»:هباحصألمالسلاهيلع
ةرثكيفةليمجءانسحةجوزوءةريثكةهكافو«درطمرهنوءديشمرصقو«زتهتةناحيروءالالتي
اهلنورمشملانحن:اولاقءةميلسةيهبةيلاعراديفةرظنوًادبأماقميفوءةمعنو

نوعلاهللابو-هيلعضرحوداهجلاركذمثهللاءاشنإاولوق:لاقءهللالوسراي

.-قيفوتلاو

يفعمطمالوءاهلرمشتلاوءاهيلإقوشلاىلعلقاعلاهبنيامةنجلاةفصنمانركذدق
بلقىلعرطخالو«تعمسنذأالو؛تأرنيعالاماهيفذإءةنجلاميعنفانصأليصفت
الولوحالو«ليكولامعنوانبسحوهوءقيفوتلاولوحلاهبو«مكحأوملعأىلاعتهللاورشب

ميركلايبنلادمحمانالوموانديسىلعكلالجبمِهّللايلصوءميظعلايلعلاهللابالإةوق

هدماحمعيمجبهللدمحلاو«نيبرقملاةكئالملاونيلسرملاوءايبنألاعيمجىلعوميحرلافوۋرلا

يطويسلاو.(٥۹۸)عماوجلاعمجيفيطويسلاو)٢٢٦۲)نامظلادراوميفيمثيهلا:ثيدحلافارطأ)۱(

فاحتإيفيدييزلاو.(۸/٩١4ء٦/1۹٦٥؛‹٤/۱۱۷)ریثکنباو(۱۸۷/۲ء۱/۱٦۳)روثنملاردلايف
.(١۱۷)يقهيبللتافصلاوءامسألاو(١۱)زنكلايفذيدنهلايقتملاو(٠٠۱/۸٤٥)نيقتملاا
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ملقلاهبىغطو«مدقلاهبتلزاملكنمىلاعتهللارفغتسأانأو ملعأملامواهنمتملعام

.انبتکنمهریغواذهانباتکيف

:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقللاثتماانموقبتكنمهرثكأو«ىتشبتكنمءانفلأامنإو
[٦٦٥]وأناکًاسحهبڭكءاچ.ايلادروءًاضيغبوأناكًابيبح/هبكءاجنممقحلا|قإ» ویبهبنم:نمملبقإ
.7

ء«باوصوأناكًاطخىلعهفلؤمبلبتهأملوباتكلكنمعفانلاملعلاتجرختساف

نمهملعوقحلامهفناسنإلاىلعهللاةجحذإء؛مومسلاوكوشلانيبنمموهفملاقحلاتلقنو

‹يلاعفأتفلاخيتلايلاوقأعيمجنمهللارفغتسأانأو-قيفوتلاهللابو-ناسلواهعمسةغليأ

هتدعودعولكنمهرفغتسأو«هتيصعمىلعاهبتيوقتفيلعاهبمعنأةمعنلكنمهرفغتسأو
هلسیلامهطلاخفههجوهبتدرألمعوملعلكنمهرفغتسأوهبفوأملمثيسفننم

عنصتىلإاناعدوأءاضرهيفهللسيلامتفلاخةكرحوةرظنوةرطخوةوطخلكنمهرفغتسأو

ةبوتلاهدعبوجرننحنوءانرهظأيهنوأرمأوأملعوأمالكوأمانفلأباتكنمءايرو
«ميمعهمركوءةعساوهتمحرنأل؛انلقوهانفنصاميفهترفغموهللاةمحرانلمشتنأرافغتسالاو

.-ةيادهلاوقيفوتلاهللابو-ضئافقلخلافانصأىلعهدوجو

تاريخلارطانقباتكنمثلاثلاءزجلاعبطمتدق

همزتلمةمذىلعةيمحملارصمبنوليطبةنئاكلاةينورابلاةعبطملاب

هءايبنأريخهاجبمهنوعيفهللاناكهاكرشوينورابلادمحمخيشلاذاتسألاةرضح

.۱۳۰۷ةنسةيناثلاىدامجىفهؤاهتناقفاودقو

هرخايفةدايزبيمليدلاىلإهازعوسابعنياقيرطنم(۲٥۳۱٤)لامعلازنكيفيدنهلايقتملاهركذ()

۔؟اییحناکناوریہکوآریغصنمهبءاجنمىلعلطابلاددراو»





تاعوضوملاسرهف

ةرشعةيداحلاةرطنقلا

سفنلاةرطنق

VOىوقتلاماجلباهماجلإوسفنلامذيفلصف

Aیوقتلايفلصف

NWSسفنلاماجلإةيفيكيفلصف

اىوهلاركذوةمدقملايفلصف

LEبلقلاركذيف:لوألابابلا

6هبقلعتيامولمألاىف:ىلوألالصفلا

TÊايندلادعاوقدحأوهولمألايفلصف

LWرشلاوءالبلالصأيهيتلالاصخةتسلانايبوصرحلايف:يناثلالصفلا

Peهجوأةثالثيهوةعانقلانايب

WYةسمخوهوةعانقلابسكييذلاءاودلانايب

WTبضغلامذيف:ثلاثلالصفلا

WÎبضغلاةقيقحنايب

EÊبضغلاجيهياميفلصف

TWEEبضفغلاجالعيفلصف

EVظيغلامظكةليضفيفلصف

Eملحلاةليضفيفلصف

OUملحلايفةدراوراثآيفلصف

04مالكلانميفشتلاوراصتنالازوجييذلاردقلانايبيفلصف

Usهريغودسحلانمهجئاتنودقحلايف:عبارلالصفلا

1WPPEوفعلالضفيفباب



٢oتاعوضوملاسرهف

Wدسحلاىفلصف

V1دسحلاىفةياكح
VEدسحلاةقيقحيفلصف
VÎدسحلابايسأوةسفانملانايبيفلصف

۸Mبلقلانعدسحلاضرمهبيفتياميفلصف

NÊلخبلامذيف:سماخلالصفلا

مءالخبلارابخأيفلصف

الخبلاجالعيفلصف

۹نينرقلايذةياكحىفلصف

0ءاخسلالضفيفلصف

TEءايخسألاتاياكحركذ

۱۱۷ءاخسلاولخبلادحيفسانلافالتخايفلصف

Aبابسألنوكيءادتباعقييذلالاونلانايبيفلصف

ESهلضفوراثيإلانايبيفلص
۴Fلاجعتسالايف:سداسلالصفلا

LARSقفرلاةليضفيفلصف

Aقلخلانسحيفلصف

NÊناسللايف:يناثلابابلا

Ê۴هبقلعتياموبذكلايف:لوألالصفلا
60£دعولافلخيف:يناثلالصفلا

V٤ةبيغلايف:ثلاثلالصفلا

N0۹ةياعسلاوةميمنلايف:عبارلالصفلا

N0۴ناسللاتاركنمنمةلمجلعماج:سماخلالصفلا

WEناسللاظفحلوضفيف:سداسلالصفلا

NOeرسلانامتکيفلصف

N0۹ةروشملايفلصف

NEESةحيصنلايفلصف

۱10حدمتلاوحدملاىلعناسللاظفحيف:عياسلالصفلا



۳تاعوضوملاسرهف

aكحضلاوحازملايفلاسرتسالانمناسللاظفحيف:نماثلالصفلا

NAEحرفلاوكحضلايفلصف

WVهينعيالامعوةتامشلانعناسللافكيف:عساتلالصفلا

VEمالكلاةليضفوتمصلايف:رشاعلالصفلا

VVمالکلاةليضفيفلصف

NAÊعمسلاهيزنتيف:ثلاثلابابلا

ATرصبلاضغيف:عيارلابابلا

۹6مارحلانعجرفلاطبضيفلصف

۹نائيشيهوانزلايعاودنايبيفلصف

TOءاسنلاولاجرلانمءافعألاتاياكحيفلصف

VEeلوصفةئالثهيفوهحالصإونطبلاظفحيف:سماخلابابلا

VEمارحلاةمذميف:لوألالصفلا

RWلالحلاةليضفيف:يناثلالصفلا

VOAاهبقلعتياموةهبشلايفلصف

Y4لالحلانملوانتلاوةهبشلاومارحلادحيف:ثلاثلالصفلا

VSنامزلااذهيفنيطالسلازياوجيفةلأسم

YYتالماعملايفرظنهلسيلنمممهريغوقاوسألالهأةالصيفةلأسم eee

VNeeماسقأثالثهيفولالحلانمذخألايف:عبارلالصفلا

YEتافآةرشعيهولالحلالوضفتافآيفلصف

Y\Veةنسحوريخريصيىتححابملاطرشنايبيفلصف

VAeنائيشوهوبارشلاولكألاىلإيعادلانايبيفلصف

Y۹ةسمخلاءاطعألاتاعارمىفلصف

ةرشعةيناثلاةرطنقلا۱

ضراوعلاةرطنق
YEهبقلعتياموقزرلايف:لوألابابلا eeeESS

YAةعبرأيهوقزرلاماسقأنايبيفلصف

YWهانعمولكوتلالحميفلصف

Oلكوتلاىنعميفةلأسم



٤oتاعوضوملاسرهف

YOبلقلاىلعرطختيتلاراطخألاباب:يناثلابابلا

YPىلاعتهللرومألاضيوفتيفلصف

YAeهدضوهدحوهانعموضيوفتلاعضومنايبيفلصف

YWربصلاوبئاصملاباب:ثلاثلابابلا

YEYةتسيهوربصلاماسقأنايبيفلصف

YOOايالبلاىلعربصلاءاوديفلصف

YOAةددعتمتاياكحركذ

VYیعارتيتلاربصلاطورشنايبيفلصف

.WVeامهعاونأدورووردقلاوءاضقلايف:عيارلابابلا

.VOeةداعسوةواقشورشوريخاهنمغورفملارومألانايبيفلصف

.VTeرذحلاوبلطلانيبوردقلاوءاضقلانيبعمجلايفلصف

YANيكلاوبطلاوميامتلاواقرلايفلصف

WAVلقعلادسفتيتلاءايشألانايب

TAAةناهكلاوموجنلابقيدصتلانعيهنلانمدروامنايبيفلصف eee

TVةريطلاولأفلايفلصف

Y0هرمألميلستلاوهللاءاضقباضرلايفلصف

ةرشعةثلاثلاةرطنقلا

اجرلاوفوخلاةرطنق
YAفوخلايف:لوألابابا

OWطورشبالإاهبلاطلحصتاليتلاةدابعلانايبيفلصف
WVءاجرلايف:يناثلابابلا

Weeلمعلاةمتاخوهودحاولصأىلإعجريهلكرمألانأملعالصف

Nفوخلانعكفنياليقيقحلاءاجرلانأملعاولصف

۳F.....نظلانسحيفةريثكلارابخألاتءاجدقسيلأليقنإفلصف eee.

W0نزحلانوكيفوخلانكمتنمولصف

WAeدتشاوبلقلايفرثكاذإنزحلانايبيفلصف

WYNهبضغتقبسيتلاهللاةمحرةعستركذاذإكنأرمألاةلمجولصف eee



ةرشعةعبارلاةرطنقلا

ةدابعلاةرطنق

PYFةنطابلاوةرهاظلاهتوالتبادآونآرقلالضفيف:لوألابابلا eee.

۴۳YEنامسقهيفونيرصقملامذوهلهأونآرقلالضفيف:لوألالصفلا eee.

WYeةرشعيهوةوالتلابادآرهاظيف:يناثلالصفلا

WFOةرشعيهوةوالتلايفنطابلالامعأيف:ثلاثلالصفلا ee

PEOيأرلابهريسفتونآرقلامهفيف:عبارلالصفلا

.WOYeرافغتسالاوراكذألاوةيعدألافانصأيف:يناثلابابلا

POYهیادآوهعاونأوءاعدلايف:لوألالصفلا

POYءاعدلاةليضفيف:لوألامسقلا

POWeنآرقلانمةبختنمةيعدأيف:يناثلامسقلا

POVةنسحتسمةبعدأيف:ٹثلاثلامسقلا

۳Oeetنيحلاصلاوءايبنألاىلإةبوسنمةيعدأيف:عيارلامسقلا

POTمالسلاهيلعيبنلاءاعدنايب

WITمالسلاهيلعمدآانوبأءاعد

WYمالسلاهيلعليلخلاءاعدنايب

EEمالسلاهيلعیسیعءاعد

WITمالسلاهيلعرضخلاءاعدنايب

۳1Eةصوصخملاعفأوةصوصخمتاقوأدنعةنسحتسمةيعدأيف:سماخلامسقلا ee.

PVEeةرشعيهوءاعدلابادآيف:سداسلامسقلا
PAYركذلاةليضفىف:ىناثلالصفلا
WAYةلمجلاىلعهتليضفيف:لوألامسقلا

WAEركذلاسلجمةليضفيف:يناثلامسقلا

۴WAOليلهتلاةليضفيف:ثلاثلامسقلا

PATحيبستلايف:عيارلامسقلا

WAYمالسلاهيلعيبنلاىلعةالصلاورافغتسالايف:ثلاثلالصفلا eee.

,PANeمالسلاهيلعيبنلاىلعةالصلالضفيفلصف
WAWرابتعالاوركفتلايفلصف

٠٢٠۳۹.ةبستكملالامعألاوةينيدلالامعألاىلإةفاضإلاباهطبضوركفلايراجمنايبيفلصف



تاعوضوملاسرهف۹
۳40تائيسلاويصاعملايف:لوألالصفلا

W0تاعاطلايف:ىناثلالصفلا

WTeتاكلهملاتافصلايف:ثلاثلالصفلا

.PAVeاهبقلعتياموتايجنملايف:عبارلالصفلا

WAAتاقولخملايفركفتلايف:سماخلالصفلا

0£.ةعبسيهوراهنلاداروأنايبوتاقوألاوداروألاىلعةدابعلابيترتىفلصف

EVةسمخيهوليللاداروأنايب

EAةرشعيهومونلابادآنايب

ETليللامایقطورشنایبيفلصف

رشعةسماخلاةرطنقلا

تاعاطلايفحداوقلاةرطنق

E10اهبقلعتياموءايرلاىف:لوألابابلا

EVءايرلاةقيقحنايبيف:لوألالصفلا

EVءايرلايفنبتارميف:يناثلالصفلا

SAEصالخإلايف:ثلاثلالصفلا

EVOصالخإلاىنعميفءاملعلالاوقأفلتخاوةلأسم

EYOهبقلعتياموصالخإلاىنعميفًاضيأةلأسم

.EYOeةمومذملالاصخلانمءايرلاهثروياميف:عبارلالصفلا

.EVeنالاحهلوءادتقالللمعلاراهظإيف:سماخلالصفلا

EVVeهبقلعتياموهبابسأوبجعلايف:يناثلابابا

EYAهبقلعتياموبجعلابابسأيفلصف

EVلمعلاوملعلابباجعالايفنياميفلصف

EVًاطخلايأرلابباجعالاهبيفنياميفلصف

EWةيويندلابابسألانمباجعالاهبعقياميفلصف

EWNهبقلعتياموربكلايفلصف

EWهبقلعتياموربكلاىنعميفلصف

EWeeربكلانمفراعوأملاعولخينألقءاملعلاضعبلاقةدئاف

EWلمعلايفحداقنمءايرلاوبجعلاىوسلهفليفنإفلصف ee.



o۷ الموضوعات  سرهف
AKSامهبابسأوبجعلاوءايرلانمةمدقتملاحداوقلايفلصف

ةرشعةسداسلاةرطنقلا

ركشلاودمحلاةرطنق

TTامهمكحوامهانعموركشلاودمحلاةقيقحيفلصف

.EEeيمدالاهيلعردقيالىلاعتهللانمةمعنلاىلعركشلايفلصف

EEنيتلصخركاشلاهبديفتسيركشلانأيفلصف

EEEرکشلاعضومامفليقنإفلصف

TTSرباصلامألضفأركاشلافتلقنإفلصف

.EETeةرطنقلاهذهعطقيفدوهجملالذببيخأايكيلعفلصف

EETهبكيلعيذلالوألالصألانايب

EVًاضيأيناثلالصألانايب
EEAةمعنلافرعتىتحدوهجملالذببكيلعفلصف

ةرشعةعباسلاةرطنقلا

ةمتاخلاءوسةفاخمداهتجالاةرطنق

ةمايقلارومأنمكلذدعباموربقلاوتوملاركذو

EOةبقارملاوداهتجالايف:ىلوألاةلمجلا

£01.eةراجتلايفهبحاصلكيرشلاةطراشمبهيبشتاذهوةطراشملايف:ىلوألالصفلا

EOاهبقلعتياموةبقارملايف:يناثلالصفلا

EOVلمعلادعبسقنلاةبساحميف:ثلاثلالصفلا

OAاهريصقتىلعسفنلاةبقاعميف:عبارلالصفلا

EOاهبقلعتياموةدهاجملايف:سماخلصفلا

EYاهتبتاعموسفنلاخيبوتيف:سداسلالصفلا

EAseeكلمعةراقحوكسفنخيبوتبهللاكديأكيلعفلصفلا

.EVنيرسخألانمتنكآلإولفاغلااهيأكتدقرنمهبتنافلصف

VYلوصفةلمجاهيفوةمايقلامويلاوهأوتوملاركذيف:ةيناثلاةلمجلا eee.

EVهبقلعتياموتوملاركذيف:لوألالصفلا

EVEeركفتلاتوملاركذببلقللءاودعفنأنأملعاةدئاف

EVتیملاسفنجورخيفلصف

 



o۸تاعوضوملاسرهف

EASيقشلانمديعسلاتومتامالعركذ

EASهبقلعتياموربقلاركذيف:يناثلالصفلا

EATeeةبذاكًانونظتوملاةقيقحيفسانللنأملعالصفلا

ENEتوملادعبحاورألارقتسميففالخلانايب

E۸AOeةمدقمهيفوةعاسلاطارشأيف:ثلاثلالصفلا

E۸AOeةعاسلاطارشأىلعلدتتامالعيفةمدقملانايب

EATeاهبرغمنمسمشلاعولطيف:لوألامسقلا

EAVلاجدلايف:يناثلامسقلا

EAAeمالسلاهيلعميرمنباىسيعلوزنيف:ثلاثلامسقلا

EAAجوجأموجوجأيجورخيف:عبارلامسقلا

TSةبادلايف:سماخلامسقلا

Eكلذريغوفوسخلايف:سداسلامسقلا

ETةعاسلامايقيفلصف

ETروصلاخفنةفص

EEةيناثلاةخفنلاةفص

E0ةنلاغلاةخفنلاو

ETهلهأوهلاوهأورشحملاةفص

EVةمايقلامويقرعلاةفص

E۹رشحملايففوقولاةفص

000WEESةلأسملاوباسحلاةفص

O0]WEEEفحصلاةفص

O0۴طارصلاةفصونازيملاةفصوضوحلاةفص

O00ةمايقلامويصاصقلايفءاجامنايب

000TEESةمايقلامويةعافشلاركذ

OTاهنمهللاانذاعأمنهجةفص

Oاهميعنفانصأوةنجلاةفص




