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هللدمحلا‹نيلسرملافرشأدمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاونيملاعلابرهللدمحلا

ةمعننماهبمظعأومهداسجأةايحعممهبولقةايحبنیحلاصلاهدابعىلعنانممیرکبرنم
دهشأو.ميظعلالضفلاهلهلكيرشالهدحوهللاالإهلِإالنأدهشأو.دابعلابراهيلعدمحي

ًامالسوًةالصفنيقيلاهاتأىتحهبريفدهاجوةنامألاىدأوةلاسرلاغلبهللالوسرًادمحمنأ

.هردقةلاسرلابمظعوهقلُخلمكلوسرنمهيلع
رونلاىلإلالضلانمسانلانودهيةمئأدمحمةمأنملعجيذلاهللدمحلاف:دعبو

نماهيفاموايندلايفنيدهازًانارفغوًاوفعمهبرنمنيجارةرخألاقيرطىلإمهيديأبنوذخأيو
انسفنأرورشانيقينأو«بولقلاتوملاحانبولقييحينأىلاعتهللالأسناننإمثةلئازضراوع

نأوءروهدلابئاصمنيملسملاهدابععيمجنعوانعليزينأوًاجرفانبوركمللعجينأو

انرشحينأوءًاناوضروةنجةرخألاىفانلبتكينأوهاضراهيفةايحايندلاهذهىفانللعجي

نيعمجأهتباحصوهلآىلعوهيلعمهلايلصودمحمانديسءاولتحتنيملسملاهدابعرئاسو

..نيمآ

يتلاراثآلاوثيداحألاوتايآلانمريثكلاعمجباتكتاريخلارطانقباتكفدعبامأ

بيطباتكوهو.ةلاحمالةينافاهنأنايبوايندلاةايحلاىلإةرظنلابيوصتىلعسفنلايبرت
هتناخفهترکاذوهظفحنمهيفثيداحألاوتايآلابلغأرطسهفلؤمناكنإوءهيفاملسيفن
باب»يفهمالككلذىلعليلدلاوهللامحرنمالإهنمملسياليرشبعبطاذهوةريثكًانايحأ

اهيفىظفحفًاميدقاهتأرقتاياكحلاهذهو:لوقيثيحخم١٠ص(ءايخسألاتاياكح

نمتلدبامىلعهللارفغتسأانأواهانعمبتيتأدقفاهظافلأحيرصبتآملنإيلعلوبرطضم
.اهريغوظافلألا



ةمدقملا(ں)

.ملعأهللاوخسانلاطخهلعلوخيشلايسنامريثكف:تايآلاامأ

وأهانعمبهنأکوثيدحلاقاسفثيدحلانسمعمهمالکخيشلالخدأف:ثيداحألاامأو

ةلاحلاهذهبانلادباموهبيوصتانعطتساامبيوصتانيعاردقلو.يبنللكلذةبسنعمهلًاحرش

هيففرصتامنودصتلابالقتبتكلاضعبنملقندقخيشلانإمث«دادسلاولوبقلالأسنهللاو

وزعيملبلاغلايفويلازغلامامإللةليلقنايحأيفكلذازعوءنيدلامولعءايحإباتكلثم

ةلثمأنموهعضاوميفهيلعهيبتتلاانلواحدقوفلؤملامالكنمهنأءىراقللليخيلهنإىتحهيلإ

لوبقىلإلاحرلادشهتزاجإيفيلازغلاخيشلاىلعهيفدري۸1۹صءاجامكلذ

اذههباتكيفخيشلادمتعاامك.«يبرعلاثارتلاءايحإرادةعبط»(١/٥٤۲)ءايحإلايفيلازغلا

باتك:اهنمبتكلاضعبىلعكلذىلإةراشإلاقبسامكنايحألابلغأيفهلقنامىلع
‹مكحلاروثنمباتکو‹رهاوجلابادکءبولقلاتوفباتکء؛كولملاجارسباتکوءءايحإلا

.ةداعسلاةجحمباتكو

باتكلايدينيب
يوتحتدقوباوبأةدعلةرطنقلكرطانقةدعىلإتاريخلارطانقهباتكفلؤملامسق

ثيداحألاوةينآرقلاتايآلانمريثكىلعىوتحاباتكلانأامكءلوصفةدعىلعباوبألا
لوصفنمًاديدعباتكلاذخأامك«باتكلاعيضاوممدختيتلاتاياكحلاوراثآلاوةيوبنلا
نايحأيفالإفلؤملااهيففرصتيملوصنلابنيدلامولعءايحإيلازغلامامإلاباتكباوبآو

فلؤملاةمجرت
.يسوفنلايلاطيجلاىسومنبليعامسإ:همسا

.يلاطيجلاهبقلوءرهاطوبأ:هترهشوهبقلوهتينك
نيسمخلاءاملعنمهنأبلاقيبايسلادومحمنبملاسخيشلانأريغهفرعنمل:هدالیم

ىلعهداليمنسقيقحتعطتسنملنإو:لافونماثلانرقلايفلوألاوعباسلانرقللةيناثلا
.قشحتلا



(ج)ةمدقملا

ىسيعنبىسيعىسوميبألاثمأهرصعءاملعربكأنمملعلاذخأ:ةيملعلاهتايح

.زيزعابأخيشلابحاصامك.ةميظعلاةسردملابحاص.ه۷۲۲ةنسىفوتملايسيمرطلا

بدألايفيريرحلاتاماقموءرضنلانبالمياعدلاناويدظفحةظفاحلايوقهللاهمحرناكو

ينالجراولابوقعييبأمامإللفاصتإلاولدعلاباتكظفحيناكوءةنسلاوراعشألاويبرعلا

.وحنلايفجاجزلالمجو

نعيهنلاوفورعملابرمألاوةوعدلارشنللاحرتلاولقنتلابيلاطيجلاخيشلالغتشا

هلاوداكفءاملعلاىلعاهيفرهظفةرظانم:هلدقعسلبارطلماعنكلسلبارطىلإرفاسوركتملا

ةبرجىلإجرخوهحارسقلطأفيكمنباناوريقلابحاصهيفحدميًارعشبتكفنجسىتح
.هتايحرخآىلإاذكهفنصوًرقفةبلطلاهيلععمتجاوءاقلنسحأيفاهئاملعهاقلتو

:اهنمةليلجفيلاتخيشلافلأ:هتافلؤم

.دعاوقلا-١

حوننبحتفرصنيبأخيشلل نيدلالوصأيفنكاسيبأةينونيأ-ةيلونلاحرش١
.ياشولمقلا

.ميسقتلاوبرضلابباسحلاهيفعضويذلا«ضئارفلاباتك۳

.كسانملاوجحلاباتك٤

.ءازجأةثالثيفةمئألاىواتفعومجم-٥

.لئاسرلايفعومجمباتک٦

.ةيرعشلاهتكلمىلعلدتةيهقفدئاصق۷

.تاريخلارطانقباتك۸

.مالسإلادعاوقباتك٩

طوطخملافصو

.تاريخلارطانق:طوطخملامسا

.يسوفنلايلاطيجلاىسومنبليعامسإرهاطوبأ:فلؤملامسا

:قاروألاددعىلامجإ

.ةرهاقلابليىفطصملاةبتكم:ًايلاحطوطخملاهوجوناکم



)د(
ةمدقملا

.ةرهاقلابٍهِيَيىفطصملاةبتكم:هنروصمردصم

:ءازجأةثالثىلإمسقي:طوطخملاميسقت

.ةحفص4٤۹٤:لوألاءزجلا

.ةحفص۷:يناثلاءزجلا

.ةحفص٦٠٠:ثلاثلاءزجلا

.مس۱۸٠×١٠:تاحفصلاساقم

.ةحفصلكيفًارطس٢۲:رطسألاددع

.نايحألاضعبيفلوكشمطوقنمديجيخسن:طخلاعون

باتكلاقيقحتجهنم

.هبيترتوطوطخملاخسنبانمق

.فورحىلإتاحفصلامستماومقرةحفصلكج

ديعسلادمحمخيشللثيدحلافارطأةعسومنمثيدحلافارطأضعبانركذ۳

.لولغز

.يبرعل!ثارتلاءايحإرادةعبطوثيدحلا

يفرافسألالمحنعينغملاباتكىلعثيداحألاىلعانمكحبلغأيفاندمتعا٥
.يقارعلاظفاحللرابخألانمءايحإلايفامجيرختيفرافسألا

.نيفلؤملامجعمباتكنممالعألاضعبلةمجرتبانمق1

.لكشلابةينآرقلاتايألاطبضبانمق۷

.دادسلاوقيفوتلالأسنهاو
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Bee قضوامايو

كقتكوادالسوهلعهد|لصدوسر:ءثرال لفوةفمرامهوسلابترامالرضاإضنئرإامو
۱لععدةرارعازاایوروكلاش5يىا

لاغلىانتميذخافىاكa“دکهداك

ےکرییسارخب@عادقرصکل1
ىلاوتناەعزازیا تلا

اىالتناعاشۇاابوناسنالاءiصاناكانو

فداامالازعاعشاباعمرفتندناالاغ
me  نظارنمزالامالاکيجفنالائاواش

ثلاثلاءزجملانمىلوألاةحفصلا
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ہیجاازحلاو
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ا

نعسدقتملاءءاقبلاوةموميدلابدرفنملاءءايربكلاوةيهولألابدحوتملاهللدمحلا

ناسنإلاعرتخاوءهردقفءيشلكقلخءتافآلاوبويعلانعىلاعتءتاهاعلاصئاقن
لکملستساو«هتزعلءيشلکلذو‹هتمظعلءيشلکعضاوتو«هتبیهلءيشلکعضخروصو

ليصافتنم:تافصلانمهيلعيهامىلعءتاثدحملاميمجباملاعلزيملءهتوربجلءيش

ءهتيلزآيفميكحلااهءاشءاهنامزأنايرجوءاهنايعأدوجولبقءاهسافنأيراجموءاهسانجأ

نمالاهاشنأءاهداجيإيفريظنالوءاهئاشنإيفكيرشهلسيلءهتئيشمقفوىلعترهظف

قبساملًاقيقحتوءهتردقىلعةلالداهعرتخادوهعملاثمريغىلعاهنقتأو«دوجومهعمءيش
يتلامهلاجابو«نولماعمهامبلزألايفملاع«هتدابعلالإسنإلاونجلاقلخامو«هتدارإنم

يفرطسامىلعو«نوداقنممهنممِلَعاملمهفءنولكآاهلمهيتلامهقازرأبوءنوهتنياهيلإ

هبقبسدقفممألاوءءايشألاعيمجنممدعلادعب/دجوامعيمجف؛نوضامنونكملاهباتك

ءةموسقمقازرألاوءةدودعمسافنألاوءةدودحملاجالاف؛ملقلاهبَفجوىاضقلاهللانم

الوءهلجأنعءيشرخأتسيالءةيوتكمحوللايفوءةبوسحمراثالاوءةموتحملامعألاو

هرمأنمهلردقامیدعتيالو‹موسقملاهقزرًادحأتوفيالوءهلحملولحلبقهقبسي

هنملوقلاقحامك‹نيصلخملاهئايلوأو«نيلسرملاهدابعلىنسحلاهتملكتقبسدقف«موتحملا

امومهرودصنكتامملعي؛هلتقوامزواجتيالو«هلقلخاملرسيملك‹نيواغلاهئادعأل

.”«نوكيقنك:هللوقيامنإفًارمأىضقاذإو«نونلعي

هلإالنأدهشأوءةباجإلاهنملمؤمءاعدهوعدأوءةبانإلاهلصلخأنمدمحهدمحأ

.دولومالودلاوبسيليذلادومحملاكلملاللاالإ

ءاريذنوًاريشبنيلقثلاىلإهلسرأ«ىفطصملاهلوسروءىضترملاهدبعًادمحمنأدهشأو
——-——

.7٤:ةيآلانارمعلآةروس١١٠٠:ةيالاةرقبلاةروس()

[ب/۳)



فلؤملاةمدقم.

دعبنيقيلاهبرنمهاتأىتحءهتمألًاحصانهبرةلاسرغلبفريمًاجارسوهنذإبهللاىلإًايعادو
ء‹راصتنألاوء‹نيرجاهملاهباحصأوءرايخألانيبيطلاهلآىلعوهيلعهللاىلصء«نيدلالامك

.راصبألاهيفصخشتمويىلإناسحإبمهلنيعباتلاو

:دعبامأ

لوصوالنأءنآرقلاتامكحمحضوأوءناميإلاقئاقحببولقلابابرألفشكنادقف

جاهنموءءايلوألاةعاضبامهوءةينيدلاةدابعلالاثتماوملعلابالإءةيدبألاةداعسلاىلإدبعلل

لانتهببسبوءةايحلاوتوملاقلخهلجألءميقتسملاهطارصو«ميوقلاهللانيدامهوءءايوقألا

ةريزغءمعناوملاوقئاوعلاةريثك«كلاهملاةفيخمءكلاسملاةبعصقيرطهنحلوةاجنلاهدنع

ةيوهأوءتابقعوةيدوأوباعشتاذءتافآلاةريثكءتافاسملاةديعب«عطاوقلاوءادعألا

ةسوسوملانيطايشلااهيفثعبنت/عابسلاويعافألابةنوحشمءعاطقلاوصوصللابةفوفحم[1/]
نأبجياذكهوءةلتاقلامومسلابتجزموةلتاخلاكارشألابتكبشتدقءةسلتخملانابقعلاو

:أليهللالوسرلوقلًاقيدصتنونكملارهوجلاوءروحلاتاذةنجلاىلإقيرطاهنألنوكت
.”«تاوهشلابرانلاتفحو«هراكملابةنجلاتفح»

هيلعبجوأوءًافيلكتةنامألالقثُهَلَمحفءافيعضناسنإلاقلخهناحبسهللانإفكلذعمو
ناسنإلارمعف‹لسكلابالدجلاباهقحءادأيفريمشتلاولمعلاوملعلابةنامألاكلتلمحناقتإ

لكنمهبةقدحمتافألاو«بلاغهيلعىوهلاعابتاعملهجلاو«ريصبهلامعألدقانلاوريصق

ءاهنمدبالفءدازلايهةعاطلاوءديدشبعصديعبرفسلاوديدمريغبيرقلجألاوبناج

نعحزحزنموزاوجلاطارصلاىلعهيلعلهساهتمدازلابرفظنمفاهلٌدرَمالفةفرصنمايندلاو
‹بعتلاوبصنلاهرفسيفهيلعلاطءهبيصنةعاطلانممرحنموءزافدقفةنجلالخدأورانلا

.بهللاوبصولارانلايفهيلعمادو

مهنمو«قيقحتلاودجلابءقيرطللنوكلاسلالَ«عينشلالوهلاوعيظفلابطخلااذهلف
ىلإلصيملوعطقناف‹بعتلاهيلعلاطف‹توهجملاصضعبسفنلانمهرمءلبيفلڏينم

ءادهشلاونيقيّدصلاونيبنلانممهيلعهللامعنأنيذلانيصلخملاءايفصألاالإدوصقملا
.نيحلاصلاو

دعبوءقئاوعلاةرثكوءةفاخملاوءةقشملانمانفصوامىلعقيرطلاناكاملف:تلق

.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم(١)



٥فلؤملاةمدقم

انيأرءةيذؤملاتابقعلاوءةيدوألاوباعشلاوءةعساشلاتازافملاوةعناملاتافألانمةفاسملا

ىلإىلاعتهللاءاشنإمهبيضقتىتحءروبعلااهيلعنيكلاسللنكمييكلرطانقاهيلعبترننأ
‹تاهمألانوطبىلإلاجرلابالصأنممدآينبلقنهناحبسهللانأكلذوءرورسلاتاجرد

مهايحأفءالاهجايندلاىلإ/مهجرخأفثالثتاملظيفقلخدعبنمًاقلخاهيفمهقلخف
ةكئالملامهوءءالقعلاةلمجنماوراصف«مئاهبلانعلوقعلاباوزاتمافالاجروىاغلبلوقعلاب

راذنإلابهلسرةنسلأىلعمهيلإمدقتو«فيلكتلاةقيرطلؤوقعلالامكدنعمهمزلأفءالضفلا

اهوذختيللباهيفاورقتسيلءاشاعماهتابنوءاشارفوءالولذضرألامهللعجو«فيوختلاو
ريسترامعألانأاوققحتيوءاهبطاعمواهدياصمنمنيزرحتمًالمعوًادازاهنماودوزتيوءلزنم

اهرخآو:دهملامهلزانملوأفراجتمهلامعأبوراَفُسايندلايفمهفءاهنابكربنفسلاريسمهب
‹هقيرطعاطقروهشلاوءهلحارمنونسلاوءرفسلاةفاسمرمعلاوءرانلاوأةنجلانطولاوءدحللا

عاطقتاوهشلاوءهلاومأسوؤرتاقوألاو«هتعاضبةعاطلاو«هتاوطخسافنألاوءهلايمأمايألاو

تاكرديفىلاعتهللانمدعبلاهنارسخوءميقملاميعنلاراديفهللاءاقلبزوفلاهحبروءهقيرط
هيفيذلاربقلاىلإءربكألاعزفلاومنهجرطانقنمةنجلانودامنأوءميلألاباذعلاوميحجلا

ءرشنتفحصنم:ةعينشلاةلئاهلاعازفألاوءةعيظفلالاوهألابةفوفحمةزافمءعلطملالوه
عدلتربقلايفبراقَعو«فجرتوعزفتبولقو«فختوأحجرتف«نزوتلامعأو«رفزترانو

نوطبلانأ«بيجعلابيترتلااذهبققحتفرشنتحراوجوءربتختةكئالمو؛عسلتتايحو
.تالوهمراطخأباسحلانمءغارفلاىلإ«توملادعباموءتازافممهلايندلاو«قلخلل

نمضئارفاهيفبتروءةحمسةيفينحةلهسةقيرطمالسإلاةلمعرشهناحبسهللانإمث

اهيفمّرَحوءةرطنقمرطانقاهنأكفكلذريغوءجحلاوءةاكزلاوءموصلاوءةالصلاوءديحوتلا
اهنأكفهركذلوطياممكلذريغوءفذقلاوءايرلاو«شحاوفلاوءملظلاوءكرشلانمءايشأ

نمهتعاطنعةلغاشلاقئالعلاعفدوءتاوهشلاعمقبهدابعرمأوءةكلهمقعاوصدبعلل

نعدبعللةقئاعةفتلمٌّباَعشوةيدوأوتابقعاهنأكفايندلاوسفنلاوىوهلاوقلخلافانصأ/

نيطايشلانمىلاعتهبةذاعتسالابمهرمأوريسملانعهلةعطاقءىلاعتهللاىلإقيرطلاكولس

ريهطتمهيلعبجوأوءةسلتخمنابقعوءةقرتسمصوصلاهنأكف«سنإلاونجلانمةسوسوملا
ءلغلاوءرودقملاطخسوكرشلاوءكشلانم:بونذلاوشحاوفلاسراغمنمبولقلا

ءةبغرلاو«لخبلاوء؛عمطلارىاضغبلاوءةوادعلاو«بضغلاوءايرلاو«ربكلاو«دسحلاو

ءشخلاوءعادخلاوءركملاوءءارقفلابةناهتسالاوءءاينغألاميظعتورطبلاورشألاوخذبلاو

]أ/٥]

/[Jأ[



فلؤملاةمدقم.

ءقلخلانعرابكتسالاو«تاباهملاو«سفانتلاوءءاليخلاو«رخفلاوءةنايخلاوءنظلاءوسو

بويعنعلاغتشالاوةسائرلابحو«بجعلاوءةنهادملاوةيبصعلاو؛قحلالوبقنعةفنألاو

ءسفنللراصتنالاةدشوءهنمةيشخلاجورخوءبلقلانمنزحلالاوزو«سانلابويعبسفنلا

نمألاوءةريرسلاةوادعىلعةينالعلاناوخإذاختاو«قحللراصتنالافعضوءلالذإاهلاتاذإ

ءةظاظفلاوءةواسقلاو؛لمألالوطوءةعاطلاىلعلاكتالاوءاوطعأامبلسيفهللاركمنم

‹ءافجلاو‹مهقارفلةشحولاو«نيقولخملابسنألاوءاهقارفىلعفسألاوءايندلابحرفلاو
.كلذريغىلإةيصعملاىلعرارصأإلاوءةمحرلاةلقوءةلجعلاو«شيطلاو

نمناسللاظفحبرمأوءهلتاخوسيلبإلكارشإوءةلتاقمومساهنأك:اهلاثمأوهذهف

النملنعللاوءنيدلايفنعطلاوءزمللاوءزمغلاوزمهلاوءةميمنلاوءةييغلاو«بذكلا

‹روزلالوقوءهللالزنأامريغبمكحلاوءءيربلاناتهبو«فذقلاوىارزإلاو«؛متشلاو«قحتسي
لامعأللناكاممكلذءابشأوينعيالاميفضوخلاوءةحاينلاوءينغتلاوءاشحفلابقطنلاو

.ةلعتشمنارين

سفنلا/ةيكزتوءناطيشلارورغوءسفنلادياكمنمرذحلاذخأوءظقيتلانعهّبنو[ب/۷]
.مارحلانعرصبلاضشبرمأوءناسنإللةلئاغلئابحاهنأكاممكلذريغىلإاهنعاضرلاو
نعنطبلاظفحوءهبملكتلازوجيالامعيمجنعسفنلاةنايصوءانزلانعجورفلاظفحو
هركذبناسللاو«بلقلاةرامعبرمأوءيهانملانمكلذريغىلإهبرشالوهلکلحيالامعيمج

‹ةعانقلاو«ىوقتلاوءدهزلاوءاضرلاوىاجرلاو«فوخلاوركشلاو«ربصلاو؛لجوزع
نسحوءةفرعملاوءنيقيلاونظلانسحوءناسحإلاولاوحألاعيمجيفىلاعتهلمةفرعمو
قحلابلوقلاوءركنملانعيهنلاو«فورعملابرمألاو«صالخأإلاو«قدصلاوءةرشاعملا
نمرانكلو:لاقفمالسإلاضئارفىلاعتهللاركذوةمدقتملاتافألاعيمجنم::كلذهابشأو
‹ٰييْرَقْلَايودهحىلَعَلاَمْلَاىتاو.َنيَلأوباكلِقَكِيَالَملَأَورخالموياهلانَا
وكلاىتاووصلااوباقريِفَو.نيئالاو٠ليبَّسلانْبَآَوِياَسَمْلَوءيا
َنيِذََاكلوسالا(نيَوياَرّضلاَويابيِفَنيرباَصلَأَواودَهاَعاذممَهنوُنوُماَو
وُقتُمْلاُمُهكيلوءاوُكَدَص .«نوُقَُمل

مُكَلَعمكبرمَرَحاملأاولاَعَلق:مالسلاوةالصلاهيلعهيبللاقفمراحملاركذمث
.۱۷۷:ةيآلاةرقبلاةروس(١)



۷فلؤملاةمدقم

مکررنحت؛قالإنمكالواوُلُفَتالوناسخنيدواشهبوكرالنأ

قحابالإهللامرحيلاَسْفَلاولالوناَتشحاَوفلااورالو.ْمُهاََو
ے2

ُهَدشَأعلببىْحنَسُحَأيهيتلابلإميلالاماوبرالولِمَْمُكَلعَهبْمُكاَصَومك

یراذناگوولِدََُفمكاذُهَعْسوالإاسفلنالطانارمللَكَاوُفْوأَو

لَوُهوُعِناَفافًاميقّْسُميطاَرصاذهناو*َنوُرُكَذَْمُكَلعَلهبمكاْومُكِلَاوُدَوَأهللِدْهَعَو
A45٩«سلااوُعتَت.

[آ/۸]ىتحاهنعلاؤسلاو/همراحمبانتجاولوألافلوألاهرماوألاثتمادبعلاىلعبجوأف

ءلامعألاحصتيكلةدئفألاريهطتوةنسلالافكىلعمهضرحولثمتتالو‹بنتجتو«فرعت

.ةيآلا”€مُكلاَمْعأمكحِلْصُيًاديدسًالوَقاولوُثوهللااُمت:ىلاعتلاقفلطبتالو

.€ىَدَألاَونملمُكَياَفَدَصاوليتال:لاقو

."ميلبلقبهللاىتأنمالإ*نوبالولامعَالموي:لاقو

.ةيألا°°«هبوُلفرَهَطُينأهللادريملنياكيلوا:لاقو

.ةيآلا”«نامخإلاوِلْدَعأبوميهللانإ:لاقو

.ةيألا4طومثلاَرهاَظاوُرَدَو:لاقو

.€نطَباَمَواهنمَرَهَظامشحاوَفلايبَرمَرَحمَنلُف»:مالسلاوةالصلاهيلعهيبنللاقو

.”«َنوُملْعَالام:هلوقىلإ

امكرطانقمالسإلاقيرطىلعبترننأانليغبنيناكءانفصوامىلعرمألاناكاملف

ريقاقعىلعمهلدنوهباولتاقيلملعلانمًاحالسمهلءىبهنواهيلعنودشرتسملاكلسيل؛انمدق
.اهيفدهزلابايندلاةرارماوعرجتيىتحكلذريغىلإةعانقلاو«ملحلاو«سفنلاماظنوربصلانم

و

.١١٠٠١١٠:تايألاماعنألاةوس(١)
.٠۷:ةيألابازحألاةروس(۲)
.٤٦۲:ةيآلاةرقبلاةروس(۳)
.۸۹ء8۸:ناتيآلاءارعشلاةروس(٤)
.£١:ةيآلاةدئاملاةروس(0)

.۹0:ةيآلالحنلاةروس(1)
.١١۱:ةيألاماعنألاةروس(۷)
.۳۳:ةيآلافارعألاةروس(۸)



[ب/۹]

فلؤملاةمدقم۸

هبلوطياممكلذريغىلإاهميعنوةنجلاىلإقوشلاوءاجرلاجاعزإبمهجعزنوءاهموقزو

.تاتكلا

دجلاقاسنعنوقفوملارمشءميسجلالئاهلابطخلاوءميظعلارطخلااذهلو

ءايندلاهذهنعاوجعزينألبقرامعألااياقباومنتغاو«سفنلاذالمةيلكلاباوعدوداهتجالاو

.نيمحارلامحرأهنإهبنيملاعلاهنيدملعلنيقفوملانممكايإوهللاانلعج

مالسإلارطانقبيترتيفلصف
ثكمفءَمّشلاو«حورلاهيفخفنو؛ماحرألايفًاراوطأمدآناقلخهناحبسهنآملعا

نطبنمجرخاملف۽«ملأتيهبو«ذلتسيهبء؛سحلاالإرومألانمءيشبملعهلسيلةدمكانه

هللا:ىلاعتهلوقكلذوعمسومشوءقاذورصبأءهلصافميف"كرحلاترجوءهمأ

.ايَشنوُمِلْعَتال/مكِهنوُطبنِْمُكَجَرْغ

عبسمامتدنعف‹هديؤيوهيوقيوهددسيوهدشريفنيميلابحاصَكْلَملاهبىلاعتهللانرقف
ةرشععبرأمامتىلإهنسليوءهملعيو؛هنقليو؛همهليلامشلابحاصكلّملاهبنر؛نينس

ىلإرظناذإفءةيلقعلابهلتطلتخاوءةيلايخلاتاسايقلاهتلبقتسامالكلاىلعرهظاملفءةنس

لايخلابهذهّسحغلبوهسفنتيوقاملفءرفصريناندهيلعترثنرضخأًاطاسباهمهوتءامسلا

نمهيفرُکامُمُكرمَعُملول:یلاعتهلوقینعموهوًارومأمًاريمألقعلايقبوءروثنمءابه
.هزيلاجورك

يذلاهلقعبرظن«فيطللاميحرلاهقلاخةفرعمهيلعبجووفيلكتلاهيلعٍلئنيحنيعتف
قلخلافانصأونيلسرملاوءايبنألانمهججحرئاسعمنيفلكملاىلعىلاعتهللاججحنموه

فانصأاهيفاذإفءةمهلدمةلاهجلابوءةملظمةزافماهنأكهيدينيبايندلااذإفلمأتف«نيعمجأ

.هتلبقتسادقةيذؤملاتاناويحلا

فرعألاليلديلنوكيرونحابصمبالإ؛ءاملظلاةزافملاهذهكولسيلحصيال:لاقف

:انهاههلبقتستفيقتأاموءيتآام

.۷۸:ةيألالحتلاةروس(۱)
.۳۷:ةيآلارطافةروس(۲)



۹فلؤملاةمدقم

ىلوألاةرطنقلايهوهقلاخبملعلاةرطنق

ءثحبلاوءركفتلاىلعهلقعثعبيمهلمماهلإوأربخمهيبنتبالإكلذىلإلصينلو
ءعفرو«ضفخنمامهنيباموءامهيفاموضرألاوتاومسلاقلخنمليلدلايفركفتيفرظنلاو

‹ناوكألانمرهدلاهبيرجياموءراهنلاوليللافالتخايفرکفتیوضرعو؛رهوجو

.كلذريغو‹ءاخرلاوءةّدشلاورضلاوءعفنلاورشلاوريخلانمثادحألاو

القلخلانأوءعناصنماهلدبالةعنصلانأًانيقيملعيفعناصلاىلعةعنصلابلدتسيو

برلاهيلعضافأامو«هحراوجةيوستوءهسفنهقلخيفرظنلانعميمثءقلاخنمهلدب

[1/10]كلذ/ريغوءمشلاوءرصبلاو«عمسلاو‹مهفلاو«لقعلاوةايحلانممعنلافانصأنمهناحبس

فانصأنمهنعفرصاموءةبيجعلاتاذللاوءةفيرشلايناعملانمةرثكىصحيالامم

.تافألاوراضملا

ةمعنلاهذهلوءًاعناصةعنصلاهذهلنأمُِلَعرصبلانيعالةريصبلانيعبرظنلانعمأاذإف

ىلعوءًاباوثةمعنلاركشىلعدعودقهراكفأيفجلتخيامو«ءرارسأبًاملاعًاقازرًايحًامعنم
ءةمقنلاوسأبلاهقاذأوءةمعنلاكلتهنعلازأهتمدخوهركشنعلفغنإهنأوًاباقعاهنارفك

همزلتوءهلقعيفهيلعههبنييذلاعزفلارطاخهبلقيفةلاحمالليحجاتهيفًالجآوًالجاع

.هلوسروهللاباتكنمججحلارثاسعمهلجأنمرذعلاهلعطقنيوءةجحلا

:هلبقتستكلذدنعف

عناصلااذهبناميإلاةرطنقيهوةيناثلاةرطنقلا

هبنمؤيفهلهجامدعبهفرعو«‹هدجوفهبلطهقزاروهقلاخهنإ«قازرلامعنملاقلاخلا

.ناسللاوبلقلابانيقياناميإ

ءريخلانماهلكرومألاهبىريًاصلاخًاديحوتهدحويو«تامملاىلإكلذىلعموديو
ءديحوتلااذهوءبابسألاوءطئاسولاىلإهتافتلااهبعطقيةيؤرءرضلاوعفنلاوءرشلاو

ةزافمىلعفرشأنيحهتلبقتسايتلاعابسلاديساهببرضييتلااصعلايهملعلاو«ناميإلاو
نمكرشلانوداميهيتلاةيذؤملاباودلارئاسهنعقرتفتفءهلتقيفلهجلابةملظملاايندلا

.”€فلَسذَقاممهلفْاُهينإاوُرَفَكَنيِذَّلِللف:ىلاعتهلوقلًاقيقحتبونذلا

.٢۳:ةيآلالافنألاةروس(١)



فلؤملاةمدقم0

هيلعبجوآدقهنأنقيتءهلهجامدعبهملعوهبنمآو؛هدحوو‹هديسدبعلافرعاملف

؟هنطابوهرهاظبهتمدخنمهمزلیاذامو؟هدبعیفيكيرديالهنكلو‹هتمعنرکشهفلکوهتمدخ

:هتلبقتسا/هبةفرعملاهذهلوصحدعب[/۱۱]

ةالصلاةرطنقىهوةثلاثلاةرطنقلا

؛مازلإلاوفيلكتلاةلاحيفال‹مالسإلالوأيحولالوزنيفمايصلاىلعاهضرفمّدَقُم

عضخينأهيلعبجوءهديسفرعاملهنأل؛ًالمعوًاملعاهفئاظوميمجبنايتإلااهتقولوخد

.اهلثمهيلإعرضتلاو«هناحبسهللاىلإلاهتبالاو‹عوشخلاو‹عوضخلاعمجتةدابعالف

ءماتلاعوشخلاو‹ةلماكلاةراهطلابةمدخللهدیسيدينيبفوقولاديعلاىلعبجیف

نيرمتوءداؤفلانيلكلذهثروأءةالصلاىلعبظاواذإفءهنعىضريودنعىظحيكلذبف

:هتلبقتساًابهارًابغارةالصلابىتأاذإفءاهقزارلًالالذناوءاهقلاخلًالالجإسفنلاللذتو«دسجلا

موصلاةرطنقيهوةعبارلاةرطنقلا

نأل؛اضيأةاكزلاىلعلوزنلايفهضرفًامدقم«هضرفبوجوو؛هرهشلولحدنع

باجيإيفنأل؛مايصلاوةالصلاكلذوحمسأنادبألابقلعتياميفوءحشألاومألاىلعسوفنلا

هاساقوءدبعلاهاناعدقامبمهتاعوجدسو«مهماعطإوءءارقفلاةمحرىلعًاثحمايصلاضرف

هيلعلاقاذهلو.اهيلعةيلوتسملااهتوهشرسكيوسفنلارهقيموصلانألو؛ةعاجملاةدشنم

نِإفمصيلفعطتسيملنموءجوزتیلفةءابلامكنمعاطتسانمبابشلارشاعم»:مالسلاوةالصلا

.اجوهلموصلا

ًارهاظهيلعمرحملانعهحراوجفكوءهطورشعيمجبموصلاماكحإدبعلاىلعبجوف

يفءةكئالملاقالخأنمقلخبقلختلاقيقحتلالهأدنعموصلانمدوصقملانأل؛انطابو

ةبترقوفهتبترناسنإلاوتاوهشلانع/نوهزتممهتأل؛ناكمإلابسحبتاوهشلانعفكلا[[/1]

»هيلعتاوهشلاءاليتسال؛ةكئالملاةيترنودوهتوهشرسکىلعلقعلارونبهتردقبءمئاهبلا

رامغأبقحتلاونيلفاسلفسأيفطحناتاوهشلايفكمهنااملكفءاهتدهاجمبالتمهنوکو

.صنلابالىنعملابهرکذهنأريغ؛مهریغوهحجاماويئاسنلاو؛ملسمويراخبلاهرکذحیحصثیدحوه)۱(



١۱فلؤملاةمدقم

هللاىلإنيبرقملاةكئالملاقفأبقحتلاوءنييلعىلعأىلإعفتراتاوهشلاعمقاملكوءمئاهبلا

٩ہهبرقبهللانمبرقيمهقالخأبهبشتييذلاو.ناكمبرقألتافصبرق«ىلاعت

لامكلاىلعموصلاةضيرفبدبعلاىتأاذِإفءقيقحتلالهأدنعموصلاةقيقحهذهف

:هتلبقتسا

ةاكزلاةرطنقىهوةسماخلاةرطنقلا

نأل؛جحلاضرفىلعاهضرفىلاعتهللامّدقمالسإلاةرطنقةاكزلا:ربخلايفدروامك

ءجحلاىلإاهنمةباجإعرسأةاكزلاىلإسفنلاتناكفءاقاشًارفسلاملاقافنإعمجحلايف

‹عطاقتلاو‹ءاشغبلانعمهفكتةحاحلايوذلةنوعموءءارقفللةاساوماهباجيإيفناکف

حشلاةبناجموءةحامسلاىلعسفنلانيرمتنماهئادأيفامعملصاوتلاوءداوتلاىلعمهٹعبتو

نحتماىلاعتهللانأل؛اهنعدصيحشلاو«قوقحلاءادأىلعثعبتةحامسلانأل؛مومذملا

ًاقيدصتكلذنوكيفءمهدنعةبوبحملامهلاومأنماوقفنينأءهتبحماوعّدانيحهدابع

لاملانعمهلازنتسافوحنامماوُقُِتىحلأاولَتَتنل:لاقكلذلو«مهاوعدل
َهْشَأهللانإ:ىلاعتلاقف‹مهبوبحمةياغيهيتلاسفنلانعومهقوشعموهيذلا نمٰیرَتش

.4تبهَنب‹مُهلاَوُمَأَوْمَهَسُفْنيمو

اسملاءءىلاعتهللاءاقلىلإًاقوشةجهملابسفنلاةحماسموهوءتاهجلابكلذو

.نوهألاملاب

:هتلبقتسااهلنيقحتسملاىلإاهقوقحلامكبةاكزلاةضيرفهلامنمدبعلاجرخأاذإف

حجحلا/ةرطنقيهوةسداسلاةرطنقلا

نيعونلانمدحاولكبمهسانئتسانوكيللاومألاضئارفوءنادبألاضئارفرارقتسادعبهضرف

‹(۲/7)ةيهانتملاللعلايفيزوجلانبا؛(٤/٤١٤۱)لامكلايفيدعنبا:دنعهفارطأفيعضثيدح(١)

يفدنهلاىقتملاو‹(٠/٠03)افخلافشكيفينولجعلاوء(۱۷/۱٥)بيهرتلاوبيغرتلايفيرذنملا
۱.(۸١۷١۱)لامعلازنك

.۹۲:ةيآلانارمعلآةروس()

.١١٠:ةيآلاةبوتلاةروس(۳)

[ب/۱۳]



]أ/٤۱]

فلؤملاةمدقم۱۲

رشحلابفوقولايفليلذلاو«زيزعلاعوضخوءلهألاوءلاملاةقرافميفءةرخألارفسلًاريكذت

امعيصاعملالهأعالقإوءهيلإةبغرلاوءهنمةبهرلايفيصاعلاوعيطملاعامتجاوءهيدينيب

نمًاعالقإو«بنذنمةبوتثدحأوءّبحنملقهنألومدقامىلعنيبنذملامدنو«هوحرتجا
.همأهتدلومويك‹ەبونذنمجرخءلامكلاىلعجحلاةضيرفدبعلاىدأاذإف.ةيصعم

ىلعمالسأإلاينب»:ربخلايفحصامكمالسأإلادعاوق:رطانقسمخلاهذهف

ءةداعسلاةمالعءلامكلاىلعنهبنايتإلاوءةدابعلالصأيهو.ثيدحلا7.سمخ

رمألاةضيرفيفلخادةيافكلاضورفنمهنأل؛داهجلاةرطنقركذلانهاهضرعتنانسلف

.ثالثلاهتاجردردقىلعركنملانعيهنلاو«فورعملاب

ءناميإلاوءديحوتلا:وههيلعىنبتيذلااهساسأوءاهلصأسمخلاضئارفلاهذهو

الإملعلاحصيالو«ملعلابالإناحصيالو‹ناميإلابالإةدابعلاحصتالهنأل؛صالخإلاو

وهثعابلاوءاهيلعثعبيثعاببالإةدارإلاحصتالوءةدارالابالإبلطلاحصيالو«بلطلاب

الإناحصيالوءديعولاودعولابالإكلذحصيالوءهباذعنمةبهرلاوءهللاباوثيفةبغرلا
؛ةزجعملابحصيلوسرلاقدصو«مالسلاهيلعلوسرلاقدصبالإعرشلاحصيالو«عرشلاب
برهللاكرابترمألاوقلخلاكلامىلاعتوهناحبسهللانذإبوهامنإةزجعملاروهظنأل

.نيملاعلا

لصف

درجتيلهبلقثعبناءانفصوامكقيرطلاهلققحتو«ضئارفلاهذهدبعلالمكتسااملف

.تاعبتوبونذبحاصوهاذإفرظنف؛ةدابعلل

:الوأَيلَعبجيف؟ةدناعملاوةفلاخملاىلعٌّرِصُمانأوةدابعلاىلعليقأفيك/:لوقيف
هلبقتستف‹بويغلامالعةمدخلحلصأفبونذلاراذقأنمينرهطيل؛یلاعتهللاىلإبوتأنأ

:انهاه

ةعباسلاةرطنقلايهوةبوتلاةرطنق

ةبوتلاةماقإبكلذيفذخأيف‹ةدابعلانمدوصقملاىلإلصيلاهعطقىلإةلاحمالجاتحيف

عماجلايفيذمرتلاو)۲ا٠ناميإلا)حيحصلايفملسمو(۹/۱)يراخبلاهاورحيحصٹثیدح)۱(

.(۸/۱٥۳)ننسلايفيقهيبلاو‹(۲/٦۲)دنسملايفلبنحنبدمحأ‹(٠۲1)حيحصلا



۱۳فلؤملاةمدقم

غرفاملف-یلاعتهللاءاشنِإ يتأيسامكاهفئاظوعيمجباهعطقنأىلإءاهطورشواهقوقحيف
نهنمةدحاولكءهبةقدحمقئاوعهلوحاذإفرظنفءاهيفذخأيلةدابعلاىلإّنَحةرطنقلاهذهنم

:انهاههلبقتستفلغاوشلانمبرضبهلغشتوءةدابعلانمدصقامعهقوعت

قئاوعلاةرطنف

:نهادحإ:عبرأيهاذإفلماتف

(ايندلاةرطنق)

‹ناترضةرخالاوايندلانأل؛اهيفدهزلاواهنعدرجتلاباهعطقىلإجاتحيفهبةقلعتملا

ىلإليميامردقبءبرغملاوءقرشملاكامهنإوءىرخألاىضرأامهادحإ”طخسأنإ
ردقلإاهنعدرجتلاوءاهيفدهزلاباهعطقىلإجاتحافاهنعدعبيو«ىرخألانعضرعيامهادحإ

.۔یلاعتهللاءاشنإ-یتأیسامكهنمهلدبالفءدازلا

(قلخلاةرطنقةيناثلا)

برهلاو«مهنعدرفتلاباهعطقىلإجاتحيفءةلاهجلاورشلالهأوءةلاطبلاوةبغرلالهأ
.هلعفوهبلقبمهلامعألزتعيوأهنيدكالهيشخوأءالبلابعْنِإمهئاقلنم

امکتیمروضحوةرايزوةلصنممهقوقحمهيفويو‹مهعمةعمجلاوةعامجلارضحيو

.-یلاعتهللاءاشنإ-يتأيس

(ناطيشلاةرطنقةثلاثلا)

ودعهنأل؛هلةفلاخملاوهتمللابةذاعتسالاوءةبراحملاوءرهقلاباهعطقىلإجاتحيف

نمنمألاىلإهجوالفالصأدبعلاكالهإالإهعنقيالهنأل؛ءاقبإوةحلاصملهيفعمطمالو

(سفنلاةرطنقةعبارلا)

[ب/١٠]ةرماهنعدرجتلاهنكميالو«هيبنجنيبيهذٳدبعلاىلعاهدشأوءادعألا/ادعأيهو

يهذإءةدابعلاىلعلابقإلانمهدصقيامىلعاهتقفاوميفًاضيأعمطمالوءةيطملااهنأل

الفهلىقبتلىوقتلاماجلباهمجلينأىلإجاتحافءرشلاوءوسلابةراَمأريخلادضىلعةلوبجم
.داسفلاوءكلاهملانعاهعنميوداشرلاو‹حلاصملايفاهلمعتسيفىغطتالفهلداقنتوعطقنت

.خسانلانمًاوهسةملكلالوأنمفلألاتطقسدقو.طخس:لصألايف)۱(



فلؤملاةمدقم٤۱

نعجرخامسفنلاتاوهشنمعمقيفلادتعالاوءةسايسلابةرطنقلاهذهعطقيفذحأيف

الوةوهشلكلكرتيالفءلقعلاو«عرشلانمجرخيالاماهلكرتيو؛لقعلاوعرشلاةعاط
ءرظنفةدابعلاىلإعجرءهقيفوتوهنوعنسحباهعطقوةرطنقلاهذهنمغرفاملفءةوهشلكعبتي

:انهاههلبقتستفيغبنيامكاهنعهلغشتو‹ةدابعلانعهضرتعتضراوعاذإف

(ضراوعلاةرطنق)

:ةعبرأيهاذإفلمأتف

ءايندلانعتدرجتدقوماوقوقزرنميلدباللوقيوءهبسفنلاهبلطت:قزرلااهدحأ

؟يقزرويماوقنوكينيأنمفقلخلانعتدرفتو

كلذيفحالصلاىرديالو؛ههرکتوأهدیرتوأهوجرتوهفاختءيشنم:راطخألايناثلا
.ةكلهموأداسفيفعقياميرهنأل؛ةمهبمرومألابقاوعنإفءداسفلانم

ةفلاخملبصتنادقواميسال«بناجلكنمهيلعبصنت:بئاصملاودئادشلاثلاثلا

‹هلبقتستةدشنممكوءاهعرجتيٍةَّصغنممكف«سفنلاةدهاجموءناطيشلاةبراحموءقلخلا
.هاقلتتةبيصمنممكوهضرعتينزحومهنممكو

عراستسفنلاوءلاحفًالاحهيلعدريرمألاوءقلخلابهناحبسهللانم:ءاضقلاعبارلا
:ءايشأةعبرأبةعبرألاضراوعلاهذهةرطنقعطقىلإجاتحيفءةنتفلاردابتوءطخسلا

0

3

راطخألاعضوميفهيلإرومألا/ضيوفتبو«قزرلاعضوميفهناحبسهللاىلعلكوتلاب
.ءاضقلالوزندنعاضرلابودئادشلالوزندنعربصلابو

اذإف«رطتفةدابعلاىلإعجر-هنوعنسحوهللانذإب-انركذامبةرطنقلاهذهعطقاملف
ىلإًادبأاهليمامنإو«يغبنيوبجيامكةدابعلاوريخللثعبنتالوءطشتتالالسكةرتافسفنلا
اهقوسيقئاسىلإانهاهاهعمجاتحافءةلاهجوةيلبولوضفورشىلإلبءةلاطبوةحاروةلفغ
امهوءهنعاهرتفيوءةيصعملاورشلانعاهرجزيرجازىلإوءهلاهطشنيوةعاطلاوريخلاىلإ
ء‹قوشلاوقافشإلاورذحلانمامهعباوتعمءهباذعنمفوخلاوءىلاعتهللاباوثيفءاجرلا
:انهاههلبقتستفةبحملاو

ثعاوبلاةرطنق

‹یلاعتهللانوعنسحباهعطقاملفانمدقامكءاجرلاو‹فوخلاباهعطقىلإجاتحاف

:انهاھهلقتستفوةدابعلاىلإعجرهنییأتو



٥۱فلؤملاةمدقم

ةدابعلاةرطنق

ًايعادوًاثعابدجووءًاقئاعالوًالغاشًائيشريملذإداهتجالاوقوشلاباهقناعيفلامكلاب
.اهيفةبغرلامامتباهتماقإوءةدابعلايفطشنف

:امهوناتميظعناتفآكلذلكاهيفلمتحايتلاةدابعلاهذهلودبت[يه]اذإفرظن

.بجعلاوءءايرلا

ءاھببجعيفهسفننممزليو«كلذنمعنتميةراتوءاهدسفيفهللاةعاطبسانلايئاريةرات

:انهاههتلبقتسافءاهفلتيوءاهيلعةدابعلاطبحيو

حداوقلاةرطنق

ملسيلكلذوحنو«صالخإلاوءةنملاركذباهعطقىلإجاتحافءاهلةلطبملالامعألايف
غرفاملفءهدییأتوللاةمصعنسحوءطايتحاودجباهعطقاملف«ةدابعوريخنملمعيامهل

.ةفآلكنمتملسوءةدابعلاتلصحهلكاذهنم

ءقيفوتلادادمإنمهيدايأةرثكوءىلاعتهللاننمروحبيفقيرغوهاذإفرظنهنكلو

نارفكلايفعقيفءركشلل/لافغإهنمنوكينأفاخفةسارحلاو‹دييأتلاعاونأوءةمصعلاو

:انهاههلبقتستف«هرظننسحوءىلاعتهللافاطلأعاونأنمءةميركلامعنلاكلتهنعلوزتف

ركشلاودمحلاةرطنق

نيبةدابعلانمهدوصقمبوهاذإفلزنةرطنقلاهذهنمغرفاملف«ىلاعتهللاةمعنريثكىلع

ءارحصوءءاقللاوةبحملانيتاسبوىضرلاوسنألاناديمبعقوىتحًليلقالإرسيملفءهيدي

معنيوهفةاجانملاةرطنفطاسبىلعانهاهعفترافةاجانملاسلجموءةفرعملاتاصرعوءقوشلا

ءةبحملاوقوشلاةذلبمعنتيةراتهرمعةيقبوهتايحمايأتادهاجملاطاسيوءتادابعلاةذليف

.ةمتاخلافوخبضيقتيةراتو«عمطلاوءءاجرلاةوالحبذذلتيو

دباكيفًانئمطمًانمآىلاعتهللاىلعمودقلاعقوتيوءابهارءابغارتوملاردابيوهامنيبف
:انهاه

ةمتاخلافوخةرطنق

ردابيوعشختلاوءةدهاجملايفمعنيوءعرضتلاوءاعدلايفدهتجيدبعلاامنيبف:لاق

.قايسلاهيضتقينيفوقعملانيبام()

[ب/۱۷)
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ةرارموءةلالضلاودعبلاةشحووةناهإلاودرطلاةقرحنمًافئاخءقلقلاو«فوخلابةمتاخلا

هرهطدقوءرئاصبلاومولعلاببلقلاهلحرشناورطانقلاةلمجفّلخدقوءةلازإلاو«لزعلا

رفظوءةعناملاضراوعلاهسفننععفدوءةلغاشلاقئاوعلاقبسورئابكلاو«رازوألانمهناحبس

:ىلعفرشأذإكلذكوهامنيبفةلطبملاحداوقلانمملسورجاوزلاوثعاوبلاب

توملاةرطنق

ىلإنحوءايندلارذقتسادقو‹يوامسىبقعلايفبلقوءیضرأوايثدلايفصخشب

.ءاقللاىلإقاتشاوءديربلاطبنتساوىلعألاكلملا

ىرشبلاوءناحيرلاوحورلابهيلعاودرودقنيملاعلابرلسرباذإكلذكوهامنيبف
نمسنألاو«ىرشبلامامتوسفنلاةبيطيف/ءاقلتفنابضغریغضاربردنعنمناوضرلاو

ضايرنمةضورهلربقلانوكيفءةيلاعلاةنجلاوةيهلإلاةرضحلاىلإةينفملاةينافلارادلاهذه

.ةنتفلاولاؤسلابهايإنيكلملاناحتمادنعباوصلابقفّويوءةنجلا
4

لمح«هربقنمثعباذإفءةيشعوةودغلكيفةنجلانمهدعقمىلعهحورضرعيو
مامتلاةليلرمقلاكههجونوكيوءةمايقلامويلاوهأوءربكألاعزفلانمًانمآةماركلابئاجنىلع

.ماركإلاوربلانمىقليامعم

ًاباسحبساحيوللحلاوءىلحلارخافنمىسكيوءلمعلاةفيحصهنيميبذخأيو

مالظلاكلذىلععطاسرونبمنهجرطانقزوجيوءرورسمهلهأىلإبلقنيو.ًاريسي

.مهلدملا

ميعنوءريبككلميفًاروهطًابارشهناحبسبرلاهيقسيوءاروبحمةنجلاىلإقاسيو
نيقيدصلاونييبنلانممهيلعهللامعنأنيذلاعمنانجلاكلتضايريف«نمحرللًارواجمريطخ

ةماركوءاهمظعأامةداعسنماهلايفردتقمكيلمدنعقدصدعقميفنيحلاصلاوءادهشلاو

.اهمودأام

ةقيرطلاهذهبناوخإللارشعممكيلعوانيلعنمينأميركلامعنملا«ميحرلاربلاهللالأسنف
نيذلانمانلعجيالنأوءةميسجلاةمعنلاوةميظعلاةماركلاهذهىلإاهبانلصويىتحةميقتسملا

ءاعافتناالًاينمتوءاعامسوًافصولإروفوملاءازجلاوروكشملايعسلااذهيفمهلبيصنال

امكلمعلاوملعللًاعيمجانقفوينألأسنهايإوءانيلعةجحانملعتاملعجيالنأبغرنهيلإو

.نيمركألامركأوءنيمحارلامحرأهنإىضريوبحي
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لصف

لثمهيلعةبترملاهرطانقوءهرصقوهلوطيفقيرطلااذهسيلهنأقيقحتلابملعامث

!ب/۱۹]ةوقبسحىلعاهعطقعطقيفماسجألامادقأب./اهعطقتفسفنألااهكلستيتلاتافاسملا

.اهفعضوماسجألا

ةرظندبعلارظنيفةيلزألاةيانعلاهللانمهلتقبسنمبلقيفعقيّيهلِإرظنو«يوامسرونهلصأ

.ةقيقحلابنيرادلارمأاهبىريف

الوةنسنيعبسةدحاولاةرطنقلايفىقبيوهدجيالفةنسةئامدبعلاهبلطيامبرونلااذهمث

!؟همظعأورمألااذهرسعأو!؟هلكشأوقيرطلااذهملظأامخرصيوحيصيمكفءاهعطقي

يفهدجيرخآو‹قيرطللهلهجو‹تاهتجالايفهریصقتو‹بلطلايفهأطخلكلذو

نمهلمُسفامىلعءةظحلوةعاسيفرخآوءدحاوموييفرخآو«نیرشعيفرخآو‹نیسمخ

ذِإ؛ةرطخقيرطلااذهيفمهتدمناكفهكلاباحصأىلإىرتالأءهقيفوتوةزعلابرةيانع

ِتاولَّمّسلَأٌبَراَنبَر:اولاقف ربخلايفيكحامىلعسونايقدمهكلمهجويفريبغتلااوأر

.4ضْرألاَو

ةالصلاهيلع-ىسومةزجعماوأرنيحةظحلالإمهتدمتناكامنوعرفةرحسكلذكو

يفقيرطلااورصبأفءةيالا”«َنوُراََوٰىَسوُهٌبَر*َنيِملاَعلأبرباَنبَما:اولاق-مالسلاو

.هئالبىلعنيرباصلاءهئاضقبنيضارلاهللابنيفراعلانماوراصفءلقأوأةعاس

هقيريفنوکرتشمًاعيمجمهو؛مهریغمرحوقيفوتلابءالؤھصتخاملف:تلقنإف

‹مسقمرمألاوداهتجالابرومأمدبعلانكل.نولئسيمهولعفيامعلأسيالهنأملعافةيدوبعلا

.همركوهّنمبكلذانمرحيالنأىلاعتهللالأسنفىءاشياملعفيلدعلاومكحلاو

لصف

[ب/٠۲]امهواهعطاقمو/اهتابقعيفةرخالايفطارصلارطانقايندلايفقيرطلااذهلاثمو

.ةرخألاطارصوايندلاطارصءناطارص

.١٠:ةيآلافهكلاةروس(١)

.١١۱١١۱:ناتيألافارعألاةروس(۲)
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.رئاصبلالهأاهلاوحأىري«بولقلل:ايندلاطارص

يفنيكلاسلالاوحأتفلتخافءراصبألالهأاهلاوحأىري«سفنألل:ةرخألاطارصو

.قيفوتلاهللابوءايندلايفمهلاوحأفالتخالةرخألا

لصف

ىلَعةيادهلارونُهَبَلَقعدوايفوتىلاهللانِهلقبسنمنأاييملام

ًاضرأاهاريفاهيلإرظنيىتحءاهتمدخلَةَاَعْلاهقرَرَوسفنضْزَأةليِضفَفرَعىح‹ِقيِقْحَنلا

يفشتفيو؛ليلعميسنوءليلظلظوءةعنايرامثأوءةعرافراجشأوءةعبانهايمتاذةضيرأ

ءهَرّشلاريزانخو«ردغلاباثذو؛لهجلارومنو«ءبضفغلادسألىوأماهدجيفءاهراعشيظايغ

.دسحلابراقعو‹ملظلاتاّيحو‹قمحلاعابضو‹سرحلابالكو

تافألاهذهةدهاجمهقزرينأبينمبلقبىلاعتهللاىلإلهتبيلفءاهنمكلذققحتاذإف

قالخألانيحايرفانصأاهيفعرزيوءةيقيقحلاةدهاجملاباهنمهسفنضرأيقنيىتحءةيذؤملا

هذهوءقيرطلااذهاهبعطقيىتحقيفوتلاةيطمهلبهينأوجرمهناحبسهللانإفءةيضرملا

لهف:تلق.ةيطملامئاوقيلحرشا:تلقنإفءمظعالومحلريغنممئاوقةعبرأاهلةيطملا

!؟قاحللاىلإعراسمريغتنأوقايتشالاكعفني

:كلاهحرشأسنكلو

.للمالبماودلاىلعىلاعتهللاركذ:ىلوألاةمئاقلاف

.نامزونيحلكيفامببلقلاقلعت:ةيناثلاو

.ًاقايتشاهيلإةمهلافرص:ةثلاثلاو

.هاوسءيشلكنعهببلقلالاغتشا:ةعبارلاو

ءلكوتلانماهرهظوءةبقارملانماهنذأوءةفرعملاو«ملعلا:نمةيطملارصبنأملعاو
نماهحوروءةبيهلانماهماجلو«صالخإلاب/للكمقدصلانماهبلقوءءافولانماهقنعو)1/۲۱

:ىلاعتهلوقلًاقيدصتءدييأتلاونوعلااهقئاسوءقيفوتلااهدئاقو«سنالانماهماعطو«نيقيلا
«ىصحتالةريثكىلاعتهللاىلإقيفوتلاقرطواتلسْمُهََيِدْهَلايفاوُدَماَجَنيِذْلاَوِل
.كلذكاياطملاو

.1۹:ةيألاتوبكنعلاةروس(١)
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كلذوءةظحليفاهعطقيف«ىلاعتهللاىلإقيفوتلاقرطبرقأَكلَسْنَمةيطمهذهنكلو
نماهاوسامو؛ىوصقلاةياغلايهةيطملاهذهوءةدحاوةوطخيفدوجولايفاملعجينأب

فاوطنوكياهيلاوحوءنيفراعلااياطمخانتاهئانفبو«نيلماعلالمعيهتنياهيلإءاهلعبتاياطملا
ةيطملاهذهلعبتمهقرطوءايلوألااياطمنماهاوسامو«نوقيدصلابدأتياهبدأبو«نييناحورلا

.قيرطلااذهلو

عقتاهيفو«تاهاعلاوصوصللابةرومعملارطانقلاةزافمقرطيفةيطملاهذهنأملعاو

.لاتقلامحالماهيفرثكيفبورحلاكراعم

اورشناو؟ةدهاجملافويس-ىلاعتهللامكمحر-قيرطللنوفوملاناوخإلااهيأاولسف

ىتحلامكلابةزافملاهذهعطقيالنكلوةبساحملاوءدقفتلاتاياراوزكراوءةبقارملاةيولأ

‹ءاوهلانمءابهلاريثأهبصلخيامقيفوتلانمىلاعتهللاهقزرْنَمالإةيطملاهذهىلإلصي
دوجولايفىريالىتح«نيقيلاةوقبءايإهدادمإوىلاعتهللاةمصععمءاملانمءاوهلافيطلو

نكلو‹نيقيدصلاسايسوءنييناحورلاناعجشوءنيفراعلالاطبأنمهلاعفأوءىلاعتهللاالإ

.هلوصوريخلكىلإعرسأامفهليلدريسيتلاو«هدئاققيفوتلاناكنم

بوکرلمکیدهينأىسع«مكالومنممكظحذخأيف-ىلاعتهللامكمحر-اودهتجاف
[ب/۲۲]الو؛مكنيباميفاوحصانتو/ناوضرلاونامألارادهفطلباهيلعمكلصويوناسحلااياطملاهذه

مكايإوهللاانلعج«بولطمرطخأو«بوبحمرشهنإف؛مكبولقلافقأقلغيايندلابحاوكرتت
.هنسحأعبتيفلوقلاعمتسينمم

لصف

ءاهيفقيرطلابةعيرشلاليثمتوءةزافملابايندلاليثمتىلإ-ىلاعتهللامكمحر-يناعد

برضتدجوينآل؛اياطملاباهلامعأليثمتوءاهيلعةعوضومةبترمرطانقلابضئارفلاليثمتو
بيرقتيفغلبأكلذنألو؛اهريغبقيليالًاقشرءةظعوملاماهسببولقلاقشريلاثمألا

ءنمؤملاليلخملعلا»:لاقهنأهنعيوراميفمالسلاوةالصلاهيلعهلوقكءلوقعلاىلإيناعملا

ريمأربصلاوءهوخأربلاوءهدلاوقفرلاوءهدئاقلمعلاو‹هليلدلقعلاوريزوملحلاو
.«هدونج

رصناجرجشیراتین|هجرخأ(۱) ۳۱۲.
۳/م٠/جتاريخلارطانقنصناجرجخيراتيفيمهس
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اهسأرءةأرملاقلخكقلخ:لاق؟ايندلاام:هلتلقفًابهارتلأس:فلسلاضعبلاقو

اهبلقوءولعلااهسفنوءنايسنلااهانذأوءردغلااهناسلوءوهسلااهانيعوءحرفلااههجوو«ربكلا
‹ىلاعتهللانمسايإلااهرهظوءنزحلااهقتعوءدسحلااهالجرو«؛صرحلااهتطيوءعمطلا
:هناحبسهللالاقوءاهورذحاف.نورجاشتتاهيلعيتلامكايندةفصهذهف«تاوهشلااهتنيزو

9ملاَعَْاالإاهْلقْعَياموسالاهبرضتلاتمَألاكلَ .٠نوُمِلاَعلاالإاَهلِقْعَياَمَو؛ساَنللاهبرضنلاثمألاكليو

.ناعتسملاهللاوفصولاقرغتسياملاثمألانمىلاعتهللاباتكيفو

لصف

سانلانملقدقلتلثمامىلعقيرطلاوتفصوامىلعرمألاناكاذِإ:لئاقلاقنإف

ءنؤملاهذهىلعىوقييذلااذنمف.دوصقملااذهىلإلصاولاوءدوبعملابرلااذهلدباعلا

؟طئارشلاهذهلّصحو

نًِاقيرقالإُهوُعيَاَفتَعسيلاْمِهيلَعَقَدَصٌدَقلَو»:لوقيهناحبسهللانأملعاف
."نمم

.€روُكَشلايدابعنمليلَقَو»:لاقو
.”«شامْليلقَوتاَحِلاَصلَأاوُلِمَعَواونمنيلالإ:لاقو

‹€َوُلقْعَياللو.4نورُكْشَيالو.°€َنوُمَلْعَيالسالا/رتانِكلَو»:لاقمث0
.تايالاهذهلاثمأيف«َنوُرُكَفََيالو

داهتجالادبعلاىلعفهرونو‹هبلقیفصوهيلعیلاعتهللاهرسينمىلعريسيكلذنإمث

."4ْشمُهتَبِدهَلاياوُدَماَجنيَو:ىلاعتهللالاق«ةيادهلاهناحبسهللاىلعو

ريبكلاىلعلارداقلابرلابكنظامففيلكتلانمهيلعامبموقيفيعضلادبعلاناکاذإف

!؟فيطللا

.4۳:ةيآلاتوبكنعلاةروس()
.٢٠:ةيآلابسةروس(۲)
.۱۳:ةيآلابسةروس(۳)
.٢۲:ةيآلالصةروس(4)
.°4:ةيألافسويةروس(0)
.1۹:ةيآلاتوبكنعلاةروس(١)



۲فلؤملاةمدقم

الوةداعسلاوقيفوتلابلزألايفةقباسلاةملكلا:وهودحاولصأىلإعجريهلكنأشلاو

مولَعَفَياًمَعلسيال:بهاوةبهوةيلزأةمسقبنكلو«فيلكتوداهتجابكلذكردي
.باسحألابالوباستألابةهلاهذهتسیلوگولي

قبطامةمكحلانمهللاهاطعأ-ىبونكولممدبعهنإليق-ميكحلانامقلىلإىرتالأ

.نآرقلايفكلذلزنأىتح«راطقألايفرهتشاو«قافألا

ةمألاةلازغوء"ةقوتعملاةنيجت:لثمءاسنوالاجرهركذلوطينممهريغكلذكو

هللاهمحر-ينوانجلاةديبعيبأىلصميفيلصتتناكاهنإف:ةنيجتامأنادوسلانمةبولجمل۱

اهبنیرئادوأاهفلخلاجرهابشأوءاعطاسًاعوضىأرفيغاوزلاريخلاوبأاهدصقف-ىلاعت

.كلتهتلاحيفءامءانإلاكلذنمًاضوتمثًانبلِءانإنماهدنعبرشف

اوقبودلبيفاهيلاومتمّوناذِإليقاميفريزلايداوفهكةبحاصيهف:ةلازغامأو
املفنادّقَينيحابصمهيفدجتفليللارخآاهفهكيتأتف«فريزنوتيفسلجملاترضح

.٩)رخآيقبودحاوحابصمىفطناتقتعا

.قيفوتلابمكيلعوانيلعنمينأميحرلاربلاهللالأسنىلاعتهللاو

لصف

-ىلاعتهللامهمحر-انفالسألاوحأيفتركفتينأ-ىلاعتهللامكمحر-اوملعا

نمهللامهحنمامعمنيقيةوقيفةيشخوعضاوتلهأونيدلابةفرعمورئاصبلهأمهتدجوف
يفاولذبفءةهبشلكنععرولاقيدصتبةدابعلايفٍداهتجاوٍةلئاغلكنم/رودصللةمالس
قبيملوءرايدلامهنمترفقادقواوحبصأف‹مهءامدهيفاوقرهأو‹مهلاومأىلاعتهللانيدءايحإ

نمفلخفءةروهشمرافسألايفمهريسوةروكذممهراثاف«راطقألاوسلاجملايفمهركذالإ

.ةرخألانعًاضوعايندلاباوضرفلخمهدعب

ايندلامهتدبعتساءنوداعتيونولاوتياهلجأنمو«نولصاوتياهبوءنوبلاكتياهيلع

.۲۳:ةيآلاءايبنألاةروس()
.(١/۷١۱)ةيبونلاةيحت:ةوفصلاةوفصنعءاسنلامالعأيفوءطوطخملايفاذك()

.ةفلاخملاوةغلابملانمةصقلاىفامةريصبيذىلعىفخيال(۳)
.خسانلانمًاوهسميملاتطقسدقونيحابص:لصألايف(8)

.اهتقباسىلعلوقلاكةصقلاهذهيفلوقلا()

[ب/٢٤۲]



[٥۲/1[

فلؤملاةمدقم۲۲

مهنكلوءاهبابسأنماهولكأوءاهباوبأنماهوبستكامهتيلايف‹مهتلضأفينامألاو‹مهتلذأف

.نيلوألاانخايشأريسلًاسخبًانمثو«نيدلانعًاضوعاهوذخأ

ءافوغشمهظحلجاعيلكحبصأفءنايغطلامهاوغتساو«ناطيشلامهرثكأىلعذوحتسا

فلسلاراثآتحماو«نيدلادودحتعاضىتحءًافورعممهدنعكلذلجأنمركنملاراصف

اولیخدقلوءاسمطنمضرألاراطقأيفىدهلاراصواسردنمنيدلارانمحبصأف‹نيحلاصلاو

ةكبشومارحللةديصماهاوساماوريملاذإ«ماوعلااهبجردتسيةموكحءاوتفإلاملعألاقلخلل

.ماطحلل

ًاملعهباتكيفىلاعتهللاامساممحلاصلافلسلاهيلعجرداموءةرخألاقيرطملعامأو

.ًايسنمًايسنراصوًايّوطمقلخلانيبحبصأدقفءادشروةيادهوًارونوةمكحوًاهقفو

فلسلاهنودامو‹مالسلاوةالصلاهيلعهبةنسویلاعتهللابتاتکيفترظنىنإمث

ًاملعكلذيفتدجوفرافسألاورتافدلايفريسلاو«راثألانم-ىلاعتهللامهمحر حلاصلا

دودحبملعلاوهوهبلمعوهلحتنانملةاجنلاوزوفلابتنقيأو‹هتففحوهناهربيدنعحضتا

نمبولقلاوتوقلاةيفصتوءهدودحبمايقلاولجوزعهللامراحمنععرولانمىوقتلا
.ههراکم

يلعهلجأنمةمئاقىمظعلاةجحلاوىلعًابجاوهدودحبلمعلاو«كلذلاحتناتيأرف

رئاسوانفالسأىضمهيلعو«نيبملاقحلاويوقلاهللانيد/كلذناكاذإهمهفنمعيمجىلعو
.نيقتملا

‹ناميإلاعئارشهيفتلدبتًابعصتسمًارهدهتيأرفءانرهدلاوحأيفترظنينإمث
اهيفراحيةبكارتمًانتفتيأروءةيلكلابنيدلادودحهيفتسردناو«مالسإلاىرعهيفتضقتناو

بحبتأالتماوءانرئاصبةرخألانعتيمعدقو‹بیجمالوهلإعادالًاسردنمًانیدوءبيبللا

باهذنمريخليلقلابكسمتلاتيأرفءهلكرمألانمخالسنالاتيشخفءانرئامضايندلا
نمءيشباکتراالو«یلاعتهللارماوأنمءيشعييضتيفدحألرذعالناكنإوعيمجلا

يتأيس»:هباحصأللاق۱[هنأ]وَهللالوسرنعانغلبهنأل؛زوعنمدادسنکلوهیهانم
.«اوجنهيلعمتنآامرشعباوکٌسَمَتنإ«موقمكدعب

«نيدلاعئارشضعب-ىلاعتهللاءاشنإ-هيفحرشاباتكفيلأتىلإتركذاميناعدف

.فايسلااهيضتقيةملك()



۲۳فلؤملاةمدقم

مهريغويسنجءانبأنمهيفرظننملويسفنلةركذتهلعجيىلاعتهللالعلهيهانمضعبهيفنّيبأو
لمعلاولوقلايفقيفوتلاهلأسأىلاعتوهناحبسهللاف؛«تاريخلارطانق»:هتيمسوء«سانلانم

.للزلاوًاطخلانمةمصعلاو

.مامتلاب-ىلاعتهللاءاشنإ اهحرشاةرطنقرشعةعبسىلعيوتحيباتكلااذهو

ليصفتيفباوبأةرشعولقعلانايبيفةمدقمىلعيوتحتيهو:ملعلاةرطنقىلوألا

:ملعلا

.هلضفنايبيف:لوألا

.ميلعتلاوملعتلالضفيف:يناثلا

.نيعلاضرفىف:ثلاثلا

.ةيافكلاضرفيف:عبارلا

ايندلاملعنمةرخالاملعنايبونيدلاملعيفمالكلاوهقفلادحنايبيف:سماخلا

.هميساقتوملعلاقرطيف:سداسلا

.ملاعلاوملعتملابدأيف:عباسلا

.ءاملعلاوملعلاتافآيف:نماثلا

[ب/٦۲].دومحملاملعلا/ءامسأومومذملاملعلاسنجنايبيف:عساتلا

ىلعيتأترطانقلارئاسو.ةرخآلاوايندلاءاملعنيبةزيمملاتامالعلايف:رشاعلا
.رانلاوةنجلاةفصاهرخآنوكيفةرطنقرخآىلإىلاعتهللاءاشنإ-مدقتملا.بيترتلا

نالانحنو-ىلاعتهللاءاشنإدعباميفىتأتسلوصفىلعلمتشتباوبألاهذهو
يفعرشتساناالوأانمدقدقهنأملعاءاهليصافتوملعلاباوبأيف-ىلاعتهللاءاشنِ نوئدتبم
.ملعلاباوبألبقلقعلاةمدقمنايب

لصف

باوبأليصفتىلعلقعلانايبانمدقامنإوهماسقأوهتقيقحوهفرشولقعلالضفيف

دامعو«فيلكتلللصأوبادآللعوبنيوءلئاضفلاسأومولعلاكردلةلآلقعلانأل؛ملعلا

.نيعلانمةيۋرلاو«سمشلانمرونلاو«رجشلانمرمثلاىرجمهنميرجيملعلافايندلل

ايندلايفةداعسلاىلإةليسووهامفّرشيالفيكوةرورضلابكردملقعلافرشو
.ةرخالاو



[1/۲۷]

٢Yفلؤملاةمدقم

نمؤملاةماعدوءةماعدءيشلكل»:لاقهنأأَييبنلانعيردخلاديعسيبأنعيورو

.٩هتدابعنوكتهلقعردقبفءهلقع

."ڳريعملباَحضأيفانكامقعؤوأمسنانكرل:راجفلالوقمتعمسامأ

ءيشلكلنإسانلااهيأ»:لاقفيهللالوسرىلعًامويلئاسملاترثك:لاقسنأنعو

.”لقعمكلضفأةجحملابةفرعموةلالدمكنسحأوءةيطم

ناک:نولوقيسانلاعمسءدحأةوزغنمييهللالوسرعجرامل:لاقةريرهيبأنعو

مکلملعالفاذهامأ»:ٍوَيلاقفاذهوحنوءهريغلبيملامیلبآنالفو؛نالفنمعجشأنالف
مهلهللامسقامردقىلعاولتاقمهنإ»:مالسلاهيلعلاقف؟هللالوسرايكلذفيكو:اولاق.«هب

. لزانمىلعبیصآنممهنمبیصأف؛مهلوقعردقىلع/مهتاينومهترصنتناكف.لقعلانم

.*«مهلوقعردقومهتاينردقىلعلزانملااومستقاةمايقلامويناكاذإف«ىتش

.هنيدهبسحو؛هلقعلجرلالصأ:لاقهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو

.امًامويهبهذقنتساالإّالقعًادحأهللاعدوتساام:لاقيرصبلانسحلانعو

هللاةعاطيفاودهتجاوءةكئالملادج»:لاقهنأيييبنلانعبزاعنبءاربلانعو

لجوزعهللاةعاطبمهلمعأف«مهلوقعردقىلعمدآينبنمنونمؤملادًَجو«لقعلابهناحبس
.العمهرفوأ

:تلق.«لقعلابت:لاق؟ةرخألايفو:تلقل:لاق همنوزجياتق
اوطعأامردقيف؟لقملانملجوزعهللمفاطعأامرقالإاولمعلهوةشئاعاي»:ٍوْلَيلاقف

.٩نوزجياولمعامردقبو«مهلامعأتناكلقعلانم

رجحنبا‹(۳۰۱/۲)افخلافشكيفينولجعلاء(۳۱۹/۱)لماكلايفيدعنبا:دنعثيدحلافارطأ()
.(٤۲۸۹۲)زتكلايفىقتملاو«(٤۷٢۲)بلاطملايف

.١٠:ةيآألاكلملاةةروس(۲)

.(119)ينابلأللةفيعضلاةلسلسلايفهوحن(۳)

.(١/١٠۲)ةعيرشلاهيزتتيفقارعنبا‹(۱/457)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلا:دنعهفارطأ)٤(

ةيلاعلابلاطملايفرجحنباء(٠/457)نيقتملاةداسلافاحتايفيديبزلا:دنعثيدحلااذهفارطأ()
.(۲۱۸/۱)ةعيرشلاهيزنتيفقارعنبا‹(٤۸/)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلا((٢۲۷)

.هجیرختمدقت)١(

=ىنولجعلا‹(٥٤۲۷٠٠۲۷۷)ةيلاعلابلاطملايفرجحنباوء(۱/٠۲)ةيلحلايفميعنيبأ:دنعهفارطأ(۷)



Yoفلؤملاةمدقم

:ءابدألاضعبلاقوءودعًأكنالهجلاوءوجرملضفألقعلا:ءامكحلاضعبلاقو

.هلهجهودعو؛هلقعءیرمالکقیدص

.لهجلابئاصملارشولقعلابهاوملاريخ:ءاغلبلاضعبلاقو

:ناسحنبميهارباليدرواملادشنأو

هبساكمهيلعًاروذحمناكنإوهلقعةحصسانلايفىتفلانيزي

هبسانموهقارعأتمركنإوهلقعةلقسانلاينىتفلانيشي

هملعيرجيلقعلاىلعهنإلقعلايفىتفلاشيعي
هبراقيءيشءايشألانمسيلفهلقعءرمللهللامسقلضفأو

هبراآموهقالخأتلمكدقفهلقعءرمللنمحرلالمكأاذإ

ةلآٌنِإوءةدعوةلآءيشلكل»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعيبنلانأسابعنبانعو

[ب/۲۸]موقلكلوءلقعلانمؤملاةماعدو/ءلقعلانمؤملاةيطموءةيطمءيشلكلوءلقعلانمؤملا
بارخلكلوءلقعلانيقيدصلاتويبميقوءميقتيبلهألكلوءلقعلادابعلاةياغوءةياغ

نيقيدصلابقعوهبركذيوءهيلِإبسنيبقعءىرمالكلوءلقعلاةرخألاةرامعو«ةرامع
.”«لقعلانمؤملاطاطسفوءطاطسفءيشلكلوءلقعلاهبنوركذيوءهيلإنوبسنييذلا

حصنوءىلاعتهتعاطيفبصنْنَملجوزعهللاىلإنينمؤملابحأنإ»:لاقليهنعو
.'«حجنأوحلفافهتايحمايأهبلمعورصبامفهسفنحصنوءهلقعلمكوءهدابعل

مكنسحأوءًافوخلجوزعهللمكدشأءالقعمكمتأ»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

.هاعوطتمكلقأناكنإوءًارظنهنعىهنوءهبرمأاميف

مسقنيوهو«تائيسلاوتانسحلانيبلصفيوءرومألاقئاقحفرعتلقعلابنأملعاو

.بستکمويزيرغ:نیمسق

الوءةدايزىلإهزواجتيال«فيلكتلاهبقلعتيدحهلويقيقحلالقعلا:وهيزيرفلاف

.(۲۱۷/۱)ةعيرشلاهيزنتيفقارعنبا‹(۲۷۱/۱)افخلافشكيف=

يواحلايفيطويسلا.(6٤۲۷)ةيلاعلابلاطملا.‹(40۷/۱)نيقتملاةداسلافاحتا:يفهفارطأ()
(۲/٥۹).

٠(۱/5۸)نيقتملاةداسلافاحتإ‹(١/٤۸)رافسألالمحنعينغملا:يفهفارطأ()

.(٠/٢۲٤)نيقتملاةداسلاداحتايفيديبزلاهركذفرطلااذهوحنو(۳)



فلؤملاةمدقم۹٢

القاعيمسناسنإلايفمتاذإفءناويحلارئاسنمناسنإلازاتميهبو«ناصقنىلإهنعرصقي

.لامكلادحىلإهبجرخو

:لاقهنأسودقلادبعنبحلاصنعليقامك

هؤۋانبمتوهيدايإمتوهرومأتمتوءرملالقعمتاذإ

.٩”«ايحناكْنَمَرِذْيِل:ىلاعتهلوقيفكاحضلانعيورو

.القاعناکنميأ
هبلصفيفيطلرهوجوه:موقلاف:یتشبهاذمىلعهتفصيفوهيفسانلافلتخاو

.تامولعملاقئاقحنيب

.سحلالحمغامدلانأل؛غامدلاهلحم:ةفئاطتلاقف.هلحميفاذهبلاقنمفلتخاو

.ساوحلاةداموءةايحلاندعمبلقلانأل«بلقلاهلحم:نورخآلاقو

هناحبسهللاقلخ»:لاقهنأأَييبنلاىلإهعفريبلاطيبأنبيلعنعانموقراثآيفو

؛لسرميبنالو؛«بّرقمكلمهيلععلطيالثيحنمهملعضماغيفنونكمروننم/لقعلا[1/۹]

مث‹هعبطرصبلاو؛همهفملعلاوءهبلقةفأرلاوهنيعءايحلاو«هعمسريخلاوهسأردهزلالعجف

زعهللاقفًارابدإهرابدإناكفربدأفربدا:هللاقمثلابقإهلابقإناكفلبقأفلبقأ:هللاق

لقعلاَرخف:لاق.باقعلاكيلعوباوثلاكلوفرعأكبودبعأكبو«يطعأوذخآكب؛كثنم

عفشاو‹طعتلأساو؛كسأرعفرا:لجوزعهللاقفماعيفلأهدوجسيفثكمفًادجاس

..*«كلكلذف:لاق؟هيفينتقلخنميفينتعفشالأكقلخىلعكقحبيديسمهللا:لاق«عفشت
هرمأىلاعتهللانعلقعنملقاعلاامنإوءريثكًاريخيأدقفلقعلايأنم»:ٍألِيلاقو

لقعألهلامثلثبىصوأنميفءاملعلاضعبلاقىتح«لقاعبسيلفكلذكنكيملنمو؛ههنو

.لمألاباورتغيملو‹لقعللاوداقنامهنأل؛داهزلايففرصينأسانلا

.٩«هلقعاوملعتیتحلجرمالسإ

.٠۷:ةيألاسيةروس(١)
.(۱/4005)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلاهركذفرطلااذهوحب)۲(

.(7۸8)ةعومجملادئاوفلا(۱۳/١٤)دادغبخيرات؛(١/458)نيقتملاةداسلافاحتإ:يفهفارطأ(۳)



۷فلؤملاةمدقم

.”مهلوقعردقىلعسانلاملكننأءايبنألارشعمانرمأ»:لاقو

نوكيفيكفًارهوجناكنإو؟ماسجألالبققلخفيكفًاضرعلقعلاناكنإ:ليقنإف
؟ریختيالهسفنبًامثاقًارهوج

‹"نويناحورلاوأءءايبنألاالإهيلععلطياليذلاضماغلاملعلانماذهنإ:هلليق
.ةلعلاهذهبلوقلااذههباتكيفيدرواملالطبأدقو

اذهيكحةيفخلاتاعانصلاريبدتوةيرظنلامولعلاكرداهبًايهتيةزيرغلقعلا:موقلاقو

[ب/۰٠]كاردإلدعتسيهببلقلايففذقيرونلقعلانأىلإراشأهنأكف«يبساحملاثراحلا/نع

.ءايشألا

هذهىلإعرشلاونآرقلاةبسنوءةيؤرلاىلإنيعلاةبسنءمولعلاىلإةزيرغلاهذهةبسنو
قرافييذلاوهفصولااذهوءرصبلاىلإسمشلارونةبسنمولعلافاشكنايفةزيرغلا

.ناسنإلا

تاذيفدوجولاىلإجرختيتلامولعلادارأةيرورضلامولعلاضعبلقعلا:نورخآلاقو

نمربكأنينثالانأبملعلاكتاليحتسملاةلاحتساو«تازئاجلازاوجبزيمملاريغصلالفطلا

.نيناکميفنوكيالدحاولاصخشلانأوءدحاولا

زاوجو‹تابجاولابوجونم:ةيرورضلامولعلاةلمجوهلقعلا:ةفئاطلاتلاقو

.تاليحتسملاةلاحتساوتازئاجلا

:ناعونكلذوةيرورضلاتاكردملابملعلاوهلقعلا:مهضعبلاقو

:سمخلاساوحلاكردنععقوامامهدحأ

حئاورلاو‹قوذلابةكردملاموعطلاو‹عمسلابةكردملاتاوصألاو‹رصبلابتاكردملاک

ءايشألاهذههساوحبكردينممناسنإللاناكاذإف«سمللابةكردملاماسجألاو‹مشلابةكردملا

ءاهبكردينأنمهينيعضيمغتلاحيفهجورخنألالقاعناكوءملعلانمعونلااذههلتبث

.ملعلكردأولهنأهلاحنمملعثيحنملقعلالماكنوكينأنمهجرخيالملعبو

.(۱/٤٤۳)نيقتملاةداسلافاحتإ:يفهفرط)۱(

كانهسيلو0....ملعأاممتملعول»:يهلوقكءايبنألاالإاهيلععلطيالًامولعكانهنأمولعملانم()

النأبجيدودحياللاملعلااذهلنكلورضخلاملعكيدلملعوهامريغمهاوسدحأهيلععلطيام

.ةرابعلاهذهلثمبقلعتمقلعتيالف؛رهاظلايفعرشامهيفیدعتي

 



Y۸فلؤملاةمدقم

:سوفنلايفءیدتبہمناكاميناثلاعونلاو

مدقوأثودحنمولخيالدوجوملانأومدعوأدوجونمولخيالءيشلانابملعلاك

الملعلانمعونلااذهوءنينثالانملقأدحاولانأو«نيدضعامتجالاحملانمنأبملعلاكو

تاكردملابًاملاعناكاذِإفءلقعلامكوءهلاحةمالسعملقاعلانع”ىفنينأزوجي

نأ"”ىفننملكف:لاقهباتكيفيدرواملابهذلوقلااذهىلإو«لقعلالماكوهفةيرورضلا

لَ/%:ىلاعتلاقامكمولعلالحمبلقلانأل؛بلقلاهلحمتبثأًارهوجلقعلانوكي[/]

.”اًيبَنوُلِْعَبُببوُلقمهلنَنوُكََفضْرَألأيفاوري

يو٠بلقلاهلحم9يناثلاو؛ملعلقعلانأامهدحأ:نيرمأىلعةيآلاهذهلتدف

ةلمجهذهف‹نوربتعي:يناثلاوءاهبنوملعيهأنعمامهدحأ:ناليوأتببنوقع:هلوق

.يزيرغلالقعلايفلوقلا

براجتلانمدافتستمولعكلذويزيرغلالقعلاةجيتنوهف:بستكملالقعلاامأو
لاقيهبفصتيالنمو«ةداعلايفلقاعهنإلاقي«براجتلاهتمكحنمنإف‹لاوحألايراجمب
ةفرعملاةباقثةوقنمهنأل؛لمهأنإصقنيو؛لمعتسانإىمنيلقعلااذهوءلهاجرمغهنإ
براجتلاةرثكبكلذلصحيهنألةوهشنمداصالوىوهنمعنامهعنميملامةركفلاةباصإو
نإمهنإف؛خويشلاءارابمكيلع:اولاقفخويشلاءارآبرعلاتدمحكلذلورومألاةسراممو
.ريغلاراثآمهعامسألتّدصتو«ربعلاهوجومهنويعىلعتّرمدقفعبطلاءاكذاودقف

.لهجلاةرمثةرمغلاو«لقعلاةآرمةبرجتلا:لاقو

.هلقعةوقتدازوندبةوقتصقنهرمعلاطنم:مكحلاروثنميفليفو

:دشنيو.ةظعمايألابلقتبوءًابيدأتبراجتلابىفك:ءاغلبلاضعبلاقو
براجتلالوطلقعلامامتنكلوهلهألنيزلقعلانأرتملأ

.ةنطفلانسحوءاكذلاطرفلًاضيأاذهنوكيدقوءالقعىمسيمولعلانمرخآعوناذهف
.سدحلاةدوجكلذو

.فيرحتوهو«يفتكي»:لصألايف()
.فيرحتوهو«يقب»:لصالايف(۲)

.١٤:ةيآلاجحلاةروس(۳)

 



۹فلؤملاةمدقم

يفنوکييذلاک‹؛بستكملالقعلاوهاهتجيتنتراصيزيرغلالقعلابجزماذإو

.نهذلاديدحلانسلاثيدحلابكيلع:اولاقكلذلوءيأرلاةدوجولقعلاروفونمثادحألا

الومدقلالوطهلفيملًايأرنوجتنيمهنإفثادحألاةرواشمبمكيلع:برعلاتلاقو

.مرهلاةبوطرهيلعتلوتسا

:ءارعشلاضعبليدرواملادشنأو

ا-ةينسلاددعىلعمسقيملوًاباهتنانكيمللقعلاتيأر

]ب/۳۲]اسنينبلاتبصناءابألاىوحهتمساقتانينسلانأولو/

یقبیویلامببهذتةيانجیقمحَئلَعینجینأفاخأ:لاق؟ملو:تلق.هللاوال:لاق

ًاتسهتمربكأوهنمىلعقديهلعلامهئاكذطرفبجرختسافيك«يبصلااذهىلإرظناف

.ةبرجتهنمرثكأو

یھتناف«هدیصتضعبيفًامويدرفتنومأملا:نأربخأهنأسرشأنبةمامثنعيكحو

تباي:لوقيوهواهؤاکوهبلغدقوءةبرق'”طبريًايبصىأرفءةيدابلالهأتويبضعبىلإ
.اهیفبيلةقاطالاهوفينبلغدقفاهافددشا

:لاق؟اهٌّيآنم:لاق.ةعاضقنم:لاقف؟نكتنمم:لاقف.نومأملاهيلعتفقوف:لاق

مهيأنمف:لاق.ابلکیعدیلیبقنكلومهانسل:لاق؟بالكلانمكنإو:لاق؟بلكنم

تنآنمف:لاق.ةنانكينبنممثدادجألانم:لاق؟اهٌيأنم:لاق.رماعينبنم:لاق؟تنآ

:لاق؟رازننمًاذِإتنأف:لاق.اهلكبرعلاهضغبتنمم:لاقف؟يبسننعينتلأسدقفيلاخاي

:لاق.اهلکًاشیرقهضغبتنممانآ:لاق؟شیرقنمًاذِإتنأف:لاق.اهلکرازنهضغبتنممانآ

ماقفءةبرقلامفلسرأف:لاق.اهلكمشاهونبهدسحتنممانأ:لاق؟مشاهينبنماذتزف

ةميكشىلإهديببرضو«هتاكربوىلاعتهللاةمحرونينمؤملاريمأايكيلعمالسلا:لاقفهيلإ

:لوقيوهوةبادلا

.تبثأاميضتقيقايسلاو.طبضي:لصألايف)۱(



فلؤملاةمدقم۳

ةفيتكلاةبتكلابحاصوةفيرشلاننملااذاينومأم

ةفينحيبأهقفنمفرظأةفيرظةزوجرأيفكلله

ةفيعضانضرأبتملظامةفيلخهلتنأيذلاوال

ةفيظولاىلعالضفابجاموةفيفخهتنؤمانتلماع

ةفيلخلاةريسانيفراسدق

فلأةئاموأةلجعممهردفالآةرشعكيلإّبَحأامّيأتنسحأ:نومأملاهللاقف

؟ةلجۇم

امف:لاق.-يفولاينغلاتنأكنأل:رخآربخيفو-نينمؤملاريمأايكرخدألب:لاقف

.هيرماسمدحأناكىتحهبىضمفهولمحا:لاقف.ناسرفلاتلبقأنأثبل

.ءاشيامللاّعفلاناحبسفهتبواجمومالغلااذهةحيرفةدوجىلإرظنا

م:هنعهللاىضرباطخلانبرمعنأةبيتنباىكحامةنطفلاوءاكذلااذهنمنسحأو

برهتملكلام:رمعهللاقفءهللادبعالإهنماوبرهفريبزلانبهللادبعمهيفو«نوبعلينايبصب

عّسوأفقيضقيرطلابنكيملوكفاخأفةبيرىلعنكأملنينمؤملاريمأايلاقف؟كباحصأعم
.كل

‹ةياغءاكذللسيلفءةهيدبلانسخوةنملاةوقوةنطفلانمباوجلااذههنمضتامرظنا

.ةياهنةحيرقلاةدوجلسيلو

نملسیلوءمهولاةباصإهتیاغو‹مهفلاةعرسلقعلاةياغ:ءامكحلاتلاقاذهلثملو

.لضعأنإوباوجنعزجعرطاخلاةعرسوةحيرقلاةدوجحنم
امك:لاقف؟مهددعةرثكىلعدابعلاهللابساحيفيك:بلاطيبآنبّيلعلليقامك

.ةباجتسمةوعد:لاقف؟ضرألاوءامسلانيبمك:هلليقو.مهددعةرثكىلعمهقزري

رانبهذتنيأ:لاقف؟داسجألاتقرافاذإحاورألاهذهبهذتنيآ:سابعنبالليقو

؟ناهدألاءانفدنعحيباصملا

.رهقةجحوناعذإيليلدانمضتتاكسإاباوجءناباوجلاناذهو

.سمشلادارطموي:لاق؟برغملاوقرشملانيبمك:ًاضيأّيلعلليقو



۳۱فلؤملاةمدقم

میرمنبایسیعلرهظنیحهللاهنعلسيلبإ:نأيكحًاتكسمناكنإونفلااذهريغنمو

[ب/٢٤۳)].مالسلاوةالصلاهيلع/

نمًاذإكسفنمراف:لاق.معن:لاق؟كلهللابتكامالإكبيصينللوقتتسلأ:لاقف
هدابعربتخيهللانإ«نوعلماي:هللاقف.ملستةمالسلاكلترقنإهنإفلبجلااذهةورذ

.هَبَرربتخينأدبعللسيلو

امنإو‹هرصنبمهديأوءهيحوبمهذمأنيذلاهللاءايبنأنمبرغتسيالباوجلااذهلثمو

.هتهيدبىلعلّوعيو«هرطاخىلإاجلينممبرغتسي

سدحلاهدوجبءاكذلاطرفهیمنياموهوبستكملالقعلايفناهجولاناذهعمتجااذإف

ةرثكبنامزلارورموبراجتلاقرطبلامعتسالاهيمنيامعمةهيدبلانسحبةحيرقلاةحصو
ةوقيهتنتنأكلذو؛قاقحتسالابلضافلالجرلانمقالطإلاىلعلماكلالقعلاوهفءرابتخالا

اذإفءاهرهقيوةلجاعلاةذللاىلإةيعادلاتاوهشلاعمقيورومألابقاوعفرعينأىلإةزيرغلا

رظنلاهيضتقيامبسحبهماجحإوهمادقإنإثيحنمًالقاعاهبحاصيمسءةوقلاهذهتلصح

.ةلجاعلاةوهشلامكحبالبقاوعلايف

:ناويحلانمزيمتياهبيتلاناسنإلاصاوخنمًاضيأاذهف

.-ةزيرغلاينعأ-لصألاوه:لوألاف

.-ةيرورضلامولعلاينعأعرفوه:يناثلاو

مولعلاوةزيرغلاةوقبذإءبراجتلامولعينعأ-يناثلاولوألاعرفوه:ثلاثلاو

.براجتلامولعدافتستةيرورضلا

ناريخألاوءعبطلابنالوألاف«ىوصقلاةياغلايهوةريخألاةرمثلايه:عبارلاو

.باستکالاب

رخألاو؛عوبطم:امهدحأ:نالقعلقعلا:لاقهنأريشَدزأنبروباسنعيكحو

ءاهبغيلبلادحوألاريزولا:هفلؤملاقوءالبلمالعأريسنمبيوصتلاوءريشدزأنبروباس:لصألايف()

راددادغببهلءاحدممًاداوجءايفاكًابيهمًامهشناكوءةلودلادضعنباةلودلاءاهبلرزوءرصنوبأةلودلا

ُءاَغِببلاروباسحدمدقوەە.ةنسنينامثنعةئاممبزآوةرشعتسةنسيفوت[بتكراديآ]ملع

.ةفئاطو



]٥1/۳[

فلؤملاةمدقم٢۳

هنعيکحاميفبلاطيبأنبيلعكلذمظنفءهبحاصبالإامهنمدحاوحلصيالو؛عومسم

:لاق

°ءوتممنيعلاءوضوسمشلاعفتالامك/

.CLلقعلاهللاقلخاملوأ»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقبدارملاوه:لوألاف

.ثيدحلا

لجوزعهللاىلإسانلابرقتاذإ»:بلاطيبآنبلعلييهلوقبدارملاوه:ريخألاو

.”«كلقعبهيلإبّرقتف«ربلاباوبأب
.ابرقىلاعتهللانمددزتًالقعددزا»:ءادر٠لاىبألهلوقو

هللامراحمبنتجا»:مالسلاو.ةالصلاهيلعلاقف؟كلذبيلفيكيمأوتنأيبابلاقف
لجاعيفددزتءلامعألانمتاحلاصلابلّفَيوالقاعنكتهناحبسهللاضئارفدأو«ىلاعت
.”زعلاوبرقلااهبكبرنملنتوءةماركوةعفرايندلا

هدریوأیدهىلإهحاصيدهيلمعلمءرملابستکاامال:مالسلاوةالصلاهلعلاقو

.٩٩«ٌیدرنع

ةريرهابأوءامهنعیلاعتهللايضربعكنبّيبأورمعنأ:بيسملانبديعسنعو

:يلاتلاوحنلاىلعنيدلامولعءايحإيفرعشلااذهءاج:تلق)۱(

)وموعوبطمفنيلقعلشلاتیار

عوبطمكيملاذإعومسعضنيالو
عوشمنيلاءوضوسىمشلاعشتلامك

بستكااذإ:يلعثيدحنمةيلحلايفميعنوبأ:لاقو(۱/٥۸)رافسألالمحيفيقارعلاهوحنبهركذ(۲)
.برقلاوةفلزلابمهقبستلقعلاعاونأنمتنأبستكاف«لجوزعانبرىلإاهباويرقتيلربلاعاونأنمسانلا
.فيعضهداتسإو

هقيرطنموربحملانباهاور:ًاقيلعتيقارعلالاقو(۸6ء١/80)ءايحإلايفيلازغلاهركذهوحنب(۳)
‹(۱/٦۸)لماکلايفيدعنباهركذو:تلق.رداونلايفميكحلايذمرتلاوءةماسأيبأنبثراحلا
.(۲۹)تاعوضوملاةركذتيفينتفلاو

لمحيفيقارعلاو.(۵٥٠۲۷)بلاطملايفرجحنباو‹(407/۱)فاحتإلايفيديبزلادنعهفارطأ()
.(۲۱۲/۱)ةعيرشلاهيزنتيفقارعنباو‹((۸/۱)رافسألا



۳۳فلؤملاةمدقم

.«لقاعلا»:مالسلاهيلعلاقف؟سانلاملعأنم:هللالوسراي:اولاقفقيهللالوسرىلعاولخد

:اولاق.«لقاعلا»:لاق؟سانلالضفأنم:اولاق.(لقاعلا»:لاقف؟سانلادبعأنم:اولاقف

هيلعلاقف؟هتلزنمتمظعوءهفكتداجوءهتحاصفترهظو«هتءورمتمتنملقاعلاسيلأ

امنإو‹نيقتمللكبردنعةرخاألاوءايندلاةايحلاعاتماملكلذلكنإ»:مالسلاوةالصلا

.°«ندًاسيسخايندلايفناكنإويقتملاوه:لقاعلا

فیک»:لاقفریخبويهللالوسردنعلجرىلعيأ:لاقهنأكلامنبسنأنعو

:اولاقف؟(هلقعفيك»:لاقفء‹هلضفنمنإهتدابعنمنإهللالوسراي:اولاقف؟ءهلقع

ةالصلاهيلعلاقف؟هلقعنعانلأستوربلافانصأوةدابعلابهيلعىنثي-لَيهللالوسراي

نمسانلابرقيامنإوءرجافلاروجفنممظعأهلهجببيصيدباعلاقمحألانإ:مالسلاو
.٩”«مهلقعردقىلعفلزلابمهبر

نودهتلثمأوءهروشقالإنيدلانمهبلقعيملةبقاثهلقعةريصبنكتملنمةلمجلابو

.هقئاقحوهبابل

ال:موقلاقف؟المآةليضفنوكيلهدازواهانتاذإبستكملالقعلايفسانلافلتخاو

نمجرخطسوتلازواجامفنيتصقاننيتليضفنيبةطسوتمتابهلئاضفلانأل؛ةليضفنوكي

٠ءاهطاسوأرومألاريخ»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقللادتعالادح

هحاصومومذمكلذوركملاوءاهدلاىلإاهبحاصبيضعتلقعلاةدايزنإ":لاقو

.(مومذم

‹هتيالونعًادايزلزعينأيرعشألاىسومابأهنعهللايضرباطخلانبرمعرمأدقو

نأتفخنكلوءامهنمةدحاونعال:لاقف؟ةنايخمأةدجومنعأنينمؤملاريمأاي:دايزلاق

.كلقعلضفسانلاىلعلمحأ

ةيلاعلابلاطملايفرجحنباو؛(٠/457)نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلا:دنعثيدحلافرط(١)

:لاقو(۸6/۱)رافسألالمحيفيقارعلاو‹(۲/٥۲۱.٢۲۲)ةعيرشلاهيزنتيفقارعنبا((۲۷۳)

.ربحملانباهاور

.«ايند»:لدب«اليلذ»:ءايحألايف()
ءهمامتبلقعلايف[فيعضوهو]ربحملانباهاور:(۸۳/۱)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلالاق()

.ًارصتخمرداونلايفميكحلايذمرتلاو
نيقتملاةداسلافاحتإيفيديبزلاء(۲۷۳/۳)ىربكلاننسلايفيقهيبلادنعثيدحلافارطأ(8)

.(۱۸۹)تاعوضوملاةركذتيفينتفلا«(١/٥٠٤)افخلافشكيفينولجعلا«(٢٢٤۲/)



فلؤملاةمدقم٤۳

ةدايزلانإف؛رومألالكيفلادتعالابكيلعكلملااهيأ:ردنكسإللءامكحلاتلاقو

.زجعناصقنلاوبيع

.كدشرليبسىلعكّلدامكلقعنمكافك:ءامكحلاضعبلاقو

نسحو«رومألابملعةدايزهنأل؛ةليضفلقعلاةدايز:نيلوقلاحصآوهونورخآلاقو

.صقنالةليضفكلذو«نوكيامىلإنكيملامةفرعموءنونظلابةباصإ

.«فولأمءافولاناكثيحلقعلا»:لاقهنأٍَييبنلانعيوردقو

ريخلالاصخبلغأهلقعنكيملنم:لوقتبرعلاتناك:دمحمنبمساقلالاقو

.هيلعرشلالاصخبلغأيفهفتحناكهيلع

.الغرثكاذإهنإف؛لقعلاالإصخررثكاذإءيشلك:مكحلاروثنميفليقدقو

ىلإهفرصولورشلاىلإهلقعلضففرصهبحاصنأل؛مومذموهفركملاوءاهدلاامأو

«عدخينملضفأهللاوناك:لاقفهنعىلاعتهللايضرباطخلانبرمعةريغملاركذدقو
.عدخينملقعأو

‹خلاىنعدخيالوخلابتسل/:هنعىلاعتهللايضرباطخلانبرمعلاقو733
.ملعأهللاو

لصف

كعفنيدقونمةجيتنهنأل؛يزيرغلالقعلانعكعفتيالبستكملالقعلانأملعاو
كونألاك«لئاذرلاروفوملئاضفلابولسمهبحاصنوكيفبستكملالقعلانعيزيرغلالقعلا
.ةليذرهنمولختاملفيذلاقمحألاوءةليضفهنمدجوتاليذلا

ءايشألازعأهمرحذإ؛هيلإهللاقلخضغبأ:قمحألا»:لاقهنآلِييبنلانعيوردقو
.اهيلإ

.«بعشيالوءعقريال؛راخفلاكقمحألا»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

.شخلاو‹ُّتْبْحلاوعادلا:بخلا)۱(

.اضیأنيريسنبانعليقو(۲)



۳oفلؤملاةمدقم

ناکولبراي:لاقءرامحهللجرلیئارسإينبيفناک:لاقرباجنعءاطعیورو

لكبيثأامنإ:هيلإىلاعتهللاىحوأفءايبنألانميبنهبًمَهَفءاذهيرامحعمهتفلعلرامحكل

.هلقعردقىلعناسنإ

:ءامكحلاضعبلاقكلذلو؛هسفننمالإءيشلكنمظفتحيقمحألانإ:لوقيو

.لاملاىلإةجاحلانمرثكألقعلاىلإةجاحلا

ءيشيأ:رهمجرزبلناورشونألاقو.لقاعلاةربعلهاجلاةلود:ءاغلبلاضعبلاقو

ملنإف:لاق.هيلعنورتسيناوخإف:لاق؟نكيملنإف:لاق.هبشيعيلقع:لاق.ريخءرملل

ملنٍإف:لاق.تماصيعف:لاق؟نکيملنإف:لاق.سانلاىلإهبببحتيٌلامف:لاق؟نكي

هللانإ:لاقف ناسارخيلاووهو-ديوسيبأنباعيكوبطخ:لاقدقعلاباتكيفو

انأواهتلقدقلهللاولاقءمايأةتسيهامنإ:ليقرهشأةتسيفضرألاوتاوامسلاقلخ

ةمأكلهأدقو«يصاعملاىلعهدابعراغيالهللانإ:لاقفةماميلايلاوبطخو:لاق.اهلقتسا

.ةقانلامّوَقُمیَمُسفمهرديتئاميواستةقانيفةميظع۳

[ب/۳۸]امنإ:لاقف؟هذهكراديفةلبقلانيأ:هلاولاقفيسودلا/مدرتىلعموقلخدو:لاق

ناكودجسملايفءءاطع"”ريبزلانبهللادبعنبرماعيسنو:لاقو.رهشأةتسذنماهيلإانلخد

.دجسملايفتيسنيذلايئاطعبينتئامالغاي:لاقهتيبىلإراصاملفءكانههبيتوأدق

؟هلسیلامذخأيدحأىقييَوأ:لاق!؟ةعامجكدعبدجسملايفلخددقودجوينيأو:لاقف

هقرسينمءيجينأهرکأ:لاقو.تامیتحالعكلذدعبسبليملفهلعقرسو:لاق

.مئأیف

ةكربوجرأاميباحصأنم:ينايتخسلابويألوقيسانلانمبرضلااذهيفو:لاق

.هتداهشلبقأالو«هئاعد

يفبهرتدق«لهاجدباعليئارسإينبنيبناكهنأثدحييبعشلاناك:لاقيعمصألا

لازيالفءاعدلاهلضرعيفةمتعلانمرماعفرصناامير:لاقكلامنعنعملاقءدياعةقثيعباتوه()

تسهللانمهسفنىرتشأهللادبعنبرماعنأ:نايفسانثدح:لبنحنبدمحألاقو.رجفلاىلإوعدي

.(٥/۲۱۹ءالبنلامالعأريس).هتیدبةرملكقدصتينعي.تارم

٤/م١/جتاريخلارطانق



فلؤملاةمدقم۴

ءامسلاىلإهيديعفرف«ىعريهآرفةعموصلانمعلطافءاهلوحىعريرامحهلناكو«هتعموص
.يرامحعمهاعرأتنكرامحكلناكولبراي:لاقف

ءلآسامنإفهعد:هيلإىلاعتهللاىحوأف«نامزلاكلذيفيبنهبًمَهَفلعقشيناكامو

.هلقعردقىلعناسنإلكبيثأامنإو

؟اهتیأرايؤريفلوقتام:لاقفنیریسنبدمحمیلِإلجرلبقأ:لاقناسحنبماشه

ءعيبلانمتيبأفمهاردةينامثاهبتيطعأفًامنغيلنأتيأرتنك:لاق؟تيأرامو:لاق

نبالاق.ًائیشطعأملفءةعبرأاوتاه:تاقفيديتددموامهتقلغأفًائيشرأملوينيعتحتفف

باتكيفو.تلقيذلانكمي:لاق.اهوهركفمنغلايفبيعىلعاوعلطاموقلالعل:نيريس

هيفلاقفبلكبابلكداقأفةماميلاربانم”ىكونلانمناكويرماعلاميبرلاىلوو:لاقيدرواملا

:رعاشلا

عيقريرماصعلاعيرنأوهؤاضقتحهللانأبتدهش

عيضتنيملسملابالكاموعديملفبلكبابلكانلداقأ

e۹بسحبهنأل؛اهنمراثكإللىنعمالذِإ؛ةرثكىصحيالامىكونلالئاذرنماذهلثمو/

ًاثيدحو«نيرباغلايفًالثمريصيىتحلهاجلالئاذرنمرهظيكلذكلقاعلالئاضفنمرشنيام
يفلذبىلاواذإلقاعلا:لاقفلئاضفلانمهيفامبلقاعلاءاغلبلاضعبفصودقونيرخالايف

نإ«هلدعبهيداعممصتعيو؛هلقعبهيلاومدعسيفءهردقملظلانععفرىداعاذِإو«هرصنةدوملا
هلحنموأراذعلابابسأهلبّبسءيسُمهيلإءاسأنإوءهركشبةبلاطملاكرتدحأىلإنسحأ

.وفعلاوحفصلا

نإو«فلختقطتتسانإو«رّدكتشحوأْنإو«رْبكتسنوأْنِإءٌملاَضقمحألاو
٠یمعهتبراقموءررضهتالاوموررغهترواحمو.ةنحمهتنياعموءةنهمهتسلاجم«فلكتكرت

.ءافشهتقرافمو

لقاعلانعتربدأوءقافتالابلهاجلاىلعتلبقأامبرايندلانإ:ءاغلبلاضعبلاقو

ىلعكلذكنلمحيالفلقععمةيغبكتتافوألهجعمةمهساهنمكتتانإف‹قاقحتسالاب
نملقاعلاةلودوءتانكمملانملهجلاةلودفءلقعلايفدهزلاولهجلايفةبغرلا

.تابجوملا

.زجعلاو‹لهجلاو‹قمحلا:كولا)۱(

 



۳۷فلؤملاةمدقم

بيرغلاكلهجلاةلودفدعبو؛هتادآوهتالابهبجوتساْنَمُكهتاذنمءيشُهنكمأْنَمسيلو

.ةلصولاىلإنجييذلابيسنلاكلقاعلاةلودو«عوجرلاوةلفغلاىلإنحييذلا

هليزيلهجلانإف؛لضفريغباهلَحةعيفرةلزنموءلقعريغباهلانةلاحبرملاحرفيالف
ریصیو؛هبونذرثکتوءهبويعرهظتنأدعبهتميقىلإهدريوهتبترىلإهطُحَبوءاهنعهليزيواهنم

.ًايداعمهيلاووًايجاههحدام

هلعفوديدسهلوقفءدادمايفهءارونموءداشرإيفهلقعنمادبأوهف:لقاعلاامأو

[ب/۰٤]بدألالهأضعبدشنأوءةلماكلالئاضفلاسأوةليضفلاقالخألا/عوبنيلقعلافءديمح

:بلاطيبآنبيِلَعلاهنركذو

اهيناثنيدلاواهلوألقعلافةرهطمقالحخأمراكملانإ

اهيداسقدصلاواهسماخدوجلاواهعبارملحلاواهثلاثملعلاو

اهيشاعنيللاواهعساتركشلاواهنماثربصلاواهعباسربلاو

اهيداعأنموأاهبزحنمناكنإاهئدحمنيعيفملعتنيعلاو

لصف

نممالکلقنبلاغتشاللیىلعمالولقعلاتوامتيفسانلافلتخا:يلازغلاباتکيفو

حيرصلاقحلاو:لاق.قحلابحيرصتلاىلإةردابملا°[مهألاوىلوألا]لب‹لصحتلقدق

يناثلامسقلاىوسةمدقتملاةعبرألاماسقألاىلإقرطتيتوافتلا[نإلاقي]نأ[هيف]

.°“ةيرورضلامولعلاوهو

نمرثكأنينثالانأفرعنمنإفتاليحتسملاةلاحتساو”تازئاجلاتازاوجنم

قرطتيتوافتلافرئاظنلانماهلاثمأيفنيناكميفمسجلانوكةلاحتساًاضيأفرعءدحاولا

.ءايحإلانمنيفوقعملانيبام)۱(

.ءايحإلانمنيفوقعملانيبام()
.ءايحإللانمنيفوقعملانيبام)۳(

.ءايحإلايفةملكلاهذهتسيل()

.يرورضلاملعلاوهو:ءايحإلايف)0(

.تازئاجلازاوجب:ءايحإلايف()

 



فلؤملاةمدقم۳۸

.هباتکيفیلاعتهللاهمحرحتفنبسورمعراشأاذهىلإو«")اهيلإ

.ةيواستملوقعلا:نأىلإاوبهذنيذلامه-هقفاونمعمنيسحلانبدمحأمعزو

لثمةييبنلالقعنأنظنموءلقعلاةقبرنمعلختمهنأكفلقعلاةزيرغيفتوافتلاركنأنم

‹ةيلقعلاةزيرغلاتوافتركنيفيكوءلاهجلاكتلوأنمًالقعسخأوهفلاهجلاضعبلقع

دعب/الإميهفتلابمهفيالديلبىلإاومسقتااملو«مولعلامهفيفسانلافلتخااملكلذالولو7

قئاقحهسفننمثعبنتلماکیلإوةراشإوزمریندابمهفیيكذىلإوملعملانمليوطبعت
7Aةْسَسْمَتملولوُءيِضياَهُنْيَرُداكي».ميلعتلانودرومألا

ريغنمةضماغرومأمهنطابيفمهلحضتتذِإ؛مالسلاوةالصلامهيلعءايبنألالثمكلذو

.ءاهلإلابكلذنعربعيوعامسالوملعت

ءاعورموًاثدحمةمألكلنإ»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقكنيعورملاونيثدحملالثمكو

.'رمعفمكيفنکینِإف

.ثدحيهنأكهبلقوهعوريفىقلييذلاوه:عورملاو‹؛ثدحملاو

تومتنلًاسفننأيعوريفثفنسدقلاحورنإ»:هلوقيفأَييبنلاربعهلثمنعو

.(اهقزرلمکتستیتح

تثشامشعو«هقرافمكنإفتئشامببحأيعوريفثفنسدقلاحورنإ»:هلوفو

.هبیزجمكنإفتثشاملمعاو«تيمكنإف

ةسارفلاو°هرصبيهللارونبهنإف؛نمؤملاةسارفاورذحا»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقو

:رعاشلالوقيكلذلثميفو«قداصلانظلا:اهانعم

.لقعلايفسوفنلاتوافتنايبباب(۸۷/۱)ءايحإلايفامنعةرصتخمةريخألاةرابعلا()
.٢۳:ةيالارونلاةروس(۲)

.(١/۸۸)نيدلامولعءايحإعجار(۳)

يفيناربطلاو؛هوحندعسنبلهسثيدحنمباقلألايفيزاريشلاهاور:رافسألالمحيفيقارعلالاق(٤)
.(١/۸۸)فيعضامهالكويلعثيدحنمطسوألاوءرغصألا

يطويسلاء(4۳/۱)ءافخلافشكيفينولجعلا‹(٠۲۸۱/۱)ةيلحلايفميعنيبأ:دنعثيدحلافارطأ(٥)
.(٤/۳١٠)ًاضيأهلروثتملاردلايفو؛(۱۷۷/۲)ةعونصملاءءىلاللايف



۳۹فلؤملاةمدقم

يوذنعىفخيالرهاظرمأاذهو.نوكتنألبقرومألاهلقعيفعملتيذلا:يعملألا

.لقع

دنعسفنلاىلعقرشيرون:لثماهئدابملوأيفلقعلاةزيرغنأ:هباتكيفيلازغلاركذو

نإفحبصلارونهلاثموءةنسنيعبرألابرقبلماكتينأىلإدادزيوومنيلازيالف«زييمتلانس
.سمشلاصرقعولطبلمكينأىلإةدايزلايفجردتيمثهكاردإقشيءافخىفخيهلئاوأ

°”رشمعألانيبكردمكلذيفقرفلاو«رصبلارونتوافتكةريصبلارونتوافتو:لاق

نإىتحداجيإلايفجيردتلابقلخامعيمجيفةيراجلجوزعهللاةنسلبءرصبلاداحلانيبو

[ب/١٤]عيمجكلذكوجيردتلاىلع/ًاثيشفًائيشرهظتلبءةعفديبصلايفزكرتالةوهشلاةزيرغ
.“”تافصلاوىوقلا

ليهللالوسرلأسمالسنبانأيوراملقنلاةهجنملقعلاتوافتىلعلديو:لاق

مظعأًاثيشتقلخلهانبراي:تلاقةكئالملانأو«شرعلامظعفصوهيفليوطثيدحيف

لهءهملعبطاحيالتاهيه:لاق؟هردقنمغلبامو:اولاق«لقعلامعن:لاق؟شرعلانم

‹لمرلاددعكىتشًافانصألقعلاتقلخينإف:لجوزعلاقءال:اولاق؟لمرلاددعبملعمكل

نممهتموءثالثلايطعأنممهنموءنيتبحيطعأنممهنموءةبحيطعأنمسانلانمف
هللابو"كلذنمرثكأمهنموًاقسويطعأنممهنمواقرفيطعأنممهنموعبرألايطعأ

.قيفوتلا

هللاءاشنإهباوبأليصافتوملعلاركذىلإعجرتلفهتقيقحوهماسقأولقعلاانركذتو

.ىلاعت

.ءايحإلانمبيوصتلاوءىمعألا:لصألايف()

.فرصتب(١/۸۷)ءايحإلاعجار(۲)

سنأثيدحنمريحملانباهاور(۸۸/۱)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلالاقفيعضثيدح(۳)

.ًارصتخمرداونلايفميكحلايذمرتلاو«همامتب



رشعلااهباوبأليصافتوملعلاةرطنقركذ

لوألابابلا

ملعلالضفنايبيف

.َسحلاوءيناعملاو«راثالاوءةنسلاو«باتكلانم:ماسقأةسمخىلعفهلضفنايبامأف

اولوُأَوُةَكِيَالَمْلاَوَوُهالإهلالهنأهللاده:ىلاعتهلوقاهنمةريثكياف:باتكلاامأ

.”«طلًبامئاَقململ
واوبهتكئالموهسفنبمهاواسف«هدابعنمملعلايلوأبلَو«هتكئالمبىنثو«هسفنبأدبف

َدهَش»:ىلاعتهلوقوًالبنوءالالجوءالضفوءافرشاذهبكيهانفءاميظعتوًافيرشتكيرشتلا
2ٍَِو

الإ:ىلاعتهللالاقنظلاوكشلاولهجلانودملعلابالإنوكتالةداهشلاوءةيالا€....ٌهللأ

.٠«نوُملْعَيْمُهَوقَحلبَدهَشنم
سو(7Oو۶.-- .€ٍتاَجَرَدململاووأنيِذَلاَومُكنماومانيذلآهللاعفري»:ىلاعتلاقو

ملعلااوتوأنيذلاوةجردمكنماونمآَنيِذلاهللاعفريباطخلانحل:ملعلالهألاقف

.تاجرد

نينمؤملاقوفتاجردءاملعلل:لاقهنأهنعىلاعت/هللايضرسابعنبانعيورو]1/4۳[

.ماعةئامسمخةريسمنيتجرللانيبام«ةجردةئامعبسب

ف

هل

:ZR ECA ENCAAR FR .٩ارثكاريحيتوأدقةمكحلاتْينَمَواشْينَمةمكحلايي:ىلاعتهلوقو

لضفلايفةياهناذهو(ًاريثُك)لاقىتح(ًرْيَخ):هلوقبفتكيملوءاشينم:ىلاعتهلوقف

.ميظعتلاو

.۱۸:ةيألانارمعلآةروس()
.٦۸:ةيألافرخزلاةروس(۲)
.١٠:ةيآلاةلداجملاةروس(۳)
.۱۹٦۲:ةيآلاةرقبلاةروس(8)



1ملعلاةرطنق

APE ۰ وصلورسَ نيبةاواسملانمعنمف"”€َنوُملْعَيألَنيِذَلاَوَنوُملْعَيَنيِذَلايوَتْسَيلح:هناحبسلاقو

.€َنوُمِلاَعاالإاَهلقْعَيامَوسالاهيرضَتُلاَتمألاكلو:ىلاعتلاقو

.ارجزهنعمهفيوأًارمأهنعلقعيملاعلاريغنوكينأىفنف

.*€اَمّلُعْلَأهدابعنَمهَللأىَشْخَياَمر:ىلاعتلاقو

.لاهجلانودهبملعأمهنألةصاخءاملعلابولقيففوخلاهللصحيامنهناحبسربخأف

.*”«بتِكْلاْمْلِعهَدْنِعْنَمَوْمُكَيََوينيباديهللابٰىَفَكلف:ىلاعتلاقو

.*”ەبكيانأباتِكلانمهلعُهَدنِعيذلالاف:العولجلاقو

.ملعلاةوقبهيلعردتقاهنأىلعًاهيبنت
۰.؟)ا%وک0Piوم- مظعنأىلاعتنيبريخهللاُباَوُتْمُكليَوملعلااوتوأنيذلالاقو#:ىلاعتلاقو

.ملعلابملعيامنإةرخألاةردق

وe“موسمسوو۶ٍ٤وے1وا۰-َ

هوسنيذلاهملعلمهنمرمليلواىلإولوُسَرلاٰىلِإودرولو:ىلاعتهلوقو
E

فشكيفءايبنألاةبتربمهتبترقحلأوملعلالهآطابنتساىلإمئاقولايفهمكحىلاعتدر

«مكێاءوسيراَوُياسالْمُكْيلَعالرادقمداينباي:ىلاعتهلوقيفليقوءىلاعتهللامكح

.ءايحلا:ينعي”«ىَوقَلأنسايلَونيقيلاينعي€ًاشيرو#-ملعلاينعي

.°”ملعبْمهْيلَعصعق:ىلاعتلاقو

.۹:ةيآلارمزلاةروس()
.۳٤:ةيآلاتوبكنعلاةروس(۲)
.٢۲:ةيآلارطافةروس(۳)
.۳٤:ةيآلادعرلاةروس(8)

.°4:ةيآلالمتلاةروس(٥)
.۸۰:ةيآألاصصقلاةروس(١)
.۸۳:ةيآلاءاسنلاةروس(۷)
.٢۲:ةيآلافارعألاةروس(۸)
.۷:ةيآلافارعألاةروس()



Yملعلاةرطنق٤

.€ملِملَأاونونذلروُدْصيفتايبتاَيوُهلب:لاقو

ضرعميفكلذركذامنإو"نايُلهَمَلَعَناَسْنإلاَيَلَحنارقَمَلَعنلرمحلا:لاقو

.نانتمالا

A^1مو2وە

هللالضفناكَو.لَننُكَتملاَكملَعَول:مالسلاو/ةالصلاهيلعهيبنلهناحبسلاقو[ب/٤٤]
.4ً٩اميظَع.َكلَع1

."ليلايلاعاملُف»اهيفًاديهزتوًاريقحتايندلايف:لاقو

مُهْنِم»لاملانمًافانصأدارأ4....ًاجاوزأهبانعمامىلإَكيََعنَدُمَتا:لاقو

.اهتنيزيأايلاواحلاةَرْهَر

.ةبغرلانيعبايندلاىلإرظنينأمالسلاوةالصلاهيلعهيبنىهن

.٩”4ًامْلعينذرٌبَرلفَو#:هنمةدايزلاوهيفةبغرلابًارمآملعلايفهللاقو
هيلعيبنلاناكاملفءهنمةدايزلاوهيفةبغرلابهرمألملعلانملضفأینعمناکولف

اهفرشأواهزعأويناعملالضفأهلراتخا؛هيدلمهلضفأوهيلعقلخلامركأمالسلاوةالصلا

.ملعلاوهو

ىَسوُملاقإو:مالسلاامهيلعرضخلاوىسومةصقيفملعلالضفيفىلاعتلاقو
ةعحراالُهاََفِ عطقنمةصقلاهيلعتوطناامعم4ًابْفُحيضموأننيَرْحَبلأَعَمْجَملباىح
ملعأانألاقندپهلتلعىلإهرفسيفبصنلاءقلوقاشملابوكوهبطيفدبل
.ضرألالهأ

كمتلَه:ًافطلتسمىسومهللاقفمالسلاهيلعرضخلادجونيرحبلاعمجمغلباملف

.44:ةيآلاتوبكنعلاةروس(١)
.١٠٤:تايآلانمحرلاةروس(۲)
.١١۱٠:ةيآلاءاسنلاةروس(۳)
.۷۷:ةيآلاءاسنلاةروس()

.۳۱٠:ةيآلاهطةروس(0)

..١۱۳:ةيآلاهطةروس(1)

.١۱٠:ةيآلاهطةروس(۷)
.١١٠۷٠:ةيآلافهكلاةروس(۸)



۳٤ملعلاةرطنق

.هباتکيفیلاعتهللاهركذامامهتصقنمناكف4ًادشُرَتْمّلُعاًمِميِنمَلَعُتنأىلع

يلام:لاقفريطلادقفتودهدهلاعممالسلاهيلعناميلسةصقيفهلضفيفًاضيألاقو

.خلإ4....بَلوأ:هلوقىلإ4....َدُهْدُهْلاىرأال

طحتْمَلاميُتْطَحَأ»:لاقهاتأاملفحبذلابوأديدشلاباذعلابهدقفتاملهدعوتةصقلا
.°°نياكنم:هلوقىلإ.€....

هيلعمهمركأوهيلإقلخلابحألالإهللاهراتخيالفملعلانمفرشأوزعأىنعمالف

.-'”ليوطتلاةفاخماهانكرت ىلاعتهللاباتكيفريثكيالانمكلذريغو

لصف

يييبنلانعسابعنبانعديزنبرباجهاورام:اهنمةريثكثيداحأف:ةنسلانمامأو/

یفداهجلاو‹ةرمعلاو‹حجحلاومايصلاوء‹ةالصلانملضفأهللادنعملعلابلط»:لاقهنأ

۱

ةزانجللناكاذإفملعلاسلجمرضحوةزانجلاترضحاذإ»:مالسلاوةالصلاهيلعلاقو

فلةدايعو‹ةزانجفلروضحنملضفأملعلاسلجمروضحنإفاهنفديواهرضحينم

؛مهردفلأةقدصومويفلمايصنموءليللامایقننموءةعكرفلأةالصنمو«صضيرم

هللاليبسيفاهوزغتةضيرفلاةوزغىوسةوزغفلأنموءةضيرفلاةجحىوسةجحفلأنمو
عاطيهللانأتملعامأ«ملعلاسلجمدهشْنَمدهاشملاهذهنمعفنأف«كسفنوكلامبىلاعت

لاقف.«لهجلاعمةرخالاوايندلارشوملعلاعمةرخالاوايندلاريخفءملعلابدبعيوملعلاب

.هللالوسراينآرقلاةءارقو:لجر

‹ملعريغبحجحلاامو؛ملعريغبنآرقلاةءارقامكحيو»:مالسلاوةالصلاهيلعلاقف

.«ةنسلاىلعيضقيالنآرقلاونآرقلاىلعيضقتةنسلانأكغلبامأ«ملعريغبداهجلاامو

.17:ةيآلافهكلاةروس(١)
.٢۲:ةيألالمنلاةروس()
.۲۷ء٢۲ء١۲:تايآلالمنلاةروس(۳)
.۲۷ء٢۲ء١۲:تايآلالمنلاةروس(8)
.۲۷ء٢۲ء٠۲:تايآلالمنلاةروس()
.(5/۱:1)نيدلامولعءايحإعجار(1)

=.ثحبىلإجاتحتالةحئالةيدابهيلععضولاتامالعفثيدحللةبسنلابامأ.ًأطخوهو«تأرق»:لصألايف(۷)

[٥٤/1[

 



ملعلاةرطنق٤

نمو‹ةحاجلرشلاو«ةداعريخلاو‹ملعتلابملعلا»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

.'هدشرهمهليو‹نيدلايفههقفيًاريخهبهللادري

.«ءايبنألاةثروءاملعلا»:لاقهنأليهنعو

هيلعهنعوةبترلاكلتلةثارولافرشقوففرشالوءةوبنلاقوفةبترالهنأمولعمو
ءملعلاسانلاملعييذلاملاعلانمدحاومويل»:لاقهنأديزنبرباجقيرطنممالسلاوةالصلا

:ءايشأةعبرأهلرفغتسيسانلاملعييذلاملاعلانأوءةنسةئامدياعلاةدابعنمهللادنعلضفأ

ملاعلا/نأوءرحبلايفناتيحلاوربلايفماوهلاوءءاوهلايفريطلاوءءامسلايفةكئالملا[ب/7١]

ةكئالملغتشتنمفرشىلعديزيفرشيأو«دباعنمؤمفلأنمسيلبإىلعدشأدحاولا

.هلرافغتسالابنولوغشممهوءهسفنبلوغشموهفهبضرألاباودو‹ءامسلا

لضفءاملعلاىلعءايبنألل»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعيبنلانأةريرهيبأقيرطنمو

.اةجردلضفءادهشلاىلعءاملعللو«نیتجرد

ًافرشفيرشلاديزتةمكحلانإ»:لاقهنأمالسلاوةالصلاهيلعيبنلانعسنأنعيورو

.«كولملاسلاجمهسلجتىتحكولمملامفرتو

.«الاهجاوتومتالوأاوهقفتوأاوملع

يفهقفنملضفأءيشبهللادبعام»:لاقلييبنلاناةريرهيبآنعناملسیورو

نيدلادامعوءدامعءيشلکلوءدباعفلأنمناطيشلاىلعدشأدحاوهيقفلو«نيد

.قلا

ملاعامهدحأ:نیلجرنعمالسلاوةالصلاهيلعيبنلالئسف:لاقةمامأوبأیورو

مكاندأىلعيلضفكدابعلاىلعملاعلالضف»:مالسلاوةالصلاهيلعلاقفدباعرخألاو

.«الجر

نمؤملاهملعتيدحاوباب»:مالسلاوةالصلاهيلعيبنلالاق:لاقيراصنألابويأوبأ
ءملعلابلاطنأوءمالسلاهيلعليعامسإدلونمةبقرقتعنمهلريخونسةدابعنمهلريخ

.«باسحريغبءايبنألاعمةنجلانولخديهيدلاولرابلادلولاوءاهجوزلةعيطملاةأرملاو

.ةنسفلأةدابعنمريخةلأسمظفح:لاقةبقعنبحاضولانعو



0ملعلاةرطنق

.ةنسةدابعنمريخمولعلالئاسمرئاسنمةلأسمظفح:لاقءايضلاباتكنمو

لثمضرفناسنإلاىلعيتلايهوءةنسنيتسةدابعلدعتةلأسمظفح:دمحموبألاقو

.هلهجعسيالاموءديحوتلا

ضرفلاءادأدعبةالصلاوموصلانملضفأوهفهظفحيوهملعتيلملعلاخسننمو:لاق

1/1.ةعكرةئامنملضفأباب/ميلعتو
هملعتيملعلانمباب»:لاقهنألِييبنلانعيورو:لاقبولقلاةايحباتكنمو

.«ةرخألايفاهعضوفهفكيفةمقلتناكولايندلانمهلريخلجرلا

.«هقفلامكتدابعريخو«هرسيأمكنيدريخ»:لاقهنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

الناتلصخ»:لاقهنأهنعهللايضرديزنبرباجقيرطنممالسلاوةالصلاهيلعهنعو

."«نيدلايفهقف'[ال]وتمسنسح:قفانميفناعمتجت

يتأيسوتننظيذلاهقفلاهبدارأامهنإفنامزلاءاهقفضعبقافنلثيدحلايفنكشتالو

.ايندلانمريخةرخالانأملعينأهقفلاتاجردىندأو-ىلاعتهللاءاشنإ هقفلاىنعم

.-ىلاعتهللاءاشنإ-ءايرلاوقافتلانمهتأّرِبهيلعتبلغوتقدصاذإةفرعملاهذهو

عفنهيلإجيتحااذإيذلالقاعلانمؤملاسانلالضفأ»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

.(هسفنىنغأهنعىنغتسانإو

هترمثو«ءايحلاهتيزو«ىوقتلاهسابلوءنايرعناميأإلا»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعهنعو
.*«ملعلا

ربلادبعنباوءءالقعلاةضوريفنابحنياهاور:(۹/۱)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلالاق(١)

طسوألايفيناربطلاهاور«ةعكرفلأنمهلريخ»:ظفلبالإًاعوفرمهرأملويرصبلانسحلاىلعًافوقوم

.رذيبآثيدحنمفيعضدنسب
.يذمرتلانمنيفوقعملانيبام(۲)
اذهثيدحنمالإفوعثيدحنمثيدحلااذهفرعنالو«بيرغثيدحاذه:(٤۲۸)يذمرتلالاق(۳)

فيكيردأالوءالعلانبدمحمبيركيآريغهنعيوريًادحأرُأملو‹يرماعلابويآنبفلخخيشلا

هفعضيآرلالهآنمهيقف:ببرقتلايفرجحنبالاقو.نيعمنبیيحيهفعض«فيعضوه:تلق.وه

.(۱/٢۲۲)ءاجرإلابیمرو؛نیعمنبییحی

ءادردلايبأثيدحنمروباسينخيراتيفمكاحلاهاور:(١/1)رافسألالمحنعيتغملايفيقارعلالاق()

.فیعضدانسإب



[ب/۸٤]

ملعلاةرطنق٦

.نالعنلاقرختتواصعلارسكنتىتحملعلابلطاو

اوُلَدفملعلالهأامأفداهجلاوملعلالهأةوبنلاةجردنمسانلابرقأ»:لاقهنأيهنعو

.̀”«لسرلاهبتءاجامىلعمهفايسأباودهاجفداهجلالهأامأو«لسرلاهبتءاجامىلعسانلا

.«ملاعتومنمرسیةليبقتوم»:لاقلَهنعو

هتلزتمريغيفهعضووهظحهسخبدقفةياغملعللنأنظنمف:لاقهنأوليهنعيورو

.«ايقالإمليانشميوامو:لاقثيحاهيفهللاهعضويتلا

.«ةدابعلالضفنمريخملعلالضف»:مالسلاو/ةالصلاهيلعلاقو

عمةدابعنوكتالةدابعلاامأوءةدابعلالضفىلعثعبيملعلانأل«كلذكناكامنإو

.ملعلانماهولخ

يفمهرايخةيلهاجلايفمهرايخفءنداعمسانلا»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

.«اوهقفاذإمالسإلا

.«ءادهشلامدو‹ءاملعلادادمةمايقلاموينزوي»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

ىتحةنّسلانمًاثيدحنيعبرأيتمأىلعظفحنمف:لاقهنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

زعهللايقلًاثيدحنيعبرأيتمأىلعلمحنموءةمايقلامويًاديهشوًاعيفشهلتنكمهيلإاهيدؤي
.*«املاعًاهيقفلجو

نمهقزروهمههللاهافکلجوزعهللانيديفهقفتنم»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

۷٩۰«بسحیالٹیح

.فيعضدانسإبسابعنباثيدحنمفيفعلاملاعلالضفيفميعنوبأهاور:(1/1)ينغملايفيقارعلالاق)۱(

ثيدحلالصأوءءادردلايبأثيدحنمربلادبعنباوءيناربطلاهاور:(1/۱1)ينغملايفيقارعلالاق(۲)

.ءادرللایبدنع

.80:ةيآلاءارسإلاةروس(۳)
.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:(١/1)ينغملايفيقارعلالاق(4)

.فيعضدنسبءادردلايأثیدحنمربلادبعنباهاور:(1/۱)ينغملايفيقارعلالاق(٥)

هفعضوءرمعنياثيدحنمملعلايفربلادبعنباهاور:(۷/۱)ينغملايفيقارعلالاق(1٦)

دانسإبيدييزلاءزجنبهللادبعثيدحنمخيراتلايفبيطخلااور:(۷/۱)ينغملايفيفارعلالاق(۷)

.اشعهص



۷£ملعلاةرطنق

مثءاملعلامثءايبنألا:ةثالثةمايقلامويعفشي»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

.”«ءادهشلا

.ةداهشلالضفنمدروامعمءادهشلاقوفولعتوةوبنلاولتتةبتربمظعأف

:لوقيمثءءاملعلاثعبيمثةمايقلامويدابعلاثعبي»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

‹؛مكبذعألمكيفيملععضأملومكبيملعلالإمكيفيملععضأملينإءاملعلارشعماي

.هباتکيفيلازغلاهاور"كلترفغدقفاوبهذا

ملعلا»:لاقف؟لضفألامعألايأ:هللالوسراي:هلليقهنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

لأسن:ليقف.«هناحبسهللابملعلا»:لاق؟هللالوسرايديرتلامعألايأ:ليق.«هناحبسهللاب

.”«لهجلا.

Aتتن

.«لهجيفريڻکلمعنمريخءملعيفليلقلمع»:مالسلاوةالصلاهيلعلاقو

[1/45]بحأميلعينأمالسلاهيلع/ميهاربإىلإهللاىحوأ»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعهنعو
."*«میلعلک

.“ضرألايفهللانيمأملاعلا»:لاقهنألِيهنعو

ءارمألا:سانلاحلصاحلصاذإيتمأنمنافمنص»:مالسلاوةالصلاهيلعلاقو

.“«ءاهقفلاو

زعهللاىلإينبرقيًاملعهيفدادزاالموييلعىتأاذإ»:لاقمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

.٩"«مويلاكلذسمشعولطيفيلكروبالف«لجو

دانسإبنافعنبنامثعثيدحنمهجامنباثيدحنمهجامنباهاور:قباسلاعجرملايفيقارعلالاق()

.فيعضدنسبىسوميبأثيدحنميناربطلااور:(۸/۱)قباسلاعجرملايفيقارعلالاق()
.فيعضدنسبسنأثيدحنمربلادبعنباهاور:قباسلاعضوملايفيقارعلالاق(۳)
.دانسإبهلرفظأملوءاقيلعتربلادبعنباهاور:(۷/۱)ينغملايفيقارعلالاق()
.فيعضدنسبذاعمثيدحنمربلادبعنباهاورلاق:قباسلاعضوملاوعجرملايفو()
.فيعضدنسبسابعنباثيدحنمميعنوبأوربلادبعنباهاور:قباسلاعجرملاوعضوملايفلاقو()
=يفربلادبعنباوءةيلحلايفميعنوبأوءطسوألايفيناربطلاهاور:قباسلاعجرملاوعضوملايفلاقو(۷)



ملعلاةرطنق£۸

رئاسىلعردبلاةليلرمقلالضفكءدباعلاىلعملاعلالضف»:لاقمالسلاهيلعهنعو

.«يباحصأنملجرىندأىلعيلضفكدباعلاىلعملاعلالضفو«بكاوكلا

!؟ملعلانعدرجملالقعلاةبترطحفيكو!؟ةوبنلاةجردلًانراقمملعلالعجفيكرظناف
.ةدابعنكتملهالولواهيلعبظاوييتلاةدابعلابملعنعولخيالدباعلاناكنإو

.°”«ةجردنوعبس«كباعلانمؤملاىلع«ملاعلانمؤملالضف»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

داوجلاعرسأرضحنيتجردلكنيبامةجردةئامدباعلاوملاعلانيب»:رخآثيدحيفو
.ةنسنيعبسرمضملا

؛هؤابطخلیلقءهؤاهقفریثکنامزيفمتحبصأمكنإ»:لاقهنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

وطعملیلق«هؤابطخریثک؛هؤاهقفلیلقنامزسانلاىلعيتأيسو«هوطعمريثك«هولئاسليلق
.»لمعلانمريخهيفملعلا«هولئاسريثك

ةدابعنمّيلِإبحأملاعلاىلإةرظن»:لاقهنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعيلازغلاىورو

.اةنس

.هللالوسرايىلب:اولاق؟«ةنجلالهأفرشأىلعمكلدأالأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.ةريثكثيدحلااذهلاثمأو.«يتمأءاملعمه»:لاق

«عفرينألبقلدعلابمكيلع:لاقهنأهنعهللايضردوعسمنبانعيورف:راثألاامأو
نأىادهشهللاليبسيفاولتقلاجرنذؤيلهديبيسفنيذلاوفهتاوركلهتنأهعفرو

.°*ملعتلابملعلاامنإوًاملاعدلويملًادحأنأو؛مهتمارکنمنورياملءاملعهللا/مهٹعبي[ب/٠]

.فيعضداتسإبةشئاعثيدحنمملعلا=

.حيحصنسحلاقوةمامأيبأثيدحنميذمرتلااور:قباسلاعجرملاوعضوملايفلاقو)۱(
یلعیيبالو«فيعضدانسإبةريرهيبأثيدحنميدعنباءاور:قباسلاعجرملاوعضوملايفلاقو)۲(

.فوعنبربلادبعثیدحنمهوحن
ءهيبأنعءرمعنباثيدحنمبيهرتلاوبيغرتلايفيناهبصألاهاور:(۸/۱)ينغملايفيقارعلالاق(۳)

.فيعضهدانسإو

هداتسإوهيبأنع:ليقوهمعنعميکحنبمازحثيدحنميناربطلاهاور:قباسلاردصملايفلاقو)٤(

فيعض

.(١/۹)نيدلامولعءايحإعجار(٥)



۹٤ملعلاةرطنق

:لجوزعهلوقيفنسحلالاقوءادهشلامدبءاملعلادادمنزوي:لاقهنأنسحلانعو
32ُةَسَحايدليفاتيايرل

.ةنجلايه:لاق”€ةَنَسَحوَرِخألايِفَو»«ةدابعلاوملعلايه:لاق

نكيملنإوءالامجكلناكلامكلناكنإفملعلاملعت:هنبالريبزلانببعصملاقو
.آلامكلناكلامكل

متکنإو‹متقفةداسمنكنإفملعلااوملعتينباي:هينبلناورمنبكلملادبعلاقو

.متشعةقوسمتنكنإو«متدسًاطسو

حبسكتنيفستقرغاذإيذلاءيشلا:لاق؟ىنتقيءايشألايأ:ءامكحلاضعبلليقو

.توملابهندبكالهةنيفسلاقرغبدارأ:ليقو-ملعلاينعي كعم

.هيلعفوخاللامبدألاوءهلميدنالفرشملعلا:ءامكحلاضعبلاقو

ةمكحلابفرعنموءامامإسانلاهذختاءاماجلةمكحلاذختانم:مهضعبلاقو

.°”راقولابنويعلاهتظحال

اریبکكدوسيوكمدقيوءاريغصكڭددسيو‹كمّوَقيهنافملعلاملعت:ءاغلبلاضعبلاقو

.كلمأوكتمهححصيوكليموكجوعموقيوكدساحوكودعمغريوكداسفوكغيزحلصيو

ءحرفریغصءيشيفولوهيلإبسننملكنأملعلافرشنم:ءاملعلاضعبلاقو

.نزحهنععفدنمو

املفءةنابجلاةيحانىلإينجرخأفبلاطيبآنبيلعيديبذخأ:دایزنبلیمکلاقو

.ريخللاهاعوأاهريخفةيعوأبولقلاهذهنإليمكاي:يللاقمثءادعصلاسفنترحصأ

ةاجنليبسىلعملعتموءينابرملاعةثالثسانلاكل:لوقأامينمظفحاليمكاي

.قيثونكرىلإاوأجليملوءملعلارونباوئيضتسيمل‹قعانلكعابتأعاعرجمهو

.٠٠٠:ةيآلاةرقبلاةروس(١)
.٠٠٠:ةيآلاةرقبلاةروس()
.(۹/۱)ءايحإلاعجار)۳(

.(4/۱)ءايحإلاعجار(8)

.(4/۱)ءايحإلاعجار(0)



ملعلاةرطنق0

ىلبةلمحهلتبصأول؛هردصىلإهديبراشأو-ريثكيأ ًامجًاملعلانهاهنإ:لاقو

هباتكبو/هللاججحبرهظتسيوايندلابلطيفنيدلاةلآلمعتسيو«نومأمريغءانفلتبصأدق[/]

]۲٥/1[

لوأبهبلقيفكشلاحدتقيءهئاجنإيفهلةريصبالقحلالهألًاداقنموأ«هيصاعمىلعهمعنبو

مالکبفوغشمءرديملًاطخأنإوءأطخألاقنإ؟قحلانيأيرديالءةهبشنمضراع

هللاهفّرعنمهلكريخلانمنأوءهتدابعبنتتفانملةنتفوهفءةالصلاوموصلاباهيفهلدب«هتعدب

ىلإهللاهلكوًادبع:هيلإهللاقلخضغبأنمنإوءهنيدفرعيالنأًالهجءرملابىفكو؛«هنيد
عمجبًامرغموأ«تاوهشلاىلإةدايقلاسلستاذللابموهتموهنموأءكاذالواذالالإهسفن

.ةمئاسلاماعنألاهبًاهبشبرقأنيدلاةاعدنمسيلوءهاوهلًاداقنمراخدإلاولاومألا

زعهللمئاقنمضرألاولختالىلبمهللا:لاقمثهلماحتومبملعلاتوميكلذك

نيأومكبهقاثیموهللاججحلطبتالتلًارومغمًايفخامإوءاروهشمًارهاظامإ«هججحبلجو
؛مههابشأبولقيفاهيدؤيىتحهججحهللاظفحيمهب؟آردقنومظعألاًاددعنولقألاكثلوأ

ملعلاوةقفنلاهصقنتلاملاءلاملاسرحتتنأوكسرحيملعلاءلاملانمريخملعلا:ليمكاي

ليمجوءهتايحيفةعاطلاهبسكتهبهللانادينيدملاعلاةبحص:ليمكاي«قافنإلابوكزي
.هيلعموكحملاملاومكاحملعلاوءهلاوزبلوزتلاملاةعفنموءهتافودعبةثودحألا

نممهنايعأرهدلايقبامنوقابءاملعلاوءءايحأمهولاومألانارتام:ليمکاي
حوراورشابفءرمألاةقيقحىلعملعلامهبمجهةدوجومبولقلايفمهلاثمأوءةدوقفمضرألا

.نولهاجلاهنمشحوتساامباوُسِيأو«نوفرتملاهنمهوعدوتسااماونذأتساو«نيقيلا

.ىلعألالحملابةقلعماهحاورأنادبأبلبرابدإبايندلااوبحص
.٩”مهتيؤرىلإًاقوشهاههنيدىلإةاعدلاو«هضرأيفهللاءافلخكثلوأ:ليمكاي

مالسإلايفملث/ملاعلاتاماذإودهاجملامئاقلامئاصلانملضفأملاعلا:ًاضيالاقو
.هلثمفلخالإاهدسيالةملث

:هريغوأوهًامظنًاضيألاقو

ءاضعأومهيفتقلخمظعأوةلكاشمحاورأوسفنكسفن

.(۸/۱)ًارصتخمءايحإلايفيلازغلاهركذ(۱)



ملعلاةرطنق
بسنمهلصأيفمهلنكينإو
مهنإملعلالهألالإرخفال
ءايحأملعلالهأوىتومسانلا

مهقوفملعلالهأوضرأسانلا

ةفرعمملعلايفيعدييذلللق
هنسحيناکامءیرمالکنزوو
هلهجيناکامءرمالكدضو

ءاملاونيطلافهبنورخافتي

ءالدأىدهتسانملةادهلامه

ءابطأمهيفمهوىضرمسانلا

ءاملظروتلايفامفارونوانس

ءايشأ:كنعتباغواشتملع

ءادعأملعلالهألنولهاجلاو

°ءامسألاعفألاىلعلاجرللو

2

ءاملعلاو«ساتلاىلعماكحكولملا«ملعلانمزعأءيشسيل:يلؤدلادوسألاوبألاقو

."كولملاىلعماكح

؟لاملامألضفأملعلا:رهمجرزبلليقوءهنسحيناكامءىرمالكةميق:يلعلاقو

ىلعءاينغألاىرنداكنالوءءاينغألاباوبأىلعءاملعلاىرنانلابام:ليق.ملعلالب:لاقف

.ملعلالضفبءاينغألالهجولاملاةفعنمبءاملعلاةفرعملكلذ:لاقف؟ءاملعلاباوبأ

.لامكلازعل:لاقلاملاوملعلاعمتجيالملءامكحلاضعبلليقو

اللهاجلاوءالهاجناكهنأل؛لهاجلافرعيملاعلا:مكحلاروثنميفزتعملانبالاقو

.ًاملاعنكيملهنأل؛ملاعلافرعي

فارحتاهنعاوفرحتاونيدهازلافارصناهلهأوملعلانعاوفرصناهلجألو؛حيحصاذهو

.”4ەملعباوطيحيملاماوُبْذَكلبو:هناحبسهللالاقءاداعًائيشلهجنمنألنيدناعملا
.بركناذهَوُلوُقيَسَفهباوُدَنَيملِإ»:لاقو

امودعءرملانإفملعلانمعونلكبكيلعينباي:هنبالدلاخنبىيحيلاقكلذلو

.ملعلانمءيشلاودعنوكتنأ/هرکأانآولھج

امنإفملعلكنمذخونتفت

78

ملعهلنفلکيفؤرماقوفي

.(١/۸)ًارصتخمءايحإلاينيلازغلاهركذ()
:.قباسلاعجرملاعجار()
.۳۹:ةيألاسنويةروس(۳)

.١٠:ةيآلافاقحألاةروس(8)



oYملعلاةرطنق|

:ليق.داهزلا:لاق؟كولملانم:ليقف.ءاملعلا:لاقف؟سانلانَم:كرابملانبالئسو

.”سانلانمملعلالهأريغلعجيملوءهنيدبلكأييذلا:لاق؟ةلفسلانم

نمتافءيشيأوءملعلاهتافنمكردأءيشيأيرعشتیل:ءامكحلاضعبلاقو

.ملعلاكردأ

:اولاق؟توميءاودلاوبارشلاوماعطلاعنماذإضيرملاسيلأ:يلصوملاحتفلاقو

.توميمايأةثالثةمكحلاهنععنماذإبلقلاكلذك:لاق.ىلب

نموءماعطلادسجلاءاذغنأامكهتايحهبوةمكحلاوملعلابلقلاءاذغنإفقدصدقلو

لطبأاهبهلغشوايندلابُحذإهبرعشيالهنكلومزالهتوموضيرمهبلقفملعلادقف

اذإفءاعقاوناكنإوءلاحلاىفحرجلاملأساسحإلطبتدقفوخلاةبلغنأامكهساسحإ

ركسنعقيفملاساسحإكءهعفنيالًارسحترسحتوهكالهبسحأايندلالاقثأهنعتوملاطح

نإف؛ءاطغلافشكموينمهللابذوعنف«فوخلاوأركسلاةلاحيفتاحارجلانمهباصأامب

.'"اوبهتنااوتاماذإفماينسانلا

:لوقيدشنأو

ُروبقروبقلالبقمهماسجأفهلهألتومتوملالبقلهجلايفو

.عمكلملاولاملايطعأف؛ملعلاراتخافءكلُملاو

هناحبسهللنإفملعلابمكيلعسانلااهيأ:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو

الثل[تارمثالث]هبتعتساًابنذبنذأنإفهئادربهللاهادرملعلا/نمًاباببلطينمفهبحيءادر07

.٩°[توميىتح]بنذلاكلذهرلواطتنإوكلذهءادرهبلسي

.(1/8)صانلانمملاعلاريغلعجيملو؛نيدلابايندلانولكأينيذلا:لاق:ءايحإلايف(١)
.فرصتب(4ء۸/۱)ًارصتخمءايحإلاعجار(۲)

.هنمنيفوقعملانيباموقباسلاردصملا()

.هنمنيفوقعملانيباموقباسلاردصملا()



o۳ملعلاةرطنق

ىلإفملع"هدكؤيملزعلكفًابابرأاونوكينأءاملعلاداك:لاقسيقنبفنحألانعو
.٩صبلذ

هناحبسهللانإ؛كىتېكربمهمحازوءاملعلاسلاجيتباي:لاقهنبالنامقلاياصویو

.“ءامسلالباوبضرألايحيامكةمكحلارونببولقلايحي

دقفيوءءاوهلايفريطلاوءاملايفتوحلاىكبملاعلاتاماذإ:ءاملعلاضعبلاقو
۱)0(ےن.

.هرکذیسنیالوههجو

ءًاسرضبعتيالامبانيلعاوقدصت:ىدانمثملاعباببنيملعتملاضعبفقوو:لاق

ىلإيتجاحنمدشأمکمالکىلإيتقاف:لاقف.ةقفنوًاماعطهلجرخأفسفنمقسيالو

ًانالذججرخفءلأساملكنمهدافأوملاعلاهلنذأفءادنلئاسالىدهبلاطينِإمكماعط

.ًاسفنینغآلامنمريخًاسْبلٌحضوأًاملع:لوقيوهوًاحرف

لصف

كلذوًاضيأةريثكهوجوفيناعملاةهجنمامأ«لقعلاويناعملاةهجنمملعلالضفامأو

.لقاينداعاملَ:هباتكيفلاقهناحبسهللانأ

اذهسانلاهيفنوسفانتيينافلاليلقلااذهناكاذإفءاريثكًاريخهلعجوملعلامظَعو«سفانتلا
.بلطلااذههنوبلطيولاتقلااذههيلعنولتتقيو«سفانتلا

صرحلاةدشوهيفسفانتلابىلوأًاريثكًاريخهلعجوهمظعوهللاهفرشيذلاىنعملااذهف
هنإفًاضيأولجالاولجاعلايفةاجنلاوةيدبألاةايحلاوةرخألاوايندلازعهيفذإهلبلطلاوهيلع
ةرخاألاوايثدلايفكالهلااهيفيصاعملانأال؛ةرخألاوايثدلايفتاكلهملانمةاجنلاببس

[ب/ەە].ملعلابالإةيصعملاوةعاطلاةفرعمىلإلصوتيالوءةرخألاوايندلايفةاجنلااهيف/ةعاطلاو

.ملعبدطوي:ءايحإلايف()

.(۹/۱)عجارءهريصم:ءايحإلايف)۲(

.قباسلاردصملاعجار()

.هاكب:ءايحإلايف(8)

.قباسلاردصملا)0(

.۷۷:ةيآلاءاسنلاهروس)١(



oملعلاةرطنق

ايندلايفناسنإلاةداعسببسملعلانأًاضيألقعلاةهجنمملعلالضفىلعليلدلاو

ىتحعابطلايفمارتحالاموزلوكولملاىلعمكحلاذوفنوراقولاوزعلافايندلايفامأ:ةرخآلاو

مهصاصتخإلمهخياشملريقوتلاىلعةلوبجممهعابطنوفداصيمجعلاوبرعلالاهجءاينغأنأ
لامكبناسنإلازييمتباهروعشل؛ناسنأإلارقوتاهعبطبةميهبلالبةبرجتلانمدافتسمملعديزمب
.اهتجردلزواجم

برنمبرقلاىلإةعيرذوءةيدبألاةداعسلاىلإةليسوملعلانأمولعمفةرخالايفامأو
زعهتمبرقلاىلإلصوتينلوءكلذىلإةليسووهاميمدالاقحيفءايشألامظعأونيملاعلا
ايندلايفةداعسلالصأف؛ملعلابالإلمعلاةيفيكىلإلصوتيالوملعلاولمعلابالإلجو
.لامعألالضفأنذإوهفملعلاوهةرخالاو

ةيصاخلانأل؛سانلانممهريغلعجيملوىاملعلا:لاقفسانلانعكرابملانبالئسو
.ملعلاوهمئاهبلارثاسنعناسنأإلااهبزيمييتلا

ىوقألمجلانإف؛صخشةوقبكلذسيلوهلجأنمفيرشوهامبناسنإناسنإللليقف
ءلكألاةرثكبالوهنمعجشأعبسلانافةعاجشبالوءهنممظعأليفلانأل؛ةمظعبالوهتم
مللبهنمًادافسىوقأرويطلاسخأنإفعامجلاةوهشةوقبالونًمانتطبعسوألمجلانإف
.قيفوتلاهللابوملعللالإقلخي

نادبألاوسوفنلاماوقاهيفهللالعجيتلااهلكعئانصلاهذهنإفسوسحملاةهجنمامأو

لتخالهلككلذسانلالهجولعفانملابابسأنمكلذريغىلإةطايخوةثارحوءانب:نم
بستكيةعنصلابملاعلاناسنإلااذهانيأرمث/عيمجلاكلهوعفانملاتمدعناومهشاعمومهرمأ]1/٦٥[

عفانملاعيمجنملطعتدقةعفنمبلجيالةعنصلابلهاجلاوةريثكعفانماهببلجيوريخلااهنم
:یلاعتهللالاقهلهجنمعمًاثيشملعْنَميوتسيالفهنيدوهتشيعمرمألتخاوجاتحاوعضو

.”€نوُمَلعيالَنيَِلأَوَدوُمَلْعَيَنيَِلاىوَتْسَيلحلدل

ديصلافيجيملعملاريغوتلكألةحابإوهلةاكذديصللهلتقملعملابلكلانإفًاضيأو
.هلکأمرحيفهدسفيو

لمعهناال‹هتدابعحصتاللهاجلاوهملعبهتدابعحصتامنإلماعلاملاعلاكلذكو

.۹:ةيآلارمزلاةروس)۱(



oملعلاةرطنق

ءهلكأمرحفهدسفأوديصلافاجأملعملاريغبلكلانأامكاهدسفأوةدابعلافاجأفلهجلاب

.قيفوتلاهللابوريثكملعلالضفيفةسوسحملايناعملانمكلذريغو

يناثلابابلا

ميلعتلاوملعتلالضفيف

اورقَنوُتِمْوُمَلَاناكامو:هناحبسهللالاقدقفتايألاامأءملعتلالضفيف:لوألا

يفسانلانأ:رثألايفتدجواميفكلذو.ةيآلا”€ٌمّهَمْوَفاوريو:هلوقىلإناك
نأملعتلايفىلاعتهنمًاثحةيالاهذهتلزنفداهجلايفًاعيمجنوجرخيمالسلاهيلعيبنلادهع

هيبنىلعهللاثدحأامبنودعاقلامهربخيفةازغلامدقتفمهضعباوزغيوءاضعبمهضعبميقي
se AEA e Oن .ةيالا4....نيذلاىفاوهَففَيل:ىلاعتهلوقيفكلذو‹مالسلاهيلع

ةدراولاثيداحألاامأو”«نوُمَلْعَتالمنكْنِركَذلالهاولَتْساَف»:ًاضيأىلاعتلاقو

يَهللالوسرنعكلامنبسنأنعديزنبرباجقيرطنممالسلاهيلعهلوقكةريثكفملعتلايف
.°°نيصلابولوملعلااوبلطا»:لاق

نوداميفهبلطنلدنيصلابملعلابلطبجوأ/املفديحوتلادالبیصقأنيصلاو

.بجوأودكأأكلذ

.«بلطب

يديألاعفرنملدبةكئالملانمةحنجألاعضو:هللامهمحرةديبعيبأنعميبرلالاق

.ءاعدلايف

.١۱۲:ةيآلاةبوتلاةروس()
.١١۱:ةيآلاةبوتلاةروس()
.١١۱:ةيآلاةبوتلاةروس(۳)
.۳٤:ةيألالحتلاةروس(8)
.سنأثيدحنمبعشلاولخدملايفيقهيبلاويدعنياءاور:(4/۱)رافسألالمحيفيقارعلالاق()

.ةفيعضهديناسأوروهشمهنتم:يقهيبلالاقو

.لاسعنبناوفصثيدحنمهححصومكاحلاونابحنباوءدمحأهاور:قباسلاعجرملايفو)1(

[ب/۷]

 



ملعلاةرطنق2

هللالّهَسًاملعهيفسمتليًاقيرطكلسنم»:لاقمالسلاهيلعهنعةريرهيبأقيرطنمو

.”هةنجلاىلإًاقيرطهل

.؟ضوحلاىلعدورولاهقزريوًانمآةمايقلامويهللاهرشح

ةئاميلصتنأنمريخملعلانمًابابملعتتفودغتنأل»:لاقمالسلاهيلعهنعو

.٩«ةعكر

.”«اهيفاموايندلانمهلريخلجرلاهملعتيملعلانمباب»:لاقمالسلاهيلعهنعو

هيفرجؤيهنإفاولئساف''[الأ]لاؤسلاهحتافمونئازخملعلا»:لاتمالسلاهيلعهنعو

.°”مهلبحُملاوعمتسملاو«ملاعلاو«لئاسلا:ةعبرأ

.«هملعنعتكسينأملاعلليغبنيا»:لاقمالسلاهيلعهنعو

فلةدايعوةعكرفلأةالصنملضفأملعلاسلجمرو:رذيبآثیدحيفو

عمنيلهو:دالاقف؟نآرقلاةءارقنمو:هللالوسرایليقف.۷ةزانجفلأدوهشوضيرم

.؟(ملعلابالإنآرقلا

.ةريرهيبأثیدحنمملسمهاور؛لاقهوحنبقباسلاردصملا)۱(

هحجامنبانعثيدحلاوكاذبهداتسإسیلوهرذيأثيدحنمربلادبعنباهور:لاقوقباسلاردصملا)۲(

.رخآظفلب

ملويرصبلانسحلاىلعًافوقومربلادبعنباوءءالقعلاةضوريفنابحنباهاور:لاقوقباسلاردصملا)۳(

.رذيبأثيدحنمفيعضدنسبطسوألايفيناربطلاهاور.ةعكرةئامنمهلريخ:ظفلبالإًاعوفرمهرأ

يلعثيدحنمميعنويآهاور:هلوقبيقارعلاهيلعقلعو(۱/٠نيدلامولعءايحإنمنيفوقعملانيبام)٤(

.فیعضدانسإباعوفرم

ىلعثيدحنمميعنوبأهاور:هلوقبيقارعلاهيلعقلعو(۱/٠٠)نيدلامولعءايحإنمنيفوقعملانيبام(0)
.فيعضدانسإبًاعوفرم

وبأوءينسلانباو‹ريسفتلايفهيودرمنباو.طسرألايفيقرباور:)(١٠/۱) يتغمايئيقارعلالاق()

نمهدجأملو«رمعٹثیدحنمتاعوضوملايفيزوجلا9.رکذ)۰/۱1(يملايفيارلاق)۷(

.رذيبآقيرط
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.اةدحاوةجردةنجلاىفءايبنألا

نيبوهنیبفمالسإلاهبيحيلملعلابلطيوهوتوملاهءاجنم»:لاقمالسلاهيلعهنعو
۱(

.٩ةليلمايقنميلإبحأةلأسمملعتأنئل:لاقهنأءادردلايبأنعيورفراثآلاامأو

.°”مهيفريخالجمهسانلارئاسوء"”رجألايفناكيرشملعتملاوملاعلا:ًاضيألاقو

.””كلهتفعبارلانكتالوًاعمتسموأًاملعتموأًاملاعايندلايفنك:ًاضيألاقو

[1/۰۸]؟ًاصرحهيلعمكدازالإًاثيشملعلانمنوديفتستالمكلابام:ناورشونأ/ىرسكلليقو

نمنوفنأتالمكلابام:ليق.ًاملعهتعفنممظعبانددزالإًائيشهنمديفتسنالانأل:لاق

.ذخأثيحنمعفانملعلانأانملعل:لاق؟دحألكنمملعتلا

هاتآو«هولأسفريسفتلالهأهاتآذِإًاسلاجسابعنبادنعتنك:لاقریبجنبدیعسنعو
.بارعإلابمهيلعذخأفهيلعاوأرقفنآرقلالها

هءاجىتح«مهربخأفهولأسفةيبرعلالهأءاجمث«هولأسفمارحلاولالحلالهأهءاجمث

هسأرتلبقفهيلإتمقف«مهثيدحبمهربخأفدايدنبتساومتسرنعهولاسفسرافلهآنمموق .مسبتف!كنمملعأضرألاىلعام:مالسلاهيلعهللالوسرمعنبااي:تلقف
.ابولطمتززعفًابلاطتللذ:لاقسابعنبانعو

نمةيالابتررمامبرلهللاو:لوقيسابعنباتعمس:لاقيظرقلابعكنبدمحمنعو
دجسملايتآمثءيبوثذخاف«تلزننميففرعأالفليللافوجيفلجوزعهللاباتك

دنعدجأملنإف؟اذكواذكةيآتلزننميفهلأسأومهنملجرلاظقوأوٍَيهلالوسرباحصأو
نيرجاهملابَرُمأفميهلعتودغامبروءاعيمجمهيلعرمأىتحكلذكءرخآتيتأمهنمدحاو
.يتجاحدجأىتحالجرالجرمِهِعََأفراصنألاتيتأمهدنعدجأملنإ‹مهلأسأف

(۱)

)۲(

)۳(

)٤(

)0(

وهليقفءنسحلاثيدحنمنيملعتملاةضايريفينسلانباوءيمرادلاهاور:لاققباسلاعجرملايفو

۔ًالسرمنوکیف«يرصبلاراسينباوهليقويلعنبا
.(١/١٠)نيالامولعءايحإعجار
.ريخلا»:قياسلاعضوملاءايحإلايف

..(١/١٠)نيدلامولعءايحإعجار
.قباسلاردصملاعجار



o۸ملعلاةرطنق

ءمهنمملعتللههجوحفليىتحرجاوهلايفةباحصلاباوبأىلعماني:انغلباميفناكو
نمهيفاملرحبلاهنومسيوًاهقفوًاملعهنامزلهأقافىتحلوئسناسلولوقعبلقهلناكو

.ملعلانونفةرثك

نيضرألاوةعباسلاءامسلانودامينولأسا:مهللاقفهباحصأعممويتاذدعقهللاقيو

تیار/هتیأراذإسابعنبالثمتیآرام:ةكيلميبأنبالاقكلذلو؛هبمكربخأفىلفسلا[ب/۹٠]

.ًاملعسانلارثكأفىتفأاذإوًاناسلسانلابرعأفملكتاذإفاهجوسانلانسحأ

ًاملعمتملعتاذإف:لاقوءاوملعواولمعافمتملعتاذإفاوملعت:ءاملعلاضعبلاقو

.بولقلاهجمتفلطاببالوكحضبهوطلختالوهيلعاومظكأف

نامزلامذينإلفًاظحايندلايفهباولانتملنإف؛ملعلااوملعت:هينبلءامكحلاضعبلاقو

.مکبمذنأنمریخمکل
رضحلااخأاي:لاقف«ملعلابلطأانآوةيدابلايفيبارعأينآر:لاقهنأيعمصألانعو

ليلدوةبرغلايفبحاصوناوخإللةلصوسلاجملايفنيزملعلانإف؛هيفتنآامموزلبكيلع
:ًارعشلوقيًأشنأمثةءورملاىلع

لهاجوهنمكمعلاوخأسيلوًاملاعدلويءرملاسيلفملعت
لفاحملاهيلعتشتلااذإريغصهدنعملعالموقلاريبكنإو

ءةظفحلاالإتنأام:لاقفعمسأاملكبتكأيبارعأينآرو:لاقءةروهشملاتايبألا
.ةظفللاظفلبتكت

.ةذاشلاتاملكلافتحتنأ:لاقف؛معمسأاملكبتكأانآورخآيبارعأينآرولاق

:ًارعشدشنأوسلجملايفةلصوءلقعلايفةدايزوءةءورملاىلعليلدهنإف؛بدألا
ًابيرجتمايألاةوفصهلتدهأهفرصتيفاندخرهدللناكنم

ًابيردتمايألاعميلايللاركهلبرسبادألانماولخاوناكنم
:لوقيدشنأوا۱فأوهوسفنبدأو«سردبدآ:ناعونبدألالاقيو



۹ملعلاةرطنق

حلصالإدسجهاوحاممدوميحلكءرملابدأ

حجرلهجلايوذنمفلأفلأدحااوبياتمتنزوول

لصف

وهويدارملاناسغنبناوفص:هللاقيدارمنملجرهءاجمالسلاهيلعيبنلانأىوريو

ًابحرم»:لاقف؛ملعلابلطاتئجهللالوسراي:هللاقفدجسملايفرمحأهلدرمىلعءىكتم

ًاضعبمهضعببكريءاهتحنجأبهنكستوءةكئالملاهبفحتلملعلابلاطنإملعلابلاطاي

ءبلطيامبمهحرفلهيلعنومحرتيوءهيلعنولصيو؛هلنورفغتسي«شرعلامئاوقغلبتىتح
.؟مهيلعهللاتاولص

نألبقوعفرينألبقملعلابمكيلعسانلااهيأاي»:لاقمالسلاهيلعهنعيلهابلاةمامأوبأ

يفناکيرش»-اهيلتيتلاوىطسولاهيعبصأنيبعمجو-«هذهوەذهكملعتملاوملاعلاف٠«ضبقي

.ارجألا

وأًاريخملعتيلالإديريالاذهيدجسمديريهتيبنمجرخْنَم»:لاقمالسلاهيلعهنعو

.«هللاليبسيفدهاجملاةلزنمكناكهملعي

هذهىلعملعلابلاطءاجاذإتوملانإ:لوقيناكهنأمالسلاهيلعهنعانعمسو:لاق

.«ًاديهشتامةلاحلا

نملضفأناكةعاسهملعيفرظنفهشارفىلعملاعلاسلجاذإ»:لاقمالسلاهيلعهنعو

.«اماعنمؤملاةدابع

اوسلاجفنيحلاصءاملعاونوكتملنإف‹نيحلاصءاملعاونوك»:لاقمالسلاهيلعهنعو

.؟ىدرلانعمكدريوىدهلاىلعمكلديًاملعاوعمساوءاملعلا

هبلطوةيشخهللهملعتنإفملعلااوملعت:ميلعتلاوملعتلايفلاقهنألبجنبذاعمنعو

ءةبرقهلهألهلذبوءةفدصهملعيالنملهميلعتو‹داهجهيلعثحبلاوحيبستهتسرادمو«ةدابع

ءارسلا""[ىلعربصملاونيدلا]ىلعليلدلاوءةولخلايفبحاصلاوءةدحولايفسيئألاوهو

هبىلاعتهللاعفريءةنجلاليبسرانموء"ءابرغلادنعبيرقلاو؛ءالخألادنعريزولاو«ءاّرضلاو

.(١/١٠)نيدلامولعءايحإنمنيفوقعملانيبام)۱(
.قباسلاردصملانمبيوصتلاو«ءاسنلا»:لصألايف()



[ب/۱٦]

ملعلاةرطنق۹۰

‹مهراثآ”ىفتقتريخلايفةلدأ«مهبىدتقيةاده"[ةداس]ةداق/ريخلايفمهلعجيفًاماوقأ

اهتحنجأبو«مهتلخيفةكئالملابغرتو«مهيأرىلإىهتنيو«مهلاعفبىدتقيو«مهلامعأقمرتو

ءهماعنأوربلاعابسوءهماوهورحبلاناتيحىتحمهلنورفغتسيسبايوبطرلكو«مهحسمت
ةوقو'””تاملظلانمراصبألارونوءىمعلانمبولقلاةايحملعلانأل؛اهموجنوءامسلاو

ايندلايفىلُعلاتاجردلاو«كولملاسلاجموءراربألالزانمدبعلاهبغلبيفعضلانمنادبألا

هبو«لجوزعهللاعاطيهب‹مايقلاب“”لدعتهتسرادمو‹مايصلابلدعيهيفركفتلاوءةرخألاو
لالحلافرعيوماحرألالصوتهيو«۶روتيهيو‹ذمحبهيو٩هللمعيهبو؛دحوبهيو٤دبعي

٠”ءايقشألاهمرحيوءادعسلاىلاعتهللاهمهلي«هعباتلمعلاومامإوهومارحلاو

ميلعتلايف:يناثلالصفلا

وهكلذبدارملاوااوَُجَراذاْمُهَمْوَف|وريو:ىلاعتهللالاق:تايآلاامأ
.داشراالاوميلعتلا

“€َنوُمْتْحَتالوساَلِليبَلباتكلَاوُتوُأيذلاقايمهللادَدرو:هناحبسلاقو
.ميلعتلاباجيإةيألاهذهيف

.نامتكلاميرحتوهوېنوُملْعَيْمُهَويحلَنوُمُكَيِلمهمًاقيرقنو:لجوزعهلوقو

533CeقثاAWاَهُمْتَكَينمو:ةداهشلايفىلاعتلاقامك

CRوقرسلنمو:هناحبسلاقو

.قباسلاردصملانمبيوصتلاو«ءاسنلا»:لصألايف)۱(
.«مهلاىنأ»؛صتقت»:ءايحإلايف)۲(

.ملّظلا:ءايحإلايف(۳)

.ةرخآلاوايندلايف:هلوقاذكوءءايحإلايفتسيلةرابعلاهذه(4)
.ءايحإلايفةملكلاهذهدرتمل(0)
نباخيشلاوبأهاور:هشماهبيقارعلالاقوءعوفرم(۱۳ء۱۲/۱)نيدلامولعءايحإيفرثألا()

.يوفدانسإهلسيل:لاقو«ربلادبعنباو‹باوثلاباتکيفنابح

.۲:ةيألاةبوتلاةروس(۷)

.۱۸۷:ةيآلانارمعلآةروس(۸)

.١٤۱:ةيآلاةرقبلاةروس(۹)
.۲۸۳:ةيآلاةرقبلاةروس(١٠)
۳۳:ةيألاتلصفةروس(١)



١٦ملعلاةرطنف

.ةيآلا”4مْكِحْلَأَوبانكاْمُهَمَلَعَيَو»:ىلاعتلاقو

.ةيآلا”4ةمُكحْلابكبَرليسىلإعدا:ىلاعتلاقو

ذخأالإًاملعًاملاعهناحبسهللاىتآام»:لاقهنأويييبنلانعيورف:ثيداحألاامأو

.«ەمتكيالوسانللهنيبينأنييبنلانمهذخأامقاثيملانمهيلع

هللايدهينأل»:لاقنميلاىلإهنعىلاعتهللايضرذاعمثعباملمالسلاهيلعهنعو

]1/1[.*«اهيفاموايندلانمكلريخًادحاو/الجركبهناحبس

باوثيطعأسانلاملعيلملعلانمًابابملعتنم»:هنعيكحاميفمالسلاهيلعلاقو
.٩*اقیدصنيعبس

يفًاميظعىعدييذلاكلذف”مّلعولمعوملعنم:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو
.ضرألاوتاوامسلاتوكلم

نيدباعلللجوزعهللالوقيءةمايقلامويناكاذإ»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو

زعهللالوقيفءاودهاجواودبعتانملعلضفب:ءاملعلالوقيفءةنجلااولخدا:نيدهاجملاو

اذهو.«ةنجلانولخديمث”نوعفشيفوءاوعفشتاوعفشايتكئالمضعبكيدنعمتنأ:لجو

.”ىدصتياليذلامزاللاالميلعتلليدضتملاملاعللنوكيامنإ

مهيتؤينأدعبسانلانمهعزتنيًاعازتناملعلاعزتيالهللانإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

ملاذِإىتحءملعلانمهعمامببهذملاعبهذاملكوءاملعلاضبقبملعلاضبقينكلوءءايإ

 

.۲:ةيآلاةعمجلاةروس(١)
.١١٠:ةيألالحتلاةروس()

دوعسمنباثيدحنمفيفعلاملاعلالضفيفميعنوبأهاور:(۱/٠٠)رافسألالمحيفيقارعلالاق)۳(
.ةريرهيبأثيدحنمهوحنتايعلخلايفو«هوحنب

نبلهسثيدحنمنيحيحصلايفوءذاعمثيدحنمدمحأءاور:لاقو(۱/٠٠٠١١)قباسلاردصملا()
.يلعلكلذلاقهنأدعس

.فيعضدنسبدوعسمنباثيدحنمسودرفلادنسميفيمليدلاروصنموبأهاور:لاقوقباسلاردصملا)0(
0(١/١٠)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو.«وأ»:لصألايف)9
يفيقارعلالاقوء(١/١١)نيدلامولعءايحإنمبيوصتلاو.«نوعفشيواوعفشيفاوعفشا»:لصألايف)۷(

.فيعضدنسبسابعنباثيدحنمملعلايفيبهذلاسابعلاوبأهاور:هشماهبينغملا
.هبىدعتياليذلامزاللاملعلاالميلعتلابيذعتملاملعلاب:ءايحإلايف)۸(



ملعلاةرطنق۲٦

.«نولضيونولضيفملعريغباوتفأاولئسنإ.الاهجءاسؤرسانلاذختاملاعقبي

مويراننمماجلبهللاهمجلأهايإهللاهملعًاملعمتكنم»:لاقمالسلاهيلعهنعو
.)۲(

.vاةماقلا

مُثءاهيلعيوطنتفاهعمستةمكحةملكةيدهلامعنوءةيطعلامعن»:مالسلاهيلعهنعو

.هةنسةدابعلدعتءاهايإهملعتملسمكلخأىلإاهلمحت

يفةلمنلاىتح«ضرألاوتاومسلالهأوءهتكئالموهللانإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.'هريخلاسانلاملعمىلعنولصيلرحبلايفتوحلاىتحوءاهرحج

هغلبفهغلبنسحثيدحنمنسحأةدئافهاخأملسملادافأام»:لاقمالسلاهيلعهنعو
.«ءايإ

نمهلريخاهملعيواهبلمعيفنمؤملااهعمسيريخلانمةملك»:لاقمالسلاهيلعهنعو
.نسةدابع

لجورعهللانوعدي:امهدحأنيسلجمیآرفمويتادجرخمالسلاهيلعهنأيورو

ءاشنإفءىلاعتهللانولأسيفءالؤهامأ:لاقف.سانلانوملعي:ىناثلاوهيلإنوبغريو/[ب/۳١]

سلجفمهيلإلدعمث.«املعمتثعبامنإوسانلانوملعيفءالؤهامأو«مهعنمءاشنإومهاطعأ
)۷(

«ىدهلاوملعلانمهبلجوزعهللاينثعبلبينغلباملثم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.ورمعنبهللادبعثيدحنمهيلعقفتم:(۱/١۱)ينغمل!يفيقارعلالاق(١)

مکاحلاوءنابحنباو؛هجامنباو«يذمرتلاو«دوادوبأهاور:قباسلاردصملاوعضوملايفيقارعلالاق()

.نسحثيدحيذمرتلالاقءةريرهيآثیدحنمهححصو

.فيعضدانسإبهوحنسابعنباثيدحنميناربطلاهاورثيدحلا:لاقوقباسلاردصملا(۳)

.نسحةخسنيفوبيرغ:لاقوةمامأيبثيدحنميذمرتلاهاور:لاقوقباسلاردصملا()

نمربلادبعنبا-هركذ ثيدحلا:قباسلاردصملايفيقارعلالاقوء؟لضفأ»:ينغملاوىايحإلاين(٥)

هیخالملسمیدهآام»:ورمعنبهللادبعثيدحنمميعنيبالوءهوحنًالسرمردكنملانبدمحمةياور

.(يدرنعهدرتوأیدههدیزتةملكنملضفأةيده

السرمملسأنبديزةياورنمقئاقرلاودهزلايفكرابملانباهاور:(١/٠۱)ينغملايفيقارعلالاق(1)

نمهلريخلجرلااهعمسيةمكحةملك»:فيعضدنسبةريرهيبأثيدحنمسودرفلادنسميفو«هوحن
.اةنسةداع

.فيعضدنسبورمعنبهللادبعثيدحنمهجامنباهاور:قباسلاعضوملاوردصملايفيقارعلالافو(۷)



۹۳ملعلاةرطنق

ءريثكلابشعلاولكلاتتبنأفءاملاتلبقةعقباهنمتناكفًاضرأباصأريثكلاثيغلالثمك

تناکوءاوعرزواوقسواهنماوبرشفسانلاهبهناحبسهللاعفتفءاملاتكسمأةعقباهنمتناكو

.لکتسنتالوءامكسمتالًاناعيقةفئاطاهنم

.هنممورحملل:ثلاثلاوءعفانلل:يناثلاو.هملعبعفتنمللءالثم.هركذ:لوألاف

عفتنيملع:ثالثنملإهلمععطقنامدآنباتاماذِإل:لاقمالسلاهيلعهنعو
ثيدحلا٩....هب

٠"”«هلعافكريخلاىلعلادلا»:لاقمالسلاهيلعهنعو

يتنسنويحينيذلا»:لاق؟كؤافلخنمو:ليفهللاةمحريئافلخىلع»:ٍلَيلاقو

.شادابعاهنوملعيو

؛مكنيدداسفكلذيفنإف؛هلهأملعلااوعنمتال»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

Eىَدُهَلاَوتالانمالرامَنوُمُكَكَيَنيِذَلَانإ:ارقمث«مكرئاصبسابتلاو
.«ةيآلا

ملنإفءهملعرشنينأملاعلاىلعفيتمأيفعدبلاترهظاذإ»:لاقمالسلاهيلعهنعو

.«نيعمجأسانلاوةكئالملاوهللاةنعلهيلعفلعفي

لثمهلفهبلمعفثیدحبثّذحنم.لاقهأباطخلانيرمحنعيورف:راثآلاامأو

.»لمعلاكلذرجأ

.ىسوميبأثيدحنمهيلعقفتم:(۱۲/۱)قباسلاردصملايفلاقو()

.ةريرهيبأثيدحنمملسمءاور:ًاضيأهيفلاقو()

نعهححصويذمرتلاودوادوباوملسمهاورو«بیرغلاقوسنآثیدحنميذمرتلاهاور:ًاضيأهيفو(۳)

.هلعافرجألثمهلفريخىلعلدنمظفلبيردبلادوعسميأ
ءيلعنياوه:ليقف؛نسحلاثيدحنممالكلامذيفيورهلاو«ملعلايفربلادبعنباهاور:ًاضيأهيفو()

يلعثيدحنمنيملعتملاةضايريفميعنيباوءينسلانبالوًالسرمنوكيفيرصبلاراسينبا:ليقو
.هوحت

.۹١1:ةيآلاةرقبلاةروس()
.(۱/١۱)نيدلامولعءايحإعجار)1(

 



ملعلاةرطنق٤

.٩”حبلا

.°”لخديفيكرظنيلفهقلخنيبوىلاعتهللانيبلخديملاعلا:ءاملعلا/ضعبلاقو1/40

سيل:لاق؟كاكبأام:هلتلقف«يكبيوهوبيسملانبديعسىلعتلخد:ءاطعلاقو

حابصممهنمدحاولكءةنمزألاجرسءاملعلا:فلسلاضعبلاقو.٩ءيشنعينلاسيدحأ

.هرصعلهآهبءيصضتسيءنامز

.°ةيناسنإلادحىلإةميهبلادح

ةتسنملايمأةعبسهلنزويهنإفءملاعلاىلإىشمْنَم:هللامهمحرانخياشمضعيلاقو

يفةقفنلانملضفأملعلابلطيفةقفنلاو:لاق.ًادیهشتامكاذيفتامنإف؛تاهج

يفهنافهدیدرتيفناکففرحهلفقونِإو:لاق.ةدابعباتكلايفرظنلاو:لاقو.داهجلا

تاقرولاهبيلقتو«حيبستتقولاكلذيفهسفنوءهللاليبسيفهمدبطحشتملاكتقولاكلذ

.هللاليبسيفةعزنىلإةعزننمبلقتملاك
نسحينميفهعضتنأ:لاق؟وهامو:ليق.ًانمثملعلااذهلنإ:لاقةمركعنعيكحو

.مهتاهمأومهئابآنممالسلاهيلعدمحمةمأبمحرأءاملعلا:لاقذاعمنبىيحينعو
راننممهنوظفحيمهوءايندلاراننممهنوظفحيمهتاهمأومهءابآنأل:لاق؟كلذفيك:ليق
.قيفوتلاهللابو.ةرخألا

لصف

بجوتسيهبلمعلاوهنيدةفرعمبنأل؛هنيدملعتينأًاضرفهيلعبجيلبناسنإلليغبنيو

.(١/١٠)نيدلامولعءايحإعجار(١)

.(۱۲/۱)نيدلامولعءايحإعجار)۲(

.(١/۱۲)نيدلامولعءايح]عجار)۳(

.قباسلاردصملاعجار)0(



٥٦ملعلاةرطنق

ةفصلهجياهلعافوةدابعحصتالذإ‹هقلاخنمناريثلابجوتسيهلهجبوهبرنمناوضرلا

.؟لهجيفريثک
نمريخملاعلانمةلأسموءةنسلهاجلاةدابع/نملضفأملاعنمناتعكر:لاقيو

.ةنسلهاجلاةدابع

هربخأف؟دیرتنيا:ملعملاهللاقفهللاهمحريتولاللاناميلسعيبرلايبأدنعملعتلاديريوهو

نمريخملاعنمناتعكراهيفءملاعلاوملعلاالإةملظاهلكايندلاءديجينبايديج:هللاقف

حربيالوروديةنوحاطلارامحكلهاجلاةدابعوءةنسنيتسلهاجلاةدابع

رئاسکهتایحفثالثلاصخنمةلصخهيفنكتملنم:هللامهمحرانخياشمضعبلاقو

.ةجحنيعبرأجح

.هللاهمحرريدجنبسادرملالبيبآلعفكهللاليبسيفىرشلاىلعسفنلانيطوتو

ةميركيبأنبملسمةديبعيبألعفكهتدافإوملعلابلطىلعسفنلانيطوت:ثلاثلاو

.ىرخأةنسنيعبرأهميلعتيفكلذدعبثكممثةنسنيعبرأميلعتلايفثكمهللاهمحر

يبآدنعةنسةرشعسمخءةنسنيئالثونيتنثاملعلابلطيفدقفهنأ:لاقيوءةنسةرشع

.يفردلادمحميبأدنعةنسةرشععبسويوابكلادمحم

.ملعأهللاوءةنسنيثالثونيتتثاملعتلايفثكم:هللاهمحريوانجلاايركزابأنأو

.حلفيالثلاثلاو‹دتفمو‹ةودق:ةئالثسانلا:ءامكحلاضعبلاقو

ًابوثسبلالو«ففختالوطقدبعلعتناام»:لاقمالسلاهيلعيبنلانعيلعنعو

.«هتيببابةبتعوطخيثيحهلرفغدقالإملعلابلطيفودغيل
.ةلبزمىلعةضوركلهاجلاةمعننإفملعلااوبلطا:لاقيو

.ًاحبقاهيفدادزالهاجلاةمعنتنسحاملك:ءاملعلاضعب/لاقو

[ب/٥٦]

[ب/٦٦]



ملعلاةرطنق1

.اهبنظييتلااهعضاومنميأءاهناظمنم"مولعلااوبلطا:لاقو

.”هرشنمثلمعلامثظفحلامثعاتمتسالامثتمصلاملعلالوأ:لاقيو

امتملعكلذتلعفاذإكنإفءملعينممملعتوءهلهجينمكملعملع:لاقو
.٩”تملعامتظفحو؛تلهج

.وهللاسلاجمنمًاسلجمنيعبسرفكيركذلاسلجم:ءاطعلاقو
تومنمنوهأراهنلامئاصليللامئاقدباعفلأتوم:هنعىلاعتهللايضررمعلاقو

.هلقعوهيأريفصقندقفداهجبسيلملعلاىلإودغلانأىآرنم:ءادردلاوبألاقو

وهفةمكحهللاهاتآلجر:نيتتثايفالإدسحال»:مالسلاوةالصلاهيلعيبلالاقو

.قحلايفهتكلهىلعهطلسفًلامهللاهاتآلجرو'[سانلا]اهملعيوءاهبيضقي

املهنإف:يلازغلاباتكنمو«لقعلادهاوشنمميلعتلاوملعتلاةليضفىلعليلدلاامأو

.هريغللضفألاةدافإريغللهميلعتناكو«لضفألالًابلطهملعتناكءايشألالضفأملعلاناك

ءايندلاماظنبالإنيدلايفماظنالوايندلاونيدلايفةعومجمقلخلادصاقمنأهنايبو
ءةيطموةلآاهذختانملىلاعتهللاىلإةلصوملاةلآلاوةيطملايهوءةرخاللةعرزمايندلانال

:ماسقأةثالثيفرصحتتمهتاعانصو

:ةعبرأيهواهبالإقلخللماوقاللوصأ:اهدحأ

.معطمللةعارزلا:اهدحأ

.سبلملليهوةكايحلا:يناثلاو

.قايسلابسانيامبةملكلاتلدبتساف.ملعلا:لصألايف)۱(

.(١/١٠)نيدلامولعءايحإعجار(۳)

.قباسلاردصملانمنيفوقعملانيبام()

.دوعسمنبأنمهيلعقفتمثيدحلا:(١/۱۲)ينغملايفيقارعلالاق(٥)

 

 



۷٦ملعلاةرطنق

.نكسمللوهوءانبلا:ثلاثلاو

.نواعتلاوعامتجالاوفلاتلل/يهوةسايسلا:عبارلا

:کاهلةمداخوتاعانصلاهذهنمةدحاولكلةئيهميهام:يئاثلا

ةكايحلامدختاهنإفلزغلاوءةجالحلاكوءةعانصلانمةلمجوءةعارزلامدختةدادحلا

.اهلمعدادعإب

:كةنيزمولوصأللةممتميهام:ثلاثلا

.ةكايحللةطايخلاكوءةراصقلاكوءةعارزللزبخلاوةناحطلا

:ةثالثاهنإفهيلإةفاضإلابصخشلاءازجألثميضرألاناويحلاماوقىلإةفاضإلابكلذو

.غامدلاودبكلاوبلقلاك:لوصأامإ

.باصعألاوتانايرشلاوقورعلاوةدعملاك:هلةمداخامإو

.نيبجاحلاوعباصألاورافظألاك:ةنيزمواهلةلمكمامإو

المدختسيكلذلوءحالصتسالاوفيلأتلابةسايسلاءاهلوصأتاعانصلاهذهفرشأو

.عاتصلارئاسةسايسلاةعانصبحاصةلاحم

ةرخألاوايندلايفيجنملاميقتسملاقيرطلاىلإمهداشرإوقلخلاحالصتسايفةسايسلاو

:بتارمةعبرأىلعمسقنت

ةصاخلاىلعمهمكحوءنيعمجأمهيلعهللاتاولصءايبنألاةسايسايلعلايهو:ىلوألا

.مهنطابومهرهاظيفةماعلاو

ىلعنكلوًاعيمجةماعلاوةصاخلاىلعنيطالسلاوكولملاوءافلخلاةسايس:ةيناثلا
.مهنطابىلعالمهرهاظ

نطابىلعمهمكحوءايبنألاةثرومهنيذلاهنيدبولجوزعهللابءاملعلاةسايس:ةثلاثلا

يففرصتلاىلإمهتوقيهتنتالومهنمةدافتسالاىلإةماعلامهفعفتريالوطقفةصاخلا

.عنملاومازلإلابمهرهاوظ

.طقفماوعلانطاوبىلعمهمكحوظاعولاةسايس:عبارلا

نعسانلاسوفنبيذهتوملعلاةدافإةوبنلاةسايسدعبعبرألاتاسايسلاهذهفرشأو

٦/م١/جتاريخلارطانق



ملعلاةرطنق1۸

دارملاوهوةيجنملاةديعسلاةدومحملاقالخألا/ىلإمهداشرإوةكلهملاةمومذملاقالخألا[ب/]

ةثالثبكرديتاعانصلافرشنأل«تاعانصلارئاسنمفرشاذهنإانلقامنإو:لاق.ملعلاب

ىلعةيلقعلامولعلالضفكاهتفرعمىلإلصوتياهبيتلالقعلاةزيرغىلإتافتلإلابامإ.رومأ
.عمسلانمفرشألقعلاوعمسلابةغللاو«لقعلابةمكحلاكردتذِإ.ةيوغللا

هيفيذلالحملاةظحالمبامإوءةغايصلاىلعةعارزلالضفكعفنلامومعىلإرظنلابامأو

.ةتيملارخألالحموبهذلااهدحألحمذإءةغابدلاىلعةغايصلالضفكفرصتلا

ءافصولقعلالامكبكرديامنإةرخألاقيرطهقفيهوةينيدلامولعلانأىفخيسيلو

ىلإلصيهبوءلجوزعهللاةنامأدبعلالبقهبْذِإ؛ناسنإلاتافصفرشألقعلاوىءاكذلا

.ةرخألاةداعسهتعفنمةرمثذإ«هيفبارتسيالفعفنلامومعامأوهناحبسهللاراوج

فرشأو«مهسوفنورشبلابولقيففرصتمملعملاو«ىفخيفيكفلحملافرشامأو

لغتشمملعملاوءهبلقناسنإلاصخشنمءزجفرشأوناسنإلاسنجضرألاىلعدوجوم
هجونمملعلاميلعتفهناحبسهللاراوجنمبرقلاىلإهتقايسوهريهطتوهتيلحتوهليمكتب
ىلعحتفدقهناحبسهللانأل؛هفئالخلجأوهولجوزعهللةفالخهجونفوءىلاعتهللاةدابع
يفنوذأموهمثهنئازخسفنألنزاخلاکوهفهتافصصخأوهيذلاملعلاةنازخملاعلابلق

.'هيلإجاتحملكىلعقافنإلا

هللاىلإمهييرقتيفهقلخلكنيبوهناحبسهبرنيبةطساودبعلانوكنملجأةبترياف
.قيفوتلاهللابو.ٰىوأملاةنجىلإمهتقايسولجوزع

ثلاثلابابلا

نيعلاضرفيف

لاقكلذلو/لاحماهعيمجبةطاحإلاوةليضفاهنمملعلكلوةفيرشمولعلالكنأملعا[ب/۹٦]
هللاهفصويتلاهتلزنمريغيفهعضووهظحهسخبةياغملعلانأنظنم»::مالسلاهيلعيبنلا

.«”4يَقلإممامَاامو:لوقيثيحاهبیلاعت

.۸0:ةيآلاءارسإلاةروس(۲)



1۹ملعلاةرطنف

تدفنام:هلوقىلإ€ٌمَالْفَأٍةَرَجَشنمضزألايفاَمَنَأولو:هناحبسلاقو
.٩ڳللاتاَملُك

اننكلوءةصيقنلابملعلاانأدبدقانكهتياغغلبنلملعلابلطنانكولو:ءامكحلاضعبلاقو

.ملعلانممويلكدادزنولهجلانممويلكصقتنلهبلطن

فرعيالوًاضرأىريسيلرحبلايفحباسلاك«ملعلايفقمغتملا:ءاغلبلاضعبلاقو

:دشنیوضرعالولوط

صوصخمومومعمنيبامسانلاويصوغوأملعلاراحبيضوخسفناي

صوقنمبصوقنمةطاحإالإهبطيحتايندلاهذهيفءيشال

اهمهأةفرعمىلإمامتهالافرصبجوليبسمولعلاعيمجةفرعمىلإنكيملاذإف

.ملتحملكىلعةضيرفملعلابلط»:مالسلاهيلعهلوقلنولضيهلهجبونودشري

.(ملسملکیلع»:رخآثیدحيفو

.«نيصلابولوملعلااوبلطا»:هلوقو

اوبزحتومْسملكىلعةضيرفوهيذلاملعلايفسانلافلتخا:لاقيلازغلا باتكيفو

.ةقرفنيرشعنمرثكأهيف

ملعلاىلعبوجولالزنقيرفلكنأهلصاحنكلوليصفتلاركذبهيفلوطنالو:لاق
هللاتاذملعتوديحوتلاكرديهبذإ؛مالكلاملعوه:نوملكتملالاقف."هددصبوهيذلا

.هتامصو

نممرحيامو«مارحلاولالحلاوتادابعلافرعتهبذإ؛هقفلاملعوه:ءاهقفلالاقو

.ةردانلاعئاقولانودداحألاهيلإجاتحيامهباونُعولحياموتالماعملا

[°1/۷]مولعلاىلإلصوتي/امهبذِإ؛ةنسلاوءنآرقلاملعوه:نوثدحملاونورسفملالاقو

.اهلك

.۲۷:ةيألانامقلةروس()

.ءايحإلانمبيوصتلاو.اهددصب:لصألايف()



.ناطيشلاةملنمكلملاةملزييمتوسوفنلاتافآوصالخإلابملعلاوه:مهضعبلاقو

اوفرصوكلذلهأمهنيصوصخمماوقأىلعكلذونطابلاملعوه:مهضعبلاقو
.همومعنعظفللا

.”مالسإلاينابمهيفيذلاثيدحلاهنمضتيامبملعلاوه:يكملابلاطوبألاقو

.""«سمخىلعمالسإلاينب»:ٍَعهلوقوهو

يفقحلاوبوجولاةيفيكواهيفلمعلاةيفيكبملعلابجيف«سمخلاهذهبجاولانأل
ىلإمسقنيةلمجلايفوهورادملاهيلعوبطقلاوهيذلاناسنإلاىلعضورفملاملعلانأاذه

.كرتولعفوداقتعا:ماسقأةثالث

هغولبلاحدنعلقاعلکهلهجعسيالامعيمجوءديحوتلاملعوهو:داقتعالاملعامأ

ءاجرلاوفوخلاوةبوتلاوةينلاوصالخإلانمبلقلاضئارفةفرعموءنينسلابوأمالتحالاب

.هللاءاشنإيتأيسامىلعلمعلاهبملسيامو«ربصلاواضرلاوضيوفتلاولكوتلاو

ىلعكلذدروأذإ«هقلختافصنمقيليالامىلاعتهللانعهبيفنياموكرشلاةفرعمو

نمكلذريغوربكلاوبجعلاودسحلاوءايرلانمرشلايعاودةفرعمهيلعبجيكلذكو

ةفرعموءاهبابسأواهدودحةفرعمبالإكلذنكميالونيعضرفاهتلازإفبلقلالاوحأمومذم

ضئارفلاو؛موصلاوةالصلاوةراهطلاك:ةيندبلاضئارفلالعفهبينعنف:لعفلاامأو
لاملاوندبلابالإاهنمهلعفنکميالاموءاهریغوتاقفنلاوتارافكلاوةاكزلانم:ةيلاملا

اهئادألنكمتلاواهتاقوألوخدبدبعلاىلع/اهلعفنيعتاذإضئارفلاهذهفداهجلاوجحلاك[ب/]

.اهبنايتإلاةيفيكةفرعمهيلعبجو

ةراهطلاةفرعمهيلعددجتيفرهظلاتفولوخدىلإراهنلاةوحضنمشيعينألثم

.ةالصلاو

.(١/٤۱٠٥(نيدلامولعءايحإ]عجار)۱(

.رمعثيدحنمهيلعقفتم:(۱/١۱)ينغملايفيفارعلالاق)۲(



۷۹ملعلاةرطنق

نأوهوموصلاملعتهتقولوخدبددجتناضمرىلإشاعنإف«تاولصلاةيقباذكهو

امعيمجنعكاسمإللاوةينلاهيفبجاولانأو«سمشلابورغىلإحبصلانمهتقونأملعي

هيلعبجيامةفرعمهمزلةاكزلاهيفبجتامهكلميفلخدوأهغولبدنعلامهلناكنإف

.هلهأىلإهئادأولوحلامامتدنع

رهشألوخددنعةردابملاهيلعبجتالنكل‹هطورشبهيلعبجواذإجحلاكلذكو

.روفلاىلعهملعنوكيالفمهضعبلوقيفيخارتلاىلعهنأل؛جحلا

ةلحارلاودازلاكلمنمىلعضرفجحلانأىلعهوهبنينأءاملعلليغېنينکلو

.ةردابملايفهسفنلمزحلاىريامبرىتحمهضعبلوقيفيخارتلاىلعهنأو

نإفءهلفاوننودهتابجاووءهناكرأوءجحلاةيفيكملعتهمزلهيلعمزعاذإكلذدنعف

.”لفن[ًاضيأهملعف]لفتلاملعتوكلذملعت

داهجلاضرفموقيالءهيلإًاروظنموًامامإنوكينأبكلذوهيلعنيعتاذإداهجلاكلذكو

.نيعضرفيهيتلالاعفألارئاسملعتيفجيردتلاباذكهوهبالإ

نمكرشلاريغامأو.هلهجهعسيالوهملعهيلعقّيضمهنإفكرشلاالخامأءاهتفرعمهيلعقيضت

فقووأهنمأربتنممأربتيوأءهبکرنمیلوتیوأهبکتريملامهلهجهعسيهنإفمارحلاعيمج

:ةثالثمولعلا:هللامهمحرانباحصألوقىنعماذهو

.كرشلاوديحوتلاك:نيعةفرطهلهجعسيالملع

[/۷۲]يبنوآهيلعتدرواذإیلاعتهللاتافص/نمةفصلثم:دورولاىلإهلهجعسيملعو

.هيلعةجحلاهبتماقكلموأ

.ەركذانمدقاموموصلاوةالصلاك:تاقوألاتاموسوملاضئارفلالثمو

.قايسلاحيضوتوةماقتسالءايحإلانمةدايزنيفوقعملانيبام()
.ریبکفرصتبوهو(۱/١٥٠)ءايحإلاعجار)۲(

 



[ب/۷۳)

٢Vملعلاةرطنق

امو‹تاحارجلاشرأوابرلاقئاقدوثيراوملاةمسقك:ًادبأهلهجعسيامملع:ثلاثلاو

.قيفوتلاهلابو.بذكلاهيفهللاىلعلوقتيولمعلابىلتبيملامكلذلهجعسي.كلذهبشأ

ةعدبدقتعيوأًامرحمبكتريوأضرفهيلعبجينألبقتامفديحوتلابىتأاذإامأو
«...ملعلااوبلطا»:مالسلاهيلعهلوق:نأانلقامبنيبتفًاعامجإمالسإلاىلعتامدقف

يفرانلاوةنجلاورشحلاوهلسروهبتكوءهتكئالموهبناميإلاوهللابملعلاهبدارملانأ
ملعلاوءلامكلابهيدؤتىتحضئارفلاوتادابعلابملعلاوديحوتلافئاظونمكلذرثاس

يفعئاقونمولخيالهتليلوهموييفهلاوحأيراجميفناسنإلانأل؛لٹتمتالیتحيصاعملاب

.هتالماعموهتدابع

ىلعهعوقوعقوتيامملعتىلإةردابملاوءلزاونلانمعقياملكنعلاؤسلاهمزليف

ملعلابلط»:مالسلاهيلعهلوقيفماللاوفلألابفرعملاملعلابدارأالإنذإف.ًايلاغبرقلا

١ا.ةضيرف

جيردتلاتقوحضتادقوريغالفلكملاىلعبوجولاروهشموهيذلالمعلاملعهنآ

.قيفوتلاهللابو.هبوجوتفويف

لصف

فينصتنمعمستاموىرتامعيمجناكامهلجألنارهوجلمعلاوملعلانأملعا

.نيملعملاميلعتو‹نيفنصملا

هللالاق.ةرخآلاوايندلاتقلخامهلجأللب‹لسرلاتلسرأوبتكلاتلزنأامهلجأللب
هللانوريدقِءْيَشلُكىلَعهللانأاوُملَْل»:هلوقىلإ«تاَواَمَسعبسبَقلَحيِذَلا»:هناحبس
.ديحوتلاملعاميسالملعلافرشأىلعًاليلدةيآلاهذهبىفكف.4aءْيَشلُكبطاحدَ

ةيآلاهذهبىفكف.«َنوُديْعَِلالإَسئإلأورحلتفلحامو:لئاقنمزعلاقو

.اهموزلوةدابعلافرشىلعًاليلد/

الوامهبالإلغتشيالأدبعلاىلعقحفنيرادلاقلخنمدوصقملاامهنيرمأبٌمِظْاف
الوغلوهيفريخاللطابرومألانمامهاوسامنأملعاوامهيفالإرظنيالوامهلالإبعتي

.١٠:ةيآلاقالطلاةروس()
.٦0:ةيآلاتايراذلاةروس(۲)



Y۳ملعلاةرطنق

هيلعلاقكلذلوامهلضفأونيرهوجلافرشأملعلانأملعافكلذتملعاذإفهللصاح

.«يتمأىلعيلضفكدباعلاىلعملاعلالضف»:مالسلا

هللالوسرايىلب:اولاق.«ةنجلالهآفرشآىلعمكلدأالآ»:لاقمالسلاهيلعهنعو

.«يتمأءاملعمه»:لاق

.«اهمايقواهمايصةنسةدابعنمّيلِإبحأملاعلاىلإةرظن»:لاقمالسلاهيلعهنعو

نابفءةيافكهيفامملعلالضفيفانركذدقو:هباتكيفيلازغلاثيدحلااذهىورو

ءابههلمعناكًالإوءةدابعلانمدبعللدبالنكلوءةدابعلانمًارهوجفرشأملعلانأكل

ء؛لصألايهذإةرجشللفرشلاواهرامثنمةرمثةدابعلاوءةرجشلاةلزنمبملعلانإف؛ًاروثنم

ظحامهنمهلنوكينيرمألاالكنمدبعللدبالفنذإفةرمثلابنوكيامنإعافتنالانكل

.بيصنو

اوبلطاو«ةدابعلاباورضتالوًابلطملعلااذهاوبلطا:لاقهنأيرصبلانسحلانعليقامك
.ملعلاباورضتالًابلطةدابعلاهذه

لصألاهنآل؛ةلاحمالميدقتلابىلوأملعلافًاعيمجامهنمدبعللدبالهنأرقتسااملو

.(هعباتلمعلاو‹لمعلامامإملعلا»:مالسلاهيلعلاقكلذلوليلدلاو

:نيرمألةدابعلاىلعهميدقتكمزليفًاعوبتمًالصأملعلاراصامنإو

لجوزعدوبعملاًالوأهفرعتنأبجينمقحأهنإف‹ملستوةدابعلاكللصحتلامهدحأ

يفهيلعليحتسياموهلبجياموءهتاذتافصوهمسابهفرعتالنمدبعتفيكفهدبعتمث

مثءاروثنمَءابهكتدابعنوكتفحلافلاخاممًاثيشهيفدقتعتاميرهنأل؛لجوزعهتافص

ملعتوهبترمأامىلعكلذلعفتلةيعرشلاتابجاولانمهلعفكمزليامملعتنأكيلعبجي

ريغنوکتفهميرحتبلهاجتنأوكلذنمءيشيفعقتالئل/يهانملانمهكرتكمزليام

فیکو؟لعفتنأبجيفيكو؟يهفيكو؟يهامفرعتالتاعاطبموقتفيكهنآل؛روذعم

هيلعلاقكلذلو؟اهيفكسفنعقوتالىتحيصاعماهنأملعتالتنأويصاعملابنجتت

.«لهجيفريڻکلمعنمريخملعيفليلقلمع»:مالسلا

.ةنطابلاةدابعلاوديحوتلاملعاميسالو‹ملعلاىلعاهلكةدابعلارمأءانبنأملعاف

.عفانلاملعلاملعتدواداي:لاقفمالسلاهيلعدوادىلإىحوأىلاعتهللانأ:ربخلايفو

]أ/٤۷[



ملعلاةرطنق۷

لکىلعيتردقلامكويئايربكويتمظعويلالجفرعتنأ:لاق؟مفانلاملعلاامويهلِإ:لاقف

.َيلِإكبرقييذلاوهاذهنإف؟؛ءيش

هبسلاجيوء«هيلإسانلاهوجوهبفرصيلملعلابلطنميفميظعلارطخلانأملعاو
.ةرساخهتقفصوةرئابهتراجتفكلذكناكنمف‹ماطحلاهبديصتيوءارظنلاهبيهابيوأىارمألا

.هرطخوملعلانمدشأًاثيشتدجوامفءةنسنيثالثةدهاجملابتلمع:فلسلاضعبلاقو

هكرتفرطخلاوةدشلانمةلاحلاهذهبملعلاناكاذإ:لوقتفناطيشلاكلنيزينأكايِإو

.كلذنظتنأكايإوىلوأ

راثلانعجارعملاةليلتعلطا»:لاقمالسلاهيلعيبنلانعهباتکيفيلازغلارکذدقف

.«ملعلانملبءال»:لاق؟لاملانمهللالوسراي:اولاق.«ءارقفلااهلهأرثكأتيأرف

هللاَدَبَعالجرنأولوءاهقوقحبمايقلاوةدابعلاماكحأهلىتأتيالملعلاملعتيملنمف

نيرساخلانمناكلملعريغبةكئالملاةدابعبىلاعت

طلسس €..ً.لاَمْعَأنيِرَسحَألابْمُكََنلَهلفل:ىلاعتهللالاقدقوءاملعلاتركذاذكه

.اعَضنوُونحبمَنَنوُبَسُحَيمهو:هلوقىلإ

.نوبىتايالةمهَلاَدَبَو»:ىلاعتلاقو

.ةيآلا”«نوُبزاُكْلاممههَالأِءْيَشىلَعمهأنوُيَسحَبَول:هناحبسلاقو

‹تاهتجالاوءدجلاوثحبلاب/ملعلابلطيف-هللاكديَأ-دشرتسملااهيأرّمشف
عفانلاملعللكايإوهناحبسهللاانقفووءلالضلارطخىلعةماقإلاو«لالملاو«لسكلابنتجاو

.قيفوتلاهللابو.هبلمعلاو

عبارلابابلا

ةيافكضرفوهيذلاملعلايف

مث؛ملعلاماسقأركذبالإهريغنمزيمتيالضرفلانأملعا:لاقفهباتكيفيلازغلاركذ

.١١٠:ةيألافهكلاةروس(۱)
.47:ةيآلارمزلاةروس(۲)
.١۱:ةيآلاةلداجملاةروس(۳)



voملعلاةرطنق

.ةيعرشريغوءةيعرش:ىلإمسقنتهددصبنحنيذلاضرفلاىلإةفاضألابمولعلاو:لاق

دشريالو«نيعمجأمهيلعهللاتاولصءايبنألانمدافتسيام:ةيعرشلابينعأو:لاق

.ةغللا:لثمعامسلاالو«بلطلالثم:هيلإةبرجتلادشرتالوباسحلالثمكلذوءهيلإلقعلا

.ةضيرفبسيلوةليضفوهامىلإوءةيافكضرف

وهذٳإبطلاكءايندلاماوقرمأيفهنعىنغتسيالملعلكوهفةيافكلاضرفامأو:لاق

ءكلبلالهأجرخاهبموقينمنعالبلااهبالخوليتلامولعلايههذهفءاهريغوثيراوملاو

.نيرخالانعضرفلاطقسوىفكدحاواهبماقاذإو

لبةسايسلاوةكايحلاوةحالفلاكتايافكلاضورفنمتاعانصلالوصأنإف:لاق

مهسفنأمهضيرعتباوجرخومهيلإكالهلاعراسلماجحلانعدلبلاالخولهنإفةطايخلاوةماجحلا
زوجيالفهيطاعتلبابسألاٌدعأوهلامعتساىلإدشرأوءاودلالزنأءادلالزنأيذلانإفءكالهلل

.هلامهإبكالهللضرعتلا

كلذريغوبطلاقئاقدوباسحلاقئاقديفقيمعتلافءةضيرفالةليضفدعيامامأو:لاق

.هيلإجاتحملاردقلايفوقةدايزديفيهنكلو/هنعىنغتسيامم

.تاسييلتلاوءةذوعشلاملعو«تامسلطلاورحسلاملعف:ةمومذملاامأف:لاق

يرجيامورابخألاخيراوتوءاهيففخساليتلاراعشألابملعلاف:هنمحابملاامأو:لاق

.هارجم

.اهلكةدومحميهفنايبلابةدوصقملايهو:ةيعرشلامولعلاامأو:لاقو

:ىلإمسقنتوءةمومذمنوكتوءةيعرشاهنأنظياماهبسبتليدقنكلو:لاق
_—

.ءايحإلانمبيوصتلاواهرق»:لصألايف)۱(

 



ملعلاةرطنق٦۷

تاممتمو؛تامدقمو؛عورفوءلوصأاهلف:ةدومحملاامف:لاق.ةمومذملاو‹ةدومحملا

:برضأةعبرأيهف

راثآوءةمألاعامجإوءهيبنةنسوءاباتك:ةعبرأيهولوصألا:لوألابرضلا

ةجردلايفلصأوهوءةنسلاىلعلديهنأثيحنملصأعامجإلاف؛مهنعهللايضرةباحصلا

ليزنتلاويحولااودهاشدقةباحصلانأل؛ةنسلاىلعًاضيألديهنإف:رثألاكلذكوءةيناثلا

مهبءادتقالاءاملعلاىأرهجولااذهنمفهنايعمهريغنعباغاملاوحألانئارقباوكردأو

.صوصخمهجوىلعدوجومطرشبكلذو‹مهرائابكسمتلاو

ناعمبلباهظافلأبجومبالءلوصألاهذهنممهفاموهوعورفلا:يناثلابرضلا

هلوقنممهفامكءهريغهبظوفلملاظفللانممهفىتحمهفلااهبيسبعستافلوقعلااهلتهبنت

وأاعئاجوأًانقاحناكاذإيضقيالهنإ.«نابضغوهويضاقلايضقيال»:مالسلاهيلع

.ايندلاءاملع

امو‹ةدومحملاوةمومذملاهقالخأوبلقلالاوحأملعوهو:ةرخالابقلعتيام:يناثلاو

يفحراوجلاىلعبلقلانمحشرتيامبملعلاوحنكوءهوركموهاموهللادنعيضرموه
.اهتاداعواهتادابع

امهنإفوحنلاوةغللاملعك«تالآلاىرجميرجييذلاوهو:تامدقملاثلاثلابرضلا

نكلوةيعرشلامولعلانموحتلاوةغللاسيلو؛مالسلاهيلعهيبنةنسوهناحبسهللاباتكملعلةلآ

الإرهظتالفةعيرشلكو«برعلاةغلبةعيرشلاهذهتءاجذإ؛عرشلاببسبامهيفضوخلامزل

.ةلآةغللاكلتملعتريصيفءةغلب

ولوءاَيمَأىيبنلاناكذِإءايرورضسيلكلذنأالإءطخلاوةباتكلاملع:تالالانمو

.ًايرورضبلاغلا

ملعكءظفللابقلعتيامىلإمسقنتنآرقلاملعيفكلذو:تاممتملاعبارلابرضلا

.ةركبيبأثيدحنمهيلعقفتم:(۱۷/۱)ينغملايفيقارعلالاق(١)
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ذإلقتلاىلعًاضيأهدامتعانإف«ريسفتلاكىنعملابقلعتيامىلإو«فورحلاجراخمو«تاءارقلا

ماعلاو‹خوسنملاوخسانلاةفرعمك:هماكحأبقلعتيامىلإوءهبلقتستالاهدرجمبةغللا

ةنسلالوانتيوهقفلالوصأىمسييذلاملعلاوهوءكلذلاثمأيفرهاظلاونطابلاو«صاخلاو

.ًاضيأ

ةباحصلايفاميسالومهئامسأولاجرلابملعلاف:رابخألاوراثألايفتاممتملاامأو

ملعلاويوقلانعفيعضلازييمتلمهلاوحأبملعلاوةاورلايفةلادعلابملعلاو«مهتافصو

.هبقلعتيام؛كلذكوءدنسملانملسرملازييمتلمهلامعأب

.ةيافكلاضورفنماهلكلبةدومحماهلكوةيعرشلامولعلايههذهف:لاق

هللانأملعاف؟ايندلاءاملعبءاهقفلاتقحلأوايندلاملعبهقفلاتقحلأملفتلقنإف:لاق

ىلإبالصألانممهجرخأفقفادنمةلالسنمهتيرذجرخأو«بارتلانممدآجرخأىلاعت
.مهأدبماذهف.رانلاوةنجلاىلإمث«ضرعلاىلإمثءربقلاىلإمثءايندلاىلإاهنموماحرألا

[ب/۷۸]ولفدوزتللحلصيام/اهنملوانتيلداعيمللًادازايندلاقلخوءمهلزانمهذهو«مهتياغهذهو

اهنمتدلوتفتاوهشلاباهنولوانتيمهنكلوءاهقفلالطعتوتاموصخلاتعطقناللدعلاباهلوانت
.هبمهسوسينوناقىلإناطلسلاجاتحاو«مهسوسيناطلسىلإةجاحلاتسمف«تاموصخلا

ءتارهشلامكحباوعزانتذإقلخلانيبطسوتلاقيرطوةسايسلانوناقبملاعلاوههيقفلاف

مهتماقتسابمظتنتل؛مهطبضوقلخلاةسايسقيرطىلإهدشرموءناطلسلاملعمهيقفلاناکف

.ايندلايفمهرومأ

ةعرزمايندلانإف؛ايندلاةطساوبلبهسفتبالنكلوءنيدلابًاضيأقلعتموهيرمعلو
سراحناطلسلاولصأنيدلاف«نامأوتنيدلاوكلُملاوءايندلابالإنيدلامتيالوءةرخالل

.ناطلسلابالإطبضلاوكلملامتيالو؛عئاضفهلسراحالامومودهمفهللصأالامو

نمسيلةنطلسلابقلخلاةسايسنأامكفءهقفلاتاموصخلالصفيفطبضلاقيرطو

قيرطةفرعمكلذكفهبالإنيدلامتيالامىلعنيعموهلبءىلوألاةجردلايفنيدلاملع

جحلانكلو.قيرطلايفبرعلانمسرحتةقرذمبالإمتيالجحلانأمولعمفةسايسلا
٠ثلاثءيشاهبالإجحلامتياليتلاةسارحلابمايقلاو«ءيشجحلاىلإقيرطلاكولسوءيش

.عبارءيشاهنيناوقواهتيامحوةسارحلاقيرطةفرعمو
ےہ

.ةقرذبب:ءايحإلايف()
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:ًادنسميورامكلذىلعلديوءةسارحلاوءةسايسلاقيرطةفرعم:هقفلانفلصاحو

.٩«فلكتمموءرومأموريمأ:ةثالثالإسانلليتفيال»

يذلاوهوءامهريغفلكملاو«هبئانرومأملاوءنوتفملامهاوناكوءمامإلاوهريمالاف

ناكىتح"هنعنوزرتحيمهنعهللايضرةباحصلاناكدقفءةجاحريغنمةدهعلاكلتدلقتي

.هبحاصىلعمهنمدحاولکلیحي

يعهللالوسرضبقدقلو/ةرخألاقيرطونآرقلاملعنعاولئساذإنوزرتحيالاوناكو]أ/8۹[

رمعنباناكوالجررشعةعضبالإمهنمىوتفللهسفنبصنيملوءةباحصلانمفلألانع

اهعضووسانلارومأدلقتيذلاريمألااذهىلإبهذا:لوقيىوتفلانعلئساذِإناكو«مهنم

.ةنطلسلاوةيالولاعباوتنمماكحألاواياضقلايفىوتفلانأىلإةراشإ.هقنعيف

نيعتمريغوهوىوتفلارطخدلقتينمنإف؛«يئارملا»فلكتملالدبتاياورلاضعبيفو
.لاملاوهاجلابلاطالإهبدصقيالفةجاحلل

الف‹تامارغلاوتاحارجلاوءدودحلاوءماكحألايفكلماقتسانإاذه:تلقنإف

.مارحلاولالحلانمكلذريغوةاكزلاوموصلاوةالصلانمتادابعلايفكلميقتسي

ءةالصلاوءمالسإلا:ةئالثةرخألالامعأنمهيقفلاهيفملكتيامبرقأنأملعاف
.مارحلاولالحلاو

تفرعاذإفةرخألاىلإايندلادودحزواجيالهنأتملعءهيقفلارظنىهتنمتلمأتاذإو
.رهظآاهريغيفوهفةثالثلاهذهيفاذه

ةنطلسلاوفويسلابابرأييهللالوسرلزعلءهيقفلاةيالونعجراخفبلقلاامأ«ناسللاىلإ

لاقهنأبًارذتعم.مالسإلاةملكبملكتنملتقيذلل.٩«هبلقنعتققشًاله»:لاقثیحاهنع
نأملعيهنأعمفويسلالالظتحتمالسإلاةحصبمكحيهيقفلالب.فيسلافوخنمكلذ
ىلعرسیمهنکلو‹ةريحلاولهجلاةواشغهبلقنععفريملوهتينعهلفشكيملفيسلا

الظفلبهدجنعهيبآنعبيعشنبورمعةياورنمهجامنباهاور:(۱۸/۱)ينغملايفيقارعلالاق(١)
.نسحهدانسإو‹سانلاىلعصقي

.ىوتفلانعنوزرتحي:(١۱۸/۱)نيالامولعءايحإيف)۲(

.دیزنبةماسأثيدحنمملسمهاور:(١/۱1۹)ينغملايفيقارعلالاق(۳)
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ناسللابةملكلاهذهوءهلامىلإةدتممديلاو«هتبقرىلإدتممفيسلانإف؛فيسلابحاص

نأترمأ»:مالسلاهيلعلاقكلذلوءايندلايفكلذولاموةبقرهلتمادامهلاموهتبقرمصعت“

الإمهلاومأومهؤامدينماومصعدقفاهولاقاذإففلاالإهلِإال:اولوقيىتحسانلالتاقأ

."هللاىلعمهباسحواهقحب

[ب/۸۰]بولقلا/راونألبلاوقألااهيفعفتتالفةرخألاامأوءلاملاومدلانمكلذرثألعج

ءهنفريغيفًاضئاخناكهيفهيقفلاضاخنإوءهقفلانفيفكلذسيلوءاهقالخأواهرارسأو

.هنفنعًاجراخناكبطلاومالكلايفضاخولامك

رمألاةغيصلاثتمإهبلصحييلصملاهلعفياميأءةحصلابيتفيهيقفلاف:ةالصلاامأو

ناكنإوةرهاظلاطورشلاعملامعألاةروصبىتأاذِإريزعتلاولتقلاهنعهبعطقنيوءةالصلاب

لوقلانأامكءةرخألايفمفتتالةالصلاهذهومارحإلاةريبكتدنعالإهتالصعيمجيفًالفاغ
.ةحصلابيتفيهيقفلانكلوعفنيالناسللاب

ضرعتيالفرهاظلالمعلامفتيهبوةرخألالمعوهيذلابلقلاراضحإوعوشخلاامأو
.هتفنعًاجراخناكهلضرعتولوءهيقفلاهل

ناطلسلااهذخأفعتتمااذإهنإىتحناطلسلاةبلاطمعمطقيامىلإرظنيهيقفلاف:ةاكزلاامأو

.هتمذتثربهنأبمِکُحًارهق

طاقسإلاهلامبهوتسيولوحلارخآيفهتجوزلهلامبهيناكفسويابأنأيكحامك

هترضمنكلوايندلاهقفنمكلذقدصوءههقفنمكلذ:لاقفةفينحيبألكلذيكحفءةاكزلا

.راضلاوهملعلااذهلثمو«ةنايخلكنممظعأةرخالايف

:بتارممبرأهلعرولانكلونيدلانممارحلانععرولاف:مارحلاولالحلاامأ

ةيلهأنعناسنإلاهمدعبجرخييذلاوهوءدوهشلاةلادعيفطرتشييذلا:عرولاىلوألا

٠نيارهاظلامارحلانعزارتحالاوهوةيالولاوءاضقلاوةداهشلا

هيلعلاقتالامتحأإلااهيفلباقتتيتلاتاهبشلايفّيفوتلاوهو:نيحلاصلاعروةناثلا

."”«بولقلازازحمثإلا»:لاقو."”«كييريالامىلإكبيريامعد»:مالسلا

.رمعنياوءرمعوءةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتمثيدحلا:قباسلاردصملايفيقارعلالاق()
.يلعنبنسحلاثيدحنمنابحنباو«يئاسنلاو؛هححصويذمرتلاهاور:قباسلاردصملايفيقارعلايف)۲(
=دنسميفيندعلاهاوروءدوعسمنباثيدحنمناميإلابعشيفيقهيبلاءاور:هسفنردصملايفلاقو)۳(
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لاق«مارحلاىلإيدؤينأهنمفاخييذلاضحملالالحلاكرتوهو:نيعتملاعروةثلاثلا

.°«سأبلانمهيفامةفاخم؛هبسأبالامعديىتحنيقتملانملجرلانوكيال»:مالسلاهيلع

ءةبيغلا/ىلإكلذرجينأنمةفيخسانلالاوحأبثدحتلانععروتلالثمكلذو[1/]

.تاروظحملاةفرامم

ةعاسفرصنمًافوخلجوزعهللاىوسامعضارعإلاوهو:نيقيدصلاعروةعبارلا
يضفيالكلذنأققحتيوملعيناكنإوءىلاعتهللادنعبرقةدايزديفيالامىلإرمعلانم

.مارحىلإ

عرووهوءىلوألاةجردلاالإهيقفلارظننعةجراخاهلكيهو‹عرولاتاجردهذهف
هيلعلاقوءةرخألايفمثإلايفنيالكلذبمايقلاوءةلادعلايفحدقياموءةاضقلاودوهشلا
.°كوتفأو‹كوتفأو«كوتفأنإوةصباوايكبلقتفتسا»:ةصباولمالسلا

٩طقفةلادعلايفحدقياميفلبءاهبلمعلاةيفيكوءبولقلاةزازحيفملكتيالهيقفلاو

تافصو«مثإلايفملكتنإفقرخألاقيرطحالصاهبيتلاايندلابطبترمرظنعیمجنذإف
.لفطتلاليبسىلعهمالكيفلخديكلذفةرخالاماكحأوءبلقلا

لخدتدقامکو«مالكلاملعووحنلاوباسحلاوبطلانمًائيشهمالكيفلخديدقامك
.رعشلاووحنلايفةمكحلا

دازنمسيلاذهبلطنإ:لوقيرهاظلاملعيفمامإوهويروثلانايفسناكو:لاق
راهظلاوناعللاملعهنأنظيفيكفءهبلمعيلملعلايففرشلانأىلعاوقفتادقوءةرخالا
؟فرصلاوةراجإلاوملسلاو

بلقلابلمعلاامنإونونجموهفىلاعتهللاىلإاهيطاعتببرقتيلرومألاهذهملعتْنَمو
.”لامعألاكلتملعوهفرشلاوتاعاطلايفحراوجلاو

ةغللاملعويواتفلاملعينعأ-مولعلارثاسىلإةراقحلانيعبرظنينأيغبنيالفاذهعمو

.هيلعًافوقوم=
.يدعسلاةيطعثيدحنمهححصومكاحلاوءهجامنباوهنسحويذمرتلاهاور:ًاضيأهيفلاقو(۱)
.ةصباوثيدحنمدمحأهاور:(۱/١۲)ينغملايفيقارعلالاق(۲)
.ریسيفرصتب(۱/۱۷٠٢٠)نيدلامولعءايحإباتكيفبابلالوأنمقبساملكعجار)۳(
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ضرفيهيتلامولعلاعاونأنمهركذمدقتاممكلذريغوةنسلاوباتكلابنيقلعتملاوحنلاو

.مولعلاهذهلًانيجهتةرخألاملعىلعءانثلايفانولغنمنمهفتالو-ةيافك
[ب/۸۲]يفنودهاجمةازغلاوءاهبنيطبارملاوروغثلابنيفلكتملاكمولعلابنوفلكتملاف/

مهنمدحاوكفنيالو‹مهدهاعتيومهياودظفحييذلامهنمو‹نواعملاءدرلامهنمفهللاليبس

هللالاقءءاملعلاكلذكفءمئانغلاةزايحنودىلاعتهللاةملكءالعإهدصقناكذإرجألانع

.°”€تاَجَرَململاونوَنيَِلاَومكناونمنياهللاقري:ىلاعت
طقاسفىوصقلاةبترلانعلزننمنأننظتالو.هللادنعُتاَجَرَدْمُهِ»:لاقو

ىلعنوحلاصلامثءملعلايفنوخسارلاءاملعلامثءايلوألامثءايبنألاايلعلاةبترلالبءردقلا

.رياريحٍةَرَدلاَفنِمَلَمْعَينمف:ةلمجلابو«مهتاجردتوافت

تاعيرفتولادجلاوتاموصخلاملعلدرجتنمامأو«ىلاعتوكرابتهللاهملعبدصقناكاذإ

ديزيالفةينيدلامولعلانمءيشبكلذجزمينأريغنمرابخألاخيراوتوةغللاووحنلاوىوتفلا

ىلعناهربالوءهناحبسهللانعةلفغوبلقلايفةوسقالإاهاوسنعضارعأإلاعماهلدرجتملا

.قيفوتلاهللابودابعلاودالبلايفكلذدهاشترصبتساوربتعاورظنافةدهاشملاوةبرجتلاككلذ

ةلاسم

اذإةيافكلاىلعقلعتمضرفلاكلذمّلعتفةيافكلاىلعهلعفقلعتيضرفلكنإةلمجلابو
اياضقلاملعككلذوءاوكلهسانلانمعيمجلاهكرتنإونيقابلانعطقسء«ضعبلاهبماق

لسغلانم:ىتوملاقوقحءادآملعوءتاحارجلاصاصقوثيراوملاةمسقوماكحألاو
هبالإةالصلازوجتالامالخامنآرقلاملعتوداهجلاملعو‹مهتاراومومهيلعةالصلاونفكلاو

.قيفوتلاهللابو.ةعيرشلالقنوعدبلالهأىلعدرلاملعتو

سماخلابابلا
ةفسلفلاومالكلادحوةرخألاقيرطونيدلاملعيفمالكلاوهقفلادحنايبيف

:لوصفةثالثهنمعزوتيبابلااذهو

.١٠:ةيآلاةلداجملاةروس()
.١١۱:ةبآلانارمعلآةروس()
.۷:ةيآلاةلزلزلاةروس(۳)
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[Î /A۳]ءقالخألاةسايسلايندلا/حلاصمبطبترمهنأيفمالكلامدقتدقو:هقفلادحيفلوألا

ًاضيأهبقلعتيكلذوءايندلابقلعتيًاضيأبطلاذإ«بطلاوهقفلانيبتيوسدقليقنإف

امهنيبلبةمزالريغةيوستلانأملعاف«نيملسملاعامجإفلاختةيوستلاهذهونيدلاحالص

:هجوأةثالثنمهنمفرشأهقفلاوقرف

ملعنموهسيلفبطلافالخبءةوبنلانمدافتسموهيأءيعرشملعهنأ:اهدحأ

.هباتكيفيلازغلاركذاذكهعرشلا

ءضيرملاالوحيحصلاالءةتبلاةرخألاقيرطيكلاسنمدحأهنعينغتسيال:يناثلاو

.نولقألامهوىضرملالِهيلإجاتحيسيلفبطلاامأو

ردصموءحراوجلالمعيفرظنهنأل؛ةرخألاملعلرواجمهقفلاملعنأ:ثلاثلاو

ةيجنملاةدومحملاقالخألانعردصيلامعألانمدومحملاف؛بلقلاتافصاهأشنمولامعألا

ةحصلاامأو‹بلقلابحراوجلالاصتایفخيسیلو‹مومذملانمردصيمومذملاوقةرخألايف

ءبلقلافاصوأنمالندبلافاصوأنمكلذوطالخإلاوجازملاءافصاهاشنمفضرملاو

فرشًاضيأرهظهقفلاىلإةرخآلاملعفيضأاذإوءهفرشرهظبطلاىلإهقفلافيضأامهمف
.قيفوتلاهللابو.ةرخألاملع

ةرخآلاقيرطلاونيدلاملعيف:يناثلالصفلا

:نامسقةرخألاقيرطملعنأهباتكيفيلازغلاركذدقهنأملعاف

.مومذمودومحم:ناعونوهوبلقلالاوحأبملعوهو:ةلماعمملعامهدحأ

‹لكوتلاوءاضرلاوءةبوتلاو‹ءاجرلاو‹فوخلاوركشلاو‹ربصلاك:اهنمدومحملاف

ءلاوحألاميمجيفىلاعتهللةنملاةفرعموءةواخسلاوءةعانقلاو«ىوقتلاوءدهزلاو
‹قدصلاو؛ةرشاعملانسحو‹قلخلانسحو‹؛نظلانسحو‹ناسحإلاو‹عوشخلاو

لاوحألاهذهقئاقحةفرعموءهتافصوبلقلالاوحأدومحمنمكلذهبشأامو«صالخإلاو

لازامویوقيىتحاهنمفعضامةجلاعمواهتامالعواهتارمثبستكتيتلااهبابسأواهدودحو
.ةرخألاملعنمهلككلذفدوعي

.فلؤمللريسيمالكالإ.(۱/١۲)نيدلامولعءايحإىقتبساملكيفعجار()
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[ب/٤۸]دسحلاوءكدقحلاو‹لغلاو«رودقملاطخسوءرقفلافوخف:اهنممومذملاامأو/

ءءايرلاوءربكلاوءعتمتللايندلايفءاقبلالوطبحوءءانثلابحوءولعلابلطوءشفغلاو
ءرشألاو«خذبلاوءةبغرلاو«لخبلاو؛عمطلاوءاضغبلاوءةوادعلاوءةفنألاوبضفلاو

‹تاهابملاو«سفانتلاوءاليخلاوءرخفلاوءءارقفلابةناهتسالاوءءاينغألاميظعتوءرطبلاو

‹قلخللنييزتلاو«فلصلاوءمالكلاةرثكبحوينعيالاميفضوخلاو«قحلانعرابكتسالاو
بلقلانمنزحلالاوزوءسانلابويعبسفنلابويعنعلاغتشالاو«بجعلاوءةنهادملاو

ناوخإذاختإو«قحللراصتنالافعضوءلذاهلاناذإسفنللراصتتالاةدشو«هنمةيشخلاجورخو

ركملاوةعاطلاىلعلاكتالاوءاوطعأامبلسىفهللاركمنمنمألاوءرسلاةوادعىلعةينالعلا

ىلعفسألاوءايندلابحرفلاوءةظاظفلاو‹ةواسقلاو‹لمألالوطوءةعداخملاوءةنايخلاو

.ةمحرلاةلقوءةلجعلاوشيطلاو«ءافجلاو«مهقارفلةشحولاونيقولخملابسنألاوءاهتاوف

اهدادضأوةروظحملالامعألاتبانموشحاوفلاسراغم:بلقلاتافصنماهلاثمأوهذهف

‹اهبابسأواهقئاقحورومألاهذهدودحبملعلافتابرقلاوتاعاطلامبنمةدومحملاقالخألايهو

اهنعضورفملاةرخألاءاملعىوتفيفنيعضرفوهوءةرخألاملعوهاهجالعوءاهتارمثو

فيسبكلاهةرهاظلالامعألانعضرعملانأامكءةرخألاىفكولملاكلمةوطسبكلاه

.قيفوتلالابو."اينداءاهقفىوتفمكحبوايندلانيطالس
يفرهظيروننعةرابعوهونيبرقملاونيقيدصلاملعوهوةفشاكمملع:يناثلامسقلا

[ب/٥۸]اهبعمسيناكرومأرونلاكلذيف/فشكتتفةمومذملاهتافصنعهتيكزتوهريهطتنعبلقلا

ةفرعملالصحتىتحكاذذإحضتفةحضتمريغةلمجميناعماهلمهوتيواهئامسألبقنم
.ةرخالاوايندلاقلخيفهتمكحبوهلاعفأبوتاماتلاهتافصبوأ«ىلاعتهللاتاذبةيقيقحلا

ىنعموءيحولاىنعمبوءةوبنلاويبنلاىنعمبةفرعملاوءايندلاىلعةرخاللهبيترتهجوو
ءءايبنأللكلملاروهظةيفيكوءناسنإللنيطايشلاتاداعمةيفيكو‹نيطايشلاوةكئالملاظفل

ةيفيكوبلقلاةفرعمو«ضرألاوتاوامسلاتوكلمبةفرعملاوءمهيلإيحولالوصوةيفيكو

.هيفنيطايشلاوةكئالملادونجمداصت

باذعوءرانلاوءةنجلاوءةرخألاةفرعمو«ناطيشلاةملوكلملاةملنيبقرفلاةفرعمو

.باسحلاو«نازيملاو«طارصلاوءربقلا

.هظافلأضعبيفريسيفرصتب(۱/٠۲٠٢۲)يلازغللنيدلامولعءايحإقبساملكيفعجار(١)

e/٠۷/جتاريخلارطانق



Aملعلاةرطنق

.""اييَحكيلَعوَلَاكيتيىقَك»:ىلاعتهلوقىنعمو
.€َنوُمَلْعَياوكوَُناَوَيَحْلَايهلةرِخلأراَدلانو:هلوقىنعمو

.هراوجيفلوزنلاوءهنمبرقلاىنعمو«هناحبسهللاءاقلىنعمو

.نييبنلاوةكئالملاةنراقموءىلعألاالملاةقفارمبةداعسلالوصحىنعمو

يفيردلابكوكلاىريامكًاضعبمهضعبىريىتحنانجلالهأتاجردتوافتىنعمو
قيدصتلادعبرومألاهذهيناعميفسانلاذإهليصفتلوطياممكلذريغىلإءامسلاوج

.ةلثمأكلذميمجنأىريمهضعبف‹تاماقماهلوصأب

ىلعرطخالو«تعمسنذأالوتأرنيعالامنيحلاصلاهدابعلهللاهدعأيذلانأو

.ءامسألاوتافصلاالإةنجلانمقلخلاممسيلهنأورشببلق

.اهظافلأنمموهفملااهقئاقحقفاوياهضعبوةلثمأاهضعبنأىأرمهضعبو

مهضعبوءهتفرعمنعزجعلابفارتعالاىلاعتهللاةفرعمىهتنمنأمهضعبىرياذهلو

هيلإىهتناام.هللا/ةفرعمدح:لوقيمهضعبو«لجوزعهللابةفرعملايفةميظعًارومأيعدي[/]

عفترينأةفشاكملاملعبدارملاف«ملكتمريصبعيمسملاعرداقدوجومهنأوهو:ماوعلاداقتعا

هيفكشاليذلانايعلاىرجميرجيًاحاضيإرومألاهذهيفقحلاةيلجحضتيىتحءاطفلا
ايندلاتاروذقباهثبخوءاهؤدصمكارتدقبلقلاةآرمنأالولناسنإلارهوجيفنكمماذغو

.ىلاعتهللانعباجحلايهيتلاةآرملاهذهليقصتةيفيكبملعلاةرخالاقيرطىنعمامنإو

نييبنلابءادتقإلاوتاوهشلانعفكلابهريهطتوهتيفصتامنإوءهلاعفأوهتافصةفرعمنعو

هيفرهظتتاعاطلاراونأبهيلحتوءثئابخلانمبلقلاةآرمءافصردقبف«مهلاوحأعيمجيف
ءسفنلاةضايروةدهاجملابالإكلذىلإليبسالو«قدصلاحئاولهيفًالألتتو«قئاقحلاروص

.ْ€مُهَِدهَلايفاوُدَماَجَنيَِلَأَو»:ىلاعتهلوقلًاقيقحت‹ملعتلاوملعلابو
.ةفشاكملاملعبدارملاوهو-نطابلاملعينعأ-ىوصقلاةياغلاوهملعلااذهو

هيلعفاخأملعلااذهنمبيصنهلنكيملنم:لاقهنأنيفراعلاضعبنعيوردقو

.هلهألهميلستوأهبقيدصتلاهنمبيصتنلاىندأوةمتاخلاءوس

.١٠:ةيآلاءارسإلاةروس(١)
.٤1٦:ةيآلاتوكنعلاةروس(۲)

.1۹:ةيآلاتوبكنعلاةروس(۳)



۸0ملعلاةرطنق

.ربكوأةعدبملعلااذهنمءيشهلحتفيملناتلصخهيفتناكنم:رخآلاقو

«مولعلارثاسهبققحتدقوءهبققحتيملهاوهىلعًاًرِصُموايندللًابحمناكنم:ليقو

.انمدقامكنيبرقملاونيقيدصلاملعوهوهنمقزريالنأهركنينمةبوقعلقأو

هناحبسهللامعنأنماهبثدحتيالوبتكلايفرطستالاهنإنولوقييتلامولعلايههذهو

.رارسإلاقيرطىلعوةركاذملاليبسىلعهيفكراشملاوهوءهلهأعمالإاهنمءيشبهيلع

[ب/۸۷]النونكملاةثيهكملعلانمنإ»:هلوقب/مالسلاهيلعيبنلادارأيذلايفخلاملعلااذهو

اورقحتالفهللابرارتغالالهأالإهلهجيملهباوقطننإف:لجوزعهللابةفرعملالهأالإهملعي

.قيفوتلاهللابو.«ءايإهاتأذإهرقحيملىلاعتهللانإفًاملعهللاهاتأًاملاع

لصف

لاوحأيهيتلامولعلاهذهنعبلطلاوثحبلاب-انايإوكدشرأوهللاكدّيأ-كيلعف

ءاهنممومذملانمبلقلاريهطتمثءألوأاهفرعتىتحةمومذملاوةدومحملاهقالخأوبلقلا

:هقلخفانصأنيبهللارونبرظنتواهقئاقحبقحلاكلحضتيىتحءًايناثاهنمدومحملابهتيلحتو
.٠مَعوهْنَمَكهَرنِروتىلعوَمالشهَرْذَصهللاحرشنمل

نتظتالفءههجوىلعًابكميشميوهفءهبلقةريصبىلعبونذلانيرمكارتدقو
‹شاعملاهقفملعتبهرمعىتفأوء؛تارامملاولادجلاملعلدرجتنمنأهللاكحلصأ

درجتوهقفلايعدينمرثكألئسولوءةمدقتملامولعلاهذهنمءيشبفصتيتاموصخلاو

وأءلكوتلانعوأًالثمصالخإلانعىتحمولعلاهذهيناعمنمىتعمنعهمعزبنيدلاءايحإل

.ةرخأآلايفهكالههلامهإيفيذلاهنيعضرفهنأعمهيففقولءايرلانعزارتحالاهجونع

كلذهبشأاموتاراجإلاوةعفشلاوملسلاوراهظلاوناعللاوىوتفلالئاسمنعلئسولو

نعدلبلالخيملجيتحانإوءاهنمءيشىلإجاتحيالوروهدلايضقنتيتلاعورفلالئاسمنم
فقوتاموًاعيرسباجألاذهنمءيشنعلئسولوءاهيفبعتلاةنؤمهيفكيوءاهبموقينم
هيفعجوراذِإوهسفنيفهيلعضرفوهامنعلفغيوًاراهنوًاليلهسردوهظفحيفبعتيهارتف
.نيدلاملعهنألهبتلغتشا:لاق

هاور:هلوقبثيدحلاىلعيقارعلاقلعو(١۲ء۱/٠۲)نيدلامولعءايحإقبساملكيفعجار()
.فيعضدانسإبةريرهيبأثيدحنمفوصتلايفهلنيعبرألايفيملسلانمحرلادبعوأ

.٢۲:ةيآلارمزلاةروس()



ملعلاةرطنق۸

ناکولهنآملعيُنِْفلاو«هليلعتيفريغىلعو/هسفنىلعسبلیوةيافكضرفوهو1/0
زوجيفيكيرعشتيلفهسفنضرفكلذىلعمدلنيدلاملعءايحإورمألاقحءادأهضرغ

ببسلااذهلله؟ةعامجهبماقدقةيافكضرفبلغتشيوهسفنضرفناسنإلالمهينأنيدلايف

‹ماغطلاوءعابتألاةرثكبماوعلاجردتساوماطحلاعمجىلإهبلصوتيسيلةرخآلاملعنأالإ

نألأسنءايإوءناعتسملاهللاوءوسلاءاملعلاسيبلتبةرخألاملعسردنادقتاهيهتاهيه

وهونالكتلاهيلعوقيفوتلاهللابوناطيشلاكحضيونمحرلاطخسييذلارورغلااذهنمانذيعي

.ليكولامعنوانبسح

«ةفسلفلامولعومالكلادح»يف:ثلاثلالصفلا

ديحوتلاتابثإلةلدألاريرحتيفنوملكتينيذلانيملكتملاملعوهف:مالكلاامأ

كلذهابشأوءمدقلاوثودحلاوضارألاورهاوجلاوتاكرحلاونوكسلاليصفتوتافصلاو

.كلذلًاعوضوماذهانباتكسيلومهيلعاهضقنوعدبلالهأىلعدرلايفةلدألانوعضيو

.ةفسالفلامهومالسإلاةعيرشلنيركنملالئاوألاءامكحمولعنميهف:ةفسلفلاامأو

مالسلاهيلعيبنلانوقدصيوءةوبنلاوءمناصلابنوقدصيمهنإ:هباتكيفيلازغلاركذو

حالصإلهركذامبدصقامفقحميبنلا:نولوقيوعرشلاصوصنفلاختًارومأنودقتعيمهنكلو

عطقلابجيو:لاق.هكردنعقلخلاماهفألالكلقحلابحيرصتلاىلعردقيملنكلوءقلخلا

:لئاسمثالثيفمهريفکتب

نيعلاروحلابةنجلايفميعنتلاوءرانلاببيذعتلاوءداسجألارشحلمهراكنإ:ىلوألا

.سوبلملاولوكأملاو

ملعيامنإو«ثداوحلاليصفتوءتايئزجلاملعيالهناحبسهللانإمهلوق:ةيناثلاولاق

.ةيوامسلاةكئالملااهملعتتايئزجلاامنإو«تايلكلا

مدقتلثم:ةبترلابملاعلاىلعمدقتمهناحبسهللانإو؛ميدقملاعلانإمهلوق:ةثلاثلاو

.نييواستمدوجولايفالازيملفًالإولولعملاىلعةلعلا

نعماهفألارصقتةيلقعلاتاذللانأاومعزنآرقلاتايآمهيلعتدروأاذإءالؤهف:لاق

.مهبلاغتشاللىنعمالفحيرصكرشهولاقيذلااذهو‹ةيسحلاتاذللابمهلكلذلثمفاهكرد

:ءازجأةعبرأىلعيهلباهتاذبًاملعتسيلفةفسلفلاامأو:لاق



AYملعلاةرطنق

نأهيلعفاخينمالإامهنععنميالوناحابمامهوباسحلاوةسدنهلا:اهدحأ

.”عدبلاىلإامهزواجتي

:ناعونمولعلاباتكيفتدجواميفيهو«سدنهملالعفةسدنهلاف

مسجيفامإ«حوطسوطوطخيفسدنهملارظنينأيهوءةيلمعةسدنه:امهدحأ

نإتاعرزموأنيضرأحوطسيفوأءءانبناکنطئاحمسجيفوأءادادحناکنإبشخ

ءاحوطسوأًاطوطخهسفنيفروصتيامنإهنإف‹ةيلمعةسدنهبحاصلككلذكواحسامناک

.ةيلمعلاتاعانصلاكلتلةعوضوملايهيتلاةداملامسجيفًاثيلثتوًاريودتو

ماسجألايفحوطسوطوطخيفسدنهملارظنينأوهوءةيرظنةسدنه:يناثلاعونلاو

يفريودتلاوثيلثٹلاوعيبرتلاوء‹حوطسلاوءطوطخلاهسفنيفروصتيوءمومعلاوقالطإلاىلع

نأريغنمقالطإللاىلعلبناكسوسحميأيفوتناكمسجيأيفيلابياليذلاهجولا

.طئاحنموأدیدحنموأبشخنموهامسجمهسفنيفميقي

فانصأنعوءاهليصافتواهيواستوءاهريداقموءاهلاكشأنعقالطإلاىلعتامسجملاو

.كلذريغواياوزلاوطقنلالثماهقحليامعيمجنعواهعاضوأ

ىلعيوتحييذلاوهوتاصفتسالاباتكبفورعملايروغاتيفلاسديلقإباتكو:لاق
.ملعأهللاو.مالكلاملعيفةلخاديهواهددعوةسدنهلالوصأ

دحلاهوجووءهطورشوليلدلاهجونعثحبوهوقطنملا:ةفسلفلانميناثلاءزجلا

ددستولقعلامّوَعَتنأاهنأشنميتلانيناوقلاةلمجلابيطعتقطنملاةعانصف"هطورشو
.باوصلاوحنناسنإلا

ءايشأتالوقعملايفنإكلذوتالوقعملاعيمجنمهيفطلغلانكمياملكيفقحلاو

نألثم:اهتفرعمىلعترطفاهنأكهسفنناسنإلادجييتلايهوءالصأاهيفلقعلاطلغيال

.كلذهابشأودرفددعوهفثالثلكنأوىزجلانممظعألكلا

سايقوركفتىلإاهكاردإيفناسنإلاجاتحييتلايهواهيفطلغلانكميءابشأو

.(۲۳/۱)نيدلامولعءايحإعجار)۱(

.قباسلاعجرملاسفن(۲)

]أ/۹۰]



A۸ملعلاةرطنق

يفنيقيلاقحلانعفوقولاسمتلييذلاناسنإلارطضيكلتلودهذهيفو‹لالدتساو

.قطنملانيناوقىلإاهلكهتابولطم
لقعلاىلإقطنملاةعانصةبسننأكلذو؛وحنلاةعاصبسانتةعانصلاهذهو

نميطعيامبةكراشملاضعبوحنلاكراشيوهوظافلألاىلإوحنلاةعانصةبسنكتالوقعملاو

يفنإفاهلكممألاظافلأمُعَتةكرتشمنيناوقيطعيامنإقطنملاملعوامةمأظافلأصختنيناوق

‹ةبكرموءةدرفماهنمظافلألانإلثم:ممألالاوحأعيمجاهيفكرتشتًالاوحأظافلألا

انهاهو/كلذهابشأوةنوزومريغوءةنوزوميهاماهنمتاودأوءةملكوءمسا:ةدرفملاو[ب/]

لخديالفاضملاو«بوصنملوعفملاوعوفرملعافلانأ:لثمناسلنودًاناسلصختلاوحأ

.برعلاناسلبصخياذهنإف«فيرعتلامالوفلأهيف

نموحنلالهأذخأيامنإفءاهلكممألاظافلألةكرتشمءايشأنموحنلاملعيفعقوامو

.هلوحنلالمعيذلاناسللاكلذيفدوجوموهثيح

.فرحو٠لعفومسا:ةئالثمالكلاماسقأ:برعلانمنييوحتلالوقک

ةمسقلاهذهوءةادأوءةملكوءمساةينانويلايفلوقلاءازجأ:نيينانويلاّيوحنلوقكو

.ةنسلألاعيمجيفلبءطقفةينانويلايفوأطقفةيبرعلايفدجوتاهنأتسيل

تركذامنإو-قيفوتلاهللابوةدئافالبباتكلالوطيالثلاهتكرت ةينامثقطنملاءازجأو

.ملعأهللاوءطقفمالكلاملعيفنالخادامهوقطنملاوةسدنهلاىنعماوفرعتلهللامكدشرأاذه

ملعيفلخادوهوهتافصوىلاعتهللاتاذنعثحبيهو:تايهلإلاثلاثلاءزجلا
اهضعبوكرشاهضعببهاذمباودرفنالب«ملعلانمرخآطمنباهيفاودرفنيملةفسلفلاومالكلا

رظنلاوثحبلالهأونيملكتملانمةفئاطهباحصألبهسأربًاملعسيللازتعالانأامكءةعدب

.”ةفسلفلاكلذكوةلطاببهاذمباودرفنا

ىتحملعبسيلولهجوهفقحلانيدوعرشلافلاختاهضعبف:تايعيبطلاعبارلاءزرحلا

اهريغتواهتلاحتساةيفيكواهصاوخوماسجألاتافصنعثحباهضعبوءمولعلاماسقآيفدروي
ضرميثيحنمصوصخلاىلعناسنإلاندبيفرظنيبيبطلانأالإءابطألارظنبهبشآوهو
.حصيو

.قباسلاعضوملاوردصملاعجار(۱)



A۹ملعلاةرطنق

[1/۹۲]؛هيلعلضفبطللنكلو/كرحتتوريغتتثيحنمماسجألاعيمجيفنورظنيمهو

تاعانصلاةلمجنمراصمالكلانذِإَفءاهيلإةجاحالفتايعيبطلايفمهمولعامأو

.قيفوتلاهللابو.ةعدتبملاتالييختنعماوعلابولقلةسارحةيافكلاىلعةبجاولا

لزنتتفيكفهللادنعقلخلالضفأمهوءاهقفلامهءاملعلانمنيروهشملانإ:ليقنإف

لالخلاتاهاتميفراحلاجرلابقحلافرعنمهنآملعافنيدلاءاملعةجردنعمهتجرد

.قحلاقيرطًاكلاستنكنإهلهأفرعتقحلافرعأف

ةباحصلانعنلفغتالف«لضفلاتاجردنمرهتشاامىلإرظنلاوديلقتلابتعنقنإو

.اهقيرطكولسوةرخألاملعبلبمالكلاوهقفلابمهمدقتنكيملو‹مهلضفو

لضفلاهبلانيامنأملعافنوملكتملاوءاهقفلامهءاملعلانمنيروهشملانإكلوقامأو

.رخآءيشةرهشلاهبلانتاموءيشىلاعتهللادنع

يفرقويذلاءيشلابهلضفناكوءةفالخلابهنعهللايضرركبيبةرهشتناكدقلو

ءيشبنكلومایصةرثكبالو‹ةالصةرثكبركبوبأمكلضفام»:لعهللالوسرلوقل؛هردص

."«هردصيفرقو

رهوجلاوهفءيشلاكلذبلطيفكصرحنكيلفليقاميفنيفشاكملانمناكدقلو

.نونكملاردلاوسيفنلا

امكىلاعتهللابملعلابهلضفناكوءلدعلاوةسايسلابهنعهللايضررمعةرهشتناكو

ةعستتام:هللاهمحردوعسمنبالاقءهنعهللاىضرباطخلانبرمعتاماملهنأ:يور

.ملعلانمراشعأ

ماكحألاوىوتفلابملعلاديرأتسل:لاق؟ةباحصلاةلجأانيفوكلذلوقتأ:هلليقف

ہہ

.قباسلاعضوملاوردصملاعجار)۱(

ينزملاهللادبعنبركبيبألوقنمرداونلايفميكحلايذمرتلاهاور:(١/۲4)ينغملايفيقارعلالاق(۲)

.اعوفرمهدجأملو

.(۱/٤۲)ءايحإلاعجار()

 



ملعلاةرطنق۹۰

هقلخىلعهتقفشو/هتيالويفىلاعتهللاىلإبرقتلاهدصقبوملعلااذهبهلضفناكف

مسإلاوهاجلابلاطنماهرودصروصتيدقفةرهاظلاهلاعفأامأوهرسيفنطابرمأوهو

علطيالرسوهاميفلضفلاوكلهملاوهاميفةرهشلانوكتفةرهشلايفبغارلاوءةعمسلاو
.سانلانمدحأهيلع

هملعبىلاعتهللادارأنممهنمف:اومسقنادقةاضقلاوءافلخلالثمنوملكتملاوءاهقفلاف

مهملعبمهلمعل؛هللاناوضرلهأكثلوأءةعمسالوءايرهبدريملوهنيدنعٌهيذوهاوتفو

لمعلكسیلو«بستكملعفهنأل؛لمعملعلكنإف«ىلاعتهللاهجومهاوتفبمهتدارإلو

هلللماعهنأثيحنمهيلعًاباثمنوكيفهلمعبىلاعتهللاىلإبرقتينأردقيبيبطلاف؛ًاملع
.هبیلاعت

هنأثيحنمالهناحبسهللادنعًايضرمنوكيفءقحلانيبلدعلابطسوتيناطلسلاو

.ىلاعتهللاىلإبرقتلاهبدصقيالمعدلقتموهلبنيدلاملعبلفكتم

.ةفشاكملاملعوهودرجمملع:ةئالثىلاعتهللاىلإهببرقتيامماسقأو

.سانلاهطبضوًالثمناطلسلالدعك:درجملمعو

لامعلاوءاملعلانمهبحاصنإف؛ةرخألاقيرطملعوهو:لمعوملعنمبكرمو

امهيبزحنموألالامعوألجوزعهللاءاملعبزحيفنوكتلكسفنيفرظناف

:رعش
٩لجزنعكىيیثلاةعلطيفهبتہمسًاشیشعدوهارتامذخ

.قيفوتلاهللابو

سداسلاباابلا

ملعلاقرطيف
نإانهاهريشنسوةلمجماذهلبقمولعلاماسقأانركذدقانأملعا«ىرخأةمسقهميساقتو

.رعشلاورثنلا(١/٤۲)ءايحإلاعجار(١)



۹۱ملعلاةرطنق

.ةرصحنماهقرطيفو‹ةزجوماهتمسفىلإىلاعتهللاءاش

[1/۹4]«سحلااهادحإ:عبرأيفليقو«قرطثالثيف/ةروصحمملعلاقرطنإلوقف

.ةهيدبلاةعبارلاو«عمسلاةثلاثلاو«لقعلاةيناثلاو

الإةرخألايفدبعلالئسيالفةرخألاوايندلايفمدآنباىلعرودتةرصحتمةمسقهذهف

لكفهلقعبهكردأوأءهعمسبهعمسوأ«هرصببهدهاشامفءهنعلئسياميفةرصحنماهنأل؛اهنع

نوبمعوایفلعدمع

64اگنِركلكيثىف:رلاعتلاقامكبلقلاىلإممجارداؤفلاو؛هريغوعرشلا
يهشولاأ

ُهللاَول:یلاعتلاقامك.لقعلاهبدارملاودحاوبلقلاوتاؤفلاوبلقلارضاحيأ
2Êىرو20°

ُمُكلَعلٍةَدَِْألاَوَراَصْئَألَاَومساُمُكللعجَواشَنوُملُعَتلْمكِتاَهَمَِنوُطُنمُمُكجَرْخا

.٩نورُكشَت

.يالوتْسَمهْنَعناكَكِلوُألكَداَوُْلأَورصبلأَوَعُمَسلَأنِ:هناحبسلاقو

سح:ماسقأةثالثمسقنيفسحلاامأ؛ملعلاقرطنمءانمدقامنيتيآلانيتاهيفعمجف
.ةينبسحو‹لصمنمسحو لصتم

قوذلاةساحوسمللاةساحنإتامومشملاو‹تاقوذملاو‹تاسوململاك:لصتملاف

لاصتاريغنممالكلاكردتعمسلاةساحنأل؛تارصبملاو«تاعومسملاك:لصفنملاو

.لاصتاريغبناولألاو«ءصاخشألاكردترصبلاةساحو‹عومسملاب

شطعلاوعوجلاکساوحلاقیرطريغنمهسفنيفناسنألاهدجياموه:يلبسحو

.كلذهابشأونزحلاوحرغلاو

.ليحتسموزئاجو«بجاو:ماسقأةثالثىلعف:لقملاامأو

.۳۷:ةيآألاقةروس()
.۷۸:ةيآلالحتلاةروس()
.٢۳:ةيآلاءارسإلاةروس()



ملعلاةرطنق۹۲

بوجوو‹اهدارطابوجوو‹قئاقحلاراصحتابوجو:ماسقأهنالىلع:بجاولاف

.اهماكحأباهصاصتخا

.رصحلانالطبوقئاقحلاضقنو/قئاقحلابلق:ماسقأةئالثىلع:ليحتسملاو[ب/]

بجاویلاعتهللادنعوانقحيفزئاجوهو‹ليحتسملاو؟بجاولانيبددرتم:زئاحلاو

.ليحتسموأ

.عامجإلاوةنسلاوباتكلا:ماسقأةثالثىلعف:عمسلاامأو

.ملعلاقرطهذهفيورمبارشلاو«عبشملكألانأانملعكف:ةهيدبلاامأو

ملعلاوءنيدلابملعلا:ماسقأةثالثىلعملعلانإ:ًاضيألوقنفهميساقتىلإعجرنمث

.مالسلامهيلعلسرلاهبتءاجاممامهيلإهبلصوتيامبملعلاوءايندلاب

امبملعلاوءهيلعزوجيامبملعلاوءىلاعتهللابملعلا:ماسقأةئالثىلعنيدلابملعلا

زوجييذلاولامكلاوءةينادحولاوءدوجولا:ةثالثوهفهلبجيامبملعلاامأفهيلعليحتسي

.همادعإدعبهتداعإوهدوجودعبهمادعإو«ملاعلاداجيإ:ةئالثهيلع

.صئاقنلاو‹كيرشتلاوءهيسشتلا:ةئالثهيلعليحتسييذلاو

.هيبشتلايفنىلعىنبيفهدوجوبملعلاامأف

رخآظفليفو«سنجلابدييقتلاو‹ناكملابدييقتلاو«نامزلابدييقتلاةثالثىلعهيبشتلاو
.كيرشتلايفنىلعينبنيةينادحولابملعلاوءفيلأتلاوزيحتلاوريغتلا:ةئالثىلع

يفنىلعينبنيلامكلاو.لولحلاوءلاصفنالاوء‹لاصتالا:ةئالثىلعكيرشتلاو
.صئاقنلا

عنمياماهنموءكاردإلامنمياماهنموءلاعفألاعفنياماهنم:ةثالثىلعصئاقنلاو
.مالكلا

‹ىمعلاك:كاردإلانمعئاوملاو«كلذريغوءلهجلاوزجعلاك:لاعفألانمعناوملاف
يفوء‹تافالا/نمكلذریغو«مكبلاو؛سرخلاک:مالكلانمعناوملاوكلذریغو‹ممصلاو[ب/٦]

.صئاقنلايفرخآظفل

عتمياماهنمولاعفألاعنمياماهنمو«ثودحلاىلعلدياماهنم:ةثالثىلعصئاقنلاو
.كاردإلا



۹۳ملعلاةرطنف

ءلوسرللهتابثإبجيامبملعلا:ًاضيأةثالثىلعف:مالسلاهيلعلوسرلابملعلاامأو

.هيلعزوجيامبملعلاوءهنعهيفنبجيامبملعلاو

هلاعفأيفقحلاعابتاوءةنامألاو«قدصلا:مالسلاهيلعلوسرللهتابثإبجييذلاف

.هلاوقأو

.هلاعفأوءهلاوقأيفلطابلاعابتاوةنايخلاوبذكلا:هنعهيفنبجييذلاو

يذلاورخآظفليفو.رارضتسالاوعافتنالانمرشبلاىلعزوجياموههيلعزوجييذلاو

ءازجلاو«فيلكتلاو«يحولا:ةئالثىلعفمالسلامهيلعلسرلاهبتءاجامبملعلاامأو

.فيلكتلاىلع

.ربخلاوءيهنلاورمألا:ةئالثىلعيحولاو

.يهنلاورمألاوه:يحولانأفيلكتلاويحولانيبقرفلاو

فيلكتلاةقيقحفيهنلابانتجاورمألالاثتماوهويهنلاورمألاىضتقموه:فيلكتلاو

نمهبربخأاموهربخلاو.يحولابوهيذلاباطخلاىلإناعجاريهنلاورمألاو

باسحلاًاضيأةثالثىلعفيلكتلاىلعءازجلاوءهيفامرثكأوباتكلالجوهوءبويغلا

.باقعلاوباوثلاو

لصف

بابسأبملعلاوءاهراضمبملعلاوءاهعفانمبملعلا:ماسقأةئالثىلعايندلابملعلاو

.لاوزلاىلإاهميعنةبقاعنأانربخأايندلابملعلايفرخآظفليفوءاهيفةشيعملا

 

[1/۹7]امامأوءكالهلاىلإاهرامعةبقاعنأ/انربخأو«بارخلاىلإاهنارمعةبقاعنأانربخأو

هبًاضيأبارعإلاوماكحألاوةعيرشلاتلطبةغللاتلطباذإفءانتعيرشتءاجاهبةغللاف
عرشلالطبيناعملاتلطباذإو«يناعملاتلطببارعإلالطباذإف«مهفتويناعملاحلصتت



ملعلاةرطنق٤۹

.لاوقألايفتابطاخملانم:اهلكتالماعملارمأهيلعروديامعيمجلطْبَوءاضيأ

.ًاعيمجايندلاو«نيدلاةفرعمىلإهبلصوتيامموهفًاضيأباسحلاامأو

مايألاتفرعهب«باسحلابالإفرعتالنامزآلابةتقوملاتادابعلاهذهنإف:نيلاامأ

.نينسلاوروهشلاوعمججلاو

كلذكوءةالصلاتلطبةعمجلامويلهجاذإفءةعمجلاةالصك:اهيفةبترمتادابعلاف

ةدابعيفًاضيأنونسلاكلذكوءاضيألطبهرهشفرعيهبيذلاباسحلالهجاذِإ«مايصلا
.نيدلايفريبكلصأباسحلافجحلاوةاكزلا

ذخألاو«تاضواعملانمسانلانيبةرئادلاتالماعملاعيمجحصتهبف:ايندلاامآو

.قيفوتلاهللابو.حصتهبةشيعملاعفانمعيمجوءاطعلاو

عباسلابابلا

ملعملاوملعتملاباديف

:نيلصفىفرصحتنيبابلااذهو

:ماسقأةرشعىفهبادآرصحتتوملعتملابادآيف:لوألالصفلا

هلئاضفلققحتمةبغرهيفبغريوءناكمإلاتقولوأيفملعتلاىلإةردابملا:لوألا

هرمأذفنينمنإفءةلزنمولعورمأذوفنالوءةدجوءلامةرثكهبلطنعهيهليالوهعفانمبقئاو

.قحأملعلابوهفهتلزنمتلعنموجوحأملعلاىلإوهف
عفرتوءًافرشفيرشلاديزتةمكحلانإ»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعسنأثيدحيفو

.”«كولملاسلاجمهسلجتىتحكولمملادبعلا

.ةلضملقعهديؤيالملعلكوءةلذمملعهدكؤيالزعلك:ءابدألاضعبلاقو

يفكلملاومهكولميفملعلالعجًاريخسانلابهللادارأاذإ:ءاملعلاضعبلاقو/[ب/۹]
.مهئاملع

.فيعضداتسإي4ثيدحنمثدحملابادآيف

 



٥۹ملعلاةرطنق

ءمكحلاىلإمهدريو«ملظلانممهعنميهنأل؛كولملاةمصعملعلا:ءاغلبلاضعبلاقو

.هلهأاوطبنتسيوهقحاوفرعينأمهقحنمفءةيعرلاىلعمهفطعيوءةيذألانعمهدصيو

.ىلاعتهللاهجوةدارإملعتلايفهدصقنوكينأ:يناثلامسقلا

اذإف‹ةقداصةميزعوةصلاخةينبهداشرإىلعردقنمداشرإوءهسفننعلهجلاءافنإو

.ةمدقتملاثيداحألايفءاجيذلالضفلابجوتسينأىجريهنإفانركذامهتينوهدصقناك

مرکأنموءيتنيعبسمركأامنأكفًاملاعمركأنم»:لاقهنألِييبنلانعيوردقو
.«هتايحمايأةئيطخهيلعبتكتملءاملعلاوملعلابحأنموءاديهشنيعبسمركأامنأكفًاملعتم

هبلطينأ:ملعلابلاطرذحيلوقرشملالهأنمانباحصأراثآضعبيفتدجواذكه

.عفتريالروقحمهبيئارملاوعفتنيالروجهمهبىرامملانإفءءايروأءارمل

ملعلااوملعتتالوءءاهفسلاهباورامتلملعلااوملعتتال»:لاقهنألِييبنلانعيوردقو

.ارانلارانلافمکنمكلذلعفنمف‹ءاملعلاهباولداجتل

ملعتنم»:رخآثیدحيفو.حيحصودسافنمهيلعدريامعفدلدصاقلاوهيرامملاو

.«نابضغهيلعوهوهللايقلءاملعلاهبيهابيلوأءاهفسلاهبيراميلملعلا

نسحبسانلايفهركذرشتتيلوأءاهفسلاتارامملوأءاملعلاتاهابململعلابلطنمف

:دشنیو«نيرساخلانموهفهاجوألامباستكالوأمهدنعهردقمظعيلوأءانثلا

ملظلاوميصخللةجحومهناوخألتامهابمالإ

[1/44]لاقفءاملعلاضعب/كلذنيبدقوباوصللًابلطهيفرظانملاوههبيرامملاسيلو
هنمملعتينأديرييذلاوهيرامملانإفءةرظانملانسحنمءارملاًارذحكعنميال:هبحاصل

.دحأنمملعتينأوجريالودحأ

مومذموقالخألاةءاندنمسفنلاةراهطًالوأمدقينأملعلابلاطليغبني:ثلاثلامسقلا

.ىلاعتهللاىلإنطابلاةبرقورسلاةالصوءبلقلاةرامعملعلانأل؛فاصوألا

ثابخألاوثادحألاعيمجنمحراوجلاةراهطبالإةرهاظلاحراوجلاةالصحصتالامكف

:نمءقالخألاثئابخنمهتراهطدعبالإملعلاببلقلاةرامعونطابلاةدابعحصتالكلذكف
.كلذريغو‹ءايرلاو«ربكلاو‹لغلا



ملعلاةرطنق٦۹

٠هةفاظنلاىلعنيدلاينب»:لاقهنألييبنلانعيوردقو

.°”€نسجَننوُكرْشُمَلااَمَإ»:ىلاعتهللالاقدقوءرهاظوًانطابكلذكيرمعلوهو

.رهاوظلاىلعةروصقمتسيلةساجنلاوةراهطلانأىلعلوقعللًاهيبنت

لاقدقوءكرشلابنطابلاسجنهنكلودسجلالوسغمبوثلافيظننوكيدقكرشملاف
.رهفكباييَو:ىلاعت

.لاوقألاضعبيفقنف«كيلقيأ

ملعلانعكدعبأامتاهيهف:هلليقمولعلالصحدققالخألاءيدرنممك:ليقنإف

.ةكلهممومسيصاعملانأهبملاعللرهظتنأهلئاوأنمنإفءةرخآلايفعفانلايقيقحلا

نيهبشتملانمهعمستيذلاامنإو؟كلهممسهنأبهملععمًائيشلوانتبنمتيأرلهو
يفملعلانمكلذسيلوءاهقئاقحبةفرعمريغنماهوفقلتلئاسموتاياورقدشتلايفءاملعلاب
.ءيس

فذقيرونملعلاامنإو«تاياورلاةرثكبملعلاسيل:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

.بلقلايف

هدابعنمهللاىَشْحَياَمر:ىلاعتهللالاقذإ؛ةيشخلاملعلاامنإ:مهضعبلاقو
.قيفوتلاهللابو.)ملعلاتارمثصخأىلإراشأهنأكف.€ءاَملُعلَ

هسفنفوسيالوءايندلالاغشأنم/هقئالعملعلابلاطللقينأ:عبارلامسقلا[ب/]

.ًارذعنامزلكىفوالغشتقولكلنإف؛ةلصتملالاغشألاعاطقنااهينميوءةبذاكلاديعاوملاب

:رعاشلالوقدشنيو

نفاوفظنت:ةشئاعثيدحنمنابحنبالءافعضلايفواذكههدجأمل:(4۹/۱)ينغملايفيقارعلالاق(۱)
ىلإوعدتةفاظنلا:دوعسمنباثيدحنمًادجفيعضدنسبطسوألايفيناربطللو«فيظنمالسألا
.ناميإلا

.۲۸:ةيآلاةبوتلاةروس(۲)
.٤:ةيآلارثدملاةروس(۳)
.٢۲:ةيألارطافةروس(8)
.(00ء١/4۹)ءايحإلاعجار(5)



۹۷ملعلاةرطنق

يضقنتالنمةرخألاكرديفيكايندلاديبعاي:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعيوردقو

قئالعلانإف«لهألاونطولانعدعبيلفدجلاوداهتجالاةحصبملعلادارأنمف؟ايندلانمهتوهش

كردنعترصقةركفلاتعزوتامهمفءلومأملاكردنعةفراصوءبولطملانعةلغاش

.ناعمتجيالةطوطولاوملعلا:ليقفكلذلوءقئاقحلا

تنأفكلكهتيطعأاذإفكلكهيطعتىتحهضعبكيطعيالملعلا:ءاملعلاضعبلاقو

.رطخىلعهضعبكايِإهئاطعنم

هضعبضرألاتفّشنفهؤامقرفترهنلودجكةقرتفمرومأىلعةعزوتملاةركفلالاثمو

.قيفوتلاهللابو."”عرزملاغلبيوعمتجيامهنمىقبيالف؛هضعبءاوهلافطتخاو

هرمأمامزهيلإيقليلب؛ملعملاىلعرمأتيالوملعلانعربكتيالنأ:سماخلامسقلا
كلذبفء«قذاحلاقفشملابيبطلللهاجلاضيرملاناعذإهحصتلنعذيوليصفتلكيفةيلكلاب

:دشنيوءًادبألهجلالذلمتحاةعاسملعتلالذلمتحيملنم:ءاملعلاضعبلاقو

زرحأزعلللذلانإفزيزعرهاقلذلاكسماماذإينب

ززعتليوطلالذلاثرويدقفًاززعتهيلعًاموينلمحتالف

باوبأىلعمانيناکهنأيورو.ًابولطمتززعفًابلاطتللذ:سابعنبالاقاذهلو

]آ/۱٠۱].رجاوهلا/ههجوحفلتىتحمهنمملعتللرجاوهلايفةباحصلا

.هتمدخبفرشلاوباوثلابلطيوهملعملعضاوتينأهليغبنيو

نباءاجفءاهبكريلهتلغبهلتمدقفةزانجىلعتباثنب دیزیلص:لاقهنأيبعشلانعو

نآانرمأاذکھ:سابعنبالاقف.هللالوسرمعنباایهنعٌلخ:دیزلاقف.هباکربذخأفسابع

تيبلهبلعفننآانرمأاذكه:لاقفهديتباثنبديزليقف.ءاربكلاوءاملعلابلعفت
.لاین

 

.(۱/٠0)ءايحإلايفمالكلااذهوحنيلازغلاركذ)۱(

اذكه:اولاقمهنأالإ؛لخدملايفيهيبلاو؛مكاحلاو«يئاربطلاهاور:(00/۱)ينغملايفيقارعلالاق()
.ملسمطرشىلعدانسإلاحيحصمكاحلالاق؛لعفت



ملعلاةرطنق۹۸

.«لجوزعهبرٌرَقودقامنإفءاملاعّرقونم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعةشئاعتورو

:رعاشلالاق.لضفلالهأالإلضفلالهألضففرعيال:بلاطيبأنبيلعلاقو

امركيملامهاذإناحصنيالامهيلكبيطلاوملعملانإ

نإهتلزنمولعكلذنمهعنميالو‹هلعفليمجهلرکشیلوءهملعلضفهلفرعيلمث

.لاملاوةردقلابالميظعتلااوقحتسامهملعبءاملعلا:زإفالماخملاعلاناكنإوهلتناك

رهظيملاعللقلمتلانأل؛لهجتيالوهلاعفهيلإقلمتيوللذتيوهبفطلتينأهليغبنيو

.هربصةمادإللببسهلللذتلاو‹هملعنونکم

قالخأنمقلملاسيل»:لاقهنأمالسلاهيلعيبثلانعهنعهللايضرذاعمنعيوردقو

.ديدشلافطللاوددوتلا:هانعمقلملاو.«ملعلابلطيفالإنمؤملا

ريبكتنأوتدعقبحتثيحبريغصتنأوتدعقاذإ:سرفلاءامكحضعبلاقو

٠.قيفوتلاهللابو.بحتالثیحب

ًارظنءهيفرظنيوالإةدومحملامولعلانمًانفملعلابلاطعديالنأ:سداسلامسقلا
مهألابلغتشاالإوهيفرحبتلابلطرمعلاهدعاسنإمثتياغوهدصقمىلعهنمعلطي
.هافوتساف

لاحلايفهنمديفتسيوضعببطبترماهضعبوةنواعتممولعلانإفةيقبلانمقرطتو
.اولهجامءادعأسانلانإفهلهجببسبملعلاكلذةوادعنع/كاكفنالا[ب/0]

ودعءرملانإفملعلانمعونلكبكيلع:هنباللاقهنأدلاخنبىيحينعليقكلذلو
:ديزينباليدرواملادشنأو.مولعلانمءيشلًاودعنوكتنأهركأانأوءلهجام

هلهاجوهنمملعلايداعيكاذكاهلهأومولعلاتيداعفتلهج

هلتاقمتیصأيردأالهرکيوًاردصتمیرینأیوهیناكنمو

نيدانسإبةمامأيبآوءذاعمثيدحنميدعنباهاور:قباسلاردصملاوعضوملايفيقارعلالاق()

.ةثلاثلاةفيظولا(٠/٠٠)ءايحإلايفلوطأليصفتبهلكمسقلاعجار()
.(فرطت»:ءايحإلايف()



۹۹ملعلاةرطنق

ةكلاسامإ:اهتاجردىلعمولعلانإف؛ةدومحملامولعلانمنفىلعربكتينأيغبنيالو
دعبلاوبرقلاىفةبترملزانماهلوةناعالانماعونكولسلاىلعةنيعموأءىلاعتهللاىلإديعلاب

.دوصقملانم

نيروهشملانمالإملعتلاوءةدافتسالانعفكنتسينأ:ملعللبلاطلاربكتنمو

راضعبسنمًابرهمبلطنمف«ةداعسلاوةاجنلاببسملعلانإَفءةقامحلانيعكلذوءءاربكلا

للابلهجلابراتلاعابسةوارضولماخوأءروهشمبرهلاىلإهدشرينأنيبقرفيمل«هسرتفي
ةنملادلقتيوءاهبرفظيثيحاهمنتغينمؤملاةلاضةمكحلاف؛عبسلکنمةوارضدشأىلاعت

لهأعابتابركذلاولعوتيصلابلطيالوءالماخوأناكًاهيبنناکنمًانئاکاهيلهقاسنمل

نمنعذخألانوكيفءناعفتلايوتسينأالإّمعأمهريغبعفنلاناكاذإءاملعلانملزانملا

:رعاشلالاقدقوءرهشأهنعذخألاولمجأهيلإباستنالانأل؛ىلوأهردقعفتراو«هركذرهتشا

هلبقيسانلانمًاناستإكملعلدجتملكملعكرهشيملتنأاذإ

هلمحيوهينتجينمهلكاتأهتلمحدقيذلاملعلاكناصنإو

كلذلو.هبلطكلذدعبهيلعبعصوهنعملعلافرحتناملعلانعملعتملاربكتامهمف

:مهضعبلاق

يلاعلاناكمللبرحليسلاكيلاعتمل|ىتفللبرحملعلا

۳١٠/۲)ضفختملاناكملانأامكءاملعمهرثكأمولعلابالطنمعضاوتملانإ:ليقكلذلو/

.ءامعاقبلارثكأ

ءسانفالتخاىلإءاغصأإلانعرمألاِءدبمنمزرتحينأملعتملليغبني::عباسلامسقلا

رتفیو؛هنهذریحيوءهلقعشهديكلذنأل؛ةرخألامولعنموأايندلامولعنمكلذناكءاوس

.كاردإلانعهسيؤيوهيأر

ًاريصبًاداقنهذاتسأناكاذإهذاتسأدنعةيضرملاةدحاولاةقيرطلاًالوأنقتينأهليغبنيلب

لقنهتداعامنإهذاتسأناكنإوءدحاوبهذموءدحاويأررايتخابًالقتسمملعلانونفب

.هداشرإنمرثكأهلالضإنإفءهنمرذحيلفًادحاوًايأردقتعيملواهيفاموبهاذملا

ءةريحلاىمعيفدعبوهفاذههلاحنمفمهداشرإونايمعلادوقلىمعألاحلصيالف

.لهجلاةبترو

.راصتخاباهيفمالكلااذهو(١/٠٥٠٥)ءايحإلايفةسماخلاةفيظولاعجار)۱(

۸/م٠/جتاريخلارطانق



ملعلاةرطنق٠

قليلفهنيديفًاعروهيلعدمتعيًادحاولوقهسفنلًاريختمملعلابًاريصبهذاتسأناكنإو
ًارطمتلانةتيمضرأكهملعملكلذيفنكيلولوبقلاوءاغصإلانسحبهرمأمامزملعتملاهيلإ

.هلوبقلةيلكلابتنعذأواهئازجأعيمجبتبرشفًاريزغ

هلعفنأدشرمًاطخنإف؛هيآرعديلوهدلقيلفميلعتلايفقيرطبملعملاهيلعراشأامهمو
مظعيدقهنأعماهعامسبرغتسيقئاقدىلعناسنإلاعلطتةبرجتلاذإهسفنيأرباوصنم

:رضخلالاقثيحمالسلاامهيلعىسومورضخلاةصقيفكلذىلعىلاعتهللاهّبندقو

هلمكلتحىّتَحِءْيَشنَعينسالقيعبأنإ:لاقفتوكسلاهيلعطرشمث

.رز
.امهنیبامقارفببسكلذناكنأىلإهتدوارميفلزيملو

ةبيخلابهيلعمكحافملعملارايتخانودًايأر/هسفنبىنغتساملعتملكفةلمجلابو[ب
.قيفوتلاهللابو."”نارسخلاو

؛هعمهتبحصتلاطوهسنأنإوءهمّلعينمىلعلالذإلاملعتملارذحينأ:نماثلامسقلا
.لاوحألاداسفهيفولاهجلالعفنمءاملعلاىلعلالذإلانأل

:لاقو.لهاجملعهيلعيرجيملاع:لاق؟سانلالذأْنَم:ءامكحلاضعبلليقو

داوجلالجرلاتنب:تلاقف؟؟تنأنم»:اهللاقفءيبسلانمةيراجييهللالوسرتملكو

.""«لاهجلانيبعاضًاملاعولذًازيزعوهرقتفاًاينغ:ةثالثينعاومحرا»:لَيلاقف«متاح

هتمعنلرفككلذنأل؛ءانغتساهسفنيفدجوولوءهملعمةناهتسإملعتملارذحيلو
:ءاحطبلانبالرئاسلالثملارئاسهيفمدقتنمكنوكيفهقحبافافختساو

ينامرهدعاسدتشااملفمويلكةيامرلاهملعا

.۷١٠۷:ناتيألافهكلاةروس(١)
.انهاموحنبةعبارلاةفيظولا(۱/٠0)ءايحإلاعجار(۲)

نامهطنبیسیعةياورنمءافعضلايفنابحنباهاور:لاقو(٤/۲۸)ينغملايفيقارعلاهركذهوحنب(۳)

وبأهيفوءنايبصلاهببعالتلاقهنأالإسابعنباثيدحنمهيفهاورو«فيعضىسيعو؛سنآنع
.نيباذكلادحأبهونببهو:همساو؛يرتحبلا



۱١ملعلاةرطنق

هومدقنمدنعو‹نيلهجتسمهوملعنمدنعاوريصينأءاملعلابئاصمنمةلاحلاهذهو

.نيلذتسم

:سودقلادبعنباحلاصلاق:لاقو

ملعأكتمهنأالهجمعزيوًالمهاجملعتنأءانعنإو

مدهيكريغوهسينبتتنكاذإهمامتًاموينآينبلاغلبيىتم

مدنتهيلعهنمنكيملاذإهبیتانمءيشنعيهتنيىتم

ايندلاراننمهظفحيدلاولانألءدلاولاقحىلعملاعلاقحءاملعلانمريثكحجردقو

.ةرخألاراننمهظفحيملاعلاو

ءهملعمةهجنمتتأةهبشلكليقيىتحهلقحلاةفرعمهنلمحينأهليغبنيالاذهعمو

مهملاعيفعابتالاضعبالغاميرهنإفءهنعذخأاميفديلقتلاىلعهلتانعإلاكرتهوعديالو

الىتحءهنمملعتينميفداقتعالاطسوتمهنعذخأينميفيأرلالدتعمملعتملانكيلو

[°1/10]كلذلعفاذإف‹نيدلقملاميلستىلعولغلاهثعبيالو/نيتكبملاضارتعاىلعتانعألاهلمحي

لوبقالوًاتانعإسبتلااميفلاؤسلاةرثكسيلف‹نيتنحملانمملاعلاملسو‹نيتمذملانمءىرب

.لوقعبلقوءلْوَسناسلب:لاقف؟ملعلااذهتلنامب:سابعنبالليقدقو

:يونقملادربملادشنأو.«ملعلافصنلاؤسلانسح»:لاقهنألييبنلانعو

ربدتريغبملعيفريخالهلشأآاهيقفنكتهيقفلالس

رسعيمليذلارمألابكيلعواهجرأفرومألاترسعتاذإو

دشنأو.ءابرقلااهيفدهزيوءادعبلااهيتأيةبعكلاكملاعلانإ:اهلاثمأيفبرعلاتلاقدقو

:متاحنبحيسمللهخويشضعبنعيدرواملا
ناوهلارادرادهولحيفموقب|احيًاملاعیرتال

ناسنإلايفنيتعومجمةحصلاوةمالسلادجوتاملق

 



ملعلاةرطنق١1۱۰

ناتقوشعمسوفنلايفامهفًايقحساناكماتلُحاذإف

نالقثلااهجحلىعسيهللاتیبةزيزعلاةكمهذه

.هباقعينمًابهارءهللاباوثيفًابغارملعلابلطيفنوكينأملعتملليغبنيو

يفةبغرلاهيفتعمتجااذإف.ةداعسلاهترمثوةبغرلاملعلالصأ:ءامكحلاتلاقدقو

تمتدقفدهزلاوملعلانرتقااذإفءدهزلاةقيقحهنُكىلإءايدأهللاباقعنمةبهرلاوهللاباوث

.امهدارفناحبقأوءامهقارتفارضأامنيقرتفمحيوايفاقرتفانإوءةليضفلاتمعوةداعسلا

ملوءادشرملعلايفدادزانم»:لاقهنأ/مالسلاوةالصلاهيلعيبنلانعيوردقو[ب/٦]

.ءادعبالإهللانمددزيملًادهزايندلايفددزي

.هعفنيالملعلانميتوأامفهعمقيامملعلانمتؤيملنم:راندنبكلاملاقو

غارفلابلغتشيالوةصرفلازهتنيوهبلطيفرصقيالأملاعلابلاطليغبني:عساتلامسقلا
:رعاشلالاق.ةوبصلانوكتغارفلانمهنإف

غارفلانمءالبلابابسأوالغشكيلعغارفلاجاهدقل

و٠هلتدجموأهادضرفوأهاضققحريغيفهمويىضمأنم:ءاملعلاضعبلاقو

.هسفنملظوهموينبغدقفهسبتقاملعوأءهسسأريخوأ؛هلصحدمح

ملعلاءىدتبينأهليغبنيوءةدسفمغارفلانإفةدهجملغشلانكينإ:رهمجرزبلاقو
.هلخدمنمهیتأیوءهلوأنم

لكلنإفءهلهجعسيالامكاردإنمكلذهعنميفهلهجرضيالامبلطبلغاشتيالو

:سابعنبالاقدقو
.ربكلايفملعتلانمدمحأهنأل؛ملعتلانعرغصلايفلفغي

ىلعشقنلاكهرغصيفملعلاملعتييذلالثم»:لاقهنأييهلالوسرنعيوردقو ۱:«ءاملاىلعبتكييذلاكهربكيفملعتييذلاوةرخصلا

 

.۰.*أا۰۰۰oمثیدح)۱( .(٥مقرلئاضفلاباتكYA۸)ص)ةعومجمل|دئاوفلايفيناكوشلاوحنرکذفيعص



ناكامنإوءهتلبقءيشنماهيفيقلأامةيلاخلاضرألاكثدحلابلق:يلعلاقو

نوكينأامإوءًاعضاوترثكأوءالدبترسيأوالغشلقأوءابلقغرفأريغصلانأل؛كلذك

.عطاوقلاهذهنمالخاذإهنمىعوأوءعضاوملاهذهنمىرعاذإريبكلانمطبضأريغصلا

.رجحلايفشقنلاكرغصلايفملعتلا:لوقيالجرعمسسيقنبفنحألانأيكحو

نأل؛بجوأريبكلاملعتنكلوًابلقلغشاهنكلوءالقعرثكأريبكلا:فنحألالاقو

[۷٠1/1]لهجلايفنكيملنإورذعأريغصلانأل/ًالهاجًاخيشالًاملعتمًاخيشنوكينأهبىلوألا

.رذع

هبلهجلافريبكلاامأ‹روقحمهملعوروذعمبابشلالهج:مكحلاروثتميفليقكلذلو

نملوءابلاطهلنوكينأهيفبغرنملوبغارهيفنوكينأملعلايفدهزنمليغبنيو
ءأجاجتحاهكرتلبلطيالولماعهبنوكينأهنمرثكتسانملوءارثكتسمهنمنوكينأهبلط

:رعاشلالاق.ارذعهيفريصقتللالو

رنعيفءيسينملاجرلارارشهنإةءاسإلايفينورذعتالف

:رخآ[لاقو]

هرداصمكيلعتقاضهدراومتعسوتنإيذلارمألاوكايإف

هرذاعسانلارئاسنمهلسيلوهسفنءرملارعينأنسحامف

ظفحلاو«سردلالقثتسيالوظفحلاتاناعمىلعربصلاهبلقرعشينأملعتملليغبنيو

برعلاو.اهيلإةجاحلادنعاهيفةعلاطملاوبتكلاىلإعوجرلاىلعيناعملامهفدعبلكتيو
:رعاشلالاق.كبتكيففلأنمريخكبلقيففرح:اهلاثمأيفلوقت

اهقرفتتافآبتكللنإفاهدهجتبتكلادعبظفحلابكيلع

اهقرسيفكلاواهقرفيءاملاواهلكأترانلاواهقرخيرأفلاف

ملعيفريخال:برعلالاقو.كروتسديففلأنمريخكروماتيففرح:لثملايفو

:رعاشلالاق.يدانلاكبرمعيالو‹يداولاكعمربعيال

.قايسلاحاضيإلاهتبئأولصألايفتسيل)۱(
.كايهف»:لصألايف)۲(



بتكلايفلصحتامالإملعلانماهلامملعلاةبالطتدغاماذإ

يبلقاهرتفدوينذأيتربحمفمهيلعدجوريمشتبتودخغ

قوسلايفملعلاناكقوسلايفتنكوأيعمهيفملعلاناكتيبلايفتنكنإ

.ظافلألايناعميفظفحلادعبركفتينأملعتملليغبنيو

ءاملعلاةمهوءةياورلاءاهفسلاةمه»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلا/نعيوردقو[ب/۸]

.اةياعرلا

‹ةجحديؤيالوةهبشعفدياليذلابتاكلاكاهيناعممهفيالوظافلألاظفحييذلالثمو

:ًاموقوجهيرعاشلالاق.هيلعاميرديالوًارافسألمحيرامحلاكو

رعابألاملعكالإاهديجيمهدنعملعالراعشأالللماوز

رئارغلايفامحاروأهقاسوأباداذإريعبلايرديامكرمعل

النميوعريدقفءةاورهلاونوكتالوةاعرملعللاونوك:هللاهمحردوعسمنبالاقو

.يوعريالاميوريوأيوري

ام:لاقف؟نمعديعسابأاي:لجرهللاقفثيدحبثّذحيرصبلانسحلانأيكحو
.هتجحكيلعتماقوهتظعكتلاندقفتنأامأ؟نمعبعنصت

يفملعلادييقتنعلفغيوهروصتوهظفحىلعدمتعينأملعتملليغبنيالاذهعمو

.ءىراطنايسنلاوضرتعمكيكشتلانأل؛طلغوًاطخهنماذهنإف«بتكلا

.°”«ةباتكلابملعلااوديق»:لاقييبنلانأسنأىوردقو

اذإعجرتىتحهبتكايأكديلمعتسا»:مالسلاهيلعهللاقفنايسنلالجرهيلإىكشو
.؛تبتکامىلإتيسن

.ةقفنلابلقلايفاموءلاملاسأربتكلايفاملعجا:دمحأنبليلخلالاقو

نمحيحصنمكلامنبسنأنعةياورلاكلذكو:لاقوهعفريملوباطخلانبرمعلوقنممكاحلاهاور(۱)
.(۱/۱١١۱)دمتعمريغهجونمدنسأدقوءهلوف



Eملعلاةرطنق

دوقعنايسنلاعملحنالنيلوألابراجتنمبتكلاهتدقعامالول:فلسلاضعبلاقو

اهنعبتكلااولعجافناهذألالوقعنعدنترفاونبادألاهذهنإ:ءاغلبلاضعبلاقو

.ةاعراهلمالقألاوةامح

ْهولکم.۰ّ .طخلاينعي:لاق.”ملعنموَرَوا:ىلاعتهلوقيفسابعنبانعيوردقو

.طخلاينعيارًثارْيَحيودَفَفةمُكحْلحلاتْبنَمَو»:ىلاعتهلوقيفدهاجمنعو

.ةينادسجةلابترهظنإوةيناحورةسدنهطخلا:مورلاميكحلاقو

[آ/۰۹٠].دسجلاساوحبترهظنإوحورلايفلصأطخلا/:برعلاميكحلاقو

نأ:رابحألابعكنعركذهنأ:يدرواملانعركذيطخلابتكنملوأيففلتخاو

هخبطمث«نيطيفةنسةئامثالثبهتوملبقبتكلارئاسبتك«مالسلاهيلعمدآبتكنملوأ
يقبومهباتكموقلكباصأفةباتكلاتيقبمالسلاهيلعحوننامزيفضرألاتقرغاملف

.اهملعتواهباصأفمالسلاهيلعليعامسإهبهللاصخنأىلإ«يبرعلاباتكلا

.مالسلاهيلعسيردإطخلابتكنملوأنأ:ةبيتقنعيكحو

مثمالسلاهيلعمدآهنأ:رابحألابعكنعركذفةيبرعلاببتكنملوأيففلتخاو

.مالسلاهيلعليعامسإنافوطلادعباهدجو

.هقطنموهظفلىلعليعامسإاهعضوواهبتكنملوأنأ:سابعنباىكحو

زّوه‹دجيبأ:مهؤامسأونيلوألانمموقبتكنملوأنأ:ريبزلانبةورعىكحو
.نيدمكولماوناکوتسرفو‹؛ضمعصو‹نملكو؛يطحو

.ترشتنارابنألا

ءةرذخنبرماعوءةردسنبملسأوةورمنبرمارماهببتكنملوأنأ:يندملاىكحو

.ملعأهللاو«؛ماجعإلاعضورماعو«لصفو؛لصوملسأوءروصلاعضورمارمف

.£:ةيآلافاقحألاةروس(١)
.۹٦۲:ةيآلاةرقبلاةروس()

 



نسحوىلاعتهللانوعدعببلاطلاملعاهبرفوتييتلاطورشلايف:رشاعلامسقلا
.ةرشعةلمجلابيهو-هقيفوت

اهيلإلصوتييتلاءايشألايناعمنأل؛رومألاقئاقحكرديهبيذلالقعلا:اهدحأ

.لقعلابمهفيظفللاتحت:ىنعملاو«عمسلابلقعيمالك:ظفللاف

مولعلا:ءامكحلاضعبلاقكلذلوءمولعلاضماوغاهبروصتييتلاةنطفلا:يناثلا

.روصمنایبو؛ربعمناسلو؛ركفملقع:هجوأةئالثنماهعلاطم

ةفلكهنعتطقسيناعملامهفاذإوءهبلقبهيناعم/مهفهعمسبمالكلالقعاذإف[ب/۱]

ءلافغإلابلضتدراوشيناعملانأل؛اهرارقتساواهظفحتاناعمهيلعيقبوءاهجارختسا

.لاسرلابرفتةيشحومولعلاو

مهفلادعبهملعظفحاذإفهملعاممهفوهروصتامظفحرقتسيهبيذلاءاكذلا:ثلاثلا

.تبثويسررارقلادعبهبركاذاذإوسنإوءرقتسا

.ملعيملامدافتساوملعامسنيململعلابةركاذملارثكأنم:ءامكحلاضعبلاقدقو

:رعاشلالاق

املعتاميسنًاملعدفتسيملوهملعبمولعلايوذركاذيملاذإ

ًاملعهعمجيفمايألاعمديزيبهذملکيفبتكللعماجمكف

يفهتوهشتقدصنمنل؛للملاهيلإعرسيالوبلطلااهبمودييتلاةوهشلا:عبارلا

لامتحاهدسجرعشیوء‹هتوهشةوقبربصلاهبلقرعشينأدبالبلطلايفهتمهتدعبوملعلا

ريثكلكهدنعٌلقفنيكردملاطاشنوءنيلمألانيحلملاحاحلإكلذهبقعيفهتمهدعبلبعتلا

نوهركتامىلعربصلابالإنوبحتامنولانتالمكنإ»:لاقهنألِييبنلانعيوردقو
.(نوهتشتامكرتبالإنووهتامنوغلبتالو

.كمدق)بعتمكفكمدقبعتا:مكحلاروثنميفليقو

.«بمل»اهباوصنأبسحأولصألايفاذك()



۰۷ملعلاةرطنق

.فلكلاتناه«فلكلادتشااذإ:ءاغلبلاضعبلاقو

الإهبلاطلملعلاحصيال:ليقكلذلو«بلطلاةفلكنعهينغتةدامبءافتكالا:سماخلا
.ملعلانونفبريصبداقنملاعو«رضاحنهذوءةنؤملاةعسو«حاحصلابتكلا:ةعبرأدوجوب

ملةلصببمتهانم:لاقيوهدأشيعلانمیفالُهدشَأغلبنم:ءاغلبلاضعبلاقو

.ةلأسمبعفتني

[۱١۱/۱۱]ةديبعيبألثمملعلاملعتيامنإ:لاقفاذهسكعب/هللامهمحرانخياشمضعبلاقو

الو؛مئاصوهوزيبخلاىلعوهيلعرطفيمثءهفرطيفهرصيوءريعشلالبييذلايروطفبلا

.ملعأهللاو.ىرخألاةعمجلاةليلىلإةعمجلاةليلنمالإخوبطملاشيعلالكأي

.ملعلانمراثكتسالاهبلصحيوبلطلايفرفوتلانوكيهبنأال.اذهمدقت

بلقلا:ءاغلبلالاقكلذلوضارمأولاغتشاومومهنمةلهذملاعطاوقلامدع:عباسلا

.قلغاذإنهرلاكقلعاذإ

ةسائراذناكنإوءهتعطقةشيعماذناكنإف«ساوحلاديقمهلا:مكحلاروثنميفليقو

.اودوستنألبقاوهقفت:ليقكلذلو.هتهلأ

.لامكلابتارمىلإراثكتسالابيهتنيلةدملاعاستاوءرمعلالوط:نماثلا

‹ةوهشو«هحيرفو؛ةدجوهلم:عبرأىلإملعلابلاطجاتحي:يردنكسألالاقو

:رعشليفكلذلو٠حصانملعمسماخلايفاهمامتو

نانمريغدودوفوسلیفنمهبلاطلتسنمملعللدبأل

ناوخإوناكمإوناكمنموهعياشينمأنمونامزنمو

:رخآلاقو

هلدرجتلااهلوأنفةعرملعلالاصح

هلمحلانرعهكلمحوهكمهنمثكلظفحو

هلمألنيملالإوهيفننوكتنملاصخ

نونفبريصبءهمالكلكيفقداصهميلعتيفٍنأتمءهملعبحمسملاعبرفظلا:عساتلا

.ملعتمللحصانملعلا



ملعلاةرطنق1۰۸

لجر:ةعبرأنعملعلاذخؤيال:لاقهنأهللاهمحرملسمةديبعيبأنعليقكلذلو

لجروءهفسلاروهشمهيفسلجرو؛نيدلايفعدتبملجروءهاوتفيفقدصيناكنإوباذك

.هریغبهذمنمهبهذمزرفيال

لانيكلذبفبدأتلانسحبهيدلللذتيوءهرقوينأهيلعفنيديذحصانملعمبرفظاذإف

نمتنسحتساامىلإترظنءيتحيرق:لاق؟كبذأْنَم:رهمجرزبلناورشونألاقدقو

نمتذخأوءهنساحمءىشلكنمتدفتسادقلوءهتبنتجاهتحبقتساامو«هتلمحتسافيريغ

بارغلانمو؛هربصرامحلانمو‹هتدعاسمدرقلانمو‹هتطفاحمبلكلانموتعانقريزنخلا

:لاقف؟ملعلانمتلنامتلناذامب:هلليقف.ناوخلادنعةلأسملافطلرونسلانمو«هروكب

.طقلاقلمتكقلمتو«رامحلاربصكربصوريزتخلاصرحكصرحوءبارغلاروكبكروكبب

اذإفينغبأو‹يكذبلقب:لاقف؟ملعلانمتكردأامتكردأمب:فلسلاضعبلليقو

.قيفوتلاهللابو.هدوصقمملعلانملانينأبًاريدجناكانركذامملعتملالثتما

يفريخلانمهدوصقمملعتملالانيهبوربلكسأروهيذلالجوزعهللاىوقت:رشاعلا

.4مكمَلهَللَأاوُقَأَو:ىلاعتوهناحبسهللالاقءةرخألاوايندلا

.«ملعيملامملعلجوزعهللاهثروأملعامبلمعنم»:مالسلاهيلعيبنلالاقو

هملعململعتملااهيلإجاتحييتلابدألافئاظوعيمجهيفبلاطيبأنبيلعثيدحو

هيلعحلتالو«باوجلايفهتنعتالوءلاؤسلاهيلعرثكتالنأملاعلاقحنمنإ:لاقهنأكلذو

هدنعباتتالوارسهلشتفتالو؛كديبهيلعريشتالو«ضهناذإهبوثبذخأتالو«لسكاذإ
مادامهللهمظعتوهرقوتنأو‹ترذعمتلبقو‹هتبوأترظتنالزنإ‹هترثعنبلطتالوادحأ

نمربتتالوءهتمدخىلإموقلاتقبسةجاحهلتناكنإوءمامأشمتالوللارمأظفحي

ىلعمّلسفتئجاذإوءةعفنماهنمكيلعطقستىتمرظتنتةلخنلاةلزنمبوهامنإف.هتبحملوط
ًارجأمظعأملاعلانإفلهلككلذنكيلو.ًابثئاغوأًادهاشهظفحاوءةيحتلابهّضْخوءموقلا

مويىلإةملثمالسإلانمتملثناملاعلا/تاماذإوللاليبسيفدهاجملامئاقلامئاصلانم/]

.۲۸۲:ةيآلاةرقبلاةروس(١)
.هفعضوسنأثيدحنمةيلحلايفميعنوبأهاور:(۱/٠۷)ينغملايفيقارعلالاق)۲(



۱۰۹ملعلاةرطنق

دعسأوهفاهلمكتسااذإوهملعرفوتيهباموبادألانمملعتملاىلعامفئاظوهذهف

بادآلانمدشرملاملعملاملاعلاىلعامفئاظويف:يناثلالصفلا

بحاصلذإءلاومألاءانتقايفكلذهلاحكلاوحأةعبرأهملعيفناسنإللانأملعا

لاحو«لاؤسلانعًاينغهبنوكيفهبستكااملراخدالاحوءابستكمنوكيفةدافتساةلاحلاملا

فرشأوهوًالضفتمًايخسهبنوكيفهريغللذبلاحوءاعفتنمنوكيفهسفنىلعقافنإ

.هلاوحأ

نعينغيليصحتلاحوءباستكاوءبلطلاحهلفلاملاکىنتقيملعلاكلذكو

ءهريغلميلعتوريصبتلاحو»هبعتمتلاولصحملايفركفتلاوهو‹راصبتسالاحو‹لاؤسلا

سمشلاكهنإف؛تاوامسلاتوكلميفًاميظعىعدييذلاوهفَمُلَعولمَعوَمِلَعنمف
.بيطوهوبيطييذلاكسملاكوءاهسفنيفةئيضميهواهريغلءيضت

يذلانَسَملاوءملعلانعلاخوهوهريغديفييذلارتفالاكهبلمعيالوملعييذلاامأو

اهريغلءيضتحابصملاةليتفكوءةيراعيهواهريغاوسكتيتلاةربإلاكو«عطقيالوهريغذخشي

:لاقيهلثميفوقرتحتيهو

°”قرتحتيهوسانللءيضتتبصنةلابُذينأكترص

‹"'هبادآفئاظوظفحيلفءاميسجًارطخوًاميظعًارمأدلقتدقفميلعتلابلغتشاامهمو

:فئاظورشعيفةلمجلابرصحتتو

[ب/٤]نورمان:ىلاعتهللا/لاقامكنوكيالثلًالوأهملعبًالماعملعملانوكينأ:اهادحإ
و

7 7۶انسوربابَساَنلَ

.ءايحإلانمبيوصتلاو.«هلامك»#:لصألايف()
:يلاتلاوتلاىلعرعشلاءاجءايحإلايف)۲(

قرتحتيهوسانللءيضتتدقوةلابذالإوهام
.(۱/٥0)نيدلامولعءايحإعجار)۳(

.£4:ةيآلاةرقبلاةروس(8)

 



wes„.2ّروسوس

.°”رافسألمحي:هلوقىلإءاَرْولأاولُمُحَنيِذَلَالَم:ىلاعتلاقو

.*€َنوُلَعْفَالاماوُلوُقَتنأهللادنعًانفَمربك:ىلاعتلاقو

.€املَعاململعودلهول:یلاعتهلوقيفةداتقنعو

نمسانلاعنتماوءهتمكحتطقسهلوقملاعلالعففلاخاذإف«ملعامبلماعهنأينعي

لكفرثكأراصبألابناكرديلوقلاولمعلاوءرئاصبلابناكرديامنإملعلاوةمكحلانأل؛اهلوبق

مهصرحدازوءەومهتاوهبسانلارخسكلهممسهنإفهولوانتتال:سانلللاقوءاثیشلوانتنم

.هبدرفنيناكاملاهذلأوءايشألازعأهنأالول:نولوقيفءهيلع

ام:اولاقوهوتفلرعبلاتفنمسانلاعنمول»:لاقهنألِيهللالوسرنعليقكلذلو

:رعاشلالاقكلذلو.*ءءيشهيفوالإهنعانيهن

اعنمامناسنإلاىلإءيشبحأهبعولولاترثكأفًائيشتعنم

نمبلقلالثموءلظلانمدوعلالثم:دشرتسملاملعتملانمدشرملاملعملالاثمو

؟جوعمبلقلاوحراوجلاميقتستفيكو؟جوعأدوعلاولظلايوتسيفيكفحراوجلا

.هبنودتقيريثكقلخهتلذبلذيذإ«رثكأهيصاعميفملاعلارزوناككلذلو

نعليقكلذلوءةمايقلامويىلإاهبلمعينمرزووءاهرزوهلفةئيسةنسنسنمو
رتغيلهاجلافكسنتملهاجو«كتهتمملاع؛نالجريرهظمصق:لاقهنأبلاطيبأنبيلع
لوقيالو«ملعيامبلمعينأملاعلاىلعبجاولاف.هكتهتب"”مهرفنيملاعلاو«هسكنتبسانلا
.رهظيامريغرسيالورمتأيالامبرمأيالو«لعفيالامب

ديري.«نيرصملل/ليووءلوقلاعابتالليو»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعيوردقو][/٥٠1]
.هبنولمعيالولوقلانوعمتسينيذلالوقلاعابتاب

.0:ةيألاةعمجلاةروس(ا)

.٥:ةيآلاةعمجلاةروس(۲)

.۳:ةيألافصلاةروس(۳)
.١١:ةيألافسويةروس()
‹(۱۷۲)تاعوضوملاةركذت:يفثيدحلافارطأ:تلق.هدجأمل:(07/۱)ينغملايفيقارعلالاق(٥)

.(۱/۱٤۳)نيقتملاةداسلافاحتإو؛(٢۲۲ء۲/۸۲)افخلافشكو

.ةنماثلاةفيظولاعجارو«مهرغي»:(١/۸8٥)ءايحإلايف)۱



١۱ملعلاةرطنق

الوءهبلمعتلملعلاملعت:مالسلاهيلعىسوملالاقمالسلاهيلعرضخلانأیوریو

.هرونكريغلوهروبكيلعنوكيفهبثدحتلهملعتت

.هبلمعلاكرتنمهملعبعفتنيمل:مكحلاروثنميفليقو

امبملعنمعافتناةلقنمنورياململعلابلطيفسانلادهزامنإ:لاقهنأيلعنعو

.هلصاحملعلانمريخو‹هلئاقباوصلانمريخو‹هلعافلوقلانمريخ:لاقيناکو.ملع

لمعتسانمفءهلالقتسالمعلامامتنمو؛هلامعتساملعلامامتنم:ءاغلبلاضعبلاقو

.دارمنعرصقيملهلمعلقتسانموءداشرنملخيملهملع

:يئاطلامامتوبألاق

ملاعريغلماعنمالوًافالخلماعريغملاعنماودمحيملو

حبقتسمهسفننمهرکنیالامبهراکنإوءحرطمهبلمعيالامبهريغملاعلارمأنأملعاو

.ًادايكهنعىهنامباكتراوًادانعهبرمأامكرتبرومأملاءارغإلًاببسكلذناكاميرلب

لاقفءاهقالطبءاتفأفهتجوزيفهنمعقومالكنعبثذيبأنبالأسًايبارعأنأيكحدقو

:لوقيوهويبارعألاىلوف«كنمتنابدقوترظندق:لاق.انسحرظنا:يبارعألا

هلمانأتحبتبلاىتحقلطفهدنعهقفلايغتبابئذنباتيتآ

هلئالحوهلهأبئذنبادنعويتلیلحبئذنبایوتفنمقلطا

بجويلوقبكنظامفءقالطلامزتليملنملوقبقالطلاهمزليالهنأهلهجبنظف
یتحءالک؟هللئاقالو؛هبلماعريغوهوهنمًالوبقمنوكيفيكءهيفرومأملاورمآلاكارتشا

[ب/١۱۱]هيلعناکهنمهبستقاوأءهنعهذخأنمىلعةجحهيفناكاملهملعنأل؛هب/لمعيوهبرمتأي

هللابو.لمعلاةبترملبقملعلاةبترمنأامكلوقلاةبترملبقلمعلاةبترمنأل؛مزلأهلوجحأ
.قيفوتلا

دهعتلايفهينبىرجممهيرجينأهنم:نيملعتملاىلعةقفشلا:ةيناثلاةفيظولا
E

.(۱/00)ءايحإلايفىلوألاةفيظولاعجار)۱(



[۷١۱/[

WAN:ملعلاةرطنق

هنمنوملعتتنماورقو»:لاقهنأرمعنباقيرطنممالسلاهيلعيبنلانعيوردقو«مهلاوحأل
.(ملعلاهنوملعتنماورقوو

ةنيكسلاملعللاوملعتوءملعلااوملعت:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو

‹ءاملعلاةربابجنماونوكتالوهنوملعتنممكلعضاوتيلو«نوملعُتنملاوعضاوتو«ملحلاو
ىلعقفشينأملعملاىلعًاريدجناكانفصوامرمألاناكاملف.هلهجبمكملعموقيالف

.هدالوأىلعدلاولاةقفشهنمنيملعتملا

.”«مكتيدرمأمكملعأدلاولالثممكلانأ»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعيوردقو

ءايندلاراننمامهالونيوبألاذاقنإنممهأوهفةرخألاراننممهذاقنإمهملعتبدصقينأكلذو

ايندلايفدلولادوجولببسامهنأل؛نيوبألاقحنممظعأملعملاملاعلاقحراصكلذلو

مولعوأةرخألامولعملعمينعأ-ةمئادلاةرخالاةايحلاميعنيفهدولخلببسملعملاوءةينافلا

.-ةر-الادصقىلعايندلا

نأامكفءءاقشلاقباوسنمهللابذوعنكالهإوكالهوهفايندلادصقىلعملعملاامأو

‹باحتلادحاولاملعملاذيمالتقحفدصاقملاىلعاونواعتيو«اوباحتينألاجرلاهدالوأقح

ضغابتلاو«دساحتلاالإنوكيالوءةرخالامهدصقمناكنإكلذكالإنوكيالو«نواعتلاو

.ايندلامهدصقمناكنإ

ايندلافءقيرطلاهيلإنوكلاسولجوزعهللاىلإنورفاسماينالاءانبأوءءاملعلانإف

.هيلإلزانماهروهشواهنونسو

؛داوتلاو«نواعتلانممهلدبالراصمألاضعبىلإقيرطلايفنيرفاسملا/نأامكف
يفمهكالهببسكلذناكاوضغابتومهتملكتفلتخااذإوءرصملاىلإقيرطلااوعطقيىتح
.قيرطلا

قحأىلعألاسودرفلاىلإوىلاعتهللاىلإرفسلافةلاحلاهذهبايندلارفسناكاملف
ةرخألاءانبأنيبنوكيالكلذلوةرخآلاةداعسقيرطيفقيضالو«هقيرطيفداوتلاوقفارتلاب
.دساحتالو«ضغابتالو‹عزانت

هللالوقبجومنعنوجراخمهفةسائرلابلطمهميلعتومهملعتقيرطبنوكلاسلاامأو

يئاسنلاودوادوبأهاور:هلوقب)00/۱(ينغملايفيقارعلاهيلعقلعوءءايحإلايفيلازغلاهوحنرکذ)۱(

.ةريرهيبأثيدحنمنابحنباوهجامنباو



۱۱۳ملعلاةرطنق

ضْلمُهْضْعَبذِيَمْوَيءالِحَألا»:ىلاعتهلوقيفنولخادو.”ةوُخِإَنوُنِمْمْلأامَنإ»:ىلاعت
0ِقJلإدعِ

شلبحاصبيدتقيولمتهللاهجومیلملاعلادصقينأ:ةثلاثلاةفيظولا

يرثنإاتولعتأنومالسلاهلعهيأىلاعتهلللاءارجأالوًاضوعايلاف
.للاىَلَعالإ

.اللًفانمَنيټاياباوُرَْشَتالو:ىلاعتلاقو

:لوألاباتكلايفمهدنعبوتكموهوًارجأهيلعاوذخأتال:لاقةيلاعلايبأنعو

.«مئاقلامئاصلارجأكملاعلارجأ»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعيوردقو

ولوءهنمنيملعتملاىلعةنمهسفنلىريوأًارجأهيلعسمتلينأهرجأاذهنمبسحف

هللاىلإبرقتينأبمهبولقاورهطاذإهيلعةّنملامهلىرينأيغبنيلب«مهلةمزالةّملاتناك

بحاصلةنملاف«كسفنلةعارزاهيفعرزتلهضرأكريعييذلاكءاهيفمولعلاةعارزبىلاعت

كلذملعملالاٽامهالولو‹ملعتملاباوثنمرثكأميلعتلايفملعملاباوثوءكيلعضرألا

 

[ب/۱۱۸]رسخوءهباوثلطبأدقفالإوىلاعتهللانمالإرجألابلطينأهل/ىغبنيالفليزجلاباوثلا

ذكنمروسيملابةعانقلاو«بساكملاةهبشنعسوفنلاةهازنءاملعلابقيلألاامنإوءهيعس

.بلاطملا

ةوالحلاهلدجوتومهملعرفوتيو؛مهضارعأومهنيدمهلملسيومهسوفنوكزتكلذبف

يفرانوايندلايفراعبسكملاةهبشنأل؛مهنمنيعفتنملاونيملعتملاسفنأيفلوبقلاو
زيزعلادبعنبّيلعليدرواملادشنأو.ملعللةناهإوسفتلللالذإبلطملااذكوءىبقعلا
:يناجرجلايضاقلا

امجحألذلافقومنعالجراوأرامنإوضابقناكيفيلنولوقي

١٠:ةيآلاتارجحلاةروس()
.17:ةيآلافرخزلاةروس()
.۲۹:ةيآلا.دوهةروس(۳)
.£4:ةيآلاةدئاملاةروسو١٤٠:ةيآلاةرقبلاةروس(8)



٤۱۱

مهدنعناهمهاندنمسانلاىر

ًابناجيضرعبًازاحتمتلزامو
املكناكنإملعلاتحضقأملو

ينزفتسييلحالقربلكامو
ىرأدقتلقلهنماذهليقاذإ

اهنيشيدقامضعبنعاههتأ

يتجهمملعلاةمدخيفلذاملو
ةلذهينجأوًاسرخغهبىقشا

مهناصهوناصملعلالهأنأولف

اوسندوهوناهأنكلو

ملعلاةرطنق
امركأسفنلاةزعهتمركأنمو
امنغمةنايصلادتعامذلانم

امعنمًاضرأضرألايفنملكالو

امظلالمتحترحلاسفننكلو
املوأاميفادعلالاوقأةفاخم

امدخألنكلتيقلنممدخأل

امزحأناكدقلهجلاعابتافاذإ

امظعلسوفنلايفهومظعولو
امهجتىتحعامطألابهايحم

هبمهدصقمنآو‹عزعمنيدللوعضومملعللمهنأنومعزينيذلارمأیھتنافیکرظنا

هلکاذهبمهضرغنأوعاعرلاوءاغوغلانملاومألايذةطلاخموءعابتالاةرثكولاهجلادشح

عمجوءةسائرلابلطوايندلابحمهرطضافنيبملاقحلاةماقإونيدلاءايحإاومعزامك

ءةيلكلاسردناىتحنيدلايفةنهادملا/لامعتساوةينيدلاعدخلابماوعلاجاردتساىلإماطحلا

‹ەتذمالتنملهاجللمهدحأللذتيلاومألابابرألًاماذخولاهجلادنعهكحضاوراصف

.هئادعأدعأنمراصوهيلعراثكلذيفرصقنإف«هتاجاحءاضقلًارخسمًارامحهلضهتنيو

عامتجاوءهنعلهاجلاءاضربكلذعمحرفيمثءةلزنملاهذهبهسفنلىضريملاعبسسخأ

.لاومألايوذلصبصبتيوءلاهجللعرضتيةفرعملاوملعلايعذينمراصفهيلعةلفسلا

؟اهتاجنوسفنلافرشهبذإملعلاوه

لعجفء؛ساجنألانملعنلارهطيلهلجربهلعنحسمنمكناكملعلابلاملابلطنمف
.ًامودخممداخلاوًامداخمودخملا

ةلزنملاهذهبلقاعلاحرفيفيكفسأرلامأىلعساكتنالاو«سعتلاوهيرمعلاذهام

قحلاةماقإبىلاعتهللاىلإبرقتلاونيدلاءايحإيضرغنإ:لوقيويحتسيالمثءاهبىضريو

.قيفوتلاهللابو.وربتعاواورظنافنيبملا



٥۱ملعلاةرطنق

دوهجملالذبومهيلعليبسلاليهستومهبقفرلاونيملعتمللةحيصنلا:ةعبارلاةفيظولا

خسرأومهمولعلرشنأو؛مهركذلدانسإو«مهرجألمظعأكلذنإف؛مهتنوعمومهدفريف
ملعبلغاشتلاواهقاقحتسالبقةبترليدصتلانمهعنمينأملعتمللةحيصنلانموءمهمولعمل

.يلجلانمغارفلالبقيفخ

ةسفانملاوتاهابملاوءةسائرلانودىلاعتهللانمبرقلامولعلابلطمنأىلعههبنيمث

اممرثكأبرجافلاملاعلاهحلصيامسيلفحيبقتلانمنكميامىصقأبكلذهسفنيفحبقيو

نموهف:ملعلاىلإيعدتسملاامأف.بلاطو«عدتسم:نابرضنيملعتملانأملعاو

[ب/١٠٠]ملاعلاءاعدتساقفاواذِإَف«هرطاخةوقوهئاكذةدوجنمهلرهظاململعتلاىلإملاعلا/هاعدتسا

ءرفوتمهئاعدتسابملاعلانأل؛ءابجنلارفظوءءادعسلاكرداهتجيتنتناكملعتملاةوهش

.رثكتسمهتوهشبملعتملاو

ًاناظقيملعتملاناكوًاينيديعادلاناكنإف:هودحيثعابوهوعديعادلملعللبلاطلاامأو

يوطيالوًانونكمهنعىفخيالًارفاوتمهميلعتىلعوًالبقمهيلعنوكينأملاعلاىلعبجوًايكذ
.ًانوزخمهيلع

الجركبهللايدهينثل»:بلطيبأنبيلعللاقهنأمالسلاهيلعيبثلانعيوردقو

ريثكلاهيلعلمحيالوءمرحيفريسيلانمعنميالأيغبنيفةنطفلاديعبًاديلبناكنإو

.رىؤمربصلاوةثعابةوهشلانإف‹هنامرحىلإةعيرذهتدالبلعجيالو؛ملظیف

هلهأريغيفهوعضتالواوملظتفهلهأملعلااوعنمتال»:لاقهنألِييبنلانعيوردقو

.«اومئأتف

يعادلانكيملنإف.هيناجلعنمأملعلانإفًادحأملعلااوعنمتال:ءامكحلاضعبلاقو

لوقلافءةسائرلابلطوءةهابنلابحملعلابلطىلإهاعدلجركًاحابمناكنإفهيفرظناينيد

لثمكلذوءيناثلالاحلايفهفطعينأهاجريامملعلانمهبولطمناكذإ‹هلميلعتلابراقيهيف

كلذهبشأاموءاهبيذهتةيفيكوسفنلاقالخأةفرعموءةرخألاملعو«ثيدحلاوءريسفتلاملع

هبنولغتشينولوألاناکامم

.هللالإنوكينأىبأفهللاريغلملعلاانملعت:لاقهنأيروثلانايفسنعيكحكلذلو

٩/م٠/جتاريخلارطانق



ملعلاةرطنق١۱

.ايندلاكرتىلعانلدفايندللملعلاانملعت:كرابملانبالاقو

ايندلاهبدصقوبلاطلاهملعتاذإف«ظعاوملاوريسفتلاملعنمهانمدقاملثمملعلاكلذو

اميرهنكلوعابتتسالاوهاجللهبظعولايفًاعمطبلاطلاهلرمشتياميرهنإف؛هكرتينأسأبالف

.ةرخأللةمظعملاايندللهرقحملالجوزعهللانمةفوخملا/مولعلاهيفذإرمألارخآيفهبنتي]

[/۱۲۲]

بیبحتيرجيوهريغهبظعيامبظعتيىتح؛ةرخألادصقىلإهدرينأكشويكلذو

.ريطلاهبصتتقيلخفلايلاوحرثنييذلابَحلاىرجمةرملوأكلذبهاجلاولوبقلا

ًاضيأقلخوءلسنلاءاقبىلإاهبقلخلالصين؛ةوهشلاقلخذإهدابعلكلذهللالعفدقو

.مولعلاهذهيفعقوتماذهو«مولعلاءايحإلًاببسنوكيلهاجلابح

كلذهابشأو«فخسلااهيفيتلاراعشألاوتاموصخلاوىواتفلاوتالداجملامولعامأو

ايدامتوهناحبسهللانعةلفغوءبلقلايفةوسقالإاهريغنعضارعألاعماهلدرجتلاديزيالف

.هتمحربهناحبسهللاهكرادتنمالإماطحللًاعمجولالضلايف

يفملعتملاامهلمعتسينأديريًانطابًاركموًانماكًارشميلعتلاىلإيعادلاناكنإامأو

هيلعيبنلالاقامك.ًاعفدماهيفالوءًاصلخماهنعةمالسلالهأدجيالةيهقفليحوةينيدةهبش

هللاهلذأدقكرشملاوءهناميإهلغشدقنمؤملانأل؛ًاكرشمالوًانمؤممكيلعفاخأال»:مالسلا

.ثيدحلا«....بلقلالهاجءناسللاملاعًاقفانممكيلعفاخأنكلوهكرشب

لوسراي:ليقو.ادعتملهاجو«رجافملاع:نالجريتمأكلهأ»:مالسلاهيلعلاقو

.«اودسفاذإءاملعلا»:لاقف؟رشأسانلايأءهللا

هركمءاضمإىلعهنيعيالوءهتبلطنمهعنمينأهلاحاذهنمىأراذإملاعلليغبنيف

.حالسلابقيرطلاعطاقةناعإىرجميرجيملعلاحالسبهتلاحهذهنمةناعإنإف؛هتعيدخو

يلكردلاليلخوبأهاتأاذإناكهنأ:هللاهمحرسيئاينبدماحبينملايبأنعيوردقو

هاتنإونعفشكههجوًايطغموأسفنىلعدعقًاعجطضمهدجونإ‹ملعتللهللاهمحر

كلذيفهل/ليقف.هاطغههجوًافوشكموأ‹؛عجطضاًادعاقهدجونإفسیئاڀنبورمعهوخأ

امكرمألاناكف.مهتنعيونيملسمل|يذؤيلملعتيامنإفورمعامأوهللملعتيامنإ:ليلخوبألاقف
نيملسملاىلعًالابورمعراصف‹مالسإلايفةداقنيدلابًامئاقليلخوبأناكف:خيشلالاق
اهببتكيونيملسملاتالزمبتيناكف‹مالسإلايفًاثادحأثدحأفحمسلانبفلخلًابحاصو

دعبلوزنلانمورمعايهللاانذاعأ:لاقفمامإلاهيلإبتكفهنعهللايضرباهولادبعمامإلاىلإ



۱۱۷ملعلاةرطنق

هيفختقافننمو؛مهتبحمدعبنيملسملاضغبنموءداهتجألادعبكرتلانموءعولطلا
ءاتيمالإهوكردتنأنظأامو«باتكلاهوغلب:لاقف.براجتاهلسيلءايشأنموءنادبألا
.ملعأهللاو.ربقلاىلإلمح[لاق]امكهودجوف«هتزانجاوكردتنألعلف

لاقيةوعدلاهذهبرقينمملجرناك:لاقهللاهمحربوبحمنايفسيبأتاياوريفو
يفاهيقليو«مهبيعيونيملسملااهيفمتشيقئاطببتكيناك:ءايشأهنمترهظمثءةملس:هل

كلذلاوعمتجافمهمتشونيملسملابيعنمةقاطبنيعبرأىلعافياودجوىتحسلاجملا
.هنماوأربتيونيملسمللهرمأاورهظيل

هللاوفمهمتشو«نيملسملابيعاهيفًابتكاندجوانإ:لاقفسلغمحوروبأملكتف:لاق
اومسيملوءحوريبأةلاقمىلعنوملكتملامباتتمثهللاةنعلاهبتكنمىلعفناطيشالإاهبتكام

4

.ًادحأ

يفملاعلاىأراذإف.هرشنمیلاعتهللامهافاعفءهيفقرغفرحبلاىلإةملسجرخف:لاق

مِصقيلفنيذللًاتيممو«نيملسملاىلعلابومهملعنوكينيذلاقاسفلاءالؤهلاثمأنيملعتملا

.مئإلاورشلايفمهكيرشنوكيالثل؛ملعلامُهذفيالو

هلهأريغيفملعلاعضاو»:لاقهنأسنأقيرطنممالسلاهيلعيبنلانعيوردقو

.«ريزتخللؤلؤللااوقلتال»:مالسلاهيلعىسيعنعو

.«بالكلاهاوفأيفردلااوقلتال»:رخآثيدحيفو

]ب/۱۴].ريزنخلانمرشهقحتسيالنموؤلؤللانملضفأملعلاف/

:لاقف؟هتعنممل:هلليقف.هدفيملفمولعلاضعبنعًاملاعلأسًاذيملت:نأيكحو

.ساءانبلکلوسرغةبرتلكل

.رعاشلالاق.ريرشهاوحملعلثرإوريزنخاهطسوتةضورلثرإ:ءابدألاضعبلاقو

ريزنخلاىلعاردقلعمكًارشعميحدمبينيأتوين

مزجيملاذكو.هسفنهبىلاعتهللاصخيذلابيغللًاملعاهبنأثيحةغلابملااهيفحضتيةياورهذه()
.ملعأهللاو:هلوقباهيلعبقعثيحاهتحصبخيشلا



ملعلاةرطنق۱۱۸

اهوعنمتالوءاهوملظتف؛اهلهأريغةمكحلااوتؤتال:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

نمفلسلاضعبدشنأو.اهبرىلإةمكحلاهتمكاحاهلهأريغةمكحلاىطعأنم:لاقيو

:ءاملعلا

ملكلاررغمهدنعًاعيضمتسلفةدلبرشيفتعيضنئليرمعل
مكحللومولعللالهأتفداصوهلضفيفيطللاهللاجرفنإف

مشتكمويدلنوزخمفالإوةدادوتدفشتساوًاديفمتربص

ملظدقفنييجوتسملاعنمنموهعاضأًاملعلاهجلاحنمنمو

مرحاذإمثإورازوأبءوبيهديرينممنيدلاملععنامو

ايندلاءانبألًارجتمانرص:لاق؟ًكلام:هلليقفًانيزحيؤريروثلانايفسنأىوريو

.ملعأهللاو."انامرهقوأًايضاقوأًالماعلعجملعتاذإىتحمهدحأانمزلي

:يبنتمللدشنيو

سرخالويعنميتمصلوطام:مهلتلقتمصلاليطتكارن:اولاق

سكشقطنمنمهلمجأويدنعةبقاعنيرمألالضفأهتكل

سلغلايفيمعلانيبردلارثنأمأهفرعيسيلنميفزبلارشتأأ

لبملعلامرحيوءىصقينأيغبنيالفىلاعتهللانيبوهنيبملعتملاةلزتناكاذإامأو

.ًانومأمهبلقنمرشلاوءاوجرمهيفريخلاناكاذإبوتيوءهملعلهبفطلي
[Î دبعللوقيهللاهمحربجاحناك:لاقهنأهللاهمحر/بوبحمنايفسيبأتاياوريفو۲/

نوكتءايشأىفنوملسملاهيلعبيعيدحأناكاذإكلملادبعاي:هيفهبدؤياميفليوطلاكلملا

نأهللاىسعمكدهجاوقفراو«مكسلاجمهورضحاو«هومظعوهيلعاورتسافىلاعتهللانيبوهنيب

مهيلعبغشينأديرينيدلايفمهفالخيفنوملسملاهيلعبيعيدحأناكاذإو«هيلعبوتي
ىتحهبسانلااوُمِلَعأو«مكسلاجمهورضحتالو«هورجهاو«هتروعاودبافءاقاتفمهيلعقتفيو

.ملعأهللاو.""بوتيوأ«رذحىلعهنماونوكي

.(١/07)ءايحإلانمةسداسلاةفيظولايفرعشلااذهوحن()

.ءايحإلابةثلاثلاةفيظولارخابرثألااذهمجار(۲)

.راعشألانودمالكلااذهضعباهبءاجدقف(١/1٥)نيدلامولعءايحإيفةثلاثلاةفيظولاعجار()

 



۱۱۹ملعلاةرطنق

نممهريغوهتذمالتلاوحأاهبمسوتيةسارفهلنوكينأملاعلليغبني:ةسماخلاةفيظولا

الامهیطعيف؛هقاقحتساردقوهتقاطغلبممهنمدحاولكيطعيفسانلانمهنمنيملعتملاعيمج

.ملعتمللحجنأوملاعللحورأهنإف«هتدالبنعفعضيالوءهئاكذبهلهجي

سانلانوفرعيًادابعهللنإ»:لاقهنأكلامنبسنأقيرطنملِييبنلانعيوردقو
'.(مسوتلاب

.تيأرامتملعالف«رأملامملعأملانأاذإ:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

.هنیعبريملامهیأربریملامریخبشاعال:ريبزلانبهللادبعلاقو

مجهييذلايعملألا:ةديبعوبألاقءايعملأسابعلانباناكءالعلانبرمعيبأنعو

.نيقيلاىلعهنظب
هنظيفقحلاعملييذلاوه:لاقءيعملألانعيعمصألاتلأس:ءانيعلاوبألاقو

.نیقيبهيلعمجهيف
قثوأهنظبنوكييذلادقوتملايكذلا:لاقفءيعملألانعديزابأتلأس:هريغلاقو

:يمورلانبالاق

بيغملاءارونمرمألارخآهرسمالوأبىرييصملألا
بيرضنمهداؤفيفهلاميكذداؤفهليعدول

بيلقتلايفلاجرلافكاوًافرطبلقيالويوريال

[ب/١۲٠۱]ينمتعمسامبتفا:هنعملعلاةلمحدحأللاقهللاهمحرملسمةديبعابأنأىوريو/

ينمتعمسامبتفا:رخاللاقو.هللاهمحرمتسرنبنٰمحرلادبعمامإلاوهو«عمستملامو

اميتنأتفتال:ثلاثلللاقو.هللاهمحرمامإللايرفاعملاىلعألادبعباطخلاوبأوهو

يفهللاهمحرباهولادبعمامإلاناكمث.يلبقلادوادوبأوهوعمستملامبالوينمتعمس
.لقعلاوملعلانممامإلايتوأام«ملعملاماذقيبصلاكدواديبأدنعهنامز

هلقعغلبمو«مهنمدحاولكملعغلبمفرعىتحهتذمالتيفةديبعيبأةسارفىلإرظنا

وهولاحلكىلعىوتفلاهنعرظحيذلا:دواديبأىلإرظنامثءهلقعوهملعبقيليامبهرمأف

يبصلاكهيدينيبباهولادبعمامإلااهلجأنمسلجييتلاةجردلالضفلاوملعلانمغلبدق
.ملعملايدينيب



ملعلاةرطنق1

لهأنممهمعزبىوتفلاةماقإوءنيدلاءايحإلمهسفنأاوضّرعنيذلاىلإرظنامث

مسوتيفملاعلاناكاذِإف«كنامزلهأنمحلاصلافلسلالاوحأفرعتىتحءكنامز

هديىلعبخيملوءانعهلعضيملًاريبخمهقاقحتساردقبناكوءةفصلاهذهبنيملعتملا

ءلکمءانعيفهايِإواوناكمهقاقحتساغلبمو«‹مهلاوحأهيلعتيفخومهمسوتيملنإو«ملعتم

ليلقلاىلإجاتحيديلبوءةدايزلاىلإجاتحييكذمهيفنوكينأمدعيالهنألءٌدجمريغبعتو

.ديلبلازجعيو‹يكذلارجضيف

لایکمبدبعلکللِ:ليقكلذلومهلموهولمزجعورجضنيبهباحصأددرتىتمو

‹رايعملاتوافتلراكنإلاعقوالإوكبعفتنيوهنمملستىتحهملعنازيمهلْنزوءهلقع

رفنيفهلقعهغلبيالامهيلإىقليالفء؛همهفردقىلعملعتملابملاعلارصتقينأيغبنيكلذلف

سانلالزتننأانرمأءايبنألارشاعمنحن»:لاقثيحأَيعرشلابحاصبيدتقينكلوءهنم

.٩«مهلوقعردقىلعسانلابطاخنومهلزانم
[٦۱/(Îهمهفيامىلعرصتقاالإوءهيلإاهقليلفءقئاقحلامهفبلقتسينممملعتملاناكنإف/.

مهلوقعهغلبتملامبًاموقثدحيلجرنمام»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعيوردقو
.(مهضعبىلعةنتفناكالإ

ءةلمحاهلتدجوولةمجًامولعانهاه:لاقفهردصىلإةراشإيلعثيدحيفو

.رارسألاروبقراربألابولقفقدَّصو

نأنوديرتأ«هنورکنیاماوعدوءهنوفرعياميسانلااوملك»:مالسلاهيلعيبنلالاقو

.(هلوسروهللابذكي

.«هقحقحيذلكطعافًالهأاهلنإوءاقحةمكحللنإ«ملظ

نأملاعلليغبنيالف«ءادلاعضومءاودلاعضيقيفرلابيبطلاكاونوك»:رخآظفليفو
.ملعلاكلذلالهأناكوسانلانمهمهفينمناكاذإاذهدحألكىلإهملعياملكيشفي

ًانومأمناكاذإالإلئاسملاو«ىواتفلاصخرملعتمللرشنيالنأملاعلليغبنييذلاو

رصخأرمعثيدحنمريخشلانبركبيبأثيدحنمءزجيفءانيور:(07/۱)ينغملايفيقارعلالاق)۱(
.«....مهلزانمسانلااولزنا»:ةشئاعثيدحنمدواديأدنعوهنم



١٧۱ملعلاةرطنق

هنإفًانيمأنكيملاذإملعتملاو‹نيرطضملليهامنإصخرلانأل؛كلذلًالهأنيدلاىلع
.ًارطضمالًاراتخمصخرلالمعتسي

.نورعشتالمتنأومكنيداوقرافتالثلنيصخرملاومكايإ:هينبلءاملعلاضعبلاقدقو

ليهللالوسرنعتعمسامأ:لئاسلالاقف«بجيملفءيشنعءاملعلاضعبلثسو

ماجللاكرتا:لاقف.راننمماجلبًامجلمةمايقلامويءاجًاعفانًاملعمتكنم»:لاقهنأ

.ينمجليلفهتمتكفهقفينمءاجنإف؛بهذاو

.°”€مُكلاومأءاَهَفُسلأاوُنْوُتالو:ىلاعتهلوقيفءاملعلاضعبلاقو

.ىلوأهرضيوهدسفينممملعلاظفحنأىلعهيبنتهيف:لاق

.لميالولقيالنمريخءامكحلا:ءاملعلاضعبلافو

‹بلقلاهبًامعدادزامهفلاهعواطيملفعمسلاىلعرثكأملعلك:ءاملعلاضعبلاقو

.قيفوتلاهللابو.”نادبألايفبولقلامهقيوقاذإناذألايفعمسلاعفتنيامنإو

[ب/۷١۱]رغصتسيالوءًائشانرقحيالوملعتم/فيالنأملاعلليغبني:ةسداسلاةفيظولا

.هيدلاميفمهتبغرىلعثحأوءهيلإنيدشرتسمللفطعأوهيلإىعدأكلذنإف؛ًاثدتبم

.«فنعملانمريخملعملانإف؛اوفنعتالواومّلَع»:لاقهنأايهللالوسرنعيوردقو
نودضيرعتلاقيرطبكلذنعهرجزينأهليغبنيءوسلاقالخأملعتملانمرهظاذإنكلو

هلخيبوتلاوكلذبحيرصتلانأل؛خيبوتلاقيرطبالةمحرلاقيرطبو«كلذهلنكمأامحيرصتلا

.ةبيهلاباجحكتهيو«رارصإلاىلعصرحلاجيهيوءةفلاخملاىلعةأرجلاثروي

الإهنعانيهنام:اولاقوءهوتفلرعبلاتفنمسانلاعنمول»:لَهللالوسرلاقكلذلو
.٩ءيشهيفو

هبطحيملامملعتملاسفنيفحبقيالأمولعلاةلمجبًالفكتمنكيملاذإملاعلليفبنيو
ثيدحلاملعحبقيالهقفلابملاعلاوءهقفلاملعحبقيال:ًالثمةغللابملاعلاك؛مولعلانم
.هيفلقعللرظنالوزئاجعلانأشنموهوعامسوضحملقنكلذنإلوقيو؛ريسفتلاو

.فيعضدانسإبدیعسيآثیدحنمهجامنباهاور:قباسلاعضوملاوعجرملايفيقارعلالاق()
.0:ةيآلاءاسنلاةروس()
.ةسداسلاةفيظولا(۷/۱٥)ءايحإلاعجار)۳(

.ليلقلبقهيلعقيلعتلاوثيدحلاركذقبس3

 



[Î /۱۲۸[

ملعلاةرطنق1

‹ناوسنلاضيحيفمالكوهوعرفكلذ:لوقيوهقفلاملعحقيالمالكلابملاعلااذكو

ميلعتللاوضرعتنيذلاءاملعلانمةمومذمقالخأهذهف«نمحرلاةفصيفمالكلانمكلذنيف

ميلعتلاقيرطملعتملاىلععسوينأهليغبنيدحاوملعبلفكتملاملاعلالباهوبنتجينأيغبنيف

نمملعتملايقرتيفجيردتلايعارينأيغبنيفةفلتخممولعبًالفكتمناكنإوءوههنفريغيف

.»قيفوتلاهلايو.ةبترىلإةبتر
نإفملعيامةدافإنمعنميالونسحيامميلعتبملاعلالخبيالنأ:ةعباسلاةفيظولا

ءلخبريغنمًادوجهحنمامبلخبلاهلغاسيفيكف.مثإودسحهنمعنملاوملظومولهبلخبلا

اهووصقانتهمتكنإوءدازهلذبنأامبحشلاهلزوجيفيكمأءلذبريغنمًاوفعهيتوأو
:دشنیو

تلفغنإكظحهيفامىلإتصطأنإكتوعدركبابأ

ًامامإهبنوكتملعىلإ/
اهاشغنمكنيعبامولجيو
ًايحتمدامهوفعكلاني

ًاجاتكاينديفهنملمحتو

وبنيسيلٌدنهُملابضعلاوه
اضلهيلعفاختالًازنكو

هنمقافنإلاةرثكبديزي

تیهننإوترمأنإًاعاطم

تللضاذإليبسلاكيدهيو

تبهذنإكلهرخذىقييو

تيرتعااذإلامجلاكوسكيو

تبرضنملتاقمهببیصت

تنكثیحدجويلمحلافيفخ
تددشافكهبنإصشقنيو

الوءهتیغبهدنعهنملصواملهمدقتنمكلذنسولو؛هتفصهذهنملخبيفيکف

.نيلهاجلانممايألارورمىلعراصلونيلوألاضارقنابضرقنا

نوكينأىرحأفءلذبلاهصقنياملذبةمكحلادعاوقنمناكاذإ:ءامكحلاضعبلاقو

.لذبلاهديزياملذباهدعاوقنم

ىلعةضيرفةدافإلاكلذكءملعتمللةلفانتسيلةدافتسالانأامك:ءامكحلاضعبلاقو

:ناعفنميلعتلابهلمث«ملعملا

ةقدصميلعتلامالسلاهيلعيبنلالعجدقفءىلاعتهللاباوثنمهوجريام:امهدحأ

.(هددسييأروهدشرپملعبمكيخأىلعاوقدصت»:لاقف

.ريثكمالكلااذهنمامهيففةسماخلاةفيظولاوءةعبارلاةفيظولا(7ء١/51)ءايحإلاعجار()



۱۳۳ملعلاةرطنق

رجأنإف؛اوملعواوملعت»:لاقهنأهنعهللايضردوعسمنباقيرطنممالسلاهيلعهنعو

.«ةنجلايفةجردةئاموءةرفغمةئام»:لاقامهرجأامو:ليف«ءاوسملعتملاوملاعلا

كميلعتلعجا:دمحأنبليلخلالاقدقف.ظفحلاناقتإوملعلاةدايز:يناثلاعفنلاو

.كدنعسيلامىلعًاهيبنتملعتملاةرظانملعجاوكملعلةسارد

ەددريلبهرمألوأيفهبلاطلملعلالذببلجعيالنأملاعلليغبني:ءاملعلاضعبلاقو

‹هتيغبهاطعأوهتلأسمباجأًابغارًاددرتموًابلاطًادواعمهدجونإفءهسئویالُهدِعيوتارمثالث

.ةدئافلالهأنموهسيلفةدواعمللًاكراتهدجونإو

.همركأوهملعفهيلإلبقأ«هتدارإققحتوهتبغرهدنعروصتاملف«تاعفدهعفاديوهوهنمملعتلل

يييبنلانعيوردقوءهمرحيالوءهملعينأملعتللهءاجنميضراذِإملاعلليغبنيف

.«مهومتيضراذإثادحألاملعلااوعدوتسا»:لاقهنأ

ضرعأًابكاتملعتلانعوًابكارلهجللءآرنإو.«نيلطبملالاحتناونيلاغلافيرحتونيلهاجلا

.قيفوتلاهللابو.هنمهسئویو؛هنعهدعبيلبلابهللعجيملوًالامهإهنع

نأًامهفتسمهدواعنإوءهبيجينأًاملعتملئاسلاهلأساذإملاعلليغبني:ةنماثلاةفيظولا

وأًاتنعتمهلأسينأهلنابأنإوهتباجإلوأيفباوجلاهنعمهفيملامبرهنأل؛رجضيالو‹هديفي

.هبجيملوهنعتمصًالوأتمةصخربلاطوأًاثباع

ةمألارْبَحوهوءتنعتملاةباجإنعكسمأ:هنعهللايضرسابعنبانعيوردقو

.هربخأشرعلانودامعينلأسينم:لئاقلااهينابرو

نباايسلجا:لاقفءربنملاىلعوهوءاوكلانباهلأسبلاطيبأنبًايلعنأيوردقو

انأومامإلكنإوهقفتملينإوءتنعتمبانأامهللاو:لاقف.هقفتمبتسلوتنعتمكلنإفءاوكلا

.مجملعيعالضأنيبفًامهفتلأساءاوكلانباايكليو:لاقف.كيلعةجحلاهللنإوءةيعرلا

.هقفتمهنأهلمسقأذِإهباجأمثءتنعتمهنأنظاملباوجلانعفقوتيلعاذهف

هلاؤسبديريتنعتملانأل؛ناسنإلاىلعةقشملالاخدإوهوءتنعلانمذوخأمتنعتلاو

:يدرواملادشنأو.ناحتمالاوىذألا/

[تب/۱۹]

[ب/۱۳۰)



REملعلاةرطنق

هبحاصكحضيلوأينمكحضيلىجروألاقامبيتانعإلواحي

:تيبلااذهبلثمتباوجلاهيفهركيرمأنعلئُساذإءاملعلاضعبناكو

مالكنيقطاتنللنكيملاذإةريثكرومأنمًاريختمصلاىرأ

:تيبلااذهبلثمتهبهذمريغنعلئساذِإانباحصأنمدمحموبأخيشلاناكليقو
يبهذمريغابهذمينمبلطتويتميشريغةميشينملواحت
مكيبارعأاي:لاقفهناحتمإنومأملادارأفهحنمتسيلنومأملاىلإيبارعأءاج:ليقو

:لاقف؟ةالصنمكيلع

عبرأنهدعبثالثمثعبرأقعبرأةالصلانإ

عرشأامعمتسافناتنثايهوعيضتالرجفلاةالصمث

ينربخأف:لاقنومأملارديملو؟يفاكنمكيفمكنينمؤملاريمأاي:نومأملللاقمث

‹عوسركلاوءَةيلُكلاو«دبكلاو؛حشكلاو«فتكلاو«دتكلاو«لهاكلاكيف:لاقف.يبارعأاي

.هتزئاجنسحأوهلصوف«بعكلاو«فكلاو

ام:دتكلاو.تارقفتسهيفىلعألاثلثلاوهوقنعلايلياممرهظلامدقم:لهاكلاف

نمفيسلاعضوموهوعلضلاىلإةرصاخلانيبام:حشكلاو.لهاكلابصتنمىلإحشكلانيب

نميكلاعضومذخفلانم:ةداكلاو.ةرصنخلايلييذنادنزلافرط:عوسركلاو.دلقملا

.ملعأهللاو.رامحلايترعاج

مهلمجأوءاربصمهرثكأو؛ًاردصسانلاعسوأنوكينأملاعلليغبني:ةعساتلاةفيظولا

نوكينأبجيف.هقيرطنوذختيوهقئالخنودحيهنمنيملعتملانأل؛ًاقالخأمهنسحأوءءاقل
رفنيالوءًابغارسيؤيالوءًابلاطعنميالفءاجارسلالضلايغنموءاجاهنملاعفألاانسأمهل
ملعلاضارقناىلإضْفُمكلذرارمتساوهيدلاميفدهزلاوهنمةبغرلاعطقنمكلذيفءًاملعتم

.هضارقناب/[[/۱)

هللالوسرايىلب:اولاق؟«هيقفلانَمءهيقفلابمكئبنأالأ»:لاقهنألِييبنلانعيوردقو
هنعةبغرنآرقلاعديملوهللاحورنممهسيؤيملوءللاةمحرنمسانلاطبقيالْنَم»:لاق
اهيفسيلةءارقالومّهَفَتهيفسيلملعالو؛هقفتاهیفسيلةدابعيفريخالالأاوسامىلإ
.ةفرعملانمهعضومفرعيل؛ملعتملاربتخينأهليغبنيو.«ربدت

يلِإجرخفءهنمعمسألينارحلادوادنبهللادبعتيتأ:لاقمساقلانبدمحمنعو



١٥۱۲ملعلاةراطنق

بيْمِهْيلَعلئاو»يلعارقا:لاق.معن:تلق.نآرقلاتأرقأ:لاق؟ينثدحتنأتيأرأ:تلقف

نمءيشيفترظن:تلقف؟ضئارفلايفترظن:لاقمث.تبصأ:لاقفهتأرقف.حوت
:لاق.يخأنبا:تلق؟كمعنبامأكيخأنباكيلإبرقأاميأ:لاق.بلصلاضعبوربكلا
يفترظن:يللاقمث.تبصآأ:لاق.يبأدلونماذويدجدلونمكلذنأل؟تلقملو

ةؤلؤلوبأهبرضنيحهنعهللايضررمعلوقىنعمام:لاق.معن:تلق؟ةيبرعلانمءيش

:لاق.هبلزناممثاغتسا:تلقف.نيملسمللايودابعللايلقيملو؟نيملسمللايهللادابعلاي

.كتثدحلًاثدحممويلاتنكولتبصأ

هنمهسخبيالو؛هقحميلعتلانمهيطعيفهعمامىلعفقيوهعضومملعيل«هربتخادقف

نممهترضحبنماهباوجيفرواشينأةلزاننعلاؤسهيفباتكهءاجاذِإملاعلليغبنيو.هظح

يفْمُهْرواَشَول:ىلاعتهللالاقفلسلابءادتقاكلذنإف؛مهيلعاهيفامًارقيو«كلذلحلصي

نأيغبنيامباوجلايفوأ«هريغنعمتکينأيغبنيامباتكلايفناكنإالإ.”رثألا
ةرواشمدودهيفيذلالاؤسلانعبجيلوءهتءارقمهنعمتكيلفهترضحبنمنودهبدرفني

.هئاسلج

ىلعاهضرعیوتفهتءاجاذِإيعفاشلاناك:لاقهنأيعفاشلاباحصأضعبنعليقامك

[ب/۱۳۲].هدنعامع/مهنمدحاولكلأسوهباحصأ

انمالعإريغنمباوجلابتكومسبتواهأرقفمايألاضعبيفةعقرهتءاجف:عيبرلالاق

داؤفلاقاتشمةمضوءروازتيفله:يكملايتفملالئساهيفناكو:لاق.ةداعلاككلذب

:لاقفكلذنعباجأف؟حانج

حارجنهبدابكأيتصالتالابهذينأهللاذاعملوقأ

:ًارعشتلاقفيرصبلانسحلاىلإتءاجةأرمانإليقو

قاتشمكهجوىلإينإىهنلااذايةرصبلانسحاي
قادصهيكحتاملكيفةمكحوذءرملاتنأويللق

قاربنريدخلاةيدروةيوبعرليبقتزئاجله

:نسحلااهياجأف
<

.۷۱:ةيالاسنويةروس)۱(

.١١٠:ةيآلانارمعلآةروس()



ملعلاةرطنق١١۱

قاطنءاشحفلابانأامدهاشيلنمحرلاولوقأ

قاوتىوهللىهتشمةبرإاذليقتللتثكنإ

فقارفرنيدخلاةيدروةيروحةنجلايفتمرح

قايرتەاللاىوقتنإفًاعشاخنكوىوقتلارعشتساف

ءانسحيهوهتأرماىلعجوزتينألجرلللحيأديعسابأاي:تلاقفىرخأةأرماهتلأسو

.اهنعباوجلابدرفنيواهلاؤسباتكةءارقبيتفملادرفتينأيغبنيامماهلاثمأوهذهف

ةلأسملايفهفقوتنوكيوةملكدعبةملكًايفاشًالمأتةلأسملالمأتينأيتفملليغبنيو

.هلةداعكلذنوكيلءةبعصلايفهفقوتكةلهسلا

نسحلالأسةرصبلاءارمأضعبنأيكحدقوليطيالوباوجلارصتخينأهليغبنيو

نسحلاامأ:ريمألالاقاجرخاملفنيريسنبالاطأونسحلارصتخافءةلأسمنعنيريسنباو

ىتح؛ًاظفاحهلناكنإوباوجلابلجعيالنألئساذإملاعلليغبني:ةرشاعلاةفيظولا
[Î .ءاملعلابادآنمكلذنإفنيقيوملعب/بيجيفةحيحصةفرعمهفرعيوهيفركفتي]۱۳۳/

.«بانوقفانملاو‹فاقونمؤملا»:ثيدحلايفيوردقو

.بذكوهوركمهنإف؛يردأال:لوقيالو«بيجينأملعيامعلثساذِإيغبنيو

.يردأال:يردياميفلوقينيحهاندأءًابابنوعبسوةعبسءايرلانأليقدقو

نأمُكُدَحَأةَوَيأ:ىلاعتهلوقنعهباحصألأسامهنعهللايضررمعنأسابعنبانعو
065ِڙواهلوکل۶ الوأ؛ملعناولوق:لاقفبضغف.ملعأهللا:اولاقف.ةيآلا”باَْعأَوليخَننمهجهلنوُكت

الانکنإانيزخدق:رمعلاقفءملعأهللا:لاقفءيشنعالجرلأسهنأاضيأرمعنعو
ال:لاقهملعيالناكنإوءهلقيلفهملعيناكنإفءيشنعمكدحألثساذإ؛ملعيهللانأملعن

.ليبسملعلابةطاحإلايلنكيملاملهنأل«كلذبيلملع

.٢:ةيآلاةرقبلاةروس)۱(



۱۲۷ملعلاةرطنق

ملعأال:لوقينأهبحبقيملراعهضعبلهجيفنكيملنإوء؛هضعبلهجينأراعالف

.ملعيسيلامیف
.«لضأولضدقفملعريغبىتفأولئسنم»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعيوردقو

نمالجخكبسحف«ملعينممالكبملعتالاميفملكتتالنأ:ءامكحلاضعبلاقو

.مهفتالامبقطنتنأكلقع

رصقأفىهانتمأيلمأفلاطأهدنعتيهانتيملعىهتنااماذإ

:هلوقىلإطبامواَهنِمَرَهَظامَشحاَوَفلأييرمَّرَحامالفل:هناحبسهللالاق

.€وُملْعَتالامهللاىلعاوومنأَو»
.لعهبكلسيلامتفتالَو»:ىلاعتلاقو
ال»:لاقف؟رشعاقبلاٌيأوءريخعاقبلايأ:مالسلاهيلعيبنلالأسالجرنأيوردقو

امكلفلانهيفمتبكرولفينعنهوذخسمخ:لاقهنأبلاطيبآنبيلعنعو

ملعتينأفكنتسيالوءهبنذالإنفاخيالوءهبرالإدحأنوجريالالأ:يدنعالإنهومتدجو
[ب/١۳١]ةلزنمكناميإلانمربصلاةلزنمو؛ملعأال:لوقينأملعيالامع/لئساذإودنعسيلام

ريمأايكلذامو:اولاقو«تارمثالثاهلاق«دبكلاىلعاهدربأام:لاقًاضيأيلعنعو

؟نينمؤملا

ينلظتءامسيأوينعستضرأيأ«ملعأهللا:لوقيفملعيالامعلجرلالئساذإ:لاق

.ملعأالامهلوسروهللاىلعتلقاذإ

.ليلقملعيالاميفملعيامنأفرعنمملاعلانإف:لاقرخآظفليفو

.۳۳:ةيآلافارعألاةروس(١)
.۳۳:ةيآلافارعألاةروس(۲)
.٢۳:ةيآلاءارسإلاةروس(۳)



ملعلاةرطنق۸٢۱

لثساذإمكدحأفنأيٍَييبنلاربنمىلع:لاقهنأهنعهللايضرقيدصلاركبيبأنعو

.ملعأهللا:لوقينأملعيالامع

.هتلاقمتبيصأيردأال:لوقملاعلاكرتاذإ:هنعهللايضرسابعنبهللادبعلاقو

.يردأالكرتنمكله:ءاملعلاضعبلاقو

:دیردنبالاقو.یوهف
هتلاقمتیبصأيردأالهرکيوًاردصتمیرینأیوهناکنمو

لحينأولخيالهنإفنيدلايفاميسالو‹ملعيالامبملكتينأناسنإلاىلعمارحو
.ًالالحمرحيوأًامارح

نأملعيالامعلثساذِإءرملاٌبْسَحومارحلاليلحتكلالحلاميرحت:ءاملعل'تلاقدقو

.€امَلَعامالإالملِعالَكناَحْبْس»:اولاقنيحهللاةكئالمهبتباجأامببيجي

:نسحأدقلوبعصمنبهللادبعلدشنيو

الوضنمالكلكلنإفمالكلالوضفكيلعكسمأف

اليلداهيلعلوسرلاناكوهتايآهللامكحأدقو

نممناكنإايأروأًاظفحامإهتحصملعيامبالإبيجينألوؤسمللزوجيالف/]١1۳/1]

نمفكنتسينألضافألاءاملعلاةقبطيفراصنإوملاعلليغبنيالو‹يأرلاداهتجاهلزوجي

.هلفلكتلانمملسيلهدنعسيلامملعت

لاهجلاملعوءتلهجامملعلانمملعتملعلابحاصاي:لاقمالسلاهيلعىسيعنعو
.تملعام

هتمیفتكالملعلانمًايفتكمدحأناكول:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبهللادبعنعو

.۳۲:ةيآلاةرقبلاةروس(١)



۱۹ملعلاةرطنق

.*”«ادشؤَتْملُعاَمُميملينأٰىلَعكمالَه:لاقثيحمالسلاهيلعىسوم

هنمتذخأًاملاعتيقلاذإتنك:لاق؟ملعلااذهتكردأمب:دمحأنبليلخللليقو
.هتيطعأو

ءملعبلاط:ًادبأناعبشيالناموهنمنانثا:لاقهنأهنعهللايضردوعسمنبانعو

هدابعْنِمهللاىّاَمَإَ»:ارقمث«نمحرلانمًابرقدادزيهنإف:ملعلابلاطامأءايندبلاطو
.4اَملُعَلَا

ارنأ*ىَعْطيلناملنإالك:ارقمثءنايغطدادزيامنإف:ايندلابلاطامآو
2

نمنأل؛اهقحردقاهبزواجتيالواهملعغلبمهسفننملهجينأملاعلليغبنيالو
.لهجأهريغلناكهسفنلاحلهج

اذإ»:لاق؟ەبرناسنإلافرعيىتمهللالوسراي:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعو
.(هسفنفرع

الةيلاوتمماسقأةعبرأهولهجوءهوملعاميفسانلالاوحأدمحأنبليلخلامسقدقو

ملاعكلذفيرديهنأيرديو«يرديلجر:ماسقأةعبرألاجرلا:لاقفاهنمناسنإلااولخي
۰23 .هولاساف

.٩“وركذفءهوظقيأفمئانكلذف‹يرديهنأيرديالويرديلجرو

.هودشرأفدشرتسمكلذفيرديالهنأيرديويردياللجرو

.٩هوضفرافلهاجكلذفيرديالهنأيرديالويردياللجرو

:تايبألالوأتيبلااذهنأنظأويدمآلامساقلايبأليدرواملادشنأو

.١1:ةيآلافهكلاةروس()
.٢۲:ةيألارطافةروس(7)
.٠۷©:ناتيآلاقلعلاةروس()
.هوعبتاف:ءايحإلايف3

.ءايحإلايفةظفللاكلتدرتمل()
.(۹/۱٥)نيدلامولعءايحإمچار)9

 



[ب/۱۳۹)

[ب/۱۳۷]

يردينمكلاؤسًامويىمعلاءافشامنإوتوكسلالوطىمعلامامت/

يردتاذٳفيکفيردينملئاسسيڌلابكتملويردتالتنكاذ

يردتالكنابيردتنابيلنمفلهاجكنبملعتملوتلهج
يردييذلاكأطيًاضرأاذكهنكفةمغبرومألالكيفتحجاذإ

يردتالكنآبيردتالكنأويردتالكنأءايشألابجعأنمو

لصف

عضاوتلانألل«ربكتلاوبجعلابنجتيوعضاوتلامزتلينأملاعلاىلعبجياممو

بجعلانألوءحبقأءاملعلابوءحيبقدحألكبوهو«فورصرفتمربكتلاوبجعلاو«فوطع

.بطحلارانلالكأتامكتانسحلالكأيصقن

نمريخهقفلاليلق»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعومالسلاهيلعيبنلانعهبربخلادرودقو

.(ةدابعلاريثك

ءاملعلاباجعإةلعوءهيأرببجعاذإًالهجهبىفكوهللادبعاذِإًاملعءرملابىفكو
.ءاملعلانممهقوفنمعمهرظنفارحناو«لاهجلانممهنودنمىلإمهرظنفارصنامهسفنأب

رظنانکلوءلاهجلانمكنودنمةرثكركذتالفتملعاذإ:مكحلاروثنميف:ليقدقو

:ديمعلانبالدشنيو.ءاملعلانمكقوفنمىلإ

اللبقإاينمثهنديفهبديفتسيًاديجًاشيعءاشنم

الامهتحتنمىلإنرظنيلوابدأهقوفنمىلإنرظنيلف

هنأبسحييوهردقلهجيهنأل؛ارصقمالقمهيفناكنمالإ”ابجعمملعلابدجتنملقو

«هتیاغدعبنمملعيوهفًارثكتسمهنموًاجهوتمهيفناكنمامأوهرثكأهيفلوخدلابلاندق
مِمنممكنامو:یلاعتهللالاقدفو»هببجعلانعهدصياممهتياغكاردإنعزجعلاو

."4الىاإ

:هناحبسهللالاقءمملعأناكولإملامنمنورشبلاهبطيحينأنمرثكأملعلاف
:دشنیو.هيِلَعمليؤلكقوفَو/اشننَمتاجرعفر

.۸0:ةيالاءارسإلاةروس()

.٦۷:ةيالافسويهروس)۳(



١۱۳ملعلاةرطنق

ىطعأنمكيهانملعلالكهللاىلإيهتنيوميلعملعيذلكءارو

ةكتسادقهنأىأراذِإف«ملعتيمادامًاملاعملاعلالازيال:هللاهمحربوبحمنبالاقو

.لهاجوهف
«ملاعهنأنظوهفنأبخمشفًاربشهنملاننمءرابشأةثالثملعلا:لاقهنأيبعشلانعو

دحأهلانيالتاهيهفثلاثلاربشلاامأولهاجهنأملعوهسفنهيلإترغصيناثلاربشلالاننمو

.ًادبأ

لصف

ملعلكنمفرطتلاملعتملليغبنيةليضفاهنمملعلكمولعنيدلابقلعتيدقهنأملعا
.كلذهابشأوبيرغلاملعوءرابخألاخيراوتو«تاءارقلاوثيدحلاوءريسفتلاملع:لثماهنم

الإورخالابالإاهدحأةفرعمحصتالتاجودزم:عاونأةرشعةعيرشلامولعلاقيدقو

«برضلاوضئارفلاوءةنسلاوهقفلاوءنآرقلاووحنلاوءةغللاومالكلا:يهوًافيعضًايهاوناك

.بطلاملعنمةيذغألامئابطوناسنإلاعئابطو

هقفلاملعتنموءهتميقتمظعنآرقلاًملعتنم:لاقفاهضعبةليضفيعفاشلانيبدقو

بيرغلاملعتنمو‹هيأرلزجباسحلاملعتنمو‹هتجحتیوقثیدحلابتکنمو«ردقلبن

.هملعهعفنيملهسفننصيملنموعبطقر

لمهأنمنأل؛اهنمردصتيتلالئاذرلانعسفنلاةنايصاهلكلئاضفلاسأنايرمعلو
يفاملهلدبتحبقبهومسووءهملعةليضفلاهجلاهبلسملعلانمهحنمامبةقثهسفنةنايص
الوءىواسملاىلإنساحملانعمهنويعفرصتتفةسفانملاعارتوءدسحلاةمقننممهعابط

اهرثأحبقلامإ؛رذعتالهتوفهولاقتالهتلزنإفءبوسنمهيلإوًاموسومملعلابناكنماميس

[1/۱۳۸]لاهجلانألامإوءهجواذهفقرغتةنيفسلاكملاعلاةلزليقهنأل؛اهبسانلانمريثكرارتغاو/

املًادانعصصختلاةنيابمهوعنميومدقتلاةليضفهوبلسیلیرحأهصقعنتیلعوىرغأهمذب

ًافلختلهجلاىريملاعلانأامكًامولوًافلكتملعلاىريلهاجلانأل؛هونياباملًاتقمو«هولهج

:يعفاشلانعدشنيو.ًامذو

هيقفلانمهيفسل|اةلزنمكهيفسلانمهيقفلاةلزنتمف



[تب/۱۳۹]

ملعلاةرطنق۱۳۲

هيفەهندمهزأاذهواذهبرقيفدهازاذهف

هيقفلاةفلاخميفعظطتتهيفسىلعءاقشلابلغاذإ

الو‹لاهجلاسلاجيالوملعلاوةنيكسلاوملحلاوراقولاوبدألامزتلينأملاعلاىلعف

.لاعفألاولاوقألانمهيفنوضوخياميفمهعمضخي

نأىلع»رفحلاهجلابحاصنمو؛رفوءاملعلابحاصنم:ءامكحلاضعبلاقو

اميفةمههلنكتملهيفةينلاقداصناكنموءةوهشلكنعنغموةذللكنمضوعملعلا
.هنمادبدجي

هتفتملبتكلابىلستنموءةولخهشحوتململعلابدرفتنم:ءامكحلاضعبلاقدقو

:دشنیو.ةولس

ءاجخروأةدشموييفقاروألاوريناندلانمريخوه

ءاقللاىيتحنايفيالحلاصلابدألاونيدلاوىنفتيه

بآومألساناامنبسنلابالهجرخافنمللق
بهذوأساحتنوأديدحوأةضفنماوقلخمهارتله

لاعفألاوةيضرلاقالخألانمامهبقيلياموملاعلاوملعتملابادأيفةيفاكةلمجهذهف

.قيفوتلاهللابو.ةيضرملا

يفنماثلابابا
ءوسلاءاملعوملعلاتافآ

:نيتلمجيفرصحنيبابلااذهنأملعا

.ىنعملاحاضيإلةدايز)۱(



۱۳۳ملعلاةرطنق

.ملعلاتافآيف:امهادحإ

.ءوسلاءاملعيفةدراولاراثالاورابخألايف:ةيناثلاو

:هنمدبالاماهنمانهاهركذننحنوءةريثكيهو:ملعلاتافآيفىلوألاةلمجلا

بلطلايفةمهناسنإللنوكتالىتحملعتلانعبلقلافارصنا:ملعلاتافآلوأف

:بابسأبنوكيكلذو

.انمدقامكجوحأملعلاىلإاذهفءاهيفلخدةسائرحالصتساوةلزنمولع:اهدحأ

لاملانأل؛ًارذعفعضأاذهفءهلاحةمرموءهلامحالصإملعتلانعهعنمينأ:يناثلا

هللادنعةاجنلالانتهبذإ؛لاملانملضفأملعلاونمحرلانعدعبتةعجرتسمةيراعو«لئازلظ

.لاملاىلعملعلالضفمدقتدقو‹ىلاعت

يفهملعتوءرغصلايفهريصقتنمءايحتساهكرتيفنسلاربكملعتلانعهعنمي:ثلاثلا

ناكاململعلانأل؛لسكلارورغولهجلاعدخنماذهوء؛ملعلانعلهجلابيضرفءربكلا

.ًالهاجًاخيشنوكينأنمىلوأًاملعتمًاخيشنوكينألو؛ىلوأهيفنانسألايوذةبغرفةليضف

ةوهشوهرشيوذدنعالإنوكياملقأاذهوءةداملارذعتلملعتلانعمنتمينأ:عبارلا

.ةديعتسم

وأةلطعتاقوأنمبستكمللدبالهنأل؛هنامزنمًاظحملعتلاىلإفرصينأيغبنيف

.صرحلاءارسأوايندلاديبعنموهفبسكلاىلإهرمعلكَفَّرَصنموءةحارتسا

.«اجندقفملعلاىلإهترتفتناكنمفةرتفءيشلكل»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو

]/٤١٤1]ءهنهذهلقنمفاخيو/هتياغدعبوهتبوعصنمىشخيامملعتلانمهعنمامير:سماخلا

لاقدقو.زجعءالتيالالبقةيشخلانأل؛زجعلايلوأةبيخوصقنلايوذراذتعانمنظلااذهو

:لئاقلا

بويهلاريصيةبيخىلإفًابويهرومألننوكتال

كرتبىفك:لاقف.هعيضأنأفاخأوءملعلاملعتأنأديرأ:هريرهيباللجرلاقو

.ةعاضإملعلا

سأيينأهظحملعلانملبقنمليغبني«نطفلاتضوافتوءناهذألاتلضافتنإوسيلف

‹صيصختلابتارمءاقتراىلإةلاهجلاٌدحنمهجرخييذلاريسيلاكاردإوءليلقلاليننم



ملعلاةرطنق٤۳

بلاطو‹يهشبغارسفنيفيكرزلاملعلارثؤيالفيكفروخصلامصيفرثؤيهنيلعمءاملاف

؟ناعمملعلابلاطواميساللح

نإفءهلجأنمنامرحلاهسفنيفروصينأملعلابلطنمةهافسلااذعنمامبر:سداسلا

ريملهنأکهنمبرهملعلابًايلحتمیأرنِإوءهنعضرعأًاباتكدجووأءاهنمريطتةربحمىأر
نأدقتعانمنآل؛حالفهنملمؤيالو؛حالصهلیجریالاذهوءاربدمًالهاجوالقمًاملاع

هداشروًامكحتسمهلالضناکگابدإملعلاولابقإلهجلانأوءنيزهكرتنأونيشملعلا

.ًادعتسم

وأًاملعتموأًاملاعدغا:بلاطيبأنبيلعهيفلاقيذلا:سماخلاوهاذهناکو

دوعتف‹دنسممالسلاهيلعيبنلانعاذهيوردقوكلهتفسماخلانكتالوًابيجموأًاعمتسم

.عفانملعوءعدارلقعبةداعسلاهلأسنوءةلظملاقحلاراوبوءةلضملالهجلاعدخنمهللاب

‹عطاقلادجلاوءةقداصلاةوهشلابملعلابلطوعناوملاهذهتافآنمدبعلاملساذإف

ضرغلمولعلانمًاعونبلطيفةدسافبابسأسفتلايفنوكتنأبكلذو«ىرخأةفآهتلبقتسا

ءيضاقلابدأهقفلاملعنمدصقيفسانلانيبمكحلاوءاضقلارثؤيلجركءكلذىلإهوعدي

الئلتاداهشلاباتكملعتيفةداهشلابماسترالابجيوأ/تانيبلاويواعدلانمهيلعقلعتيامو[ب/٤

.كلذلهجبًاموسومريصي

الِإكلذريغريملو«هروهشمهنملانوهرهوجملعلانمزاحدقهنأنظكلذكردأاذإف
ولوكرتامعاهفارصناوكردأامىلعهتمهروصقلهنعاوبنيف«هجارختساًاصيوعوءهبلطًابعص

.كردأامممهأكرتامنأملعلهسفنحصن

امإملعلابراهتشالابحينأ:اهنمو.مولألكلاكراتناكنإومولنمىرعيسيلنذإف

ىطاعتيورظنلاقيرطولادجلالئاسمنمهبرهشيامملعلانمدصقيفهبلمجتلوأهببسكتل
.قافولافرعيالوهوفالخلاىلعرظانيلهيلعقفتاامنودهيففلتخاامملع

لقعلامولعوأناسللامولعنمةرخألايف"”عفنتاليتلامولعلاضعبدصقيةلمجلابو

.ادنتسم:لصألايف)۱(

.عفتتي:لصألايف(۲)

 



١۱۳ملعلاةرطنق

.ءاباللديلقتلا:اهنمو

.نيدحوملاقرفوداحلإلالهأنمنيملسملاىلعنيدلاةقيرطعاطق:اهنمو
نمزاحواهلكتافالاهذهنمملساذإف«نيبملاقحلاحماولدنعسيلبإسيبلت:اهنمو

مسلانمزرتحيامكءارملاولادجلانمزرتحيفءاهلمكأواهبوصألامعألانمواهلضفأمولعلا
‹مهمعزبقحللبصعتلايفاوغلابنيذلاءوسلاءاملعتافآنموهوءلاضعلاءادلاهنإفلتاقلا

مهئابآةرصنبلطىلعمهيعاودترفوتىتحراقحتسالاوءاردزالانيعبنيفلاخملاىلإاورظنو

.”«الدجءْئَشَرثكاناَسنِإلاناكو:ىلاعتهللالاق«مهنمسأبلاعقوو

ُةوُبَرضام:ًارقمث«لادجلااوتأالإهيلعاوناكىدهدعبموقلضام»:ثيدحلايفوا

.٠"نوُمصَخموقْمُهلبالَدجالإكل
.«باترموأقفانمالإلداجيال»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.لمعلامهعنموءلدجلامهاطعأارشموقبهللادارأاذإ:لاقهنأيعازوألانعو

.مصخلادلألاىلاعتهللاىلإقلخلاضغبأ:روهشملاربخلايفو

ةداعكلذفءهتلالضشیوشتنمماوعلابولقرهطيوهتعدبضقنيلعلتبمةرظانملادجلاب

‹نيلهاجلاليوأتهنعنوفنينيدلاءاملعىلعةيافكضرفكلذوءنيملسملانمحلاصلافلسلا

یلعفيتمأيفعدبلاترهظاذإ»:مالسلاهلعهلوقل‹نيلطبملالاحتناو‹نيلاغلافيرحتو

.«نيعمجأسانلاوةكئالملاوهللاةنعلهيلعفلعفيملنإفهملعرشنينأملاعلا

لاعفلايفةحصانملاوءلاقملايفةغالبلابنيدلانعبذلاكلذيفملاعلاداقتعاو

‹ةنسحلاةظعوملاوةمكحلابنيبملاقحلاىلإءاعدلاكلذبدصمفيوء‹لاضنلانعضارعالاو

.نيلهاجلاءاهفسلاناديدانركذامريغلةلداجملاف

الفلامکلاباهلصحنمطورشاهلنكلو‹نيققحملاءاهقفلابدأيهف:ةرظانملاامأو

:ةلداجميهفالإو‹ةرظانملايفهيلعجرح

هلرهظاذإىتحهمدقتنممدحأبهذمبالهيأربيتفيًادهتجمرظانملانوكينأ:اهدحأ

.٤0:ةيألافهكلاةروس()
.۸٥:ةيألافرخزلاةروس(۲)



ملعلاةرطنق١۱۳

.ةمئالاوةباحصلاهلعفيناكامكهلرهظامبىتفأوهيأركرتقحلا

نعًالقانهيفيتفيامنإوهواذهانرصعلهأمكحوهوءداهتجالاةبترهلتسيلنمامأو

هبهذموةرظانملايفهلةدئافيأفءهکرتينأهلزجيملهبهذمفعضهلرهظولوهبحاصبهذم

ديفتسيامبرفهبشأناكلهبحاصلنالوقاهيفيتلالئاسملايفهترظانمتناكولو؛مولعم

.نيلوقلادحألحيجرتلاةرظانملاب

ءضئارفلاكًابلاغاهعوقوبرقياموأةعقاولالئاسملايفهترظانمنوكتنأ:يناثلا

.تافألاوتامصاخمللضرعتيو«تاعزانملايفهتاقوأعيضيالىتحاههابشأو

ءرباكألارهظأنيبولفاحملانممهأوءهيلإبحأةولخلايفةرظانملانوكتنأ:ثلاثلا

صرحلاجيهيوءايرلايعاودكرحيعمجلاروضحوءقحللكردأومهفللعمجأةولخلانإف

ًالطبموآ/ناکًاقحمهسفنلامهنمدحاولكةرصنىلع[ب/١٤]

وأهيديىلعةلاضلارهظتنأنيبقرفيالةلاضءدشانكقحلابلطيفنوكينأ:عبارلا

قحلاهلرهظأوءأطخلاهفرعادإهرکشیوًامصخالًانواعمهقيفریریو‹هنواعینمديىلع

هتهبنوهنعهللايضررمعىلعةأرماتدرىتح«مهنعهللايضرةباحصلاةرواشمتناكاذكهف

.لجرًاطخأوةأرماتباصأ:لاقفء‹سانلانمالمىلعهتبطخيفوهوقحلاىلع

.ءاسنلاتاقدصصقنتيفملكتنيحكلذوءةأرملاىتحرمعمصاخيلك:ظفليفو

:لاقف.اذكواذكنكلو.نيمؤملاريمايكلذكسيلا:لاقفيياجافيلعلجرلاسو

وبألشاملكلذومیرغارسلاطويشواد:یسومویالاقءيا

نوکينأاذكهفءلاقامالاقفبلايفرهتحلاباسصأولقنإلوقا۳:هنع

.قحلابلاطفاصنإ

‹قحلاباصألاقينأجاتحيال:لاقوكلذدعبتساهيقفلقألنأآلااذهلثمركذولو

.دحاولكلمولعمكلذنإف

.٦۷:ةيآلافسويةروس(١)



۱۳۷ملعلاةرطنق

اذكهفليلدىلإليلدنملاقتنالانمرظنلابقحلاجارختساىلعهنيعمعنميال:سماخلا
.مهنعهللايضرةباحصلاوفلسلاةرظانمتناك

نيبتيطورشلاهذهبفملعلابلقتسموهنممهنمةدافتسالاوجرينمرظانينأ:سداسلا

.هسفنيفكلذىلإهوعديضرغلرظانينممهناحبسهللرظانينم

ءربكلانم:قالخألاتاكلهمنماهنمدلوتياموةرظانملاتافآنمملسينأ:عباسلا

[144٠/1]‹ةييغلاو‹ةرظانملاىلعدقحلاو/هاجلابحو«سفنلاةيكزتوءةسفانملاو«دسحلاو«بجعلاو

‹مهتلأاسمبحرفلاو«سانلاتاروععبتتوسسجتلاوءناتهبلاو«بذكلاوءهيلعنعطلاو

‹ركملاومهبولةلامتسايفدهجلاوءقلخلاةظحالموءايرلاو«رهظاذإقحلانعرابكتسالاو
دصقلةعوضوملاةرظانملانأل؛قالخألالئاذرنمكلذءابشأوءهرظانملوقعفدلةعيدخلاو

عبنميهمههوجوةلامتساوسانلادنعلضفلاو«ءفرشلاراهظإو؛موصخللماحفإلاوءةبلغلا

ءربكلاودسحلانمةنطابلاشحاوفلاىلإاهتبسنوءىلاعتهللادنعةمومذملاقالخألاعيمج

ءفذقلاو«لتقلاوءانزلانم:ةرهاظلاشحاوفلاىلإرمخلابرشةبسنكهركذانمدقامرئاسو

.اهرئاسوةقرسلاو

هاعدفهيلعمدقأو«رمخلارغصتسافشحاوفلارئاسورمخلابرشنيبريخيذلانأامك

.هرکسيفشحاوفلاةيقيباكتراىلإكلذ

اجلابلطلجأل؛ةرظانملاولادجلايفةبلغلاوماحفإلابحهيلعبلغنمكلذكف

قالخألاعيمجهنمجيهوءسفنلايفاهلكثئابخلارامضإىلإكلذهاعدهبتاهابملاو

.ةمومذملا

اوقزمواعيشمهنيداوقرفنيذلانيدرمتملاءوسلاءاملعوءنيلوألاءاهقفلانإانلقاذهلف

تارظانملاوتالداجملاىلإةسفانملاوهاجلابحوءةسائرلابلطمهاعدءاعطقًاعطقةمألا
‹ةلباقملابنيفلاخملايعاودتثعبنافتاراقحتسالاوءءاردزالانيعبمهيفلاخمىلإرظنلاو

نعالاضنونيدلانعابذتالداجملانماوفنصاممهنمقیرفلكیمسو‹تافاكملاو

الإةمألاسوفنيفعدبلاخوسروءقلخلاكالهلًاببسقيقحتلاىلعكلذناكفنيملسملا
.نينتسحملا

ريغبضرألايفنوغبيوءنوملظينيذلاىلعليبسلاامنإ«ليبسنممهيلعامكئلوأف

[٤١٤٠/1]الاملفلكتلانمهللابذوعنو/لمعلاةنتفنمهللابذوعننحنو«ميلأباذعمهلكئلوأءقحلا



ملعلاةرطنق۱۳۸

نمهبذوعنامكرذهلاوةطالسلارشنمهبذوعنو«نسحناممبجعلانمهبذوعنامك«نسحت

.قيفوتلاهللابو.رصحلاويغلارش

ءاملعيفدرودقهلملعاءءوسلاءاملعيفةدراولاراثآلاورابخألايف:ةيناثلاةلمجلا

0:هناحبسهللالاقءةمايقلاموًاباذعقلخلادشأمهنأىلعتلدةميظعتاديدشتءوسلا

دصلاباٍساَنلالاوأنوُلكايِِناَبْهْرلأَورابَألانمًاريثكْنِإاوتمأنذل
4.1لاليس

.ېهنوُمُتْكَتالوسنِيهيلباكلاوُيوُأيلاقايمهللاَدَحَأإو:ىلاعتلاقو

ةيألاېاامتهپاؤرَرتْشَوْمِهروُهُظَءاَرَوهوُديَفل:لاقفهللامهريغاولعفيملاملف

عذولا:هلوقىلإبانكااولینامنیننمف:ىلاعتلاقو

ةيالا«ّيَحْلاالإهللاىلعاوُلوُميالنأباكلقايم

نعديزنبرباجقيرطنممالسلاهيلعهلوقكةريثكفثيداحألاامأوءريثكاهلاثمأيف
ملوملعينملليووءةرملمعيملوملعيالنملليو»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعكلامنبسنأ

.؟نيترملمعي

هبيراميلوأءاملعلاهبيهابيلملعلاملعتنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعًاضيأهقيرطنمو

°تانسحلانمبئاخوهوهللايقلءاهفسلا

.«هملعبىلاعتهللاهعفنيململاعةمايقلامويًاباذعسانلادشأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«الماعهملعبنوكيىتحًاملاعءرملانوكيال»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعىوريو

نباىلعهللاةجحكلذفناسللاىلعملع:ناملعملعلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
.”«مفانلاملعلاكلذفبلقلايفملعومدآ

\

t
e

.٢٤۳:ةيألارونلاةروس(١)
.۱۸۷:ةيآلانارمعلآةروس(۲)
.۱۸۷:ةيآلانارمعلآةروس(۳)
.۹١1:ةيآلافارعألاةروس()
.حیحصدانسإبرباجثیدحنمهجامنباهاور:(0۹/۱1)ينغملايفيقارعلالاق(٥)
ًافوقوملخدملايفيقهيبلاوءالقعلاةضورباتكيفنابحنباهاور:(08/1)ينغملايفيقارعلالاق()

.ًاعوفرمهدجأملوءادردلايبأىلع

=ّالسرمنسحلاثيدحنمريلادبعنباوءدراونلايفميكحلايذمرتلاءاور:لاقًاضيأقباسلاردصملايفو(۷)



۱۳۹ملعلاةرطنق

لذلافقومىلاعتهللاهفقوأةمظعلاوةعفرللملعلاملعتنم»:لافهنأمالسلاهيلعهنعو
.«انيزهلهألملعلانوكينيح/ةرسحهيلعىلاعتهللاهلعجيوءةمايقلامويراغصلاو

.«قاسفءاملعوءلاهجدابعنامزلارخآيفنوكي»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

ءارقو«ةنوخءانمأنوكتىتحةعاسلاموقتال»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعرخآثيدحيفو
.ةملظلايفدوهيلاكوهتتامكاهيفنوكوهتيةملظمةنتفمهاشختةعرمهلتسيلةقسف

كلذاولعفاذِإَفءايندلايفاولخديملاملسرلاءانمأءاهقفلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.(مکنیدىلعمهومهتاف

لاميملامهفنکيفوءىلاعتهللاديتحتةمألاهذهلازتال»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

كلذاولعفاذٍإفاهرايخاهرارشنهيملاموءاهراجفاهؤاحلصكزيملامواهءارمأاهۋارق

المورقفلاوةقاقلابمهبرضوباذعلاءوسمهوماسفةربابجمهيلعطلسوهليمهنعهللاعفر

.اابعرمهبولق

.«اهؤارقةمألاهذهيقفانمرثكأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

«ءاملعلارارشرشرشًاوفعمهللا»:لاق؟رشرشلايأ:هللالوسراي:ليقهنأانغلبو

.ادعيالإهللانمددزیملیدهددریملوًاملعدادزانم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

امو:ليق.«لاجدلانممكيلعفوخألاجدلاريغنمأنال»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«نولضمنولاضةمئأ»:لاق؟هللالوسرايكاذ

؟رشنمهدعبلهكبهللااناتأيذلاريخلااذههللالوسراي:لاقناميلانبةفيذحنعو

ىلعةندهوءءاذقأىلعءاضغإمعن»:لاق؟ريخنماهدعبلهو:لاق.«ةنتفلامعن»:لاق

منهجباوبآىلعنودعقينولضمةمئأمعن»:لاق؟رشنمريخلااذهدعبلهو:لاق.«نخد

.يزوجلانباهلعأوديجدانسإبرباجنعنسحلاةياورنمخيراتلايفبيطخلاهدنسأوءحيحصدانسإب=

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقفيعضوهوسنأثيدحنممكاحلاهاور(۱)

دانسإبيلعثيدحوء؛سودرفلادنسميفيمليدلاروصنموبأهاور:(04/۱)ينغملايفيقارعلالاق(۲)

مثءاملعدادزانمنسحلاىلعًافوقومءالقعلاةضوريفنابحنبایوروادهز»:لاق7الإفيعض
ثيدحنمءافعضلايفيدزآلاحتفلاوبآیوروًادعبلإهللانمددزيملًاصرحايندلاىلعهللابدادزا

.ًابضغهيلعهللادادزاًابحايندللدادزامثًاملعهللابدادزانم:يلع

.دیجدانسإبرذيأثیدحنمدمحأهاور:لافو(۹/۱٥)ينغملايفهوحنبو)۳(

 



ملعلاةرطنق٤۱

«مهكردأنأفاخأينإفهللالوسرايانلمهلج:لاق«اهيفهوفذقمهباجأنملكاهيلإنوداني
.(انمالكبنوملکتیوانتدلجنممه»:لاق

]۷٤/[Îنآرقلاب/لداجيقفانموأملاعةلزمكيلعفاخأامفوخأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو».

لزاذإملاعلاةلز:لاق؟ةنتفدشأسانلايأ:هلليق:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

.ريثكملاعهتلزب

امنولعفتالو«نوقدصتتونوموصتونولصتءوسلاءاملعاي:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

نولمعتوءينامألاولوقلابنوبوتت«نومكحتامءوسايفنوملعتالامنوسردتو«نورمؤت
لخنملاکاونوکتالمکللوقأقحبةسندمكبولقو«مكدولجاوقتتنأمكنعينغيامو«ىوهلاب
ىقبيومكهاوفأنمةمكحلانوجرختمتنأكلذكءةلاخنلاهيفىقبتوبيطلاقيقدلاهنمجرخي

عطقنتالوهتوهشايندلانميضقنتالنمةرخالاكرديفيكايندلاديبعاي.مكرودصيفلغلا

؟هتبغراهنم

لمعلاو؛مكتنسلأتحتايندلامتلعجمكلامعأنميكبتمكيولقنإ:مكللوقأقحب

.مكمادقأتحت

يأوءةرخألاحالصنممكيلإبحأايندلاحالصوءمكترخآمتدسفأمكللوقأقحب

يفنوميقممتنأو«نيجلدمللقيرطلانوفصتىتمىلإمكليو«نوملعتولمكنمرسخأسانلا
نعينغياذاممكليوالهمالهم؛مكلاهوكرتيلايندلالهأنوعدتمكنأك«نيريحتملاةلحم
.ملظمشحوهفوجوهرهظقوفجارسلاعضوينأملظملاتيبلا

ءةلطعمةشحوهنممكفاوجأو‹مكهاوفأبملعلاروننوكينأمكنعينغيالكلذك

مكعلقتنأايندلاكشوت«ماركرارحأكالوءءايقتأديبعكالونولمعيءاملعكالفايندلاديبعاي

«مکیصاونبمکایاطخذخأتمث«مکرخانمىلعمکبکتمث«مکهوجوىلعمكبلقتفمكلوصأنم
مكتاوسىلعمكفقويفىدارفةارعناّيدلاكلملاىلإمكملسيىتحمكفلخنمملعلامكعفديمث
.مكلامعأءوسبمكيزجيمث

هناحبسهللانأانغلبو:لاقيبساحملاباتكيفمالسلاهيلعىسيعنعيوراماذه

نعهركسبكعطقيفءايندلابحهركسأًاملاعكرمأيفرشتستالمالسلاهيلعدوادىلإىحوأ
.نيديرملايدابعىلعقيرطلاعاطقكثلوأ/يتبحمقيرط]1/۸٤[

دبألاكالهلامإضرعتمملاعلانإف«ملعلارطخمظعىلعلدترابخألانماهلاثمأوهذه



١٤۱ملعلاةرطنق

.ةداعسلاكرديملنإةمالسلامرحدقملعلايفضوخلابهنأوءدبألاةداعسلوأ

يبنلانأ:ًاعوفرموًافوقومهللاهمحرلبجنبذاعمنعيورامرابخألاهذهنممظعأو

.°”«عامتسالانمهيلإبحأمالكلانوكينأملاعلاةنتفنمنإ»:لاقمالسلاهيلع

ءملعوةمالستمصلايفوًاطخلاهبحاصىلعنمؤيالوءةدايزوقيمنتمالكلايفو

.رانلانملوألاكردلايفكلذفهريغدنعدجوينأبحيالفهملعنزخينمءاملعلانمف

نوهتوأهملعنمءىشهيلعدرنإفناطلسلاةلزنمبهملعىفنوكينمءاملعلانمو

۱.رانلانميناثلاكردلايفكلذفبضغهقحنمءيشب

ةجاحلالهأىريالوراسيلاوفرشلالهألهثيدحبئارغوهملعلعجينمءاملعلانمو

.رانلانمثلاثلاكردلايفكلذفًالهأهل

ىفكلذفنيفلكتملاضغبيهللاوءأطخلابىتفيفايتفللهسفنبصنينمءاملعلانمو

انلان .راسلانم

نمسداسلاكردلايفكلذفسانلايفًاركذوًالبنوةؤرمهملعذختينمءاملعلانمو
.رانلا

يفكلذففنأظعونإو«فنعظعونإف«بجعلاووهزلاهزفتسينمءاملعلانمو

وأبجعريغبكحضتنأكايإوناطيشلابلغتهيفتمصلاب۱یكىلعفءرانلانمعباسلاكردلا

.برأريغيفيشمت

هللادنعنزياموء؛برغملاوقرشملانيبامءانثلانمهلرشتنيلدبعلانإ:رخآربخيفو

eاح (۳e
.ملعأهللاو.«ةضوعبحانج

هنأهنعهللايضررمعنعيورام:اهنمةريثكففلسلانعكلذيفةيورملاراثآلاامأو

.تاعوضوملايفيزوجلانباءميعنوبأهاور:(1۲/۱)ينغملايفيقارعلالاق)۱9(

.(١/17)ءايحإلانمبيوصتلاوكيلع:لصألايف()
يتايلهنإ»:ةريرهيبأثيدحنمنيحيحصلايفواذكههدجأمل:(1۲/۱)ينغملايفيقارعلالاق()

.اةضوعبحانجهللادنعنزيالةمايقلاموينيمسلاميظعلالجرلا



ملعلاةرطنق١٤۱

:لاق؟ًاملاعًاقفانمنوكيفيكو:اولاق؛ملاعلاقفانملاةمألاهذهىلعفاخأامفوخأ:لاق

.بلقلالهاجناسللاملاع

ذيذلهمرحأنأهتوهشرثآذإملاعلابعنصأامىندأنأ:مالسلاهيلعدوادرابخأيفو

عاطقكثلوأيتبحمقيرطنعكدصيفايندلاهتركسأدقًاملاعينعلأستال:دواداي.يتاجانم

هتبتکابرهّیلِإدرنمدوادایءامداخهلنکفًابلاطيلتياراذ:دواداي.يدابعقيرط
1

ايندلابلطبلقلاتوموءبلقلاتومءاملعلاةبوقع:لاقهنأنسحلانعليقكلذلو

.ةرخألالمعب

.امهبايندلاتبلطاذِإةمكحلاوملعلاءاهببهذيامنإ:ءاملعلاضعيلاقكلذلو

نإف؛مكنيدىلعهومهتافايناللًابحُمملاعلامتيأراذإ:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

.بحأاميفضوخيبحملك

امیندأنإ:لوقيلجوزعهللانأبتكلاضعبيفتأرق:لاقهنأرانيدنباكلامنعو

.*هبلقنميتاجانمةوالحجرخأنأءايندلابحأاذإملاعلابعنصأ

بونذلاةملظبكملعروننيفطتالفًاملعتيتوأكنإ:هلخأىلإلجربتكو:لاق

.”مهملعرونيفملعلالهأىعسيمويةملظلايفىقبتف

ملعلايفيرجتو‹ءامكحلافئارظوءءاملعلاملععمجينممنكتال:نسحلالاقو

.ءاهفسلاىرجم

عناصفايندلالجاعيفامأ:لاقف؟ةمادنلوطأسانلايأ:ةنييعنبميهاربإلليقو

:دشنيو.طرفمملاعفتوملادنعامأوءهركشيالنمىلإفورعملا

بجعأنيدلابهاينديرتشينموىدهلابةلالضلاعاتبملتبجع

٩بجنيذنموهوهاوسايندب هنيدعابنمنيڏهنمبجعأو

.«اذبهج»:(10/۱)نيدلامولعءايحإيف()

.«اذبهج»:(١/١1)نيدلامولعءايحإيف(۲)

.قباسلاعجرملا(۳)

.قباسلاعجرملا)٤(

.قباسلاعجرملا)0(



١٢ملعلاةرطنق

.لحتراالإوءهباجأنإفلمعلابملعلافتهي:ءاملعلاضعبلاقو

[١٥1/1]ًاماظعتسارانلالهأهبفيطي/ًاباذعبذعيملاعلانإ»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو

.رجافلاملاعلاهبدارأ.«هباذعةدشل

ىقليفةمايقلامويملاعلابىتؤي»:لوقيٍلَيهللالوسرتعمس:لاقديزنبةماسأنعو

؟ًكلام:نولوقيفرانلالهأهبفوطيفىحرلايفرامحلاروديامكروديفهباتقأقلدنتفرانلايف

.٩«هیتآورشلانعيهنأوهيتآالوريخلابرمآتنك:لوقیف

لكنمنَعزْنلمث:ىلاعتهلوقيفهللامهمحرقرشملالهأنمانخياشمضعبلاقو
.انموقءاملعالإءالؤهنظأام:لاق.”«ائيعنحوٰلىَلَعدامهيأةع

.*«لهاجدباعورجافملاع:نالجريتمأكلهأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

؛لهاجدباعورجافملاع:ةعبرألبقنمنيدلاداسفءاجامنإ:فلسلاضعبلاقو

:دشنيو.رئاجناطلسوءنيدلابايندلابلاطو

اهنابهروءوسرابحأوكولملاالإنيدلادسفألهو

ملعينملليوو؛ةدحاوةرملمعيالوءملعيالنملليو:لاقهنأءادردلايبآنعو

.تارمعبسلمعيالو

اذام:مهلنولوقيفرانلالهأنمموقىلإةنجلالهأنمموقعلطي:لاقهنأيبعشلانعو

الوريخلابرمأنانكامنإ:نولوقيف؟مكييدأتلضفبةنجلاهللاانلخدأامنإو؟رانلامكلخدأ

:دشنیو.°هلعفت

ملظلايفضوخيداهكربلابرمأيروجفلابلماعو

.هدعبروكذملاةماسأثيدحىنعموهوظفللااذهبهدجأمل:(0۹4/۱)ينغملايفيقارعلالاق()

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقملاعلالدبلجرلاظفلبهيلعقفتم)۲(

.1۹:ةيالاميرمةروس()

ةياورنميمرادلاهاور:لاقو(1۳/۱)ينغملايفيقارعلاهيلعقلعوءهمامتبءايحإلايفيلازغلاهركذ()

.ثيدحلاردصدجأملومدقتدقوهوحنثيدحلارخأبًالسرمهيبأنعميكحنبصوحأالا
.(۱۳/۱)ءايحإلاعجار()



ملعلاةرطنق٤1

ىلاعتهللاىحوأفرافكلافيجنتننمدجتامسيواونلاتكش:لاقهنأيعازوألانعو
:دشنیوفمتنأاممنتنآءوسلاءاملعنوطباهيلإ

فحلملااذإحلملاحلصيامدلبلاحلمايءارقلارشعماي/[ب/۱]

ةسمخاهيفًاسيكناسرخنملجرهيلإلمحفهسلجمنمفرصنانسحلانأىوريو
لاقفةوسكهذهوءةقفنهذهديعسابآاي:لاقف«ربلاقيقدنمباوثأةرشعو«مهردفلآ

يسلجملثمسلجنمهنا‹كلذبانلةجاحالفكتوسكوكتقفنكيلإمضهللاينافاع:نسحلا

.هلقالخالوةمايقلامويىلاعتهللاىقلاذهلثمسانلانملبقواذه

لجر:نالجرةمألاهذهءاملع»:لاقهنألِييبنلانعسابعنيانعكاحضلاىورو

ريطهيلعيلصييذلاكلذفءًانمثهبرتشيملوءاعمطهيلعذخأيملوسانللهلذبفًاملعهللاهاتآ

ًاديسةمايقلامويىلاعتهللاىلعمدقينيبتاكلاماركلاو«ضرألاباودوءاملاناتيحوىاوهلا

هللادابعىلعهبضفايندلايفًاملعلجوزعهللاهاتآلجرو«نيلسرملاقفاريىتحًافيرش

ىلعدانمهيلعيدانيراننمماجلبًامجلمةمايقلاموييتأيًانمثهبىرتشاوءاعمطهبذحخأو
ًاعمطهبذخأوهللادابعىلعهبنضفايندلاىفًاملعهللاهاتآنالفنبنالفاذهقئالخلاسوؤر

.سائلباسحنمغرفيیتحبذعیف«انمثهبیرتشاو

ينثدح:لوقيلعجفمالسلاهيلعىسوممدخيناكالجرنُايوراماذهنمدشأو

هيلعهللاتاولصیسومهدقففهلامرثکویرثأیتحهللايجنیسومينئدحهللايجنیسوم

يفو«ریزنخهدييفومويتاذلجرهءاجىتحًارثأهلسحيالفهنعلأسيلعجفانيبنىلعو

هيلعیسومللاقف-ةلسلساهقنعيفبنرأبهءاجتاياورلاضعبيفو-«دوسألبحهقنع
هدرتنأكلأسأبراي:ىسوملاقف.ريزنخلااذهوه:لاق.معن:لاق؟ًانالففرعتأ:مالسلا

مدآهبيناعديذلابينتوعدولهيلإلجوزعهللا/یحوأف.اذههباصأاميفهلأسأىتحهلاحىلإ[ب/١]

٠”.يدلابايندلابلطيناكهنأل؛هباذهتعنصمِلكربخأينكلو«هيفكتبجأامهنودنمف

بیصيلهناحبسهللاهجوهبىغتبياممًاملعبلطنم»:لاقهنأيهنعةريرهوبأىورو

.(1۳/۱)ءايحإلاعجار(١)

.(١/١٠)ءايحإلايفرعشلااذهءاج(۲)

.فيعضدانسإبطسوألاىفىناربطلاهاور:(۱/٠1)ينغملايفيقارعلالاق(0)
0.(17ء١/11)ءايحإلاعجار(8)



٥٤ملعلاةرطنق

.ةمايقلامويةنجلافرغحيردجيملايندلانمًاضرعهب

عوشخلابةرخألاءاملعفصووملعلابايندلالكأبءوسلاءاملعىلاعتهللافصودقو

هباوَرَْشأَوِ»:هلوقىلإ4َباَتِكْلااوتوُأيذلاقايمهللاَدَحَذوايندلاءاملعيفلاقفدهزلاو
.ات

امَوللابنُمبنملبانكاِلْهَأنًِنَِو»:ةرخألاءاملعيفلاقو

.ةيالا4ْ.مهّبَرَدنِعْمُهْرُجامهل:هلوق

يفنورشحيةاضقلاوءءايبنألاةرمزيفةمايقلاموينورشحيءاملعلا:فلسلاضعبلاقو

.نيطالسلاةرمز

:لاقليهنآءادردلاوبیورو‹هملعبايندلابلطهدصقهيقفلك:ةاضقلاىنعميفو

ءلمعلاريغلنوملعتيوءنيدلاريغلنوهقفتينيذلللق:ءايبنألاضعبىلإلجوزعهللاىحوأ»

مهتنسلأ«باثذلابولقكمهبولقوشابكلادولجسانللنوسبليةرخألالمعبايندلانوبلطيو

ةنتفمهيلعنحتيألنوۋزهتسييبونوعداخييايربصلانمرمأمهبولقو‹لسعلانمىلحأ

.اناريحميلحلارذت

ةيرصيقمكروصقملعلاباحصأاي:لوقيانغلباميفيزارلاذاعمنبىيحيناكو

مکیناوأوءةينوراقمكبكارموءةيتولاجمكفافخأوءةيرهاظمكباوبأوءةيورسكمكتويبو

:دشنيوءةيدمحملانيأفةيناطيشمكبهاذمو؛ةيلهاجمكمثامو«ةينوعرف

ا

س

ا

ی ىلإ«ْمُكبِلِ
ص

بایاهلةاعرلااذإفيكفاهنعبئذلايمحيةاشلايعارو

[۴٥1/۱]ام:لاق؟هللا/فرعيالهنيعةَّرَفيصاعملانوكتنمنأىرتأ:نيفراعلاضعبلليقو
.ريثكبكلذنوداذهو.*ىلاعتهللافرعيالهنأةرخألانمهدنعرناايندلانوكتنمنأكشأ

هقحبملعلااوذخأملعلالهانأول:لاهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو

مهنكلوء؛ضرألالهأوهتومصلهأوهتکئالممهتبحألوهشرعقوفنمیلاعتهللامهبحأل

.۱۸۷:ةيآلانارمعلآةروس()
.۱۹۹:ةيآلانارمعلآةروس(۲)
.فيعضدانسإبربلادبعنباهاور:(١/١1)ينغملايفيقارعلالاق()

)۰/ءايحإلاعجار(8)

.(۱/١٠)ءايحإلاعجار)0(



ملعلاةرطنق١٤۱

لهأوءامسلالهأمهتقموءهشرعقوفنمىلاعتهللامهتقمفايندلاهباوبلطوهقحريغبهوذحخأ

.مهيلعاوناهوضرألا

انملعامبلمعلاانكرتانلهجامملعنعاناطبيذلانإ:لاقهنأزيزعلادبعنبرمعنعو
.انلاثمأهبموقيالًاملعانبولقىلاعتهللاثرولانملعامبانلمعولو

وهوهترخآىلإةريسنمملعلالهأنمنوكيفيك:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

!؟هبلمعیلالهبربخيلمالكلابلطينمملعلالهأنمنوكيفيكو!؟ءايندىلعلبقم
:اودشنأو

نيكاسملالاومأداطصيايزابهلملعلالعاجاي

نيناجەمللءاودتكامدعبانونجمترصدق

ملاعلارجافلانمهللابنوذوعتيمهوخويشلاتكردأ:لاقيرصبلاناسحنبحلاصنعو

.ةنسلاب

يفًاميظعىعدييذلاكلذفمّلعولمعوملعنم:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو
ملنموءنيفعضباذعلاهلفعاضييذلاكلذفلمعيملوملعنمو؛تاومسلاتوكلم

.ةيلهاجةتومتومييذلاملعيملولمعي

ملعنعىصعهنأل؛هتيصعميفملاعلاباذعفعاضيامنإو:فلسلاءاملعضعبلاق

دعباوكرتمهنأل.”«رالاِنلَقْسَألاكْرَدلأيفَنيِِاَمْلًَنإَ»:لجوزعهللالاقكلذلو
هللاولعجاممهنأعمىراصتنلانمًارشدوهيلاىلاعتهللعجوةفرعملادعباوصعوملعلا

ءاملعلاصضعبلوقيفةمحرلاةهجىلع)۲هللارَوَعمهلوق/نألًادلوهناحبس[ب/٤]

نمارشمهلعجف.€ةَكالَيُثِلَهللانِإ»:ًاضيأاولوقيملو.للااَبرْحَن»:كلذكو

.€ُمَعاَيأَنوُترْسَيامكهَنوُنرْعَي»:ىلاعتلاقةفرعملادعباوركنأمهنأل«ىراصتلا

.4اوُرُفَعاوُفَرَعامْمُهَءاَجاًمِلَف»:لاقو

.١٤٠:ةيآلاءاسنلاةروس(١)
۳۰:ةيآلاةبوتلاةروس(۲)
.۸:ةيآلاةدئاملاةروس(۳)

.۷۳:ةيآلاةدئاملاةروس(4)
۲:ةيآلاماعنألاةروس٦:ةيآلاةرقبلاةروس()
.8۹:ةيأآلاةرقبلاةروس(1)

 



ملعلاةرطنق

.اينلسافاتياهاتي٤ِْمهْلَعلتاو#:روعابنبمعلبيفىلاعتلاقو
غدو2°۶٤eو.- ."4هیهُكْرَْتوأْثّهلَيهلَعلمحتنإبلكلالتمكهلق:لاقىتح

ىلإذخأفًاباتكيتوأهنأل«تاوهشلاىلإثهليوهفتؤيملوأةمكحلايتوأءاوسيأ

:كرابملانبالاودشنأوء٠"”تاوهشلا

نيدلابكاينديفنيزتلارذ

لمعنمفوصلاسابلسابللاسيل
ثعشيفنابهرلاعمسابللااذه

هرجتملًاتوناحءرملاحتفيدق

قلغالباتوناحنيطاسألانيب
ةظعومتركفولفهكلاةروسيف

اهبتلمعنإىرخأنيساوطلايفو
ةيهانفهكلايفتركذيتلاام

ةرجازفىرخألاصصقلاةيآو

نيزاوملابىزاجتمويللمعأو
نيناجملاكًارعشكذخألالو

نيبامهرللةاجنهارتلهف
نيدلابتوناحلاكلتحتفدقف

نىيكاسملالاومأنيدلابعاتبت

نيطاسألانيبعدخنعكاهنت

نيساوطلاتايابداشرلاتل

نيكاسملالاومأمثءايرلانع

نيعارفلالاشمأربكتلانع

٧٤۱

الءرهنلامفىلعتعقوةرخصلثمءوسلاءاملعلثم:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

شحلاةانقلثمءوسلاءاملعلثموءعرزلاىلإصلخيءاملاكرتتيهالوعاملاتبرشيه
.“ىتوملاماظعاهنطابو«ةرماعاهرهاظروبقلالثمكونتناهنطابو«صجاهرهاظ

.لاملانمرشأهاجلابلطلبةرخألاءاملعقحلتهبطقفلاملا)كرتبنأننظتالو

[5٥1/1°]ناميلسنبانع/ليقكلذلو.ايندلاباوبأنمبابانثدح:ءاملعلاضعبلاقكلذلو

ىلإنكردقفشاعملابلطيفرفاسوأجوزتوأثيدحلالجرلابلطاذإ:لاقينارادلا
قيرطيفهيلإجاتحياليذلاثيدحلابلطوأةيلاعلاديناسألابلطهبدارأامنإو."اينالا
.ةرخألا

)۱(

)۲(

)۳(

)٤(

)0(

)1٦(

)۷(

.١۷٠:ةيآلافارعألاةروس
.١۱۷:ةيألافارعألاةروس
.(١1ء1١/۹405)ءايحإلاعجار

.قباسلاردصملاعجار

.ىنعملاحاضيإلءابلاتفضاو.«كرت»:لصألايف

.(١/11)ءايحإلاعجارورشبلئاقلا

.(١/٠1)ءايحإلاعجارورشبلئاقلا

٠١٠/م٠/جتاريخلارطانق

 



ملعلاةرطنف۸٤۱

.°”دلولاولهألاولاملاةنتفنمدشأثيدحلاةنتف:لاقهنأيروثلانعو

اذهو؛ثدحفهتشتملاذإو«ثدحتالفثدحتنأتيهتشااذإ:مهضعبلاقكلذلو

يفهتوهشباجأنمفايندلايفميعنلكنممظعأداشرإلابصنموةدافإلاهاجبذذلتلانأل

.ملعأهللاو.هتعفنموهاجلارجثدحتلابهدصقناكاذإيدنعاذهو.ايندلاءانبأنموهفكلذ

هللادنعًالاحسخأايندلاءانبأنموهيذلاملاعلانيبتاهاندروأيتلاراثآلاورابخألاهذهف

لمعلاهنمةرخألاوايندهلكملعلا:فلسلاضعبلاقاذهلوءةمايقلامويلهاجلانمًاباذعدشأو

الإىركسءاملعلاوءءاملعلاالإىتوممهلكسانلا:لاقو.صالخإلاالِإءابههلكلمعلاو«هب

.هبهلمتخياميرديىتحلجوىلعصلخملاو؛نيصلخملاالإنورورغمنولماعلاونيلماعلا

.ةمتاخلانسحوقيفوتلاهلأسنهللاو

عساتلابابلا

ةرخألاءاملعوايثدلاءاملعنیبةزييملاتامالعلايف

لصوتلاوايندلابمعنتلاملعلانممهدصقنيذلامهو.ءوسلاءاملعايندلاءاملعبينعنو
.ةمدقتملاراثألاورابخألامهيفتدرونيذلامهو‹'"اهلهأدنعةلزنملاواجلاىلإ

ةمايقلاموينوبرقملانوزئافلامهفهلنيلماعلاهناحبسهللابءاملعلاةرخألاءاملعبينعنو

ةراقحكردينأءعفانلاملعلاتاجردلقأنإفءايندلاهملعببلطيالنأ:اهنمتامالعمهلو

.اهكلمةلالجواهميعنءاقبواهماودوةرخألامظعكرديوءاهمارصناواهترودكواهتسخوايندلا

تطخسامهادحإتيضرأامهمنيترضلاكامهنأو«ناتداضتمةرخالاوايندلانأ/ملعيو [ب/]

يتفككامهنأوءرخآلانعتدعبامهدحأنمتبرقامهمبرغملاوقرشملاكامهنأوءىرخألا
غرافرخآلاوءولممامهدحأنيحدقكامهنأو«ىرخألاتفخامهادحإتحجرامهمنازيملا
اهترودكوايندلاةراقحملعيالنمنإفرخأآلانمغرفتكلذكامهدحأيفبصتامردقبف
دشرتةبرجتلاوةدهاشملانألل؛لقعلادسافوهفاهنموفصياممارصنامثءاهملأباهتذلجازتماو

وهفاهماودوةرخألامظعملعيالنمنإو؟هللقعالنمءاملعلانمنوكيفيكفكلذىلإ

.ناميإلابولسمكرشم

.قباسلاردصملاعجار(١)

.(8/۱٥)ءايحإلاعجار)۲(



۹٤۱ملعلاةرطنق

عمجلانإوءةرخألاوايندلاةداضمنمنِإو؟هلناميإالنمءاملعلانمنوكيفيكف

هلونمنآرقلابرفاکوهلبمهلكءايبنألاعئارشبلهاجوهفعمطمريغيفعمطولاحمامهنيب

؟ءاملعلاةرمزنمدعيفيكف هرخآىلإ

دقنمحرلانمديعبناطيشلاريسأوهفايندلاىلعةرخالارثؤيملمثهلكاذهملعنمو

.'هتجردهذهنمءاملعلابازحأنمدعيفيكف‹هتوقشهيلعتبلغو‹هتوهشهتکلهأ

دنعاوسلجتال»:لاقهنأويهللالوسرىلإًاعوفرموًافوقومرباجنعيوردقو
ءايرلانموءنيقيلاىلإكشلانم:سمخىلإسمخنممكوعديًاملاعلإملاع[لك]

ىلإةوادعلانموءعضاوتلاىلإربكلانموءدهزلاىلإةبغرلانمو«صالخألاىلإ
.”ءةحيصتنلا

. ةايخْلاالإذربملواتركْنَعىْتنَمْنَعنضر:مالسلاهيلعهيبنلهناحبسهللالاق

.”«مذيْلانممْتيايلا
ًةاَيَحَلَنوُديِربيَلاقهيزيفِهمْوقىلَعجرف:نوراقنعًارابخإىلاعتلاقو

.ةيالا°'«وُراَقيتواملثاتلتيايايلا

[۷١1/۱]/”ًاحلاَصَلِمَعَونسامِليَحهللااونْمُكَلبَوهلعاوُيوُأَنيِذَلالاو:لاقم

.ةيآلا

كلذبفرعفاهتراقحوايندلاةساسخواهيفهللاباوثوءةرخألارادقمملعلالهأفرعف

.ملعأهللاو.لاهجلا

:یلاعتهللالاق«هبلماعلوأوهوالإءيشلابرمأياللبقفاالاهنمو

.€مُكَسْفَأنوموربابسالانوما

.(۱/١٠)ءايحإلايفقبساملكعجار()

.(١/17)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام()
.(١/66)ينغملايفيقارعلاهلاقتاعوضوملايفيزوجلانباو.ةيلسلايفميموبهاور(۳)

۳۰:ةيآلامجنلاةروس(8)

.۷۹۸۰:ناتيآلارصصقلاةروس(0)

.۷۹٠۸۰:ناتيآألا_صصقلاةروس()
.44:ةيآلاةرقبلاةروس(۷)
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4

أألب$:مالسلاهيلعبيعشةصقيفىلاعتلاقو .۷نعئاهأاتیکمکی

.هلنيلعافلاركنملانعنيهانلاهللانعلو

كسفنظعميرمنباايمالسلاهيلعىسيعىلإىحوألجوزعهللانأهنعىورياميفو

:دشنأو."ينميحتسافالإوكريغظعفتظعتانإف
اهيتأتتنأًارومأهنمتبعدقمهتمتحبصأدقسانلاظعاواي

”قهيراوينإامةيدابسانللهتروعوًاباوثأسانلايساكاي

ةدبعلبقةمايقلامويمهبأدبيءاملعلانمةقسمفلانأيغلب:لاقهنأليضفلانعو

.)40(
.ناثوألا

اولمعفًاملعسانلاملعلجرنمةرسحدشأةمايقلايفسيل:لاقهنأمصألامتاحنعو

.*[وه]كلهوهببسباوزافف«هبوهلمعيملوهب

امكبولقلانعهتظعومتلازهملعبلمعيملاذإملاعلانإ:لاقهنأرانيدنبكلامنعو

:دشنيو."افصلاىلعةرطقلالزت

فحاميأكمالكظفحاوظفللاةلقكناسلدّوع

ظ

ظعولاىلإًاجاتحمتحبصأدقولاجرلاظصعتنأكايإ

رخآءاملعنموجنينل:لاقهنأهللامهمحرلبجلاخياشمنمرصنيبأخيشلانعو

.دحأمهنمتلفیالدودلاهجلاف؟لاهجلافيكفءاملعلايفاذه:لاق

مههامشصضرعتتناكموقبيبيرسأةليلتررم»:لاقهنأ/مالسلاهيلعيبنلانعو[ب/۸]

.۸۸:ةيألادوهةروس(١)
.(١/11)ءايحإلاعجار(۲)
تايبألانميأيفدريملفيناثلاتيبلانودةديصقيف(1۳/۱)ءايحإلايفهوحنبلوألاتيبلاءاج(۳)

.ةروكذملا

.قباسلاردصملاعجار)٤(

.قباسلاردصملانمنيفوقعملانيبام()

.قباسلاردصملاعجار()



١١۱ملعلاةرطنق

:دشتيو."«هلعفنالوريخلابرمأنانكانإ:اولاق؟متنأنم:تلقفراننمضيراقمب

ميظعتلعفاذإكيلعراعهلثمبيتأتوءيشنعهتتال

ميكحتنأفهنعتيهتنااذإفاهينعاههنافكسفنبًادباف

ميلمتنآفيتأتاملشميفوهتملفهيفسلاعمتيرجاذإف

.متملعامباولمعتىتحاوملعتملامملعاوبلطتال:ليجنإلايفنأىوريو

:لاق«ربتعتينبلقاهيلعبوتکمرجحبتررم:لاقهنأمهدأنبمیهاربإنعیکحیو

!؟٩ملعتالامملعبلطتفیكفلمعتالملعتامبتنأ:بوتكمهيلعاذإفهتبلقف

ءبولقلاةبوذعهيفحلمتنامزسانلاىلعيتأيس:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

حلملاتاوذخابسلالثممهئاملعبولقنوكتف‹هملعتمالو‹ملاعذٹمويملعلابعفتنيالو

.ةبوذعاهلدجتالفءامسلارطقاهيلعلزني

هللامهبلسيكلذدنعفةرخألانعاهراثيإوايندلابحىلإءاملعلابولقتلاماذإكلذو

هنأهاقلتنيحمهملاعكربخيفمهبولقنمىدهلاحيباصمءىفطيوءةمكحلاعيبانيىلاعت

نألالإكلذاموهالإهلِإاليذلاهللاوفبولقلابدجأاموٍذئموينسلألابصخأامف

ءهللاىلعءيرجهللابفوخمنممكو٩هللسانهللابرکذمنممک:كامسلانبالاقو

ءیلاعتهللانمرافلجوزعهللاىلإعادنممكوءهناحبسهللانمديعبهللاىلإبرقمنممكو
.هلالجلجهللاتايآنم“"خسفنملجوزعهللاباتكللاتنممكو

[1/19۹]تنزةأرمالثمك/هبلمعيالوملعلاملعتييذلالثم:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

.°”داهشألاسوژؤرىلعةمايقلا

1۲(۱/0)ينغملايفيقارعلاهلاق«سنأثيدحنمنابحنباهاور()

.(١/1۳)نيدلامولعءايحإعجار()

.«خلسنم»:قباسلاردصملايف(8)

.قباسلاردصملا(0)
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هنوعبتيفميظعقلخلادنعهردقنألل؛ملاعلاةلزاورذحا:لاقهنأهللاهمحرذاعمنعو
۔هتلزىلع

.ملاعةلزنهادحإ:نامزلامدهينهبثالث:"[رمع]لاقو

باحصأنمةرشعينڻدح:لاقهنأمنغنبنمحرلادبعنعلوحكمنعيورو

اوملعت»:لاقفيهللالوسرانيلعجرخذإءءابقدجسميفملعلاسردنانكانإويهللالوسر

.”هولمعتىتحهللامكرجأينلفاوملعتتنأمتتشام

.°”عوشخلابهذبارعإلاءاجاذِإ:يعازوألانعو

ملفانلامعأيفانحلو‹نحلنالفانمالكىفانبرعأدقل:لاقهنأمهدآنبميهاربإنعو

11©و

وهوقحلابىضقضاق:ةثالثةاضقلا»:َْيلاقدقوءيضاقلالثمملاعلالثمنأملعا

.«رانلايفامهفملعيالوهوىضقوأملعيوهوروجلابىضقضاقوءةنجلايفكلذفملعي
‹نودهزيالوايندلايفسانلانودهزيءاملعنامزلارخآيفنوکي:لاقهنأبعکنعو

نولكأيءةرخأآلاىلعايندلانورثؤينوتأيوةالولانايشغنعنرهنيو«نوفاخيالونوفوخيو
ءلاجرلاىلعءاسنلارياغتتامكملعلاىلعنورياغتيءارقفلانودءاينغألانوبرقيمهتنسلأب

.رمحرلاءادعأنورابجلاكتلوأريغسلاجاذإهسيلجىلعمهدحأبضغي

:ليق.«ملعلابمكقبساميرناطيشلانإ:لاقهنأويهللالوسرنعيوردقو

.“لمعاموتوميىتحافوسملمعللوءالئاقملعلايفلازيالف

.قباسلاردصملا()

.قباسلاردصملانمنيفوقعملانيبام(۲)
ثيدحنملمعللملعلاءاضتقاباتكيفبيطخلاو؛ميعنوبأويدعنباهدنساوءربلادبعنباهاور(۳)

1۳(۱/0)ىتغملاىفىقارعلاهلاق.حيحصدنسبذاعمىلعًافوقوميمرادلاهاورو؛فیعضدنسبطقفذاعم
9.(1۳/۱)ءايحإلاىفىلازغلا(٤)

.(1۳/۱)ءايحإلايفيلازغلا(0)
.(۱/64)ىتغملايفيقارعلاهلاقحيحصوهوةديربثيدحنمننسلاباحصأهاور(1)
O.(14/۱)ءايحإلايفيلازغلا(۷)

.فيعضدنسبسنأثيدحنمعماجلايفثيدحلا(1/14)ينغملايفيقارعلالاق(۸)

 

 



۳٥۱ملعلاةرطنق

٠°ةيشخلاملعلاامنإو‹تاياورلاةرثكبملعلاسيل:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

[ب/٦۱].”ةياعرلامهتمهءاملعلاوءةياورلامهتمهءاهفسلا:نسحلالاقو/

هيفتحصاذإنسحلهرشننإو؛نسحلملعلابلطنإ:لاقهنأرانيدنبكلامنعو

."نيشهيلعٌنرثؤتالويسمتنيحىلإحبصتنيحنمكمزليامىلإرظنانكلوةينلا

يتأيسوالمعهتساردمتذختافهبلمعیلنآرقلالزنا:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

ءءاودلافصييذلاضيرملاكلمعياليذلاملاعلاو«مكرايخباوسيلءانغلالثمهنوغتبيموق

."”هدجيالوةمعطألاذئاذلفصييذلاعئاجلاو

ملعلانمناسنإلاعاطقنايفليضفلاو”€َنوُمِصَتمِملَوْلَاُمُكَلَوَ»:لوقيهلثميفو
.ملعلابجومبلمعاذإملعلاىلإلمعلانعهعاطقتاوألمعلاىلإ

لمعلاو«لهجنملهبلمعلانملضفأملعلا:لاقهنأوهوهيفيرهزلانعيكحاموه

.ملعنململعلانملضفأ

نعيوردقفضرفيفرصقيملوبجاوبلخيملاذِإةدابعلاوملعلانيب,املضفامأف

عفشتىتحدثتاملاعلللاقيوءةنجلالخدادباعلللاقيفدباعلاوملاعلاثعبي»:لاقهنأِيَييبنلا

.ملعأهللاو.«سانلل

معنتلاو«معطملايفهفرتلاىلإلئامريغملاعلانوكينأ:ةرخألاءاملعتامالعنمو

كلذيفهبشتيوكلذعيمجيفداصتقالامزليلبنكسملاوساسألايفلمجتلاو«سبلملايف

نبيلعرحلاوبأركذامك.كلذميمجيفلقألابءافتكالاىلإليميوءحلاصلافلسلاب

هللاةعاطصالخإدعبوءمالسإلاةفرعمدعبوىدهلادعبلضتوءرصبلادعبىمعتنأيخأاي

الونايسنلهأاونوكيملوبعلالووهللهأاونوكيمليهنلاوبابلألايلوأنإف؛ىوقتلاب
ميعنباحصأاونوكيملوءاهشيعبياطموايندلابذذلتلهأالوءةرتفالوةحارلهأالوةلفغ

.(١/14)ءايحإلايفيلازغلا()

.(1١/14)ءايحإلايفيلازغلا)۲(

.(۱/14)ءايحإلايفيلازغلا()

.(١/14)ءايحإلايفيلازغلا)4(

.۱۸:ةيآلاءايبنألاةروس(9)
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الوءلاميفةبغرلهآالوءربكالوءاليخباحصأالوءرقبالولبإلهأالو/رخفالو/]

]أ/١٦۱[

ةقافلالهأهباورثآو«مهسفنأنعهوصقناًاريثكناكنإفىلاعتهللامهاطعأامالإدلوالولهأ

.نوينعمهبمهيڏلاوهباولکو

ملامعبشلانممهيلإبحأعوجلاناكوءرثكألانممهيلإبحأايندلانملقألاناكف

بحأرقفلاناكو«ركذأوىجرأعوجلايفو«فوخأمهسفنأىلععبشلايفمهوءاودهجي

يذللءاخرلانممهيلإبحأءالبلاناكوهلهأنعهبمهراثتتساومهلسيلاممهسبحوركشلا

تايشعلانيلاطباونوكيملوءءاخرلايفمثلانمنوفاخيوىالبلايفرجألانمنوجري

نوديرييشعلاوةادغلابمهيرنلوعدينيذلاعممهسفنأنوربصياوناکمهنكلو‹ىحضلاو

.ههجو

‹مهنعهللايضرةباحصلالاوحأوءمالسلاهيلعيبنلالاحاهيفركذةليوطةلاسريهو

.ةمئألالئاسرباتكيفةبوتكميهوةرخألايفمهتبغروءايندلايفللقتلايف

لبجلاخياشموءبرغملالهأوقرشملالهأنمنيملسملاخياشملاوحأكلذكو

ذإباتكلالوطيالثلانهكلذتكرت-ايندلايفمهدهزوةشيعملايفمهداصتقايفهللامهمحر

ايلامُكناَبحىفمُكناَيَطْمُينَحَْأِو:ىلاعتهللالوفكلذيفيفكيو-هعضوماذهسيل
(DA eetبدلامحيفمكَِيطمتا:ىل1يفکی

.ةيالا«اهبْمّنْعَتَمَتْساَو

.ياورسلَواوُيَرْشَأَواول:ىلاعتهلوقو

اَمَكَنوُنُكأَيَونومياورَفَكَنيِذَّلاَو»:ايندلاءانبأرافكلانعًارابخإلئاقنمزعهلوقو
.ةيآلااملالكَ

اموهفتح/ذخأهيفكياممرثكأايندلانمذخأنم»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعىوريو
.ارعشي

بياطأنولكأيموقيدعبيتأيس»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعيبساحملاباتكيفو

.٢٠:ةيآلافاقحألاةروس(١)
.۳۱:ةيآلافارعألاةروس(۲)
.١۱:ةيآلادمحمةروس(۳)



١٥۱ملعلاةرطنق

ةرفنوبكريوءاهناولأوبايثلانيلأنوسبليوءاهناولأوءاسنلالمجأنوحكنيوءاهناولأوةمعطألا

ايندلاىلعنيفكاعمنقتالريثكلانمسفنأوءعبشتالليلقلانمنوطبمهلءاهناولأوباودلا

مهاوهونوهتتياهرمأىلإمهبرنودابروءمهتهلآنودةهلآاهوذختاءاهيلإنوحوريونودغي

مكفلخفلخو‹مكبقعبقعنمنامزلاكلذكردأنملهللادبعنبدمحمنمةميزعفنوعبتي

كلذلعفنمو:«مهريبكرقويالو؛مهزئانجعبتيالو؛مهاضرمدوعيالوءمهيلعملسيالنأ

.«مالسإلامدهىلعناعأدقف

.هْىَوقَلَأداَرلأريَنإاوُدَوَرَنَو»:نيملسمللًابطاخمىلاعتهللالاقو

.عتمتيرفاكلاونيزتيقفانملاودوزتينمؤملا:فلسلاضعبلاقو

نكلوءروظحمالو«مارحبسيللالحلابمعنتلاوحابملابنيزتلانأاذهيفقيقحتلاو

بابسأةرشابمبالإنكمتالمعنتلاةمادتساوهكرتهيلعقشيىتحهبسنألابجويهيفضوخلا
.ةنهادملانميصاعملاباكترااهتاعارمنممزليبلاغلايف

‹كلذبانتجامزحلاوءاهبعتمتلاوءايندلابسكلجألرومأومهتاءارموقلخلاةاعارمو

ايندلايفضوخلاعمةلوذبمةمالسلاتناكولوءةتبلااهنمملسيالايندلايفضاخنمنأل

:لاقوملعلابزرطملاصيمقلاعزنىتحايندلاكرتيفغلابيمالسلاهيلعيبنلاناکاملدحأل

.«يتالصنعينتلغشاهنإ»

.«ًادبأهسبلأالفاذهامأ»:لاقمثهبیمروةبطخل|ءانثأيفبهذلامتاخًاضيأعزنو

[ب/۴١٠]اَهيأاي:مالسلاهيلعهيبنلىلاعتلاقوهعضوم/يفهللاءاشنإيتأيساممكلذريغىلإ
.ةيآلا”«اهََيزَواينداةويَحْلاخربَرْعْنُكنإَكجاَوْرَأللفئيلا

عمحابملادودحىلعفوقولافءاهيفنضخاذإفيكفاينالاةنيزندرأاذِإنهقارفبهرمأف

نمنيقيلالهأالإهيلعىوقيالريسعتاروظحملارئاسوءءايرلاوءةنهادملانمةمالسلا
نيذلاةيشخلاو«فوخلانمديعبوهوميظعهرطخحابملابمعنتلاونيقفوملاءايوقألاءاملعلا
.ةرخألاءاملعتامالعنمامه

‹تاروظحملابساكملاهبشيفىقرغلاانلاثمأيفكنظامفضحملالالحلايفاذه
_—_-

.۱۹۷:ةيآلاةرقبلاةروس)۱(

.۲۸:ةيآلابازحألاةروس()



ملعلاةرطنق١١۱

لكوتلاودهزلايفايندلانمةاجنلاوءللقتلايفحابملانمةمالسلالب‹تامومذملاعماطملاو

.ةمتاخلانسحعمقيفوتلاوةمصعلاهلأسنىلاعتهللاو

ةرخألايفمفانلاملعلاليصحتبملاعلاةيانعنوكتنأ:ةرخألاءاملعتامالعنمو

يفاهعفنلقييتلامولعللًابنجتموأًاللقتمنوكيوءىلاعتهللانمبرقلاوةعاطلايفبغرملا

.ىلاعتهللاركذنعدصتوءليقلاولاقلاوءلادجلااهيفرثكيوءةرخألاقيرط

بئارغنمينملعهللالوسراي:لاقفمالسلاهيلعيبنلاىلإءاجالجرنأيوردقو
؟ملعلاسأرامو:لاق.؟«هبئارغنعلأستىتحملعلاسأريفتعنصامو»:هللاق؟ملعلا

هللاءاشام:لاق.؟«هقحيفتعنصام»:هللاقمعن:لاق؟«هناحبسهللاتفرعله»:لاق

لاقءهللاءاشام:لاق؟«هلتددعامف»:ٍوْلَيلاقمعن:لاق؟(توملاتفرعله»:ٍْيَيلاف

.”«ملعلابئارغكملعنلاعتمثكلانهاممكحافبهذا»:ٍوألي

‹يخلبلاقيقشذيملتمصألامتاحنعيورامسنجنمملاعلاملعتنوكينأيغبنيلب

تملعتامف/:لاق.ةنسنيئالثوثالثذنممتاحلاقف؟ينتحبصمكذنم:قيقشهللاقذإ0

كعميرمعبهذنوعجارهيلإانإوهللانإ:قيقشلاق.لئاسمنامث:لاق؟ةدملاهذهيفينم

:لاقف.بذكأنأبحأالواهريغملعتأملذاتسأاي:لاق!!لئاسمنامثالإينمملعتتملو

دحاولكتيأرفقلخلااذهىلإترظن:متاحلاق.اهعمسأىتحلئاسمنامثلاهذهتاه

تانسحلاتلعجفءهقرافربقلاىلإلصواذإفربقلاىلإهبوبحمعموهو؛هبوبحمبحي

ترظن:لاق؟ةيناثلاامفمتاحايتنسحأ:لاق.يبوبحميعملخدربقلاتلخداذِإف«يبوبحم

يهحلاإفیوهنعَسَملأیهنوهيرَماَقَمَفاَعْنَماًأَو>:لجوزعهللالوقىلإ
رقتسأىتح«ىوهلاعفديفيسفنتدهجاف‹قحلاوههناحبسهلوقنأتملعف.4٩یَوَمْلَ

هعمنملكتيأرفقلخلااذهىلإترظنينإ:لاق؟ةثلاثلاامف:لاق.ىلاعتهللاةعاطىلع

اَمَودقنيمُكدْنِعامل:لجوزعهلوقيفترظنينمث‹هظفحوهعفررادقموةميقهدنعهلءيش

امف:لاق.هدنعيلیقبیلهيلهتهجو«رادقموةميقهلءيشيعمعقواملكفيقةاللادنع
بسحلاولاملاىلإعجريمهنمدحاولكتيآرفءقلخلااذهىلإترظنينإ:لاق؟ةعبارلا

ًالسرمروسملانبهللادبعثیدحنمربلادبعنباوءامهلةضايرلاباتکيفميعنوبأوءينسلانبااور)۱(

.ًادجفيعضوهو

1:ةيالاتاعزانلاةهروس9

.۹7:ةيآلالحتلاةروس(۳)



\0۷ملعلاةرطنق

ْمُكَمَرُكَأنإ:ىلاعتهللالوقىلإترظنمثءءيشاليهاذإفترظنف«بسنلاوفرشلاو
:لاق؟ةسماخلاامف:لاق.ًاميركهللادنعنوكأىتحىوقتلايفتلمعف.ېکاَقهللادنع

هلكاذهلصأوءاضعبمهضعبنعليو«ضعبيفمهضعبنعطيمهوقلخلااذهىلإترظنينإ
."نداةوَيَحْلَاينْمُهَتَشِمَمْمُهَيَبمستنحن:لجوزعهلوقىلإترظنمثدسحلا

.قلخلاةوادعتكرتفهناحبسهللادنعةمسقلانأتملعوءقلخلاتبنتجاودسحلاتكرتف

مهضعبلتاقيوضعبىلعمهضعبيغبيقلخلااذهىلإترظنينإ:لاق؟ةسداسلاامف:لاق

[ب/١٦٠]هدحوهتيداعف/.هوُدَعُهوُدْحَتاَفوُدَعْمُكلَناَطْيَشلانإ:ىلاعتهللالوقىلإتعجرفًاضعب

امف:لاق.قلخلاةوادعتكرتويودعهنأهيلعدهشهللانأل؛هنميرذحذخأيفتدهتجاو

لذيفةرسكلاهذهبلطيمهنمدحاولكتيأرفءقلخلااذهىلإترظنينإ:لاق؟ةعباسلا

الإضْرَألايفبادنِاَمَوِ»:ىلاعتهللالوقىلإترظنمثءهللحيالاميفلخديوسفن
هللامبتلغتشافاهقزرهللاىلعيتلاباودلاهذهنمدحاوينأتملعف.4اهّمْزرهللاٰىلَع
مهتيأرفقلخلااذهىلإترظنينإ:لاق؟ةنماثلاامف:لاق.هدنعيلامتكرتوءّيلعىلاعت

لکف«هندبةحصىلعاذهو«هتعانصىلعاذهو«هتراجتىلعاذهو«هتعيضىلعاذهنيلكوتم
للاكقفومتاحاي:قيقشلاق.يبسحوهفهللاىلعتلكوتفقولخمىلعلكوتمقولخم

نامثلاهذهىلعروديوهوميظعلاناقرفلاوروبزلاوليجنإلاوةاروتلاملعيفترظنينإف

.°”ةعبرألابتكلالمعتسادقفاهلمعتسانمف«لئاسم

نولغتشيفايندلاءاملعامأوءةرخألاءاملعهلنطفتلاوهكاردإبمتهيامنإملعلانمنفلااذهف
مهينعمهلكءايبنألااهبتثعبيتلامولعلاهذهلاثمأنولمهيوهاجلاولاماباستكاهبرسيتيامب
.ةرخألاقيرطملعتنعضرعأوتاموصخلاولادجلاوىواتفلالئاسمملعتينملاثمف.مالسلا

قيضتقويفًاقذاحًابيبطفداصدقوءةريثكللعهبضيرملجرلثملامعألاتافآو

يذلاةمهمكرتوبطلابئارغوءةيودألاوريقاقعلاةيصاخنعلاؤسلابلغتشافهتاوفىشخي

.هبذخاۇموه

.١۱:ةيآلاتارجحلاةروس(١)
.۳۲:ةيآلافرخزلاةروس()
.٦:ةيآلارطافةروس()
.٦:ةيألادوهةروس(8)

.(١/56415)ءايحإلايفيلازغلاكلذركذ)0(

.(15£١/6)ءايحإلايفيلازغلاكلذركذ)١(

  
 



ملعلاةرطنق س۸٥

هنإدييأتلاوةمصعلاوقيفوتلاونوعلاهلأسنهناحبسهللاوهفسلاضحمهللارمعلكلذو

۔بیجمبیرق

ةبقارمونطابلاملعملعتبملاعلامامتهارثكأنوكينأًاضيأةرخألاءاملعتامالعنمو

لامعألاةرشابموءةدهاجملاةدشوةبقارملاةوقب/هكولسوةرخآلاقيرطةفرعمو«بلقل1/10

ركفلايفامببلقلاروضحعم"ةولخلايفىلاعتهللعمسولجلاوءةنطابلاوةرهاظلا
.""”فشكلاعبتموماهلإلاحاتفمكلذفهاوسامنعىلاعتهللاىلإعاطقنالاو

ىلعرصتقمنممکو؟ةملكبهعومسمةزواجمىلعردقيملوهملعتلاطملعتمنممكف
اممكحلافئاطلنمهللجوزعهللاحتفءبلقلاةبقارمعملمعلايفرفوتمملعتلايفمهملا

.بابلألايوذلوقعهيفراحت

.«ملعيملامملعىلاعتهللاهثروأملعامبلمعنم»:َييبلالاقكلذلو

الو؟ەبلزنينمءامسلايفملعلا:اولوقتالليئارسإينباي:ةيفلاسلابتكلاضعبيفو

مکیولقيفلوهجمملعلاهبيتأيربعينمرحبلاءارنمالوهبدعصينمضرألاموختيف
ىتحمكبولقيفملعلارهظأنيقيدصلاقالخأباوقلختوءنييناحورلابادابيدينيباوبدأت
.٩کرمغیفمکیطغي

:يلاقاملرهاظلاملعىلعمكاح«نطابلارونلاببلقهلنمبلقكردأنإالولو
.«كوتفأو‹كوتفأوءكوتفأنإوءةصباوايكبلقتفتسا»

اذإفءهبحأىتحلفاونلابيلإبرقتييدبعلازيال»:لاقهنأهناحبسهللانعىورياممو
.ثيدحلا..ًارصبوءأعمسهلتنكهتببحأ

.*”«ةمكحلاىقليهنإفهنماوبرتقافًادهزوًاتمصيتوأدقلجرلامتيأراذإف:ربخلايفو

.ركذلاوركفتلاءانثألغاشهلغشيالىتحىلاعتهللاركذلةولخيفسولجلاديري()
.الفبويغلافشكديريناكنإو«معنفءايشألاومولعلاضماوغفشكديريناكنإ(۲)
.(١/٠۷)ينغملايفيقارعلاهلاقهفعضوسنأثيدحنمةيلحلايفميعنوبأهاور(۳)
.(۷۱/۱)ءايحإلاعجار(٤)

-يلازْغلا-فلؤملاهركذامكةيلحلايفوهو«هرصبوهعمستنك»:ظفلبةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم(0)
.(١/٠۷)ينغملايفيقارعلاهلاق.فیعضدنسبسنآثیدحنم

.(۱/۷۰)ينغملايفيقارعلاهلاق«فیعضدانسإيدالخنباثیدحنمهجامنباهاور(٦)

 



۹١۱ملعلاةرطنق

.«هبلقنمةمكحلاعيبانيترهظًاموينيعبرألجوزعهللصلخأنم»:رخآثيدحيفو
:ىلاعتهلوقلًاقيدصت«ةدهاجملاىلعةبظاوملاولمسنمدهرثكأدافتسيامنإملعلااذهو

ةيآلااتلسُمُهَنَيِدَهَلايفاوُدَماَجَنيِذَلاَو»

نيقيلانإف؛نيقيلاةيوقتبةيانعلاديدشملاعلانوکن:ًاضيأةرخألاءاملعتامالعنمو

[ب/۷٦۱]بلقللحتفتيمث-هلئاوأينعأ نيقيلاملعملعتنمدبعلل/دبالونيدلايفلاملاساروه

.هقيرط

.نقيااوملعت»:لاقو.لکناميإلانيقيلا»:لاقهنألِييبنلانعيورو

اوبظاوو‹نيقيلاملعمهنماوعمساونينقوملااوسلاجهانعم:لاقهباتكيفيلازغلانعيور

."لمعلانمريثكلانمريخهنمليلقو«مهنيقيىوقتامكمكنيقيىوقيلمهبءادتقالاىلع

ليلقةدابعلايفدهتجملجروءبونذلاريثكنيقيلانسحلجرهلليقاملوليلافو

ملنيقيلاهتيجسو«لقعلاهتزيرغناكنمنكلو«بونذهلوالإيمدآنمام»:ألَيلاقفنيقيلا
لخديلضفلاهلىقبيوهبونذرفکتف‹مدنو‹رمغتساو‹باتبنذأاملكهنأل‹بونذلاهرضت

.°°”ةنجلا

متيتوأام”لقأنم»:ييلاقكلذلو ملامهنمهظحيطعأنموءربصلاةميزعونيقيلامت

٠""”«راهنلامايصوأليللامايقنمهتافاملابي

٠”هنيقيصقنيىتحدبعلالمعرصقيالو«هنیغي

.1۹:ةيآلاتوبكنعلاةروس(١)
يفيقارعلاهلاق«نسحدانسإبدوعسمنباثيدحنمخيراتلايفبيطخلاوءدهزلايفيقهيبلاهاور(۲)

.(۱/۷۲)ينغملا

نبدلاخلوقنمنيقيلايفايندلايبأنٻااورولضعموهوًالسرمديزينبروثةياورنمميعنوبآهاور(۳)
.(۱/۷۲)ينغملايفيقارعلاهلاق؛نادعم

.(۷۲/۱)ءايحإلا(8)

.(١/۷۲)ينغملايفيقارعلاهلاق؛ملظمدانسإبسنأثيدحنمرداونلايفميكحلايذمرتلاءاور)0(
.«لوأنما:ءايحإلايف()

ام»:ذاعمثيدحنمربلادبعنبایورو؛لصأىلعهلفقأمل(۷۲/۱)ينغملايفيقارعلاق)۷(
.(ملحلانملقأسانلانيبًاثيشمسقالو.نيقلانملأايشهلللؤ

.(۷۲/۱)ءايحإلاعجار()

 



ملعلاةرطنق١٦۱

لصف

هرخآىلإهلوأنممالسلامهيلعءايبنألاهبدروامعيمجنأملعا:لاقيلازغلاباتكيفو

تامولعملاتاقلعتمو:لاق.ةعومجمةفرعمنعةرابعنيقيلانإف:لاق.نيقيلايراجمنموه

.اهتاهمأضعبىلإريشأينكلو:لاق.اهئاصحإيفعمطمالعئارشلااهبتدرويتلا

ىلإتفتلتالو«بابسألاببسمنماهلكءايشألاىرتنأوهو:ديحوتلاكلذنمف

.اهلمكحالةرخسمطئاسولاىرتلبءطئاسولا

دحأبنقوموهفكشلاراكنإناميإلاعمهبلقنعىفتنانإفنمؤماذهلقدصملاف

‹مهلركشلاومهنماضرلاوطئاسولاىلعبضغلاةئيهتلازأةبلغهبلقىلعبلغنإف‹نينعملا
الوملقلاركشيالهنإفءميقوتلابمعنملاقحيفديلاوملقلاةلزنمهبلقيف/طئاسولاىريو/]

.انقومراصدقف‹نيتطساونيتللاامهاريلبءامهيلعبضغيالوءديلا

نأققحتاهنموهتدئافوءهحورولوألانيقيلاةرمثوهو«فارشإلاوهو:يناثلاىنعملاب

بسحهرمأبتارخسميهفقولخملكوناويحلاوتابنلاودامجلاو«موجنلاورمقلاو«سمشلا
اضرلاولكوتلاهيلعىلوتسالكللردصملايهةيلزألاةردقلانإوبتاكلاديبملقلاريخست
.قلخلاءوسودسحلاودقحلاوبضغلانمًاثيربراصوميلستلاو

هللاءاشنِإعضوملااذهريغيفديزمنايبهليتأيسو٠.رقيلاباوبأدحأاذهف:لاق
.ىلاعت

ىلعةيشخلارثأرهظيًاتماصًاقرطمًارسكنمًانيزحنوكينأ:ةرخألاءاملعتامالعنمو

هرظنناکوالإرظانهيلإرظنيالهتوكسوهقطنوهنوكسوهتاكرحوهتريسوهتوسکوهتنيه
.هملعىلعلیلدهتروصنأکو؛لجوزعهللًاركذم

؟هللاحورايكدعبانلكتنمىلإ:مالسلاهيلعىسيعلاولاقنييراوحلانأيوركلذلو
.هلمعةرخألايفمكبغريوهقطنممكملعيفديزيو«هتيؤرهللامكركذتنمىلإ:لاق
هللاسبلأام:ليقكلذلو«؛عضاوتلاوةلذلاوةنيكسلايفمهاميسبنوفرعيةرخألاءاملعف

نيقيدصلااميسوءءايبنألاةسبليهف؛ةنيكسيفعوشخنمنسحأةسبلًادبعلجوزع
.للابءاملعلاونيحلاصلاو

.(۱/٤۷)نيدلامولعءايحإعجار9

.(۱/٢۷)قباسلاعجرملامجار)۲(

 



١٦۱ملعلاةرطنق

قطنلاوةكرحلايفةدحلاوكحضلايفقارغتسالاوقدشتلاومالكلايفتفاهتلاامأف

.ءاملعلانودلجوزعهللانعنيلفاغلاايندلاءانبأ

الهناحبسهللارمأبملاع:ةثالثءاملعلا:لاقهنأ'”فلسلاءاملعضعبنعيورامل

[ب/۱]هللابملاعو‹ةيشخلاثرويالملعلااذهف:لاق.مارحلاولالحلاب/نوتفملامهویلاعتهللامايأب

هلالجلجهللابملاعوءنينمؤملاماوعمهوىلاعتهللامايأبالو«ىلاعتهللارمأبالىلاعت

.هيلعبلغتامنإعوشخلاوةيشخلاو«نوقيدصلامهوهناحبسهللامايأبو

نورقلاىلعاهضافأيتلاةرهاظلاوةنطابلاهمعنوةضماغلاهتابوقععاونأىلاعتهللامايأبدارأو

.”ىلاعتهللاءاشنإهعوشخرهظوهفوخمظعكلذبهملعطاحأنمفةقحاللاوةفلاسلا

ًاقفروقلخنسحوًاعضاوتوًاملحهعمهاتآالإًاملعًادبعلجوزعهللیتآام:لاقيو

.عفانلاملعلاكلذف

نوکبيویلاعتهللاةمحرةعسنمًارهجنوكحضيًاموقيتمأرايخأنمنأ»:ربخلايفو

يفمهلوقعوايندلايفمهحاورأءامسلايفمهبولقوضرألايفمهنادبأءهباذعفوخنمًارس

.°"ەةليسولابنوبرقتيو«ةنيكسلابنوشمتيةرخالا
يفتیقمهنإف‹هضعببهللاىلإبرقتوملعلابةسائرلابلطنم:ثراحلانبرشبلاقو

.°°”رضرألاوءامسلا

‹مراحملابانتجا»:مالسلاهيلعلاق؟لضفألامعألايأهللالوسراي:ليقهنأيورو

تركذنإبحاص»:ٍَيلاق؟ريخباحصألايأف:ليق.«هللاركذنمًابطركمفلازيالنأو
تكسنإبحاص»:مالسلاهيلعلاق؟رشباحصألاياف:ليق.«كركذتيسننإوءكناعأ
:اولاق.«ةيشخهللمهدشأ»:ٍولَيلاق؟ملعأسانلاياف:لاق.«كنعيملتركذنإو«كركذيمل

؟رشسانلايأف:اولاق.«لجوزعهللاركذاوؤراذإنيذلا»:ٍَيلاق؟مهسلاجنانرايخبانربخأف

.(١/٥۷)ءايحإلايفيلازغلاهلاقيرتستلالهسوه)۱(
.(۱/٥۷)ءايحإلايفيلازغلاهلاقيرتستلالهسوه)۲(
.قباسلاردصملاعجار)۳(

ينغملايفيقارعلاهلاق«ناميلسنبضايعثيدحنمهفعضوناميإلابعشيفيقهيبلاومكاحلاهاور)٤(
(۱/٥۷).

.قباسلاردصملاعجار)0(



ملعلاةرطتق١٦۱

.٩«اودسفاذإءاملعلا»:مالسلاهيلعلاق.هللالوسرايانربخأ:اولاق.(ًاوفعمهللا»:اَلاق

[Î قیرطبكيلع»:ديزنبةماسأللاقليهللالوسرنأهنعهللا/يضرديزينبرباجركذو]1۷۰/

لاقف.قيرطلااذههبعطقيامعرسأامهللالوسراي:ةماسألاقف.«هنودجلتختنأكايإوةنجلا

ةرثكوموصلابكيلعةماسأايءايندلاتاذلنعسفنلارسكورجاوهلايفًامظلا»:مالسلاهيلع

نأةعئاجدبكيذلكوكايِإةماسأايءةكئالملاهللاهبيهابيوكرديامهبنإفدوجسلا

تيشغودولجلااوقرحأوموحللااوباذأنيذلاهللادابعءاعدوكايإوءةمايقلامويكمصاخي

هبيحتدتشاوءِيَيهللالوسرىكبمث.«نتفلاولزالزلاوءالبلاهللافرصيمهبنإفمهراصبأ
زعهللاعاطأنممهنمىقلياذامةمألاهذهحيواي»:لاقمثءامسلانمثدحرمأهنأاونظىتح

.«يدعبلجو

ًاكحضمهرثكأوءايندلايفاركفمهرثكأايندلايفًانامأسانلارثكأ»:لاقهنأيهنعو
.*"«ايندلايفًانزحمهلوطأةرخآلايفاحرفسانلادشأوءايندلايفءاكبمهرثكأةرخألايف

يلعجيهيالميعزانآوةنيهريتمذ:هبطخضعبيفلاقهنأبلاطيبآنبيلعنعو

نإوءهردقفرعيالنمسانلالهجأنإوءلصأخنسىدهلايلعًامظيالوموقعرزىوقتلا
هءاتسإ هامسةنتفلاشابغأيفراغااملععمجيأ-رشمقلجرىلاعتهللاىلإقلخلاضفبأ
ىتحرثكاممريخهنملقامرثكتسافركبًاملاسًامويملعلايفنغيملوءاملاعمهلاذرأوسانلا

تلزننإوهريغىلعسبتلاامصلخيلًايتفمسانللسلجلئاطريغنمرثكأورجأنماوترااذإ
؛توبكنعلالزغلثميفتاهبشلاعطقنموهفهيأرنميأرلااوسحءابهتامهبملاىدحإهب
ضعيالوملسيفملعيالاممرذتعيالتاوشعطابختالاهجباكرباصأمآًاطخأيرديال

هللاوىلمال«مارحلاجورفلاهئاضقبلحتستوءءامدلاهنميكبتمنغيفعطاسرضب/ملعلاىلع1/1]
ةايحمايآءاكبلاوتابحتلامهيلعتلحكتثلوأ٠بطرفامللهأوهالودروءامرادصإب

.)۳(
.انذلا

ثيدحنمكرابملانبالدهزلاتادايزيفوءهلوطباذكههدجأمل:(۱/٥۷)ينغملايفيفارعلالاق(١)
هللاركذببطركناسلوتومتمويتومتنأ»:لاق؟لضفألامعألايأ:َييبنلالثسالسرمنسحلا
ريخنإوءاملعلارشرشلارشنإالأ»:السرمهيأنعميکحنبصوحألاةياورنميمرادللو«ىلاعت
.(ءاملعلارايخريخلا

.ًالصأهلدجأمل:(۷1/۱)ينغملايفيقارعلالاق()
.(١/1٦۷)ءايحإلاعجار(۳)
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نمًافحصمنيتسوةئامثالثفصءامكحلانمًاميكحنأتايليئارسإللايفيورو

ًاقاقبضرألاتألمدقنالفللقمهيبنىلإىلاعتهللاىحوأفءةمكحلابفصوىتحةمكحلا

ةماعلالهأطلاخوكلذكرتولجرلامدنفئيشكقاقبنملبقأالكلذنمءيشبيندرتملو

كلذىلإلجوزعهللاىحوأفسفنيفعضاوتوليئارسإينبعملكأوقاوسألايفىشمو

.يئاضرتقفاونالا:هللقيبنلا

لزهبهوطلختالوهيلعاومظكافملعلامتعمساذإ:لاقهنأبلاطيبآنبيلعنعو

.”بولقلاهجمتف

.ةجمملعلا'[نم]جمةكحضكحضنم:فلسلاضعبلاقو

نسحوبدألاولقعلاملعملاىلعهبةمعتلاتمتًاثالثملعتملاعمجاذإ:لاقيو
٠”مهفلا

نوملعتيمهنأل؛ةرخألاءاملعاهنعكفنيالاهبنآرقلادرويتلاقالخألاةلمجلاىلعو

.°”ةساردللاللمعللنآرقلا

سمخنمةموهفمةرخالاءاملعتامالعنميهوقالخألانمسمخ:ليقكلذلو
.دهزلاوهوايندلاىلعةرخألاراثيإوقلخلانسحوعضاوتلاوعوشخلاوةيشخلايهو:تايآ

.*”€اَمَلْعْلَأهدابعنمهللىَضْخيامل:ىلاعتهلوقنمف:ةيشخلاامأ

.”؟اليَقًامَتهللاتايبَنوُوَعْسيلهللنيِمِياَح»:ىلاعتهلوقنمف:عوشخلاامأو

.”«نيملانمكْعنَمِلَكَحاَبَجنضْفُشَأَو»:ىلاعتهلوقنمفعضاوتلاامأو
.ةيآلا"هلتلهللانمِةَمُْحَراَميَف»:ىلاعتهلوقنمفقلخلانسحامأو

.(1/۱٦۷)ءايحإلامجار()

.قباسلاردصملانمنيفوقعملانيبام()

.(١/1٦۷)ءايحإلاعجار()

.(۱/٦۷)نيدلامولعءايحإعجار()
.(۷۱/۱)نيدلامولعءايحإعجار)0(

.٢۲:ةيآلارطافةروس(1)
.۱۹۹:ةيآلانارمعلآةروس(۷)
.٢٠٠:ةيآلاءارعشلاةروس(۸)
.۱۹۹:ةيآلانارمعلآةروس(۹)

 

 



[ب/۱۷۲]

ملعلاةرطنق٦1

i - مارسإSکە2و.

نمانَمِلريخهللاباوثمكلْيَوململاوتؤأَنيِذلا/لاتو:ىلاعتهلوقنمفدهزلاامأو

.ةيآلا”ًاحلاَصلمَعَو

لزتتوءنآرقلالبقناميإلاىتؤياندحأنإفرهدلانمةهربانشعدقل:لاقرمعنبانعو

تيأردقلوءاهنمهدنعفقوتينأيغبنياموءاهرجزواهرمأواهمارحواهلالحملعتيفةروسلا

اموهرمأاميرديالهتمتاخىلإهتحتافنيبامارقيفناميإلالبقنآرقلامهدحأىتؤيالاجر

."لقدلارثنهرثنيوهدنعفقينأيغبنياموهرجاز

نآرقلالبقناميإلاانيتوأٍلَيهللالوسرباحصأانك:لاقهانعملثمبرخآربخيفو

‹"'[هقوقحو]هدودحنوعيضيوهفورحنوميقيناميإلالبقنآرقلانوتؤيموقمكدعبيتأيسو

.ہهظحكلذف؟انمملعأنمفءانملعو؟انمًارقأنمفءانأرق:نولوقي

نأةرخألاءاملعتامالعنمو.ملعأهللاو.ةمألاهذهرارشكتلوأ:رخآظفليفو

:هناحبسهللالاق.نيفرتملاءاينغألانمركنملالهأو‹نيطالسلانع"اضبقتمملاعلانوكي

.”€راَكَاْمُكَسَمَىَفاوُمَلَطَنيِذلاىلإاونكرَتالو

لب؛مهنمرارفلاىلإًاليبسدجيماداممهيلعلخديالومهيلإنكرينأملاعلليغبنيالف
يديأباهمامزوةرضخةولحايندلانإفهتماوبرتقانإو‹مهتطلاخمنمزرتحينأيغبني
مهنأعممهبولقةلامتساو«مهتاضرمبلطيففلكتنعولخيالمهلطلاخملاوءنيطالسلا

مهلعفحيبقتو؛مهملظراهظإبمهرودصقييضتومهيلعراكتألانيدتملکىلعبجيةملظ

راكتإلاىلعتكسيوأهيلعىلاعتهللاةمعنيردزيفمهلمجتىلإتفتلينأامإمهيلعلخادلاف

«مهتاضرملًابلطيغبنيالامهمالكيففلكتيوأ«مهملظيفمهلًاكيرشًانهادمنوكيفمهيلع

وهكلذوءمهايندنملانينايفعمطيوأحيرصلاتهبلاوهكلذوءمهلاحنيسحتو

.روظحملاتحسلا

.8۰:ةيألاصصقلاةروس(١)
.(۱/٦۷)نيدلامولعءايحإعجار)۲(

.فالتخاعمًارصتخمبدنجثیدحنمهجامنباهاور:اقيلعتيقارعلالاقوقباسلاردصملانم(۳)
.فالتخاعمًارصتخمبدنجثيدحنمهجامنباءاور:اقيلعتيقارعلالاقوقباسلاردصملانم(8)
.فالتخاعمًارصتخمبدنجثيدحنمهجامنباهاور:اقيلعتيقارعلالاقوقباسلاردصملانم(٥)
.(ايصقتسم»:(۱۷/۱)ءايحإلايف)١(

.۱۱۳:ةيالادوهةروس(۷)
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[1/۱۷۳]ميمجيفطايتحالامهتقيرطةرخآلاءاملعورشللحاتفممهتطلاخمفةلمجلاىلعو/

لفغديصلاعبتانمو«ىفجةيدابلانكسنم»:لاقهنأيهللالوسرنعيوردقوء"رومألا

.«نتتفاناطلسلاىتأنمو

نمفنورکنتومهنمنوفرعتءارمأمكيلعنوكيس»:لاقهنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعو

.٩"«لجوزعهللاهدعبأمباتويضرنمنكلو؛ملسدقفهرکنموءیربدقفرکنآ

مهعمعفونمو؛ملسيداكوأملسمهلزتعانمو«یجدمهڈباننمف»:رخآقیرطنمو

.«مهنموهفمهاينديف

باذعنمملسيملنكلوءمهملإنمملسمهلزتعأنمنأكلذو:هباتكيفيلازغلالاق

.ةعزانملاوةذبانملاهكرتلمهبلزننإمهعمهمغي

.؛ضوحلايلعدريملوهنمتسلوينمسيلفمهملظىلعمهناعأو

.كولمللنوراوزلاءارقلاالإهنكسيالاومنهجيف«فلسلاءاملعضعبلاقو

باوبأ:لاق؟يهامو:ليق.نتفلافقاومومكايإ:لاقهنأهللاهمحرةفيذحنعو

.هيفسيلاملوقيو«بذكلابهقدصيفريمألاىلعمكدحألخديءارمألا

لجوزعهللادابعىلعلسرلاءانمأءاملعلا»:لاقهنأسنأقيرطنمٍِلَيهللالوسرنعو

.همهولزتعاومهورذحافلسرلااوناخدقفكلذاولعفاذإَف«نيطالسلااوطلاخيملام

ثلثاولجعتال:لاق.كنعذخأينمةرثكبملعلاتييحأدقل:شمعأللليقهنأىوریو

مهنمحصياليقابلاثلثلاوءقلخلارشمهفنيطالسلانمنومزليثلثو‹كاردأإلالبقنوتومي

.°ريلقلاالإ

.»صلهنإفهنماوزرتحافءارمألاىشخغيملاعلامتيأراذِإ:لاقهنأبيسملانبديعسنعو

.(١/1۷)نيدلامولعءايحإعجار)۱(

.(۱۷/۱)ينغملايفيقارعلاهلاقسابعنباٹثیدحنميئاسنلاو؛هنسحويذمرتلاو«دوادوبآهاور)۲(

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقةملسمأثيدحنمملسمهاور)۳(

.تاعوضوملايفيزوجلانباهرکذوءافعضلايفيليقعلاهور:)۱/۱(ىنغملايفيقارعلالاق)٤(

.(١/1۸8)نيدلامولعءايحإعجار()
.(1۸/۱)نيدلامولعءايحإعجار)١(

 



ملعلاةرطنق١1۱۹

ءالوخهللادابعةربابجلاتذختاًاميدقو:لاقهللاهمحربوبحمنايفسيبةلاسريفو
ةيدهلاب/تحسلاوةقاكزلابسخبلاو‹ذيبنلابرمخلالحتساولودهلاموالغرهنيدو[ب/٤۱۷]

ًاناوعأملعلاةنوخنمكلذىلعاودجووهللايصاعميفاهنوقفنيوهللابضغنماهنوذخأي

يفقسفلاةيارتماقناوعألاءالؤهبوءربانملاىلعروجلالهأبطخناوعألاءالؤهبف

.لأسيفلهاجلاكلذلنطفيالوقطنيالفملاعلاىفتخاناوعألاءالؤهبوركاسعلا

درفنملاميتيلاكوهف«نامتكلاوةيقتلابضرألاتاقرطيفنمؤملاىشمناوعألاءالؤهيو

ءايرءاينغأللهبحو‹قافنءارمأللكسانلاءىراقلابح:لاقهنأتماصلانبةدابعنعو

.ةملظلاداوسرثكنميأمهنموهفموقداوسرثكنم:لاقهنأهللاهمحررذيبآنعو

الوجرخیفءهنيدهعموناطلسلاىلعلخديللجرلانإ:لاقهللاهمحردوعسمنبانعو

0الماعروزيملاعنملجوزعهللاىلإضفبأءيشنمام:لاقهنأيعازوألانعو

نوتأينيذلاءارمألارايخوءارمألانوتأينيذلاءاملعلارارش»:لاقهنألييبنلانعو

.”«ءاملعلا

ناطلسلابحصمث«نيدلايفهقفتونآرقلاملعتنم:لاقهنأيقشمدلالوحكمنعو
.٩ہاطخددعبمنهجيفضاخهيديیفاملًاعمطوءهيلإًاقلمت

لأسيودجويالفهسلجمىلإىتؤينأملاعلابجمسأام:"فلسلاءاملعضعبلاقو
ىلعهومهتافايندلابحيملاعلامتيأراذإ:لاقيهنأعمساتنکو:لاقريمألادنعهنإلاقيفهنع

ىرأفجورخلادعبيسفنتساجولإناطلسلااذهىلعطقتلخدامذإتيرجىتحمكنيد
ينأتددوولوءءاوهلةفلاخملاةرثكوةظاظفلاوةظلغلانمهبءاقلأامنورتمتنأو؛كردلااهيلع

:لاقمثیام/ةبرشمهلبرشأالوءاثيشمهنمذخآالينأعمًافافكلوخدلانموجنأ[ب/۷٠]

ولوهاوهقفاويامبو«صخرلابناطلسلانوربخيليئارسإينبءاملعنمرشاننامزءاملعو

.قباسلاردصملاعجار)۱(

1۸(۱/0)ينغملايفيقارعلاهلاق.فيعضدنسبةريرهيبأثيدحنمهوحنلوألارطشلابهجامنباهاور(۲)
.(۸/۱٦)ءايحإلاعجار)۳(

.«نونمس»:وهءايحإلايف(٤)



۷٦۱ملعلاةرطنق

.٩مهبردنعمهلةاجنكلذناكومهلوخدهركومهلقثتسالهتاجنهيفوهيلعيذلابهوربخأ

ةبحصوءمالسإلايفمدقهللجرمكلبقنميفناك:لاقهنأنسحلانعو

یشغیناکو:لاق صاقويبأنبدعسينعيكرابملانبهللادبعلاقليهللالوسرل

يفمدقلاوةبحصلايفكلثموهسيلنمءالؤهيتأي:هونبهللاقف؛مهنعدعبمثنيطالسلا

مهتكراشلتعطتسانئلهللاو«موقاهبطاحأدقةفيجيتآينباي:لاقف.مهتيتأولفمالسإلا

نأنمىلإبحأالوزهمًانمؤمتومأنئلينباي:لاق.الزهكلهننذإانابأاي:اولاق.اهيف

."نيمسًاقفانمتومأ

.”ناميإلانودنمسلاومحللالكأيبارتلانأملعذإهللاومهمصخ:نسحلالاق

داضموهوةتبلاقافتلانمهبحاصملسيالناطلسلاىلعلوخدلانأىلإةراشإهذهيفو

.ناميإلل

الكنإف؛نيطالسلاباوبأشغتالةملساي:ةملسللاقهنأهللاهمحررذيبأنعو

.٩هنملضفأكنيدنماوباصأاملًِاثيشمهايندنمبيصت

ہلةنتفهذهو كلوخدو‹مهلكظعويفنأهيلإىقليناطيشللةيعصةعيرذوءاملعللةميظع

نيدلانممهيلعلوخدلانأهيلإليخينأىلإعرشلاراعشميقيوملظلانعمهرجزياممهيلع

.°°’.يدلاكالههيفو

اودقفاذإفاودقفاولغشاذإفءاولغشاولمعاذإفءاولمعاوملعاذِإءاملعلا:لاقيناكو

.اوبرهاوبلطاذإَفاوبلط

[٦۱/۱۷]مهبنیعتساموةبيلعرشأف/دعبامأ:نسحلاىلإبتكزيزعلادبعنبرمعنأىوريو

نكلومشديرتنلفاينالالهأامأو«كوديرينلفنيدلالهأامأ:هيلإبتكفىلاعتهللارمأىلع

.نباسلاردصملاعجار(١)

.قباسلاردصملاعجار()

.قباسلاردصملاعجار)۳(

.قباسلاردصملاعجار(8)

.قباسلاردصملاعجار()

.قباسلاردصملاعجار)1(



[ب/۱۷۷]

ملعلاةرطنق۸٦۱

."ةنايخلابهوسندينأمهفرشنونوصيمهنإف؛فارشألابكيلع

هفقوتيفالإانباحصأهيلعمقنيملو-هنامزلهأدهزأناكو‹زيزعلادبعنبرمعىفاذه

ناكاذإف-نيملسملانمةروشمريغبةرامإإلاهلوخدوءهتيبلهأنمهلثمناكنمونامثعىف

فلسلاءاملعلزيملوريغةطلاخميفةمالسلاىجرتفيكفءهنمبرهلانيدلالهأطرش

لهأنمءاملعلايفنوملكتيبهاذملاوقرفلاءاملعنممهريغوديزنبرباجونسحلالثم

.قيفوتلاهللابو."”ناطلسلامهتطلاخموءايندلاىلإمهليملايندلا

ًاقفوتمنوكيلبىوتفلاىلإًاعراسمملاعلانوكيالنأ:ةرخألاءاملعتامالعنمو

وأمالسلاهيلعهلوسرثيدحصنبوأىلاعتهللاباتكصنبًاقيقحتهملعيامعلثسنإف

.يردأال:لاقهيفكشيامعلئسنإو‹ىتفأيلجسايقبرأةمألاعامجإب

نإهريغىلعلاحأوءهسفننععفدوطاتحايأرنيمختوأداهتجابهنظیامعلئسنإو

.٩يظعداهتجالارطخدلقتنإلل؛مزحلاوهاذهةينغهريغيفناك

اذإيهللالوسرباحصأنمةعامجتكردأدقل:هللاهمحرديزنبرباجلاقكلذلو

نمنوفاخيٍهلَيهللالوسرباحصأفءاهايتفهافكهاخأنأولدوةلزانوأةثداحنعمهدحألئس
نوبحتمكنظأاممكوتفتسينأمهنولأستوسانللنوبصتنتمتنأو«مهدنعامباوبيجيفاولأسينأ
نأمكايإفمتلئساذإفءايتفلااورذحاوهللااوقتافمكبرنمةبوقعلانوفاختالو‹مكنايدألةمالسلا
.ملعهبمکلسيلامىلعاومدقت

.°”ىيردأالوةمئاقةنسوقطانباتك:ةثالثملعلا»:ثيدحلايفو

تلقنيأنم:هلليقف.هلكملعلاتيوحدقل:لاقهنأنيمدقتملاضعب/نعيكحدقو
.ضئارفلابيملعل:لاق؟كلذ

.«ملعأهللاملعأالاميفلوقأنألو؛ملعلافصنضئارفلا»:مالسلاهيلعيبنلالاقدقو

.قباسلاردصملاعجار(۱)

.(١/1۹)نيدلامولعءايحإ(۲)

ثیدحنمهجامنباو.دواديبالو«رمعنباىلعًافوقومكلامنعیورنمءامسأيفبيطخلاهاور()

.(1۹/1)ينغملايفيقارعلاهلاق«فالتخاعمهوحناعوفرمرمعنبهللادبع



۹٦1ملعلاةرطنق

سيلفهناحبسهلليرديالثيحتكسنمو«ملعلافصنيردأال:لاقهنأيبعشلانعو

.*”سفنلاىلعديدشلهجلابفارتعالانألقطنينممًارجألقأب

رمعنبانأیوریو؛مهریغونيعباتلاوةباحصلانمحلاصلافلسلاةداعتناكاذكهو

.هقنعيفاهعضووسانلارومأبدلقتيذلاريمألااذهىلإبهذا:لاقىوتفلالئساذإناك

هنوتفتسياملكيفسانلليتفييذلانإ:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو
.نونجمل

:لاقهنأمهدأنبميهاربإنعوهلتاقمتبيصأاهاطخأنإفيردأالملعلا:ةَّنُجلاقو

اذهىلإرظنا:لوقي.ملعبتكسيوملعبملكتيملاعنمناطيشلاىلعدشأءيشسيل

ةرورضمهمالكوةقافمهلكأ:لاقف'”لادبألامهضعبفصوو”همالكنميلعدشأهتوكس

ءاوباجأاورطضانإفءاوتكسمهيفكينماودجوواولأساذإفاولأسيىتحنوملكتياميأ

.الكلةيفخلاةوهشلانملاؤسلالبقءادتبإلانودعياوناكو:لاق

نمخسانلافرعتأ:هللاقفسانلاىلعصقيٌنضاقِبرمبلاطيبأنبًايلعنأىوريو

نإ:لاقوهديبيلعذخاف.ال:لاق؟هباشتملانممكحملافرعتأ:لاق.ال:لاق؟خوسنملا

تبجأنإفنيتلاسمنعكلأسأانأامأ:لاقفرخآَصاقبرممث«ينوفرعاينوفرعا:لوقياذه

تابث:لاق؟هلاوزوناميإلاتابثام:لاق.نينمؤملاريمأايلَس:لاق.ًابرضكتعجوأالإو

."”صقينمكلثمفصق:لاق.عمطلاهلاوزوءعرولاناميإلا

.هسرضعلقتامنأكفةلأسملانعلثساذإيذلاملاعلاامنإ:فلسلاضعبلاقو

.منهجيفانيلع/نوربعيًارسجانولعجينأنوديري:لوقيرمعنباناکو

نيأنم:ةمايقلامويهللاقينألاؤسلادنعفاخييذلاوهملاعلا:فلسلاضعبلاقو

.(1۹/۱)نيدلامولعءايحإعجار()

.قباسلاردصملاعجار()

.قباسلاردصملاعجار)۳(

.فيعضوهفثيداحألانماهيفدرواملكوةيفوصةبترلادبألا(8)

.قباسلاردصملاعجار(0)

.راصتخابقباسلاردصملايف()

.قباسلاردصملا(۷)

.قباسلاردصملا()

[Î /۱۷۸]



ملعلاةرطنق1۷۰

متجتحایتحيريغاودجتمل:لوقيويکبيةلأسمنعلئساذإمهضعبناكو؟”تبجأ
.ل

رفنلاو.ةثالثونينثاعمنوملكتيمهدأنباو«يروثلاوميهاربإويحايرلاةيلاعلاوبأناكو
."وفرصتنااورثكاذإفريسيلا

:اولاقهناحبسهللاةكئالمهذهف«يردأالملعيالاميفلوقينأملاعلافأيفيكف

.€مَلَعامالإ©مْلِعالكاحل

يردآامو؟المأيبنريزعأيردأام»:مالسلاهيلعيبنلالاقدقو:يلازغلاباتكيفو

.٩*«؟المأيبننينرقلاوذأيردأامو؟المأنوعلمعبتأ

.مستنعتکسیوةدحاونعبيجيف«لئاسمرشعنعلأسيرمعنباناكو

نعتکسیوعستنعبيجیفلئاسمرشعنعلاسيهنعهللايضرسابعنباناكو
.۷حو

.””فلكتمورومأموريم

ةيصولاوةعيدولاوةنامألا:ءايشأةعبرأنوعفادتيةباحصلاناك:مهضعبلاقو
_)۹(

.`ىوتفلاو

.۱٩"هعروأًاعفدمهدشأوءملعمهلقأىوتفلاىلإمهعرسأناك:مهضعبلاقو

هللاركذودجاسملاةرامعوءنآرقلاةءارق:ةسمخيفنيعباتلاوةباحصلالغشناكو

.قباسلاردصملا(۱)

.قباسلاردصملا(۲)

.قباسلاردصملا(۳)

.٢۳:ةيآلاةرقبلاةروس()
.(1۹/۱1)ينغملايفيقارعلاهلاق؛ةريرهيبآثيدحنمهححصومكاحلاودوادوبأاور()

.(١/1۹)نيدلامولعءايحإعجار(۷)

.(۱/٠۷)قباسلاردصملا()

.(١/٠۷)قباسلاردصملا()

 



۱١۱۷ملعلاةرطنف

نبامالکلك»:واڪهلوقنماوعمساملكلذو‹ركنملانعيهنلاوفورعملابرمألاو‹یلاعت

.”«ىلاعتهللاركذوءركنملانعًايهنو«فورعمبًارمأ:ةثالثالإءهلالهيلعمدآ

.ةيالا”«مُهاَوُجَتنمريثكيفَرْيَحال:ىلاعتهللالاقدقو

تيأرام:هللاقفمانملايفةفوكلانميأرلاباحصأضعبءاملعلاضعبىأرو:لاق

اندمحاموءائشتدجوام:لاف.ضرعأوههجوهرکف؟يأرلاویوتفلانمهيلعتنكامیف

.ملعأهللاوهتبقاع

يهللالوسرامهنيبىخآدقناكو-ءادردلايبأىلإهنعهللايضر"ناملسبتك:لاق
نإفملكتفًابيبطتنكنإفرظنافىضرملايوادتًابيبطتدعقادقكنأانغلبيخأاي:لاقف

.املسملتقتالهللاهللافًاببطتمتنكنإفءافشكمالك

.لساذإكلذدعبىقوتيءادردلاوبأناكف

ام:لاقفاهریسفتنعلعُسفًاثيدحنيرشعنسحلاروضحيفيباحصىور:هنأيكحو

نسحوهظفحنسحنماوبجعتفءاثيدحًاثيدحاهريسفتيفنسحلاذخأف؛تیورامالإيدنع

نيبربحلااذهوءملعلانعينولأست:لاقوهبمهامروىصحنمامكيباحصلاذخأف.هريسفت

.ملعأهللاو.مكرهظأ

اذامنعولامعألاملعنعهثحبرثكأملاعلانوكينأ:ةرخألاءاملعتامالعنمو

ءٌرشلانميقوتلانيدلالصأنإفّرشلاريثيو«ساوسولاجيهيوء«بولقلاشوشيواهدسفي

:ليقكلذلو

(VW. u. ِ . هيفعقيرشلانمريخلافرعيملنمو هيقوتلنكلرشللالرشلاتفرع

ينغملايفيقارعلاهلاق«بيرغثيدحيذمرتلالاقءةبيبحمأثيدحنمهجامنباوءيذمرتلاهاور)۱(

(۱/٠۷).

.١١٠:ةيآلاءاسنلاةروس()
.قباسلاردصملاعجار(۳)

.فيرحتوهوناميلس:لصألايف(8)

.فيرحتوهوناميلس:لصألايف()

.(۱/٠۷)نيدلامولعءايحإعجار)٦(

:يلاتلاوحنلاىلعتيبلانمريخألارطشلاءاج(۷۷/۱)ءايحإلايف(۷)

هيفعقيسانلانمرشلافرعيالنمو



ملعلاةرطنق۱۷۲

بلقلابىلاعتهللاركذىلعةبظاوملااهالعألباهاصقأوةبيرقةيلعفلالامعألانألو

.اهشوشيواهدسفيامةفرعميفنأشلاامنإو«ناسللاو

هبمعتوءهيلإةجاحلاسيسمرثكياممكلذلكوءهعيرفترثكيوهبعشتلوطيامماذهو

.'ةرخألاقيرطكولسيفىولبلا
ةداعكلذو.باتكلارطانقيف-ىلاعتهللاءاشنإكلذضعبحرشيتأيسامىلع

امالكسانلاهبشأانغلباميفيرصبلانسحلاناكدقلونيعباتلاوةياحصلانمحلاصلافلسلا

.كلذىلعهقحيفءاملعلاتقفتاءةباحصلانمًايدهمهبرقأوىايبنألامالكي

ءرطاوخلاوسوفنلاسواسووءلامعألاداسفوبولقلارطاوخيفهمالكرثكأناكو

سيلمالكبملكتتكنإءديعسابأاي:هلليقو.سفنلاتاوهشنمةضماغلاةيفخلاتافصلاو

ملكتتكنإ:ةفيذحلليقو.يناميلانبةفيذحنم:لاقف؟هتذخأنيأنمف/كريغنمعمسي[/]

ناکييهللالوسرهبينصخ:لاق؟هتذخأنيأنمفةباحصلانمكريغنمعمسيالمالكب

.ينقبسيالريخلانأتملعوهيفعقأنأةفاخمرشلانعهلأسأتنكوريخلانعهنولأسيسانلا

.ريخلافرعيالرشلافرعيالنمنأتملعف:ةّرملاقو

نعهنولأسيفاذكواذكلمعنملامهللالوسراي:نولوقيسانلاناك:رخآظفليفو

تافآنعلأسأىنآراملف؟اذكواذكدسفيامهللالوسراي:لوقأتنكو؟لامعألالئاضف

.هللالوسررسبحاصةفيذحناکو.ملعلااذهبينصخلامعألا

ةفرعمبدرفأونيقفانملاملعبمالسلاهيلعهصخفكلذبهرمأمالسلاهيلعليربجنإلاقيو

.نتفلاقئاقدوهبابسأوقافتلاملع

ةماعلانتفلانعهنولأسينمممهنعهللايضرةباحصلارباکأونامٹعورمعناكو

.٩هئامسأبربخيالويقبنمدادعأبربخيفانغلباميفنيقفانملانعلأسيناكوءةصاخلاو

توميلجرةفيذحاي:لاقعجراملفةزانجىلعىلصهنعهللايضررمعنأىوريو

.قباسلاردصملاعجار(١)
.ًارصتخمهاجرخأثيدحلا(۷۷/۱)ينغملايفيفارعلالاق(۲)
.(۷۷/۱)ءايحإلاعجار)۳(



۱۷۳ملعلاةرطنق

هللاكدشنأ:لاق.معنمهلا:لاق.ناكمهنمأهللاكدشنأةفيذحاي:رمعلاقف؟آارسىلإرسأ

لوقيهنأينعيكريغدحأاذهبنموأالوءنينمؤملاريمأايهللاوال:ةفيذحلاقف.انأمهنمأ

هفاخدقوهفاخأالفيكو:لاق؟قافنلافاختأ:ديزنبرباجلليقف.-نيقفانملانمسيل

اذإفرظنةزانجىلإيعداذِإانغلباميفهنعهللايضررمعناكو.هنعهللاىضرباطخلانبرمع

[ب/۱۸۱]ىلإىعاسلاوهبلقلانأل؛/ةرخآلاءاملعبأدوههتاماقموبلقلالاوحأبةينالعلاف

.ةرخألاءاملعهنعثحبلابىنتعيامنإاذهو."”ىلاعتهللابرق

لئاسمنمماطحلابسكوءشاعملابلطفمهلرسيتامنوعبتيمهنإفايندلاءاملعامأو

تعقونإوءعقتالورهدلايضقنيلئاسميفنوعبتيو‹ماكحألاوءةيضقألاو«تاموصخلا

.مهلالمهريغلعقتامنإف

فارطأوليللاءانآمهيلعررکتیومهمزاليامنوكرتيو«كلذمهيفكينمنودجيامبرو

.مهلامعأو‹مهسواسوو؛مهرطاوخيفراهتلا

ءلوبقللًاراثيإهعوقوردانلاهريغمهمبمزاللاهسفنمهمعابنمةداعسلانمدعبأامف

الضفايندلاءانبأنمنولاطبلاهيمسينأًاصرحوللانمبرقتلاىلعقلخلاىلإبرقتلاو

ردكتيلبثدارحلانمًايفاصقلخلالوبقبايندلايفعفشيالنأىلاعتهللانمهؤازجوءملاع

زوفو«نيملاعلابرنمهدهاشيامىلعًارسحتمًاسلفمةمايقلامويدريمث«نامزلابئاونبهوفص

:لاقنمقدصدقلو‹نيبملانارسحلاوهكلذونيبرقملا

دارفأقحلاقيرطنوكلاسلاوةدرفمقحلاقرطوىتشقرظطلا

واححلاليبسنعمهلعجفمهبداريامعةلفغيفسانلاو

رمقحلانإف«مهعئابطلقفوألاولهسألاىلإالإقلخلارثكأليميالةلمجلاىلعو
‹بلقلاتافصةفرعماميسالرعوتسمهقيرطوءديدشهكاردإوبعصهيلعفوقولاو
.ةمومذملاقالخألانعاهريهطتو

.قباسلاردصملاعجار)۱(

.قباسلاردصملاعجار)۲(

.«داقر»:اهنمالدبهيفءاجدقفةملكلاهذهريغانهامكرعشلا(۷۷/۱)ءايحإلايف(۳)



ملعلاةرطنق٤۱۷

هترارمىلعربصيفءءاودلابراشةلزنملزنيهبحاصو«ماودلاىلعحورللعزنكلذو

توملادنعهرطفنوكيلدئادشلايساقيوهفءهموصرمعلالعجنمةلزنملزنيوءافشللءاجر

ء‹نوكلاسلالقفلبسلاترعوتًاميدقليقامكاذهوء"”قيرطلااذهلثميفةبغرلارثكتىتمف/1/0

.قيفوتلاهللابو.نوكلاهلارثكفتلهسو

كاردإوهتريصبىلعهمولعيفملاعلادامتعانوكينأ:ةرخألاءاملعتامالعنمو

بحاصدلقملاامنإوءهريغنمهعمسامديلقتىلعالوبتكلاوفحصلاىلعالهبلقءافص

.هلاقوأهبرمأهنأهنعحصاميفهيلعهللاتاولصعرشلا

مثيهللالوسرنممهعامسىلعلديمهلعفنأثيحنمةباحصلالوقلبقيامنإو
لوبقلابمهريغوأةباحصلانعاهاقلتوهلاعفأومالسلاهيلعلوسرلالاوقأملاعلادنعحصاذإ

هيلعلوسرلانأللعفلالعفيامنإًاضيأيباحصلانإف«هرارسأمهفىلعًاصيرحنوكينأيغبنيف

.هيفرسلالإهلعفيملوهلعفمالسلا

كلذظفحبىفتكانإهنإف؛لاوقألاوءلامعألارارسأنعثحبلاديدشنوكينأيغبنيف

ءملعلاةيعوأنمنالف:لاقيناككلذلوءاملاعالملعللءاعونوكيهتافءهيفركفتلانود

نعفشكنمفرارسألاومكحلانععالطاريغنمظفحلاهنأشناكاذإًاملاعىمسيالناكو

.٩"هريغعبتينأيغبنيالفًاعوبتمهسفنيفراصةيادهلارونبرانتساوءاطغلاهبلق

امكورتموذوخأمهملعيفوالإملاعنمام:هنعهللايضرقيدصلاركبوبألاقكلذلو

.”مالسلاهيلعيبنلاربقىلإراشأفهنيمينعتفتلاف«ربقلااذهبحاصالخ

تباثنبدیزنمملعتانغلبامیفناکدقو«هنعهللايضرسابعنبانعكلذلثميكحو
.*”ةءارقلاوهقفلايفامهفلاخمثبعكنبّيِبأىلعأرقوءهقفلا

امو-نيعلاوسأرلاىلع-هانلبقويهللالوسرنعانءاجام:فلسلاءاملعضعبلاقو

نحنو/لاجرمهفنيعباتلانعانءاجاموكرتنوهنمذخأنفمهنعهللايضرةباحصلانعانءاج

..لاجر

.(۱/۷۷۷۸)ءايحإلاعجار(١)

.(۷۸/۱)نيدلامولعءايحإعجار(۲)
.هنعهللايضرقيدصلاركبيبأىلإبوسنمرثألااذهوحنقياسلاردصملايف()
.قباسلاردصملاعجار(8)

.قباسلاردصملاعجار)٥)



١۱۷ملعلاةرطنق

ًارومأمهبولققالتعاوقيهللالوسرلاوحأنئارقمهتدهاشملةباحصلالضفامنإو

ضافأذإةدابعلاوةياورلايفلخديالثيحنمباوصلاىلإكلذمهلددسيفنئارقلابكردت
عومسملاىلعدامتعالاناكاذإوءأطخلانعرثكألايفمهسرحيامةوبنلاروننمٍَيمهيلع

فيئاصتلاوبتكلالبءدعبأودعبأفيناصتلاوبتكلاىلعدامتعالافيضرمريغًاديلقتريغلانع
تثدحامنإو؛مهنعهللايضرنيعباتلانامزردصوةباحصلانامزيفاهنمًاثيشنكيملةثدحم

ةافودعبوءنيعباتلاةلمجوةباحصلاعيمجةافودعبوةرجهلانمنيرشعوةئامةنسدعب

.°”نيعباتلارايخونسحلاوبيسملانبديعس

ءبتكلافينصتوثيدحلاةياتكنوهركينولوألالب:لاقمثهباتكيفيلازغلاركذاذكه

انكامكاوظفحا:لاقوركفتلاوربدتلانعونآرقلانعوظفحلانعاهبسانلالغتشيالثل

مهنعهللايضرةباحصلانمةعامجوهنعهللايضرقيدصلاركبوبأهركدقلو:لاقءظفحتن

نأاوفاخووييهللالوسرهلعفيملًاثيشلعفنفيك:اولاقو«فحصميفنآرقلا"فيحصت

.فحاصملاىلعسانلالاكت

مهلغشوهنوكيلءارقإلاونيقلتلابضعبنممهضعبءاقلتينآرقلاكرتن:"اولاقو
سانلالذاختنمًافوخنآرقلاةباتكبةباحصلاةيقبوهنعهللايضررمعراشأىتحمهمهو

نمةءارقيفوأةملكيفهيلإعجريلصأدجويالفعازنعقينأنمًارذحومهلساكتو

.رحاوفحصميفنآرقلاعمجوكلذلهنعهللايضرركبيبأردصحرشناف.تاهباشتملا

عمجىتحفحصلاوفاتكألايفًابوتكم“'[ناك]يهللالوسرنامزيفنآرقلانأنظأينإو

]ب/٤۱۸]هدهعىلعهظفحىتحيحولانوبتكيباكمالسلاهيلعهلناكهنألدحاوفحصميفكلذ/دعب

«لبجنبذاعمو٠بعکنبياوءبويآوبآوءدیزوبأوءدیز:راصنألانملاجرةتسهعمجو

.ملعأهللاو.ولتمعومجمنآرقلاوالإمالسلاهيلعتامامومهريغنودنوعظمنبنامثعو

:لوقيوءأطوملافينصتكلامىلعركنيلبنحنبدمحأناكو:لاقيلازغلاباتكيفو

.ةباحصلاهلعفتملامعدتبا

.ردصملاسفن(۱)

.قباسلاعضوملاءايحإلايفاموهوىنعملاحاضيإىلإبرقألاتبثاو«فينصت:لصألايف()

.قباسلاردصملانمبيوصتلاو.لاق:لصألايف()

.قباسلاردصملا()

.قايسلاحاضيإلةدايزنيفوقعملانييام()

 



ملعلاةرطنق١1۱۷

يففورحوراثآلايفجيرجنباباتك»مالسإلايففّصباتكلوأليقو:لاق
دشارنبرمعمباتك»مثء'[ةكمب]سابعنباباحصأوءاطعودهاجمنع«ريسامتلا
مثءسنأنبكلاملةينيدملاب«ًأطوملاباتك»مث؛اةروثنمًاننسهيفعمجنميلابيناعنصلا

.(يروثلانايفسعماج»

لاطبأيفلادجلاوضوخلارثكومالكلاتافنصمتثدحعبارلانرقلايفمث:لاق

.فالخلاملعرهظوءتالاقملا

ةمئأاوناكونودشارلاءافلخلامالسلاهيلعيبنلادعباهالوتةفالخلانأكلذببسو:لاق

نولغتشيالاوناكفةيضقألايفىواتفلابنيلغتشموهماکحأيفءاهقفوءىلاعتهللابءاملعو

ءةرخألاملعلءاملعلاغرفتفءةرواشملانعاهيفىنغتسيالعئاقويفوءردانالإءاهقفلاب

هناحبسهللاىلعاولبقأوايندلانمقلخلاماكحأبقلعتياموىواتفلانوعفادتياوناكواهلاودرجتو
ریغباولوتموقىلإمهدعبةفالخلاتضفأاملف:لاق.مهتريسنملقنامكمهداهتجاهنكب

ىلإوءءاهقفلابةناعتسالاىلإاورطضاماكحألاوىواتفلاملعبلالقتساالوقاقحتسا

نيعباتلاءاملعنميقبدقناکوماکحأيراجميفمهئاتفتسالمهلاوحأعيمجيفمهباحصتسا
ءفلسلا/ءاملعتمسىلعبظاوموءنيدلاوفصمزالمولوألاقيرطلاىلعرمتسموهنم//]

ءاضقلاةيلوتلمهبلطيفحاحلإلاىلإءافلخلارطضافءاوضرعأواوبرهاوبلطاذإاوناكف

مهضارعإعممهيلعةمئآلاوةالولالابقإوءاملعلارعراصعألاكلتلهأىأرف.تاموكحلاو
«مهيلِإاوغرفتوةالولالبقنمهاجلاكردوردقلالينىلإًالصاوتملعلابلطلاوبأرشافءهنع
لذنعلخيملحجنملاو؛حجنأنممهنمو؛مرخنممهنمف‹مهنمةالّصلاوتايالولااوبلطو
.نيبلاطنیبولطماوناكنأدعبءاهقفلاحبصأفلاذتبالاةناهموبلطلا

زعهللاهقفونمالإمهيلعلابقإلابةلذأنيطالسلانعضارعإلاب۳٩زعأاوناكنأدعبو

‹ىوتفلاملعىلعراصعألاكلتيفلابقإلارثكأناكدقوءهنيدءاملعنمرصعلكيفلجو

عمسنمءارمألانممهدعبرهظمثتاموكحلاوتايالولايفاهيلإةجاحلاةدشلةيضقألاو
ىلإهتبغرملعفاهيفججحلاعامسىلإهسفنتلاموءدئاقعلادعاوقيفسانلاتالاقم

هيفاوبتروفيناصتلاهيفاورثكأومالكلاملعىلعسانلابكنافمالكلايفةلداجملاوءةرظانملا
.تالاقملايفتاضقانملانونفاوجرختساو‹«تالداجملاقرط

.(۷۹/۱)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام()
.رثكأىنعملاحاضيإلفلألاتفضأو«ةزع»:لصألايف()



۱۷۷ملعلاةرطنق

امكةعدتبملاعمقوءةنسلانعلاضنلاوىلاعتهللانيدنعبذلامهضرغنأاومعزو

هللاقلخىلعًاقافشإنيملسملاماكحأدلقتونيدلاىواتفبلالقتسالامهضرغنأمهلبقنممعز

حبقو؛مالكلايفضوخلابوصتسيملنمءارمألانمكلذدعبرهظمثمهلةحيصنوىلاعت
ةئشانلاتاموصخلاوءةشحافلاتابصعتلانمهبابحتفيفدلوتدقناكاملءهيفةرظانملاباب

نمىلوألانايبوهقفلايفةرظانملاىلإهسفنتلاموءدالبلابارخإوءامدلاقارهإىلإةيضفملا

ىلعاوعفدناوءملعلانونفومالكلاسانلاكرتفصوصخلاىلعةفينحيبآأوءيعفاشلابهذم

[ب/١٦۱۸]كلامعمفالخلايفاولهاستو؛صوصخلاىلعةفينحيبأويعفاشلا/نيبةيفالخلالئاسملا

‹بهاذملاللعميرفتو؛عرشلاقئاقدطابنتسامهضرغنأاومعزو«مهريغودمحأونايفسو

تالداجملاعاونأاهيفاوبتروتاطابنتسالاوفيناصتلاهيفاورثكأفءىواتفلالوصأديهمتو

.نألاىلإهيلعنورمتسممهوءتافينصتلاو

ىلعثعابلاوهاذهفروصعلانماندعباميفىلاعتهللارذقيذلااميردنسيلو:لاق

.ريغالتارظانملاوتايفالخلاىلعبابكنالا

ذخأفظعولاوصصقلاىلإوتالداجملاومالكلانمانركذامىلإسانلالاممث:لاق

بولقلاملعبرغتسيكلذدعبراصفلوألانامزلاكلذنمساردنالايفنيقتملاملع

ىمسيراصفنولقألاالإكلذنعضرعأوناطيشلادئاكموسفنلاتافصنعشيتفتلاو

.ًاملاعةعجسملاتارابعلابهمالكفرخزملاوصاقلاوءاملاعملكتملالداجملا

ملوهريغنعملعلاةقيقحمهلزيمتيالناكومهيلإنومعتسملامهماوعلانأللاذهو:لاق

رمتسافمهلءالؤهةنيابمهبنوفرعياوناكىتحمهدنعةرهاظمهمولعوةباحصلاةريسنكت
مهنعباغوًايوطمةرخألاملعحبصأوفلسنعًافلخبلقلاثراوتوءاملعلامسامهيلع

.مهنمصاوخلانعالإمالكلاوملعلانيبقرفلا

؟اذهكنامزبفيكفةفلاسنورقيفنيدلافعضاذكه:لاق

نأىلوألافنونجلاىلإةبسنلابفدهتسيراكنإلارهظمراصنأىلإرمألاىهتنادقو
.كلذهعسواذإتكسيوهسفنبناسنإلالغتشي

قفتانإورومألاتاثدحميفيقوتلاديدشملاعلانوكينأ:ةرخألاءاملعتامالعنمو

.(١/۷۹)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار()



[/۱۸۷]

)آ/۱۸۸]

ملعلاةرطنق۱۷۸

ىلعًاصيرحنكيلوءةباحصلادعبثدحأامىلعقلخلاقابطإهرضيالفءروهمجلااهيلع
ء«سيردتلايفناكأمهمهرثكأهيفناكامو«مهلامعأومهتريسوةباحصلالاوحأنعشيتفتلا

‹ماتيألالامواياصولاوءفاقوألايلوتوءتايالولاوءاضقلاوءةرظانملاو٠«/فينصتلاو

ركفتلاو«نزحلاو«فوخلايفمهمهرثكأناكوأءةرشعلايفمهتلماجمونيطالسلاةطلاخمو

ايافخكاردإىلعصرحلاو«هليلجومثالاقيقدبانتجاوءرهاظلاونطابلاةبقارموءةدهاجملاو
لهأملعأنأًاقيقحتملعتو."”نطابلامولعنمكلذريغىلإناطيشلادئاكمو«سفنلاتاوهش

ءنيدلاذخأمهنمف«فلسلاقيرطبمهفرعأوةباحصلابمههبشأقحلاىلإمهبرقأوءنامزلا

.”نيدلااذهلانعبتاانرايخ:يلعلاقكلذلو

ةقفاوميفرصعلالهأةفلاخملثرتكتنأيغبنيالفءانالفتفلاخ:هلليقنأاملكلذو

ملوءهيلِإمهعئابطليملهيفمهاميفءايراوأرسانلانإفءمالسلاهيلعهللالوسررصعلهأ
ةنجلاىلإليبسالهنأاوعدافةنجلانمنامرحلاببسكلذنإفءفارتعإلابمهسوفنحمست

.هاوس

ةنجلانأمعزءوسيأروذلجر:مالسإلايفاثدحأناثدحمامه:نسحلالاقكلذلو

ىلإامهوضفرافبلطياهايإوىضرياهلو«بضغياهلايندلادبعيفرتموءهيأرلثمىأرنمل

ىلإهوعديىوهبحاصو«هايندىلإهوعديفرتمنيبايندلاهذهيفحبصأالجرنإوءراتلا
مهراثآصتقيومهلاعفنعلئسيحلاصلافلسلاىلإقحيامهنمىلاعتهللاهمصعدقهاوه

."ونوككلذكفميظعرجألضرعتم

ءمالكلا:نانثاامهامنإ»:لاقهنأًادنسموًافوقومهللاهمحردوعسمنبانعيورو

1ءمالسلاهيلعدمحميدهيدهلانسحأوءلجوزعهللامالکمالكلانسحأف‹يدهلاو

‹ةلالضةعدبلكنإوةعدبةثدحملكنإءاهتاثدحمرومألارشنإف؛رومألاتاثدحمومكايإو
.«تآبسيلامديعبلانإوالأبيرقتآوهام«مكبولقاوسقتفدمألامكيلعنلوطيالالأ

.هللا/ءايلوأتافصركذهللاهمحربوبحمنايفسيبأةلاسريفو

نيعبسانلاىلإنورظنيالوءةبغرمهقرتختالوءةماسمهيرتعتالنيذلاكئلوأ:لاقمث

.قباسلاعضوملاوعجرملاعجار(۱)
.قباسلاعجرملا)۲(

.قباسلاعجرملاعجار()

.هجامنباهاورهلوقبينغملايفيقارعلاهيلعقلعوقباسلاعجرملا(8)



۱۷۹ملعلاةرطنق

ءرفوألامهسلايفاوبرضلبءةنيزىلعاهيفنوجرعيالوءةدومىلعاهلنودقتعيالوءةيغب

مالعأوءىدهلاموجنوىقتلاةمئأمهوءدشرألاقيرطلااوكلسوءدصقألاقيرطلااومزلو
«ةمينعمهتطلاخموهرسحمهتنيابمو؛ةجحمهتوكسو؛ةمكحمهمالکمالسإلارانمو٠نيدلا

.ةاجنمهبءادتقالاوءةايحمهبسانتتسالاو

عادتبالاكعابتإلاسيلهنإف؛عابتإلابمهليبيسنعبغارلا«مهقيرطنعغئازلااهيأكيلعف
لئاو:لاقنايفسوبألاقاذهل.كنمهمارحوهلالحبوءملعأللابناكنمقيرطبكيلعف

اهلكايندلاىلعيلوولمهنملجرلاناكنإالاجرتومرضحبتكردأدقل:هللاامهمحر

.هعروو؛هملعوءهلقعيفكلذلمتحال

‹سانلابويعنعهبيعهلغشنملیبوط»:هبطخضعبيفمالسلاهيلعيبنلالاقدقو

‹ةنكسملاولذلالهأسلاجوءةمكحلاوهقفلالهأطلاخوءهيصاعمريغنمهبستكالامقفناو

نملیبوطرشسانلانعلزعو«هتريرستباطوهتقيلختنسحوهسفنتلذنملیبوط

هوهتسنملو‹ةنسلاهتعسوو«هلوقنملضفلاكسمأو«هلامنمقمناو‹ملعبلمع

)ا(
.vةعدنلا

نمريثکنمريخنامزلارخآيفیدهلانسح:لوقيناكهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

نوكينامزمكدعبيتأيسورومألاىلإعراسملاهيفمكريخنامزيفمكنإ:لاقمث.لمعلا

.°”تاهبشلاةرثكلفقوتملاتبثملامكريخ

كلهلاوضاخاميفضاخوءهيلعمهاميفريهامجلاقفاونامزلااذهيفتبثيملنمف
ًازيزعًاعفانًاملعو«تاوهشلاموجهنعهعدريالماكًالقعىلاعتهللاهاطعأنمالإ«اوكلهاميف
[ب/۱].تاكلهملافانصأ/نموجنينأىرحألابفتاهبشلادورودنعهيدهي

دقنامزركنممويلامكفورعمنأءاذهنمبجعأ:هللاهمحرناميلانبةفيذحلاقدقو

ناكوءقحلامتفرعامريخبنولازتالمكنإوتأنامزفورعممويلامكركتمنإو«ىضم

.اذهاتنامزبكنظامفةفيذحنامزيفاذه."”فختسمريغمكيفملاعلا

هرخآوثيدحلالوأسنأثيدحنمرازبلاو«فيعضدنسبيلعنبنيسحلاثيدحنمميعنوبأهاور()

ينغملايفيقارعلاهلاق.ءةفيعضاهلكوثيدحلاطسويرصملابكرثيدحنميقهيبلاو‹يناربطلاو

(۸۰/۱).

.(١/۸۰)نيدلامولعءايحإعجار()
.قباسلا|مجار() ۱۳/م٠/جتاريخلارطانققباسلاردصملاعجار



ملعلاةرطنق۱۸

.ةباحصلارصعيفتاركنمراصعألاهذهتافورعمرثكأ:هباتكيفىلازغلالاقو

لاومألاقافنإوءاهديجنتودجاسملانييزتاننامزيفتافورعملاررغنمذإ:لاق

.اهيفةعيفرلاطسبلاشرفواهترامعقئاقديفةميظعلا

قئاقدبلاغتشالاناكو:لاق.ازجاحبارتلانيبومهنيبنولعجياملقنولوألاناكدقفنيعللا

ناكدقوءتابرقلامظعأهنأنومعزيوءنامزلامولعلجأنميهيتلاتارظانملاولادجلا

.تاركنملانمكلذ

ءةفاظنلايففسعتلاكلذنمو:لاقءنآرقلاوناذألايفنيحلتلاكلذنمو:لاق

لحيفلهاستلاعمءبايثلاةساجنيفةديعبلابابسألاريدقتوءةراهطلايفةسوسولاو

.”كلذرئاظنىلإاهميرحتوةمعطألا

‹ملعللعباتهيفىوهلاءنامزيفمويلامتنأ:لاقثیحدوعسمنباقدصدقو:لاق

."”ىوهللًاعباتهيفملعلانوكينامزمكيلعيتأيسو

هلاودعأدقمهنإف؛اوثدحأاًمعمويلامهولأستال:لوقيةورعنبماشهناكو:لاق

ًائيشمهلأنمليغبنيال:لوقينمليغبنيال:لوقي”'ينارادلاناميلسوبأناكو:لاق
اذه:لاقامنإو:لاق.ەبلقىفامقفاونإ«ىلاعتهللادمحيفرثألايفهبلمعينأريخلانم

ليختيفبولقلاءافصشوشامبرف«بولقلابقلعوعامسألاعرقدقءارألانمعدبأامنأل
.°راثآلاةداهشبراهظتسالابهيفطاتحيفًاقحلطابلاهببسب

ديعسوبأهيلإماق.ىلصملادنعديعلاةالصيف/ربنملاناورمثدحأاملاذهلو:لاق]/1۹]
سانلانإ«ملعتاممريخيهءةعدبتسيلاهنإ:لاق؟ةعدبلاهذهامناورماي:لاقفيردخلا

.قباسلاردصملاعجار)۱(

.قباسلاردصملاعجار(۲)
قئاقحلامولعيفناشلاريبكناكوسبعينبنمقشمدیرقنمةيرقايرادو.ةيطعنبنمحرلادبعره()

.(۱۸/۱)یربکلاتاقبطلانيتئاموةرشعسمخةنستامعرولاو

.(۱/٠۸)ءايحإلاعجار(8)

.(۱/۸۰)ءايحإلاعجار(0)



۱١۱۸ملعلاةرطنق

.ويلاكءاروتيلص

ءاقستسالاوديعلاةبطخيفًأكوتيناكمالسلاهيلعهلللوسرنأل؛كلذركنأامنإو:لاق

."ربنملاىلعالىصعوأسوقىلع

."هيلعدروهفهيفسيلاماننيديفثدحأنم»:روهشملاثيدحلايفو

:ليق«نيعمجأسانلاوةكئالملاوهللاةنعلهيلعفيتمأشغنم»:رخآربخيفو
.«اهيلعسانلالمحيةعدبعدتبينأ»:لاق؟كتمأشغاموهللالوسراي

ملٍَيهللالوسرةنسفلاخنممويلكيدانياكلمهللنإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.°«هتعافشهلنت

هيلإاوعجرفمهنعهللايضرةباحصلاتقويفهدونجثبنيعللاسيلبإنأىكحيو
.انوبعتأ:لاق.ًائيشمهنمبيصنامءالؤهلثمانيأرام:اولاق؟مكنأشام:لاقف.نیرساخ

مهدعبيتأيسنکلو؛مهبرليزنتاودهاشو«مهيبناوبحصدقمهيلعنوردقتال:مهللوقيف
انيأرام:اولاقف.نيسكتنمهيلإاوعجرفهدونجثبنوعباتلاءاجاملفمكتجاحمهنمنولانتموق
يفاوذخأراهنلارخآناكاذإف«بونذلانمءيشلادعبءيشلامهنمبيصنءالؤهنمبجعأ

مهعابتاو«مه.حوتةحصلءالؤهنماولانتنلمكنإ:لاقف.تانسحمهتائيسلدبتفرافغتسالا
ةمزأبمهنودوقتوبعلمهبنوبعلتمهبمكنيعأرقتموقمهدعبيتأايسنکلو.مهيبنةنس

.تانسحمهتائیسلدبتفنوبوتيالومهلرفغيفنورفغتسيال«متئشفيكمهئاوهأ

[ب/۱۹۱]اهولحتساف/عدبلامهلنيزوءءاوهألامهيفثبفلوألانرقلادعبموقءاجف:لاق

ءاوؤاشنيأمهودافوءادعألامهيلعطلسفاهنعنوبوتيالواهنمنورمغتسياًانیداهوذختاو

.“”ەباتكىفىلازغلاثيدحلااذهركذو

.قباسلاردصملاعجار)۱(

.قباسلاردصملاعجار)۲(

ينغملايفيقارعلاهلاقهيفدواديبأدنعوءهنمسيلامانرمأيفظفلبةشئاعثيدحنمهيلعقفتم)۳(
(١/۸۱).

.قباسلاعجرملاءًادجفيعضدنسبسنأثيدحنمدارفألايفينطقرادلاهاور()
.قباسلاردصملاعجار؛لصأهلدجأمل(٥)

.(۱١/۸۱)نيالامولعءايحإ])1(



ملعلاةرطنق۱۸۲

لزنامل:لاقهنآهنعهللايضرةميركيبأنبملسمةديبعيبأنعاذهلثميكحو

ُهَسْفَنمِلوأًاءوُسلَمْعَينَمَو»:لجوزعهللالوق تلاق°”«اميجر»:ەلوقىلإ€

ةبوتلامهلنكميالًابونذمهلثدحأس:لاقف.ًالطابمدآنبايفانلمعبهذ:سيلبإلنيطايشلا

.ملعأهللاو‹ءاوهألاوقفرفلاهذهمهلثدحأفءاهنمرافغتسالاو

فلسلاهنعتكساموءءافجهنعتوكسلاففلسلاهيفملكتام:ءاملعلاضعبلاقو

.٩فتكاهعمفقونموزجعهنعرصفنموءملظهزواجنمليقثقحلا:لاقيو

:هناحبسهللالاقءاهلهأبولقيفةوالحاهلةلالضلانإ:هنعهللايضرسابعنبالاقو

."لَوااوهلمَنِاود

.١اسهرهلمعوشهلنيرنما:ىلاعتلاقو

اوهللانموهفةجاحلاوةرورضلاردقزواجاممةباحصلادعبثدحأاملكف

هيلإعفتريوءيلاعلا٠عجريهىلإ‹ىطسولاطمنلابمکیلع»:مالسلاهيلعيلالاقدقو

”«ينادلا

ەشفكاملاأفلاحنملإياب؛هتلودبلقيفكلملاىصعنملثمًابثذبنذي
.الفلودلابلقامأورفغيدقكلذو«ةنيعم

ءةماعلاىلإرظنلاو«لهجلابلهجلايصاعملامظعأنمنإ:ءاملعلاضعبلاقو
.”ةلفغلالهأمالكعامتساو

.١١٠:ةيآلاءاسنلاةروس(١)
.١١٠:ةيآلاءاسنلاةروس(۲)
.(١/٠۸)نيدلامولعءايحإ(۳)

.1٥:ةيآلافارعألاةروس()
.(١/۸۱)ءايحإلايفرئالاو۸:ةيالارطافةروس(0)
يفيقارعلاهلاقءاعوفرمهدجأملوبلاطيبآنبيلعىلعًافوقومتبيرغيفديبعوبآاور(1)

.(١/۸۱)ينغملا

.(۸۱/۱)ءايحإلا(۷)

.(١/۸۱)ءايحإلا(۸)



۱۸۳ملعلاةرطنق

اميفمهتينأيغبنيلبءهلوقىلإىغصينأيغبنيالفايندلايفضاخملاعلكف:لاق

:ىلاعتلاقكلذلوءهبوبحمقفاويالامعفديو«بحياميفضوخيناسنإلكنأل؛لوقي

]أ/۱۹۲].ةيالا/”«ٌاَوَحعبوانرُكِذْنَعهبللَفَْأنمعنًالو»

نأل؛ءاملعلانممهنأنيدقتعملا«نيدلاقيرطبلاهجلانمًالاحدعسأةاصعلاماوعلاف
وهيذلاامنإوءملاعهنأناظلالهاجلااذهوءروصتيوءرفغتسيوءهريصقتبفرتعميماعلا

هيلعًارمتسملازياللبرفغتسيالو«بوتيالايندلاىلإهلئاسويهامنإمولعلانمهبلغتشم
.هللاهمصعْنَمالإملعلاىلإنيبوسنملاىلعاذهبلغاذإف«توملاىلإ

فلسلاضعيىلإءاملعلاضعببتكىتنعملااذهلوءرمحألاتيربكلانمزعأكلذو

؛ةيصعمهتاركذمتناكو؟هعمًامثآناكالإهعمهللاركذيًادحأدجياليقبنمبكنظام:لاقف

ىلإةليسووءايندلابلطىلإةلآكلذلعجينأديريامنإديفتسملانأملعلمأتولو
.قيرطلاعطاقلفيسلاعيبييذلاكهبابسألًائيهمو«كلذىلعهلًانيعموهنوكيفرشلا

نممعيبلايفصخريالكلذوءوزغللفيسلاحالصك‹ريخللهحالصوفيسلاكملعلاف

ضرأىلإحالسلالمحءاملعلادنعزوجيالكلذلوء”قيرطلاعطقىلعهبةناعتسالاديري

.ملعأهللاو.ودعلا

اتنثاهذهف«ىلاعتهللاءاشنمالإسانلاحالصإنمعمطلاعطقناو«سأيلاعقودقنذإف

.ةرخألاءاملعتامالعنمةمالعةرشع

ء؛فلسلاءاملعبتكنماهتعمجنيقتملاقالخأنملمجىلعةدحاولكيوتحت
خياشمنمحلاصلافلسلاهيلعىضماملوءنآرقللةقفاوماهنأل؛يلازغلاباتكنماهرثكأو

ليبسىلعنوكتفتافصلاهذهبًافصتمامإ:نيلجردحأهللاكدشرأيخأاينكف

نوعلاردقىلعهنمًاسبتقمملعلااذهبرارقإلاعمريصقتلابًافرتعموأتاماركلايوذخياشملا

.٢۲:ةيألافهكلاةروس(١)

.(۱/۸۲)نيدلامولعءايحإ()



ملعلاةرطنق۸

ءةرخألاملعمسابشاعملاملعيمستنأبكسفنىلعسبلتفثلاثلانوكتنأكايإو.ريسيتلاو

ةرمزبكراكنإوكلهجبقحتلتفنيدشارلاءاملعلاةريسب/نيلاطبلاةريسيمستوءنيدلاقيرطو[ب/۹۳]

نامزلااذهيفملسألافروهمجلاكلهاهيفء"”رورغلاناطيشلاعدخنمهللابذوعننيكلاهلا

.ناعتسملاهللاوءاليبسكلذىلإدجونإدارفنالاوةلزعلاناسنإلانيدل

رشاعلابابلا
يلازغلابتاتكنمدومحملاملعلاءامسأو‹مومذملاملعلانايبيف

:نيتلمجىلعلمتشيبابلااذهنأملعا

يذلاهجولانايباهيفو«كلذكتسيلوةدومحملامولعلانمماوعلادعتاميف:امهدحأ
.امومذممولعلاضعبهبنوكي

.مومذملانماهنمدومحملاردقلانايبوءةيعرشلامولعلاءامسأيف:ةيناثلاو

مومذملاملعلايفىلوألاةلمجلا

بابسأدحألدابعلاقحيفمذيامنإوهنيعلمذيالملعلانأملعا:لاقيلازغلاباتكيف

:ةثالث

1eو۶۶.۰وم

.تامسلطلاو

سالانولاوكَييِاَبَّشلايكَلَو»:لاقنآرقلاهبقطندقق:رحسلاامأ
41.

.كلذببسبضرمفدوهيلاضعبعبهرحسوييبنلانأيوردقو

هيلعضرمف:هتانبليقويدوهيلامصعأنبديبلهرحسيذلانأ:يبلكلانعيورو

دنعامهدحأدعقفناكلمهاتأذِإمئانوهامنيبفهللاءاشاموأًارهشأثبلفهرعشرثتناىتحمالسلا

.رحسيأتطلاقف؟لجرلالابام::هبحاصلامهدحألاقف.هيلجردنعرخألاوءفسأر

نيأو:لاق.ةطاشموطشمب:لاق.مبو:لاق.يدوهيلامصعأنبديبل:لاق؟ُهَيطنمو:لاق

.١١٠:ةيآلاةرقبلاةروس(۲)



٥۱۸ملعلاةرطنت

.قيرزينبليهوءناورآيذرثبب ةرخصيأ ةفوعارتحتةعلطفجيف:لاق؟وه

ءاماوحزتفهللاهمحررساينبرامعو؛ريبزلاوءايلعثعبفمالسلاهيلعيبنلاهيتناف:لاق

نمنانسأوءهسأرةطاشمهيفاذإففجلااوجرخأوءةرخصلااوعفرمثءانحلاةعاقنهنأكرثبلا

[٤1/۱۹]يتروسلجوزعهللالزنأف«ةربإلابةزورغمةدقعرشعىدحإ/هيفدوقعمرتوهيفاذإوءهطشم

ةريخألاةدقعلالالحنادنعييماقىتحةدقعتلحناةيآمالسلاهيلعليربجارقاملكفذيوعتلا

ءادلكنمءكيفشيهللاوكيقرأهللمسب:لوقيهيقريمالسلاهيلعليربجلعجو

.نيعودساحلكنمءكيذؤي

هيلعهلوسرمالكولجوزعهللامالكنمناكامبءاقرتسالااوزوجكلذلجألف

لحيالفبرعلاةغلريغنمناكاموأءةيدنهلاوةينايرسلاوةيناربعلانمناكامامأومالسلا

.هداقتعاءاملعلادنع

لعفلاةفاطلو‹ءيشلابقذحلاوملعلاهانعم:موقلاقفهتيفيكورحسلاىنعميفاوفلتخاو

.-ملاعلايأ-"رحالهيأي:ىلاعتهللالاقهمهفيفخاميف

هآرنمرغبارسلاكةقيقحالوءهللصأالنازحأولييختوهرحسلا:نورخآلاقو

.4عناَهََأمهرخسنمهيللَيَحبل:ىلاعتهللالاقامكهاجرنمفلخاو

يذلاكهبلصتيامبضيرمتوهرحسلا:نأيعفاشلانعيكحوةلزتعملانعاذهيكح

.هللباقملايفرثؤيبئاٹتملامفنمجرخي

صئاصخريثأتنعءیبنيمسلط:لیفوهيلعرسعاماولهسيلنجلاميظعتوه:ليقو

.نوعرفةرحسىصعقبثزنمسمشلاريثأتكبكاوكلا

ىلإهبلصوتيببسهنأوءهبنآرقلادهشذِإ؛؟قحرحسلا:لاقيلازغلاباتكيفو
يفةيباسحرومأبوءرهاوجلاصاوخبملعلانمدافتسيعونوهو:لاقنيجوزلانيبةقرفتلا
تقوهلدصرتيو؛روحسملاصخشلاةروصىلعلكيهرهاوجلاكلتنمذختيفموجتلاعلاطم

عرشللفلاخملاشحفلاوءرفكلانماهبظفلتيتاملكهبنرقتوءعلاطملايفصوصخم

.۹£:ةيآلافرخزلاةروس()
.١٠:ةيآلاهطةروس()



ملعلاةرطنق٦۸

هبىلاعتهللاءارجإمكحبكلذعومجمنملصحتوءنيطايشلابةناعتسالاىلإاهببسبلصوتيو
.°”روحسملاءيشلايفةبيرغ/لاوحأةداعلا[ب/]

ناسنإلالوحيفءهرحسبنايعألااهبلقينأرحاسلاردقيموق:لاقيدرواملاباتكيفو
.ًاماسجأوًانايعأءىشنيوًارامح

.لتقامبرو؛ضرميوهرحسبسوسويدقرحاسلانأ:انمدقامكيعفاشلانعهيفيكحو

.فلتلاءدبضرملاوهبةسوسولاوءةسوسولاءدبضرملانأل:لاق

مالسلاهيلعيبنلارحس:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعهيبأنعةورعنبماشهىورو

.هلعفاموءءيشلالعفيهنأهيلإليخيهنأكىتح

ناکولهنأل؛ضحمًأطخوهفًاماسجأءىشنيوًانايعأرحاسلابلقي:لاقنملوقامأو

قحلانيبنكيملتاثيهلانمهبيهامعنايعألابلقوماسجألاءاشنارحاسلاعسويف

.€عْسَتاهَأمهرخسنمهللَيَب»:ىلاعتهللالاقدقوفيك«قرفالولصفلطابلاو

امفالخبهنأناسنإلاىلإليخيفرحاسلاهلعفيناعموءعدخرحسلانإلاقنملوقو

ىتحًاثيثحريسةرئاسلاةنيفسلابكاركوءءامهنأهيلإليخيفديعبنمبارسلاىرييذلاكهبوه
لوقكلذكوءْغئاسنكمملوقلااذهءهعمةرئاسلابجلاوراجشألانمنياعامنأهيلإليخي
.ملعأهللاو.يعفاشلا

نأامكءرفكهبلمعلاامنإوءارفكهملعتنوكيال:موقلاقفرحسلاملعتيفاوفلتخاو
.هبلماعلامثأيامنإوهبمئاڀالانزلاملعتنم

هللانأل؛هميلعتكلذكوءرفكرحسلاملعتنإ:هللاءاشنإحصألاوهونورخآلاقو

هللاوهباولمعنإمهرضياملقيملو.هغلَوْمُهْرَضَيامَنوُمْلَعََيَو»:لاقىلاعت

.ملعأ

ءةيصعمًاعيمجهبلمعلاوهملعتناكقلخلابرارضإللالإحصيالرحسلاناكاملف
.ملعأهللاو.ًادحأهبلتقاذإرحاسلالتقيو

.(۲۹/۱)نيدلامولعءايحإعجار)۱(

.7٦1٦:ةيالاهطةروس(۲)

.١١٠:ةيآلاةرقبلاةروس(۳)



۸۷ملعلاةرطنق

رجحوتيدحلاهبذجيفسيطانغملارجحلثمراجحألاصاوخو‹تامسلطلاامأو
7٦1/1۹مدللضغابلارجحلاوءقيقعلارجحوءهيف/ةيصوصخبةيلصلاماسجألاهرسكيفساملا
ببسامملعأهللافءايشألاصاوخوءتابتلاوراجحألاصاوخنمكلذريغويداربلارجحو

ملعبرثأتساو؛حالصلاهيفمهلءاشامدابعللرهظأوءءايشألاملعبرئأتسادقىلاعتوهفكلذ

٠.اههنكىلعلوقعلافقتالفاهرئاس

:لاقهريغوناويحلايفةلعافلاو«تاكرحللملاعلايف:لاقيدوعسملاباتكيفو

تيقبوءيبنلاكلذعفرمثةفلاسلاءايبنألاضعبلةزجعماهلعجىلاعتهللانوكينأنكمي

.همولع

رجحاهنمنيو؛ءيشىلععضوتديدحنمةّروصمةيحرصمبتيأردقلو:لاق
.هبقلعتوهيلإىعسوةكرحاهيفثدحتفسيطنغملا

لخلانمءيشبلسغنإوءديدحلابهلعفلطبموثلاةحئارسيطنغملاباصأاذإو:لاق

عزانتال:هباتكيفلاقو.ديدحلابذجنملوألاهلعفىلإداعلحنلالسعنمءيشهلانوأ

«؛صمح:لثمةيحالوبرقعاهلخدتالىرقوًاندمضرألانمعضاوميفنأمهفلايوذدنع

.ةيكاطنأوءةرعملاو

اهبذجاذإفقبلااهيلععقوروسلاجراخهديلجرلاجرخأاذإةيكاطنأدالببناكدقو:لاق

يفبيصأفعضاوملاضعبيفماخرنمدومعرسكتانأىلإءيشهنماهيلعقبيملهلخادىلإ

ىلعوأمایأتضمامففکوحنکساحننمروصمقبهلخاديفساحتلانميحهالعأ

.ملعأهللاو«مهرودنمرثكألامعيقبلاراصىتحكلذنمبرقلا
نيملكتملاضعينإ:لاقنسحلانبدمحأىلإةبوسنملاتالاقملاباتكيفتدجوو

ىتحتلاطمهرامعأنأكلذو:لاق.لئاوألاليحنمكلذنإ:اهوحنوتامسلطلايفلاق

[1/1۹7]عضاوملانمتارشحلاوماوهلانماهريغوتاّيحلااهيفنوكتيتلاعضاوملا/ضرألانماوفرع

نأًامهوتماوهلانمةيلاخلاعضاوملايفتامسلطلااولمعفءايشألاهذهاهيفنوكتاليتلا
فقيلاذهانبتكامنإوءهلكاذهةقيقحبملعأهللاوءاهيفنوكلانمماوهللةعناملايهتامسلطلا

.ءايشألاهذهيفسانلالاقامىلعءىراقلا

:ًامومذمهبملعلانوكييذلايناثلاببسلا
_-

.ريغصءاعووأءةبلع:ېآ)۱(



ملعلاةرطنق۱۸۸

ريغهسفنيفهنإفءموجنلاملعككلذوءرمألابلاغيفهبحاصبًارضمنوکينأوه

:نامسقوهذإهتاذلمومذم

ُنسُمُشلاَو:ىلاعتلاقفبوسحمنيرمقلاريسمنأبنآرقلاقطندقو:يباسحمسق
.”«نابْنحبرَمَقْلاَو

.ةيآلا”4نزاََمُاَنرَدكَرمَقلاَو:ىلاعتلاقو

نيسلأَدَدَعاوُمَلْعَلِ»:هلوقىلإ4ءاَيِضَسُْمّشلََلَمَجيذلاوُه»:لاقو
.”4باَسحلاَو

لاقبابسألابثداوحلاىلعلالدتسالاىلإعجريهلصاحو:اهبمكحلايناثلامسقلا
وهوءضرملانمثدحیسامىلعضبتلاببيبطلالالدتسايهاضيكلذو:هباتكيفيئلازغلا

:مالسلاهيلعيبنلالاقدقوءعرشلاهمذهنکلو.هقلخیفهتداعویلاعتهللاةنسةراجمبةفرعم

.”«وكسمافموجنلاتركذاذإوءاوكسمافردقلاركذاذإ»

ءموجنلابنامیإو9ةمئألاروج:اڻالثيدعبىتمأىلعفاخأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.”«ردقلاببيذكتو

لاءرتغمبذاكمآوهفثالثلاهذهريغموجنلايفلاقنم:لاقفلسلاضعينعو

.”«اھپاوتلوجلكََلَعَجيلاوه:ىلاعت
.”€نياًشاموُجَراَماَْلَعَجَو»:لاقو
.ةيآلا“”اظْفحَوبكاوَكلاةئيزبايلءاَمّسلاايراًنإ»:لاقو

مثرحبلاوربلايفهبنودتهتامموجنلانماوملعت:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

.°:ةيآلانمحرلاةروس(۱)
.۳۹:ةيآلاسيةروس(۲)
.(۲۹/1)ءايحإلايفلوقلاو.٠:ةيألاسنويةروس(۳)
.(۱/٠۳)ينغملايفيقارعلاهلاق«؛نسحدانسإبدوعسمنباثيدحنميناربطلااور(4)
.قباسلاردصملا؛فیعضدانسإبنجحميأثيدحنمربلادبعنباهاور)0(
.۷٩:ةيالاماعنألاةروس(٦)

.0:ةيالاكلملاةروس(۷)

.7۷:ناتيآلاتافاصلاةروس(۸)

 



۱۸۹ملعلاةرطنق

:هجوأةثالثنمهنعرجزيامنإو:”يلازغلالاق.ثيدحلاءاوكسمأ

[ب/۱۹۸]ريسبيقعثدحتراثألاهذهنأمهيلإىقلأ/اذإهنإفقلخلارثكأبرضيهنأ:اهدحأ

ةيوامسةفيرشرهاوجاهنأل؛ةهلألااهنأو«ةرثؤملايهبكاوكلانأمهسوفنيفعقو«بكاوكلا
نمًاوجرمًاروذحمرشلاوريخلاىريواهيلإًاتفتلمبلقلاىقبيف«بولقلايفاهعوقومظعي
."”'بلقلانعىلاعتهللاركذىحميواهتهج

ءرفاكونمؤميدابعنمحبصأ»:لجوزعهبرنعًاربخممالسلاهيلعيبنلالاقكلذلو

ءونبانرطملاقنمو«بكاوكلابرفاكويبنمؤمكلذفهتمحروهللالضفبانرطم:لاقنمامأف

.«بكاوکلابنمؤمويبرفاككلذفاذكواذك

يذلاوهخسارلاملاعلاوءطئاسولاىلعهرظنرصقيفيعضلانأكلذو:يلازعلالاق

.هناحبسهرمأبتارخسمموجنلاورمقلاوسمشلانأىلععلطي

ملقلالعفهنأدقتعتفددجتيطخلاداوسىلإرظنتيهفساطرقحطسىلعتناكولقعاهلقلخ

ءديللةكرحملاةدارإلاىلإاهنممثديلاىلإاهنممث«عبصألاةدهاشمىلإاهرظنيفىقرتتالو

قلخلارظنرثكأفءهناحبسةردقلاوديلاقلاخىلإهتممثءديرملارداقلابتاكلاىلإاهنممث

بابسأدحأاذهبابسألاببسمىلإيقرتلانععطقتمةلفاسلاةبيرقلابابسألاىلعروصقم
.موجنلانعيهنلا

الصاخشألاداحآقحيفكرديسيلضحمنيمختموجتلاماكحأنأ:يناثلاببسلا

هنأثیحنماللهجهنأثيحنماذهىلعُهَمَذنوکيفلهجبمكحهبمكحلاوءانظالوًانيقي

.ملع
ملعلاكلذسردنادقو٤یکحیاميفمالسلاهيلعسیردالهزجعمكلذناکدّقلو

ضعبىلععلطيدقهنكليقافتاوهامنإوروذنىلعمجنملاةباصإنمقفتيامو؛قحماو

ءاهيلععالطالارشبلاةردقيفسيلةريثكطورشدعبالإاهبيقعببسملالصحيالوبابسألا

.(۳۰/۱)ءايحإلا()

.(۳۰/۱)ءايحإلا()

.قباسلاردصملا()

.قباسلاعجرملا()



ملعلاةرطنق۱۹۰

نيمختككلذنوكيوًاطخأكلذردقيملنإوءةباصإلاتعقوبابسألاهللاردقنأ/قفتانإو/]

هنظكرحتيفلابجلانمثعبنيوءعمتجيميغلااوأرامهممويلارطمتءامسلانأيفناسنإلا

ايفاكسيلميغلادرجموءهفالخبنوكيامبروءميغلاددبتيفسمشلابراهنلايمحياميرو«كلذب
امىلعًادامتعامليستةنيفسلانأحالملانيمختكلذكو:لاقكردتالبابسألاةيقيورطملايف

يفبيصيةراتفاهيلععلطيالوءةيفخبابسأحايرلاكلتلوءحايرلايفةداعلانمهفلأ

.”هوجنلانعًاضيأىوقلاعنميةلعلاهذهبو«ءىطخيةراتو«هنيمخت

عيبيضتوينغتاللوضفيفضوخهنأهلاوحألقأفءاهيفةدئافالهنأ:ثلاثلاببسلا

.نارسخلاةياغةدئافريغبناسنإلاةعاضبسفنأوهيذلارمعلا

ملع»:مالسلاهيلعلاقف«برعلاباسنأورعشلاب:اولاق؟«اذامب»:لاقفءةمالعلجر:اولاقف

.«ةلداعةضيرفوأةمئاقةّسوأةمكحمةيآملعلاامنإ»:لاقمثءارضياللهجوءعفنيال

نئاکردقامنإفءةدئافریغنمةلاهجصضوخو؛رطخوماحتقااههبشياموموجنلايفضوخلاو

علطياممهتلدأرثكأوءهيلإةسامةجاحلانإف؛بطلاملعفالخبنكممريغهنعزارتحالاو

الوةوبنلانمًاءزجنيعبرأوةتسنمءزجهنأل؛ًانيمختناكنإوايؤرلاريبعتفالخبوءهيلع
7ِرطخ

هبهيفضئاخلالقتسيالملعيفضوخلاوهاهبملعلامذييتلابابسألانم:ثلاثلا

لقتسياليتلاةيهلألارارسأنعثحبلاكوءاهيلجلبقمولعلاقيقدملعتكهقحيفمومذمهنإف
ءاهيلإنيملكتملارثكأوةفسالفلاعلطتدقلوىايلوألاوءءايبنألاالإاهضعبقيرطىلعفوقولاب
يفرُكَفَمالَويْلَحْلَأيفُرُكَمَ»:مالسلاهيلعلاقدقواهلجأنماوكلهلباهباولقتسيملو

قفومللكلذيفف؛عرشلاهبقطنامىلإمهدرواهنعثحبلانع/سانلافكبجيف.«قلاخلا[/1]

يفنسحأهلاحناكلاهيفضخيملولوءاهبرصنتسافمولعلايفضاخصخشنممكفعنقم
.اهيفضوخلالبقنيدلا

:ليفكلذلو

.قباسلاردصملا(۱)

هذهوهرخآىلإةمكحمةيآملعلاامنإثيدحلارخآيفو؛هفعضوةريرهيبأثيدحنمربلادبعنباهاور(۲)
.(۳۰/۱)ىنغملايفيقارعلاهلاق.ورمعنبهللادبعثيدحنمهجامناودواديبأدنعةعطقلا

0.(۱/٠۳)نيدلامولعءايحإ(۳)



١۱۹ملعلاةرطنق

7مهقککء1لڪتدقواهميفكواَنو

ةفيطللاةوالحلاعاونأوريطلامحلرضيامكصاخشألاضعبلاراضملعلانوكركتتالف

ىكشسانلاضعبنأركذدقلوءرومألاضعببلهجلاهعفنيصخشبرلبءعيضرلايبصلاب

ةدالولاءاودىلإكلةجاحال:لاقوءاهسضفبنبيبطلاٌنسبحفدلتالاهنأوهتجوزمقعبيبطىلإ

صْعنتوًاميظعًافوخةأرملاترعشتساف.هيلعضبنلالددقوموينيعبرأىلإنيتومتسكنإف

تضقنایتحبرشتالولکأتالتیقبوتصوأوتقرفواهلاومأتجرخأوءاهشيعاهيلع

اهعماجف‹كلذتملعدق:بيبطلالاقف.تمتملاهنإ:لاقفبيبطلاىلإاهجوزءاجف.ةدملا

اهنأتملعفاهمحرمفىلعمحشلادقعنادقوةنيمساهتيأر:لاق.هللاءاشنإدلتاهنإف؛نالا

.ةدالولانمعناملالازوتلزهىتحكلذباهتفوخف«توملافوخبالإلزهتال

.مفتيالملعنمهللابذوعأ»

ءادتقالامزالواهنعرجزوعرشلااهمذمولعنعًاثاحبنكتالوءةياكحلاهذهلربتعاف

ءايشألانعثحبلايفرطخلاوءعابتإلايفةمالسلافءةنسلاعابتاىلعرصتقاوةباحصلاب

.”ءادتبالاولالقتسالاو

دراومضعبكمهفيو«مالسلاهيلعيبنلاقيرطىلإكيدهينألقعلاةعفنميفكيفيكف
كلذلوءبالإملستالكنإفعابتإلامزالو«فرصتلانعكلذدعبلقعلالزعافهتاراشإ

.“°يغللوقلانمنإوءالهجلملعلانمنإ»:ٍيَيلاق

[ب/۱٠۲]لاقوءرارضإلايفلهجلاريثأترثؤيامهنمنكلوءالهجنوكيالملعلانأمولعمو/

."”«ملعلانمريثكنمريخ«قيفوتلانمليلق»:مالسلاهيلع

اهلكسيلورامثلارثكأامورمثياهلكسيلورجشلارثكأام:مالسلاهيلعىسيعلاقو

.قباسلاردصملاعجار()

هجامنبادنعوهو؛نسحدنسبرباجثيدحنمربلادبعنباهاور:(۳۱/۱)ىينغملايفىقارعلالاق()
̀.اوذوعتظفلب

.(۳۱/۱)نيدلامولعءايحإعجار(۳)

.(۳۱/۱)نيدلامولعءايحإعجار(8)

.لهجينمهدانسإيفوةديربثيدحنمدوادوبآهاور:(۳۲/۱)ينغملايفيقارعلاهنعلاقهوحنب()
.(۳۲/۱)ينغملايفيقارعلاهلاقءءادردلايآثیدحنمسودرفلابحاصهركذدقوءالصأهلعجأمل`(



ملعلاةرطنق۱۹۲

.قيفوتلاونوعلاهلأسنىلاعتهللاو."”مفانباهلكسيلومولعلارثكأامو«بيطب

:اهنمدومحملاردقلانايبوةيعرشلامولعلايماسأيفةيناثلاةلمحلا

:نيلصفيفرصحتتةلمجلاهذهنأملعا

.ةمومذملاباهسابتلاةيفيكوةيعرشلامولعلايماسأيف:امهدحأ

.ةدومحملامولعلانمدومحملاردقلانايبيف:يناثلالصفلا

لوألالصفلا

وهةيعرشلامولعلابةمومذملامولعلاسابتلاًأشنمنأملعا:لاقفهباتكيفيلازغلاهركذ

فلسلاهيلعناكامريغناعمىلإةدسافلاضارغألاباهليدبتوةدومحملايماسألافيرحت

ءةمكحلاو«ريكذتلاوءديحوتلاو«ملعلاوءهقفلا:ظافلأةسمخيهولوألانرقلاوحلاصلا

.نيدلايفبصانملابابرأاهبنوفصتملاوةدومحمءامسأهذهف:لاق

ىلعفوقولاوىواتفلايفعورفلاةفرعملصيصختلابهيفاوفرصتدق:هقفلالوألاظفللا

لوألارصعلايفهيقفلامساناكدقلوءهقفألاوهليقءاهبًالاغتشارثكأناكنمفءاهللعقئاقد

ةراقحبةطاحالاةوقوءلامعألادسفمو«سوفنلاتافآقئاقدةفرعموءةرخألاقيرطىلعًاقلطم

زعهلوقكلذىلعلديوءبلقلاىلعفوخلاءاليتساوءةرخألاميعنىلإعلطتلاةدشوءايندلا

4هاوجاإمهماويويلايفاوف:لجو
ملسلاوناعللاوقالطلاتاعيرفتنودهقفلااذهوهفيوختلاوراذنإلاهبنوكييذلاو

.عورفلانمكلذهابشأوةراجإلاو

عزنيو‹بلقلا/ىسقيماودلاىلعهلدرجتلالب«فيوختالوراذنإهبلصحيالاذهف]٢۲۰/1]

2َنوُهَفْفَبالبول70:لجوزعهللالاقدقو‹هلنيدرجتملانمدهاشياملكةيشخلاهنم

.ىواتفلانودناميإلايناعمهبدارأو.""اهب

دكامالإ:ىلاعتلاقدقوءدحاوىنعملنامساةغللايفمهفلاوهقفلانإيرمعلو
.ةيآلانوهفالوقْمُهنأِبكِلهللانممِهِروُدُصيفبَ

.(۱/۳۲)نيدلامولعءايحإعجار(۱)

.١١۱:ةيآلاةبوتلاةروس(۲)

.۹:ةيالافارعألاةهروس)۳(

.١٠:ةيآلارشحلاةروس(4)



۱۹۳ملعلاةرطنق

رظنافءهقفلاةلقىلعقلخلاةوطسلمهماظعتساولجوزعهللانممهفوخةلقلاحأ

:مالسلاهيلعلاقو.؟مولعلانمانركذامهجتنيوأىواتفلاتاعيرفتلظفحلامدعهجتني«كلذ

.«ءاهقفءامكحءاملع»

:اولاقف.هيلعاومدقنيذلادفولل«ءايبنأاونوكينأمههقفنماوداك»:قرطلاضعبيفو

.روهشمثيدحلا‹مهناميإلًاقيقحتةلصخةرشعسمخلااوركذف«نوملسمنونمؤمموقنحن

ةرمثىلإراشأهنأكف.[ىلاعتهلل]مهاقتأ:لاقف؟هقفأةنيدملالهأيأ:"مهضعبلئُّسو
نلف:مالسلاهيلعلاقوةيضقألاوىواتفلانودنطابلاملعلاةرمُثىیوقتلاو‹ىوقتلااهنهّقفلا

.”«ةريثكًاهوجونآرقللىريىتحهقفلالكمكدحأهقفتي

.هللاتاذيفسانلاتقميىتحهقفتلالكدبعلاهقفتينل»:مالسلاهيلعلاقو

.تقماھلدشأنوكيفهسفنىلعلبقيمث»:هلوقعمًاعوفرمءادردلايبأنعاذهيورو

لاقف.كنوفلاخيءاهقفلانإ:لاقفءهباجأف؟ءيشنعنسحلايحنسلادقرفلأسو:لاق

‹هنيدبريصبلاءةرخألايفبغارلاايندلايفدهازلاهيقفلاامنإ؛دقيرفكمأكتلكث:نسحلا

حصاتلامهلاومأنعفيفعلا«نيملسملاضارعأنعهسفنفاكلاعرولاهيرةدابعىلعموادملا
)4(

.مهتعامجل

[ب/۲۰۴]نكلو/اهلهأنمانأ:رباجلاقفهيلعداعأفتكسف.هللاالإهلِإاللق:لاقفنسحلاهيلعلخد
قنالكبَرتايآنضْعَبيايموي:ديعسابآاي:لاقمث.ٍانلاىلإحاورودغنمهابذوعن
!توملادنعولوههقفأام:نسحلالاقف.€اًهّناَمْيِإاسفن

دريملو.€َنوُهَفْيالَنيقِاَمَلاٌنِكلَوضَْألاوِتاَوَمَسلأُنْياَرَحللو:ىلاعتلاق

.یواتفلاعورفنوهقفيىلاعت

دانسإبثراحلانبديوسثيدحنمخيراتلايفبيطخلاوءدهزلايفيقهيبلاوةيلحلايفميعنوبأهاور)۱(

.(۳۲/۱)ينغملايفيقارعلاهلاقفيعض
.هنمةدايزنيفوقعملانيباموء‹(۳۲/۱)ءايحإلايفهبحرصم؛يرهزلاميهاربإنبدعسموه)۲(

.(۳۲/۱)ىنغملايفيقارعلاهلاقًاعوفرمحصياللاقو«سوأنبدادشثيدحنمربلادبعنبااور(۳)
.(۱/۳۳)نيدلامولعءايحإعجار)٤(

.١١٠:ةيألاماعنألاةروس()

.۷:ةيالانوقفانملاةروس()
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قيرطبنكلوءةرهاظلاماكحألاوىواتفللًالوانتمنكيملهقفلامسانإ:لوقأتسلو

صيصختلااذهبراثفرثكأةرخالاملعىلعهقالطإناكوءعابتتسالاقيرطبوءلومشلاومومعلا

.بلقلاماكحأوةرخألاملعنعضارعإلاوءهلدرجتلاىلعسانلاثعبسيبلت

نيسحتلًالاجمناطيشلادجوفرذعتملاملاوءهاجلاوءاضقلاوءةيالولابلطىلإهبلصوتلاو

هللابوء”عرشلايفدومحممساوهيذلاءهقفلامساصيصختةطساوببولقلايفكلذ

.قيفوتلا

هدابعيفهلامفأوتايابولجوزعهللبملعلاىلعكلذقلطيناكدقو:ملعلايناثلاظفللا

هلالهَاهلادهلتالقوهاحيسلابلبفمث؛ماللاوفلأالابهفّرع.ملعلا

ةيألا"4طقامئاَملياولوأَوُهَكِيَالَمْلاَوَوُهالإ

دبا4قارلقنمليلال:ىلاعتلاقو

.ةيآلامكيدَناميلاَومليلاوتويذلالاكَو»:[لاقول
.”€يَحهللاُباَوَتْمُكَليَوململاونونيللاق:[لاق]و
اململحولهنو:لاقو .لع2ابل

.4ٍ٩تاَجَرَدمللاوتونيِذَلاَومكناومنياهللاعقري»:لاقو

.”«باتِكلاُملِعدنعنمو:لاقو

.”¶امْلعانْدلنمُهاَملَعَواندْنِعنمةمْحَرانين:مالسلاهيلعرضخلايفلاقو

.(۳۳/۱)نيدلامولعءايحإعجار(۱)

.۸١:ةيآلانارمعلآةروس(۲)

.١١٠:ةيآلاءارسإلاةروس(۳)

.٦0:ةيآلامورلاةروس(4)
۸۰:ةيالاصصقلاةروس()

.1۸:ةيآلافسويةروس(1)
.١٠:ةيآلاةلداجملاةروس(۷)

.۳٤:ةيآلادعرلاةروس(۸)

.١٦:ةيآلافهكلاةروس(۹)



٥۱۹ملعلاةرطنف

.€ْملْعَتْنُكَتملامَكَمْلَعَو»:مالسلاهيلعهيبنللاقو

.٩املعينذزٌبَرلّفَو»:لاقو

[/٢٠۲]اوفرصتوهتافصوهماكحأبولجوزعهللابءاملعلاوملعلالئاضفنم/دروامعيمجيف

تاموصخلاوعورفلاوىواتفلالئاسمبلغتشينمبرثكألايفهورهشىتحصيصختلاباضيأهيف

هلهجعمءاملعلالوحفنمدعيفلجوزعهللاىلإهببرقتيءيشبةعيرشلاملعنمطيحيالو

نمريثكقلخلاكلهمًاببسكلذراصفهريغوبهذملاملعونيحلاصلاريسورابخإللاوريسفتلاب
.قيفوتلاهللابو٠"'ةبلطلا

هبیریًاناميإهبنمآو«ىلاعتهللاٌدَحونمةفرعمنعةرابعوهو:ديحوتلاثلاثلاظفللا
رشلاوريخلاىريالف«بابسألاوطئاسولانعهتافتلاعطقتةيؤرىلاعتهللالبقنماهلكرومألا

«-هللاءاشنإيتأيسامك-لكوتلا:هتارمثىدحإ«فيرشماقموهوهلالجلجهللانمالإ

ىضرلاوهللامكحلميلستلاو؛مهيلعبضغلاكرتو؛قلخلاىلإىوكشلاكرتًاضيأهتارمثنمو

هلوًاسيفنًارهوجديحوتلاناكو-هللاءاشنإيتأيسامككلذريغوهيلإرومألاضيوفتوهب
.نارشق

فلاالإهلِإال:كناسلبلوقتنأوهوءداقتعالانعدرجملاناسللارارقإ:لوألارشقلاف
اذهنكلوءةثالثثلاثهللانإىراصنلاهبحرصتيذلاثيلثتللًاضقانمًاديحوتىمسياذهف

.هرهجهرسفلاخييذلاقيدنزلانمردصيامبرديحوتلا

بلقلارهاظلمتشيلبناسللابرارقإلاموهفملراكنإبلقلايفنوكيالنأ:يناثلارشقلا

سارحمهيذلانيملكتملاونيملسملاماوعديحوتوهوءهبقيدصتلاوةينادحولاداقتعاىلع

.ًاطخلاليوأتبىلاعتهللاتافصيفنيفلاخملاعدبلالهأشيوشتنعرشقلااذه

وهكلذوءنينقوملاهللابءاملعلاديحوتوهفنيرشقلانيذهلخادوهيذلا:بللاامأو
مهبولقةيلكبىلاعتءايإمهتدابعوءطئاسولاوبابسألانودىلاعتهللانماهلكرومألامهتيؤر

.١١٠:ةيآلاءاسنلاةروس(١)
.١١٠:ةيآلاهطةروس(۲)
٤۱/م٠/جتاريخلارطانق.(۳۳/۱)نيدلامولعءايحإعجار)۳(



ملعلاةرطنق٦۱۹

:یلاعتهللالاق؛هدوبعمهذحختادقهاوهبتملکنأل؛یوهلاعابتا/ديحوتلااذهنعجرخيو[ب/]

.'«ۀاَوَحههلدَعَانَمَتيأَرأ»
.°"«ىوهلاىلاعتهللادنعضرألايفدبعهلإضغبأ»:مالسلاهيلعلاقو

.ىلاعتهللءاملعلاديحوتوهاذهفءىلاعتهللاءاشنإهتارمثوديحوتلاحرشيتأيسو

ةلداجملاقيرطةفرعموءمالكلاةغايصنعةرابعءاملعلانمنوملكتملاهلعجفيكرظنا

تامازلإللاو‹لئالدلابةلئسألارثكأوءاهيفقدشتلاىلعةردقلاو؛موصخلاةضقانمبةطاحإلاو

ةباحصلاولوسرلانعلوألارصعلايفاهنمءيشنكيملةعانصلاهذهةيصاخوهامعيمجنأ

.قيفوتلاهللابو«”اهعزوتوةمألاقارتفانعثدحامنإو«مهنعهللايضر

.*”«نينمؤُملاعمنىَرْكَذلانفرُكَدَو:ىلاعتهللالاق:ريكذتلاوركذلاعبارلاظفللا

متررماذإ»:مالسلاهيلعهلوقكءةريثكرابخأركذلاسلجمىلعءانثلايفدرودقو

.°ركذلاسلاجم»:لاق؟ةنجلاضايرامو:ليق.«اهيفاوعترافةنجلاضايرب

نملضفأركذلاسلجمروضح»:لاقثيحرذيبأثيدحيفمالسلاهيلعهلوقكو
فلأروضحنمو؛صضیرمفلأةدايعنملضفأملعلاسلجمروصحوعكرفلأةالص

!؟°”«ملعلابالإنآرقلاعفنيلهو»:لاق؟نآرقلاةءارقنموهللالوسراي:ليق.«ةزانج

.وهلاسلاجمنمًاسلجمنيعبسرفكيركذسلجم:لاقءاطعنعو

رٹکأیرتامىلإكلذلقتف:لاق.هللاءاشنإاهعضوميفيتأتسرابخألاهذهلاثمأيف
.تاماطلاوحطشلاوراعشألاوصصقلاوهوهيلعنوبظاوينامزلااذهيفظاعولا

كلذنكيمل:اولاقوصاصقللسولجلانعفلسلايهندروءةعدبوهفصصقلاامأ

.۳٤:ةيآلاناقرفلاةروس(١)
.(۱/٤۳)ينغملايفيقارعلاهلاق«فيعضداتسإبةمامأيبأثيدحنميناربطلاهاور()
.(۱/۳۳٠٢۳)نيدلامولعءايحإعجار(۳)
.٥0:ةيالاتايراذلاةروس()

.(۱/٤۳)ينغملايفيقارعلاهلاقهنسحوسنأثيدحنميذمرتلااور(٥)
يئغملايفيقارعلاهلاق«رذيبأقيرطنمهدجأملوءرمعثيدحنمتاعوضوملايفيزوجلانياهركذ)9

(/).7



۱۹۷ملعلاةرطنق

[٢1/۲۰]كلذثدحامنإوءامهنعهللايضررمعوركبيبأهيبحاصومالسلاهيلعلوسرلا/رصعيف

امهالولو«صاصقلاالإينجرخأام:لاقفدجسملانمجرخهنارمعنبانعيورو
)۱(

لخدو:لاق.مکروهظعدبلااولو:لاقف؟انهوجوبصاقلالبقتسنر:”يروثلللیفو

فتنيذخأوةقلحلاطسوتف«؛شمعألاانثدح:لوقيوصقيًاصاقىآرفةرصبلاعماجشمعألا
(rr .  - . . ً ۰ ۰2۰۰۰۲۰0 انآ؛بذكيفتنأوةنسيفانأ؟'[مِل]:لاق؟يحتستامأخيشاي:صاقلالاقف.هيطبإرعش

.كتثدحامو‹شمعألا

.لاؤُسلاو؛صاّصقلاًابنكسانلارثكأ:*”ءاملعلاضعبلاق

ذإ؛هجرخيملنسحلامالكعمساملو.ةرصبلادجسمنمصاقلايلعجرخأو:لاق

تافآو«سفنلابويعىلعهيبنتلاو«توملابريكذتلاوءةرخألاملعيفملكتينسحلاناك

فرعيو«هركشىفدبعلاريصقتوهئامعنوهناحبسهللاءالابركذيوءناطيشلارطاوخوءلامعألا

|.ةرخألارطخوايندلاةراقح

راثآلاورابخألاهبتدرويذلا”عرشلايفدومحملاريكذتلاوهاذهفكلذلاثمأيف

مهسفنأةيكزتىلعةجحراثالاوثيداحألاكلتنوفرحتملاذختافهللاءاشنإيتأيسامىلع

يتلاصصقلاباوئعتشاوءدوصقملاركذلاقيرطنعاولهذو«مهتافارخىلإريكذتلامسااولقنو
؛اهيلعديزيونآرقلايفةدراولاصصقلانعجرخيوءناصقنلاوةدايزلاوفالتخالااهيلإقرطتي

هسقنىلعبابلاكلذحتفنمفاقداصناكنإورضياماهنموءهعامسعفنيامصصقلايفنإف

.صصقلانعيهناذهلجألف‹راضلابعفانلاوبذكلابقدصلاهيلعطلتخا

ناكوءمهنيدرومأبقلعتياميفمالسلامهيلعءايبنألاصصقنمةصقلاتناكنإامأو

ءىموتتاياكحو«بذكلارذحيلفنكلوءًاسأبهبىرأتسلفءةياورلاحيحصًاقداصصاقلا

[1/۲۰۷]ةفدرمةردانةوفهاهنوكنعواهيناعمكردنعماوعلامهفرصقي/تالهاسموءتاوفهىلإ

.(۱/٣۳)نيدلامولعءايحإعجار)۱(
.قباسلاعضوملاءايحإلايفيلازغلاهبحرصةرمض:وهيروثلللئاقلا)۲(

.(۱/٢۳)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام)۳(

.قباسلاعضوملاءايحإلايفيلازغلاكلذبحرص.دمحأوهلئاقلا(8)
.قباسلاعضوملاءايحإلاعجار)0(



ملعلاةرطنق۱۹۸

‹هتاوفهوهتالهاسميفاهبمصتعييماعلانإفءاهيلعيطغتتانسحبةكرادتمو«تاريفكتب

انلكوءرباكألاوخياشملاضعبنعتيكوتيكيكحهنأبجتحيوكلذيفرذعلاهسفنلدهميو

ةأرجكلذهديفيو«ينمربكأوهنمهاصعدقفىلاعتهللاتيصعنإوورغالف«يصاعملاددصب

كلذدنعفهبسأبالفنيروذحملانيذهنمزارتحالادعبف«يرديالثيحنمىلاعتهللاىلع

نمةحيحصلابتكلايفحصوءنآرقلاهيلعلمتشيامىلإةدومحملاصصقلاعجرت
.”رابخألا

مهميُءاَرَعُشلاو®#:ىلاعتهللالاقمومذمظعاوملايفاهريثكتفراعشألاامأو

.ةيآلا”«َنوُواَعل

.4يغنياموَرْعشلاُهاَمَلَعامو:لاقو

قوشعملالامجوءقشعلايففصاوتلايفقلعتيامراعشألانمظاعولاهداتعاامرٹکآو

.قارفلاملأو«لاصولاحدمو

ةكفنمريغمهبولقوتاوهشلابةنوحشممهنطاوبو‹ماوعلاطالخأالإيوحيالسلجملاو
اهيفةنكتسميهامالإمهبولقنمراعشألاكرحتالو‹مهيعاودكرحيامىلإتافتلالانع
.داسفىلإعجريهلكوأكلذرثكأونودجاوتيونوقعزيفتاوهشلاناريناهيفلعشتف

داهشتساليبسىلعةمكحوةظعومهيفامالإرعشلانملمعتسينأيغبنيالف
.قيفوتلاهللابو.”ءةمكحلرعشلايفنإ»:أَيلاقو٩مانتتساو

.ةيفوصلاضعبامهثدحأءمالكلانمناعونمهدنعوهف:حطشلاامأو

نعينغملالاصولاوءىلاعتهللاعمقشعلايفةضيرعلاةليوطلايواعدلا:امهدحأ
ةيؤرلابةدهاشملاوباجحلاعافتراوداحتالايواعدىلإموقيهتنيىتحءةرهاظلالامعألا
.ريبكًاولعكلذنعهللاىلاعت«باطخلابةهفاشملاو

.قباسلاعضوملاءايحإلاعجار)۱(

.٢۲۲:ةيالاءارعشلاةروس(۲)

.1۹:ةيآألاسيةروس(۳)
.(۱/٠۳)نيدلامولعءايحإعجار()
.(۱/٦۳)ينغملايفيقارعلا.هلاقبعکنبيبآثيدحنميراخبلاهاور(0)
=لاقتعالاءافصىلعهصرحىدموءايإوهللاانمحرفلؤملاةديقعةحصىدمنيييلوقلااذهلثم(1)



۱۹۹ملعلاةرطنق

[ب/۸٠۲]لهآنمةعامجكرت/ىتحماوعلايفهررضميظعمالكلانمنفاذهو:يلازغلالاق

كردبسفتلاةيكزتعملامعألانمةلاطبلاهيفذإءعبطلاهذذلتيمالكلانمنفلااذهف:لاق

ةطبخمتاملكقيفلتنعالومهسفنألكلذىوعدنعءايبغألازجعيالولاوحألاوتاماقملا

.ةفرخزم

ملعلاهردصمراكنإاذه:اولوقينأنعاوزجعيملكلذمهيلعركتأامهمو:لاق

.سفنلاىمعلادجلاو‹باجحملعلافلادجلاو

.قحلارونةفشاكمبءنطابلانمالإحوليالثيدحلااذهف:يلازغلالاق

هنمءيشبقطننمو«هررضمظعوهررشدالبلاضعبيفراطتسادفهنفواذهف:لاف

.“ہلعأهللاوةرشعءايحإنمهللانيديفلضفأهلتقف

‹ةلئاهتارابعاهيفوءةغئازرهاوظاهلةموهفمريغتاملك:حطشلانميناثلاعونلاو

.لئاطاهءاروسیلو

ءهلقعيفطبختنعاهردصيلباهلئاقنعةموهفمريغنوكتنأامإكلذو:لاق

هلةموهفمنوكتنأامإوءرثكألاوهاذهوءهعمسعرقمالكبهتطاحإةلقلهلايخيفشيوشتو

هملعتمدعوملعللهتسراممةلقلهريمضىلعلدتةرابعباهداريإوءاهميهفتىلعردقيالهنكلو

شوشيهنأالإ«مالكلانمسنجلااذهلةدئافالوةقيشرلاظافلألابيناعملانعريبعتلاقيرط

.هاوهوهعبطىضتقمىلعدحاولكمهفنوكيولوقعلاشهديوبولقلا

."«مهيلعةنتفناكالإهنوهفيالثيدحبًاموقمكدحأثّذحام»:مالسلاهيلعلاقدقو

.ملعأهللاو

ظافلأفرص:وهواهصخيرخآرمأوحطشلايفانركذاماهلخديفتاماطلاامأو:لاق

تاليوأتلايفةينطابلابأدك«ماهفألاىلإقبستالةنطابرومأىلإموهفملارهاوظنععرشلا

نعهللاىلاعت:هلوقبهيلعقلعهنأالإيلازغلانعهلقنناكنإو«ىلاعتوهناحبسهللديحوتلاصالخإو=

.ًاريبكًاولعكلذ
.(۱/٦۳)ءايحإلايفلوقلااذهعجار()
«فيعضدانسإبسابعنباثيدحنمءايرلايفميعنوبأوءينسلانباوءءافعضلايفيليقعلاهركذ()

.(۳۷/۱)ينغملايفيقارعلاهلاقدوعسمنباىلعًافوقوفهحيحصةمدقميفملسملو



Y0ملعلاةرطنق

ماصتعاريغنماهرهاوظىضتقمنعتفرصاذإظافلألانإف«ميظعهررضومارحًاضيأاذهو

.لقعلاليلدنمهيلإ/وعدتةرورضريغنمو‹عرشلابحاصنعلقنياهيف[1/۹]

هيلعهلوسرمالكوىلاعتهللامالكةعفنمهبطقستوءظافلألابةقثلانالطبكلذىضتقا

ءرطاوخلاهيفضراعتتلبهلطبضالنطابلاوهبقثويالمهفلاىلإهنمقبسيامنإف؛مالسلا
ىلإةلئامسوفنلانألبارغإلااهباهباحصأدصقامنإو:لاف.ىتشهوجونعهليزنتنكميو

.هلةذلتسمو‹بيرغلا

اهليزنتواهرهاوظليوأتبةعيرشلاعيمجمدهىلإةينطابلاتلصوتقيرطلااذهبو:لاق
.مهيآرىلع

ىلإْبَْذَأ»:ىلاعتهلوقليوأتيفمهضعبلوقكتاماطلالهأليوأتلاثمو:لاق

۷4قإو
.ناسنإلكىلعيغاطلاوهنوعرفبدارملاوه:لاقوهبلقىلإراشأ

هللاىوساممهدمتعیوهيلعًأكوتياملكيأ.كصقناو:ىلاعتهلوقيفو

.راحسألابرافغتسالاهبدارأ."«ةكربروحسلايفنإفاورحست»:مالسلاهيلعهلوقيفو

نعلوقنملاهريسفتنعو«هرهاظنعهرخآىلإهلوأنمنآرقلااوفرحيىتحكلذلاثمأو
؛بلقلاىلعنوعرفليزنتكًاعطقاهنالطبملعُيتاليوأتلاهذهضعبوءاملعلارئاسو«سابعنيا
«بهليبأكهل[مالسلاهيلع]ىسومةوعدو؛هدوجوانيلإرتاوتصوصخمصخشنوعرفنف
نسحلابكرديالاموءةكئالملاونيطايشلاسنجنمسيلو؛رافكلانمامهريغولهجيبأو
.امهظافلاىلإليوأتلاقرطتيىتح

:لوقيوءماعطلالوانتيناكمالسلاهيلعهنإف؛رافغتسألاىلعرَحسلالمحكلذكو
.°°كرابملاءادغلاىلإاوملهواورحست»

.٢٤٠:ةيآلاهطةروس()
.۳۱:ةيآلاصصقلاةروس(۲)
.(١/۳۷)ينغملايفيقارعلاهلاق«سنأثيدحنمهيلعقفتم(۳)
.ارحستتباثنبًاديزووييبنلانأسنأثيدحنميراخبلاهاور(4)
=هلاق(١٠۲)ءناطقلانباهفعضوءةيراسنبضابرعلاثيدحنمنابحنباو؛يئاسنلاودوادوبآهاور(٥)



٢ملعلاةرطنق

الرومأيفكلذوءنظلابلاغبملعياهضعيوءاهنالطبسحلاورتاوتلابكرديرومأهذهف

فيكتفرعدقفءاهررضميظعةعئاشةعدبوةلالضوةأرجكلذلكو«ساسحاإللابقلعتت

[ب/۲]ءاملعسيبلتبكلذلکو‹ةمومذملاىلإةدومحملامولعلانمقلخلايواعدناطيشلا/فرص

.ناعتسملاهللاو‹”ىماسألاليدبتبءوسلا

ص َفَفةَمُكحْلاتْينَمَو»:لاقفاهيلعىلاعتهللاىنثايتلايهو:ةمكحلاسماخلاظفللا
.٩رثكاريحوأ

:لاقو.«اهيفاموايندلانمهلريخلجرلااهملعتيةمكحلانمةملك»:مالسلاهيلعلاقو
.«نمؤملاةلاضةمكحلا»

ىلإرظناو‹مهلاثمأومجنملاورعاشلاىلعقلطيةمكحلامساراصمثكلذلاثمآيف

رارتغالانعزرتحاوءظافلألاةيقبيفسقوءلقناذامىلإوءهنعةرابعةمكحلامساناكيذلا

مهتطساوبناطيشلاذإ؛نيطايشلارشنمنيدلاىلعمظعأمهرشنإف؛ءوسلاءاملعتاسيبلتب

."”قلخلابولقنمنيدلاعازتناىلإلصوتي

رظنتنأيفةريخلاكيلإوسابتلالالاثمو؛مومذملاملعلانمدومحملاملعلاتفرعدقف

دقففلسلاهاضترااملكففلخلابهبشتتوءرورغلالبحبىلدتتوأفلسلابيدتقتفكسفنل

.'”ناعتسملاهللاو«؛ثدحمعدتبمهرثکأفهيلعسانلابكأامو«سردنا

ىبوطفأدبامكًابيرغدوعيسوًابيرغمالسإلادب»:مالسلاهيلعهلوقحصدقو
سائلاداسفدنعمهسفنأنوحلصينيذلا»:لاق؟هللالوسرايءابرغلاامو:ليقف.«ءابرغلل
.«سانلاهتامأاميتنسنمنويحيو

.«مويلاهيلعمتنأامبنوكسمتملامه»:رخآربخيفو

.(۱/۳۷)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلا=
.فرصتب(۳۸ء۱/۳۷)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار)۱(

.۹٦۲:ةيآلاةرقبلاةروس()
.(۳۹ء۱/۳۸)نيدلامولعءايحإعجار)۳(

.(۳۹؛۳۸/۱)نيدلامولعءايحإعجار)٤(
.هتسحو؛فوعنبورمعثيدحنميذمرتلادنعهمامتبوهوءارصتخمةريرهيبأثيدحنمملسمهاور)0(

.(۳۹/۱)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلاهلاق



نممرٹکأمهضغبينم«ريثكساننيبنوحلاصليلقسانءابرغلا»:رخآثيدحيفو
.

تيأراذإ:يروثلالاقكلذلوءاهركاذتقميثيحبةبيرغمولعلاكلتتراصدقو

.هوضغبلقحلابقطنولهنأل؛طلتخمهنأملعافءاقدصألاريثكملاعلا

ء‹مهنمءوسلاءاملعحئاضفهيفعبتاهنأل؛"يلازغلاباتكنمبابلااذهرثكأتبتك

.قيفوتلاهللابو.عرشلانعجراخ/ريغقحللًاقفاومهركذامناكذٍإاهيلعاوفقتنأتيبحأف[/]

دومحملاملعلانمدومحملاردقلانايبيف:يناثلالصفلا

:ماسقأةثالثرابتعالااذهبملعلانأملعا

ررضهيفوايندالونيديفهيفةدئافاليذلاوهو؛هريثكوهليلقمومذموهو:مسق
ءالصأهيفةدئافالهضعبف«؛موجنلاوتامسلطلاورحسلاملعنمهانمدقاموهوهعفنبلغي

امهنموءةمومذمسئافنلاةعاضإوءةعاضإهيلإناسنإلاهكلميامسفنأوهيذلاملعلافرصو

.ملعأهللاوءایندلايفرطوءاضقنمهبلصحيهنأنظيامىلعديزيررضهيف

ملعلاوهكلذولضفأونسحأناكرثكاملكوءهريثكوهليلقدومحممسق:يناثلامسقلا

ملعاذهنإف؛ايندلاىلعةرخآلابيترتيفهتمكحوهقلخيفهتنسوهلاعفأوهتافصبوىلاعتهللب

نعروصقدهجلاةياغىصقأىلإهيفرودقملالذبفةرخالاةداعسىلإهبلصوتيلوهتاذلبولطم
هفارطأوهلحاوسىلعنومئاحلاموحيامنإوءهروغكردياليذلارحبلاهنإف«بجاولادحلا

.مهلرسيتيامردقب

مهتاجردفالتخاىلعملعلايفنوخسارلاءايلوألاوءايبنألاالإهفارطأضاخامو
اليذلانونكملاملعلاوهاذهومهقحيفىلاعتهللاريدقتتوافتومهتوقفالتخابسحب
نمانمدقامكةرخألاءاملعلاوحأةدهاشمملعلااذهلهيبنتلاىلعنيعيوبتكلايفرطسي
بلقلاةيفصتوسفنللةضايرلاوةدهاجملارمألارخآيفهيلعنيعيورمألالوأيفاذهمهتامالع
ىلإعاسلكلهنعحضتيل؛هئايلوأو«ىلاعتهللاءايبثأباهيفهبشتلاوءايندلاقئالعنعهعيرفتو

الةيادهلاحاتفمةدهاجملافءداهتجالانعهيفىنغالنكلودهجلاردقبالقزرلاردقبهبلط
.قيفوتلاهللابوءاهاوساهلحاتفم

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق؛ورمعنبهللادبعثيدحنمدمحأهاور()
.(۱/۱٦۳۳۹(ءايحإلاعجار)۲(



Y۳ملعلاةرطنق

[ب/۲۱۲]هيفءاصقتسالاوهيلعلضافلادمحيالوءةيافكلارادقمهنمدمحي:ثلاثلامسقلا/

ءلوألاوهًاراصتقااهنمملعلكنإف؛تايافكلاضورفيفاذهلبقتمدقتيتلامولعلايهو

؛ندبلالاوحأكةئالثلاماسقألاهذهورمعلارخآىلإهلدرمالءاصقتسإوطسولاوهًاداصتقاو

.قلخلاءوسوحبقلاكهريثكالوهليلقدمحيالامهنمنإف

؛لاملالذبكهيفداصتقالادمحيامهنمولامجلاوةحصلاكهريثكوهليلقدمحيامهنمو

سنجنمناکنِٳو؛هيفدمحيالروهتلانإفءةعاجشلاكوءلذبوهوءاهيفدمحيالريذبتلانإف
.لاحلااذهىلعملعلاكلذكفةعاجشلا

«كسفننمغارفلادعبكريغىلإًاغرفتمامإو«كسفنبًالوغشمامإنيلجردحأنكف
الإلغتشتالفكسفنبلوغشملاتنكنإفكسفنحالصإلبقكريغحلصيامبلغتشتنأكايإو

نماهبقلعتياموءىلاعتهللاةفرعمنمكلاحهيضتقيامبسحبكيلعضرفوهيذلاملعلاب
ملعوهولكلاهلمهأيذلامهألاامنإو؛موصلاوةراهطلاوةالصلاملعتنمةرهاظلالامعألا

صرحلانم:ةمومذملاتافصلانمرشبكفنيالذإمذيامواهنمدمحياموبلقلاتافص

لامعألابلاغتشالاعماهلامهأتاكلهمكلذميمجفاهتاوخأوبجعلاوربكلاوءايرلاودسحلاو

جارخإبنواهتلاو«ليمامدلاوبرجلابيذأتلادنعندبلارهاظءالطبلاغتشالايهاضيةرهاظلا

.لاهمإلاودصفلاباهنممدلاوحيقلانمةداملا

رهاظءالطبءابطألانمةيقرطلاريشتامكةرهاظلالامعألابنوريشيءاملعلاةيوشحو

علقواهتبانمداسفإبرشلاداومعطقوءنطابلاريهطتبالإنوريشيالةرخألاءاملعوندبلا
ةلوهسلبولقلاريهطتنودةرهاظلالامعألاىلإنورثكألاعزفامنإو«بلقلايفيهواهسراغم

[ب/۲۱۴]برشبعصتسينمرهاظلاءالطىلإعزفيامكبولقلالامعأباعصتساو/حراوجلالامعأ
تنكنإف؛ضارمألافعاضتوداوملايفديزتيهوءالطلايفبعتيلازيالفءةرملاةيودألا

امىلعاهجالعوةنطابلاللعلاملعبلغتشافدبألاكالهنمًابراهوةاجنللًابلاطوةرخالاديرم

يتأتيتلاةدومحملاتاماقملاىلإكبكلذرجناكلذتلعفاذإكنإفهللاءاشنإيتأيس
.هللاءاشنإةحورشم

تبنشيشحلانمتيقناذإضرألاكدومحملانمءىلتمامومذملانمغرفاذإبلقلانإف

يفواميسالتايافكلاضورفبلغتشتالفكلذنمغرفتتملنإفءنيحايرلاوعرزلافانصأاهيف
تلخدنمةقامحدشأامفءهيفسهريغحالصبلطيفهسفنكلهمنإفهبماقنمقلخلا
النممهريغنعبابذلااهبعفديةيذمبلطيوهوهلتقبتمهوهبايثلخادبراقعلاويعافألا



ملعلاةرطنق٤۰

.هبنممهذِإبراقعلاوتايحلاكلتنمهيقالياممهيجنيالوهينعي

ًانديدكلذراصفهنطابومثلارهاظكرتىلعتردقواهريهطتوكسفننمتغرفتنإو

ًادتبافءاهيفجيردتلاعاروتايافكلاضورفبلغتشاف-كلذدعبأامو-كيفةرسّيمةداعوكل

ملع:نمنآرقلامولعرئاسوريسفتلاملعبمثءمالسلاهيلعهلوسرةنسبمث‹ىلاعتهللاباتكب
لغتشامثءةنسلايفكلذكوءهباشتملاومكحملاو؛لوصوملاوعوطقملاوءخوسنملاوخسانلا

ءملعلاةيقبىلإاذكهوءهقفلالوصأبمث«فالخلانودهقفلانمبهذملاملعوهوعورفلاب

نإف؛ءاصقتساللًابلطاهنمدحاويفكرمعقرغتستالو«تقولاهيفدعاسيورمعلاهلعستيامب

املكفاهريغللباهنيعلةيولطمتسيلوتامدقموتالآمولعلاهذهوءريصقرمعلاوريثكملعلا
ةغللاملععئاشنمرصتقافهنم/رثكتستوبولطملاهلجأنمىسنتنأقيليالفهريغلبلطي07٤

عدو«ثيدحلابيرغونآرقلابيرغىلعهبيرغنمو«هبقطنتو«برعلامالكهبمهفتامىلع
هبظفتحتاممالكلاملعنموءةنسلاوباتكلابقلعتيام:ىلعوحنلانمرصتقاوهيفقمعتلا

بهذميدقتعمنمماوعلابولقاهسالتخاوكسفنىلعةعدتبملاشيوشتنمداقتعالاوديحوتلا

.سنإلاونجلانيطايشنمًازرحتمسفنلادياكملًاظقيتمنكو«نيملسملا
نيبوءىلاعتهللاعمكدحوايندلايفكسفندعتنأءالقعلادنعيضرُملافةلمجلابو

عدو؛كيدينيباميفلغتشاوكينيعباهيفلمأترانلاوةنجلاوباسحلاوضرعلاوتوملاكيدي
.مالسلاوكلذىوسامكنع

ملعا:لاقفهباتكيفيلازغلاكلذىنعمركذءةرخألاقيرطكولسيفمولعلاهذهللاثم

.ةرخالاوايندلايفكنأشالإكمهيالهنأ

نمهلدهشو«نآرقلاهبقطنامكةرخألاميعنوايندلاذالمنيبعمجلانكيملاذإو:لاق
.دابألادبأیقبیاممهالاف‹نايعلاىرجميرجيامرئاصبلاولقعلارون

الوءدصقملاىلإًايعسلامعألاوءابكرمندبلاوءالزنمايندلاريصتكلذدنعف:لاق

.نولقألاالإهردقملاعلااذهيففرعيالناكنإوءهلكميعنلاهيفءىلاعتهللاءاقلالإدصقم

ةنزاوملاباهمهفتبتارمثالثىلعىلاعتهللاءاقلةداعسىلإةفاضألابمولعلاو:لاق

تججحنإ:هلليقوجحلابكلملانمهنيكمتوهقتعقلعيذلادبعلانأوهو:لاقلاٹمب

كقاعو«هلدادعتسالاوجحلاقييرطبتأدتبانإوءاعيمجكلملاوقتعلاىلإتلصوتممتأو

.(۳۹/۱٠١٤)نيدلامولعءايحإعجار()



Yoملعلاةرطنق

.'””كلملاةداعسنودطقفقرلاقشنمصالخلاوقتعلاكلف؛يرورضعنامقيرطلايف

:لغشلانمفانصأةئالثهلف:لاق

.دازلادادعإوةيوارلا/زرخوةقانلاءارشبابسأةئيهت:لوألا

.لزنمدعبًالزنمةبعكلاىلإهجوتلابنطولاةقرافموكولسلا:ىناثلا

فاوطوءمارحإلاةثيهنععوزتلادعبمثنكردعبًانكرجحلالامعأبلاغتشالا:ثلاثلا

.ةنطلسلاوكلمللضرعتلاقاقحتساعادولا

ىلإيداوبلاكولسلوأنموءاهرخآىلإبابسألادادعإلوأنملزانمماقملكيفهلو

نمبرقكةداعسلانمجحلاناكرأبًادتبانمبرقسيلو؛هرخآىلإجحلاناكرألوأنموهرخآ

.٩هنموآلولیادانمبرتلوساراددادعإيفدعبوه

قلباموقلوبلالعوهوقاهارولارولاافىريدب:مسق

.ايندلايفندبلاحلاصمب

تارودكنعنطابلاريهطتوهوءتابقعلاعطقويدأوبلاكولسىرجميرجي:مسقو

اذهف«نوقفوملاالإنورخألاونولوألااهنعزجعيتلاءةخماشلاتابقعلاكلتعولطوتافصلا

ملعينغيالكلذكءاهكولسنوديداوبلاقرطولزانملاملعينغيالامكف:لاق

.ةنكممريغملعلانودةرشابملانكل«بيذهتلاةرشابمنودقالخألابيذهت

هتامصولجوزعهللابملعلاوهوناكرأوجحلاسفنیرجميرجي:ثلاثمسقو

.ةفشاكملاملعةمجرتيفهركذمدقتامعيمجيفهلاعفأوهتكئالمو

هضرغناكاذِإ«قيرطلاكلاسلكلةلصاحةاجنلاف:ةداعسلابزوفوةاجنانهاهو:لاق

يفنومعنملانوبرقملامهونوفراعلاالإاهلانيالفةداعسلابزوفلاامأوءةمالسلاوهودصقملا

.ميعنلاةنجوناحيرلاوحورلابلجوزعهللاراوج

|انف:ىلاعتلاقامك/ةمالسلاوةاجنلامهلفلامكلاةورذنمنوعونمملاامف::لاق

.(۱/۳٥)ءايحإلاعجار(۱)

.قباسلاردصملاعجار()

[ب/٢۲]

[ب/٦۲۱]ن



<s 2کوس1ى>7۹21%$م1> كَهَالَسَف*نيميباَحضأنمناكنإاأو*ميتجَو*ُناَحْيَرَوْحْوَرَقَنييَفمْلانمناك
.٩”«نيميباَحْصأنم

دصقىلعالءهتهجىلإضهتناوأهلضهتنيملوءكصقلاىلإهجوتيملنملكو

ميمحنملزنهلونيلاضلالامشلاباحصأنموهفلجاعضرغللبةيدوبعلاولاثتمالا

.ميحجةيلصتو

نطابلانمةدهاشمبهوكردأمهنأينعأ-نيخسارلاءاملعلادنعنيقيلاوهاذهنأملعاو

نملاحمهلاحفءعامسلادرجمبديلقتلادحنعهيفاوقرتوراصبألاةدهاشمنمىلجأوىوقأ
امينعأءناميإلاوقيدصتلانسحبلبقنملاحمهريغلاحو«ققحتفدهاشمثءقدصفربخأ

اوطيحيملوءاوقدصواونمآمهنأل؛نيفراعلانودنيملكتملاونيملسملاماوعمهفىلإقبس

.نايعلاوةدهاشملاب

يتلا‹ةلماعملاملعءارونمةفشاكملاملعو‹ةفشاكملاملعءارونمةداعسلاو:لاق

ءاروءةمومذملاتافصلاوحمقيرطكولسوتافصلاتابقععطقوءةرخألاقيرطكولسيه

.ندبلاةمالسملعءاروكولسلاةيفيكو‹ةجلاعملاقيرطملعو‹تافصلاملع

ىلإهبلصوتييذلانواعتلاوعامتجالابندبلاةمالسوةحصلابابسأةدعاسمو:لاق

.هيقفلاةيصانيفةسايسلاولدعلا

ملعونادبألاملع:ناملعملعلالاقنمفءبيبطلاةيصانيففةحصلابابسأامأو
.ةنطابلاةزيرغلامولعلاالةعئاشلاةرهاظلامولعلاهبدارأامنإف؛هقفلاىلإهبراشأونايدألا

ينعأتسلوندبلانودبلقلاوههبرقلانيلهناحبسهللاىلإيعاسلانأملعاف:لاق
ءهفئاطلنمةفيطلو«؛سحلاهكرديالىلاعتهللارارسأنمرسلب«سوسحملامحللابلقلاب/)

ةلوألاةيطملاهنأل؛بلقلابهنعربعيعرشلاوءةنئمطملاسفنلابیرخأو«حورلابهنعربعيةرات
اللبهبنونظموهوةفشاكملاملعنمرسلاكلذنعءاطغلافشكورسلاكلذلةلماحلا

ماسجألاهذهنمفرشأزيزعردوسيفنرهوجوه:لاقينأنوذأملاةياغوهركذيفةصخر

.۸۸١۹:تايآلاةعقاولاةروس()



٧۰ملعلاةرطنق

7رْمَأنمحورلفحولانعَكنولَسَيَوِ»:ىلاعتلاقامكيهلإرمأوهامنإوءةيئرملا
.ةيالا

ندبلاءاضعأرئاسةبسننمفرشأهتبسننكلوءىلاعتهللاىلإةبوسنمتاقولخملالكو
.قلخلانمىلعأرمألاوءاعيمجرمألاوقلخلاهللو

تاومسلاىلعةبترلاهذهبةمدقتملاءىلاعتهللاةنامألةلماحلاءةسيفنلاةرهوجلاهذهو

.اهنمنقفشأوءاهنلمحينأنبأذإ؛لابجلاوضرألاو

اميرديال«لهاجرورغمحاورألامدقبلئاقلافءهمدقبًاضيرعتاذهنممهفتنأكايإو
نمهنأل؛-حورلاينعأ-هناحبسهللابرقىلإةيعاسلايهةفيطللاهذهنأدوصقملاو«لوقي

.هعجرمهيلإو«هردصمهنمفىلاعتبرلارمأ

هللاقيرطيفهلندبلافءاهتطساوبىعسيواهبكرييتلاحورلاةيطمفندبلاامأو:لاق

لمعلكفءندبلاهيلإرقتفييذلاءامللةنزاخلاةيوارلاكوءجحلاقيرطيفندبللةقانلاكهناحبس

جاتحيهنإف؛كلذكبطلانأىفخيالوءةيطملاحلاصمةلمجنموهفندبلاةحلصمهدصقم

ولهنأيفهقرافيهقفلاوءهيلإجاتحالهدحوناسنإلاناكولو«ندبلاىلعةحصلاظفحيفهيلإ

ذإهدحوشيعينأهنكميالهجوىلعقلخهنكلوءهنعىنغتسيناكامبيرءهدحوناسنإلاناك

[ب/۸١۲]رسلملاليصحتيفو«خبطلاوةعارزلاوءةئارحلابهماعطليصحتبلطيفيعسلاب/لقتسيال
طلتخاامهمفةناعتسالاوةطلاخملاىلإرطضافهلككلذل؛تالالادادعإيفوءنكسملاو

مهلاتتنملصحفاولتاقتواوعزانتو«تاوهشلابابسأاوبذاجتمهتاوهشتراثوءسانلاب

.لخادنمطالخألاداضتببسبمهكالهلصحيامكجراخنمسفانتلاببسبمهكاله

ظفحيلدعلاوةسايسلابو؛لخادنمةعزانتملاطالخألايفلادتعالاظفحيعبطلابو

لاوحألادتعاقيرطملعو«بططالخألالادتعاقيرطملعف«جراخنمسفانتلايفلادتعألا

درجتملافءةيطموهيذلاءندبلاظفحيكلذلكوءهقفلاعفألارئاسوتالماعملايفسانلا

ءارشوءاهفلعوةقانلاءارشلدرجتملاكهبلقحلصيملوءهسفندهاجيملاذإبطلاوهقفلاملعل

يفررحتيتلاتاملكلاقئاقديفهرمعقرغتسملاو«جحلاةيدابكلسيملذإاهزرخوةيوارلا
يفهتيوارو؛هدوازماهبزرختيتلاطويخلابابسأقئاقديفهرمعقرفغتسملاک.هقفلاتالداجم

.جحلاقيرط

.۸0:ةيالاءارسإلاةروس)۱(

 



Y۸ملعلاةرطنق

ةبسنكءةفشاكملاملعىلإلصاولاىلإبلقلاحالصإقيرطكلاسلانمءالؤهةبسنف
.اهناكرأيسبالموأجحلاقيرطيكلاسىلإكثلوأ

لصيملوءةبلاغهيلعتماقنممًاناجمةحيصنلالبقاوًالوأاذهلماتف:يلازغلالاق

درجمبمهديلقتنععوزتلايفةياغلاو«قلخلاةنيابمىلعةماتةأرجوديدشدهجدعبالإاهيلإ
.قيفوتلاهللابو«ةوهشلا

نمانلعجينأوءرورغلاولوقلافراخزنمانمصعينأرومألاةّمزأهديبيذلاهللالأسنف

لوقلايفللزلاوًأطخلانمانذيعينأوءرورغلاللابمهرغيالوءايندلاةايحلامهرغتالنيذلا

انديسىلعهللاىلصوميظعلايلعلاللاب/الإةوقالولوحالوليكولامعنوانبسحوهفلمعلاو]

.ميركلايبنلاانالومدمحم

هنوعنسحوهللادمحبملعلاةرطنقباتكلمك
ىلاعتهللاءاشنإديحوتلاوناميإلاةرطنقاهولتي

.(۳/۱00(نيدلامولعءايحإعجار)۱(



ةيناثلاةرطنقلا

ديحوتلاوداقتعالادعاوقرئاسوناميإلاةرطنق

مث‹ملعلاةرخألاةداعسنأكلذوءملعلاةرطنقىلعةبترمناميإلليتلاةرطنقلاهذهو

.ةمتاخلانسحمثءقيفوتلامث‹لمعلامث‹ناميإلا

دعبةنئاكتاثدحملاعيمجنأبنقيتملايرورضلاملعلاهللصحاملناسنإلانأكلذو

نأدقتعيوءهبنمؤيفاهنوكًانوكموءاهثدحأًاثِدْحُماهلنأفرعينأهيلعبجونكتملنأ

ةسمخىلعةرطنقلاهذهٍلئنيحلمتشتفهلاعفأوهتافصنمهيلعوهامىلعهدجوموهقلاخ

.باوبأ

.لوصفةرشعيفبابلااذهرصحتنيوىلاعتهللاتاذةفرعميف:لوألا

لوألالصفلا

.ةزيجوظافلأبهناحبسهللادوجوىلعلالدتسالاوءةديقعلاةمجرتىلعيوتحي

دقتعينأءتافالانمهلقعملسلقاعلكىلعبجوأىلاعتهللانأوهف:ةمجرتلاامأ
رخآالدوجولارمتسمهللوأالميدقهلدنالدرفنمهلكيرشالدحاوهلِإهناحبسهللانأ
هلحتالوءماسقنالابًازجتيالوماسجألالئاميالو«ردقمرهوجبالوروصممسجبسیلهل

هفنتكتالو«تاهجلاوراطقألاهيوحتالو«ضارغألاورطاوخلاهيرتعتالو«ضارعألاورهاوجلا

.تاومسلاوضرألا

روصقهيرتعيلرها«رابجرداقيح‹لاوزلانعسدقم‹لاقتنالاوريغتلانعهزم

[ب/۲۲۰])قلخلابدرعنمتوربجلاوةزعلاو‹توكلملاوكلملاهل.مونالوهنسهذخأتالورجعالو/

موختنميرجيامبطيحمتامولعملاعيمجبملاعءعادبإلاوداجيإلابدحوتمءعارتخالاو
بيبدملعيءءامسلايفالوضرألايفةرذلاقثمهنعبزعيال«تاومسلاىلعأىلإضرألا

ىفميذتخياموءرطاوخلاتاكرحملعي.ءاملظلاةليثلايفءامصلاةرخصلاىلعءادوسلاةلمنلا



Iديحوتلاوناميإلاةرطنق

ملعبال‹هتاذيوهسفنبكلذملعي«‹نونکمورهاظنمنوکياموناکامبملاع‹رئامضلانونكم

.تافالاويناعملالولحنعىلاعتتاذلابمئاقددجتم

ردقماهلاعفأوتادوجوملاعيمجلقلاختاثداحللربدمءتانئاكللديرمىلاعتوهو

هئاضقبالإنايسنالووهسالوء؛نافرعالوركنالوءناميإالورفكعقيالاهلاجآواهقازرأل

ارداقًاملاعًايحًادحاولزيملءهئاضقلدارالوهمكحلبقعمال«هتدارإوهمكحوهتئيشمو

نماهردقامكاهتاقوأيفتدجوفءاهلاهرذقيتلااهتاقوأيفءايشألادوجوللزآلايف ًاديرم

هنعیفختالميمسهناحبسوهوهتدارإوهملعقفوىلعتعقولبرخأتالومدقتريغ

نعبيغيالو.يفخنإوءعومسمهعمسنعبزعيال.ناولألاهنعبيغتالريصب«تاوصألا

امک.ناذآالوةخمصأريغنمعمسيوءنافجأالوةقدحريغنمىري«قدنإوّيثرمهتيؤر

ء؛ناسحإلاوةعاطلابرمآو«ناسلالوةفشالبملكتمىلاعتوهوءنانجالوبلقريغنمملعي

ًاباقعهتيصعمىلعدعوتمءنانجلاودلخلاباوثهتعاطىلعدعاوءنايصعلاوةءاسإلانعهان

نتمم/ماعنإلابلضفتمهماكحأيفلداعءهلاعفأيفميکحیلاعتهنأو.نارينلاقابطأنيب/]

مُهَسْفناسالانِكَلَوًابَشسالاْمِلْظَبالناسحإلاب ُمُهَولَعْفياًمَعلتيالو«َنوُمِلْظَيمهس
0ىلإنييبنلامتاخادبعدمحمنبأيبنلاهلوسرثعبىلاعتهنأو.٩«ًنوُلَُْ
مراكموديحوتلانمخسنيالامالإءةمدقتملاعئارشلاعيمجهتعيرشبخسنف‹نيعمجأسنإلاو

عنموءءايفصألاءءايبنألانمهئايلوأعيمجىلعهلّضفوءءايبنألاهبمتخفءةممتملاقالخألا
دمحمهنأبهلوسرلةداهشلاهبنرتقتملامهللاالإهلِإاللوقوهيذلاديحوتلالامكهناحبس

ثعبلانأو«قحتوملانأنمهنعربخأوهلاقامعيمجيفهقيدصتقلخلامزلاوهللالوسر

ةلمجولسرلاوءايبنألاةلمجهللنأوءقحرانلانأو؛قحةنجلانأو«قحباسحلانأوقح

ةوادعلاوءنيرخألاونيلوألانمهللاءايلوأةيالووردقلاوءاضقلابناميإلاوبتكلاوةكئالملا
.قافنلارئابكنمكرشلارئابكزرفوكرشلاوديحوتلاةفرعمو«نيعمجأنجلاوسنإلانمهثادعأل

ةفرعمو‹مهعميذلادیحوتلابمهيرارزيبسو«‹مهلاومأونيملسملاءامدميرحتةفرعمو

للملاهفرعمو‹مهعميذلاكرشلابمهیرارزيسو‹مهلاومأونيكرشملاءامدليلحت

.°قيفوتلاهللابواهفاصوأعيمجبىلاعتهللةيدوبعلاداقتعاوءاهماكحأو

.٤٤:ةيآلاسنويةروس(١)
.۲۳:ةيآلاءايبنألاةروس(۲)

.انهامىنعمب١۹‹8۹/۱)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار(۳)



1ديحوتلاوناميإلاةرطنق

لازيالمثًاظفحاهظفحيلهءوشنلوأيفةحورشمةديقعلاهذهيبصلانقلينأيغبنيف

قيدصتلاوناقيإلاوداقتعالامثمهفلامثظفحلابهؤادتبافءاثيشفًاثيشهربكيفاهانعمهلفشكني

.اهب

نآرقلاةوالتبهتيوقتنمدبالمثءناهربريغبيبصلابلقيفلصحياممكلذو

[ب/۲۲۲]دادزيهداقتعالازيالف‹تادابعلافئاظوبلغتشيوءهيناعم/مهفوثيدحلاةءارقو«هريسفتو

ءاهدئاوفوثيداحألادهاوشنمهيلعدريامبو«هججحونآرقلاةلدأنمهعمسعرقيامبًاخوسر

نيحلاصلاةدهاشمنمهيلعيرسيامبوءاهفئاظووتادابعلاراونأنمهيلععلطياميو

يقسلاكبابسألاذهنوكتوءردصلاضرأيفروذبلاءاقلإكنيقلتلالوأنوكيف«مهتسلاجمو

تباثاهلصأءردصلايفةخسارةبيطةرجشعفتريوىوقيورذبلاكلذومنيىتحهلةيبرتلاو
ءاهريغهلحتفنيملوةحورشمةذيقعلاهذهىلعيبصلاءوشنعقواذإمث‹ءامسلايفاهعرفو

تادابعلافئاظوىلعرمتساف.اهريغوةعدبلانيبزيميىتحسانلافالتخاىلععلطيملو

لوسرلافلكيملذِإهللاءاشنإةرخالايفجانهنإف‹كلذىلعتامىتحتامرحملابانتجاو

هللابناميإلاوهوداقتعالااذهرهاظبمزجلاوقيدصتلانمرثكأبرعلافالجأمالسلاهيلع

.هبردنعنمقحهنهبءاجامبوهلوسربو

كلذاوفلكيملفكلذلءةلدألامظنفلكتوسانلافالتخانعشيتفتلاوثحبلاامأف

ىهنوءىوقتلامزالولمعلابلغتشاىتحةرخألاقيرطكولسيفقيفوتلاهدعاسنإوًالصأ
نعهلفشكتةيادهلانمباوبأهلحتفناةدهاجملاوسفنلاةضايربلغتشاوىوهلانعسفنلا

:لاقذإىلاعتهللادعولًاقيقحتةدهاجملاببسبهبلقيففذقيرونبةديقعلاهذهقئاقح
.”قيفوتلاهللابولشههلافاوُدَحاَجنيَو

لصف

هللانايبدعبسيلفءنآرقلاهيلإدشرأامكلذىفكيفىلاعتهللادوجوىلعةلدألاامأو

[ب/۴١۲]ٍتاَتَجَو:هلوقىلإ«داتوألابحْلاَو*ًاداهمَضْرَألالَعُجَتملأ:ىلاعت/هللالاقنايبىلاعت
1افلا

.۹:ةيألاتوبكنعلاةروس)۱(

.(44ء١/۹۳)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار()

.١١٠:تايآلابتلاةروس()
١٠/م٠/جتاريخلارطانق



٢Yديحوتلاوناميإلاةرطنق

نيبرْحَُمْلَاباَحَسلأَو»:هلوقىلإ«ضرَألاوتاَوَمَسلأقْلَخيفنإ:هناحبسلاقو
.ةيآلا”4ضزألاوِءاَمّسلا

عبسهللاَقلَخَفْيَكاوربلا:ىلاعتلاقو مُكجرُخُيَو»:هلوقىلإ«اقابلطٍِتاَوْمَسعب
.اجار

ًاعاَنمو»:هلوقىلإ€هَنوُقلْخَتمَا*َنوُنمُتامْمُيَرَأَ»:هلالجلجلاقو

هذهنومضمهركفبلمأتاذإزيمتولقعشاهلنمىلعیفخیسيلف."'«نيوَقُملِ

.تابنلاوناويحلافانصأو«تاومسلاوضرألاقلخبئاجعىلعهرظنرادأوءتايآلا

نمهلدبالبيترتلااذهبتروءماكحإلاةياغمكحأيذلابيجعلارمألااذهنإ

تحتةروهفمماهنوکبدهشتسوفنلاةرطفداکتلب‹هردغفیوهمکحيلعافوهريديعناص

تاَوٰمَسلَأرطافكشهللايل:ىلاعتلاقكلذلوريبدتىضتقمبةفّرصمو«ريخست
.4ضلاو

ةريذلاكلذهللاقلَحِلليتالاَهيَلَعَسَلاَرَطَفيباهللاَتَرطِن»:ىلاعتلاقو
.قلا

ليبسىلعانكلوءناهربةماقإنعينغيامنآرقلادهاوشوناسنإلاةرطفيفاذإف
.راظنلاءاملعلابءادتقالاوراهظتسالا

‹هثدحيثدحمنعهثودحىفىنغتسيالثداحلانإ:لوقعلاةرطفقابطنايفلوقن

ريدقتلقعلايفزوجيتقوبًاصتخمنوکينأهلدبالثداحلكنأل؛ثداحهرسأبملاعلاف
|.صصخملاىلإةرورضلابرقتفيمولعمتقوبهصاصتخاوهرخأتوهمدقت

ءنوكسلاوةكرحلانعولختالملاعلاماسجأنأهناهربفثداحملاعلانأ:انلوقامأ
عيمجيفدهاشمكلذورخألابيقعامهنمضعبلادوجووامهبقاعتلجألناثداحامهو

ضاقلقعلاوالإكرحتمنمامو«هكرحتزاوجبضاقلقعلاوالإنكاسنمامفماسجألا

.١١٠:ةيآلاةرقبلاةروس(١)
.١٠٠١۱:تايألاحوتةروس(۲)
.۸٥٠۷۳:تايالاةعفاولاةروس(۳)

.١٠:ةيآلاميهاريإةروس(8)
.۳۰:ةيالامورلاةروس(٥)



۲۳ديحوتلاوناميإلاةرطنق

[٢٤٢۱/۲]لاحتسالهمدقتبثولهنأل؛ثداحقباسلاو«هؤرطلثداحامهنمءیراطلاف«هنوکسزاوجب/

ثداوحيهوماسجألاىلعبقاعتتاهنأوضارعإلانعولختالماسجألانأتبثاملف«همدع

نمثدحملاىلإهراقتفاناكهثودحتبثاذإوءهلثمثداحوهفثداحلاقبسيملامف

.”قيفوتلاهللابوةيرورضلاتاكردملا

يناثلالصفلا

؛ثدحلالبقهنوكهمدقىلعليلدلاو«هدوجوللوأالميدقهناحبسيرابلانأبملعلا

هنأل؛هناحبسهللاوهو«نيوكتريغبناكامميدقلاىنعمو«ناكمثنكيملامثدحلاىنعمنأل

هثدحيثدحمىلإرقتفمًاثدحمناكلًاميدقنكيملولفءايشألانوكمثءهعمءيشالوناك

يشلكيَوُهَونِطاَبلأَورِهاظلاَورِخالاَولوألاَوُهلاهدجومواهثدحمواهئرابوءايشألا
.لع

ثلاثلالصفلا

ىلعليلدلاومدعلاحتساهمدقتبثامنأل؛هماودوهدوجولةياهنالىلاعتهنأبملعلا

مدعنينأزاجولفءهریغوهمدعمبوأ‹هسفنبمدعنينأامإولخيالناكلمدعناولهنأكلذ

.هسفنبءيشدجوينأزاجلهسفنبهماودروصتيءيش

نألطابو«ببسىلإمدعلاؤرطجاتحيكلذكف«ببسىلإدوجولاؤرطجاتحيامكف
.هعمدوجولاروصتاملًاميدقناكولمدعملاكلذنأل؟هریغوهمدعمبمدعني

هعمو؛هدحومدقلايفهدوجوناكفيكفءهدوجوللوأالميدقهنأهانمدقامبتبثدقو

عطقنيىتحميدقلاهتداضمبثداحلاسيلذإءألاحمناكًاثداحمودعملادضلاناكنإو؟هدض

[rvo/1]عطقلانمنوهأعفدلالبهدوجو/عفديىتحثداحلاهتداضميفميدقلانمیلوأبهدوجو

.””قيفوتلاهللابوءهماودلةياهنالوهدوجولرخآالهنأتبثفثداحلانمىوقأ«ميدقلاو

.انهامینعمب١/٤٠٠٠٥)نيدلامولعءايحإعجار)۱(

.هانعمب(١/٦٠٠)نيدلامولعءايحإعجارو۳٠:ةيالاديدحلاةروس()
.هوحنب(١/١٠٠)ءايحإلاعجار()



ديحوتلاوناميإلاةرطنق٤

عبارلالصفلا

نمولخيالوهزيحبصتخموهفزيحتمرهوجلكنإهليلدوزيحتيرهوجبسيلهنأبملعلا
وهفثداوحلانمولخيالامفناثداحةكرحلاونوكسلاوءهنعاكرحتموأهيفًانكاسنوكينأ

هنأتبثفلاحمكلذوءملاعلارهاوجمدقلقعيناكلميدقزيحتمرهوجروصتولوثداح
ِِ:£)0(

.٠'كلذنعىلاعترهوجبسيلميدقدوجوم

سماخلالصفلا

نمفلتؤملانعةرابعمسجلاذإ«رهاوجنمفلؤمرهوجبسيلىلاعتهنأبملعلا
نوکينأدبالمسجلكنأل؛ًامسجهنوكلطبزيحبًاصتخمًارهوجهنوكلطباملف«رهاوجلا
نمثداوحلانعامهولخليحتسيمسجلاورهوجلاوءًادعاصفنيرهوجنمًابكرمزيحبًاصتخم
كلذنعیلاعتثدحلالئالدهذهفرادقملاوتائيهلاونوكسلاوةكرحلاو‹عامتجألاوقارتفالا

.٩"ريبكًاولع

سداسلالصفلا

لحياموهضرعلانأل«لحميفلاحوأمسجلايفمئاقضرعبسيلىلاعتهنأبملعلا
فکكفءهلبقدوجومهئدحموثداحمسجلكف؛نوکسوةكرحنمهيفضرتعيومسجلايف

سيلهسفنبمئاقدوجومهنلوصألاهذهنملصحتيوضارعألاوماسجألاثدحأمث

اثيشهبشيالًاذإفماسجأوضارعأورهاوجهلكملاعلانإف«ضرعالو؛مسجالو«رهوجب
.هعناصةعانصلاةلثاممةلاحتسالءيشههبشيالو

عباسلالصفلا

امإتاهجلانإف«تاهجلاوةنكمألابصاصتخالانعتاذلاهزنمىلاعتهللانأب/ملعلا[ب/۲]

اهقلخيذلاوهتاهجلاهذهو؛فلخوأمادقوأ؛لامشوأنيميامإوءلفسأامإو«قوف

.ًاضيأهوحنبقباسلاردصملامجار()
.ردصملاسفن(۳)



۵ديحوتلاوناميإلاةرطنق

هنأمعزنمفةهجبًاصتخمهنوكلاحتسافًامسجوأًارهوجهنوكةلاحتساتبثدقو

هنإفمسجلذاحملكوهلًايذاحمناكلةهجبملاعلاقوفناكول:هلليقةيقوفةهجبصتخم

دحاولاهنعىلاعتيردقمىلإجوحيريدقتكلذلكوءربكأوأهنمرغصأوأهلثمنوكينأدبال

>ىلإلاؤسلادنعيديألاعفرامآوريدملا ةراشإًاضيأهيفويعادللةلبقاهنألوهفءامسلاةهج

دجملاةفصىلعولعلاةهجدصقبًاهيبنتوءايربكلاولالجلانموعدمللفصووهامىلإ
."ءاليتسالاورهقلابدوجوملكقوفىلاعتهنِإف«العلاو

نماثلالصفلا

اليذلاوهوءاوتسالابىلاعتهللاهدارأيذلاىتعملابشرعلاىلعوتسمىلاعتهنأبملعلا

ةلغلاورهقلاءاوتساوهو‹ءانفنلاوثدحلاتامسهيلإقرطتتالوءايربكلاتفصويفاني

:رعاشلالاقامك"ءاليتسالاو

قارهممدوفيسريغنمقارعلاىلعرشبىوتسادق

و2یگوصور۰-ُ-
ننکاَمنياْمُكَمَموهو:ىلاعتهلوقليوأت

نيبنمؤملابلق»:مالسلاهيلعهلوقلمحفءملعلاوةطاحأإلاىلعقافتالابلمحذإ
[1/۲۷]دوسألارجحلا»:مالسلاهيلع/هلوقلمحورهقلاوةردقلاىلع«نمحرلامياصأنمنيعبصإ

ولءاوتسالاكلذكفءلاحملاهنممزللهرهاظىلعكرتولهنأل؛ماركإلاوفيرشتلاىلع

ءهنمربكأوأهلثمامإشرعللًاساممًامسجنكمتملانوكهنممزللنكمتلاورارقتسالاىلعكرت

."لاحموهفلاحملاىلإيدؤيامولاحمكلذلكورغصأوأ

وهربخأامكءامسلايفىلاعتهللانأقحلاعابتانيبهيلعفلتخيالاموهيلعقفتملاوفورعملانم()

ریغبكلذلكوهتوفنِهيَنوُناحَي»:هلوقو«ءاملايفنمْمشيلا»:یلاعتهلوقيفهسفننع

هردقملعيالهناحبس€َراَصبألاكريَوُهَوَراَصبألاُهكرذُتالهسفننعهناحبسوهريخأامكلبزيحت

.هریغ

هناحبسهللاهبلغفبلاغمهلناكهنأديفتاهنألاهركذبجيالناكءاليتسالاوةبلغلاورهقلاءاوتساةرابع(۲)

.همالکلوأيففلؤملالاقامكداريذلاینعملابیوتسالب.ًاريبكًاولعكلذنعىلاعت

.٤:ةيآلاديدحلاةروس)۳(

.(١/۷١٠)يلازغلنيدلامولعءايحإعجار(8)



ديحوتلاوناميإلاةرطنق۹
عساتلالصفلا

تاهجلانعسدقمىلاعتوهذإراصبألابكاردإلاوةيؤرلانعهزنمىلاعتهنأبملعلا

.°”ديَحْلافيطَللاَوُهَوَراَصْبألاُكرْدُيَوُهَوُراَصَْألاهكرذُتال:ىلاعتهلوقل«راطقألاو
اُيهذُحََتل:ىلاعتهلوقبحدتماامكرصبلابكاردإلانعاهبىلاعتحدتماةحدمهذهف

.ةّنُسلاومونلانمهبةفألالولحوءةلفغلانع.مونلَو

وَالوتهُدُحَأَتال:هلليق.ايندلايفينعيراصبألاهكردتال:ٌلئاقلاقنإف

."*ًاليبسكلذىلإدجيملءاقرفامهنيبلواحنإفءايندلايف

رصنيبأخيشلاةديصقحرشباتكيفاهيلعججحلاولوصفلاهذهحرشانيصقتسادقو

.هللاهمحر

رشاعلالصفلا

دحوتوءعادبإلاوقلخلابدرفناهلدِنالدرف؛هلكيرشالدحاولجوزعهنأبملعلا

وَلا:ىلاعتهلوقهليلدهثوانيوهعزانيفهلدضالهیواسیوهیماسيهللثمالعارتخالاداجيإلاب
.'€نَدَسَفلهللاالإهلااًمهيِفَناَك

ناكهتدعاسمىلإًارطضمناكنإيناثلافءارمأامهدحأدارأونينثااناكولامهنأهنايبو
ًايوقىناثلاناكهتعفادموهتفلاخمىلعارداقناكنإوارداقًاهلإنكيملوًازجاعهلًاروهقم

.ًارداقًاهْلِإنكيملفًارصاقًافيعضلوألاوارهاق

:یهولوصأةرشعىلعبابلااذهرادمف

ةهجبًاصتخمسيلهنأوضرعالورهوجبسيلهنأوهئاقبوهمدقوىلاعتهللادوجوبملعلا

كيرشالدحاوهنأوءيرمبسيلهنأوشرعلاىلعوتسمهنأوناكمنودناكمىلعًارقتسمالو
1(1 .هل

۳:ةيالاماعنألاةروس(١)
.٢٥۲:ةيالاةرقبلاةروس(۲)

.٢٥1:ةيآلاةرقبلاةروس(۳)

.(۰۷/)ءايحإلاعجار()

.٢۲:ةيالاءايبنألاةروس()

.(۱/۷١۱۸١۱)ءايحإلاعجار()

 



٢ديحوتلاوناميإلاةرطنق

يناثلابابلا
هتاذيفهتافصةفرعمىف

ًاملكتمًاريصبًاعيمسًاديرمارداقًاملاعًايحهنوكبملعلا:يهولوصأةرشعىلعلمتشيو

نيبلااهنيبةرياغتمريغ«تاذلابةمئاقريغاهنأووهيههتافصَنأو«ثداوحلالولحنعًاهرتم

قيفوتلاهللابو

ولنإنكيملامواهنمناكامءايشألاعيمجبملاعىلاعتهللانأبملعلا:لوألالصألا

لولحلابهتاذيفلصاحددجتمملعبالهتاذبوهسفنبكلذملعءنوكيناكفيكناك

رئامضلاسواسوملعيءءامسلايفالوضرألايفةرذلاقثمهنعبريال؛لاقتنالاو
:هلوقبةقدصىلإدشرموٌةيِلَعِءْيَشلكيَوُهَو:هلوقيفقداصرئارسلاوراكفألاسجاوهو

مکس َقلَحنممليًالأ» .ريحاطلاوُهَوىح1

ةلالديفلقعوذبيرتسيالهنألءملعلاىلعقلخلابلالدتسالاىلإهناحبسدشرأ

ريقحلاءيشلايفولوبيجعلامظنلاوبيترتلابقثوملا؛عنصلاىلعمكحملافيطللاقلاخلا

لوقعلالهألفيرعتلاوةيادهلايفىهتنملاوههناحبسهللاهركذامف«ريبخلاعناصلاملعىلع

.”«ايدَقءىشلَكىلعوُهَو:هلوقيفالعولجهنأو«رداقىلاعتهنأبملعلا:يناثلا

جابيدنمًابوثیأرنمو«هتقلخيفبترمءهتعنصيفمكحمهرسأبملاعلانأل؛قداص

[1/۲۲۹]ةوابغلا/لهأكلسيفًاطرخنملقعلاةريرغنعًاعلخنمناكهلةردقالناسنإنموأ
.°”لهجلاو

هتردقوهملعتبثنمنإف€موَتالوهِيُهذُأَتلمويقيحىلاعتهنأبملعلا:ثلاثلا
.مولعلاوةردقلامهنمتلاحتساتاومألاذِإهتايحةرورضلابتتبث

.١٤٠:ةيآلاكلملاةروس(۱)
.(۸/۱١٠)نيدلامولعءايحإعجار)۲(

.١:ةيآلاكلملاةروس()
.(١/۸١٠)ءايحإلاعجار€3

.٢٥۲:ةيآلاةرقبلاةروس()



ديحوتلاوناميإلاةرطنقك۱۸

نعتاناويحلاةايحيفكشينأزاجلًايحنوكينأنودربدملعافملاعرداقروصتولو

يفرسامغناكلذو«تاعانصلاوفرحلابابرأةايحيفلب«تانكسلاوتاكرحلايفاهددرت

.”تالاهجلاةرمغ

نعرداصوهتثيشمىلإدنتسموهالإدوجومالفهلاعفألدیرمیلاعتهبملعلا:عبارلا

هنمردصلعفلكوًاديرمنوكيالفيكوءديريامللاعفلاديعملاءىدبملاىلاعتوهفءهتدارإ

فیکوءهنيعبكلذهنمردصينأنكمأهلدضالاموهيلعزوجياممهدضهنمردصينأنكمأ

اریبکًاولعكلذنعىلاعتزجاعهرکتسموهلبهدیریالامهکلميفنوکينمًارداقًاهلإنوكي
.هتاذبوهسفنبملاعنحهتاذبدیرمیلاعتوهو

بزعيالناولألاهنعىفختالريصبتاوصألاهيلعىفختالعيمسىلاعتهنأ:سماخلا

ةلمنلابتییدتوصةعمسنعذشيالوريكفتلاومهولاایامخوريمضلاسجاوههتيؤرنع

رصبلاو«تاوصألاكردنعةيانكعمسلافءءامصلاةرخصلاىلعءاملظلاةليللايفءادوسلا

هقحيفلامكاتفصهتاذيفهناحبسهللناتفصامهوملعلاسفنكلذوءناولألاكردنعةيانك

ملولهنآل؛قلاخلافيكفقولخملايفلامكاتفصناتاهفىمعأبسيلريصبمصأبسيلعيمس

ًايغمانصألادبعيناكذإهيبأىلعمالسلاهيلعليلخلاميهاريإةجحميقتستفيككلذكنكي

.الهجو

تحضأل«هدوبعميفكلذهيلع/بلقناولوصالومميلامدبْعَتمل:لاقف [ب0

اشاح.ةيآلا"يهرامااححَكْلِيَو»:هلوققدصيملوةطقاسهتلالدوةضحادهتجح

غامدالوبلقالبًاملاعةحراجالبًالعافهنوكلْقَعامكفنايغطلالهأةلاقمنعنٰمحرلاليلخ

.*امهنیبقرفالذإناذآالبًاعیمسو؛ةقدحالبًاريصبهنوكلَقْلف
:نيهجوىلعهمالكوسرخأبسيلملكتمىلاعتهنأ:سداسلا

لزيملهتاذيفهلةفصكلذفنعسرخلايفنىلعهتفصوهيذلامالكلا:امهدحا

.اھبافوصوم

.(١/۸١٠)ءايحإلاعجار(١)
.قباسلاردصملاعجار)۲(

.٤٤:ةيالاميرمةروس(۳)

.۸۳:ةيألاماعنألاةروس()
.(١/۸٠٠)نيدلامولعءايحإعجار(0)



۹ديحوتلاوناميإللاةرطنق

:ىلاعتهلوقلءهلاعفأنملعفكلذفءةلزنملاهبتكرئاسونآرقلاوهيذلاهمالك:ىناثلاو
rrGes,ً

.ېهللآمالکعميىحەرجان

نمكلذءاروامانكرتو«ثدحفعومسملااذهوءهينذأبالإهمالكناسنإلاعمسيالو

.لاجملاعاستاولادجلالصفاذهسيلذإ-ليوطتلاةفاخمججحلا

ربخأوءلافنإلاولاصتالاولئامتلاوهباشتلابنآرقلاوهيذلاهمالكىلاعتهللافصودقو

ء‹لوزنلاوثودحلاوباهذلابهمصووءملعلااوتوأنيذلارودصيفوظوفحملاحوللايفهنأ

.”قيفوتلاهللابوقولخملايناعموثدحلالئالدنمكلذريغو

لب‹ماسجألايفضارعألالولحكتافألاوثداوحلالولحنعهزنمىلاعتهنأ:عباسلا

نعولخيالثداوحلالحمنألل؛تاريبغتلاهيرتعتالف«تافصلادماحمبفصتمهناحبسوه

ثداوحلاتعنتبثامنإو«ثداحوهفثداوحلانعولخيالاموهيلعبقتعتثداوح

لوبقيفاهكراشماهقلاخنوكيفيكف«فاصوألابلقتورياغتللاهضرعتثيحنمماسجألل
.ريبكًاولعكلذنعىلاعترييغتلا

هللاانلوقفءهمزاليوأهقرافيىنعمكانهسيلريغالوهيهىلاعتهتافصنأ:نماثلا

رابخإ«ّييحىلاعتهللا:انلوقوءهقفاويوأهفلاخيهريغدوجوكانهسيلهتابثإ«"دوجومىلاعت

.ريغلاىففرصتلااهلوءةتيمبتسيلاهنأتاذلانع

.ءيشاهزجعيالوةزجاعبتسيلاهنأتاذلانعرابخإ:رداقهللاانلوقو

ءاهرئاسكلذكوءءيشاهقوفيالوةهركمريغاهنأتاذلانعرابخإ:ديرمهللاانلوقو

‹اهيهاضيفاهمواقياهريغءيشاهعمنأيضتقيامرومألاهذهتاذلانعانيفننأيفسيلو

تافصلاوءةيهولألاهلتلصحءمدقلامساهللصحنمفهدوجوةجاحلاوزجعلاوثودحلا

ملوءلامكلابهللارثأتساوهللاالإهلإالوءهللاالإميدقالو«يفنمهللاريغنعكلذوءةلماكلا

.قيفوتلاهللابو«ناصقنلانمريغلاربي

.6٦:ةيآلاةبوتلاةروس()
.(۸/۱٠۱.۹٠٠)نيالامولعءايحإعجار()
.اذههوحنب(۹/۱٠۱)نيدلامولعءايحإعجار)۳(
.دجوم:لوقينأىلوألا()



YYديحوتلاوناميإلاةرطنق

.كلذنعىلاعتهتاذبةمئاقيهالوءهريغيناعمتسيلىلاعتهللاتافصنأ:عساتلا

ولفءماسجألايفةلاحضارعألانإ:نيملكتملالوقبهيبشاذهوءةيرعشألالوقكلذامنإو

امل.هناحبسيرابلاتاذيفةلاحاهوركذيذلايناعملاو«مسجلابةمئاقضارعألااولعج

يرابلاتاذهولحنوءًاحارصماسجألايفدوجوملاىنعملاباذهمهلوقىنعمىلعاوتأفاوداز

ًاناسنإاوفصواذإمهنأبرعلاةغليفلوقعملاىنعملامتلطبأمكنإ:اولاقنإفءاحاربهناحبس

.هريغًاتافصاهوتبثالخبلاوأءاخسلاوأنبجلابوأةعاجشلاب

سيلوءةفصلاكلتىنعمىلإنوهجوتيامنإمهنإةفصبًاتئيشتفصواذإبرعلانإ:انلق
قیرطنمرخآهجونمكلذةفرعمكردت/امنإوءهريغوأهاوهيهاهنأيضتقياممهناسليف[ب/۳۲]

ريغاهنأيضتقيامكلذيفسيلو؛مسجللةفصةيمسجلانأىلعو«ملاعلاتاوذيفرظننم
.قيفوتلاهللابووهيهو‹قلخللةفصقلخلاو«ضرعللةفصةيضرعلاكلذكومسجلا

.نيبلااهنيبةرياغتمريغاهرئاسو‹ةردقلاوملعلانماهانركذيتلاتافصلاهذهنأ:رشاعلا

نيببطاختلاوةغللاةهجنمعونمماذه:انلقءاهرئاسيفةردقلاوهملعلا:اولاقنإف

هللاتافصيفًاطخأنممًالاحنسحأوهوءةغللاهءاطخزواجاملناسنإلاهقلطأولو«سانلا
.ىلاعت

ءلزألايفاهبًافصتمىلاعتهللالزيملتاذتافصاهانركذيتلاتافصلاهذهنأملعا

تثدحولوءازجاعاهلبقناكلةردقلاتثدحولوءالهاجهلبقناكلملعلاثدحولاذإلاحلاو
رصبلاوعمسلاثدحولوءًاهركتسماهلبقناكلةدارإلاتثدحولوءاتاوماهلبقناكلةايحلا
نإفةيهولألاتلتخاةفصاهنمتمرخناامهمتاذتافصهذهف«مصأوىمعأكلذلبقناكل
نمًاذإمالكلافءهضيقنومالكلادضسرخلانإف«؛سرخأهلبقناكلمالكلاثدحولولئاقلاق
:نيهجوىلعىلاعتهللامالكنأ«كلذيفلوقلامدقتدق:هلليف.تاذلاتافص

سيلملكتمىلاعتهنأل؛هنعسرخلايفنىلعهبفصويهتاذةفصوهيذلاهمالكف
امك«مالكلااهعمميقتسيالهنامزوةفآسرخلاامنإو‹مالكلاضيقنبسرخلاسيلو«سرخأب
مالكلادضامنإو‹ةردقلابىلاعتهنعنايفنمامهوقلخلااهعمميقتسيالةفآزجعلانأ
.سرخأالوًاملكتمالًاتكاسيحلانوكيدقهنأل«توكسلا

/Y۳۳]نمقلخوهلاعفأنملعفوهءىلاعتهبتكرئاسو/نآرقلاوهيذلاهمالك:يناثلاهجولاو]ب

.انمدقامكثدحلاتافصبىلاعتهللاهفصوذِإ؛هقلخ
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هيلعمهويهنأل؛اهرئاسيفةردقوملعبملعهناحبسهللا:لاقينأزوجيالهنأملعاو

ثٹثلاثلابابلا

هللةقولخمدابعلالاعفأنأيهولوصأةرشعىلعيوتحياهرادموىلاعتهلاعفأيف

ىالقعلافيلكتهلنأو«قلخلابلضفتمهنآو«ىلاعتهللهدارماهنأودابعللةبستكماهنأو«ىلاعت

الإبجاوالهنأوءحلصألاةياعرهيلعبجيالهنأوءىلاعتهنملدعءيربلاماليإنإو

هللابوتازجعملابةديؤمةتباث:ٍَيدمحمانيبنةوبننأوءرئاجءايبنألاهثعبنأوءعرشلاب
.قيفوتلا

هلقلاخالهعارتخاوهلعفوهقلخوهفملاعلايفثداحلكنأبملعلا:لوألالصألا

لاعفأعيمجف؛مهتكرحومهتردقدجوأومهتعنصوقلخلاقلخءايإالإ[هل]ثدحمالواوس
.ءىشلَكقلاَخ:ىلاعتهلوقلًاقيدصتهتردقبةقلعتموهلةقولخمدابعلا

.€َنوُلَمْعَتاموْمُكَفلَحُهّللاَو»:هلوقو
لَنممعيالأ*روُدّصلاتاذبٌميِلَعهَهباورَهْجَأوأْمُكلَوَفاوريو:ىلاعتهلوقو

.”ريَحْلَافعلاوُو
ىلعلدتساو«مهلاعفأدراومهملعلمهرئامضومهرارسأومهلاوقأيفزرحتلابدابعلارمأ

اَهيِفاَنرَدَقَو»:لوقيهناحبسوهوءاقلاخدبعلالعفلنوكيالفيكوءقلخلابملعلا
."4مل

ةقلعتميهوءاهيفروصقالةماتىلاعتهتردقو.4كْبأَوكَحضَأوُههاو:لاقو
[1/۲۳4]نعاهقلعترصقييذلاامف/اهتاذلاهبةردقلاقلعتوةلئامتمتاكرحلاودابعلانادبأةكرحب

دقوءقلخلاوعارتخالابدبتسمناويحلانوكيفيكوأءاهلثامتعمضعبنودتاكرحلاضعب

يوذلوقعهيفريحتتامتاعانصلافئاطلنمتاناويحلارئاسولحتنلاوتوبكنعلانمردصي

 

١٦0:ةيآلارفاغةروسء١٦:ةيآلارمزلاةروس١١٠:ةيآلادعرلاةروس١٠٠:ةيآلاماعنألاةروس()
.٦۹:ةيآلاتافاصلاةروس()
.١١٠١٤٠:ناتيآلاكلملاةروس()
.۱۸:ةيآلابمةروس(8)
.۳٤:ةيآلامجنلاةروس()
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ةملاعريغيهوهلالجلجبابرألابرنوداهعارتخاواهقلخبيهتدرفنافيكفءبابلألا
ضرألارابجدارفناىلعتاقولخملاتلدتاهيهتاهيه؟باستكالانماهنمردصيامليصفتب

.”ءادبإلاوداجيإلاوعادتبالاوءاشنإلاوعارتخالاوقلخلابتاومسلاو

نعاهجرخيال‹مهتانكسودابعلاتاكرحعارتخابهناحبسهللادارفنانأ:يناثلالصألا

بسكلاوًاعيمجرودقملاوةردقلاقلخهناحبسهللاف.باستكالاليبسنعدابعللةردقماهنوك

.هلبسکبسیلو‹ناحبسبرللقلخودبعللفصوف:ةردقلاامأفءاعيمجبستكملاو

ةردقبةرودقمتقلخاهنإف؛هلبسكودبعللفصووء«ىلاعتبرللقلخف:ةكرحلاامآو
.ةردقىمستىرخأةفصىلإةبسنةكرحللتناكفهفصويه

كرديةرورضلابوهوًاضحمًاربجلعفلانوكيفيكوءابسكةبسنلاكلترابتعابتيمسف
ًاملعطيحيالوهوءدبعللًاقلخنوكيوأةيرورضلاةدعرلاوءةرودقملاةكرحلانيبةقرفتلا
يفداصتقالاالإقبيملنافرطلالطباذإفاهدادعإوءةبستكملاتاكرحلاءازجأليصافتب
قلعتلانمرخآهجوىلعدبعلاةردقبوءاعارتخاىلاعتهللاةردقبةرودقماهنأوهوءداقتعالا
.€كيدبأبهللاْمُهبَذَيمُهوُلَِف»:ىلاعتلاقدقو”باستكالاباهنعربعي

لبلتقلانيعوهبيذعتلاوءدحاولعفيفهسفنىلإبيذعتلاوةدابعلاىلإلتقلافاضأف
عمجوهو.مرهللارِكَلَو»:هلوقىلإهلقهللا/نِكلَوهوُمل:لاقوحرص[ب/۲]

ءايماردبعلاهبنوكييذلاىنعملاب.”€َتْيَمَراًمَوِ»:لاقهنأكفءآرهاظتابثإلاويفنلانيب
رودقملابردقلاقلعتةرورضنمهئوءاعيمجةربجملاوةلزتعملاىلعةيالاهذهيفىلاعتدرف
نكيملوتاقولخملابةقلعتمتناك.لزألايفىلاعتهللاةردقذإطقفعارتخالابنوکينأ
هيفقلعتلانمهرخآًاعونهبةقلعتمعارتخالادنعيهواهبًالصاحعارتخالا ةردقلاقلعتنأهظبهب

.قيفوتلاهللابوضماغىنعمهنإفهمهفأفءاهبرودقملالوصحبًاصوصخمسيل
«هناحبسهللادارمهنوكنعجرخيالفدبعللًابسكناكنإودبعلالعفنأ:ثلاثللصألا

.(١/١٠٠)نيدلامولعءايحإعجار)۱(

.قباسلاعضوملانيدلامولعءايحإعجار()
.١٠:ةيالاةبوتلاةروس(۳)

.١٠:ةيآلالافنألاةروس(4)
.١٠:ةيآلالافنألاةروس(٥)

.ًارصتخمهوحنب(١/١٠٠)نيالامولعءايحإعجار()
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ىلاعتهللاءاضقبالإرظانةتفلالورطاخةتلفالو«نيعةفرطتوكلملاوكلملايفيرجتالف

نافرعلاوءرفكلاومالسإلاوءرضلاوعفنلاورشلاوريخلاهنمفهتثيشموهتدارإبوردقو

دارال‹ناميإلاوكرشلاوءنايصعلاوةعاطلاو«دشرلاوةياوغلاوءنارسخلاوزوفلاوءركنلاو
.همكحلبقعمالو؛هئاضقل

.4نْومُحَولعناكَعلقبال‹°”4انبنميِهيَوءَنَملىي
نكيملاشيملاموناكهللءاشامةبطاقةمألالوقلقنلانمهيلعلديو

َساَلَأٰىدهلهللاءايولو4اًماَدُحسفلكايالاًنِشلَو:هناحبسهللالوقو
.«اعیمج

امنإوءاهديريالواههركيهللاناكنإمئارجلاويصاعملانإلقعلاةهجنمهيلعلديو

ةدارإقفوىلعيراجلاوءهناحبسهللودعهنأعمللاهنعلسيلبإةدارإقفوىلعةيراجيه

رابجلاكلمدرينأملسملازيجتسيفيكيرعشتيلف.هتدارإقفوىلعيراجلانمرثكأودعلا

[٢1/۲۳]ودعلرمتسيامناكولذِإءاهنمفكنتسالةعيض/ديساهيلإدَرولةبترىلإماركإلاولالجلايذ

ةبلاغلايهةيصعملاوءهتيالونعأربتوهتدايسنمفكنتسالهلرمتسياممرثكأةيرقيفديسلا
ةياغاذهوءقلاخلاةدارإفالخىلعةعدتبملالوقدايقىلعراجكلذلكوءقلخلاىلع

دابعلالاعفأنأتبثامهممث.اريبكولعنيملاظلالوقنعنيملاعلابرىلاعتزجعلاوفعضلا

هلةدارماهنأحصىلاعتهللةقولخم

اذإكلذلو.ةدارإلاريغرمألا:انلق.ديريالامبرمأيوديريامعىهنيفيك:ليقنإف

راهظإدارأفناطلسلاهبذكفءهيلعهدبعدرمتبرذتعافهيلعناطلسلاهبتاعفهدبعديسلابرض

وهفناطلسلانمدهشمبةبادلاهذهجرسا:هللاقف.هيدينيبهفلاخيولعفبهدبعرمأينأبهتجح

ًاديرمناكولوًادهمتمناطلسلادنعهرذعناكاملًارمآنكيملولوهلاثتمإديريالامبهرمأي
.٩*لاحموهوهسفنكالهلًاديرمناكلهلاثتمال

ملوءتابعلافيلكتبلوطتموءعارتخالاوقلخلابلضفتمىلاعتهللانأ:عبارلالصألا

.۹۳:ةيآلالحنلاةروس()
.۲۳:ةيآلاءاينألاةروس()
.١٠:ةيآلاةدجسلاةروس(۳)
.۳۱:ةيألادعرلاةروس(8)
.(۱/١١١٠١١۱)نيالامولعءايحإعجار)0(
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قيرطنمالإنوكيالفيلكتلانأاومعزنيذلاةلزتعمللًافالخهيلعًابجاوفيلكتلاوقلخلانكي

:دابعلاةحلصم

اوُداهَنيِدَلانمملُظَف»:هناحبسهللالوقباذهمهلوفداسفىلعبوقعيوبلدتساو

.”4مهَلتّلِحأتايَطْمهْيََعمرح

«بجوملاوهذإءلاحمهناحبسهللاقحيفاذهو؛ٍةبوثمالٍةبوقعفيلكتاذهو:لاق

بجاولابدارملاو؟باطخوموزللضرعتيوأباجيإللضرعتيفيكوهناحبسيهانلاو«رمالاو

.ىلاعتهللاعيطينأدبعلاىلعبجي:لاقيامكلجأامإررضهكرتيفيذلالعفلاامإ

يذلاهبدارينأامإو.توميالىتحبرشينأناشطعلاىلعبجي:لاقيامكلجاعررضوأ
نأوهولاحمىلإيدؤيهمدعذإبجاومودعملادوجو:لاقيامك/لاحمىلإهمدعيدؤي[ب/۷]

دّقفلوألاىنعملاىلعىلاعتهللاىلعبجاوقلخلانأبمصخلادارأنإفًالهجملعلاريصي

.موهفمريغوهفًاثلاثىنعمهبدارأنِإو؛مولعملا

نكيملدابعلاةحلصمكرتبررضتيملاذهنإفدسافمالک.هدابعةحلصملبجي:هلوفو

اس

.(بالألايوذ

تافآلانمةملاسلالوقعلامهيفبكرذإدابعلافيلكتهناحبسهللنإ:سماخلالصألا
وسلمهلامهإةمكحلانمسيلو
اَمَنَأْمُيَِحَتا»:لاقفةفصلاهذهنعهسفنهئاحبسليلجلاهزثدقوفيكفهلهأنمسيل
."ئىدىشكرينأناَسنإلابسحبهيأ:ىلاعتلاقوةيآلااتبعْمُكاَْملَح

لقعلانمىرعنانمفيلكتةمكحلانمسيلهنأامكف.ىهنيالو«رمؤيالالمهميأ

.١١٠:ةيآلاءاسنلاةروس(١)

.(١/١١۱)نيدلامولعءايحإعجار)۲(

.١٠٠:ةيالانونمؤملاةروس()

.٢۳:ةيآلاةمايقلاةروس(4)
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نمسيلكلذكفقطنلاسرخألاةلزنمبوءعمسلامصألافيلكتةلزنمبكلذناكذإزييمتلاو

زجتملوهنوقيطيالامدابعلافيلكتهللاىلعزوجيهنأمهريغوأةيرعشألاتمعزدقو
.ملعأهللاومهنعيكحاميفةلزتعملاكلذ

یکحدقو:لاقءهعفدلاؤسلاحتسالكلذغسيملول:لاقهنأكلذزاجأنملدتساو

ًالَونبر:اولاقفمهنعًاربخملاقفهنوقيطيالامعفدهولأسمهنأهدابعنعهناحبسبرلا
.ەي0/ةَئاَطالاماَنلُمَحت

نأىلاعتهرمأمث.هقدصياللهجابأنأمالسلاهيلعهيبنربخأىلاعتهللانألو:اولاق

فیکفهقدصيالهنأءهلاوقأةلمجيفناكدقو:اولاق.هلاوقأعيمجيفمالسلاهيلعهيبنقدصي

ىلإبرقأاذهيفيدنعةلزتعملالوقو«"هدوجولاحماذهف:اولاق؟هقدصيالهنأيفهقدصي
.ملعأهللاوباوصلا

وأةيرعشألاهتزاجإوكلذةلزتعملاتعنمفقحالمهلباوثضوعلالو«قباسمهنممرج
.هکلمهفرصتودعينأروصتيالوهكلميففرصتلاىلاعتهللنإ:اولاقنأباولدتساومهريغ

‹هناحبسهللاىلعلاحموهو«ريغلاكلميففرصتلانعةرابعوهامنإملظلاو:اولاق

.املظهيفهفرصتنوکییتحكلمهريغلفداصيالهنإف

عاونأنماهيلعبصاميواهلماليإكلذومئاهبلاحبذبكلذزاوجىلعًاضيأاولدتساو

تيلو.باوثةرخألايفاهلالوءةميرجكلذلبقاهلمدقتتملو«نييمدألاةهجنمباذعلا
وأاهيلعمهبذعمثمهلاعفأىلعمهربجأهللانأاومعزنيذلاةربجملايفمهلوقفيكيرعش

لوقهلهجعسيامعيمجنمهريغواذهيفانلوقوملعأهللاو.المأملظلاباذهمهلوقبهوفصو

.”قيفوتلاهللابونيملسملا

مهلحلصألاةياعرهيلعبجيالف«هدابعبءاشياملعفيهناحبسهللانأ:عباسلالصألا
.ءيشهيلعبجيالهنأنمهانركذاملكلذيف

__

[Î /۲۳۸]

.٢۲۸:ةيآلا.ةرقبلاةروس()
.(١/١١۱)نيدلامولعءايحإعجار)۲(
..هوحنبقباسلاردصملاعجار(۳)



ديحوتلاوناميإلاةرطنق٢٢۲

قافتالو.«َنوُلَتْسُيْمُهَولَعْفَياًمَعٌلَسُيالهنإف«بوجولاهقحيفلقعياللب
نسحاذهنأهنعيهنملاحبقيهنلاالورومأملانسحديفيالةغللاىضتقميفرمألانأعيمجلا

ةيردقللًافالخةحلصملاةهجنمناملعيالو«عرشلاةهجنمناملعي/امنإوحيبقاذهنإو[ب/۳۹]

.ةحلصملاةهجنملإهدابعفلكياللجوزعهللانإ:نولوقينيذلا

:هلوقيفو‹يلزتعملابيجيمبيرعشتیلوةلأسملاهذهيف:لاقيلازغلاباتکيفو

.ىلاعتهللاىلعبجاوحلصألانإ

ّيبصنيبةرخآلايفةرظانمضرفتنأوهوهيلعاهضرفنةلأسمنعبيجيمب:لاقف
‹ّيبصلاىلعهلضفيوءغلابلاتاجرديفديزيهناحبسهللانإفءاملسمتامغلابوًاملسمتام

اي:يبصلالاقولف.يلزتعملادنعكلذهيلعبجيوغولبلادعبتاعاطلاوناميإلاببعتهنأل

تغلبولكنأتملعينأل:ىلاعتهللالوقيف؟هتلضفملفينودرمعلاليوطتبهيلعلضفتلا

.لجوزعهللانعيلزتعملارذعاذهءابصلايفتوملاكلحلصألاناكفتيصعوأتكرشأل

انتمأالهفانكرشأانغلباذإانأتملعامأ:نولوقيوىظلتاكردنمرافكلايدانياذهدنعف:لاق

اذهدنعبجيلهوأ؟كلذنعباجيمبفملسملايبصلاةلزنمنودامبانيضرانإفءابصلايف

للابولازتعالالهأنازيمبنزوتنأنعلالجلامكحبىلاعتتةيهلإلارومألانأبعطقلا
."قيفوتلا

درجمبال«هعرشوىلاعتهللاباجيإبةبجاوهتعاطوهناحبسهللاةفرعمنأ:نماثلالصألا

وهوةدئافريغلاهبجوينأامإولخيالفةعاطلابجوأنإلقعلانأل؛ةلزتعمللًافالخلقعلا
نأامإولخيالكلذو«ضرغو/ةدئافلاهبجوينأامإو«ثبعلابجوياللقعلانآل؛لاحم[ب/٤٤]

ناميإلاورفكلالبدئاوفلاوضارغألانعسدقتيهنإف؛لاحمكلذوءدوبعملاضرغىلإعجري
هلضرغالهنأل؛لاحموهودبعلاضرغىلإمجرينأامإو.ناّيسهقحيفنايصعلاوةعاطلاو
نيأنموءباوثلاالإلاملايفسيلوءهببسبتاوهشلانعفرصتنيوهببعتيلبلاحلايف

نايسهقحيفةيصعملاوةعاطلانأعماهيلعبقاعيالوةعاطلاوةفرعملاىلعبيثيهللانأملعي
.صاصتخاهبامهدحألالوليمامهدحأىلإهلسيلذإ

.۲۳:ةيآلاءايبثألاةروس(١)
.(۱۱۱/۱٠١(نيدلامولعءايحإعجار)۲(

 



غديحوتلاوناميإلاةرطنق
قلاخلانيبةسياقملانماذهذخأنملزدقلوعرشلابكلذزييمتفرعامنإو

.رخألانودامهدحأبذذلتلا'![نم]هلاملنارفكلاوركشلانيبقرفيثيح«قولخملاو

فلكملارظنبالإرقتسيالعرشلاوعرشلابالإةفرعملاورظنلابجيملاذإف:ليقنإف

ءرظنلابالإتبثيالعرشلاورظنلاىلعبجويسيللقعلانإ:يبنللفلكملالاقاذإف.هيف

لئاقلالوقيهاضياذه:انلق.لوسرلاماحفإىلإكلذيدؤيفًاذِإءرظنلاىلعمدقأتسلو

نإو؛كلتقناكملانعجعزتتملنإفءايراضًاعبسكءارونإ:عضاوملانمعضوميففقاولل

الوءيئاروتفتلآملامكقدصتبثيال:فقاولالوقيف.يقدصتفرعترظنوكءاروتفللا

ىلعهيفررضالوكالهللهضرعتولئاقلااذهةقامحىلعاذهلديف.كقدصتبثيملامرظنا

نارينلاوةيراضلاعابسلاهنودوتوملامكءارو"[نإ]»:لوقيٌَييبنلاكلذكفدشرملايداهلا

فرعتفتلانمفيتزجعمىلإتافتلالابيقدصنوفرعتومكرذحاهنماوذخأتملنإةقرحملا

[٠٤1/۲]مهلكسانلاكلهنإيلعررض/الوىدرتوكلهرصأوتفتليملنمواجنوزرتحاو
.«نيبملاغالبلايلعامنإو«نوعمجأ

ةطاحإلاوهمالكمهفديفيلقعلا«توملادعبةيراضلاعابسلادوجوفرعيعرشلاو

.لبقتسملايفهلوقيامناكمإب

وأءررضهكرتيفنأًابجاوءيشلانوكىنعموءررضلانمرذحلاىلعثحتسيمبطلاو

ررضللضرعتلاىلإيدهياللقعلانإف؛عقوتملاررضلابفرعمهنأًابجومعرشلانوكىنعم
الولبجاولاريرقتيفامهريثأتولقعلاوعرشلاىنعماذهف«تاوهشلاعابتإدنعتوملادعب

هكرتبطبتريامالإبجاوللىنعمالذإًاتباثبوجولانكيملهبرمأامكرتىلعباقعلافوخ
.٩ملعأهللاوةرخألايفررض

ثيحةمهاربللًافالخمالسلامهيلعءايبنأللىلاعتهثعبليحتسيسيلهنأ:عساتلالصألا
.هلًافلاخموألقعللًاقفاومنوكينأهباوءاجامولخيالذإمهٹعبيفةدئافال:اولاق

‹مهنعةيافكلقعلايففلقعلايفاملًاقفاومناكنإوءلقعلاعرشلافلاخينألاحمف
ةديفملاةيودألاىلإيدهيامكةرخألايفةيجنملالاعفألاىلإيدهيلقعلانإمهيلعةجحلاف

.نيدلامولعءايحإنم()
.ءايحإلانم)۲(

.(۱۱۲/۱)نيدلامولعءايحإمجار)۳(

/٠/جتاريخلارطانق

 



Y۸ديحوتلاوناميإلاةرطنق

بيبطلاقدصفرعيامكفءءابطألاىلإمهتجاحكءايبنألاىلإقلخلاةجاحفايندلايفةحصلل

.ملعأهللاوةزجعملابلوسرلاقدصفرعيكلذكةبرجتلاب

اخسانوءنييبنللًامتاخويهللادبعنبدمحملسرأدقهناحبسهللانأ:رشاعلالصألا

ةرهابلاتايالاوءةرهاظلاتازجعملابهدّيأو«نيئباصلاوىراصتلاودوهيلاعئارشنمهلبقامل
هتايآنموءاملانمهعباصأنيبنمرجفتامو.ءامجعلاقاطنإوىصحلاحيبستورمقلاقاقشناك

اوضرعتةغالبلاوةحاصفلابمهزيبمتعممهنإفنآرقلابرعلاةفاكعماهبىدحتيتلاةرهاظلا

ةلازجنيبعمجلارشبلاةردقيفنكيملذإ/هلثمبهتضراعمىلعاوردقيملوهلتقوهبهنوهبسل[ب/]

بتكللسراممريغًايمأمالسلاهيلعهنوكعمنيلوألارابخأنمهيفامعماذههمظنونآرقلا

نإماَرَحْلاَدحْسَمْلَاَنلُخْدَل»:هلوقكلابقتسالايفهقدصققحترومأيفبيغلانعءابنألاو

.”«نيٍرْصَفمَومكسورلحمنيلءَ
مهبطدعبنممهوضَْألادَيف*مورتبِلُغ٭ملا:ىلاعتهلوقكو

.«نوُبِلْفَيَس

هللًالعفالإنكيملرشبلاهنعزجعاملكنإلوسرلاقدصىلعةزجعملاةلالدهجوو

.يلوسرقدصىلاعتهللالوقةلزنملّزنمالسلاهيلعلوسرلايدحتيًانورقمناكامهمف.ىلاعت

لاقامهمهنإفكلملالوسرينإهتيعرىلعيعدملاكلملايدينيبمئاقلالثمكلذو
كلذكلملالعفف«كتداعفالخىلعدعقأوًاثالثكريرسىلعمقفًاقداصتنكنإكلملل
.”قفوتلاهللابو.تقدص:هلوقةلزنملزانكلذنأبيرورضملعنيرضاحلللصح

عبارلابابلا

نیرشعوةمدقمىلعيوتحيبابلااذهنأملعا«ىلاعتهبردنعنمهناسلىلعدرواميف
.تايعمسلايفلوسرلاناسلىلعدراولاداقتعالايفتاهمألاولوصألاىرجميرجتةلأسم

.(١/١۱٠)نيدلامولعءايحإعجار()
.۲۷:ةيالاحتفلاةروس(۲)

.٠٠۳:تايالامورلاةروس(۳)

.(۱۱۳/۱)نيدلامولعءايحإعجار(4)



۲۲۹ديحوتلاوناميإالاةرطنف

لمجثالثيهوفلكملقاعلكىلعةبجاوديحوتلاةلمجنأملعتنأوهفةمدقملاامأ
ءاجامنأوفلالوسرًادمحمنأوفلاالإهلِإالنأةداهش::يهوضعبنعاهضعبىنغتسيال

الو«هغولبلوأدنعفلكملقاعلكاهلهجعسياللمجثالثلاهذهف.هللادنعنمقحهب

هلااوُنِماَف:ىلاعتهللالوقل«نانجلابًاداقتعاوناسللابًاقطناهبتأيملامكرشلانمجرخي

.€َرَْأيذلاروُتلاَوهلوُشَرَو

]٣٤1/۲[ينآو/هللاالإلإالناةداهش:عبرأبنمؤيىتحدبعنمؤيال»:مالسلاهيلعهلوقلو

دقفةلمجلاهذهبدبعلاىتأاذإف.ءردقلاو«توملادعبثعبلاو«قحلابينثعبهنأوءهللالوسر
هناميإمتدق:ءاملعلاضعبلاقفهللانيبوهنيباميفاوفلتخاو«سانلانيبوهنيباميفهناميإمت

متسرنبنمحرلادبعمامإلانعاذهيورسائلانيبوهنيباميفوهللانيبوهنيباميف

ءبرعلافالجأمالسلاهيلعلوسرلاةوعدنمرهشألاوهاذهوءامهريغوحتفنبسورمعو

تعرشةمألاتعزوتوءةقرفلاتعقواملف.قارتفالاعوقولبقةمألالئاوأهيلعاملقفوألاو
نيملسملاخياشمىأرف.اهتاداقتعاضعبىلعيوتحتةدايزاهيفاهعابتالدئاقعبهاذملاةمئأ

مهدئاقعونيلوألاريسنموءنيتملاهللالبحباومصتعاو«نيحلاصلافلسلاراثاباوكسمتنيح

هبءاجاموءهللالوسردمحمهللاالإهلإال:لوقنمهباودبعتامبقطنلانأ:نيبملاجهنملاب

فئاظولانمةل-جلاهتتمضتامببلقلاقيدصتبققحتيملنإلوصحمولئاطهلسيلتح
ةداهشلايتملكنأاوفرعوءلوقنملاعرشلااياضقولوقعلاجئاتننيبكلذاوعمجف.لوصألاو

تابثإوءهلاعفأتابثإوءهتافصتابثإوءهناحبسهللاتاذتابثإنانمضتتامهزاجيإىلع

هللاءاشنإانأوتاملكرشعبيتأيىتحفلكملاناميإمتيال:اولاقفهبءاجامبلوسرلاقدص

ىرجميرجتةلأسمنيرشعانهاهمسرنلف«؛تايعمسلانمعرشلاهبدروامضعباهيلإفيضأ

:تاداقتعالالوصأيفتاهمألا

‹تاومسلاوضرألاناكسنمقولخملكىلعقحتوملادورونأبملعلا:اهدحأ

توفلاليبسةكلاسوتوملاةقئاذسفنلكنأو«تاناويحلاعيمجنمامهنيبامو

.ءايحألاتيمأانأ:توملاكلملاقفءارظانتةايحلاكلموتوملاكلمنأ:ربخلايفو

[٤٤1/۲]هلامترخساموامكلمعىلعانوك:امهيلإهللاىحوأف.تاومألايحأانأ:ةايحلا/كلملاقو

ضبقةيفيكيفاوفلتخاو.ياوسّيحمالوتيممال؛ييحملاوتيمملاانأوءعنصلانم

.۸:ةيالانباغتلاةررس)۱

 

  



ديحوتلاوناميإلاةرطنق۳۰

.كلملااهاقلتيفحورلاجرخيىلاعتهللا:موقلاقو.هيلإراطحورللكلملارهظاذإهنأو

.كلذةيفيكبملعأوهوتيميويحييذلاوههناحبسهللانأ:حيحصلاو

ملهملعبهللارثأتسااميهوءاهيفبيرالةيتآاهنأو«قحةعاسلامايقنأبملعلا:ةيناثلاو

َدْنِعهللانإ:ىلاعتلاقامكهقلخنمدحأاهيلععلطي .ېا

.ةيآلا€يّبَردنعاَهُمْلِعاَمَنِإلكاَماَسْرُمَناَيأةَعاَسلَأنَعكولي:ىلاعتلاقو
يعي7 .ةمايقلااهيفموقتيتلاةعاسلاينعي

لكاهيفىلاعتهللاتيميىلوألافهللاءاشاموأةنسنوعبرأنيتخفنلانيب»:ثيدحلايفو

٩«تیملکاهیفیلاعتهللايحيةيناثلاوىح

وهوعرشلاامهبددرودقورشنلاورشحلامويتوملادعبثعبلانوکداقتعا:ةثلانلاو

:هناحبسهللالاقءءانفإلادعبةداعإلاهانعمو«نكمملقعلايفهنأل‹بجاوهبقيدصتلاو؛قح

دينقلَخلؤاناديامك ُنَم:ىلاعتهللالاقءايشألاءادتباكسهللارودقمكلذو."يعن
.ةداعإلاىلعءادتبالابانلدف.رملَوامامايذلااهييحُبلفريهوماظلييي

وهوناثءادتباةداعإلاو7سفكالإُمُكُشْعَبالوْمُكَفلَحام:ىلاعتلاقو
یراصتنلاودوهيلانمنيدحلمللًافالخاهحاورأعمنيفلكملاداسجأرشحيفلوألاكنكمم
ِ©ةفتللابواهداسجلنودرشحتحاورألانأنيمعازلاةفسالفلاو

يفنكممكلذورابخألاامهب/تدرودقوریکنورکنمامهونيكلملالاۋس:ةعبارلاو[ب/٥۲]

عفديالوباطخلامهفيهبيذلاءازجألانمءزجىلإةايحلاةداعإالإيعدتسيسيلذإلقعلا
كرديوهرهاظبنكاسمئانلانإف‹لاؤسللانعامسمدعوتيملاءازجأنوكسنمدهاشيامكلذ
مالکويهللالوسرعمسيناكو.مونلانمههابتنادنعهريثأتسحيامتاذللاومالآلاهنطابيف

.٢۳:ةيآلانامقلةروس()
.۱۸۷:ةيآلافارعألاةروس(۲)
.(۱۱/۳۷۰)حتفلايفو‹(١٦/۸١۱)يراخبلاهجرخأثيدحلا()

.١١٠:ةيآلاءايبنألاةروس(8)
.۷۹ء۷۸:تايآلاسیةروس)0(

.٢۲:ةيآلانامقلةروس(1)
.(۱۱۳/۱)ءايحإلاباتكيفًارصتخمكلذركذ(۷)



٢۲۳ديحوتلاوناميإلاةرطنق

الإهملعنمءيشبنوطيحيالوهنوريالوهنوعمسيالهلوحنموهدهاشيو‹مالسلاهيلعليربج

.”ملعأهللاو«هوكرديملةيؤرلاوعمسلامهلقلخيملاذإف«ىلاعتهللاءاشامب

ًاوُدُعاَهْيلَعَنوُضَرْعُيُراَلأ»:ىلاعتهللالاقهبعرشلادرودقوربقلاباذع:ةسماخلاو

.4٩باَذَعْلَدكا:هلوقىلإً€اَبِشَعَو

ءربقلاباذعنمهللابةذاعتسالا:نيحلاصلافلسلانعوٍوَِْيهللالوسرنعرهتشادقو

نإَفءريطلالصاوحوعابسلانوطبيفتيملاءازجأقرفتهنمعنميالونكممهبقيدصتلاف
.ملعأهللاواهيلإكاردإلاةداعإىلعىلاعتهللاردقيةصوصخمءازجأباذعلاملألكردملا

ْتَفَحنموُهُنيزاَوَمتلقتنمف:هناحبسهللالاقنازيملا:ةسداسلاةلأسملا
كم

اهلةدقتعملاتاينلانزوواهليضفتواهزييمتلامعألانازيم:مهقفاونموانباحصألاقف

هسفنىلعلقثامك«هبوجنيفهبحاصلةمايقلامويقحلالقثيف”4قَحْلأنَوَنزَوَلأَو»ةليلد
ايندلايفهسفنىلعفخامكهبكلهيفهبحاصلنزولادنعلطابلافخيفءهلمحتفايندلايف

اهليضفتواهزييمتاهنزوامنإوءنازيملابنزوتفنايعللرهظتالضارعألامعألانألو«هبكتراف

[1/۲46]كرومأوكمالكنز:هبحاصللجرلالوقي.برعلاةغليف/فورعملاوهاذهاهبتازاجملاو

:لئاقلالاقامك

ىطْنَملالوقُملايودَبوُيُعيديامنوتقطناإمالكلاٍنزَو

:هللاهمحرلالبوبآلاقو

انّرناامللوالفًاكيِشَوىنفتةلجامبىمييذلاثنزَويّنإ
نيتفكوذةقيقحلاىلعنازيمهنإ:مهفلاخملاقوءانباحصألوقاذهريثكاذهلاثمأيف

تانسحلافئاحصهيفحرطتلامعألاهيفنزوت«ضرألاوتاومسلاقابطلثمهمظعناسلو

ءلدعلامامتلًاقيقحتهللادنعاهتاجردردقىلعنازيملااهبلقثيفرونلاةفكيفةنسحةروصيف

.قباسلاردصملاعجار(١)

.7٤:ةيآلارفاغةروس(۲)
.(١/٤۱۱)نيدلامولعءايحإعجار)۳(

.(١١1ء١٠١٠:ةيآلا)نوتمؤملاةروس()
.8:ةيآألافارعألاةروس()

 



ديحوتلاوناميإلاةرطنق٢۳

اهتاوخأوةمدقتملاةيآلاباولدتساونازيملااهبفخيفةملظلاةفكيفتائيسلافئاحصحرطتو

ريداقمريصتفهللادنعاهتاجردبسحبًانزولامعألافئاحصيفثدحيىلاعتهللانإ:اولاقف

لامعألافيعضتووفعلايفلضفلاو«باقعلايفلدعلامهلرهظيىتحدابعللةمولعملامعألا

.ملعأهللاو

:هليلدومالسإلاقيرطوهطارصلا:انباحصألاقفنآرقلاهبدرودقوءدارصلا:ةعباسلا

.”«ميقتنُمطاَرِصىلإيهلكل
وهليقوءرعاشلالوقباولدتساواهلاثمأيف."”€يِقَْسُمَلطاَرّصلااًندْهَأ»:هلوقو

.ریرج

ميقتسمدراوملاجّوصعأاإ طارصىلعنيتمؤملاريمأ
:رخآلاقو

طارصلاحضوىلعمهلمحأليرهمنييرورحلاىلعّركأ

ملهنأرذتعافسادرملالبيبأىلإهبيفذحأفهللاهمحرلالبابآلتاقيلجراذه
.هلتقفهب/يتوأفداعمثهقلطأفهلاتقلجرخي[ب/]

لاقف.نيترمىعفأرحجنمعسليالنمؤملا:سادرملالبوبألاقفرذتعاناکدقف
هيلعلزتفيسلانمٌذحأوءرعشلانمقدأمنهجنتمىلعدودممرسجوهطارصلا:انوفلاخم
توافتىلعهيلعنوربعيفنيملسملامادقأهيلعتبثتوءرانلاىلإمهبىوهيف‹نيرفاكلامادقأ
يذلاو.كلذریغوعرسملاكوءتاوجلاسرفلاکو‹قربلاكو؛حیرلاکرمینممهنم«مهتاجرد

:نيهجوىلعنآرقلايفروكذملاطارصلا:نأملعأهللاويدنع

.انمدقامكمالسإلاقيرط:امهدحأ

دصارميهيتلاعبسلارطانقلاهيلعبترملامنهجنتمىلععوضوملارسجلاهنأ:يناثلاو
ءانباحصأبتكيفروهشماذهءةروهشملاتالاؤسلاعبسلانعاولئسيىتحدابعللسلاجمو
."4«نوُلوُتَْمهَهُهوُمِقَوميِحَجْلاطاَرِصلِْمُهوُدُهََ»:ىلاعتهللالوقاذهىلعلديو

.(١/٤١۱)نيدلامولعءايحإعجار)۱(

.٢:ةيآلاىروشلاةروس)٢۲(

.٦:ةيآلاةحتافلاةروس()

.۳١٠٢۲:ناتيآلاتافاصلاةروس(٤)



۳۳ديحوتلاوناميإلاةرطنق

.ملعأهللاومالسإلاقيرطىلعانهاهروكذملاطارصلالمحليحتسيذإ

نأىلعرداقلانإفهلطبيامعرشلايفالوهليحيامهيفسيلهنأل؛لقعلايفنكمماذهف

.°”هتيفيكبملعأهللاوطارصلاىلعناسنإلاريسينأىلعرداقءاوهلايفريطلاريطي

لدْرَحنميحلاَقثِمناكْنِإَو»:ىلاعتهللالاق«بجاوهبناميإلاوباسحلا:ةنماثلا

دحأباسحهلغشيالزييمتولصفٍذئمويىلاعتهللاباسحو."نباحاَبىفكَواهبان
.دحأنعدحأقزرهلغشيالامكءدحأنع

ةرثكىلعمهقزريامك:لاق.مهددعةرثكىلعدابعلاهلابساحیفيك:يلعللیقو

ريغبةنجلالخدينمىلإوء؛حماسمىلإهيفشقانمنمباسحلايفقلخلاتوافتيو.مهددع
[۸٤1/۲]نمءاشنموءةلاسرلاغيلبتنعءايبنألانم/ءاشنمىلاعتهللالأسيف«نوبرقملامهوباسح

ةنسنماوكرتامعو«مهعدبنماوثدحأامععدبلالهألأسيو«نيلسرملابيذكتنعرافكلا

مهلكيرف:یلاعتلاقامكلامعألانعنيملسملالأسیوءمالسلاهيلعمهين

.ةيآلانيمهُ

.*”4باَسحلَاميرسُهَللاَو»:ىلاعتلاقو

ردقيفبساحيىلاعتهللانأ:ربخلايفوءرصبلاحملنمعرسأ:لاقنسحلانع

مهايإهریكذتومهلامعأىلعءازجلاريداقمهدابعىلاعتهللافيرعتباسحلاینعمو.ةاشبلح

.وتوهللاهاصحأ:هلوقىلإللاُمُهُتَعيمون:لاقامكوسندقام

ءتومحملاماقملايهوءنآرقلابذکدقفاهببْذكنمفقحيهوةعافشلا:ةعساتلا

نولوألاهيفهدمحي.”«ادوُمُحَمًاماَقَمكبَرَكتَعَيْنَأٰىسَعل:مالسلاهيلعهيبنلهللالاق

یتحدحأاهيلإلصيالءةنوزخمتناكوةعافشلانممهلحتفامبنولوألاهدمحيءنورخألاو

يهامنإةعافشلاوءماقملالوهنمهللامهاجنثيحنورخالاهدمحيومالسلاهيلعيبنلااهحتفي

َدَحَنأنملإَةَعاَفَّشلاَنوُكِلْمَيال:لوقيهناحبسهللانأل؛ةعاطلاىلعاوتامنيذلانيملسملل

.راصتخابهيفوهو(١/٤۱۱)نيدلامولعءايحإعجار()
.7£:ةيآلاءايبنألاةروس()
.۹۲:ةيآلارجحلاةروس(۳)

.۳۹:ةيآلارونلاةروس(8)

.٦:ةيآلاةلداجملاةروس(0)
.7۹:ةيآلاءارسإلاةروس(1)



ديحوتلاوناميإلاةرطنف٤۳

:راتلالهأنعًاربخمىلاعتلاقواهلاثمأيفحلاصلالمعلابينعي.”ادُّهَعنٰمحَرلَأدنع
4عوداو9اكا

ناکو.ةعافشنمرئابكلالهألام:فلحيهللاهمحرديزنبرباجناكواهلاثمأيف

ةوعدتلانام:لوقيناکو.نيبئاتللالإنينمؤملاونييبنلاوةكئالملاةعافشامهللاو:لوقي

ةعافشلانكلوباوثلاىلإاهبريصيفباقعلابجوتسانملتسيلةعافشلاوطًقاقفانمنمؤم
.قيفوتلاهللابولزانملايففيرشتوباوثلايفمهلةدايزنينمؤملل

هيلعهلوقكءهبثيدحلاضافتسإدقأَيدمحمضوحءدوروملاضوحلا/:ةرشاعلا[ب/۹٤۲]

.ثيدحلا«يضوحىلعيتمأنملاجرنداذيلو»:مالسلا

.٩”رئوَكَلَاَكاَيَطْعَأًنإ»:لجوزعهلوقيفكلذرسفدقوءاهلاثمأيف

مالسلاهيلعيبنلاضوحيفنابازيمهنمبصيةنجلايفرهنرثوكلانألاوقألاضعبيف

ًاظيالفةيرشهنمبرشنمءطارصلازاوجدعبوءةنجلالوخدلبقنونمؤملاهنمبرشي

هلوحءلسعلانمىلحأونبللانمًاضايبدشأرهشةريسمهضرعةنجلالخديىتحاهدعب

.ملعأهللاو.ءامسلاموجنددعقيرابأ

لهاوفلتخاوءفلكملكىلعاهنوكداقتعابجياممامهوءرانلاوةنجلا:رشعةيداحلا
تأل:ةنجلايفىلاعتهلوقباولدتساوناتقولخمامه:ةفئاطتلاقف.المأناتفولخمامه
ٍ€ةَْلل

.٩”«یرفاکللتّدعأ:راثلاينو

تبجي:اولاقو‹ثيداحألانمكلذيفدروامعمًارضاحالإنوکيالدعملاو:اولاق

ةدئافالذإ‹نيتقولخماتسيل:نورخآلاقو.هيفةلاحتساالذإرهاظلاىلعكلذعيمجءارجإ

.ءازجلامويلبقاهقلخيف

.۸۷:ةيآلاميرمةروس(١)
.١٠٠٠١٠1:ناتيألاءارعشلاةروس(۲)
دمحأوء(٤/۷۸)ىربكلاننسلايفيقهيبلادنعو؛(٠٠43)ننسلايفهجامنبا:دنعثيدحلافارطأ(۳)

.(۲/٤٤٥٤)دنسملايف

١:ةيآلارثوكلاةروس()

.۱۳۳:ةيآلانارمعلآةروس(0)
۳۱٠:ةيآلانارمعلآو٤٠٠:ةيآلاةرقبلاةروس(1)



٥۳ديحوتلاوناميإلاةرطنق

:مالسلاهيلعهيبننعةياكحىلاعتلاقدقو«باوصلاىلإبرقأيدنعلوألالوقلاو

ىأرًادمحمينعي.”4ىَوأَمْلاهجاَمَدْنِع*ىَهَتُمْلَأةردِسدنع*ىَرَْأكَل4ارذدَقلَو»

.مالسلاهيلعليربج
نعهريغوأنسحلانعيورهنأقرشملالهأنمانباحصأراثآضعبيفتدجودقو

هللاو.«ضرألاىفىهوةقولخمرانلاوءامسلاىفىهوةقولخمةنجلا»:لاقهنأٍْلَيىبنلا

.ملعأ

عمقحةنجلاو.انوكتسفانوكتملنإوءاتناكاتناكنإكلذيفانياحصأضعبباوجو

[0٥1/۲]كلذ/ريغوةسوسحملاذالملارئاسوسوبلملاوحوكنملاو«بورشملاولوكأملانماهيفام

.ةبيطلانكاسملانم

نارطقلاليبارسوميمحلاوموقزلانمباذعلافانصأنماهيفامعمقحرانلاكلذكو

تولجلاجضنيقرحمسوسحممسجراتلاف.كلذريغوءنيلسغلاولالغألاو‹لاكتألاو

اوركنأنيذلانيدحلملارئاسوةفسالفلاو«ىراصنلاوءدوهيللًافالخهلكاذهءموحشلابيذيو

ىلإكلذاودرءاهلهأرانلاقيرحتنمرابخألاوتايآلاىفدرواملكاودروءداسجألارشح

'.ةيناحورةيلقعمالآ

تاذلىلإكلذاودرةنجلاميعننمدروامكلذكوءملأتتيتلايهحاورألانإ:اولاقف

ءاهريغوريسفتلابتكيفمهنعيكحاميفهلكاذه«معنتتوذلتستيتلايهحاورألانأب؛ةيلقع

.ملعأهللاو

ههبشيالًاباقعو«باوثههبشيالًاباوثهناحبسهللنأدقتعينأفلكملاىلعبجاولاف

مهالونوتوميالراجفلاوءراربألانمامهناكسعمنامئادامهورانلاوةنجلاامهو«باقع

.'قيفوتلاهللابو«نوجرخياهنم

كلذوءهتفرعمو‹هداقتعافلكملاىلعبجيامميهوءةكئالملاةلمج:رشعةيناثلا

نما:هناحبسهللالاق«نجلاوسنإلاةلمجريغيهوةكئالملاةلمجهناحبسهللنأملعينأ

.ةيآلا"4كيلو»:هلوقىلإهيرنشهيللراُملوُسَرلَ

.١۱ء٠۳::تايالامجنلاةةروس)۱(

.دیدشراصتخابهيفوهو(۱۱/)نيدلامولعءايحإعجار)۲(

.٥٢:ةيالاةرقبلاةةروس)۳

 



ديحوتلاوناميإلاةرطنق٦٢۲۳

لاقامكءهئايبنأىلإهللالسرمهنموءدابعلالامعأنوبتكيةظفحمهنممهلاثمأيف

دادشظالغةكئالممهنمو.ةيآلا€ساَنلانموالسرِةَكَِالَمَلانميِفَطْصَيُهَللا»:ىلاعت

لهءاوفلتخاو«نوبستكمنورومأمنوموزلممهلكمهوءنانجللةنزخمهنموءنارينللةنزخ

النورتفيالراهنلاوليللانوحبسيءةداعسلاوبرقللنوقولخممهلكمهو؟المأنوفلكممه

يلوأ/الشرَةكَِالَمْلَالاجل.یلاتلاقامکمه«نورمؤيامنولعفيومهرمأامانوصعتاب3

الو«نونجلابالوةيثونألابالوءةيروكذلابالو«بعتلابالوءةوهشلابنوفصويال.”«ٍةَحِنْج
المهيلإةلصاومهباوثوءالقعمهوءطئانلابالولوبلابالوءمدلابال؛محللابالورا
.نيعمجأمهيلعهللاتاولصةلاحم

ءامهبناميإلافلكملاىلعبجيناتلمجامهولسرلاوءايبنألاةلمج:رشعةثلاثلا

لرلاتونرولبافر:ىلاعتهلوقلةدحىلعامهنمةدحاولكةفرعمو
ةبآلاينمدَحَأيبقرالمهرنمنوايأامو:هلوقىلإميهار

دمحممهرخآومدآمهلوأنيلسرمءايبنأءايبنألانمنأل؛لسرلانمٌمعأءايبنألاف

ىلإلسرأويحولابءىبنيذلاوهلوسرلاف؛نیلسرمريغءايبنأمهنمونيعمجأمهيلعهللاىلص

.قيفوتلاهللابوهريغىلإلسريملويحولابءىبننميبنلاو«هريغ
نأكلذوءهبناميإلافلكملاىلعبجياممكلذوةلزنملابتكلاةلمج:رشعةعبارلا

ةرفسمهنيذلاءةرربلاماركلاةكئالملاةطساوبهلسرىلعاهلزنأبتكلاةلمجىلاعتهللنأملعي
ءأامومعبتكلانمهريغبنمؤيوًاصوصخهبنمؤيفنآرقلاىلإدصقيوهقلخنيبوىلاعتهللانيب

نملأيذلاباتكلاوهلوشَرىلَعلأيذلاباتِكلاَوهلَورَوللاباوبال:ىلاعتهللالاق
.4اديالَلَصلصدَعَف»:ەلوقىلإلبق

ىلعنيمألاحورلاهبلزنًاقرفوهلیزنتوهحووهللامالکوهبتكلانمهریغونآرقلاو

.قيفوتلاهللابو«نيبميبرعناسلبنيرذنملانمهبنوكيلدمحمبلف

امنأملعينأفلكملكىلعبجاوكلذوءردقلاوءاضقلابناميإلا:رشعةسماخلا

.٥۷:ةيالاجحلاةروس)۱(

.١:ةيألارطافةروس(۲)
.٢۳:ةيآلاةرقبلاةروس(۳)

.١۱۳:ةيآلاءاسنلاةروس(4)



۳۷ديحوتلاوناميإلاةرطنق

ةواقشوءركنونافرعو؛رسخوداشروءرفكوناميإوءرضوعفنوءرشوريخنمناك
[آ/٢٢۲]رهظفءةنيعدوجولبقهتيلزأينهردقوءهناحبسهللاءاضقهبقبسدقكلذريغوةداعسو/

الوناصقنالوةدايزريغنمهتقويفءيشلكهريدقتقفوىلعهناحبسهللاةمكحبكلذعيمج

لكفءموتحملايفليوحتالوءرودقملايفليدبتالو«ميدقتالوءهتقودنعهنمءيشلريخأت

ءهردقوءءاضقهبقبسدقفىلاعتهللاكلمنمفقئالخلافانصأنمهمدعدعبهدوجورهظام

ءيشرخأتسيال؛ةدودحملاجألاوءةدودعمسافنألاوءةموتحمراثألاوءةموسقمقازرألاف

رسیملکهلردقامیدعتيالو؛هقزرلمكتسينأنوددحأتوميالوءهقبسيالوهلجأنع

هئاضقبكلذلك«ىرسعللرسيميحجللقلخنمو«ىرسيللرسيميعنللقلخنمءهلقلخامل
ءاضقبالإضرألاتاملظيفاهقوفامفةرذكرحتتالوريدقتنعءيشجرخيال«هردقو
هأطخأاموهيطخيلنكيملهباصأامنأ:ملعيو«هبنقيتيواذهبنمؤينأفلكملاىلعف«ردقو

.هبیصيلنکيمل
غلبتنلوءدجتنلكنإ»:تماصلانبةدابعللاقهنأمالسلاهيلعهنعلقنلايفحصامك

نمؤأنأيلفيكهللالوسراي:لاقف.«هللانمهنأهرشوهريخردقلابنمؤتىتحناميإلاةقيقح

نكيملكباصأامو«كبيصيلنكيملكأطخأامنأملعتنأ»:لاق؟هرشوهريخردقلاب

.قيفوتلاهللابو.”هرانلاتلخدكلذريغىلعتمنإف«كثطخيل

ءاضيأهتفرعمدبعلاىلعبجياممكلذوكرشلاوديحوتلاىنعميف:رشعةسداسلا

.اهقئاقحفرعيالنمالإءايشألافرعيال:اولاقمهنأل

هنيب/ةيوستلاكرتو«مهيناعمعيمجوقلخلانعهناحبسبرلادارفإهانعمف:ديحوتلاامأ

ههبشتالءايشألانأملعتنأهناحبسهبةفرعملاةقيقحف‹مهتافصومهلاعفأعيمجيفدابعلانيبو

نمائيشهبشأولهناللعفالوتاذالوةفصالومسايفتاهجلاعيمجنماههبشيالو

نأفلكملاىلعبجواذهلف.ةفصلاكلتنمزجعلاهيلعلخدلليلقلقأيفولوءءايشألا

نمءايشألاهبشهنعيفنيو«تافصلانمهبقيليامبهفصيوىلاعتهللةينادحولاةقيقحفرعي

هنيبةيوستلاىلاعتهللايفهانعموتافصلاوتاودألايفيواستلاهانعمف:كرشلاامأو

برُمُكيَوَسُإو:هناحبسهللالاقءلاعفألاوأتافصلاوتاوذلايفهقلخنيبو
ےہ

.(۱۹/۱)هدنسميفبيبحنبعيبرلادنعهفرط)۱(

]أ/۳٥۲[]
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:نيهجوىلعاذِإكرشلاو.ةيهولألاتابثإوميظعتلاوةدابعلايفيأ.ةيآلا”«نيمَلاَعْل

بابلااذهرثكأنألل؛ليوطتلاةفاخماهركذتكرتهوجوىلعفرصتيوةاواسمودوحج

.قيفوتلاهللابوهريغيفوءمالسإلادعاوقىمسملاانباتكيفدوجوم

زرفيملنميفانباحصأددشدقوقافنلارئابكوءكرشلارئابكنيبامزرف:رشعةعباسلا
.كرشمهللبذكملاوقفانمهللاىلعبذاكلاامهنيبزرفلاو«كرشلاىلإكلذهغلبينأامهنيب

هليوأتريغىلعهباتكاولّوأتفءهللاىلعاوبذكنيذلافالخلالهألثمهللاىلعبذاكلاف

ءأطخلاليوأتبةرخألايفهناحبسهللةيؤرلامهئاعدإ:لثمنوملسملاهبمهرفكامعيمجيف

ريغو.'"أطخلاليوأتبرانلايفةمألاهذهنمرئابكلالهأديلختمهيفنوءنآرقلاقلخمهيفنكو

.باتكلاهبلوطياممكلذ

نملككلذكوءهناحبسهللااوركنأنيذلاداحلإلالهألثموهفىلاعتهللبذكملاامأو

وأءهيفًاصوصتنمًاضرفوأنآرقلانمًافرحوأهلهجعسياليذلاديحوتلاهوجونمًاهجوركتأ

حرشلوطياممهيفًاصوصنمًالالحمّرحوأ«نآرقلايفهميرحت/ًاصوصنمامإًامارحللحاب0
.قيفوتلاهللابوكرشموهفيناعملاكلت

ءاباوثاهيلعبجوأوهتعاطبرمأهللانأملعينأفلكملاىلعبجياممو:رشعةنماثلا

‹نيرفاكلاورفكلاوءنيملسملاومالسإلاملعيواباقعاهيلعبجوأوهتيصعمنعىهنو

نتممىلاعتهللانأملعيو؛مهعميذلاكرشلابنيكرشملانمانركذامءامدليلحتملعيو

لئالدتاقولخملانأملعيوءمهيلعهمعنرئاسبنتمموءهتعاطمهايإهفيلكتبدابعلاىلع

امهوامهلهجنملرذلعالءاوسامهوءةلمجلايفةءاربلاوةيالولا:رشعةعساتلا

نمنيملسملاهءايلوأوهناحبسهلأیلوتینأكلذوءهغولبلاحدنعفلكملکىلعناتبجاو

نيلوألانمهللاءادعأعيمجنمًاربتيو«نيدلامويىلإنيرخألاونيلوألانمءنيعمجأنيلقثلا

.نيدلامويىلإنيرخألاو

.۹۸:ةيآلاءارعشلاةروس(١)

فلتخادقورحاسلاوللابكرشملاكدلخموهنممهتمفرئابكلالهأالإءلاقاميفطخلوأتملاوهلب()
.لئاقلايف
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صخشيفضرفلاهيلععقيىتحنيدللهداقتعاةلمجيففلكملكىلعبجاواذهف
:ةثالثرومألانأدهشييلقنلامكحلانأل؛هتءاربوهتيالوبجويامهيفهلحصاذإنيعم

«یلاعتهللاىلإهولكفمكيلعلكشأٌرمأو«هوبنتجافهّيغنابٌرمأو«هوعبتافهدشرنابٌرمأ
.قيفوتلاهللابو

لاحلوأيففلكملكىلعبجاوكلذوءاهماكحأوللملاةفرعميف:نورشمعلا

اهماكحأوللملاهذهحرشوءكرشلاىلإهغلبينأكلذلهجنميفانباحصأددشوءهغولب

اهتفرعمدارأنمفءانباحصأبتكنمهريغيفو‹مالسإلادعاوقبىمسملاانباتكيفدوجوم
i]/٥۲°].قيفوتلاهللابو/انهاهاهحرشةداعإللىنعمالهنإف؛كانهاهبلطيلف

لصف

:اهنمتادييقتعبسبديقتينأهلدبالنكلوءاقلطمعرشلايفىقبيالديحوتلانأملعا

.لهجنعالققحمملعنعفلكملانمًارداصنوكينأ

.كشنعالنيقينعنوكينأ:اهنمو

كرشنعالصالخإنعنوكينأ:اهنمو
.لتتخاولطبالإولمعلاهعمًانورقمنوكينأ:اهنمو
.ًاعيمجناسللاوبلقلانعردصينأ:اهنمو

.اهلهأنمفوخالوايندلايفعمطريغنمىلاعتهللاهجوءاغتباهبملكتينأ:اهنمو

.قيفوتلاهللابو.ًاريغمالوًالدبمالتوميىتحهيلعتبثيوهلاحبحصتسينأ:اهنمو

.ملعأهللاو.ليوطتلاةفاخماهتكرت-ثيدحلااهبدروتادييقتلاهذهلكو

ةلاسم

:ةسمخلاءايشألاهذهيفىلاعتهللانيدلعج:ليقوءايضلاباتكنم

ءاهلامكباهتاقوأيفهللاضئارفءادأعمءهلديحوتلاوءىلاعتهللابةفرعملا:اهلوأ

ىنفينأىلإمدآندلنمىدارفوأًاعيمجنيفلكملانمةعاطلالهأةيالوو«رئابكلابانتجاو
.قلخلا

ىلعضرفسمخلالاصخلاهذهونيرخألاونيلوألانمنيملسملانيدةلمجلاهذه
.رفكدقفاهنمةلصخكرتْنَم؛قلخلا

يفهنمكشعقوناكنإ.هنمجرخامىلإمجريوبوتينأدبعلليغبنيو:لاق
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الهدحوهللاالإهلِإالنأتنمآ:لوقيو.ةريبكبوكربنواهتوأءةضيرفيفءايروأ«ديحوتلا
هللایصعنمنأو«هللادنعنمقحهبءاجامنأو‹هلوسروهدبعًادمحمنأو»هلكيرش

.اهيفًادلاخرانلاهلخديسىلاعتهللانإفبتيملوتامفًاتيموأناكًايحهلوسرو

امهلخدنملامهماودبرانلاوةنجلاورخألامويلاو‹هبتكو؛هلسروهللاةكئالمبتنمآو

ناكنإىعسامالإكانهناسنإللسيلهنأو«ثعبلاوتوملادعبباقعلاوباوثلااذه/نآو[ب/]

تنطووء‹ديبعللمالظبوهاموهيدللوقلالدبيال؛مئادرشفرشناکناو6دادريیخفريخ

يلعهمّرحاملکبانتجاٌيلعو.اهضرفيسوأيلعهللااهضرفةضيرفلكءادأىلعيسفن

يلعوهيفءابتشالاعسيامميدنعهبتشموهامميلعهمّرحءيشىلإمدقتلانعفكلاّيلعو

رقأالوءهقحقحيذلكدحجأالنأيلعوًادبأهیصاعمنمءيشيفًاقولخمميطآالنُ

نمةعاسوأةليلوأًامويينمناكنإو.هللايلويداعأالوهللاودعىلوتأالو«لطاببدحأل

سفنلانطومهنمهللرفغتسمكلذنمبئاتينإففئاظولاهذهنمءيشيفريصقتراهنوأليل

قيفوتلاهللابوءادبأاذهنمءيشىلإدوعأالنأىلع

ةعيرشلاءامسأضعبحرشيف
وأكيرشوأهْلِإنمهاوساميفنوهلالجلجدحاولاتابثِإهانعمو:ديحوتلاكلذنم

.هنمءیربتلاو«هبرفکلاوهيفنبجيهللاىوسدبعياملكف«توغاطوأيلو

نمدبعيامبرفكوهللاحونم»:هلوقبهرسفوديحوتلامالسلاهيلعلوسرلانيبدق
٤راىلعهباسحو‹همدوهلاممرحهللانود

هلوقبو.ثيدحلا.«...ىلاعتهللادحوينأىلع:سمخىلعمالسأإلاينب:هلوقبو
.«كلكيرشالكيبل»:ةيبلتلايف

«قحلادحاولاهللاالإهلِإالىنعموهوهاوساميفنوءدحاولاتابثإديحوتلابىنعملاف
نو*ُيَحْلاوههللانابكِل:لاقفهباتكيفكلذىلعىلاعتهللاهبن«لطابلاوههنودامنآو
ِ.٩”«لطايلاوُهنوُدنمَنوُعْذَتام

‹(۱۰/۱۲۳۴۳۷۱/۱۲)فنصملايفةبيشيبأنباو؛(۳۸)ناميإلاباتكيفحيحصلايفملسمءاور)۱(
.(۸/۳۸۲)ريبكلايفيناربطلاو«((/۳/۲)دنسملايفدمحأ

.١٠:ةيآلاجحلاةروس(۲)
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[٢٠1/۲]رثألايفتدجوو.٩«لالّضلالإقّحْلادعباَداَمَيحلمكبرهللاُمُكِلَدَ/$:لاقو

كرابتهفرعدقف«ءيشهلثمكسيلدحاولجوزعهللانأفرعنم:لاقهنأرثؤملايبأنع

.ًادحومناسنإلاهبنوكياملقأاذهف:لاقف.ىلاعتو

هنأهللابناميإلا:نهوتاملكثالثبتابئإلابالإدحألديحوتلاتبثيالهنأحيحصلاو

ملامدحوموهفاذهبىتنمف.هللادنعنمقحهبءاجامنأوءلوسرهنأدمحميوبر

وآراصبالابیریوآ؛دودحمريغوآدودحموآ؛مسجبسیلوأمسجیلاعتهنآهلاببرطخی
ملعينأهيلعفءةيلبلايفعقودقفههابشأوأاذههلرطخاذإف.كلذريغوأساوحلابكردي

الهنأو«دودحمبسيلهنأوءقلخلانمًائيشالوءماسجألاهبشيالوءمسجبسيلهللانأ

كلاهوهفىلاعتهفصووأاذهنمءيشيفكشنف.سانلابساقيالو«ساوحلابكردي

.رفاک

ةلاسم

ديلقتلاروجيالو‹لقعلاعمةجحمهولقعلانودهجحهيفلودعلانوکيالديحوتلاو

دحاوعموءدحاويفهيفقحلانوكيامعيمجيفاذهوءةمألاقافتإبتانايدلاعيمجيف

.ليلدلاهيلعبصنكلذنمءيشبدبعتاذِإهناحبسهللانألهفالخسانلاىلعقاضو

ءااَنْدَجَوان:ىلاعتهلوقكهيفدلقنممذوءكلذيفديلقتلانعلجوزعىهندقو

عسياملكوهفنيمألاملاعللديلقتلاهيفزوجييذلاامأو.نآرقلانماهلاثمأيف"وأىلع

ملوءهیفهدارمىلعلدیًارهاظًاصنهباتکيفهيلعصنيملاممهدابعهبهللادبعتاممهلهج
[۸°1/۲]ءاملعلا/ىلإهيفمكحلادروةمألانمعامجإالوءةنسالو«باتكنمًاليلدهيلعبصتني

يتاللاتاقلطملاةعتمو«تاحارجلاشورأوحنهبمكحلاجارختسايفاودهتجيل«نيطبنتسملا

ماكحألالئاسمنمكلذريغونهبلوخدلالبققالطلاعقواذإتاقدصلانهلضرفتمل

عمسلاقيرطهقيرطناكاممهلثمناكامو.نيدلانمهيفديلقتلازوجيامماذهفءلزاونلاو

نمليلددوجودنعديلقتلازوجيالوهمكحىلعليلدلامدعلملعلالهألوقىلإهيفعجريو

ةقيقحنألكانهديلقتللىنعمالهنأل؛لقعلاةجحوأةمألانمعامجإوأةنسلاوأباتكلا

.قيفوتلاهللابو.ناهربالوليلدريغبلئاقلالوقلوبقوهديلقتلا

.۳۲:ةيآلاسنويةروس(١)
.٢۲۲۳:ناتيألافرخزلاةروس(۲)
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لصف

الجردجوفسدقملاتیبلخدیتحءیلاعتهللاحئاسجرخالجرنأملعأهللاوىكحيو

مالسلا:لاقفدرف.هتاكربوهللاةمحروكيلعمالسلا:هللاقغرفاملف؛دجسملايفيلصي

:لاق؟رحمآتنأدبع:هللاقنأمطااملفسلجفء«سلجامالسإلاوميلستلاونيقيلالهأىلع

:لاقف.دبعلبال:لاقمثهباوجيفًاركفتمًايلملوؤسملاقرطاف؟كقتعأْنَم:لاقف.رحلب

:لاقف.ىلاعتهللاةعاطةدابعلاو‹يدوبعموهويندبعتساهللا:لوؤسملالاقف؟كدبعتسانم

لاقفهباوجيفرّيحتولوؤسملاعطقناف؟ىمسملامأمسالادبعتنيهلإياف:لاق.یلاعتهل

نموءهللاريغدبعيامنإفهللافرعيملْنَمامأفءللاامملعينمهللادبعيامنإاذهاي:يلصملا

نَم:لاقيوريكفت/ةطاحإالوريمضدقعبكرديال:لاقمث.للابكرشأدقفهللاريغدبع[ب/۹]

مسالادبعنموءرفكدقفىنعملانودمسادبعنمو؛كرشموهفبلقلامهوتبىلاعتهللادبع

.قيفوتلاهللابوًاقحنمؤموهفةفرعملاةقيقحبىنعملا
لصف

ملعتنأ:لاقفديحوتلانعلئسهنأ'!يرصملانونلايذنعىكحفديحوتلاةقيقحيف
ةلعالوهعنصءيشلكةلعوءجالعالباهلهعنصوجازمالبءايشألايفىلاعتهللاةردقنأ

.هفالخبىلاعتهعنصل

دليمليذلادحاولاهنأبهتينادحوقيقحتبدحوملادارفإ:لاقفديحوتلانعمهضعبلئسو
ءيشهلئسکسيلليثمتالوريوصتالوهيبشتالوفييكتالبدادنألاودادضألايفنبدلويملو

فرشأ:ءاملعلاضعبلاقو؛قئاقحلاروهظدنعقئالخلاىشالتديحوتلا:مهضعبلاقو

:ليقو«ميهاربإنبنابوثةيرصملارايدلاخيشدهازلا:(۱٠۳۲/۱٥)ءالبنلامالعأريسيفيبهذلالاق(١)
دلوضايفلاابأ:لاقيو؛ضيفلاابأىنكي«يميمخإلايبونلاميهاربإنبضيف:ليقوءدمحأنبضيف
سمخةنسةدعقلايذيفيفوتءاميكحًاحيصفًاملاعناك:سنوينبالاق....روصنملامايأرخاوأ
.نيتتمونيعبرأو

لكوتملايدينيبركذاذإناكوةنسيفهظعيللكوتملاىلإرصمنمديربلاىلعءولمح:ْيملّسلالاقو
.یکب‹عرولالهآ
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ىلإًاليبسهقلخللعجيملنمناحبس:هنعهللايضرقيدصلاركبوبأهلاقامديحوتلايفةملك

:لاق.فرعيالهنأهنعهللايضرقيدصلاديريسيل:لاقف.هتفرعمنعزجعلابالإهتفرعم

امكاذهو.ةيرورضةفرعملاءالؤهدنعنأأل؛هيفةدوجومةفرعملاوءهتفرعمنعزجاعفراعلاف

.هناحبسهللاىوسةقيقحلابهللافرعام:مهضعبلاق

ىلإىحوأىلاعتهللانإ:لاقءماسقأةئالثكلذيفيلازغلاركذفديحوتلاماسقأامأو

[1/۲60]نأ:لاق.مفانلاملعلااموءيهلإ:لاق/.عفانلاملعلاملعتدواداي:لاقفمالسلاهيلعدواد

.َيلِإكبرقييذلاوهاذهنافءيشلكىلعيتردقلامكويءايربكويتمظعويلالجفرعت

:نارشقهلوسيفنرهوجديحوتلاف:يلازغلالاق

ءلوألارشقللديحوتلامساسانلاٌصخو:لاق.رخاألانمبللانعدعبأ:امهدحأ

.ةيلكلاببللااولمهأومالكلاةعنصكلذبدارأيناثلارشقللةسارحلاةعنصبو

ًاضقانمًاديحوتىمسياذه:لاقف.هللاالإهلإالكناسلبلوقتنأوهلوألارشقلاف:لاق
دقديحوتلااذهنكلو:لاق.ةثالثثلاثهللانإ:مهلوقدارأ.ىراصتنلاهبحرصتيذلاثيلشلل

.اندنعقيدنزلاوهاذهوءهرهجهرسفلاخييذلاقفانملانمردصي

ال:لئاقلالوقموهفملةفلاخمالوراكنإبلقلايفنوكيالنأوه:يناثلارشقلاو:لاق

قلخلاماوعديحوتوهو:لاق.هبقيدصتلاوكلذداقتعاىلعبلقلارهاظلمتشيلبهللاالإهلإ

ةماعديحوتوءمهديحوتوهيذلارشقلااذهسارحمهنيذلانيملكتملاونيملسملانم

ديحوتلايفمهفالخومهعدبمهيلعنوضقنيدارأةعدتبملاشيوشتنعهنوسرحينيدحوملا

.مهتفصوهيذلامالكلاب
نإفنيملكتملارثكأهمهفيالكلذو:لاق.ديحوتلاوهيذلارهوجلابابلثلاثلاو:لاق

نعهتافتلإعطقتةيؤرىلاعتهللانماهلكرومألاناسنإلاىرينأوهوهباوفصتيملهومهف

الواهبهدرفيةدابعهدبعينأوءهلالجلجهللانمالإرشلاوريخلاىريالفبابسألاو«طئاسولا

.هللاءاشنإيتأيسامكلكوتلاهتارمثىدحإفيرشماقماذهو«هريغهعمدبعي

[1/۲6]لجهللامكحلميلستلاومهيلعبضغلاكرتوقلخلاىلإةياكشلاكرتًاضيأ/هتارمثنمو
:لاق.ابيبطكلبلطتأ:هضرميفهلليقاملءادردلايبألوقهتارمثیدحإناكفهلالج

.ينضرمأبيبطلا

يفبيبطلاكللاقاذام:هلليقفضرماملهنعهللايضرقيدصلاركبيبألوقو

٠۷/۴٠/جتاريخلارطانق



٤Yديحوتلاوناميإلاةرطنق

هاوهعبتملكف«ىوهلاعابتإديحوتلااذهنعجرخيو:لاق.ديرأامللاّعفينإ:لاقف؟كضرم

9اوهههلِإَدَحََأنمَتْيأَرَأ>:ىلاعتهللالاق«هلًادوبعمهاوهذختادقف

یلعو:لاق.'"«ىوهلاوههللادنعضرألايفدبعلإضفبأ»:مالسلاهيلعلاقو

ىلإةلئامهسفنذإءهاوهدبعيامنإوءمنصلادبعيسيلمنصلادباعنأفرعلمأتنمقيقحتلا

.ىوهلاباهنعربعييتلايناعملادحأفولأملاىلإسفنلاليموءليملاكلذعبتيفهئابآنيد

هللانملكلاىرينمنإف«مهيلإتافتلالاوقلخلانعطخستلاديحوتلااذهنعجرخيو:لاق

تاماقمنموهويماقملااذهنعةرابعديحوتلاناكدقف؟هريغىلعطخسيفيكلجوزع

.نيقيدصلا

امبرخافتلاوحدمتلايفًامصتعماذهذختافيكوءعنقرشقيأبولوحامىلإرظناف
نمسالفإككلذو:لاق.يقيقحلادمحلاقحتسييذلاىنعملانعسالفأإلاعمدومحمهمسأ

ءافينحضرألاوتاومسلارطفيذلليهجوتهجو:لوقيوءةلبقلاىلإهجوتيوةركبحبصي

ىلعلجوزعهللاىلإًاهجوتمهبلقهجونكيملنإمويلكهبىلاعتهللاحتافيبذكلوأوهو
نعلإهفرصاموةبعكلاىلإالإههجوامفهندبرهاظهجوهجولابدارأنإهنإف؛صوصخلا

اهيلإهجوتملانوكيىتحضرألاوتاومسلارطفيذلةهجتسيل/ةبعكلاوتاهجلارئاس[ب/]

بلقلاهجوهبدارأنإو.راطقألاوتاهجلاهّدحتنألجوزعىلاعتلجوزعهللاىلإًاهجوتم

ةيويندلاهتاجاحوهراطوأيفددرتمهبلقنملوققدصيفيكفءهنمدبعتملابولطملاوهو
.ضرألاوتاومسلارطفيذللههجوهجوىتمفاهيلإةيلكلابهجوتمو

دحاولاالإىرياليذلاوهيقيقحلادحوملاف:ديحوتلاةقيقحنعربخةملكلاهذهو

هلألق:ىلاعتهلوقلاثتماوهو«هيلإالإههجوهجويالوهلالجلجقلاخلا يفْمُهْرَدهُتهَل
4َنوُيَعْليمهِضْوَخ

امنإو«ىرخأبذكيوءةرمقدصينامجرتناسللاامنإءناسللابلوقلاهبدارملاسيلو

.”قيفوتلاهللابوهرقموديحوتلاندعموهف؛بلقلاوههنعمجرتملاىلاعتهللارظنعقوم
نمآو«هبقدصيأاذكبنالفنمآ:لاقيءيشلابقيدصتلاةغللايفهلصأفناميإلاامآو

.4۳:ةيآلاناقرفلاةروس(۱)
.فيعضهدانسإبةمامأيأثیدحنميناربطلاهاور)١/٢٤۳(رافسألالمحنعينغملايففينارعلالاق)۲(

.۹۱:ةيالالمامنألاهروس)۳(

.(۱/٤۳)نيدلامولعءايحإعجار()



٥٤ديحوتلاوناميإلاةرطنق

اَمَو»:مالسلاهيلعبوقعيدالوأنعةياكحهناحبسهللالاقءامهبقدصيأرحسلاونثولاب
.40°نمموتن

هتكئالموهللابنمؤييذلاىلعهرصقومسإلااذهصصخعرشلانإمث«قدصمبيأ
ال:نمؤمليقاذإىتحمسإلااذهرهتشاف«مالسلامهيلعلسرلاهبتءاجامبوهلسروهبتكو
الفءايشألاهذهبنمؤيملنمفءهبتءاجامبوهلسروهبتكوهتكئالموهللابناميإلاالإهنملقعي

.يعرشويوغلنيهجوىلعًاذإنمؤملافءعرشلايفًانمؤمىمسي
)/۳٦۲[.رقملا/ىنعمب:يوغللاف

ةرخألادارنَمَوللاتهللالوقلوألاقادصمو.نيدلابيفوملاىنعمب:يعرشلاو

ُهلوُسَرَوهللاىَضَقاٍِةَنموُمالونمْؤُمِلناكامو:هلوقو.نوَموُهَواهَيْعَساهلْىَعَسَو
ةيألاھارشا

وهوِتاَحلاصلانملمعيمینمو:لاقو.ةيالاڳادمعسھمًانمؤُملْنَقَينمو:هلوقو

و

.رجافلاورابلاتايألاهذهيفلخد.ڳلنارفُكالفنمؤم

مهبوللجوهللرِكذاذِإنيِذلاَنوُنمْوُمَلااَمَإ»:ىلاهللالوقيناثلاقادصمو ىلإمب

.الطابنونمؤملامهريغو"اقَعنوُنِْوُملاُمُهكيلوا:هلوق

ُمُهكيلوا:هلوفىلإاوباترَيمَهُهِلوُسَرَوَِلاباونمَنيِذَلأَنوُنِمْؤُمْلَأامّنإ»:هلوقو
اقريلو‹نمؤموهوينزينيحينازلاينزيال":مالسلاهيلعهلوقةنسلانمو)«َنوُقداَصلأ

.”«نمؤموهوقرسينيحقراسلا

نمسانلاْنِمأنمنمؤملا»:هلوقو««عئاجهراجوًاناعبشتابنمنمؤملاسيل»:هلوقو
.اهلاثمأیفهليوهناسل

.١٠:ةيألافسويةروس(١)
.۹٠:ةيآلاءارسإلاةروس(۲)
.٢۳:ةيآلابازحألاةروس(۳)
.۹۳:ةيآلاءاسنلاةروس(4)
.۹4:ةيآلاءايبنألاةروس(0)
.£‹7:ناتيآلالافنألاةروس(1)
.١٠:ةيآلاتارجحلاةروس(۷)
.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم(١/۱۱۹)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلالاق(۸)

 



ديحوتلاوناميإإلاةرطنف٢٢

ردصيذلاناميإلابًانمؤمةريبكلابحاصىمسي:ةفئاطتلاقفاذهيفسائلافلتخاف

ًانمؤمىمسيىفوملاوًارصقمًانمؤمىمسي:موقلاقو.ةئجرملامهوهريغهعمنكيملنإوهتم

:انباحصألاقو.ةلزتعملامهوءاقسافًانمؤمىمسي:موقلاقو.ةيرعشألامهوناميإلالماك

:ًاداقتعاوالمعوًالوقنيدلابىفوملالإًانمؤمىمسينأزوجيالمهقفاونمو

ندبلامسانمؤملانأل:اولاق«نمؤمهللاقيالو؛نمآ:هللاقيعّيضملاقفانملاامأو

نمآعيضملللاقينأزئاجءرقأ:يأنمآوء«ىفوملايلولاالإهبىمسيالحدممساوهو/[ب/٤]

.ةيالا”«اورَفَكمتاوُنما»:لوقيىلاعتهللانألرقأ:يأ

مهامسف.ةيآلا4اوُلَىَعْفَأنيمْوُمْلنمِناَفياَطْنِإَو»:ىلاعتهللالوقبنولوألاجتحاو
.قيفوتلاهللابو‹كلذلًاعوضومباتكلااذهسيللوطياذهيفجاجتحالاوةاغبمهونينمؤم

لصف

:تاماقمثالثناميإللنأملعا

.ًاعرشوةغلديحوتلاداقتعاىلعسوفنلاريمضوءبولقلاءاوطنا:اهدحأ

هناَمِِْدْعَبْنِمللابَرَفَكنمل:ىلاعتهللالوقكفعرشلاامأوءاهركذانمدقدقفةغللاامأ

.ناملنممهَةرنماإ
ىلإراشأو.«انهاهناميإلانإ»:لاقفناميإلانعمالسلاهيلعيبنلالئسو:اهلاثمأيف

.«اهرارقىلعساورلالابجلانمهلهأبولقيفتبثأناميإلا»:مالسلاهيلعلاقوهردص

.«نمؤمكتفيالكتفلاديقناميإلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعديزينبرباجقيرطنمو

ىلحأناميإلا»:هللاهمحررساينبرامعللاقمالسلاهيلعيبنلانأهللاهمحرمامضنعو

.«هنمجرخيمثنمؤمبلقلخدياللسعلانم

اونمآنيذلانيقفانملامذنمهباتكيفىلاعتهللاىكحامعيمجوثيداحألانماهلاثمأيف
ملذإ«مهمذنيحبولقلاداقتعانمهيفدبالناميإلانأىلعليلدمهبولقنمؤتملومههاوفأب
.مهبولقيفهودقتعي

.۷:ةيآلاءاسنلاةروس)۱(

.۹:ةيآلاتارجحلاةروس(۲)

.۹٦:ةيآلالحنلاةروس)۳(



Y۷ديحوتلاوناميإلاةرطنق

نوداذهوًاقدصهلبقوًاقفوريمضلانعبارعإلاوًاقطنناسللابرارقإلا:ةيناثلاةماقملا

[٥٦1/۲]ًاضيأةغللاحىلعكلذنعاذهيزجيالوللعلاهذهنعءىزجيلوألا/نأللوألا

.ًاعرشو

هللالاق«بلةلايفلصحيذلاقيدصتلانعةرابعهرارقإوناسللاقطننلفةغللاامأ

ملوهناسلبنمآنمنمآام»:مالسلاهيلعهلوقوءاورقأيأ.«اونمأَنيِذَلأاهياي:ىلاعت

.(هبلقىلإناميإلاصلخي

هللاتابثإبًاعيمجامهيفناميإلانأىلعليلدمهبولقنمؤتملومههاوفأباونمآنيذلانيقفانملا
مللقمآٌباَرْعَألاتلق:ىلاعتهللالاق«بولقلابهوبستكيملذإ«مهمذوءاوفألايفهايإ
اذهىلععقاوقافتالاو.ةيآلامكيفيفُناَميِإلالحياًملَوَمَلْسَأاولوُفنِكلَواونو
.ىلاعتهللاءاشنإيتأيسامىلعلامعألايفمالكلاامنإو

.اعمسوًاعرشلاعفألابهقيقحتوناكرألابلمعلاوهناميإلانم:ةثلاثلاةماقملا

تيبىلإمكتالصيأ.”4ْمُكناَمِْريضلهللاَناَكاًمَوِ»:ىلاعتهللالوقفعرشلاامأ
دقعرشلانأوءةغللاىلعءىراطعرشلانأعيمجلاقافتإلوءريسفتلالهألوقيفسدقملا

ىلإلقتنافعوبريلايفناك«قفانملامساكلذنملقتنافءاهيلإبرعلاناسللقنءايشأيفدرو

.هیفلخديملثيحنممالسإلانملسنأنم

.حسملاعرشلادازفحراوجلايفةفاظنلاوةءاضولا:ةغللايفءوضولاو

نمنئمطملا:ةغللايفطئاغلاوءدوجسلاوعوكرلاعرشلادازفىاعدلا:ةالصلاو

[٦1/۲6)لاقاذهلوءناسللا/ةعيرشلاتبلغفءهيفعضوييذلاہجنلاىلإمسالالقتنافء؛ضرألا

.انمدقامكمكتالصيأ«ٌمكَناَمِْإعيلهللاناكامو:ىلاعت

هللاالإهلِإالنأةداهشاهالعأءزجةئامناميإلا»:مالسلاهيلعيبنلالوقكفةنسلاامآو
.«قيرطلانعىذألاةطامإاهاندأو

ءناميإلانمةحامسلاوربصلا»:لاقو.«ناميإلانمةبعشءايحلا»:مالسلاهيلعلاقو

.١4:ةيآلاةدئاملاةروس(١)
.١٠:ةيألاتارجحلاةروس()
.١٤٠:ةيآلاةرقبلاةروس()



Y۸ديحوتلاوناميإلاةرطنف

‹ناميإلافصنربصلا»:لاقو.(ناميإلانمدهعلانسح»:لاقو.'ناميإلانمةذاذبلاو

نملامعألانأىلعةلادمالسلاهيلعهنعرابخألاهذهواهلاثمأيفربصلافصنءوضولاو

.قيفوتلاهللابوءاهعضاومنعءامسألاهلقنوعرشلاماكحأنمانمدقاملناميإلا

كرابتهللالوق:انلق.ثالثلاتاماقملاهذهنمىرعنانميفمكحلاامف:لئاقلاقنإف

ادوراممكيوماَصبأَومِهيْنسَوميوىلعهللاينياتياوأ»:مهيفىلاعتو

نيذلانموهف«هناسلهنمیرعناوهبلقيفناكنإو.4َنوُرِساَحْلاْمُهةَرخالايفمهنارج

َناَكفيكرُظنافًاوُلُعَوًاملُطْمُهْسْمنَاَهنَسَقَتْساَواهباوُدَحَجَو»:نوعرفموقنممهيفهللالاق
زعهللالاقنيذلانممهفلمعلاهتمىرعناوناسللاوبلقلايفناكنإو.٩«نيدسْفُملاُيقاَع
:هلوقىلإ«َنوُنَتْفْيالمهومآاوُلوُفَينأاوكَرْتُينأنسالبحل#*لا{::مهيفلجو

Aنيرساخلانمثلاثلاو‹نيدسفملانمطسوألاو‹نيبذاكلانماذهف.)۳يذاك.

نامیإلاتاجرديفلصف
ىلعناميإللايفنوتمؤملالضافتيهنكلوءانمدقامكقيدصتلا:ةغللايفناميإلانأملعا

:ناميإلاةجرد:اهادحإ
:یلاعتهلوقكلذومهنمهبضرمث‹نينمؤملاهدابعیلاعتهللافلكيذلا/ىنعملاوهو[ب/۲۷]

ةيآلاگلابنمالكَنوُمْوُملاَوهَرنِهللأامبلورانما

.>€ىلاورعبكَمَادَللابنمؤيوِتوُعاَطلَبرُمُكَبنمو:ىلاعتلاقو
.اونميذلاهيأي:هلوقىلإةراشإهذهو

.اهلاثمأيف€ٍتاَحِلاَصلأاوُلمَعَواونم:هلوقو
برلاقفهلأسنيحمالسلاهيلعميهاربإهليلخنعلجوزعهللايضرناميإلااذهبو

.*”4يلقنمطنكلَولبلقنموتموالاقىتَوَمْلايُفيكينرأ

.١١٠:ةيآلالحتلاةروس(١)
.١٠:ةيآلالمنلاةروس(۲)

.١٠۳:ناتيآلاتوبكنعلاةروس(۳)

.٥٢:ةيآلاةرقبلاةروس()

.٢٢۲:ةيآلاةرقبلاةروس(٥)

٢٠٦۲:ةيآلاةرقبلاةروس()



مشديحوتلاوناميإلاةرطنق
عرشلايفرصتقيملوهالعأىلإناميإلاتاجرديفيقرتلامالسلاهيلعدارأنيحكلذو

نمرهاظلاالوأهبلجوزعهللايضريذلاوءةنياعمىتوملاءايحإةدهاشمبلطفءأدبمىلع
.€لب:هلوق

ناميإوءزئاجعلاناميإبمكيلع»:لاقثيحٍيَيهللالوسرهيلإراشأيذلاناميإلاوهو
ىلعةدقعلاةلزنمبكلذو‹مهداقتعاونيملسملاةماعقيدصتوهناميإلااذهو.ءيبارعألا

ىلعةدقعلاكءةراتيخرتسيوفعضيوةراتىوقيودتشيحارشناالوفشكريغنمبلقلا
.ًالثمطيخلا

رؤيامک.هتدایزوداقتعالااذهءامنيفرەۋيلمعلاو‹نينمؤملاداقتعايفدوجوماذهو

ْمُهَداَرْف:ىلاعتلاقكلذلوًالفساهلوصأخوسريفوًاولعراجشألاءامنيفءاملايقس

.ام

.°”هناَميِإعَمًاناَميِإاوُداَدْرَيل:ىلاعتلاقو

اوفوأمثنيدلاةلمجباورقأمهنأةدايزلاهذهینعم:لاقانباحصأراثآضعبيفيوردفو

[8^1/۲6]ةعاطلابدادزي/ناميإلانأاذهلّذفًانيقيوًاقيدصتوًاناميإهللامهدازفريسفتلادنعاهب ري:عیوو¿مهدارفري

.قيرطلانعىذألاةطامإاهاندأوديحوتلااهالعأةلصخةئامناميإلانأل؛يصاعملابصقنيو

ريثأتبكلذو.*”*صقنيوديزيناميإلا»:لاقهنأيهللالوسرنعرابخألاضعبيفو
ءبلقلايفءاضيبةعملودبيناميإلانإ:بلاطيبأنبيلعلاقاذهلو.بلقلايفتاعاطلا

يفرهاطنبالاقزئاجعلانيدبمكيلعثيدح:(۷۵/۳)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلالاق()
ةميقسالوةحيحصةياورنمهيلإعجريلصأىلعهلفقأملوةماعلاهلوادتظفللااذه:ةركذتلاباتك
رخآيفناكاذإ»:وَييبئلانعرمعنبانعيناملسلانبنمحرلادبعنبدمحملًاثيدحتيارىتح
هخسنرمعنبانعهيبأنعهليناملسلانباو.«ءاسنلاونيدابلالهأنيدبمكيلعفءاوهألاتفلتخاونامزلا

نباةمجرتيفءافعضلايفنابحنباهاورهجولااذهنمظفللااذهو.ىهتنا.اهعضوبمهتيناك

.ملعأهللاو.يناملسلا

.١۱۷:ةيآلانارمعلآةروس()
.٤:ةيآلاحتفلاةروس(۳)

يبأثيدحنمباوثلايفخيشلاوبآوءلماكلايفيدعنباهاور:(۱/١١۱)ينغملايفيقارعلالاق)٤(

هجامنبادنعوهو؛بذكلادمعتييحلملابرحنبدمحأنبدمحمهيفلطاب:يدعنبالاقوءةريره
.ءادردلايبأو«سابعنباوءةريرهيبأىلعفوقوم(٤١۷)



Yo.ديحوتلاوناميإلاةرطنق

ًالك»:ىلتومتخلاكلذفهيلعمبطيفهلكبلقلادوسيىتحتدازوتمنتامرحلاكهتنااذإف

.٩”4نوُبَِياوُناَكاممهبولىلعَناَرل

اممىوقأةجردىلإلقتناءهبلقيفىسروناميإلادبعلاققحتاذإف:نظلاةجردةيناثلا

مهوْمهَبَراوُفالُمْمُهَنَأَنوُنََينيِذَلا»:لاقثيحنينمؤملاهبهللاحدميذلانظلايهوهيفوه
.”«نوُعِجاَرهل

ناميإلايفةجردنظلااذهو.«هبأإالإهللانماَجْلَمالهَاوُنَطَوِ»:ىلاعتلاقو
:نيهجوىلعبرعلاةغليفنظلانأكلذو‹نينمؤملاهبىلاعتهللاحدمكلذلوءهلئاوآنمیلعأ

.°”يتسُمبنحتامَوًانَطالإنظننإ:ىلاعتهلوقككشلاىنعمب:امهدحأ

:رعاشلالاقًلوأهانمدقاموهوءنيقيلاىلإبرقيىنعم:ىناثلاو

درسملايسرافلابمهتارسججدميفلاباونظمهلتلقف

ىلإهسفنتنكسنإكلذو:لاقنونمؤملاهبحودمملانظلاوهاذهواونقيتيأاونظ

ءنظلاوكشلاهروتعأولهجلاهنعىفتناءهبناميإلاهبلقيفعقووءهناحبسيرابلادوجو

.ةرسيرخألاوءةنميامهدحأ:ناقيرطامهو

‹ملعلاولهجلاقيرطوحنرخألاىلعامهدحألةيزمالنيرمأنيبفقوتوددرت/كشلاف[ب/]

هنأل؛ًادومحمًانظناكملعلابناجىلإنظلابناجحجرتامهمف«نيبناجلادحأحيجرتنظلاف
نمؤملاهدقتعاامقيقحتىلإسفنلاناليمنظلاةقيقحفءناميإلاىلإٍكشلاولهجلاٌدحزواج

.هبنمآو

تينبامنإةعيرشلاماكحألجنأل؛ملعلاىلإلؤينظلانأكلذو:ملعلاةجردةثلاثلا
بلقلاهدقتعايذلاىنعملاحولينأوهوءاملعراصنظلايوقاذإفءنونظلاتايبلغىلع
.ليبسلاهبحضتيفليلدلاهدضعيامبرو«سفنلاهيلإنئمطتف

ْنِكلَو»:هناحبسهللالاقحرشنيوهببلقلاعستيفنمؤملابلقيففذقيرونملعلااذهو

.١٠:ةيآلانيففطملاةروس()
.١4:ةيآلاةرقبلاةروس(۲)
.١۱٠:ةيآلاةبوتلاةروس(۳)

.۳۲:ةيآلاةيثاجلاةروس(8)



Yoديحوتلاوناميإلاةرطنق

.٩«اًندابعنمُءاَشَتنمهبيدهارونُهاَلعَج

.ةيآلاسالايفهبيِشْمَيروتهلاَملَعجَوهايفاتيَمناكنَوَ:لاقو
oرهه۶ومو.نّ-نازکد.

هردصحرشهيدهَيناهللادربنَمف»:ىلاعتهللالوقىلتٍيَيهللالوسرنأيورو

.ةيالا”«مالشإلل

بلقلاهلحرشنابلقلايففذقاذإروتلانأ»:مالسلاهيلعلاقف؟حرشلااذهام:ليقف

ةبانإلاوءرورغلارادنعيفاجتلامعن»:لاق؟اهبفرعيةمالعنمكلذللهف:ليق«حسفناو

.*«هلوزنلبقتومللدادعتسالاودولخلارادىلإ

ناميإلاةجردنيبىلاعتهللاقرفكلذلوءناميإلاةجردنمىلعأبلقلايفةجردملعلاف
(Oسررلموسوِی نحلف.”€تاَجَرَدملِعلأاووأنيِذلأَومكناوُنَمأنيِذلاهللاعقرب:لاقفملعلاةجردو

.تاجردملعلااوتوأنيذلاوءةجردمكنماونمآنيذلاهللاعفريباطخلا

[[/۲۷۰]نيتجرللانيبامءةجردنينمؤملاقوفتاجردءاملعلل:لاقهنأسابعنبانعيورو/

دادزانإف.ةيآلا”«َناَمْيالَأَوململاونونيِذْلالاَقَو:ىلاعتلاقوماعةئامسمحخةريسم

.ًانيقيراصملعلا

."نونْيمُهةَرِخالابَو»:نينمؤملاةفصيفىلاعتهللالاق:نيقيلاةجردةعبارلا

.”«نونقوُيالَنيِذلاكنَمْحَسَيالو:لاق

(Ae e okt 2. 1 .«نينِقوُمِلِلتاياضاليفو#:ىلاعتلاقو

.٠”«نيقيلاملِعَنوُمَلعتولالكل:یلاعتلاقو

.٢٥:ةيآلاىروشلاةروس(١)
.١١۱:ةيآلاماعنألاةروس()
.١١٠:ةيآلاماعنألاةروس(۳)
.دوعسمنباثيدحنمدهزلايفيقهيبلاو؛مكاحلاهاور:(۷1/۱)ينغملايفيقارعلالاق)4(
.١٠:ةيآلاةلداجملاةروس(0)
.٦0:ةيآلامورلاةروس()
.£:ةيآلاةرقبلاةروس(۷)
.١1:ةيآلامورلاةروس()
.٠۲:ةيآلاتايراذلاةروس(۹)
.٥:ةيآلارثاكتلاةروس(١)



YoYديحوتلاوناميإلاةرطنق

ء«بارطضالاهقرافوكوكشلاهتليازبلقلايفخسارملعوهوكشلاةحازإنيقيلاىنعمو

.ةدهاشمنعنوكينأداكىتحسفنلايفمكحتساو

.'ربصلاةميزعونيقيلامتيتوأاملقأنم»:مالسلاهيلعانيبنلاقاذهلف

.«ريثكريخهركتامىلعربصلايففالإونيقيلاواضرلاىلعلمعا»:سابعنباللاقو
الوللالضفىلعًادحأندمحتالوللاطخسيًادحأنيضرتال»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

كنعهدريالو«صيرحصرحكيلِإهقوسيالهللاقزرنإفللاكتؤيملامىلعًادحأنمذت
مهلالعجوءنيقيلاواضرلايفجرفلاوحورلالعجهطسقوهلدعبىلاعتهللانإف«هراكةيهارك

.°”ءطخسلاوكشلايفنزحلاو

لكهنعيفتيوارونهبلقالميبلقلاىلإلصواذإنيقيلالقآنإ:ءاملعلاضعبلاقو
۱.ًافوخهللانموءاركشبلقلاالميوبير

تاثئيسلقرحأديحوتلاروننإورانكرشلاورونديحوتلا:فلسلاضعبلاقو

.نيقيلاهبدارأو«نيكرشملاتانسحلكرشلاراننمنيدحوملا

تاريخللطبارلاوهنيقيلا/نأىلعهبلدعضاوميفنينقوملاركذىلإنآرقلاراشأدقو[ب/۲۷۱]

.تابهلانمدبعللىطعياممظعأهنأوتاداعسلاو

ء؛صالخإلامث«؛قيدصتلامث«نيقيلامثءةفرعملاتاماقملالوأ:ءاملعلاضعبلاقو

.ةعاطلامث‹ةدهاشملامث

هللابةفرعملاوهتابجاولالوأنأىلإلئاقلااذهراشأءهلكاذهميمجلمساناميإلاو

.هناحبس

.هللاريغىلإنوكسهيفونيقيلاةحئارمشينأبلقىلعمارح:مهضعبلاقو

رصقوءلمألارصقىلإوعديعادنيقيلا:لاقهنأ'”ىرصملانونلايذنعىكحيو
.بقاوعلايفرظنلاثروتةمكحلاوءةمكحلاثرويدهزلاوءكهزلاىلإوعديلمألا

عوجرلاو؛ءيشلكيفهللاىلإرظنلا:نيقيلامالعأنمثالث:ءاملعلاضعبلاقو
.لاحلکيفهبةناعتسالاو«رمألكيفهللاىلإ

يفميعنوبآوءناميإلابعشيفيقهيبلاو«هحيحصيفنابحنباوءريبكلايفيناربطلاهجرخأثيدحلا(١)
.(1۹65)مقربلامعلازنكيفيدنهلايقتملاوءدوعسمنبانعمهلكةيلحلا

.هلةمجرتلاوهبفيرعتلاقبس(۲)



o۳ديحوتلاوناميإلاةرطنق

لئاقلااذهريشي«بلقلايفعدوتسمملعنيقيلا:مهضعبلاقفنيقيلاىنعميففلتخاو

ملعلا:موقلاقو.تابيغملامكحبرارسألاقيقحتنيقيلا:نورخآلاقو.بستكمريغهنأىلإ

رارقتساوه:ليقو.يبسكلاملعلاىلإراشأوءهيفكشالنيقيلاو«كوكشلاةضراعمبملعتلا

‹ةفشاكملاوهنيقيلا:مهضعبلاقو.بلقلايفريغتيالوبلقتيالولوحتياليذلاملعلا

.ملعأهللاو‹ناميإللاةوقبنايعلاةيؤرنيقيلا:ليقو

لصف

نيقيلايفمهلضافتردقىلعىلاعتهللاىلإدابعلالزانمو:لاقركبنبدمحأباتکنمو

ءايبنألانمًانيقيمظعأةكئالملاف«مهنيقيردقىلعنولسرملاونويبنلاوةكئالملاكلذيفءاوسو

[۱/۲۷۳]ملعلا/نيقيلالصأو«نيملسملانممهريغنمًانيقيمظعألسرلاوءايبنألاكلذكو«لسرلاو

.هللادنعنماهلكرومألانأهيفغالبالاو

بيصينيقيلاو‹مهلضافتردفىلعوهسلاةلقوءهيلعماودلايفسانلالضامتيدقو

ملسملاريغامأوءهنيدبيفوملاملسملاالإباوثلاهبقحتسيالنكلوءملسملاريغوملسملا

نكلو‹هريغونمؤملامهلكسانللنيقيلابءاعدلاباجتسيوءةرخألايفباوثلاهبقحتسيالف

.ةصاخايندلاءاعدالإهلباجتسيالنمؤملاريغ

رمألهبقثوتسيامكلذيفسيلنكلوتامالعلاونيهاربلانوكتنيقيلاةرثكنمو

.داهتجالاوةبغرلاكلذبديزينكلو‹ةرخالا

.(هناصقتنبصمتنيوناميإلاةدايزبدیزبنيقيلاو»:لاقمالسلاهيلعيبنلانعهلثمیورو

دادزاولو»:لاقءءاملاىلعيشميناكمالسلاهيلعىسيعنأانغلبهللالوسرايليقدقو

.«ءاوهلاىلعىشملًانيقي

ةرهشلاوبيرلالهألامعألامعتساوءينعيالاهيفلوخدلافنيقيلافعضييذلاامأو
ءعينشلاسابللالثملاوحألاضعبيفلخدينأبكلذوةيلحلاوبهذملاوسبلملابقلخلايف

ةراشإوبلقلالاغتشاةلعلنيقيلافعضيهببلقلالغشردقىلعفءهبلقلغتشيورهتشيو
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مهجيبآىلإاهبثعبفاهيفيلصيةصيمخهلناك:هنأٍوألَيهللالوسرنعيوردقو
.«ةالصلايفاهمالعأ/ينتهلا»:لاقف«كلذيفهلليقف[ب/١]

فاخأامفوخأ»:لإقهنأمالسلاهيلعهنعيوردقو.نيقيلافعضيههبشوكلذلثمف

.ملعأهللاو.«نيقيلافعضيتمأىلع

نيقيلاىنعمقيقحتيفلصف
.نيفلتخمنيينعملناقيرفهقلطيكرتشمظفلنيقيلانأملعاف:”لاقيلازغلاباتكنمو

عبرأهلءيشلابقيدصتلاىلإسفنلاليمذإكشلامدعهبنونعيفنوملكتملاراظنلاامأ:لاق

:تاماقم

صخشنعتلئساذإامك؛كشلابهنعربعيو«بيذكتلاوقيدصتلالدتعينأ:ىلوألا

هيفمكحلاىلإليمتالكسفننإف؛كدنعلاحلالوهجموهو؟المآهبقاعيىلاعتهللانأنيعم

.ًاكشاذهىمسيفنيرمألاناكمإكدنعيوتسيلبءيفنالوتابثإب

عنميالناكمإهنكلوءهضيقنناكمإبروعشلاعمنيرمألادحأىلإكسفنليمتنأ:ةيناثلا
ةلاحلاهذهىلعتامولهنيعبهنأىوقتلاوحالصلابهفرعتلجرنعتلئساذإامكلوألاحيجرت

روهظلكلذوءباقعلاىلإاهليمنمرثكأبقاعيالهنأىلإليمتكسفننإف؟بقاعيله

.ًانظىمستةلاحلاهذهف:لاق.هناحجرعفادريغهنكلوليملاكلذلواسمزّوجتلا

ءهضيقنلابلابرطخيالوءاهيلعبلغيثيحبءيشبقيدصتلاىلإسفنلاليمتنأ:ةثلاثلا
بحاصربتخاولذإهققحتةفرعمعمكلذسيلنكلو«هلوبقنعسفنلاتبأللابلابرطخولو

ةحصبقثتةقرفلكنأىتح‹عامسلادرجمبمهسوفنيفخسرذإاهلكتايعرشلايفماوعلا

.هنعترفنلاهمامإًأطخناكمإاهلركذولوءاهعوبتمواهمامإةباصإواهبهذم

كيكشتلاروصتيالوهيفكشاليذلا«ناهربلاقيرطبةلصاحلاةيقيقحلاةفرعملا:ةعبارلا
.ًانيقيكلذىمسهناكمإوكشلادوجوعنتمااذإفهيف

نأل.ةهيدبلابهبقيدصتلاهنكميالفميدقءيشدوجولايفلهلقاعللليقاذإهلاثمو

.(۱/۷۲)نيدلامولعءايحإعجار(۱)
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دوجوبملعلاسيلو«سحلابامهدوجوبقدصيهنإفرمقلاوسمشلاكالإسوسحمريغميدقلا
نأبملعلالثمكلذنكلوءدحاولانمرثكأنينثألانأبملعلا:لثمًايرورضًاضيأميدقءيش

نعفقوتتنألقعلاةزيرغقحفيرورضًاضيأاذهنإف«لاحمببسالبثداحثودح

نمسانلانموءماوعلاعيمجلاحوهوداقتعالاوهكلذوهيلعرمتسيوًامزجًاقيدصتعامسلاب

ءةثداحاهلكتادوجوملافميدقدوجولايفنكيملنإ:هللاقينأوهوءناهربلابهبقدصي

:ةثالثماسقألانألةرورضلابميدقءيشبقيدصتلالقعلا

.ةثداحاهضعبوًاميدقاهضعبوأءةثداحاهلكوأءةميدقاهلكتادوجوملانوكتنأامإ

.ميدقةلمجلاىلعتبثذإبولطملالصحدقفةميدقاهلكتناكنإف

٢۲۷]ثلاثلامسقلاتبثف«ببسريغبثودحىلإيدؤيذإ؛لاحموهفًاثداحلكلاناك/نإو

وأءهانركذاملثمرظنبلصحءاوسًانيقيىمسيهجولااذهىلعلصحملعلكفءلوألاوأ

دوجوبملعلاكرتاوتبوأ«ببسالبثداحةلاحتسابملعلاكلقعلاةزيرغبوأ«سحبلصح

.انركذامكليلدبوأ«لهسمخوبطملانأبملعلاكةبرجتبوأءةكم

‹ءالؤهدنعًانيقيىمسيهيفكشيالملعلكفكشلامدعمهدنعمسالاقالطإطرشف

.كشلايفنيفتوافتالذإفعضلابنيقيلافصويالاذهىلعف

رابتعاىلإهيفتفتليالنأوهوءءاملعلارثكأوةفوصتملاوءاهقفلل:يناثلاحالطصالا

توملابنيقيلافيعضنالف:لاقيىتحءبلقلاىلعهتبلغوهئاليتساىلإلب«كشلاوزيوجتلا

.هيتأيالهنآزوجيدقهنأعمقزرلاتابثإيفنيقيلايوقنالف:لاقيو.هيفكشالهنأعم

.ًانيقيكلذيمسعنملاوضيرحتلابسفنلايففرصتملاومكحتملا

نكلوءهيفكشلانعكاكفتإلاوتوملابعطقلايفنوكرتشمسانلانأ,يفكشالو

ىلعكلذىلوتسانممهنموهبنمؤمريغهنأكوءهلدادعتسالاىلإالوهيلإتفتليالنممهيف

ةوقِبةلاحلاهذهلثمنعربعيفهريغلًاعستمهيفرداغيملوهلدادعتسالابهمهقرغتساىتحهبلق
.توملانمهيفنيقيالكشبهبشأهيفكشالًانيقيتيأرام:مهضعبلاقكلذلو.نيقيلا

فرصةرخألاءاملعنأشنمف«فعضلاوةوقلابنيقيلافصويحالطصالااذهىلعو
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ىتحءسفنلاىلعهطيلستمثكشلايفن:امهونيهجولاالكنمنيقيلاةيوقتىلإةيانعلا/[ب/]
نيقيلانإ:انلوقنمدارملاتملعاذهتمهفاذإو«فرصتملاوهومكحتملابلاغلاوهنوكي

.ءالجلاوءافخلاوءةرثكلاوةلقلاو«فعضلاوةوقلابتاماسقنامسقني

ءبلقلاىلعءاليتسالاوةبلغلايفكلذوءيناثلاحالطصالاىلعف:فعضلاوةوقلايامأ

بسحبتومللمهدادعتسايفقلخلاتوافتوءىهانتتالفعضلاوةوقلايفنيقيلاتاجردو

.يناعملاهذهبنيقيلاتوافت

نعركنيالفزيوجتلاهيلإقرطتياميفامأءاضيأركنيالفءالجلاوءافخلابتوافتلاامأو
نيبةقرفتكردتكنإفءهراكنإىلإليبسالًاضيأكشلاهنعىفتنااميفوءيناثلاحالطصالا
دوجوومالسلاهيلعیسومدوجوبكقيدصتنيبوالثمكلفدوجووةكمدوجوبكقيدصت

.رتاوتلاامهدنتسمذإًاعيمجنيرمألايفكشتالهنأعم.مالسلاهيلععشوي

ىوقأامهدحأيفببسلانأل؛يناثلانمكبلقيفحضوأویلجآأامهدحأیرتنكلو

.نيربخملاةرثكوهو

ليلدبهلحالامحوضوسيلهنإفةلدألابةمولعملاتايرظنلايفاذهرظانلاكرديكلذكو

.كشلايفنيفامهيواستعمةريثكةلدأبحالامحوضوكدحاو

هکردیاميفهسفنمجاريالوعامسلاوبتكلانمملعلاذخأييذلاملكتملاهركنيدقاذهو

.لاوحألاتوافتنم

هتامولعمىأًاملعرثكأنالف:لاقيامكنيقيلاتاقلعتمةرثكبكلذفةرثكلاوةلقلاامأو

يفنيقيلايوقنوكيدقو«هبعرشلادروامعيمجيفنيقيلايوقملاعلانوكيدقكلذلو.رثكأ

يفنىنعمب«هئافخوهءالجوءهتلقو/هترثكو؛هفعضوهتوقونيقيلاتمهفدق:تلقنإف[ب/۷۷]

؟قبلابلطياذاميفو؟هيراجمونيقيلاتاقلعتمامف«بلقلاىلعءاليتسالاىنعمبو؛كشلا

.هبلطىلعردقآملنيقیلاهيفبلطيامفرعأملامينإف
«نيقيلايراجمنموههرخآىلإهلوأنممالسلامهيلعءايبنألاهبدروامعيمجنأملعاف

عمطمالف‹مئارشلااهبتدرويتلاتامولعملاتاقلعتموءةعومجمةفرعمنعةرابعنيقيلانإف
.اهتاهمأضعبىلإريشأينكلواهئاصحإيف

ىلإتفتليالوبابسألاببسمنماهلكءايشألاىرينأوهو:ءديحوتلاكلذنمف
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عمهبلقنعىفتنانإونمؤماذهبقدصملافءاهلمکحالةرخسمةطساولكىريلبطئاسولا

.نيينعملادحأبنقوموهفكشلاراكنإناميإلا

ركشلاو«مهنماضرلاوءطئاسولاىلعبضغلاةثيههنعلازأةبلغهبلقىلعبلغنإف

.يناثلاىنعملابًانقومراصدقفنيتطساوونيتلآامهاريلبامهيلعبضغيالوديلاالوملقلا

ء؛سمشلانأققحتامهموءهتدئافوهحورولوألانيقيلاةرمثوهوفارشألاوهو

بسحءهرمأبتارخسميهفقولخملكوءناويحلاو«تابنلاوءدامجلاو«موجنلاوءرمقلاو
اضرلاولكوتلاهيلعىلوتساءلكللردصملايهةيلزألاةردقلانأوبتاكلادييفملقلاريخست

.نيقيلاباوبأدحأاذهفنظلاءوسودسحلاودقحلاوبضغلانمًائيربراصوميلستلاو

ِضْرَألايفبادْنِماَمَو»:لجوزعهلوقيفقزرلالجوزعهللانامضبةقللكلذنمو

Î]/۷۸[.٩«اهٌقزرهللا/ىلَعالإ

المجمناکهبلقىلعكلذبلغامهمفءهيلإقاسيسهلرقامنأوهيتأيكلذنأبنيقيلاو

نمةلمجنعًاضيأنيقيلااذهرمثأوهتوفيامىلعهفسأتوههرشوهصرحدتشيملو«بلطلايف
.ةديمحلاقالخألاوتاعاطلا

ةرذلاقثملمعينمو«هريًاريخةرذلاقثملمعينمنأهبلقىلعبلغينأكلذنمو

ىلإزبخلاةبسنكباوثلاىلإتاعاطلاةبسنىريىتح«باقعلاوباوثلابنيقيلاوهو«هريارش
ىلعصرحيامكفءكالهلاىلإيعافألاومومسلاةبسنكباقعلاىلإيصاعملاةبسنوءعبشلا

اهليلقتاعاطلاىلعصرحيكلذكفءهريثكوهليلقظفحيفعبشلابلاطزبخلاليصحت
.اهرینکواهريغصءاهریثكو

هبصتخيفيناثلاىنعملابامأو«نينمؤملامومعلدجويدقلوألاىنعملابنيقيلاف

ةغلابملاو«تارطخلاو«تانكسلاو«تاكرحلاىفةبقارملاقدصنيقيلااذهةرمثوءنوبرقملا

.غلبأريسيتلاوءدشأزارتحالاناكبلغأنيقيلاناكاملكوءتائيسلانعزارتحالاوىوقتلايف

كريمضسجاوهلدهاشموءلاحلكيفكيلععلطملجوزعهللانأبنيقيلا.كلذنمو

.كشلامدعوهولوألاىنعملابنمؤملكدنعنقيتماذهو‹كركفوكرطاخايافخو

.1:ةيآلادوهةروس)۱(
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نوكينأهترمثونوقيدصلاهبصتخيزيزعوهفدوصقملاوهويناثلاىنعملابامأو
لازيالهنإفءهيلإرظنميظعكلمدهشملسلاجملاكهلامعأعيمجيفًابدأتمهتولخيفناسنإلا

هترکفیف/نوكيوءاهيفبدألاةثئيهفلاخيةكرحلكنعًازرحتمًاكسامتمًايدامتمًامئاقًاقرطم[ب/۲۷۹]

قلخلاعلطيامك«هتريرسىلععلطملجوزعهللانأققحتيذإءةرهاظلاهلامعأيفوهكةنطابلا

يفهتغلابمنمدشأةنئاكلاهللانيعلهنيزتوهريهطتوهنطابةرامعيفهتغلابمنوكيف«هرهاظىلع

.رشبلارئاسلهرهاوظنييزت

‹ةناكتسالاوءلذلاو«راسكنالاوفوخلاوءءايحلاثروينيقيلايفماقملااذهو

تاعاطلانمًاعاونأثروتقالخألاهذهوءةدومحملاقالخألانمةلمجوءعوضخلاو

.هعيفر

ناصغألاكبلقلاىفقالخألاهذهوءةرجشلالثمباوبألاهذهنمبابلكيفنيقيلاو

نمةعرفتملاراونألاورامثلاكقالخألانمةرداصلاتاعاطلاولامعألاهذهوهاهنمةقرفتملا

هانركذيذلااذهوءانّددعاممرثكأباوبأويراجمهلولصألاوساسألاوهنيقيلاف‹؛ناصغألا

.٩ملعأهللاو.بفاكنيقيلايف

ءةفرعملاةجردىلإىقرتدبعلانيقييوقاذإكلذوءةفرعملاةجرد:ةسماخلاةجردلا
ءملعةفرعملكوةفرعمملعلكفءملعلايهةفرعملا:مهضعبلاقف:اهانعميفاوفلتخاو
هئامسأبهناحبسقحلافرعنمةفصةفرعملاموقلاءالؤهدنعوءىلاعتهبملاعهللابفراعلكو

ةمدخلاباببلاطمثءهتافآوةنيذلاهقالخأنعيفتنيمثءهتالماعميفهللاقدصمث«هتافصو
عيمجيفهللاقدصوءهلابقإليمجبىلاعتهللانمىظحفءهفاكتعابلقلابمادو«هفوقو

نمراصاذٍإف«هريغىلإهوعديرطاخىلإهبلقبغصيملو؛هسفنسجاوههنععطقناو«هلاوحأ
لكيفقحوًايقنتاظحالملاو/تانكاسملانموءًايئربسفنلاتافصنموءًاينجأقلخلا[ب/]

يمس؛هرادقأفیراصتنميرجياميفءهرارسأفرعتيقحلالبقنمراصوءهعوجرهيلإةظحل

.ةفرعمهتلاحىمستوءافراعكلذدنع

تدادزانمفءىلاعتهللانمةبيهلالوصح:هللابةفرعملاتارامأنم:مهضعبلاقو
.هتبیيهتدادزاهتفرعم

هللابةفرعملانيدلاةماعدوهساسأتنبلاةماعدنإ»:لاقهنأاهللالوسرنعيوردقو

.(۱/۷۲٠٢٤۷)نيدلامولعءايحإعجار(١)
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.هللاةعاط

ءةماتلاهتردقوءةغلابلاهتافصوةلماكلاهيدايأبهفرعتنأ:هناحبسهللابةفرعملاىنعمو

تمزلةفرعملاهذهبهدبعهفرعاذإَف.مقنلابورضومعنلافانصأنمهقلخيفةيراجلاهلاعفأو

فراعلابلقيفةفرعملاديازتتوءءايحوةمظعهلهبلقًالتماوءهيلإةبغرلاوهنمةبهرلاهبلق

.تاقولخملافانصأيفهريبدتنسحو«تادوجوملاهللاعنصناقتإيفرابتعالاو‹ركفتلانسحب

ىلعقلخلاموحيامنإو؛رشبهبطیحيالو‹رعفهلكرديالرحبىلاعتهللاةفرعمو

هتفرعمرحبفارطأضاخاموءهفاطلأوهللانوعنسحنممهلرسيتامردقبهفارطأوهلحاوس

فالتخابسحب‹مهتاجردفالتخاىلعءاملعلانمنوخسارلاوءءايلوألاوءىءايبنألاالإ

ءيفخلافطللاهبرنمهلحالتمکحتساو‹فراعلابلقىفتيوقاذإةفرعملاهذهو

؛تاولخلايفهركذبسنأتساوءهبربحهبلقىلعىلوتساوءّيلجلارونلاو‹ّيفحلاعنصلاو

[1/۲۸۱]ةرخألاوالاخايثدلارصبأف؛هرصبرونىلعهبلقرونبلغو/تامهملاىفهفاعسإبقنوو

یتحءنكامألاعيمجيفهعموهلناكوءنطاوملايفهبرنمديرملاكلذعمفرعتوالاثم

ةريرهوبأهاوريذلاليوطلاثيدحلاةفصلاهذهىفوءهمغدنعهيغانيوهمهدنعهيجانيهنأك

مهسابل»:لاقفلجوزعهللاىلإعاطقنالالهأركذنيحلِيهللالوسرنعديزنبةماسأو

ملاوباغاذإوءاوفرعيملاورضحاذإ«ضرألاعاقبمهفرعتءقلعلامهنكسموءقرخلا

:رعاشلالاق.ثيدحلا«...اودقمي

نورظانلاهاريالامىرتنويعاهلنيفراعلابولق

:رخآلاقو

نأهناحبسيرابلاىلعغوسيالكلذلفلهجهمدقتملعوةنطفلاىنعمةفرعملايفو

ءنيقياسلاوءءايبنألابتراهانركذيتلاسمخلاتاجردلاهذهف«ملاعلب«فراع:لوقت

هللابو.همرکوءهنمبءيشلكتعسويتلاهتمحرنمانبيخيالنأیلاعتهللالأسنءهتفرعم

.قيفوتلا
٠۱۸/۴/جتاريخلارطانق
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لصف

رنعةياكحهناحبسهللالاقءدايقنالاوعوضخلاةغللايفهانعمفمالسإلاامأف

ْنَممَلْسَأهلو:لاقونيملاعلابرهللناميلسعمتملسأوسةا

4ْضرألاوِتاَوُمَسلَأ

ْتلاَق:ىلاعتلاقو‹مالستسالاينعي.مللوَدهللالو:ىلاعتلاقو

اذهىلعمالسإلاناكف/انملستسايأ.€لسااولوُفنكلَواونمْمللفانماُتاَرُحَألَا[ب/۸۲]

دانعلاوءابالابدرمتلاكرتودايقنالاوناعذالابیلاعتهللمالستسالاوميلستلانعةرابعىنعملا

ةيآلا”«غيلقبنقايومالشإلاريَعَْنَمَو»:ىلاعتهللالاقو
.ثيدحلا4.....سمخىلعمالسإلاينب»:مالسلاهيلعلاقو

نمهسفنيفقثوأناكلجرىلإدعسرظنفءماوقألايطعيومئانغلامسقيوهووييهللالوسر

ءمالسلاهيلعهبثرتكيملف؟ًانالفيطعتالمل:هللالوسراي:لاقفمهيطعيناكنيذلاءالؤه

الينإفًانالفيطعتالأهللالوسراي:تلقفةيناثتمقمثُباموَبْرَقامينذخأف:دعسلاق
دعساي»:لاقمث.«املسموأ»:لاقفةثلاثلاوأةيناثلايفيهللالوسرّيلِإتفتلاف؟انمؤمهارأ
”«مهناميإىلإنيرخآلِكأوًاماوقألاملااذهيطعألهللاوينإ

رجاهنمرجاهملاوءهناسلوهدينمسانلاملسنمملسملا»:مالسلاهيلعلاق

.(تاثيسلا

.(ناميإلا»

امهنمدحاولكوأدحاوءيشامهلهمالسإلاوناميإلايفاوفلتخادقسانلانأملعاو

؟هلمزالموهبطبترموهوأهنوددجویلصفتموهلهفهريغناكنإو؟؟رخالاريغ

.۸۳۴:ةيألانارمعلآةروس(١)
.۸۷:ةيآلالحنلاةروس(۲)
.١٠:ةيآلاتارجحلاةروس(۳)
.۸0:ةيآلانارمعلآةروس)٤(

.رمعنباثيدحنمهاجرخأ(١/١٠٠)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلالاق(٥)
.هوحنبهاجرخأ:لاقو(١/۱۱)ينغملايفيقارعلاهركذهوحنب()



مهديحوتلاوناميإلاةرطنق

نکلونائيشامهنآ:ليقوءنالصاوتيالنائيشامه:ليقوءدحاوءيشامهنإ:ليق

:ثحابمثالثانهاهنألوقنف.رخالابامهدحأطبتري

[N/A].ةغللاىفنيظفللا/بجومنعثحب:اهادحإ
.عرشلاقالطإيفامهبدارملانعثحب:يناثلاو

‹يريسفتيناثلاويوغللوألاثحبلافءةرخاألاوايندلايفامهيمكحنعثحب:ثلاثلاو

.يعرشيهقفثلاثلاو

هللالاققيدصتلانعةرابعناميإلانأهيفقحلاوءةغللابجوميف:لوألاثحبلا

‹دايقنالاو«مالستسالانعةرابعمالسإلاوقدصمبيأ.4نيمَتْنَأامو:ىلاعت
.هنامجرتناسللاوبلقلاوهوصاخلحمقيدصتلاو

ميلستوهبلقلابقيدصتلكنإفحراوجلاوءناسللاوبلقلايفماعهنإفميلستلاامأو

.حراوجلابدايقنالاوةعاطلاكلذكوءناسللايففارتعالاكلذكو«دوحجلاوءابإللكرتو

ءازجأفرشأنعةرابعناميإلاناكوصخأناميإلاوّمعأمالسإلانأةغللابجومف

.قیدصتمیلستلکسیلو‹ميلستقيدصتلكًاذإف‹مالسإلا

ليبسىلعاهلامعتسابدرودقعرشلانأهيفقحلاوعرشلاقالطإنع:يناثلاثحبلا
.لخادتلاليبسىلعدروو«فالتخالاليبسىلعدروودراوتلاوفدارتلا

َرْبَعهيفاَدَجَواَمَف*َنينِمْؤمْلانِهيفَناَكْنَمجَرْخََت»:ىلاعتهلوقيفففدارتلاامأ
.دحاوتیبالإقافتالابنكيملو.""”«نيمِلْسُملانمتيب

beم

."نيولمشکنإاولكوتهلعهللايمممتُكنإ:ىلاعتلاقو
.'””ثيدحلا«....سمخىلعمالسإلاينب»:أَيلاقو

.“”«سمخلااذهب:باجأفناميإلانعةرملئسو

.(۱۷:ةيألا)فسويةروس()

.(١/١٠٠)نيدلامولعءايحإعجار)۲(

.١۲٠۲6:ناتيآلاتايراذلاةروس(۳)
.٤8:ةيآلاسنويةروس(8)
.رمعنباثيدحنمءاجرخأ(١/١٠٠)ينغملايفيقارعلالاق)0(

دبعدفوةصقيفسابعنباثيدحنمداقتعالايفيقهيبلاهاور:(١/١١۱)ينغملايفيقارعلالاق()
=اوتؤتنأو:دازو؛جحلاركذهيفسيلنكلنيحيحصلايفثيدحلاو......؟ناميإلاامنودت:سيق



ديحوتلاوناميإلاةرطنق٢٦۲

اولوُقنِكلَواونونْمَللُفاًنمأباَرْعَألاٍتلاَف»:ىلاعتهلوقففالتخالاامأو
.طقف/بلقلاقيدصتانهاهناميإلابدارأو«رهاظلايفانملستساهانعمو.€مَلْسَأ1ب/0٤]

ىطعتالأ:مدقتملادعسثيدحيفو.حراوجلاوناسللابرهاظلامالستسالامالسإلابو

.هاملسموأ»:مالسلاهيلعلاقفًاتمؤمهارألينإوًانالف

يبارعأةروصيفءءاجنيحروهشملامالسلاهيلعليربجثيدحيفمالسلاهيلعهلوقو
هلسروهبتكوهتكئالموهللابنمؤتنأ»:مالسلاهيلعلاقف؟ناميإلاامهللالوسراي:لاقف

؟مالسإلاامفتقدص:لاقف.«هللانمهنإهرشوهريخردقلاوباسحلاوتوملادعبثعبلاو

ناضمررهشمايصوةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإوهللاالإهلِإالنأةداهش»:مالسلاهيلعلاقف
تقدص:لاق.«ةبانجلانملسغلاوًاليبسهيلإعاطتسانملمارحلاهللاتيبىلإجحلاو

لوقلابرهاظلاميلستنعمالسإلابربعفسمخلالاصخلامالسلاهيلعركذف.'”ثيدحلا
.لمعلاو

:لاقف؟لضفألامعألايأ:هلليقفلئسهنأمالسلاهيلعهنعيورامفلخادتلاامأو
نإفهباتكيفيلازغلاهاور."ناميإلا»:َيلاقف؟لضفأمالسإلايأ:هلليقف.«مالسإلا»
قفوأوهوءلخادتلاوفالتخالاىلعليلدثيداحألاهذهفلخادتلاىلعليلدوهفحص

.ةغللايفتالامعتسالا

ىنعمبنوكيهوجوىلعاهيففرصتيوءةعاطلاةغللايفهانعمفةغللايفنيدلاامأو
لاق؛مكحلاىنعمبنوكيوء«ءازجلاموييأ.''«نيدلاموكلم:ىلاعتهلوقكءازجلا
:باسحلاینعمبنوکیو؛همکحيفيأ.“ِكلَمْلَأنيديفاعاَدُحأَيلناكام:ىلاعت
.ميقتسملاباسحلايأ.*”€ْبفلأنيبدلاكلذ

.متغملانمًاسمخ=

١٠:ةيآلاتارجحلاةروس(١)
رکذنودرمعٹثیدحنمملسموء؛ةريرهيآٹثیدحنمهاجرخأ)1/9ينغملايفيفارعلالاق)۲(

.ثعبلايفيقهيبلاهاورف«؛باسحلا

:لجرلاقوريخألارطشلابةسبعنبورمعثیدحنميناربطلاو؛كمحأهاور:لاققباسلاردصملاينو)۳(
.حيحصهدانسإو.«ناميإلا»:لاق؟لضفأمالسإلايأءهللالوسراي

.4:ةيآلاةحتافلاةروس()
.٦۷:ةيآلاسنويةروس(0)
.٦۳:ةيالاةبوتلاةروس()



۳٦۲ديحوتلاوناميإلاةرطنق
اوکهو

.ملعأهللاو.مكتدابعبيأ.”«ةكنيدبهللاَنوُمَلَعَتالف:ةداعلاىنعمبيتأيو

[٥1/۲۸]نيدلأهللالأ:ىلاعتهللالاق.هناحبسهللاةعاطلمساوهنيدلانأملعاو
."ملاح

.”الشإلادهللدنعَنيدلَأنإ:ىلاعتلاقو

ةيفينحلانيديأ.€ةمِيَْلا»:هلوقىلإ€هّللااوُديْعَيِلالإاورمَأامو:ىلاعتلاقو

.ةلهسلاةحمسلا

اموهناميألانإ:مالسلاهيلعليربجثیدحيفيهللالوسرصندق:لئاقلاقنإف

.هردصىلإراشأو.«انهاهناميإلانإالأ»:مالسلاهيلعهلوقبو

اموهمالسإلانأو.ناميإلابخراصلالتقفيذلل«هبلقنعتققشالهف»:ًاضيأهيفو
نأوءمالسإلاوهناميإلانأبجوتتتنأونيدلاركذيملوتادابعلانمحراوجلابقلعتي
.نيدلاامهوناميأإإلاوهمالسإلا

‹عوضخلاومالستسالاهلصأمالسإلانأوءانركذامكقيدصتلاهلصأناميإلانأملعاف

‹قيدصتناميأإلالبقنمنيدلاوءمالسإعوضخلاومالستسالالبقنمهلکمالسإلانآو

.ةعاطنيدلالبقنممالسإلانأوةعاطنيدلالبقنمناميإلاو

ةلصخلكونيدومالسإيهفناميإلانمةلصخلكومالسإمالستسالالبقنمنيدلاو

.هللاءاشنإباوصلاوهوهللامهمحرانباحصأبهذلوقلااذهىلإو«مالسإوناميإنيدلانم

يفنتنأكعسيالفكلعستانإفءاهتاوخأوةالصلانعناميإلايفنتنأكعسيالذإ
هللالاقنمؤمريغًاملسموملسمريغًانمؤمدحاولانوكيفداقتعالاوهيذلاناميإلانعمالسإلا
.'€ةَمْيقلَانيدكِلَذَو»:لجوزع

.١٠:ةيآلاتارجحلاةروس()

.۳:ةيآلارمزلاةروس(۲)
.۹٠:ةيآلانارمعلآةروس(۳)
.٥:ةيآلاةنيبلاةروس(4)

.٥0:ةيآلاةنيبلاةروس()

 



A1ديحوتلاوناميإلاةرطنف

`[ب/]

.”«ءالشإلاهللادنعَنيّدلاِإ»:لاقو
.ةيآلا"نملعبنلفابدمالشإلاربعغينَمَو»:لاقو

:نيمكحامهلنأملعاناميإلاومالسإلايفيعرشلامكحلانع:ثلاثلاثحبلا

.يويندمکحويورخأمكح:امهدحأ

مكحلااذهبترتياذامىلعاوفلتخاواهنمجارخإلاوأرانلايفديلختلاف:يورخألاامأ

.ناسللابرارقإناميإلانألئاقنمف

نموءرارقإوةفرعمناميإلانألئاقنموناسللابرارقإنودبلقلابةفرعمهنإلئاقنمو
ىلعناميإللايفةئجرملاداقتعاوهةثالثلالاوقألافناكرألابلمعلاوهوثلاثديزمبلئاق

هذهعمجنمفداقتعاولمعولوقناميإلانإةمألارئاسلوقعبارلالوقلاو«مدقتملافالتخالا

.”ةجردهذهفءةنجلاهرقتسمنأفالخالفاهيلعتاموةثالثلا

ءلامعألاضعبورارقإلاوءةفرعملاوهوثلاثلاضعبونانثإدجوينا:ةيناثلاةجردلا

.اهیلعًارصمتاموةريبكهبحاصبكترانكلو

يفصاعنمؤموه:ةيرعشألاتلاقوءرانلاىلعضرعيالنمؤموهةئجرملاتلاقو
.همحرءاشنإو؛هبذعءاشنإهللاةثيشم

نيبهتلزتمقسافهمسالبرفکلايفلخديملوءناميإلانعاذهبجرخ:ةلزتعملاتلافو

.رانلايفدلخموهو«نيتلزتملا

يفدلخموهوكرشرفكالةمعنرفكءرفاكقفانموه:اهقفاونموةيضابإلاتلاقو
.”راصتخاللًابلطهتكرتلوطياذهيفجاجتحالاو.رانلا

.نآرقلاتامومعباوجتحامهنإ:ليق؟ةلزتعملاوةئجرملاةجحامف:ليقنإف

نِمْؤُيْنَمَف:ىلاعتهلوقليصاعملالكبىتأنإوءرانلالخديال:اولاقفةئجرملاامأ
.4'9ًاقَحَرالوًاسىنَبفايالفهرب

.1۹:ةيآلانارمعلآةروس(١)
.۸0:ةيآلانارمعلاةروس)۲(

.راصتخاب(١/١۱۱٠۷١۱)نيدلامولعءايحإعجار(۳)

.قباسلاردصملايفهوحت()
.١٠:ةيآلانجلاةروس(0)



Y4ديحوتلاوناميإلاةرطنق

.ةيآلا”4َنوُقيِدّصلاْمُهكيلوهلْسُرَو/هللااونمَنيِذَلاو»:ىلاعتهلوقلو
٦ےک2َهواکوو۶2.-. .ةيالا€ابذكَف»:هلوفىلإ€اًهَّرَحْمُهلاَسجوفاهْيِفيقلاملك:ىلاعتهلوقيو
.ّÊوً .بذكماهيفيقلأاملك:ىنعملانوكينأيغبنيف:اولاقماع"€اَمَلُك»:هلوقو
96يمىكهذلا#كلاالاكالسلهلى

نمْمُهَواهمريَحُهَلفٍةسَحْلابَءاَجْنَم»:ىلاعتهلوقلو«يفنوتابثإنأرصحانهاهف
0)2(1
.«نونمالَمْوَيعرف

ىلاعتهنإفمهلاذهيفةجحالوء؛تامومعلاهذهلاثمأيفتانسحلاسأرناميإلاو

.اذهلبقانمدقامىلعلمعلاعمناميإلاهبدارأةيآلاهذهيفناميإلاركذثيح

هللاصْعَيْرَمَو:ىلاعتهلوقكنييصاعلاةبوقعىفتدروةريثكتايآليوأتلااذهليلدو

."ڳادبأاهيفَنيدلاَحمَََجراتلنِلورو
.میوباَذَعيفَنيِمِلاَطلأنًِالأ»:هلوقو«ليلدرغبمكحتكرشلابهصيصختو

ةضراعميفتامومعلاهذهف.«راَلايفْمُهُهوُجُوْتيكَفةَيَلأبَءاَجنَمَو»:هلوقو
.ليوطتلاةفاخمهتكرتنيبناجلاىلعليوأتلاوصيصختلاطيلستنمدبالو«مهتامومع

.نمؤمالورفاكبسيلهنأوهللاودعقسافةريبكلابحاصنأباوجتحافةلزتعملاامأو

ًالضفهللانمُمُهلنابنينمْؤُملارّشَب»:هناحبسهللالاقحدممسانمؤملانأل:اولاقمهتظاأف
1َ.۷4٩ر

Geەرِ 2 eوe .٠نوويلاقساقَناَكْنَمُكًانمؤُمناكنمف:ىلاعتلاقو

.۱۹:ةيآلاديدحلاةروس(١)
.۸8۹:ناتيآلاكلملاةروس(۲)

.8٠۹:ناتيآلاكلملاةروس(۳)
.١١٠١٠:ناتيآلاليللاةروس(4)
.8۹:ةيآلالمتلاةروس()

.۲۳:ةيآلانجلاةروس()
.4©:ةيآلاىروشلاةروس(۷)
.١۹:ةيآلالمنلاةروس()

.7٤:ةيآلابازحألاةروس()
.١۱:ةيآلاةدجسلاةروس(١٠)

[Î /۲۸۷]



[ب/۲۸۸)

ديحوتلاوناميإلاةرطنق٦۲۹

.ةيآلا”«ناَبْصِمْلَوقوشَورْفَكَلامكهَركَو»:ىلاعتلاقو
.*”€َنوُقِساَفلاْمُهَنيِقفاَُمْلانِإ»:ىلاعتهللالوقمهيلعةجحلاواهلاثمأيف

.٩«/امفاوُناكمهلبقنمحوتمْوَقَو»:هلوقو

رْمأنعقَسفَفحلانمناكسيلالإ:هلوفو .ر7ا

.رافکباوسيلًاقاسفسيلیاوحوتموقلعجينأدحألغوسيالو

.”«نيرفاکلِْتَدِعأيتلأرالاوُقَتاَو»:ىلاعتهلوقو

.*”«يرفاَكْلِوُدَعهللانإ:هلوقىلإ€وّللاَوُدَعناكْنَم»:هلوقو

.رفاكهنأانملعهللاودعةريبكلابحاصناكاملف

.قيفوتلاهللابو«كلذلًاعوضومباتكلااذهسيلوءلوطياذهلثميفجاجتحالاو

كشالفهبلقبقدصيملهنكلو‹هناسلبقحلاةداهشبدهشينأوهفيويندلامكحلاامأو

.راتلايفدلخمنيكرشملانمةرخالايفهنأاذهيف

امهنآهبنظننأانيلعوءهيلععلطيالهبلقنألءهلاحرهاظبدحومايندلامكحيفهنأو

.هبلقىفهبقدصموهوالأهناسلبالإهلاق

نأبكلذوءىلاعتهللانيبوهنيباميفيويندلامكحلاوهو:ثلاثرمأيفكشنامنإو
تنكينإ:لوقيفيتفتسيمثبلقبكلذدعبقدصيمثملسمبيرقلاحلااذهيفهلتومي

ماکحأ:لاقينألمتحيفرظنلالحميفاذهحاكنلاةداعإهمزليلهقدصمثةملسمحكت
نال؛هریغقحيفرهاظلابطانت:لاقينألمتحيوءانطابوءارهاظرهاظلالوقلابةطونمايندلا
.هللانيبوهنيبهسفنيفهلرهاظوهوءهریغلرهاظريغهنطاب

.۷:ةيآلاتارجحلاةروس()
.1۷:ةيآلاةبوتلاةروس(۲)

.٥0:ةيألافيكلاةروس)٤(

.۱۳۱:ةيآلانارمعلآةروس(0)

ء0.۹۸8:ةيألاةرقبلاةروس(1)

 

 



۷٦ديحوتلاوناميإلاةرطنق

ءحاكتنلاةداعإهمزليوثاريملاهللحيالهنأ:لاقينأىلاعتهللادنعملعلاورهظألاو

Î]/۲۹]هللایضررمعو‹نيقفاتملانمتومينمةزانج/رضحيالهنعهللایضرةفيذحناکكلذلو

.ةفيذحرضحيملاذإرضحيالفكلذيعاريناكانغلباميفهنع

يفًاضيأمارحلانعيقوتلاو«تادابعلانمتناكنإوءايندلايفرهاظلعفةالصلاو

وهو«مالسإللامكحثرإلانإ:انلوقلًاضقانماذهسيلوءةالصلاكىلاعتهللبجيامةلمج

رهاظىلعينبموءيهقفثحبماذهفنطابلاورهاظلالمشيامماتلامالستسالالبمالستسالا

يفدروثيحنمعطقلاهيفبولطملانأمولعلايفرصاقلانظينأيغبنيالفءمومعلاوظفللا
.”قيفوتلاهللابو‹مولعلارهاظىلإرظننمحلفأامفعطقلاهيفبلطييذلامالكلانف

كرشلاوقافنلاورفكلاىنعميفلصف

:ديبللاقءةيطغتلاورتسلاةغللالصأيفوهفرفكلاامأ

اهمامغموجنلارفكةليليف ًارتاوتماهتمةقيرطولعي
هلوأ:نيهجوىلعًاذِإرفكلاوءهتمعنمعنملادوحجبرعلامالكموهفميفرفكلالصأو

.ةمعنلارفكيناثلاو«معنملارفك

اليذلافهبرلهجنمامآ«لهجتساوألهاجتوأهبرلهجيذڏلاف:معنملانارفکامف

مهلليوادو:هليلد.مالسإلاةلمريغللملاعيمجوةيونثلاو«ةيرهدلاكهتبثيالوهفرعي
.ةيالا€....نٰمحَرلِلاوُدُجْسأ

النمكءايفنوأًاتابثإهبالإةفرعملاحصتالامضعبنعرصقيذلافلهاجتملاامأف

.ةيآلا€مْهْسْفْأاَهْنَقيسأَواهباوُدَحَجَول:هليلدكلذنمهلهجهعسيالامفرعي
هللااوُرَدَمامو:هليلدهبقيليالامبىلاعتهئرابفاصوألضرعتملاف:لهجتسملاامأو

.ةيآلا"ورقىح

[1/۲۹0]ةهجنموةغللاةهجنمرفكرفكلااذهفلاقملاولعفلابةمعنلانارفك:ىناثلاو/

.ةعيرشلا

.(١۱۱ء۱/۱۷٠۱)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار()
.١٦:ةيآلاناقرفلاةروس(۲)
.١٠:ةيآلالمنلاةروس(۳)
.17:ةيآلارمزلاةروس(8)

 



ديحوتلاوناميإلاةرطنق۲۸

موقهافنفةمعنلارفكيفاوفلتخاوءكرشملاوهويلصألارفاكلاىلعةمألاتعمتجادقو

.ةعيشلاوةيرفصلاوةيضابإلانمةمألارئاسهتبثأوةيرعشألارئاسوةئجرملاوءةيردقلامهو

ةياكحىلاعتهللالاقهقادصمعرشلايفدرووةمعنلانارفكبرعلادنعدوهعملارفكلاو

.ومَامأركشاينوليليرلْضَفنماذهل:لاقمالسلاهيلعناميلسنع

كرتيأ.”«رفَكنمو:هلوقىلإتبايحسالاىلَعللو:ىلاعتهلوقو
يذلاو»:لاقفبضغف؟ماعلكيفبجاوأجحلانعلئسنيحمالسلاهيلعهلوقو؛حجحلا

.«مترفكلًذِإاولعفتملولو«اولعفتملتبجوولوتبجولمعن:تلقولهديبيسفن
.”«ديِدَشَليِباَذَعدِْمنَرَمَكنيَومُكَنديِزَألمُتْرَكَشنل:ىلاعتلاقو

ىفتنانإ»:مالسلاهيلعلاقو.«رفكهلتفوقسفنمؤملابابس»:مالسلاهيلعلاقو

.ارفكةالصلاكرتنمو؛رفكهيبأنملجرلا

.هبربقاريلوهسفنبساحيلف«راثآلاهذهمداصنمفثيداحألانماهلاثمأيف

هرحجباوبأدحأوهو«عوبريلاءاقفاننمذوخأمبرعلاةغليفهلصأفقافنلاامأو

هرسفيعرشمساوهونويعلانعءافخأففاخاذإةرورضلادنعهنمجرخيًايفختسمهلمعتسي

.ملعلالهأ

.جرخملاولخدملاولمعلاولوقلافالتخاو‹ةينالعلاوةريرسلايففالتخاهنإ:اولاقف

لوقوهوهنعهللايضريناميلانبةفيذحنعاهانعمويرصبلانسحلانعىورتةلاقملاهذهو

فلتخافهباتکنمةريثكيآيفنيقفانملالجوزعهللاركذ/دقومهنعهللايضرةباحصلالج!ب/]
.مهيفسانلا

مهلعففلاخلب:نورخآلافو‹مهداقتعامهلوقفلاخنوکرشممه:موفلاق

.مهلوق

نأكلذو.ةيآلا"نيَفنيِقِفاَمَلَايفْمُكلاَمَف»:ىلاعتهللالوقاذهيفلصألاو

.°4:ةيآلالمنلاةروس(١)
.۹۷:ةيألانارمعلآةروس(۲)

.۷:ةيآلاميهاربإةروس(۳)
.۸۸:ةيآلاءاسنلاةروس(4)

 



۹ديحوتلاوناميإلاةرطنق

لقهللوسربقصونمآنمةكمبافلحنميوفتحالسلايلعللوسرباح
جورخلاوءةرجهلارمأمهيلعلقثامنإوءانناوخإمهوهيلعمتنأامةقيقحىلعموقلا:مهضعب

.نوتمؤمنوملسممهفنطولانم

نیکرشمموقينارهظنيبمهدوعقلوةرجهلانعمهفلختلنوكرشممهلب:نورخآلاقو
مهامسفنيقيرفلاىلعًادرومهفالتخايفنينمؤمللةبتاعمءةيالاهذهمهيفلجوزعهللالزنأف

ْمُكَلامف:ىلاعتلاقو6نيكرشمضعبلاو‹نيتمؤمضعبلامهامسذِإهبمهومسامفالخب

.*”«اوتَسَكاَمِبْمُهَسَكَرأُهَللاَونيفَنيِقِفاَمْلايف

اوبسكامبمهسكرأهنأربخأو«نوقفانممهنكلنينمؤمبالونيكرشمباوسيلمهنأربخأف

افمن«نيکرشممهامسنمىلعادرنیقفانمِىلاعتمهامسو‹نینمؤممهامسنمىلعادر

.ةيالاېٴللالِلْضُيْنَمَوهللارضانمماوُدُهَتنَُنوُديِرأل:نيتمؤمللًاباتع

اورَفَكاَمَكَنوُرُمَكَنولاًوَدَوط:لاقمثنينمؤممهامسنمىلعاتهامباتعلاعقوف

امکنورفکیفمهاهوکرتامكةرجهلانونمؤملاكرتينأمهتدومنإف."۳ءاَوُسَنوُنوُكَنَف

ةيالولاتعطقنادقف“وللالييَسيفاورجبىَحءاَلَأمْاوديالقل:لاقمثاورفک

ححومنو ُثْیحمهَوْمُهوُدُحَفاولَوَتنِ:لاقمثهللاليبسيفاورجاهيىتحرافكلاونينمؤملاني
]1/۲۹۲[.ةيآلا/4ُهُهُمُتْدَجَو

عقونإفةرجهلاكرتالإنيقفانمهبنونوكيلعفمهنمردصيمليلوتلالبقمهنأصف
اهتفلاخمللاعفألايفقافتلاتبثأنمفءلتقلاوهورخآمكحمهلناكدادترالاوهويلوتلا
اوضقوءةيألاهذهرهاظباولدتسامهنأل؛هللاءاشنإةجحملاوةجحلاىلإبرقأوهفلاوقألا

.لاعفألايفقافنلانأب

ْمُهْنمَو®:ىلاعتهللالوقبمهکرشنملتس مهبل:هلوقىلإهللاَدَماَعرَمهن
ةيآلااقان

.8۸۹ء۸۸:ناتيألاءاسنلاةروس()
.۸۸۸۹:ناتيألاءاسنلاةروس(۲)
.8۸۸۹:ناتيآلاءاسنلاةروس(۳)
.۸8۹:ةيألاءاسنلاةروس(8)
.۸۹:ةيآلاءاسنلاةروس(0)
.۷۷ء٥۷:ناتيآلاةبوتلاةروس()



ناميإللامهبلسامنإانملعءبلقلايفقافنلابقعوناسللابدعولانعربخأاملف:اولاق

:نورخآلاقو.دحاوبلقيفقافنلاوناميإلاميقتسينلومهلةبوقعبلقلايفنوكييذلا

.نينمؤملاىلإمهبولقيفشغولغدقافتلااذهنإف«بلقلاناميإمواقيو«كلذحصيدق

صوصتبالإتاداقتعالاىلإنولصيالمهنألاوفسعتريمضلايفقافنلانأباوضقنيذلاو

فوخلاةدعاقاونوهمهنأل؛هرشلابابسأمهسفنأنعاودعبأدقاذهباوضقنيذلاوءعراشلا

.ةنجلاىلإقيرطلااولهسو

نإحيحصلاوهومزحأمهففواخملابابسأاومظع:لاعفألايفهنأاولاقنيذلاو

ابلطهتکرتلوطياذهيفجاجتحالاواعيمجنيهجولايفهفرصتليحتسيالوللاءاش

.-راصتخالل

نمعبرأ»:مالسلاهيلعهلوقكلاعفألاولاوقألايفقافتلاركذبثيدحلاضافتسادقو
نمتؤآاذإو«بذكثّدحاذإنم:ملسمهنأمعزوماصوىلصنإوءقحقفانموهفهيفنك
.«رجفمصاخاذإو«فلخأدعواذإوناخ

ةمألاهذهيقفانمرثكأ»:مالسلاهيلعلاقو‹نيقيرفلادنعحيحصثيدحوهو

.٩«اهؤارق

دهعىلعةملكلابملكتيلجرلاناك:لاقهنأهنعهللايضرةفيذحثيدح/يفو[ب/۲

:هللیقو.تارمرشعمويلايفمكدحأنماهعمسألينإوءاقفانماهبريصييهللالوسر
مويلاوهنوفخياوناكمهنأل:لاقفلِيهللالوسردهعىلعناكذإرثكأمويلانوقفانملا
.٩هنورهظي

.ًانيبمًارفكاورفكدقفمويلاامأيهللالوسردهعىلعقافنلاناكامنإ:ًاضيألاقو
يفمتشحوتسالنوقفانملاكلهوليخأاي:لاقف.مويلاقافنالنولوقي:نسحللليقو

:لاق.ضرألاًأطننأانردقامًابانذأنيبقفانمللتبنولانغلباميفهريغوأوهلاقوءقيرطلا

نبهللادبعثيدحنمهيلعقفتم:لاقو(۱۲۲/۱)رافسألالمحنعينغملايفيقارعلاهركذهوحنب()

ِ.ررمع

.رماعنبةبقعثيدحنميناربطلاودمحأهاور:اضيأقباسلاردصملايفو()

رثكأمويلانويقفانملا:ةفيذحثيدحوةلاهجهيفدانسإبدمحأءاور:يقارعلالاقًاضيأقباسلاعجرملايفو(۳)

.«رثكأ»:لدبارش»:لاقهنأالإيراخبلايفثيدحلا....دهعىلعمهنم

 

 



۳Vديحوتلاوناميإلاةرطنفق

.الیهللالوسردهعىلعًاقافناذهدعنانک:رمعنبالاق

نيناسلهلهللالعجءايندلايفنيهجوونيناسلاذناكنم»:لاقهنأوليهللالوسرنعو

.اهجوبءالؤھو؛هجوبءالؤھيتأييذلانيهجولاوذسانلارش»:لاقو.ارانلايفنيهجوو

يبنلاباحصأنمةئامونيئالثتكردأ:لاقةكيلمنبانأ”هباتكيفيلازغلاىكحو

تملعاملكرفغتساينإمهللا»:هئاعديفمالسلاهيلعهللالوسرلاق:لاق"هباتكيفو

نمنيعبصإنيببولقلاويننمؤيامو»:لاقفهللالوسرايفاختأ:هلليقف.«ملعأملامو

.'*ءاشيفيكاهبلقينمحرلاعباصأ

[£1/۲۹]بلق/:ةعبرأبولقلا»:لاقهنأيردخلاديعسيبأثيدحىيفوءةردقلاعباصألابدارأو

هيفناميإلالثمفقافنوناميإهيفحفصمبلقوءنمؤملابلقكلذفرهزيجارسهيفودرجأ
نيتدملايأفءديدصلاوحيقلااهدميةحرقلالثمكهيفقافنلالثمو«بذعلاءاملااهدميةلقبلاك-

.«هببهذ»:رخآظفليفو:يلازغلالاق.اهبهلمكحبلغ

:لاقفرطضااهدرهنكميملوقافنلايفثيداحألاهذههباتكيفيلازغلاىوراّملو

:لاق.نيدلخملاةرمزيفكلسيو«نيرفاكلابقحليونيدلانمجرخيامهدحأ:ناقافنقافتلا

قافنلااذهلصأو:لاق.”نييلعتاجردنمصقنيوأةدمرانلاىلإهبحاصبيضفييناثلاو

الإاهنعولخيالىرخأرومأوبجّعلاولاركمنمنمألاوءةينالعلاورسلاتوافت
(V).

. نوقيدصلا

.جاجحلاركذهيفسيلوهوحنبيناربطلاودمحأءاور:(۱۲۳/۱)ًاضيأقباسلاردصملايفلاقو()
.(۱۲۳/۱)نيدلامولعءايحإ()

.(۱١/۱۲۳)نيدلامولعءايحإ(۳)

تلمعامرشنمكبذوعأينإمهللا»:ةشئاعثيدحنمملسمهاور(۱۲۳/۱)ينغملايفيقارعلالاق(8)

الامرشوملعأامرشو»لسرمثيدحيفلئامشلايفكاحضلانبركبيبألو«لمعأملامرشنمو
«ملعأ

.هيففلتخمميلسيبنبثيل:هيفوديعسيبأثيدحنمدمحأءاور:(۱۲۲/۱)قباسلارص)0(
هبئاجءىطاخلإهلاخامو«نينقتملانيصلخملاءاملعلاونيدلااذهلهأهيلعاموهيلازغلاهلاقام()

.ليلدلاهتافوأليوأتلاهناخوباوصلا
.(۱/۳١۱)نيدلامولعءايحإعجار(۷)



VYديحوتلاوناميإلاةرطنق

تكرتةريثكراثآوثيداحأةمعنلارفكوقافنلايفهريغوديزنبرباجنعيوردقو

فوتېوهشابلامصخلاىلعلالانیامرت

يفىضقنموءةحارلاىلإًاحونجًاقافنورفكةريبكلايفاولعجينأنماوبرهامنإو

.ملعأهللاو.ديبلايفعمطلابهذأديعولابكلذ

بربْمُكيوَسُنْذِإو:ىلاعتهللالاقانمدقامكيواستلاةغللايفهانعمف:كرشلاامأو

ماقميفهناحبسءیرابلاريغميقينأ:اهنمةريثكهوجوىلعفرصتيوهو.٩”«نيملاَعْل
.ناثوألالهأك:ةيهولألابةيمستلاوتادابعلايفىلاعتءىرابلا

ريغلل/مهوتيالاممهقلخيفًاكيرشهللعجينأاهنموءیلاعتهللادوجورکنینأاهنمو[ب/٢۲]

هلسربيذكتوءهمالكيفهبيذكتوءةيهولألاىنعمنمهجرخيامبهفصينأاهتمو

امكةعمسوءايرلجوزعهللاريغىلإدبعلابرقتينأبكلذولاعفألايفةكرشلااهنمو
.ةيآلاتَرءاَقلوُجَرَيَناَكنمف:ىلاعتلاق

هاركإلاةلاحيفهبقطنلاهلحييأدقهنألهيلعدبعلابقاعيالنكلوءاركإلاكرشاهنمو

.بلقلايفناميإلاةنينأمططرشب

.مهبالكبنوقثيلمهنأىتحمهليحومهاوقومهسفنأبمهتقثو

ىنعملااذهنموءانقرسلانبالكالول:نولوقتنوكرشتنولازتال:سابعنبالاقكلذلو
.نوكريمشمهاِرباىلإْمُهاَجَملف::لاقفمهنعىلاعتهللاربخأ

لقأيفدبعلاقحليكرشلانإةكمجلابو.انكلهلحيرلاءاوتساالول:نولوقياوناك:ليق

اهصاقتناوأةوبنلايفتوأ(أالإهلِإال)صالخإلاةملكبةلخمنوكتنأالإًارفكةريبكلكسيل:تلق(۱)
.خلا...ينيفنعطوآ(هللالوسردمحم)

.۹۸:ةيألاءارعشلاةروس(۲)

٠:ةيألافهكلاةروس(۳)

.0٥توبكنعلاةروس()



مشديحوتلاوناميإلاةرطتق
ءامصةرخصىلعءادوسةرذبيبدنميتمأيفىفخأكرشلا»:مالسلاهيلعلاقامكتارطخلا

.«ءاملظةليلىف

.ىلاعتهللاةمصعبالإهنمليبسلافيكفةرذلابيبدنمىفخأكرشلاناكاذإف

تاملكىلعكلدأالأ»:هنعهللايضرقيدصلاركبيباللاقهنألِييبنلانعيوردقو

كبذوعأينِإمهللالق»:مالسلاهيلعلاق«هللالوسرايىلب:لاق؟«كرشلانمتثرباهتلقاذإ
[1/۲۹6]لمعلاولوقلايفقيفوتلاهلأسن/ىلاعتهللاو.«ملعأالاملكرفغتسأوملعأانأوكبكرشأنأ

لييبنلاةوعدانهاهتبثأنأتيأردقو.ليكولامعنوانبسحوهفللزلاوًاطخلانمةمصعلاو

اهبقيلألاوهاهعضومواهسنجنمتناكذإءديحوتلاةرطنقاهبمتخأوقلخلاةفاكىلإهتلاسرو

.قيفوتلاونوعلاىلاعتهللابو

ميحّرلانٰمحَرلاهللامسب

نبهللادبعنبدمحمنمباتكاذهءيمرضحلانبءالعللاهبتكلِييبنلاةريس

نموءيمرضحلانبءالعللةريسةفاكهقلخىلإهلوسروهللايبنيشرقلايمشاهلابلطملادبع
:مهيلإهللايبنهدهعًادهع«نيملسملانمهعم

ينإف«يمرضحلانبءالعللاوعيطأوءاوعمساومتعطتساامهللااوقتأنوملسملااهيأ»

مكلنيلينأوءهلكيرشالهدحووهالإهلِإاليذلاهللاىوقتبهترمأومكيلعهتلمعتسا

نأوءاهلكرومألايفمكوراشيومكتيالونسحينأوءقحلابةريسلامكيفنسحينأوءحانجلا

لدعومكحاذإفءلدعلانمهباتكيفهللالزنأامبسانلانميقلنمنيبومكنيبمكحي

.هتنوعموهترزاؤماونسحأواوعيطأوهلاومعسافمحرفمحرتساو«طسقأو

الو؛مکیلعيلبجيامردقىلعنوردقتالةعاطوءًاميظعًاقحهللانممكيلعيلنإف
مكيلعوةماعسانلاىلعهلوسروهللنأامكوهلوسرقحوهللاقحةمظعهنكلوقعلاغلبت

[1/۲۹۷]هللارمأمزلوءاهلهأقحمظعوةعاطلابمصتعأ/نمف.راقووىضروةعاطوًابجاوًاقحةصاخ

.ةعاطوًابجاوًاقحنيملسملاىلعهلنإفنيملسملاةيالونمهبهانرمأاموىلاعت

نمءافعضلايفنابحنباو؛يدعنباو«ىلعيوبهاور:هوحتنع)۱۲۲/۱(ينغملايفيقارعلالاق)۱(

.یسوميآٹیدحنمهوحنيناربطلاوءفمحالوركبيباثٹثیدح



٤Vديحوتلاوناميإلاةرطنف

اتوءیقتيرشلكنمةاجنوىغتبيريخلكلًاكردةعاطلايفنأهللادابعاوملعاو

اممعيلخوهوهلةعاطالفلدعيملورثَكوألقنيملسملارمأنمًاثيشهانيلونمىلعهللادهشن

ء؛كلذدنعهللاواوريختسيلف‹مهتمذومهدوهعومهناميأهعمنيذللتئربدقوءمانيلو

هتيفاعوهرصنوهقيفوتوهنوعوهللاةكربىلعاوريس.مهلضافألضفأنممهيلعاولمعتسيلو
املالحاولحينأىلعهيبنةنسوهتتسوءلزنملاهللاباتكىلإهوعدافهومتيقلنمف«هدشرو

نآوءدادنآلااوعلخينأوءهباتكيفمهيلعهللامّرحاممارحاومرحيوءهباتكيفمهلهللالحأ

ةدابعاوكرتينأوءىزعلاوتاللاوتيغاوطلاةدابعاوكرتينأو«قافنلاورفكلاوكرشلانماۋربي
ءذختيءيشلكوءنارينلاو«رمقلاو«سمشلاوءةكئالملاوءةورحنباريزعوميرمنباىسيع

اولعفاذإفءهنمهلوسروهللاءىربامماۋرېتينأوهلوسروهللااولوتينأوءهللانودنمدبعيو

لزنملاهيلإمهنوعدتيذلاهللاباتككلذدعبمهلاونيبفءةيالولاىفاولخددقفهباورقأوكلذ

هللالوسرهللادبعنبدمحمنيملاعلانمهيفصىلعمالسلاهيلعليربجنيمألاهللاحورعم

نايبهيفهللاباتك«سنإإلاونجلاوضيبألاومهنمدوسألا:ةماعنيملاعللةمحرهلسرأءهيبنو

ضعبنعمكضعبهبزجحيسانلانيببًازجاحنوكيلمكدعبنئاكوهاموءمکلبفناکءيشلک

.ضعبىلعمكضعبلاومأوضعبىلعمكضعبءامدمّرحيو

مكربخيليجنإلاوةاروتلانمهيدينيباملًاقدصموباتكلاىلعًانميهمهللاباتكوهو/[ب/۲۹۸]

ناكفيكهتايآوهللالسرمهتتأنيذلانيلوالامکئابآيفهکردمکتافامممکلبقناکامبهيف

مهنمكلهنملامعأو‹مهلامعأو«؛مهنأشبمكربخيفلاتايابمهقيدصتفيكومهباوج

قحيذلالثمهتمقنوهطخسوهللاباذعنممكيلعقحيف‹هلثمباولمعتنأاوبنتجتل؛هلمعب

مهلامعألثماولمعتلمهنماجننملامعأوءهللارمأبمهنواهتومهلامعأرشنمكلذدنعمهيلع
نمةلاقتساوىمعلانمنايبوءةلالضلانمىدهوهوءمكيلعهللانمةقفشومكلهنمةمحر
دشروءةكلهلانمةمصعوءثادحألانمءايضوءةملظلانمرونوةريحلانمةاجنوءةرثعلا

متضرعاذإف؛مكنيدلامكهيفوءةرخآلاىلإايندلانمغالبو«نيقيلانمنايبوءةياوغلانم
مالسإلاومالسإلامهيلعاوضرعأفءةيالولااولمكتسادقفهبمكلاورقأوهللاباتكمهيلع

‹ناضمررهشمايصوءّاليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحوءةاكزلاءاتيإو«سمخلاتاولصلا
اذإفنيملسملامحرلاةلصونيملسملانيدلاولاربوءةالصلادنعروهطلاو‹ةبانجلانملسفلاو
نأةداهش:ناميإلاملاعموءهعئارشمهلاونيبوناميإلاىلإمهوعدأوءاوملسادقفكلذاولعف
هاوسامنآوقحهبءاجامنأوءهلوسروهدبعًادمحمنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإال



٥ديحوتلاوناميإلاةرطنق

مهٹعبهللانأو«نيعمجأمهلكلسرلاودمحملبقنيبنلاوبتكلاوةكئالملابرارقإلاولطاب

[آ/۲۹۹]رانلاوةنجلاوباسحلاوثعبلابناميإلاوباتكلانم/هيدينيباملًاقدصمباتكلااذهبرارقإلاو

دهعيذلابهللااوفوينأناسحإلاىلعمهولدو.نونمؤممهفكلذاولعفاذِإفةايحلاوتوملاو

نيملسمللناثتشوءةلئاغلكنممهرودصةمالسوهقلخىلإهبهلسرتدهعوهلسرىلإ

لكفانثتسإدنعسفنللةبساحملاوءةعاسلكيفايندلانمعادولاو«برلادعومبقيدصتلاو

مهفكلذاولعفاذِإفةينالعلاورسلايفهؤادآو«مهيلعهللاضرفاملدهاعتلاوءةليلوموي

ءبكرشينأرفغيالهللاوهللابكرشلا:يهوءاهيفةكلهلانإف«رئابكلامهلاونيبمث.نونسحم

نمرارفلاو.هللامهنعلنيذلاكئلوأمحرلاةعيطقوءفالخنمايندلايفهلامرحاسلاورحسلاو

لبقيالمثايقمواَمِبتيلْلْعَيْنَمَو»:لولغلاوللانمبضخغباوءابوفحزلا

ةنصحملافذاقو«املاهلفياشيينازلاومنهجهؤازجهللامّرحيتلاسفنلالتاقو.هنم

دقفرئابكلانعاوهتنااذإفهنمبرحبهلوسروهللامهنذآدقفابرلاةلكآوءةرخالاوايندلايفنعل

.ىوقتلااولمكتسا

ء؛دوجسلاوءعوكرلاوءعوشخلاوءمايقلاومايصلا:ةدابعلاوءةدابعلاىلإمهوعداف

ةقدصلاوءريبكتلاوءحيبستلاو‹ليلهتلاوءديمحتلاوءتارابخأإلاوةبانإلاوعوجرلاونيقيلاو
رارقإلاوءعرضتلاوىاعدلاو«تاساوملاوءركشلاوءةنيكسلاوءعضاوتلاوقاكزلادعب

.ةدابعلااولمكتسادقفكلذاولعفاذِإف؛حلاصلمعنملمعامللالقتسالاوللةكلمملاب

[۱/۳۰۰]لضفو/داهجلالضفنمهيفهللامهبغراميفمهوبغرومهلهونيبوءداهجلابكلذدنعمهونذاف

‹مالسلاهيلعهيبنةنسولزنملاهللاباتكىلإمهنوعيابتنيحمهوعداومهوعيابفهللادنعهباوث
نملاورمآنوضقنتالوةعيبنممهيديأنوثكنتالتالافكمبسوهقاثيموهتمذوهللادهعمكيلع

يفنولتاقياوجرخاذإفمهلهللااورفغتساومهوعياباذإف.كلذبمكلاورقأاذإفنيملسملاةالو

نمهيلإاوعدييذلالثمىلإهوعديلفسانلانماوقلنمفهنيدلًارصنوهللًابضغهللاليبس

نمفهترجهو؛هتدابعو؛ءاوقتو‹هناسحإوءهناميإو«همالسإوءهنايبو«هتباجاوءهللاباتك
امهيلعوءمكلامهلرجاهملادباعلايقتملانسحملانمؤملانيملسمللبيجتسملاوهفمهعبتا

ملسينأامإهللارمأىلإءيفلاوءهللارمأىلإءيفيىتحهولتاقفمكيلعاذهىبآنمو«مكيلع

همدكفسءيفيملنإو«باتكلااوتوأنيذلانمنورغاصمهودينعةيزجلايطعينأامإو

ملسأنموءاهبهلاوفوأفةمذلاهومتيطعأوةيزجلابمكلرقأنموءهتيرذتيبسوءهلاممنغو

۱۹/م٠/جتاريخلارطاتق

 



ديحوتلاوناميإللاةرطنق۷۹

«هوبراحفمکبراحو«هولتاقفهلمتنیبامدعبنمًادهاجممکلتاقنمومكنموهفاضرلامكاطعأو

مکلاتغاوءاودتعتنأريغنمهوعداخفمكعداخوهلاوعمجافمكلعمجو«هودياکفمكدياكو

رصتنانمهنإف؛ةينالعوًارساودتعتنأريغنمهوركامفمكركاموءاودتعتنأريغنمهولاتغاف

امملعیو؛مكلامعأىريومكاريمكعمهللانأاولمعاو«ليبسنممهيلعامكثلوأفهملظدعب

.رذحىلعهنماونوکوهللااوقتاف«نوعنصت

ىلعاهبجتحيةجحومهيلإ/هنمًارذعهدابعاهغلبأاهيلعيبريننمتثاةنامأهذهامنإو[ب/۴۰۱]

نموء؛یدههيفامعبتانموءاجنهيفامبلمعفنيعمجأقلخلانمباتكلااذههغلبنمفهقلخ
هيفامبلمعیفهعجارییتحلضهکرتنمو؛رصنهيفامبلاقنموءرفظهيفامبمصاخ
ءرودصلايفاملءافشوءةدئفألاعیبرو‹راصبألارونهنإف«مكبولقهوعوأومكناذآهوعمساف

.هيفرشاليذلاهلوسروهللانمريخلاوهوًاجتحموًايعادوةظعوًاربتعموًارجازوًارمآهبىفكو

هللاىلإوعدينيرحبلاىلإهثعبنيحيمرضحلاءالعللهللادبعنبدمحمنمباتك

ءدشرنمهيفامیلعلدیو«مارحنمهيفامنعیهنیولالحنمهيفامىلإوعديو«هلوسرو

.يغنمهيفامنعیهنیو

ةبيصميمرضحلانبءالعلاتباصأنإفيمرضحلانبءالعلاللايبنهيلعنمتئاباتك

ىلعهنأاوفرعاماوعيطيلوءهلاوعمسيلف‹نيملسملاىلعهللافيسديلولانبدلاخفتوملا

امبةيصولايفامهيلإرذعأدقوءةفيلخديلولانبدلاخوءهريغىلإقحلافلاخيىتحقحلا
هنمءيشةعاضإيفًارذعمهنمدحأللعجيملو‹نيملسملانمامهعمنمىلإباتكلااذهيف

ءرذعالوهلةجحالفباتكلااذههغلبنمفنيملسملانمامهبحصنمعيمجلالوءيلاوللال
باتكلااذهبتك.هاوساملهجمهعسيو«باتكلااذهيفاممءيشلهجبدحأرذعيالو

.نيرهشالإمالسلاهيلعهللايبنروهظنمنيضمنينسعبرألةدعقلايذرهشنمنيقبثالثل
ءهيلعهیلمينافع/نبنامثعونايفسيبأنبةيواعمبتكمويباتكلااذهادهش[ب/۳۰۲]

ءریفعنملجرو«ميلسينبنملجرو«شيرقنملجرءابقنلاوسلاجمالسلاهيلعهللايبنو
نمةعبرأو‹ةنيهجنملجرو‹ةعازخنملجرو؛ناسغنملجروريمحنمنالجرو

يسبعلاىناميلانبةفيذحوءيملسلاءادردلاوبأوءيدعلاسلقنبراتخملاوراصتألا

«يناسفلاةرمنببيبشوءيريمحلاةعيبرنبكاحضلاوءيريمحلاةرمعيبأنبّيصقو

نبلفونو«يراصنألاذاعمنبدعسو‹ينهجلاحانجنبداوعو«يعازخلاةعصعصنبرسيمو
باتكلااذهاودهشءيراصنألاريمعنبديزو‹يراصنألاةدابعنبدعسويراصنألاةحلط



YVYديحوتلاوناميإلاةرطنق

امبامهاصوأوءهيلعامهنمتئأوءديلولانبدلاخويمرضحلانبءالعلاىلإهللايبنهعفدنيح

هيلعًارقفنامثعرمأمثءامهعمجورخلادارأنموءامهعمجوهمتاخبهللايبنهمتخو«هيف

كلوسروكيبننمةوعدليكوءيشلكىلعهللاوءهتوصىلعأبباتكلااذهيفامعيمج
ءهيلعكناعتساامىلعهنعأوءازيزعًارصنباتكلااذهيفامبلمعنمرصنتنأكلأسيدمحم

.نيملاعلابرهللدمحلاونيلسرملاىلعمالسلاوءهتيفوتاذإهلرفغاوءهتيقبأامهفاعو

ةوعدلاةريسمامتبديحوتلاوناميإلاةرطنقتمت

ةالصلاةرطنقاهولتت.هيبندمحمىلعةالصلاو؛هنوعنسحوهللالمح



ةثلاثلاةرطنقلا

تاراهطلانم/اهفئاظووةالصلاةرطنق]1/۰۳[

‹هفئاظوونيدلاراونأبمهنمهئايلوأبولقرمغوءهفئاطلبدابعلادمغيذلاهللدمحلا

‹تاجانميفدابعللصخروتاولصلاسمخلااهلضفأنملعجو«تاضرتفملاهقلخفلكو

كولمءافعضلةناهإءةوعدلاوبيغرتلابفطلتلبءهتادابعيفةصخرلاىلعرصتقيملو

ةمحريذنمهناحبسءةوشرلاوةيدهلاميدقتدعبالإةولخلابنوحمسيالنيذلا‹قلخلا
ءنآرقلاهيلعلزنأيذلا«ناوضرلاةعيببحاصهيبنىلعةالصلاوءناسحإولضفو«نانتمإو

.ناقرفلاوىدهلانمتانيبوسانللىده

تادابعنيلسرملاقيدصتو«هتفرعمدعبنيفلكملاىلعضرفهناحبسهللانإفدعبامأ
نألءلاومألايفقوقحلانمقلعتيامىلعاهمدقوءناضمررهشمايصوةالصلانمنادبألا

دامعوءهتفرعمماصعةالصلالعجفءحمسأنادبألابقلعتياميوحشألاومألاىلعسوفنلا

‹هتوطسنمةبيهرهلعوضخىلعلمشتاهنأل؛تاعاطلاةزعوءتابرقلاةدّيسوءهتمدخ

عفرنمةمزالاطورشاهلعرشنأدعب«هتبوثملضفيفةبغرهيلِإلاهتباوعرضتىلعةنمضتمو
املفءهضرفءادألةراهطلاوءهبرءاقللةفاظنلادبعلاميدتسيل«تاساجنلاةلازإوء«ثادحألا

ىلعمدقننأانليغبنيناك«تابجاولااهفئاظونمةفاظنلاوءةالصلاطئارشنمةراهطلاتناك

.قيفوتلاهللابو‹تادابعلايفاهيلعةمدقمتناكذِإ؛تاراهطلاحرشةالصلا

بحبُهَللَاَواورهنَُنوُيِحُي:ىلاعت/هللالاق:ةراهطلارارسأيفةمدقم]٤1/۳۰[
."”«نيرْهَطُملا

.«نيِرََْْْلاحونيالابِهلار:ىلاعتهللالاقو
.”«ناميإلارطشروهطلا»:لاقهنأمالسلاهيلعنيبلانعيورو

١١٠.0:ةيآلاةبوتلاةروس()
.٢۲۲:ةيآلاةرقبلاةروس(۲)
=(«نسحلاقوميلسينبنملجرٹثیدحنميذمرتلاهاورلاقو)١/١۱۲(ينغملايفيفارعلاهرکذهوحنب)۳(
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وةالصلاحاتفم»:مالسلاهيلعلاقو

.«مكَرَهَطلديربنِكلَوجرحنشْمُكَيَلَعَلَعْجَمهللاديربات:ىلاعتلاقو
هلوقبدارملانوكينأدعبيذإرئارسلاريهطترومألامهنأرهاوللهذهبرئاصبلاووذنطفيلف

.«ناميإلارطشروهطلا»:مالسلاهيلع
ٹبخبءولممهئاقيإبنطابلابیرختو‹رهاطلاءاملاةضافإبفظتتلابرهاظلاةرامع

ةراهطلاىلعينبيذلانيدلايفدارملااذهدعبأام1'تاهيهتاهيهف.نئاغضلاوقالخألا

.ةيألا2مُهَبولفرهطبنأهللادرَلنيِذَلاكيلوا:ىلاعتهللالاقدقوتافاظنلاو

ىلعةدوصقمتسيلةساجنلانأىلعًاهيبنت.2نجتَنوُكرُْملااَمَإ»:ىلاعتلاقو

.ندبلارهاطفيظنبايثلالوسغمكرشملانوکیدقهنآل؛رهاوظلا

.لاوقألاضعبيفنفكبلقيأ.”«رّهَطَفكباَييَو»:ىلاعتلاقو
كلذكيرمعلوهو."”«ةفاظنلاىلعنيدلايّب»:هنعدرواميفمالسلاهيلعيبنلالاقو

:بتارمعبرأاهلةراهطلااذإفًانطابوًارهاظ

(۱)

)۲(

)۳(

)٤(

)0(

)1(

)۷(

.ثادحألاوتالوضفلاوثابخألانعندبلارهاظريهطت:ىلوألا

.ماثآلاومئارجلانمحراوجلاريهطت:ةيناثلاو

.ةتوقمملالئاذرلاوءةمومذملاقالخألانعبلقلاريهطت:ةثلاثلاو

.نيقيدصلاوءايبنألاةراهطيهولجوزعهللاىوسامعرسلاريهطت:ةعبارلاو

[ب/١۰٠]رسلا/لمعنمىوصقلاةياغلانإف؛اهيفيذلالمعلافصنةبترلكيفةراهطلاو

.(انهيذلاصنلاىلإراشأو)يرعشألاكلاميأثیدحنمملسمهاورو

اذهيفءيشحصأاذهيذمرتلالاقويلعثيدحنميذمرتلاو«دوادوبأهاورلاققباسلاردصملايفو

.نسحأوبابلا
.٦:ةيآلاةدئاملاةروس
.(١١٠«١/٤۱۲)نيدلامولعءايحإعجار

.١٤:ةيالاةدئاملاةروس

.۸:ةيألاةبوتلاةروص
.٤:ةيآلارثدملاةروس

اوفظنت»:ةشئاعثيدحنمنابحنبالءافعضلايفواذكههدجأمل:(١/4٤۱۲)ينغملايفيقارعلالاق

.«ناميإلاىلإوعدتةفاظنلا:دوعسمنباثيدحنمًادجفيعضدنسبيناربطلاو.«فيظنمالسإلانإف
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امناسنإلارسيفةقيقحلابهناحبسهللاةفرعمرمعتالوءهتمظعوىلاعتهللالالجدبعللفشكني

تللالف:ىلاعتهللالاقكلذلو؛لاغشألاوقئالعلانمىلاعتهللاىوسامهنملحتريمل

نبقنمملجوهللالَعَجلعامو؛بلقيفناعمتجيالامهنأل.٩«نوُيعْليمهِضْوَحيفْمُهَرَت
.«دفوَجيف

ءةعورشملادئاقعلاوةدومحملاقالخألابهترامعىوصقلاةياغلافبلقلاةرامعامأو

دحأهريهطتفةدسافلادئاقعلاوءةمومذملالئاذرلانماهدادضأنعفظنتيملاماهبفصتينلو

اذهبناميإلارطشروهطلاناكفءيناثلايفطرشوهيذلالوألاطرشلاوهو:نيطرشلا

تاعاطلاباهترامعوءنيطرشلادحأوهةمرحملايهانملانعحراوجلاريهطتكلذكوءىنعملا

.يناثلارطشلا

رسلاةراهطىلإلصيالفءةلفاسلاةقبطلازواجينأدعبالإةيلاعلاةقبطلادبعلالانينلو
مومذمنمبلقلاةراهطنعغرفتيملنمةدومحملاقالخألابهترامعوةمومذملاتافصلانع

نمحراوجلاةراهطنمغرفتيملنمكلذىلإلصينلوءاهنمدومحملابهترامعوقالخألا

بعصءفرشوبولطملازعاملكف.ةعورشملاتاعاطلاباهترامعوةروظحملايهانملا
معن«انيوهلابلانيوىنملابكرديرمألااذهننظنالفءهتابقعترثكو؛هقيرطلاطو؛هکلسم

ءةريخألاةجردلاالإةراهطلابتارمنممهفيملتاقبطلاهذهتوافتنعهتريصبتيمعنم

ءاجنتسإلايفهتاقوأبعوتسيراصف«بولطملابللاىلإةفاضإلابريخألارشقلاكيهيتلا
نأةسوسولامكحبهنمًانظةريثكلاةيراجلاهايملابلطوءندبلارهاظفيظنتو؛بايثلالسغو/[/7

‹بولقلاريهطتيفمهلاميمجمهقارغتساو«نيلوألاةريسبًالهجوطقفهذهيهةبولطملاةراهطلا
لبةمعطألاوتاموسدلانممهيديأنولسغياوناكاممهنأىتحءرهاظلارمالايفمهلهاستو
.ةثدحملاعدبلانمنانشألااوذعو‹مهمادقأصمخأبمهعباصأومهيديأنوحسمياوناك

نيطيفو«تاقرطلايفةافحنوشميوءدجاسملايفضرألاىلعنولصياوناكدقلو

ءهيلعلوبتوباودلابساديوهوريعشلاوربلاقيقدنمنولكأيوءاهيلعنوسلجيوءعراوشلا
دحاونعطقلقنيملو«تاساجنلايفاهغرمتةرثكعمليخلاولبإلاقرعنمنوزرتحيالو
.قيفوتلاهللابومهلهاستناكاذكهفتاساجنلاقئاقديفلاؤسمهنم

.١۹:ةيآلاماعنألاةروس(۱)

.£:ةيآلابازحألاةروس(۲)

.(١/١٠۱)نيدلامولعءايحإعجار(۳)
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انسلانأملعافانمدقامكبتارمعبرأاهلةراهطلانأتنبتساوءةمدقملاهذهتفرعاذإو

‹رئارسلاوبلقلاةفاظننودرهاظلاةفاظن:يهوةعبارلاةبترملايفالإةرطنقلاهذهيفعرشن
:باوبأةثالثاهنملصحتيف

.تاساجنلاوثبخلانعةراهطلايف:لوألا

‹دادحتسالاو«ميلقتلابلصحتيتلايهو‹ندبلاتالضفنعةراهطلايف:يناثلاو

.ناتخلاوءةرونلالامعتساو

.ثادحألانمةراهطلا:ثلاثلاو

لوألابابلا

:لوصفةثالثىلعلمتشيورابخألاةراهطيف

.تاساجنلاوهولازملابقلعتي:لوألالصفلا

.كلذرئاسوءاملاوهوهبلازملابقلعتي:ىناثلا

.اهتيفيكوةلازإلاب:ثلاثلا

لوألالصفلا

‹تاناويحو‹تاعئام:ثالثةلمجلايفةساجنلانايعأوتاساجنلايهولازملايف

.تاناويحءازجأو

نمءيقلاكلذكوءركسمذيبنلكورمخلاوءلوبلاالااهلكةرهاظف:تاعئاملاامأ

‹يذملاو؛سجنوأرهاطوهلههلصأيففالتخاىلعءينملاو«سلقلاوءناسنإلا
.ءاسنلانمرهطلاو‹يدولاو

.كرشملاو«ريزتخلاو«بلكلاالإةرهاطاهلكف:تاناويحلاامأو

نمبلخموذوءعابسلانمبانوذوءرأفلاوءرهلاكلذكوءاضيأمهيففلتخادقو
دلوتامكلذكوءليوطتلاةفاخمهتكرتليصفتوفالتخاهلكاذهيفءملعملابلكلاوءريطلا

الخاموءمدلاولوبلا:الخامهيففلتخمتاعئاملاو«تابوطرلانمتاناويحلاهذهنم

.ملعأاميفهتساجنىلعقفتموهفريزنخلا
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كمسلاوءيلوتملايمدالاالخامهيفتتامامو«يهةسجنفتتاماذإاهلكتاناويحلاو

‹؛توبكنعلاوءءاسفنخلاو‹بابذلاك:ةلئاسسفنهلسيلاموءةمعطألادودو«تارجلاو

.هيفتاماذإ«يمدآلافالخبهيفاهنمءيشعوقوبءاملاسجنيالو«كلذهابشأو«لمنلاو

:نامسقفتاناويحلاءازجأامأو

.ربولاوفوصلاورعشلاالخامتيملامكحهمكحفناويحلانمعطقيام:امهدحأ

؟المآناسوجنمامهله‹؛مظعلايفوءريزنخلارعشيففلتخاو

ندبلايفرقمهلالوءريغتيسيلاملكفءناويحلانطابنمةجراخلاتابوطرلا:يناثلا

وهورقمهلامو؛هوحنوءمغلبلاو‹طاخملاو‹باعللاو‹قرعلاو‹عمالاك:رهاطوهف

نبلالخامرهاطهنإف؛نبللاك:ناويحلاءاذغناكامالإسجنوهفهلصأريغىلإليحتسي

ريغامأو«همحلكهيففلتخمفميرحتلاوليلحتلايفهمحللًاعباتناكامو/ةكرشملاو«ريزتخلا[/]

ثوروءعابسلانمبانيذوءريطلانمبلخميذنمهمحللكأيالامو«ناسنإلاثورو

تاناويحلاميمجنملوبلاوءمدلاو«ناركسلاقرعو«مئاهبلانمةلالجلاوء‹يلهألاجاجدلا

:ةسمخنعالإاهنمءيشنعىفعيالواهريثكواهليلقةسجناهلكهذهف

اذِإ«هيفةساجنلانقيتعمهنعىفعيهنإف؛قرطلايفثورلارابغوءعراوشلانيط:لوألا

.هنعرذعتيهنأل؛ناسنإلابخطلتيالًاليلقكلذناك

ءاهنعقرطلاولختالةساجننمةأرملاليذو«لعنلاو«فخلالفسأبقصليام:يناثلا

تناكاذإهدعبامهرهطيةأرملاليذكلذكوءلعنلاوفخللكلدلاوءيشملادعبهنعىفعيف

.هنعتطقسفهبتقلعتفةسبايةساجنلا

لسغينأيغبنيفةداعلادحزواجاذِإالإهنعىفعيفرثكوأهنملقامثيغاربلامد:ثلاثلا
.هبسأبالكمسلامدو«حبذملالسغاذإمحللامدكلذكو«بوثلايفشحافتاذإ

.صخرضعبو؛ددشضعبف؛لمقلاوقبلاوضوعبلامديففلتخاو

ىلعبلغيذلاقازبلاكلذكوءديدصلاينعأءمدلاىلعبلغيذلاحيقلا:عبارلا
.هيفصخرمكلذهابشأوءمدلا

ةحماسموءهطلاخيذلاماعطلاىلعبلغيملاذإهيفصخرمرافلاقزح:سماخلا
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[ب/۴۰۹]اهريغوءايشألاهذهيفلهاستلاىلعةراهطلارمأنأكفرعيةسمخلا/تاساجنلاهذهيفعرشلا
.*ملعأهللاو

ةساجنلاهبلازملايف:يناثلالصفلا

:ءايشأةرشعةلمجلابكلذو

.لسغلاهيفنكميامعيمجنماهريغو«بايثلالسغكرهاطلاءاملاب:اهدحأ

.امهلكاشاموءديدحلاو«سلمألاندبلاكحسملاب:يناثلا

هيلعلاباذإءاماعطؤلمملاسيلتلاوءهتراهطيفكوكشملاريصحلاكءحضتلاب:ثلاثلا

.هوحنوسيلا

.كلذءابشأوقاقزلاو«جراخنمةسوجنملاللقلاكءحشرلاب:عيارلا

.اهبةيمحملالالقلاوءديدحلاو«ضرألاكرانلاب:سماخلا

ًانامزثكمفاهنمكلذليزأاذِإةلبزملاوءةرزجملاوءلبإلانطعمكنامزلاب:سداسلا

.اهيفىلصيهنإفاهوحنوأةنس

.اهوحنوةتيملادلجكغابدلا:عباسلا

وحنورعشلاوشيرلاوربولانماههابشأوءةتيملافوصكضيبألابارتلاببرتتلا:نماثلا

.امههابشأوفخلاو«لعنلاكءًأطولاب:عساتلا

ًامايأثكماذِإ«تيبلانمًاجراخسوجنملاعضوملاكسمشلاورطملاوحيرلاب:رشاعلا
.هيفعقاولافالتخالاىلع

انرصتقاكلذلو؛مالسإلادعاوقبىمسملاانباتكيفاهحرشىلإانرشأدقءايشألاهذهو
ريشنامنإهللاءاشنإيتأيسامكلذكو‹ليصفتلاوحرشلانود‹لامجالاوةراشاالاىلعانهاه

.قيفوتلاهللابوليصفتنودةراشإهنمدبالامىلإ

ثلاثلالصفلا

.باتكلااذهريغيفاهانحرشانألةراشإاهتلمجىلإريشنةلازإلاةيفيكيف
e -

.انهاموحنب(۱/۱۲۷٠١١۱)نيدلامولعءايحإعجار()
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اهلسيل/يتلايهةيمكحلافءةينيعوأةيمكحنوكتنأنمولختالةساجنلانأملعا)أ/۳۱۰]

هلیرتالاممكلذهابشأوسوجنملاءاملاوءبوثلايفسبايلالوبلاک:سوسحمرهاظمسج

.ةمئاقنيع

.تارمثالثاهدراومىلعءاملاءارجإاهتلازإيفيفکيتاساجنلاهذهف

كلذكوءنيعلاءاقبىلعلديمعطلاءاقيوءاهنيعةلازإنمدبالفةينيعلاةساجنلاامأو

دعبهنعوفعموهفهيفغبصلاكراصاذإبوثلانمهتلازإرذعتياميفالإاهيلعلدينوللاءاقب
عطقلحيالامک؛هتساجنلجأنمبولاعطقلحيالهألهوحنوضرقلاوكلذلاوكرعلا

موقيتايلاوتمتارمرصعلاوكلدلافءاهتلازإرسعيةحئافةحئارهلءيشلاناكاذإالإاهنعىفعي

.نوللايفانمدقامكضرقلاو٠كحلاماقم

اهيلعدهاشيملامفءنيقيبةرهاطتقلخءايشألانأملعتنأساوسولاليزييذلاو

.لوألالصألاىلعةراهطلااهمكحفاهبةجحلاتماقالوةساجن

ءامسلانممهيلعبصلسجتللاهولعجثالثالول:هللامهمحرخايشألاتلاقكلذلو

:تابنلاكضرألانمو‹رطملاك

.هيفيذلاهعضوميفةدعاقلاوهسجنلااولعج:اهدحأ

.ةساجناهيلعرتملامءايشألايفةدعاقلايهةراهطلااولعج:يناثلاو

ملامءاهيفسجنلالولحيفكوكشملاعضاوملايفنالمحلاسجتللاولعج:ٹلاثلاو

.ملعأهللاوهبنقيتي

لوطيةريثكلئاسميفهللامهمحرهريغوميسونبنابأخياشملاصيخرتاذهىلعلديو
.قيفوتلاهللابو«كلذلًاعضومباتكلااذهسيلو/اهركذبباتكلا[[/٠]

ةراهطلانمىناثلابابلا

.ءازجأوخاسوأ:ناعونيهوءةرهاطلاتالضفلانعفيظتتلا

:ةينامثيهوةحشرملاتايوطرلاوخاسوألا:لوألاعونلا

.(۱۲۹/۱.١۱۳)نيالامولعءايحإعجار(١)



۸oةالصلاةرطنق

‹لسغلاببحتسمهنعفيظنتلاولمقلاونردلانمسأرلارعشيفعمتجيام:لوألا

.يغهلجريورعشلانهديليهللالوسرناكو«ثعشللةلازإنيهدتلاو«ليجرتلابو

مالسلاهيلعناكو.فكتعموهوهلجرأفهسأرىلإينديييبنلاناك:ةشئاعتلاقو

.بغاونهدا»:لوقيوكلذبرمأي
‹خاسوألانعاهنصيليأ.”اهمركيلفةرْعَشهلتناكنم»:لاقهنأهنعىوريو

نهداذهلناكامأ»:مالسلاهيلعلاقفةيحللاثعشأسأرلارئاثلجرهيلعلخدهنأیوریو
.٩.هرعشهبنکس

امنإو‹نيهدتلاوليجرتلاىلإجاتحيىتحمهسوؤرىلعكلذنولمعتسيالانباحصأو

نألل؛طاشتمالادنعهقرفونيهدتلاوليجرتلابنهسوؤررعشماركإنهيلعقحفءاسنلاىلعكلذ

امامأوءهنمرهظامليزيحسملاوناذألافطاعميفخسولانمعمتجيام:يناثلا

اميركلذةرثكنإف؛لسغلادنعقفربفظنينأيغبنيفنذألاةبقثيهوخامصلارعقيفعمتجي

.”ممسلابرضي

كلذليزيوهبناوجبةقصتلملاةدقعنملاتابوطرلانمفنألالخاديفعمتجيام:ثلاثلا

.هللاءاشنإيتأيسامىلع”راثتسالاوقاشنتسالاب

كاوسلابلازيفاهولعتيتلاةرفصلانمتاثللافارطأونانسألاىلععمتجيام:عبارلا

.هللاءاشنإرکذیامىلع۷٩”ةضمضملاو

رثكيناك:سنأثيدحنمفيعضدانسإبلئامشلايفيذمرتلاهاور:(۱۳۲/۱)ينغملايفيقارعلالاق)۱(

ةالصلاهيلعهنأ:مسيمليباحصثيدحنمنسحدانسإباضيألئامشلايفو.هتيحلحيرستوهسأرنهد

.ابغلجرتيناكمالسلاو
ريغيووتلالاقوءالصأهلدجأملحالصلانبالاق:ثيدحلااذهنعقباسلاردصملايفًاضيألاقو()

ابغالإلجرتلانعيهنلالفغمنبهللادبعثيدحنميئاسنلاو.يذمرتلاو«دواديأدنعو؛«فورعم

هدانسإسیلوءهمركيلفرعشهب:لاقوةريرهيبأثيدحنم:قباسلاردصملايفًاضيأيقارعلالاقو()
.يوقلاب

.ديجدانسإبرباجثيدحنمنابحنباو«يذمرتلاودوادوبأهاور:ًاضيأقباسلاردصملايفلاقو()
.(۱/٦۱۳)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار)0(
.قباسلاردصملاعجار()

.قباسلاردصملاعجار)۷(
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طشملاهقرافيالناكمالسلاهيلعيبنلانأ:ربخلايفو«طشملابحيرستلاولسغلابكلذةلازإ

.رضحالورفسيف'[ةآرملاو]يردملاو

دقةيحللاثكمالسلاهيلعهنأمعزوهباتكيفيلازغلاركذاذكه.برعلاةنسيهو

كلذلسغرثكتالبرعلاتناك‹لمانآلاروهظفطاعميهو:مجاربلاخسو:سداسلا

.ماعطلابيقعديلالسغاهكرتل

مهرمأف«خسونوضغلاكلتيفكلذلعمتجيفءهحيرنمانيلعدشأماعطلادقف:لوقتو

.كلذلسغبمالسلاهيلع

تناكءخسولانمرافظألاتحتامولمانألاسوؤريهو:”بجاورلافيظنت:عباسلا

فيظنتبمالسلاهيلعيبنلامهرمأفخاسوأاهيفہمتجیفتقولكيفضارقملااهرضحيالبرعلا

.اموينيعبرأةناعلاقلحوءطبإلافتنو‹رافظألاملقيفمهلتقوورافظألاتحتام

مالسلاهيلعليربجهيلعطبهاملفيحولاًاطبتسامالسلاهيلعيبنلانأ:رثالايفءاجو
ال"[احلق]و«؛مكبجاورنوفظنتالو؛مكمجاربنولسفتالمتنأومكيلعلزننفيك:هللاقف
.كلذبكتمأرمنوكاتست

لقتالو:لجوزعهلوقيفليقوفتا:نذألاخسولوءفلا:رفظلاخسوللاقيو
.رفظلاتحتامبىذأتتال:ليق.خسولانمرفظلاتحتامبامهبعتاليأ.فاَمُهل

نباهجرخأ:ربخلاىلعًاقيلعتقباسلاعضوملايفيقارعلالاقو(۱۳۲/۱)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام(١)
يناربطلااور.هطشموهكاوسءالصمقرافيالناك.ديعسيبأثيدحنمفوصتلاةفصباتكيفرهاط
.فيعضامهدانسإوةشئاعثيدحنمطسوألايف

.(۱۳۷/۱)ءايحإلاعجار(۲)

نمدمحأاوربجاورلافيظنتبرمألاثيدح:ءايحإلاىلعًاقيلعت(۱۳۷/۱)ينغملايفيقارعلالاق(۳)
المتنأاوءیطیبالملو»:لاقف؛ليربجكنعًاطبأدقلءهللالوسراي:هللیقهنأ:سابعنباثيدح
.شايعنبلیعامسإهيفو.«مكيجاورنوقتالومكيراوشنوصقتالومكرافظأنوملقتالونونتست

.(١/۱۳۷)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام(5)
.۲۳:ةيآلاءارسإلاةروس(0)
.(۱/۱۳۷۱۳۸)نيدلامولعءايحإعجار(1)



YAYةالصلاةرطنق

[۴1/3]اليزيكلذوقيرطلا/رابغوقرعلاحشربندبلاعيمجىلععمتجييذلانردلا:نماثلا

.مامحلا

تيبلامعن:مهضعبلاقوماشلاتامامحاولخدليهللالوسرباحصأنأيوردقو

.هتدئافلضرعت

.هتافالضرعتاذهفءايحلابهذيوةروعلايدبي؛مامحلاتيبتيبلاسئب:نورخآلاقو

نمفئاظومامحلالخاديعارينأطرشبءهتافآنمزارتحالادنعهتدئافبلطبسأبالنكلو

.تابجاولاوننسلا

الإاهخسوةلازإواهرمأىطاعتيالفهسموريغلارظننعهتروعنوصف:تابجاولاامأ

خسولاةلازإالةروعبسيلامسمةحابإيو«رزميالإمامحلالجرلالخدیالنأو«هديب

ءاهنعهرصبضغينأريغلاةروعيفهيلعبجاولاكلذكو«ميرحتلاسيقألانكلوءلامتحا

مزحلاراصاذهلثملوءةقاطلاردقىلعبجاوركنملانعيهنلانأل؛اهفشكنعىهنينآو

هبعنقتيسأرللرازإوءةروعللرازإنيرازإبنكلومامحلالوخدبسأبال:مهضعبلاقو

الوءةالصللًانيزتبوبحملافيظنتلامامحلالوخدبدصقيةينلا:يهورشعفننسلاامأو

.ىوهلجألًاثباعالوءايندلجاعلهلخدي

امو«لوهجمهيفوتسيامنإف؛لوخدلالبقةرجألامامحلابحاصلىطعي[ال]مث
هلجرعفريمن‹هسفنلبييطتوةلاهجللعفدةرجألاميلستفءاضيألوهجميمامحلاهرظتنی

.ميجرلاناطيشلاثبخملاثيبخلا
ءسانلاتاروعىلإرظنلانعًازارتحامامحلاةيلختفلكتيوأءةولخلاتقولخديمث

.ةفوشكممهتادبأىلإرظنلابءايحلاةلقنمًاظفحتو
لبءاملابصرثكيالنأولوألايفقرعيىتحراحلاتيبلالوخدبلجعيالمث
ے

.قايسلاهيضتقينيفوقعملانيبام()



A۸ةالصلاةرطنق

يمامحلااهملعولهيلعةدايزلاوءلاحلاةنيرقبهيفنوذأملاهنإفءةجاحلاردقىلعرصتقي
.بعتهيفوةنؤمهلوءراحلاءاملااميسالوءاههركل

هسيقيوءةعاسراحلاتيبلايفًاسوبحمهسفنردقيو؛مامحلاةرارحبرانلارحركذتينأو

لقاعلالبءاهنمهللابذوعنو«قوفنممالظلاوتحتنمرانلامنهجبتيبهبشأهنإفمنهجىلإ
وأءامنمهارياملکيفهلنوکيف«هرقتسموهريصماهنإف؛ةظحليفةرخألاركذنعلفغيال

ءانبوأكايحوآراجنوآزازبلخداذإهنإفءهتمهبسحبرظنيءرملانإفءةربعامهريغوأران

بايثلاىلإرظنيكايحلاوءاهتميقلمأتيشرعلاىلإرظنيزازبلاتيأرمهتدقفتاذإفةرومعمراد

لمأتيناطيحلاىلإرظنيءانبلاوءاهبيكرتةيفيكلمأتيفقسلاىلإرظنيراجنلاوءاهجسنلمأتي
.اهتماقتساواهماكحإةيفيك"

رظننإفءةربعقيرطهلهللاحتفيوالإءيشىلإرظنيالةرخألاقيرطلكلاسلاكلذكف

ةحيبقةروصىلإرظننإومنهجيعافأركذتهيحىلإرظننإوءبحللاةملظركذتداوسىلإ
ًانسحًاثيشىأرنإو«روصلا/ةخفتركذتًالئاهًاتوصعمسنإوءريكنوًاركنموةينايزلاركذت[ب/٠]

اموءلوبقلاودرلانمباسحلادعبهرمأركذتلوبقوأدرةملكعمسنإوءةنجلاميعنركذت
.هتريصبتيمعأوهبلقلفقانممنكيملنإلقاعلابلقىلعبلاغلاوهنوكينأردجأ

نإتكسيلبمالسلاظفلببجيملهيلعملسنإولوخدلادنعملسيالنأننسلانمو
.ةحفاصملابسأبالو«مالكلاأدبتالهللاكافاع:لاقءاشنإوهريغباجأ

نمةذاعتسالاراهظإبسأبالوءارسالإنآرقلاارقيالو؛مامحلايفمالكلارثكيالمث

راشتناتقوكلذنإف؛بورغلانمًابيرقونيءاشعلانيبمامحلالوخدهركيوءناطيشلا
.نيطايشلا

ىلعلجوزعهللاركشمامحلانمغرفامهممثءهريغهكلدينأمهضعبصخردقو
.هنعلأسُييذلاميعنلانمءاتشلايفراحلاءاملا:ليقدقفءةمعنلاهذه

:لیقو.عرشلاةهجنمكلذهوثدحأيذلاميعنلانممامحلانإ:لاقرمعنبانعو
يفةمون:ليقو.عامجلايفديزتوءنوللايقنتو.ةرارحلاءىفطتةرمرهشلكيفةرونلا
.ءاودةبرشلدعتمامحلادعبفيصلا

ءامبنيلجرلالسغوءاودةبرشنمعفنأءاتشلايفًامئاقماّمحلايفةلوب:مهضعبلاقو
.سرقنلانمنامأمامحلانمجورخلادعبدراب



۸۹ةالصلاةرطنق

.لاجرلامكحاذههيرشكلذكو.جورخلادنعسأرلاىلعدرابلاءاملابصهركيو

هتليلحلخدينألجرللحيال»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعيوردقف:ءاسنلاامأو

.°”«محتسمتيبلايفوماّمحلا

لوخدةأرملاىلعمارحورزئمبالإمامحلالوخدلاجرلاىلعمارحهنأروهشملاو
.ةضيرموأءاسفنالإمامحلا

[۱/۳۱۹]ةرورضلتلخدنإف.اهبمقسنمًامامحتلخداهنأاهنع/هللايضرةشئاعنعيور

."”هوركملاىلعاهلًاتيعمنوكيفماَمحلاةرجأاهيطعينألجرللهركيو«غياسرازثمبلخدتلف

:ةينامثيهوندبلاءازجأنمفذحيام:يناثلاعونلا

محرامهللا»:مالسلاهيلعلاقدقوفظتتلادارأنملهقلحبحتسيسأرلارعش:لوألا

نملالحإلادنعكلذو.«نيرصقملاو»:لاق؟نيرصقملاو:ليقو.ًاثالث.«نيقلحملا
هنهدينملهكرتبسأبالنكلو."”«نيِرّصَقُمَوْمُكَسوُؤُرَنيِقلَحُم»:ىلاعتلاقو«مارحإلا
بأدوهوءهنعيهنمكلذنإف؛سأرلايفةقرفتمًاعطقهكرتيأءاعزقهكرتاذإالإ«هطشميو

؛مهلًاراعشكلذراصثيحءفرشلالهأةئيهىلعبئاوذلالاسرإكلذكوءةراطشلالهأ

.ًاسيبلتكلذراصًافيرشنكيملاذإهنإف
٠“”«ىحللااوفعاوباوشلااوفح»:ٍلَيلاقدقو«براشلارعش:يناثلا

.هلوحءيشلكفافحواهلوحيأةفشلافافحاهولعجايأ«براوشلااوفح»:هلوقو

.»شرعاٍلوَحنينيفكلماىرَتَو»:ىلاعتهلوقهنمو
ناكنمرباجثيدحنمهححصومكاحلاو«يئاسنلاهاور:(۱۳۹/۱)ًاقيلعتينغملايفيقارعلالاق(١)

هتليلحلخديالفرخالامويلاوهللابنمؤيناكنموءرزثمبالإمامحلالخديالفرخألامويلاوهللابنمؤي
فواديبألوءتاتسإلاحيحصلاق«يتمأءاسنىلعمارحمامحلا»:ةشئاعثيدحنممكاحللو.مامحلا
وأةضيرمنمالإءاسنلااهوعنماوءرازإلابلاجرلااهلخديالف.رمعنبهللادبعثيدحنمهجامنباو

.(۱۳۹ء۱۳۸/۱)نيدلامولعءايحإقبساميفعجار()
.۲۷:ةيآلاحتفلاةروس(۳)

ثيدحنمملسملوء«اوفحا»:ظفلبرمعنباثيدحنمهيلعقفتم(١/١٤۱)ينغملايفيقارعلالاق()
.؟اوصق»:هثیدحنمدمحألو««اوزج»:ةريرهيأ

.٥۷:ةيآلارمزلاةروس(0)



ةالصلاةرطنق۹۰

نودامىلعلدي«اوفح»:هلوقوءلاصثتسالابرعشياذهو«اوفحا»:رخآظفليفو

.كلذ

.مكيلعیصقتسييأ.4وتمُكِفْحَكاَموُمُكْلسَينإ:ىلاعتهللالاق

ضعبنعلقندقوءقلحلانمبيرقءافحإلاو«ربخهيفانغلبيملفبراشلاقلحامآو
.ويهللالوسرباحصآينتركذ:لاقفهبراشىفحألجرىلإرظنهنأ:ملعأهللاو«نيعباتلا

لاعت»:لاقيبراشلاطدقويَهللالوسررظن:لاقهنأةبعشنبةريغملانعيكحو

.«كاوسىلع/يلهصقف[ب/۳۱۷]

الكلذنأل:لاقبراشلاافرطامهونيلابسلاكرتيففلسلاءاملعضعبصخرو

.هريغهلعفوءكلذلعفرمعنأمعزوءهيلإلصيالذإماعطلارمغهيفىقبيالو‹مفلارتسي

ةَسَحْلاةاناَكَمدبهُنهريظناهورثكيأ.«ىحللااوفعا»:مالسلاهيلعهلوقو

.اورثکيآ."اوقعىح

ضعبهركو.'«مهوفلاخفمهاحلنوصقيو؛مهبراوشنوفعيدوهيلانأ»:ربخلايفو

.ةعدبهارو:قلحلاءاملعلا

دّوعتنمىلعرهسكلذوءةرمًاموينيعبرألكيفهفتنبحتسيوءطبإلارعش:ثلاثلا

دوصقملاوءماليإوبيذعتفتلايفذإ«كلذدّوعتنمىلعهقلحبسابالو«ءادتبإلايفهفتن

طبإلافتنلمهضعبذحدقو‹قلحلابكلذلصحيوءاهللخيفخسولاعمتجيالنآو‹ةناظنلا

.ملعأهللاونيبناجلانمرعشلاجرخهبنجىلإهدضعناسنإلاقصلأاذإ

ةرونلابوأفتنلابءاسنللوءقلحلابلاجرللكلذةلازإبحتسيوءةناعلارعش:عبارلا

.۷:ةيألادمحمةروس)۱(

«يئاسنلاوءدوادوبأهاور:يقارعلالاقو(١/١4٠)ينغملارءايحإلانمبيوصتلاو؛دوس»:لصألايف()

.۹0:ةيالافارعألاةروس(۳)

ءاتلق:ةمامأيبأثيدحنمدمحأءاور:ًاقيلعتيقارعلالاقو(١/٤٤۱)نيذلامولعءايحإعجار)٤(

‹مکنیناثعاورفوو؛ملابساوصق»:لاقف‹مهلابسنورفویومهنيناشعنوصقيباتكلالهآنإهللالوسراي

رمعنباثيدحنمنابحنباحيحصيففسوجملالعفاذهنأروهشملاو:تلق.«باتكلالهأاوفلاخو
.مهوفلاخفمهاحلنوقلحيومهلابسنورفويمهن:سوجملايف



۲۹۱ةالصلاةرطنق

.عبصإلابروديرعشلاناكاذإكلذيفمهضعبهذحدقوءاموينيعبرأنعرخأتيالو.عيمجلل

ميلقتوبراشلاصقيفملعأال:لاقهنأهللاهمحرملسمةديبعيبأنعيوردقو

:ليقدقو.كسفننعكلذحزأفلاطاذِإالإًادودحمًادحةناعلاقلحوطبإلافتنورفاظألا

.ملعأهللاءةعدبرافظألاورعشلانفدنإ

اهيفعمتجياملوءتلاطاذإاهتروصةعانشلاهيلإبودنموهو؛رافظألاميلقت:سماخلا

ىلعدعقيناطيشلانإفءكرافظأملقةريرهابأاي»:لاقهنألِييبنلانعيوردقو.خسولانم

[1/۳۱۸]هيلعناكهنأل؛ةالصلاةحصكلذعنميالف/خسورفظلاتحتناكولو."ءاهنملاطام

ةداعإبمهرمأيملوءخاسوألانمرافظألاتحتامركنيوءرافظألاملقببرعلارمأيمالسلا

ءلجرلارافظأيفاميسالةجاحللهيفلهاسيهنأوأءءاملالوصوعنميالهنألامإ؛ةالصلا

.كلذنعرجزلاوظيلغتلاوهوءةدئافهيفناكلكلذبرمأولو

:لاق.رافظألاملقبيترتيفًايورمًاربخبتكلايفرأملو:يلازغلاباتكيفلاق

ىلإرصنخلابىرسيلايفادتباو«ىنميلاماهبإبمتخوءىنميلاهتحبسمبأدبلِيهنأتعمسنكلو

.”ىنميلاماهبإبمتخورصنخلاىلإةحبسملانمىنميلايفو؛ماهبإلا
ادبينألقنهيفتبثيملنإيدنعىلوألافلجرلاعباصأامأو:يلازغلاباتكيفلاق

.ملعأهللاوليلختلايفامكىرسيلارصنخبمتخيوىنميلارصنخب

ىلععلطااذإالإٍةيَييبنللًاثراونوكيالملاعلانأملعاوءيلازغلاباتكيفو:لاق
نيبةقرافلاةوبنلاةجرديهوةدحاوةجردالإيبنلانيبوهنيبنوكيالىتحةعيرشلايناعمعيمج

‹هليصحتىلعهرادتقاوءهبهلاغتشابهللاملالصحيذلاوهثوروملاذإ«ثوروملاوثراولا

لصحامدعبهنمءاقلتوهيلإلقتنانكلوهيلعردقيملو‹ليصحتلابلغتشيمليذلاوهثراولاو
.ملعأهللاوهل

.ةفشحلاةفلقوءةرسلاةدايزعطق:عباسلاوسداسلا

نمعباسلامويلادوهيلاةداعفناتخلابريهطتلاامأوءةدالولالوأيفمطقتف:ةرسلاامآو

اوصق:رباجثيدحنمفيعضدانسإبعماجلايفبيطخلاهاور:(١/١۱4)ينغملايفيقارعلالاق()

.رفظلاومحللانيباميرجيناطيشلانفمكریفاظأ

هلدجأمل....ىنميلاةحبسمبرافظألاملقيفةءاربلاثيدح:(١۱/١4٠)ينغملايفيقارعلالاق()
. .هبهيلععنشويلازغلاىلعدرلايفيرزاملاهللادبعوبأهركنأدقوءالصأ

۲۰/م١/جتاريخلارطانق



ةالصلاةرطنق۹۲

.رطخلانمدعبأوبحأكلذوءكلولادتشينأىلإريخأتلاباوفلاخينأيغبنيفءةدالولا

-.

(ةمركمءاسنللو«هنسلجرللناتخلا»:لاقهنأ/مالسلاهيلعيبنلانعيوردقو[ب/۳۱۹]

[ب/3۲

ةيطعمأاي»:نضفختتناکويطعمالٍَيلاقزإءةأرملاضفخيفغلابيالنأيغبنيو

همدوهجولاءاملرثكأيأ.'"«جوزلادنعىظحأوهجوللىرسأهنإفءيکهنتالويمشأ

.اهعامجيفنسحأو

وهوءهلفشكناىتحةوبنلارونقارشإىلإوةيانكلايفمالسلاهيلعهظفلةلازجىلإرظنا

ةمحرهلسرأنمناحبسف.هررضفيخهنعةلفغلاتعقوولامءهردقلزانلارمألااذهنميمأ

.اينيدلاوايندلاحلاصمهتثعبنميبمهلعمتجيلنيملاعلل
ىلعلجرلاضبقنإ:ليقفءاهنملاطاميفاوفلتخادقوءةيحللانملاطام:ةنماثلا

سأبالفةضبقلاتحتامذخأوهتيحل

وبأاهنمذخألايفصخرونيعباتلانمةعامجوكلذلعفهنأرمعنبانعيوردقو

.امهنعتدجوامیفنیریسنباو‹يبعشلاهنسحتساوهنعتدجواميفملسمةديبع

انيلإبحأةيفاعاهكرت:الاقوكلذاهركةداتقفونسحلانأيلازغلاباتكيفمعزدقو

.؟ىحللااوفعا»:مالسلاهيلعهلوقل

لوطلانإف؛بناوجلانماهريودتوةيحللاصيصقتنعهتنيملذإ«بيرقاذهيفرمألاو

هذهىلعهنعزارتحالابسأبالفهيلإةبسنلابنيباتغملاةنسلاقلطيوءةقلخلاهوشيدقطرفملا

.ةينلا

اهلعجيفهتيحلنمذخأيالفيكءةيحللاليوطلقاعلجرلتبجع:لاقهنأيعخنلانعو

٠”لقعلارمشتةيحللاتلاطاملك:ليقكلذلو«نسحءيشلكيفطسوتلانإف؛نيتيحلنيب

لصف

:يهوضعبنمدشأاهضعبوءةهوركملاصخرشع/ةيحللايفءاملعلاضعبلاقو

دانسإبهيبأنعةماسأنبحيلملايبأةياورنميقهيبلاودمحأهاور:(١/46٤۱)ينغملايفيقارعلالاق(۱)

.فيعض
دواديبالوسيقنبكاحضلاثيدحنميقهيبلاومكاحلاهاور:قباسلاعضوملايفًاضيأيقارعلالاقو(۲)

.فيعضامهالكوءةيطعمآثیدحنمهوحن

.(١/١٤۱)نيدلامولعءايحإعجار(۳)



۹۳ةالصلاةرطنق

ءاهنمناصقنلاوءاهنمبيشلافتنوءاهفتنو«تيربكلاباهضيبتو«داوسلاباهباضخ

ىلإرظنلاوءدهزلاراهظإللةثعشاههركتوءسانلالجألًاعنصتاهحيرستوءاهيفةدايزلاو

ةينريغنمةرفصلاوةرمحلاباهباضخو«نسلاولعلًاربكتاهضايبىلإو«بابشلابًابجعاهداوس
.نيحلاصلاباههيبشت

.داوسلابباضخلاوهو:لوألاامأ

مكخویشرشو‹مكخويشبهبشتنممكبابشريخ»:مالسلاهيلعيبنلالوقلهنعىهندقف

ىهنو«رعشلاضيبتيفال«ةنيكسلاوراقولايفخويشلابهبشتلابدارملاو."'"«مكبابشبهبشتنم
.”«رانلالهأباضخوه»:لاقوداوسلابباضخلانع

رمعدهعىلعلجرجوزتلاقيو."ءرافكلاباضخدوسألاباضخلا»:رخآظفليفو

درفرمعىلإةأرملالهأهعفرفهبيشرهظوهباضخلصتف«داوسلاببضخيناكوءهنعهللايضر

يفيلازغلاهاكح«كبيشمهيلعتسبلو«بابشلابموقلاتررغ:لاقوًابرضهعجوأو«هحاكن

سابعنبانعيلازغلاباتكيفو.هللاهنعلنوعرفداوسلاببضخنملوأ:لاقيو.هباتك

لصاوحكءداوسلابنوبضخيموقنامزلارخآيفنوكي»:لاقهنألَيبنلانعهنعهللايضر

.«ةنجلاةحئارنوحيريال؛مامحلا

ءداهجلاووزغلايفرافكلاىلعًاسيبلتزئاجوهوءةرمحلاوةرفصلابباضخلا:يناثلا

هللايضرملسمةديبعيبأنعو.مومذموهفنيدلالهأبهبشتلللبةينلاهذهىلعنكيملنإف

 

[1/۳۲۱]هللايضر/ركبابأنإ:لاقيو.ءيشبطقهرعشغبصيمللِيهللالوسرنأتعمس:لاقهنع

.ةرمحلاومتكلابةيحللاغبصبسأبال:لاقانباحصأضعبرثأضعبيفو٠غبصيناكهنع

ةرمحلاو‹نيملسملاباضحخةرفصلا»:هللالوسرلاقدقويلازغلاباتکيفو

رفصللمتكلاو‹قولخلابو‹ةرمحللءانحلابنوبضخحخياوناکو.°”نينمؤملاباضحخ

.فيعضدانسإبةلئاوثيدحنميناربطلاءاور:(١/١۱4)ينغملايفيقارعلالاق()
يبأنبالاقءرفاكلا:ظفلبرمعنباثيدحنممكاحلاوءيناربطلاهاور:قباسلاعضوملايفيقارعلالاق()

.رکنم:متاح

يبأنبالاقءرفاكلا:ظفلبرمعنباثيدحنممكاحلاوءيناربطلاهاور:قباسلاعضوملايفيقارعلالاق)۳(

.رکنم:متاح

.ديجدانسإبسابعنباثيدحنميئاسنلاودوادوبأءاور:(١/۱4۳)قباسلاردصملايفيقارعلالاق(8)
هبمكاحلاوءيناربطلاهاور:(١/٤۱4)ينغملايفيقارعلالاق)0( نبالاقءرمعنباثيدحنمدارفإلاظفلب

.رکنم:متاحيآ



ةالصلاةرطنف٤۹

:دشنيو.وزغلالجألداوسلابءاملعلاضعببضخو:لاق

رانلانمًارتسهلتلأآسًالهأهرتسيءانحلاببيشلابضاخاي

رادلابحاصاهنعلحريىتحاهبملأرادنعبيشلالحرينل

:دشنيو«"ةينلاهيفتحصاذإداوسلابباضخلابسأبال:لاقيلازغلاباتكينو

بابشلاةهبأكيفىقبتلباضخلابكلهجبيشلايطغت
بايثلانمنوكيامضيأكًابوثبيشلاكاسكدقوفيكف

هبیتؤيغبصوهو«متکلابهتیحلبضخيناك:هنعهللايضرسابعنبانأيوردقو
.ملعأهللاونظأاميفنادوسلانم

لوبقوريقوتلاىلإكلذبالصوتنسلاولعراهظإلءالاجعتساتيربكلاباهضيبت:ثلاثلا
نأبًانظءملعلاةرثكلًاراهظإوبابشلانعًاعفرتوءخويشلانعةياورلابقيدصتلاوءةداهشلا
يهوءلقعلاةرمثملعلافءالهجالإلهاجللنسلاربكديزيالفتاهيهوءالضفهيطعيكلذ

.هتقامحدكؤتةدملالوطفقمحلاهتزيرغتناكنموءاهيفبيشلارؤيالةزيرغ

ثدحوهوهللاهمحرسابعنبامدقيرمعناك«ملعلاببابشلانومدقيخويشلاناكدقو

.مهنودهلأسيوةباحصلارباكأىلعنسلا

/e.ريخلاوءًاباشالإًاملعهدبعلجوزعهللاىتأام:لاقهنأهنع/هللايضرسابعنبانعو]ب

.4يهارنإهللاقيْمُهَوُكَْيىفانعماولا:لجوزعهلوقىلتمثبابشلايفهلك
.ةيآلا"4مهاوماةفْمُهَإ»:لجوزعهلوقو
.ابيضَمُكُحْلاهاتو:ىلاعتهلوقو
هتيحلوهسأريفسيلوييهللالوسرضبقانغلباميف:لوقيكلامنبسنأناكو

ىلاعتهللاهنشيمل:لاقف؟ٍولَيهللالوسرّنسأدقوةزمحاي:هلليقف.ءاضيبةرعشنورشع

وهوءاضقلايلومثکأنبییحینآ:لاقيو.٩ههرکيمكلك:لاقف؟نیشوآ:لیقف.بیشلاب

.(۱/٤٤۱)نيدلامولعءايحإعجار(۱)
.١٠:ةيالاءايبنألاةروس(۲)
.١٠۱:ةيآلافهكلاةروس(۳)
.۲:ةيآلامیرمةروس)٤(

نمملسملوءخلاليقف:هلوقنودسنأثيدحنمهيلعقفتم:(4۳/۱٤۱)ينغملايفيقارعلالاق()
=.ءاضيبهللاهناشام:لافيهلالوسرنعلئسو:هثيدح



40ةالصلاةرطنق

يضاقلانسمك:هنسرغصبهلجخينأديريهسلجميفلجرهللاقفءةنسنيرشعوىدحإنبا

.اهءاضقوةكمةرامإيهللالوسرهالونيحديسأنبباتعنسلثم:لاق؟هللاهدّيأ

هلسيتلانإفىحللامكنرغتالبتكلاضعبيفتأرق:لاقهنأءاملعلاضعبنعيورو

.ةيحل

ةيحللاضيرعءةماهلاريغصءةماقلاليوطتيأراذإ:لاقهنأءالعلانبورمعيبأنعو

.سمشدبعنبةّيمأناكولو«ققمحلابهيلعضقاف

.هنمملعتيمالغلاعبتيةنسنينامثنباخيشلاتكردأ:لاقهنأينايتخسلابويأنعو

رغصأناكنإوءهيفكمامأوهفكلبقملعلاهيلإقبسنم:لاقهنأنيسحلانبيلعنعو

.كنمًانس

.”ەبنسحيملعتلاف«هبحبقيلهجلاناك

[1/۳۲۴]:لاقوبيشلافتننعمالسلاهيلعىهندقوءةبيشلانمًافاكنتسااهضايبفتن:عبارلا/

..داوسلابباضخلاىنعميفوه."«نمؤملارونوه»
.سيسخالإهلعفيالو:لاق؛بيشلافتنهركأ:لاقهنأهللاهمحرملسمةديبعيبأنعو

٠“”رونلانعةبغرهنعةبغرلاوىلاعتهللارونبيشلاوقبسامةهاركلاةلعو

‹ةقلخللهوشموهوركمكلذوسوهلاوثبعلامكحباهضعبفتنوأاهفتن:سماخلا

.ةقفنعلااتبنجامهوءةعدبنيكينفلافتنو

هپهجونيحلبجنبذاعمنمربكأانأوحتفلاموي:دازو(۱/٤٤۱)ينغملايفيقارعلاهركذ()
نباهركذاموءرظنهيفدانسإبخيراتلايفبيطخلاهاور:لاقمثءنميلالهأىلعًايضاقليهلالوسر
هلمتيامنإفذاعمىلإةبسنلابةنسنيرشعنباهالونيحناكهنإفديسأنبباتعىلإةبسنلابحيحصمثكأ
نيرشعونامثنباتامنيحناکهنأمتاحيبآنباوكلامو؛يراصنألاديعسنبىيحيلوقىلعكلذ
.ملعأهللاو.رشعةينامثةنسنوعاطلايفةنسنيثالثوثالثنباتامهنأحجرملاو.ةنس

.(١/٤٤۱١٤٤٠)نيدلامولعءايحإعجار)۲(

بيعشنبورمعةياورنميئاسنلاوءهنسحويذمرتلاودوادوبأهاور:(١/٤۱4)ينغملايفيقارعلالاق)۳(

.هدجنعهییآنع
.(۱/٤٤۱١٤٤٠)نيدلامولعءايحإعجار(8)



ةالصلاةرطنق٦۹

.هتداهشدرفهیکینففتنيناکلجرزیزعلادبعنبريمعدنعدهش:لاقيو

يفاهفتنامأو:لاق.هتيحلفتيناكنمةداهشدَر:هنأةنيدملاةاضقضعبنعيورو

هناحبسهللنألاقيو.لاجرللةنيزةيحللانإف؛رابكلاتاركنملانمفدرملابًاهيبشتبابشلالوأ

.ءاسنلا

.افلأنيرشعبةيحلفنحألليرتشننأانددو:اولاقمهنأفنحألاباحصأنعيكحو

ةيحللاهركتفيكو؛فالآةرشعبةيحليلنأولتددو:لاقهنأيضاقلاحيرشنعو

هجولالابقإو«سلاجملايفعفرلاو«راقولاو؛ملعلانيعبهيلإرظنلاو«لجرلاميظعتاهيفو

البموتشملاناكاذإةيحللابضّرعيمتشينمنإف«ضرعلاةياقووةعامجلاىلعميدقتلاوءهيلإ

هترسىلإةيحلهل/نإفمالسلاهيلعىسوماخأنوراهالإًادرمةنجلالهأنإ:لاقيو]پب/٤۳۲]
.ملعأهللاوالفتوهلام۰.

.عنصتلاوءاسنللنييزتللقاطىلعةفاطةيبعتلاكاهصيصقت:سداسلا

نوبقرعيوءةمامحلابنذكمهاحلنوصقيماوقأنامزلارخآيفنوكي:لاقبعكنعو
.مهلقالخالكئلوأ«ليجانملاكمهلاع

«سآرلارعشنموهوغدصلانمنيضراعلارعشيفديزينأوهوءاهيفةدايزلا:عياسلا

.”حالصلالهأةئيهنيابيكلذودخلافصنىلإيهتنيوأىحللامظعزواجيىتح

.سانلالجألاهحيرست:نماثلا

راهظإلةثعشاهكرتو«سانلالجألاهحيرست:ناكرشةيحللايفءاملعلاضعبلاقو
)1( .دهزلا

ءازجأعيمجيفمومذمكلذوبجعلانيعباهضاييواهداوسىلإرظنلا:رشاعلاوعسالا

.(١/٤٤۱)نيدلامولعءايحإعجار)۱(

.قباسلاردصملاعجار(۲)

.قباسلاردصملاعجار(۳)

.قباسلاردصملاعجار)٤(



۹۷ةالصلاةرطنق

..-....9( ."قيفوتلاهلايولاعفألاوقالخألاعيمجيفلبءندبلا

ننسنمثيداحأثالثنملصحدقوةفاظنلاونييزتلاعاونأنمهركذننأاندرأاماذهف

:يه«سأرلايفسمخءةلصخرشعانثإدسجلا

يتأيسامىلعكاوسلاو«براشلاصقوءقاشنتسالاوءةضمضملاو«سأرلارعشقرف

.هللاءاشنإءوضولايفاهحرش

:يهولجرلاوديلايفةئالثو
.بجاورلافيظنتو«مجاربلالسغوءرافظألاميلقت

:يهودسجلايفعبرأو
.هللاءاشنإيتايسامىلعءاملابءاجنتسالاوءناتخلاودادحتسالاوءطبإلافيظنت

رهاظتالضففيظنتيفاذهىلعنالارصتقنلو"كلذعومجمبرابخألاتدرودقف
.ثادحألاةراهطيفنآلاعرشتلوءندبلا

ثلاثلابابلا

ثادحألاةراهطىف

:لوصفةعبرأيفبابلااذهرصحتنيو

.ناسنإلاةجاحءاضقوهوءوضولاببسيف:لوألا

.ءوضولاةيفيكيف:يناثلا

.ةبانجلانملسغلايف:ثلاثلا

.قيفوتلاهللابو«مميتلاةيفيكيف:عبارلا

ةجاحلاءاضقبادآيف:لوألالصفلا

‹ةراهطلالبقهبءدبلانأىلعًاهيبنت.يالانشْمُكنِمدَحَأجوأ:ىلاعتهللالاق

غارفىلعثحكلذلك.«ءالخلاباوأدبافءالخلارضحوءادنلامتعمساذإف:ثيدحلايفو
يفسانلانعدعتبينأطئاغلاولوبلانمةجاحلاءاضقدارأنمليغبنييذلاوءرطاخلا

.قباسلاردصملاعجار()

.(١/٤٤۱١٤٠)نيدلامولعءايحإعجار)۲(

.4۳:ةيآلاءاسنلاةروس(۳)



ةالصلاةرطنق۹۸

ء؛سولجلاعضومىلإءاهتنالالبقهتروعفشكيالنأوء«هدجونإءيشبرتتسينأو«ءارحصلا

ناكاذإالإاهريدتسيالوةلبقلالبقتسيالنأو.قيرطلاوحيرلاورمقلاوسمشلالبقتسيالنأو

كلذزاجأدقفهتلحاربءارحصلايفرتتسانإوّيلإبحأءانبلايفًاضيأفارحنالاوءانبيف

الوءيراجلاءاملايفلوبيالنأوء؛سانلاثدحتميفسولجلايقتينأوىاملعلاضعب

ءةربقملاالو«دجسملاميرحيفالوءةرحجألايفالوءةرمثملاةرجشلاتحتالوءدكارلا

يفلوبلايقتينأوءةرضملاعضاوميفالو«؛سانلاتافرطيفالو«عرزلاثرحيفالو
هسولجيفءیکتینآأو.هشاشريفًاهزنتلوبلايففحايرلاباهميقتينأو«بلصلاناكملا

يفىنميلاوءلوخدلايفىرسيلالجرلامذقراغوأناينبيفناكنإو«ىرسيلالجرلاىلع
.ًامئاقلوبيالو«جورخلا

لوبيناکيهللالوسرنامکثدحنم:تلاقاهنآاهنعهللايضرةشئاعنعيوردقو

.٩هوقدصتالفًامئاق

:مالسلاهيلعلاقلستغملايفلوبيالوءةرورضلاهلعلكلذيفمهضعبصخرو/]ب/۳۲[

."«ەنمساوسولاةماعنإ»

تیبلخديالنآوءمالسلاهيلعهلوسرولجوزعهللامساهيلعًاثيشهعمبحصتسيالو
ثيبخلاسجنلاسجرلانمهللابذوعأهللامسب:لوخدلادنعلوقينأو«سأرلارساحءاملا
ليقامیفهنأل؛اليبسكلذىلإدجوامطئاغلاعملوبلاطلخيالنآو‹ميجرلاناطيشلاثبخملا

النأو‹رامجتساللراغصلاةراجحلايهو«سولجلالبقلبنلادعينأوىاعدلابجحي

رارمإوءاثالثرثنلاوحنحتتلابلوبلانمءىربتسينأوءةجاحلاءاضقعضوميفءاملابيجنتسي
ناكوءرمألاهيلعقشيو«سوسوتيفءاربتسالايفركفتلارثكيالو«بيضقلالفسأىلعديلا
.هقفلاةلقىلعهيفةسوسولالدتف‹مههقفأءاربتسامهفخأ

ءيشلكمالسلاوةالصلاهيلعهللالوسرانملع:لاقهللاهمحرناملسنعثيدحلايفو

.”طئاغالولوببةلبقلالبقتسننأاناهنو«ثورالومظعبرمجتسنالنأانرمأةءارخلاىتح

ءيشنسحأوهيذمرتلالاقوءهجامنباو«يئاسنلاو؛يذمرتلاهاوو١٠/٠٠ينغملايفيقارعلالاق(١)
.حصأوبابلاذهيف

بيرغيذمرتلالاق«لفغمنبهللادبعثيدحنمننسلاباحصأءاور:قباسلاردصملايفيقارعلالاق)۲(
هدانسإو:تلف

.ملسمهاور:قباسلاعضوملايففيقارعلالاق()



۲۹۹ةالصلاةرطنق

:لاقف.ةءارخلانسحتكبسحأال:لاقفهبحاصمصاخبارعألانمالجرنإ:لاقيو

ىعقأوءحيرلاريدتساوءحيشلالبقتساوءردملادعأورثألادعبأ«قذاحلاهبينإ«كيبأوىلب

.ءاعنلالافجإلفجأوءيبظلاءاعقإ

عفرينألافجإلاوءهيمدقرودصىلعزفوتسينأانهاهءاعقإلاو:لاقيلازغلاباتكينو

‹نآرقلاأرقيالوهيلعملسنإدريالوةجاحلاءاضقبًالغتشمناكنمىلعملسيالنأو«هزجع

[آ/۳۲۷]ةصخرلابليقو«شرحالوسلم/ريغراجحأةثالثبرمجتسيلفغرفاذإفللامساركذيالو
الو«بارتلافهدجيملنإو«ردملافرجحلادجيملنإو«فورحةثالثهلناكاذإدحاورجحب

خيرامشوعرزلابصقكماعطلاةمرحهلامالومحفالوجاجزالوثورالومظعبرمجتسي

.بتكلاقرووحوللاو«ىلصملاةراجحكعرشلايفةمرحهلامبالوكلذريغو؛لخنلا

رجحلاحسميوءهراسيببيضقلاكسميو؛هنيميبرجحلاذخأينأ:رامجتسالاةيفيكو

يفةدعقملامدقمىلعهعضيفهراسيبرجحلاذخأيمثًاثالثحسميفراسيلاكرحيوءهبيضقب

ىلعهعضيفيناثلارجحلاذخأيوءرخؤملاىلإةرادإلاوحسملابهرميوءةساجتنلاعضوم

ترسعنإو«ةرادإهبرسملالوحهريديفثلاثلاذخأيوءةدعقملامدقمىلإهبرميوءرخؤملا
هللدمحلا:مايقلادنعلوقيمثملعأهللاوكلذهأزجأرخؤملاوأمدقملانمحسموةرادألا

.هترضمينعبهذأوهتذلينقاذاوءًابيطًاماعطينمعطايذلا

دبالوءاملابءاجنتسالاىلإلقتنا«رامجتسالابةبوصرلاتعطقنااذإف:ءاجنتسالاةيفيك

ةلازإوءاقنإللءاملاو«عضوملانعنيعلافيفختلراجحألاف؛ءاملاوراجحألانيبعمجلانم

.رئالا

ةساجتلااهترشابملبقديلاىلعءاملابصينأ:ءاملالامعتسإةفصيفبحتسملاو

ریاطتيالثلسجنناكموأبلصعضومريغىلعًانكمتممحتسملاىلعسلجيمثًاثالثاهلسغيف
لحمىلإلقتنيمثًالوألوبلالحملسفبًاثدتبمىلاعتهللاركذيمثءيشةلاسغلانمهيلع

ًاليلقيخرتسيوءلحملااهبالساغىرسيلاهديىلعبصلاىلاويوءاملالسريفءطئاغلا

[1/۲۲۸]لوزيوبيطتو«سفنلانثمطتوءةجوزللالوزتوىقنيىتح/كرعلاديجيوءاقنإلانمنكمتيل

لصفنيمث.ةقرلاوةظلغلاوةلقلاوةرثكلابفلتخيكلذنألددعديدحتريغنماهنعكشلا

نميبلقرهطو«مالسإلابيجرفنصحمهللا:لوقيهيلإءاعدلاو«ىلاعتهللاركذبمحتسملانم

.(١/٠۱۳۱)ءايحإلانمبيوصتلاو«معنلا#:لصألايف()



ةالصلاةرطنق۳۰

.نيمحارلامحرأايكتمحربنيعلاروحلانمينجوزوءتاساجنلانميدسجوءقافتلا

كلذهيذؤيناكنإوءءاملاةيقبهنأردقيلفللبنمهبسحياموءنطابوهفءاملاهيلإلصي

ساوسولابناطيشلاهيلعطلستيالوكلذهسفنيفيوقيىتحلهيلعءاملاشريلف
هريغوينامعلارفعجنباكلذركذءءاملاشرينعأ:كلذلعفلِييبلانأربخلايفو

.ءوضوللرخآعضومىلإهمحتسمنعلقتناءاجنتسالانمغرفاذإمث«ملعأهللاو

 ءوضولالضفيف:يناثلالصفل

٩ېبکهوج2واوسعٍةالَصلولمماإاونمبذلاييج:یلاعتهللالاقهتیفیکو

4

.ةيآلا

امهيفثدحيملنيتعكرىلصوءوضولاغبسأفًاضوتنم»:لاقهنأقييبنلانعىوريو
.ەمهتدلومویکهبونذنمجرخايندلارمأنمءيشبهسفن

.«هبنذنممدقتامهلرفغامهيفهسيملو»:رخآظفليفو

هبهللاوحمياميمكربخأالأ:لاقهنأكلامنبسنأنعديزنبرباجقيرطنمويهنعو

لقنو‹هراكملاىفءوضولاعابسإ»:لاقهللالوسراییلب:اولاق«تاجردلاهب/عفريواياطخلا[ب/۲۹]

.نالثاهلاق.«طابرلاكلذفةالصلادعبةالصلاراظتناودجاسملاىلإمادقألا

اذإ»:لاقمالسلاهيلعهنأةريرهيبأنعهنعهللايضرديزنبرباجقيرطنمأَيهنعو

رطقرخآعمهنيعباهيلإرظنةثيطخلكههجونمتجرخههجولسففملسملادبعلاًاضوت
نمًايقنجرخيىتحكلذكمثءامھبشطبةئيطخلكهيدينمتجرخهيديلسغاذِإمثءءاملا

.بونذا

.هوحنب(۱۳۱/۱)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار(۱)
.1:يالاةدئاملاهروس)۲(

نمهيلعقمموهواعمنيظفللابقئاقرلاودهزلايفكرابملانباهاور:)١/١۱۳)ينغملايفيقارعلالاق(۳)

ثیدحنمدوادوبآهاوروءامهیفهسيملهلوقنودوءايندلانمءيشب:هلوقنودنافعنبنامثعثيدح
!.ثيدحلا.امهیفوهسيالنيتعکرىلصمث:دلاخنبدیز

|.ةريرهيبأنعملسماور:هوحننعقباسلاعجرملايفيقارعلالاق)4(
هدانسإيحبانصلاثیدحنمهحجامنباودوادوبهاور:(١/١۱۳)ينغملايفيقارعلالافهرحتنعو)0(

.ًارصتخمهوحنةسبنعنبورمعوةريرهيبأثيدحنمملسمدنعو.تہصيئفلتخانکلوحيحص



۳۰۱ةالصلاةرطنق

.لةلفانهتالصودجسملاىلإهيشمناکمث»:رخآثیدحيفو

الإةالصلاهناحبسهللالبقيالءوضواذه»:لاقفةرمةرمًاضوت:هنأمالسلاهيلعهنعو

.٩"«نیترمهرجهللاهاتآنیترمًاضوتنم»:لاقمث«نیترمنیترمًاضوتمث.«هب

اذه»:لاقفءثالثًاثالثًاضوتمث.«هلهللافعاض«فعاضْنَم»:رخآظفليفو

.”«مالسلاهيلعميهاربإيبأءوضوو«يلبقنمءايبنألاءوضوويثوضو

.*«تانسحرشعهبهلهللابتكرهطىلعًاضوتنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.“رونىلعرونءوضولاىلعءوضولا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.°”.«مئاصلاكرهاطلانأ»:ىوريوءوضولادیدجتىلعٌثحاذهو

نأدهشا:لاقمثءامسلاىلإهفرطعفرمثءوضولانسحأفًاضوتنم»:لاقهنألليهنعو

لخديةنجلا؛باوبأهلتحتفهلوسروهدبعًادمحمنأدهشأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإال

.٩«ءاشبابيأنم

[1/۳۳۰]هنأدهاجمنعوناطيشلاكنعدرطيحلاصلاءوضولا:لاق/هنأهنعهللايضررمعنعو

امىلعثعبتحاورألانإف«لعفيلفًارفغتسمًاركاذًارهاطالإتيبيالنأعاطتسانم:لاق
۸لعا
.ہلعتصبق

نيبوهنيبامهلرفغالإةالصلاىلصمث‹هءوضونسحأفًاضوتمث؛ءوضونسحأفًاضوت

.«اهيلصيىتحىرخألاةالصلا

.هلبقامىلعقيلعتلاعجار(١)

.فیعضدانسإبرمعنباثيدحنمهجامنباهاور:(۱/٤۱۳)ينغملايفيقارعلالاق()

.فيعضدانسإبرمعنباثيدحنمهجامنباهاور:(١/٤۱۳)ينغملايفيقارعلالاق()

.فیعضدانسإبرمعنباثيدحنمهجامنباو؛يذمرتلاو«دوادوبآهاور:ًاضيأقباسلاعجرملاينو)9٤

.ًالصأهلدجأمل:لاقًاضيأهيفو(٥)
مئانلارهاطلاثيرحنبورمعثيدحنميمليدلاروصنموبأاور:(۱/١۱۳)ينغملايفيقارعلالاق()

.فيعضهدنسومئاقلامئاصلاك

هازعاذکه.مفرم:هلوقنودملسمدنعوهورماعنببقعثيدحنمدوادوبهاور:لاقًاضيأهيفو(۷)

.هدنسميفيمرادلاهاوراذكوءرماعنبةبقعةياورنمةليللاومويلايفهاوردقوفارطألايفيزملا

.(۱/٤۱۳٠١۱۳)ءايحإلايفقبساملكعجار()



ةالصلاةرطنق٢۳۰

نوتأيمهنإ»:لاق؟كتمأنمكدعبيتأينمفرعتفيك:هلليقهنأمالسلاهيلعهنعو

.ملعأهللاو.(ءوضولارثأنمنيلجحمرغ

لغتشیلفءهندبيفناکسجنلكلازآوءاجنتسالانمغرفاذإمث:ءوضولاةيفيك

.ءوضولالبقكاوسلابءىدتېي

نأيغبنيف'«كاوسلاباهوبيطفنآرقلاقرطمكهاوفأ»:لاقهنألِييبنلانعيوردقو

نعليقدقوءةالصلايفلجوزعهللامساركذوةحتافلاةءارقلهمفريهطتكاوسلابيوني

ريغبةالصنيعبسوسمخنملضفأكاوسلارثإىلعةالص»:لاقهنألِيهللالوسر
.كاوس

لكوةالصلكدنعكاوسلابمهترمأليتمأىلعقشأنأالول»:لاقهنأليهنعو

ءوضو

:هلوقو.«اوكاتسإاحلقىلعنولخدتمكارأيلام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

°°‰رارمةليللايفكاتسيمالسلاهيلعناكو.نانسألارفصيأ«احلق»

هنأاننظىتحكاوسلابرمأيمالسلاهيلعلزيمل:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعو

.ءيشهيفهيلعلزنیس

براتاضرمومفللةرهطمهنإف؛كاوسلابمكيلع»:لاقهنأمالسلاهيلع/هنعو]ب/۳۳۱]

يلعىلعًافوقومهاورويلعثيدحنمةيلحلايفميعنوبأهاور:(۱۳۱/۱)ينغملايفيقارعلالاق(١)
.فيعضامهالكو

«فيعضدانسإبرمعنباثيدحنمكاوسلاباتكيفميعنوبأهاور:قباسلاعضوملاوعجرملايفلاقو)۲(
.ةالصنيعبسنمظفلبهفعضوةشئاعثيدحنمهفعضويقهيلاو؛هححصومكاحلاوفوادوبأهاورو

.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:(۱۳۲/۱)ينغملايفميقارعلالاق(۳)
نميوغبلاوءدوادوبآوبلطملادبعنبسابعلاثيدحنميقهيلاورازبلاهاور:قباسلاعجرملايفلاقو)٤(

.برطضموهوسابعنبهللادبعثيدحنميقهيبلاوسابعلانبمامتثیدح
.سابعنباثیدحنمملسمهاور::ًاضيأقباسلاعجرملايفلاقو)0(
.دمحأءاور:ًاضيأهيفلاقو(1)

لصو:تلقًالوصومةميزخنباويئاسنلاوةشئاعثيدحنمًافوقومًاقيلعتيراخبلاهاور::لاقًاضيأهيفو(۷)
ثيدحنمهاوردقوهلبقيذلاسابعنباثيدحبثيدحلااذه(انهيلاطيجلااذكويلازغلايآأ)فنصملا
.ناميإلابعشيفيقهيلاوطسوألايفيناربطلاسابعنبا
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هيلعيبنلاباحصأناكو.مغلبلابهذيوءظفحلايفديزيكاوسلا:لاقهنأيلعنعو

.مهناذأىلعكاوسلاونوحوريانغلباميفمالسلا

حلقلاليزيو«نسحياممراجشألانابضقنمهريغوأكارألابشخبكاتسينأ:هتيفيكو

لكدنعكاوسلابحتسيوءاضرعفرصتقانإوءاضرعوًالوطكاتسيونانسألاةرفصينعأ

وأءمزألالوطوأ«مونلابملاةحئارريغتدنعوءهبيقعلصيملنإوءوضولكدنعوقةالص
نمحرلاهللامسب:لوقيوءوضوللسلجيلفكاوسلانمغارفلادنعمث.هتحئارهركتاملكأ

ءوضواليأ.هيلعهللامساركذيملنملءوضوال»:لاقمالسلاهيلعيبنلانأل؛ميحرلا

مث.نورضحينأبركبذوعأونيطايشلاتازمهنمهللابذوعأ:كلذدنعلوقيوءالماك

كبذوعأوءةكربلاونميلاكلأسأينإمهللا:لوقيوءانإلايفامهلخدينألبقًاثالثهيديلسغي

عفرا:هسفنيفلوقيةالصلاةحابتساوثدحلاعفرءوضولابيونيمثةكلهلاومؤشلانم

ةينلاميدتسيو«مالسلاهيلعهلوسرلوهللةعاطةالصللًاضوتأو«ثادحألاميمجاذهيئوضوب

ذخأيمثهيزجيالهنإ«هءوضويفمهضعبددشدقفهجولادنعاهيسننإفءهجولالسغىلإ

ًامئاصنوكينأالإةمصلغلاىلإءاملادرينأبهافرغرغيوًاثالثضمضمتيفهيفلءاملانمةفرغ

ءكلركذلاةرثكوكباتكةوالتىلعينعأمهللا:كلذدنعلوقيو.ءاملاعلبيالئلقفريف

[1/۳۳۲]سفنلابءاملادعصينأب/ًاثالثقشنتسيو؛هفنألىرخأةفرغذخأيمث«كتنجرامثنمينمعطأو

ينعتنأوةنجلاةحئارينممشامهللا:قاشنتسالايفلوقيوهيفامرثنتسيوءهمشايخىلإ

؛رادلاءوسنموءرانلاحئاورنمكبذوعأينإمهللا:لوقيراثنتسالايفو«كلضفبضار

ًاعيمجفئألاوملاعمجينأدارأنإو.هتلازإراثتسالاوىاملالاصيإقاشنتسالانأل

نكيملنإكلذدنعفئألاومفلايفهعبصإلعجيوءكلذهيزجيهنإفقاشنتسالاوةضمضملاب

نمهلسغيفءههجولةفرغفرتغيمث.هفنأيفحرجوأمفلانممدلاجورخنمهعنميرذعهل
.ضرعلايفنذألاىلإنذألانموءلوطلانمنقذلالباقيامىهتتمىلإةهبجلاحطسإدبم

نمامهفنيبجاايفرطىلعناتللاناتعزنلاهجولايفلخدتالو:لاقيلازغلاباتكينو

وهوءهنعرعشلاةيحنتسانلاداتعياموهو«فيذحتلاعضاومىلإءاملالصويو:لاق.سأرلا

ىلعيناثلافرطلاونذألاسأرىلعطبخلافرطعقوامهمهجولابناجيفمقييذلاردقلا
بادهألاونابراشلاونابجاحلاامهوءةعبرألاروعشلاتبانمىلإءاملالصويونيبجلاةيواز

بجيو.ةيحللادتممنمنينذألايراويامامهناراذعلاوءبلاغلايفةفيفخاهنأل؛ناراذعلاو

.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم:(۱۳۲/۱)ينغملايفيقارعلالاق()
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مكحوءالفةفيثكلاامأوءهجولانملباقيامينعأةفيفخلاةيحللاتبانمىلإءاملالاصيإ
امرهاظىلعءاملاضيفيوثالثانركذاملسغيمثةفخلاوةفاثكلايفةيحللامكحةقفنعلا
ءامهنمباقنلانمودبياموهوءنينيعلارجاحميفعبصإلالخديوءةيحللانملسرتسا

كلذلعفمالسلاهيلعهنأيوردقفءهلككلذيقنيفلحكلاعمتجمو*صمرلاعضومكلذكو

.هينيعنماياطخلاجورخكلذدنعوجريو/[ب/۳۳]

ضيبتمويكرونبيهجوضّيبمهللا:هجولالسغدنعلوقيووضعلكدنعكلذكو

ةيحللاليلختو.كئادعأهوجودوستمويكتاملظبيهجودوّستنأكبذوعأو«كلئايلوأهوجو

هدييفناكنإمتاخلاكرحيوءاثالثهيقفرمىلإهيديلسغيمث«بحتسمهجولالسغدنع
راثآنمنيلجحمًاًرغةمايقلاموينورشحيمهنإفنيدضعلايلاعأىلإءاملاعفريوءةّرْغلاليطيو
.ربخلادروامكءوضولا

.«لعفيلفهتّرغليطينأعاطتسانم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
ينميبيباتكينطعامهللا:لوقيو«ىنميلابًادبيوءوضولاعضاومغلبتةيلحلانأيورو

يلامشبيباتكينطعتنأكبذوعأينإمهللا:لامشلالسغدنعلوقيو.ًاريسيًاباسحينبساحو

نرقدقوءهسأرمدقمنمحسميوهيديلبينأبحسملابهسأربعوتسيمث.يرهظءارونموأ

ىلإهيغدصىلإهيفكلصيمثءأدبثيحىلإامهدريمثءافقلاغلبيىتحهيديعباصأسوؤر
امهو«نيمظعلاةلزنمسأرلااولزنأءاملعلانأل؛كلذقوفىلإامهدريمثءةيحللايلاعأمظع
حسمدنعلوقيوvازجأهسأرضعبحسمنإو.ًاثالثكلذلعفيءهسأرمرحملاقلحدح
الإلظالمويكشرعتحتينللظاوكتاكربنميلعلزنأو«كتمحربينشغمهللا:ساأرلا

يفهيتحبسملخدينأبكلذولضفأديدجءامبامهنطابوءامهرهاظهينذأحسميمث؛كلظ
ًاراهظتسانينذألارهاظىلعهيفكعضيمثءهينذأرهاظىلعهيماهيإريديوءهينذأيخامص

ينعمسامهللاءهنسحأنوعبتيفلوقلانوعمتسينيذلا/نمينلعجامهللا:لوقيوًاثالثهررکیو[ب/٤]

:لاقهنأوليهللالوسرنعليقهنأل؛دیدجءامبهتبقرحسمبحتسيو.راربألاعمةنجلايدانم

رانلانميرشبو«يرعشمرحمهللا:لوقيو.«ةمايقلامويلغلانمنامأةبقرلاحسم)

هاور.صمرلاعضومونينيعلارجاحميفعبصإلاهلاخدإثيدح:(۱۳۳/۱)ينغملايفيقارعلالاق(١)
:فيعضداتسإبةريرهيبأثيدحنمينطقرادلاهاورو«نيقاملادهاعتيناكةمامأيبأثيدحنمدمحأ
.«مكنيعأءاملااوبرشأ»

.ةريرهيأثيدحنمهاجرخأ:قباسلاعضوملايفيقارعلالاق(۲)
=ءرمعثيدحنمسودرفلادنسميفيمليدلاروصنموبأهاور:قباسلاعضوملاوردصملايفيقارعلالاق(۳)
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‹نينذأللءاملافانثتسابجاوبسيلو.راوبلاويزخلامويلالغألاولسالسلانميتبقركفو

فانٹتساهنعرکذيملو«هسأرعمهينذأحسمهنأمالسلاهيلعهنعيوردقهنأل؛بابحتسالب

لجرلاعباصألفسأنمىرسيلاديلارصنخبللخيوًاثالثىنميلاهلجرلسغيمث.امهلءاملا

تبثمهلا:لوقيوىرسيلانمرصنخلابمتخيوءىنميلالجرلانمرصنخلابادبيوءىنميلا
نأكبذوعأينإمهللا:ىرسيلالسغدنعلوقيو.راربألامادقأتبثتمويطارصلاىلعيمدق

نيقاسلافاصنأىلإءاملابغلبيو.رافكلاونيقفانملامادقألزتمويطارصلاىلعيمدقلزت

٠«راتلانممادقألانوطبل

:لاقوءامسلاىلإهسأرعفرغرفاذِإف.ءوضولايفهيمدقنطابوهيبوقرعكرتنملكلذو

كدمحيومهللاكناحبسءهلوسروهدبعًادمحمنأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلِإالنأدهشأ

تنأكنإيلعبتويلرفغافكيلإبوتأوكرفغتسايسفنتملظوًاءوستلمعتنأالإهلال
نيرهطتملانمينلعجاوءنيباوتلانمينلعجامهللا:لوقيءاعدلايفديزيم.ميحرلاباوتلا

[٥1/۴۳]نأ:لاقي.ًاليصأوةركبكحبسأوًاريثكًاركذكركذأىنلعجاو‹نيحلاصلا/كدابعنمينلعجاو

لازيالفشرعلاتحتهلعفرومتاخبهئوضوىلعمتخءوضولادعبىلوألاتاملكلالاقنم

ديزينأ:اهنمرومأءوضولايفهركيو.ةمايقلامويىلإكلذباوثهلبتكيوهسدقيوهللاحبسي

نم»:لاقفًاثالثًاضوت:ٍَيهللالوسرنأيوردقو‹ءاملابصيففرسينأوءثالثلاىلع

."ءاسأوملظدَقفداز

نم:لاقيو."”روهطلاوءاعدلايفنودتعيةمألاهذهنمموقنوكيس»:لاقًاضيأهنعو
.ءوضولايفءاملابهعلولجرلاملعفعض

ضيبألارصقلاكلأسأينإمهللا:لوقيوهوهلًانباعمسلقعمنبهللادبعنأيوردقو

تعمسينإف؛رانلانمهبذّوعتوءةنجلاهللالأسافتلأساذإينباي:لاقف.ةنجلانيمينع

.فيعضوهو=

ةميزخنباو«قفازرلادبعو‹ينطقرادلاو‹يمرادلاو‹يقهيبلاو؛دمحأو‹كلاموءةتسلاهوحنىور)۱(

.مهريغويديمحلاو
نبورمعةياورنمهجامنباوءهلظفللاويئاسنلاوءدوادوبأهاور:(۱۳۳/۱)ينغملايفيقارعلالاق()

.هدجنعهيبآنعبیعش
نبهللادبعثيدحنممكاحلاوءنابحنباوهجامنباو«دوادوبآهاور:ًاضيأقباسلاعضوملايفلاقو)۳(

.لفغم



ةالصلاةرطنف٢۳۰

.(روهطلاوءاعدلايفنودتعيموقنامزلارخآيفنوكي»:لوقيمالسلاهيلعيبنلا

نإ:لاقنسحلانعوءروهطلالبقنمساوسولاادبياملوأ:ءاملعلاضعبلاقو

ًاناطيشءوضولاءدبلنإ»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعهللاهمحرعيبرلاثيدحيفو

ديلاضفنينأهركيو.سوفنلايهليهنأل؛ناهلولاهلليقامنإ:عيبرلالاق.«ناهلولاهللاقي

.ًامطلءاملابههجومطلينأوءءوضوءانثأيفملكتينأوءءاملاشريف

يوردقنکلويرهزلاوبيسملانباديعسهلافءرونءوضولا:اولاقوفشنتلاموقهركو

.٩هبوثفرطبههجوحسم:ٴوَيهنأهنعهللايضرذاعمنع

"ةفشنمهلتناكمالسلاهيلعهنأاهنعهللايضرةشئاعنعيورو

دعبهءاضعأحسميالنأاندنع[هب]لومعملا:هللاامهمحرةديبعوبألاق:عيبرلالاق/[ب/٦۳۳]

.هئاضعأىلعءاملامادامباوثلالينيفملعلالهأنمبابحتسإوهوءلسفلا

بطلاةهجنمكلذو‹سمشملاءاملابًاضوتينأورفصءانإنمًاضوتينأًاضيأهركيو

.ملعأهللاو

وهوءهرهاظرهطهنأهلاببرطخينأيغبنيةالصلاىلعلبقأوهءوضونمغرفامهمو
رظنعضوموهوءهبلقريهطتريغنمیلاعتهللاتاجانمنميحتسينأيفغبنيفقلخلارظنعضوم
ءةمومذملاقالخألانعولخلاوةبوتلابيهامنإبلقلاةراهطنأققحتيلوءهلالجلجّبرلا

ًانوحشمهكرتفهتيبىلإاكلموعدينأدارأنملثمكرهاظلاةراهطىلعرصتقانملثمنإو

ملعأهللاوراوبللضرعتلابهردجأامفرادلانميناربلارهاظلاصيصجتبلغتشاو«تاروذقلاب
.قيفوتلاولوحلاهيو

لسفلاةيفيكيف:ثلاثلالصفلا

.اولستغايأ.°”«اورَهّطاَفًانُجمشکنإ:ىلاعتلاقهنمنيدشرتسمللدبالامركذنو

.فيعضهدانسإوبیرغلاقويذمرتلاهاور:)١/١٤۱۳)ينغملايفيقارعلالاق)۱(

اذهيفيييبنلانعحصيالو:لاق«‹مئاقلابسيل:لافويذمرتلاهاور::ًاضيأقباسلاعضوملاينو)۲(
.ءىشبابلا يش

.(١۱۳ء۱۳۱/۱)يلازغللنيدلامولعءايحإبابلااذهيفعجار)۳(
.1٦:ةيالاةدئاملاةروس)٤(
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اذإف.«رشبلااوقنورعشلااولبفةبانجةرعشلكتحت»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو

نعرتتسمعضومىلإدصقيلفةيوطرلاعاطقناوءةدوارملادعبةبانجلانملسغلاناسنإلادارأ
ًاثالثهيديلسغيولجوزعهللايمسيمثهنيمينعءانإلاعضيومحتسملاىلعدعقيلف«سانلا
امكةالصلاءوضوًاضوتيمث«هبتناكنإةساجننمهندبىلعامليزيوانفصوامكيجنتسيمث

[1/۳۳۷]ءامللةعاضإلاك/ضرألاىلعامهعضومثامهلسغنأوءامهرخؤيهنإف؛هيمدقلسغالإقبس

هقشىلعءاملاٌبصيوءهنمايمبادبيمثءهلسفغيفهسأرمأبأدبيمثقشنتسيو«ضمضمتيمث
رعشللخيوءربدأاموهندبنملبقأامكلديمثثالثرسيألاهقشىلعمثءاثالثنميألا

يتأيىتحهنطبوهرهظىلعبصيوءفخوأاهنمفكامتبانمىلإءاملالصويوءسأرلا

لسغيفًاردحتمعضوملانوكينأالإهيمدقلسغيفهعضومنعىحنتيمث؛هدسجرئاسىلع
نإوءءوضولادعيلفكلذلعفنإف«لسفلاءانثأيفهركذسمينأقتيلوهريغيفوأهيفهيمدق
ندبلافطاعمدهعتيولوألاهءوضوضقتنانإالإكلذهيلعسيلو«نسحفلسفلادعبًاضوت

رئافظضقنةأرملاىلعسيلوءهندبنمرهظاملسغالإهيلعسيلو«هترسيفهديلخديو
.”ملعأهللاواهضقنتلفرعشلاللخىلإلصيالءاملانأتملعاذإالإاهسأررعش

هملعنمةرخألاقيرطيكلاسلهنمدبالاماهنمانركذءوضولاولسفلاةنسهذهف
ىلإاهيفعجريلف«لاوحألاضراوعيفاهيلإجاتحييتلالئاسملانمكلذىوساموءهلمعو

.هقفلابتك

رارمإعملسغلابندبلاباعيتساوءةينلا:نارمألسغلايفهانركذامةلمجنمبجاولاو

هيلعقلطنيامحسموءنيقفرملاىلإنيديلالسغوءهجولالسغوءةينلا:ءوضولانموءديلا
.نيبعكلاىلإنيلجرلالسغوسرلانممسالا

حسموقاشنتسالاوةضمضملانماذهىوسامونيتبجاواتسيلفتالاوملاوبيترتلاامأو
."ملعأهللاوبابحتساوننسكلذريغونينذألا

N]/۳۳۸[‹ضيحلاو‹نيئاتخلاءاقتلالوءينملاجورخبلسفغلا:ةعبرأ/بجاولالسفغلاو

فوقولومارحاللو‹نيديعللو‹ةعمجلللسغلاک:هنسلاستغالانمهادعامو‹سافنلاو

.ةكملوخدلوءةفلدزملاتيبملوءةفرع

.(۱/١۱۳)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار()

.(١/١۳٠)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار()



ريغملسأاذإكرشمللوءلوقىلععادولافاوطلوءقيرشتلامايألاستغا:ةثالثو

بحتسموةنّسانركذاملكفءمجتحانملوتيملسغنملوءقافأاذإنونجمللو«بنج

.”قيفوتلاهللابو

مميتلاةيفيكيف:عيارلالصفلا

3eگرکسس.َ ± 2 - 4o اوُمَمَيَفءاَماوُدحَتملف:هلوقىلإ«رفَسٰىلَعؤاىضْرَممُتْنُكْنِإَو»:ىلاعتهللالاق
8ابيَطديم

يفرصتقينأيغبنيو.«ًاروهطاهبارتوًادجسمضرألايلتلعج»:مالسلاهيلعلاقو

لامعتساهيلعرذعتنمنأملعاءةرخالاقيرطكلاسبهنمدبالامىلعًاضيأةراهطلاهذه

ناكوأءهلسباحودعوأعبسنمهيلإلوصولانعهعنمعنامبوأبلطلادعبهدقفبءاملا

الإهلهعيبنمعنتمافءهريغلًاكلمناكوأهقيفرشطعوأهشطعلهيلإجاتحيرضاحلاءاملا
داسفهعمءاملالامعتسانمفاخضرموآحورقوأحورجهبناکوآءهلثمنمثنمرثکأب

هنإف«ضرملاةدايزوأءربلاريخأتفاخوأ؛عضوملاكلذلزعهلنكيملو«هئاضعأضعب

هذهدحأبءاملالامعتسانمًاسيآناكنإفءةضورفملاةالصلاتقولخديىتحربصي

ةيثلاونيلفءرابغلاهنمروثيوتابنلاوثرحللحلصييذلارهاطلابارتلاىلإدصقيلف.راذعألا

هللةعاطةالصللمميتأو‹ثادحألاعيمجاذهيمميتبعفرا:هسفنيفلوقيوكلذيف

نيبًاقّرفمناتسباي/امهوهيفکعمهيديعضيلوءهللامسب:لقيلو.مالسلاهيلعهلوسرلو[ب/]

ًافيفخًاضفنامهضفنيو«ضعبىلإامهضعبنرقيوامهعفريمثسبايلابارتلاىلعهعباصأ

اميهوةرتولاعاريلوءهيفوتسينأىلإهالعأنمهيديبارامهلًابعوتسمههجوامهبحسميف

انركذاملصحيفكوأفخروعشلاتحتامىلإرابغلالاصيإفلكتيالو«نيرخنملانيب

برضيفبارتلاىلإامهدريمثءربكأهللا:هجولاىلإامهعفرينيحلقيلوءةدحاولاةبرضلا
ىنميلارهاظىلعىرسيلامضيفهيماهبإدنعنمامهلًانراقامهعفريمث«ىرخأةبرضامهب
ًاطخأنإوكلذك.ىرسيلافكرهاظىلعىنميلاهفكبلمعيمثفكلارهاظىلغاهبرميو

يفهعباصأنيبللخينأهيلعسيلو«ءأزجأدقف«بارتلاهبصيملءوضولاعضاومنمًاثيش
هلفمميتلاكلذبةضيرفلاىلصاذإف؛لسغالحسماذهنل؛رثألايفتدجواميفمميتلا

.قباسلاردصملابابلايفعجار)۱(

.1٦:ةيالاةدئاملاةروس)۲(



۳۰۹ةالصلاةرطنق

.ملعأهللاوةيناثللمميتلاديعينأيغبنيفنيضرفنيبعمجيملنإفءءاشفيكلفتتينأ

لصف

وأهئوضولاحبحصتسينأءاملادقفدنعبارتلاوأىاملابرهطتملاىلعبجيو

تلطبالإواهبنايتإلاهيلعبجوهتراهطضقنيامهيلعأرطنإوءةالصلالعفدنعهمميت
ةراهطلاضقنييذلاو.«ءأاضوتيىتحثدحأنمةالصهللالبقيال»:مالسلاهيلعهلوقلهتالص

ةهجيأىلعو؟تجرخعضوميأنمدسجلانمجرختةساجنلكوهمميتلاوأءوضولانم
نمتناكوأءمدلاو«يدولاو«يذملاوءينملاوءلوبلا:لثملبقلانمتناكءاوس؟تجرخ

‹فاعرلاك:فنألانمتلاسوأ.اهريغوحيرلاوءةاصحلاوءةبادلاوءمدلاوطئاغلاك:ريدلا

٤٤٠/1]هيلعبلغيذلاديدصلاومدلاك:حرقوأحرجنمتحفسوأسلقلاوءيقلاك/مفلانموأ

اهريغوأساجنألاهذهنمةساجنلككلذكوءةماجحلاودصفلاك:دسجلارئاسنموأءمدلا

ريغًاتيملسغوأ«بطرلاسجنلاهسملك:هرايتخإبهتقالءاوس«هريغنمءىضوتملاندبيقالت
هيلإمدلاوألوبلاريطيفحبذتوألوبتةبادك:هرايتخإريغبهتقالوأ«كلذهبشأاموأ«يلوتم

نسماذإكلذهبشأامو«بارشلاوماعطلانمسوجنملاو«ريزنخلامحلكلذكو.هدسجسميف

.هندي

مونوأ«ماسربضرموأءركسوأنونجوأءءامغإبلقعلالاوزًاضيأءوضولاضقنيو
جرفلانيبوهنيبلثاحريغنمهفكنطاببًارشابمجورفلاسمكلذكو.كلذهابشأوًاعجطضم

كلذكوءهتروعنمطئاغلاعضوموأ«ركذلاسماذإاذهوءادمعوأناكًاطخءوضولاضقني
ريغىلعكلذسماذإ«تايبنجألاءاسنلانادبأكلذكو.اهسماذإءوضولاضقنتهريغةروع

مراحملاتاوذكلذكوءجرفلاالإاهندبسمنمضقنيالهنإف؛ةمألاالخامةجلاعملاليبس
لوقوءملسملاةبيغكلذكو."هيلعضقنالفهتريرسوأهتجوزلبقنإامإو«لاحلااذهىلع
نمعيمجوءلافطألاوءمئاهبلانعلوءةميمنلاوءيربلاناتهبو«تانصحملافذقو؛بذكلا

.ءوضولاضقنيكلذلكاهئامسأحبقأبجورفلاةيمستوءهللابكرشلاونعللاقحتسيال

‹نينثانمرسلاو«ملسملاةبيغلثم:هعامتسالحيالامعيمجىلإعامتسالاكلذكو
]٤1/۳.ءوضولا/ضقنيكلذريغوءءانغلاو«حونلاعامتساورامزملاووهللاو

.ريسيعسوتب(۱/٣۱۳۲)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار)۱(

كلذسكعىرييذلامزحنباهيففلاخمراحملانموأتناكةيبنجأةأرملاسمةيحاننمهلاقاملك()

.هللاامهمحروانمحر

 



؛ءوضولاضقنيهتريرسوأهتجوزوأهسفنريغنييمدالاتاروعىلإرظنلاكلذكو
.ملعأهللاوانباحصأدنعءوضولاضقنياذهلكحابمريغباتكرسيفرظنلاكلذكو

اهنمدبالامنادبألاىلعةرهاظلاتاراهطلاو«تالضفلاو«تاساجنلانمانركذدق

قالخألانمهخاسوأوءهتالضفو‹نطابلاتاساجننأاوققحتيلوءةرخألاقيرطىكلاسل

قيفوتلاهللابوىصحتنأنمرثكأاهنمفظنتلابجييتلاةدسافلاتاداقتعالاوقمومذملا

ةالصلارارسأاهولتيهيبندمحمىلعةالصلاوهنوعنسحوهللادمحبةراهطلارارسأتلمك

.هللاءاشنإ

اهلئاضفواهرارسأركذيفةالصلاةرطنق

هللامدقتاعاطلاةّرغو«تايرقلاةدّيسوءنيقيلاماصعوءنيدلادامعةالصلانأملعا

ةمزالًاطورشاهلهللالعجوءالعفرسيأوالمعلهسأةالصلانأل؛مايصلاىلعاهضرفىلاعت

هضرفءادألةراهطلاوهبرءاقللةفاظنلادبعلاميدتسيلانمدقامك«سجنةلازإو«ثدحعفرنم

هظافلأزاجعإبربتعيو«هيهاونوهرماوأنمهيفامربدتيللّزتملاهباتكةوالتىلاعتاهنمضمث
ًابيساهتاقوأعباتتوءاهنامزأفدارتنوكيلةفدارتمنامزأوءةبتارتاقوأباهقلعمثهيناعمو

ةبغرلاعطقنتملاذإفءهيف/ةبغرلاالوهنمةبهرلاعطقنتالفهيلإلاهتبالاو؛هلعوضخلاةمادتسال[ب/]

نممثءزاوجلالاحنعاهيفريصقتلاوألامكلاىلعاهؤافيتسانوكيءامهفعضوةبهرلاو

اطسقباوثلانممهللعجوالفنةضيرفلكسنجنممهللعجنأهقلخبهناحبسهللافطل

‹هكراتنعباقعلاعضيوءهلعافباوثفعاضيلًارشعةنسحلابمهللعجوءبدنهيلإمهبدنو

ةالصلالامعأنمهنمفلكمللدبالامىلعنورصتقمباتكلااذهيفهللاءاشنإنحنو
صالخإلاوعوشخلايناعميفةيفخلااهيناعمقئاقدنعنوفشاكوءةنطابلااهرارسأوةرهاظلا

:”باوبأةتسىلعهللاءاشنإكلذنوبترموهقفلابتكيفاهركذبةداعلارجتملامةينلاو

.ةالصلالضفو«ناذألالضفو«دجسملالضفيف:لوألابابلا

.ةالصلايهانموةرهاظلالامعألاريسفتيف:يناثلابابلا
.ةيفخلاةنطابلااهلامعأيناعمفشكيف:ثلاثلابابلا
.ةمئألاىلعاموءاهيفةمامإلاةيفيكيف:عبارلابابلا
.ةبحتسملااهبادآواهننسوءةعمجلاةالصيف:سماخلابابلا

.(١/١٤٠)ءايحإلاعجارباوبأةعبسىلعهباتكيفكلذيلازغلابتر(۱)



۱١۳۱ةالصلاةرطنق

.اهيفبوغرملالفاونلاوءةنونسملاتاولصلايف:سداسلابابلا

عوكرلاوعوشخلالضفوءةالصلالضفوءناذألالضفوءدجسملالضفيف:لوألا

.ةعامجلاةالصوءناكرألامامتإو؛دوجسلاو

:لوصفةتسىلعلاحلااذهىلعبابلااذهلمتشيف

ناذألالضفيف:لوألالصفلا

.ةيآلا”ًاحلاَصَلمَعَوهللاىِاَعَدنممًالْوَقُرَسحَلنَمَو:هناحبسهللالاق

.ةيآلا”«ءًالّصلأىلإمُدانارو:ىلاعتلاقو«نينذؤملايفتلزناهنأليقف

[٤٣٤۱/۳]ةثالث»:لاقهنألَكهللالوسرنعهنعهللاىضرسابع/نبانعوءناذألاءادنلابدارأ

نيباممغرفيىتحباسحمهلانيالوعزفمهلوهيالدوسأكسمنمتبيثكىلعةمايقلاموي
يفنُدألجرو«نوضارهبمهوًاموقهبٌمأو«لجوزعهللاهجوءاغتبإنآرقلاأرقلجر:سانلا

يفقزرلابىلتبالجروءههجوءاغتباهللاىلإاعدوًامعطهناذأىلعذخأيالنينسعبسدجسم

.الومقحیدو«هيرةدابعنعكلذهلغشيملفايثدلا

مويهلدهشالإءيشالو«سنإالونجنذؤملاتوصعمسيال»:لاقهنألِيهنعو
.“”ءةمايقلا

.*«هناذأنمغرفيىتحنذؤملاسأرىلعنمحرلادي»:لاقهنأيهنعو
يفهمدبطحشتملاديهشلاكبستحملانذؤملا»:لاقهنألِيهنعرمعنبانعو

.«هربقيفدوديملتاماذإف«سبایوبطرلكهلدهشيوهناذأيفمادامهللاليبس

الوءحجحأالنأتيلاباملًانذؤمتنكول:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبهللادبعنعو

.دهاجأالورمتعأ

.۳۳:ةيألاتلصفةروس(١)
۸٥.٠:ةيآلاةدئاملاةروس(۲)
وهوارصتخمرمعنباثيدحنمهنسحويذمرتلاهاور:(۱4/۱)هوحننعينغملايفيقارعلالاق()

.(يلازغلايأ)فلؤملاهركذامموحنبيناربطللريغصلايف
.دیعسيبآثيدحنميراخبلاهاور:عضوملاسفنيفلاقو)4٤(

ثيدحنمهدنسميفديعسنبنسحلاو؛طسوألايفيناربطلاءاور:(١/46٤۱)ينغملايفيقارعلالاق)0(

.فيعضدانسإبسنأ



ةالصلاةرطنق۲\۳

بصتنأالنأتيلابامو«يرمألمكلًانذؤمتنكول:لاقهنأهنعهللايضررمعنعو

رفغامهللا‹نينذؤمللرفغامهللا»:لوقيييبنلاتعمسراهنمایصالوءليلمايقل

.‹نينذؤملل

رمعايالك»:لاقف«فويسلابناذألاىلعدلتجننحنوانتكرتهللالوسراي:تلقف:لاق

ينعي.رانلاىلعهللااهمرحموحلكلتفمهئافعضىلعناذآلانوكرتينامزسانلاىلعيتأيس

.نينذؤملاموحل

هلامشنعوكلمهنیميىلعىلصةالفضرأبىلصنم:لاقهنأبيسملانبديعسنعو
.ةكئالملانملابجلالاثمأهءاروىلصماقأونأاذإفكلم

ةمئألادشرامهللا«نمتؤمنذؤملاونماضمامإلا»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلا/نعو]ب/7٤٤۳

.«نينذؤمللرفغاو

متعمساذإ»:لاقهنأليهنعوةقمايقلامويًاقانعأسانلالوطأنينذؤملانإ:لاقيو

.”«نذؤملالوقياملثماولوقفناذألا

ءآرشعاهبهيلعهللاىلصةالصيلعىلصنمهنإفيلعاولصمث»:رخآثیدحيفو

نأوجرأولجوزعهللادابعنمدبعلالإيغبنتالةنجلايفةلزنماهنإفءةليسولايلهللااولسمث
.(ةعافشلاهيلعتلحةليسولايلهللالأسنمفوهانأنوكأ

.ادريالةماقإلاوناذألانيبءاعدلا»:لاقهنأأَيهنعو

هدحوهللاالإهلِإالنأدهشأانأونذؤملاعمسينيحلاقنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
.(هلرفغًالوسردمحمبوًانيدمالسإلابوًابرهللابتيضر«هلوسروهدبعًادمحمَنأوهلكيرشال

هذهبرمهللاءادنلاعمسينيحلاقنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعرخآثيدحيفو
الإهتدعويذلاًادومحمًاماقمهثعباوةليضفلاوةليسولاًادمحمتآةمئاقلاةالصلاوةماتلاةوعدلا
.«ةمايقلامويةعافشلاهلتلح

هللااهماقأ»:مالسلاهيلعلاقةالصلاتماقدق:لالبلاقاذإناكيهنأيورو
لوقيهنإفنيتلعيحلاىفالإنذؤملالوقيامكلوقينأناذألاعمسنمليغبنيو.«اهمادأو
.ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحال:امهيف

.دیعسيبآثيدحنمهيلعقفتم:(١/١4٤۱)ينغملايفيقارعلالاق()



۳۳ةالصلاةرطنق

ضرألاوتاومسلاتماداماهمادأوهللااهماقأ:ةالصلاتماقدقهلوقيفو

يفةمدقتملاةوعدلابوعديناذألانمنذؤملاغارفدنعو«ترربوتقدص:بيوثتلايفو

.ثيدحلا

[آ/٥٤۳]هللا:برغملاناذأدنعلوقت:نأاهملعمالسلاهيلعهنأاهنعهللايضر/ةملسمأنعو

.”قيفوتلاهللابو.يلرفغافكئاعدتاوصأوكراهنرابدإوكليللابقإاذه

دجسملالضفيفيناثلالصفلا

ىَسَْف٭:هلوقىلإللابنمآنمهللادِجاَسَمرُمْعَياَمَإ»:هناحبسهللالاق نأكيلواىس

.٠"«نيَِنُملانِاونوکب
هللانزالءدجاسملاينعي:توييين:یلاعتلاقو ُهَللَا ناصتومرکتيأ:مفرنأهلل

.ةيألاهشهيفرَكْذْبَو»ىنبت:عفرتليقو«مظعتو

ةاطقفصحفملثمولویلاعتهللًادجسمیبنم»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعيورو

.**”«ةنجلاىفًارصقىلاعتهلهللاىب

٠°”ىلاعتهللاُهَفلأدجسملاَفلأنم»:لاقهنألَهنعو

°”«ناميإلابهلاودهشافدجسملاداتعيلجرلامتيأراذإ»:لاقهنأأَيهنعو

اهيفيراوزنإو«دجاسملايضرأيفيتويبنِإل:لجوزعهللالوقيبتكلاضعبينو
)e۰..۰.ءم..ِ.

'«هرئازمرکینأروزملاىلعقحفيتيبيفينرازمثهتيبيفرهطتدبعلیبوطفاهرامعمه

.(١٤۱ء۱/٤٤٠)نيدلامولعءايحإبابلايفعجار)۱(

.۱۸:ةيآلاةبوتلاةروس(۲)
.٢۳:ةيالارونلاةروس(۳)
نامثعثيدحنمقفتموهورذيبآثيدحنمنابحنباو؛حيحصدنسبرباجثيدحنمةجامنباهاور()

.(١/٠١٠)ينغملايفيقارعلاهلاقءةاطقصحفملثمولوهلوقنود

0(١/١٠)ينغملايفيقارعلاهلاق.فيعضدنسبديعسىبأثيدحنمطسوألاىفىناربطلااور()

عجرملايفيقارعلاهلاق.ديعسيبأثيدحنمهححصومكاحلاوجامنباوهنسحويذمرتلاهاور()

.قباسلا

ىلعًافوقومهوحنبعشلاوفوهو...فيعضدنسبديعسيبأثيدحنمةيلحلايفميعنوبأهاور(۷)

ناملسثيدحنمثيدحلارخآءافعضلايفنابحنٻادنسأو؛حيحصدانسإبيهللالوسرباحصأ

.هفعضو



[ب/٦٤۳]

ةالصلاةرطنق۳

.ادجسملانماهجرخأيذلادشانتلةاصحلانإ»:لاقهنأكيهنعو

نملجرلااهجرخيةاذقلاىتحيتمأروجأىلعتضرع»:لاقهنأرخآثيدحيفو

مثلجراهيتوأةيآوأنآرقلانمةروسنممظعأًابنذرأملفيتمأبونذىلعتضرعودجسملا

.«اهيسن

ًاقلحًاقلحاهيفنودعقيدجاسملانوتأيساننامزلارخآيفيتأي»:لاقهنأيهنعو

.ءةجاحنممهبهللسيلف؛مهوسلاجتالفايندلابحوءايندلامهركذ

.*”«شيشحلامئاهبلالكأت/امكتانسحلالكأيدجسملايفثيدحلا»:ربخلايفو

ىلصيذلاهالصميفماداممكدحأىلعيلصتةكئالملا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«همحراوهلرفغامهللا:نولوقي؛مقيوأ«ثدحيملامهيف

لوقتءةالصلارظتتيهالصميفناكامةالصيفدبعلالازي»:رخآثیدحيفو

.:لاق.ثدحيامو:ليق«ثٍدُحُيوأفرصنيىتحهمحرامهللاءهلرفغامهللا:ةكئالملا

.(طرضيوأوسفي»

.(هظحوهفءيشلدجسملاىتأنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

نألبقنيتعكرعكريلفدجسملامكدحألخداذإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
.٩«سلجي

:لقيلمثأَييبنلاىلعملسيلفدجسملامكدحألخداذإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
.«كلضفنمكلأسأينإمهللا:لقيلفجرخاذإفكتمحرباوبأيلحتفامهللا

:لاقدجسملالخداذإناك:هنأمالسلاهيلعهنعصاعلانبرمعنعرخآثيدحيفو
كلذلاقاذإف:لاق.«ميجرلاناطيشلانمميدقلاهناطلسبوميركلاههجوبوميظعلاهللابذوعأ»

يفيقارعلاهلاق.دانسإلاحيحص:لاقوسنأثيدحنممكاحلاو؛دوعسمنباثیدحنمنابحنباهاور)۱(
.(۱/١١۱)ينغملا

.قباسلاعجرملايفيقارعلاهلاق.لصأىلعهلفقأمل(۲)
.(١/٠15)ينغملايفيقارعلاهلاق.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم(۳)
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.ةداتقيبأثيدحنمهيلعقفتم(8)



0\۳ةالصلاةرطنق

ىلعةدلجلايوزتتامكةماخنلانميوزنيلدجسملانإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.ضبقنتومضنتيأ:يوزتت.«رانلا

هديیفواذهاندجسمیفولیهللالوسراناتآ:لاقهنأهللادبعنبرباجثیدحیفو

لبقأف«ةماخندجسملاةلبقيفىأرفرظنف:لاقرمثلاناولأنمًاعونينعي:باطنبنوجرع

.«هنعلجوزعهللاضرعينأبحأمكيأ»:لاقمثنوجرعلاباهثحفاهيلع
[/۷٤۳]نعالوءههجولبقنقصبي/الفههجولبقهللانإفيلصيماقاذإمكدحأنإ»:لاقن

هعضوو«اذکههبوثبلقیلفةردابهبتلجعنإف‹ىرسيلاهلجرتحتهراسينعقصبیلوهنيمي

.«اريبغينورأ»هکلدمثهيفىلع

هلعجفمالسلاهيلعهذخأف‹هتحاريفقولخبءاجفهلهأىلإدتشييحلانمىتفماقف

.ةماخنلارثأىلعهبخطلمثنوجرعلاسأرىلع
نورياوناک:لاقهنأيعخنلانعو.مكدجاسميفقولخلامتلعجكانهنمف:رباجلاق

.”ةنجللبجومدجسملاىلإةملظملاةليللايفيشملانأ

وأًاريخملعتيلهريغديريالدجسملاىلإحاروأادغنم»:لاقهنألِييبنلاثيدحيفو

.«ًامناغعجريهللاليبسيفدهاجملاكناكءهتيبىلإمجريمثهملعي

.«دجاسملاةرامعيتمأةينابهر»:مالسلاهيلعلاقو

سمخىدحإهللاهقزردجسملاىلإفالتخالانمدأنم:لاقهنأيلعنبنسحلانعو

‹یدهىلعلدتةملكوأافرطتسمًاملعوأ«ةلزنتسمةمحروأفلاىفًادافتسمًاخأ:لاصخ

.ءايحوأةيشخبونذلاكرتيوأ«ىدرنعهفرصتوأ

هللاركذلتلعجامنإ»:لاقو.«نيقتملاتويبدجاسملا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.(ةالصلاو

.وضودجسمل|كلذيفمادامهلنورفغتسييشرعلا

نم:ةئالثنمدجاسملاترهط»:لاقهنأولييبنلانعسابعنبانععيبرلاثيدحيفو

.(١/١١١)ءايحإلايفيلازغلاهركذ()
.قباسلاردصملاعجار)۲(



ةالصلاةرطنق٦۳

.«قوساهيفنوكيوأ«قيرطاهيفذختيوأءةلاضلاباهيفدشنينأ

.دجسملاباوبأىلعةلاضلاداشنإنمسأبالو:سابعنبالاقو
.سدقملاتيبيفانتفأهللالوسراي:تلاقاهنأ/ييبنلاةالومةنوميمنعو]ب/٨٤۳]

اوٹعباف٠هيفاولصتوهوتأتملنإف».ایرحكاذذإدالبلاتناکو.«هیفاولصفهدأ»:لاق

ديبشتبترمأام»:مالسلاهيلعيبنلالاق:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعو

.ادجاسملا

يهنعسنأثيدحيفوء«ىراصنلاودوهيلاتفرخزامكاهتفرخزتل:سابعنبالاقمث
.«دجاسملايفسانلاىهابتيىتحةعاسلاموقتال»:لاقهنأ

ضبارميفيلصيوءةالصلاهتكردأثيحيلصيأَييبنلاناك:لاقهنأسنأثيدحيفو

.«اڏهمكطئاحبينونماث»:مهللاقفراجنلاينبىلإلسرأفدجسملاءانببرمأهنأمث«منغلا

.هللاىلإالإهنمثبلطنالهللاو:اولاقف

مالسلاهيلعرمأفلخنهيفناکو«برخهيفتناکو«نيكرشملاروبقهيفناكو:سنألاق
هيتداضعاولعجوءدجسملاةلبقلختلااوفصفعطقفلختلابو«تيوسفبرخلابوتشبنفروبقلاب
.ةراجح

نمهدهعىلعهيراوستناكمالسلاهيلعيبنلادجسمنإ:لاقهنأرمعنباثيدحيفو

هنعهللايضرركبيبأةفالخيفترخناهنإمث‹لختلاةديرجبللظمءالعأ؛لخنلاعوزج

لزتملفرجألاباهانبفنامثعةفالخيفترخناهنإمث؛لخنلاديرجبو«لخنلاعوذجباهانبف
.نآلاىتحةتباث

هيلعيبنلادهعيفهناينبىلعهانبورمعهيفدازو«رکبوبآهيفدزیمل:رخآثیدحيفو
.هدمعداعأو‹ديرجلاونبللابمالسلا

ةراجحلابهرادجینبو«ةريثكةدايزهيفدازفنامثعهریغفبشخهدمع:دهاجملاق

.ملعأهللاو‹جاسلابُهَفَقسو.ةشوقنمةراجحنم :دهاجملاق/-هدمعلعجوءةشوقنملا[ب/]

؛دجسملايفتافارشلاوقيوازتلااورذحا:لاقفهتاضقضعبىلإبتكيلعنأیوریو
.مجدجسملانإف



۳۷ةالصلاةرطنق

.اهلنورقاليتلاءامجلاةاشلاك:ليق

.ثيدحلا(ًادجسمضرألايلتلعج»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو

الإضرألاعاقبنمةعقبيفةدجسهللدجسدبعنمام:لاقهنأيناسارخلاءاطعنعو
.توميمويهيلعتكبوءةمايقلامويهلتدهش

.ةرشعيتنئابىلصملايفوءةالصنيرشعوعبرأبدجسملايفةالصلا:لاقيو

نمهاوساميفةالصفلأنمريخمالسلاهيلعيبنلادجسميفةالصلا»:ثيدحلايفو
هللاو.«ةالصةئامسمخبسدقملاتيبيفوءةالصفلأةئامبمارحلادجسملايفوءدجاسملا

.ملعأ
الإركذوأةالصباهيلعىلاعتهللاركذيةعقبنمام:لاقهنأكلامنبسنأنعو

عبسنماهاهتمىلإاهيلعلجوزعهللاركذبترشبتساو«عاقبلانماهلوحامىلعترختفا
ضرألاهلتفرخزتالإموقيدبعنمامو«نيضرأ

(۱)

مصرألنالسيلعيكيدياتامان:لاقهنآبلاطيب|نبيلعنعو

)۱(

)۷(

)۳(

)4٤(

)0(

)1(

لطأاولعاميدرأقرأيلعىك:نق

اهتبوقعوتاولصلاةليضفيفثلاثلالصفلا

[0٥1/۳] .اتوقومًاضرفيأ«اتوُقوَمًاباتكنينمؤملاىلَعتناكةالّصلانإ:ىلاعتهللالاق/

.ةيآلا”تاولَصلَاىلَعاوظفاَح:ىلاعتلاقو
.*”4راهَّتلايفرطةَالّصلاْمَِأ»:مالسلاهيلعهيبنلىلاعتلاقو

.راصتخاببابلااذهيف(۱/٠١٠٠١١٠)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار

.۲۹:ةيالاناخدلاةروس

.راصتخاببابلااذهيف(١/٠١٠٠١١۱)يلازغللنيدلامولعءايحإعجار
.١١٠:ةيألاءاسنلاةروس

.۲۳۸:ةيآلاةرقبلاةروس
.١۱۱:ةيآلادوهةروس



ةالصلاةرطتق۳۱۸

.٩«اهْبلَعُرطضاَوِالَصلابَكَلْحَأماو:لاقو

والصلبيِناَصْوَأَو»:دهملايفملكتنيحمالسلاهيلعىسيعنعةياكحىلاعتلاقو
.احتشدامةاكَرلأَو

4اکاوٍةَالَصلابُهَلَْأرميناكو:مالسلاهيلعليعامسإنعًاربخمىلاعتلاقو
.ةيالا

ماقإَوِتاَرْيَحْلَالفمهيَحْوأَو»:مالسلامهيلعءايبنألانعًاربخمىلاعتلاقو
.ةيألا'”ڳةالّصلا

ءيشلكل»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعحصو.باتكلاهبلوطياممهذهلاثمأيف

.«مكاقتأهللادنعمكريخو‹عوشخلاةالصلادومعوءةالصلانيدلادومعوءدومع

الوهلءوضوالنملةالصالوهلةالصالنملناميإال»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«هللامراحمنعفكلابالإموصالوهلموصالنملةالصالوءوضو

.“°ناميإلامدهدقفاهكرتنمف‹نيدلادامعةالصلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

ءاتيإوءةالصلاماقإوءىلاعتهللادحوينأىلع:سمخىلعمالسإلاينب:لافو

.«اليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحوءناضمررهشمايصوءةاكزلا

.«نوهأهللاىلعناك«هتالصهيلعتناهنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

هبعفريواياطخلاهبهللاوحميامىلعمكلدأالا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
ةرثكو«هراكملادنعءوضولاغابسإ»:مالسلاهيلعلاقهللالوسرايىلب:اولاق.«؟تاجرللا

.«ةالصلادعبةالصلاراظتنإو«تاملظلايفدجاسملا/ىلإىطخلاا[ب/۱]

ىلإناضمروءةعمجلاىلإةعمجلاو«سمخلاتاولصلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.۱۳۲:ةيآلاهطةروس(١)
.۳۱:ةيآلاميرمةروس(۲)
.0:ةيالامیرمةروس(۳)

.۷۳:ةيالاءايبنألاةروس()

مكاحلالاقرمعثيدحنمفيعضدنسببعشلايفيقيبلاهاور:(١/146)ينغملايفيقارعلالاق(٥)
هنإطيسولالكشميفلاقفحالصلانباهيلعفقيملو؛رمعنباءاورولاق؛رمعنمعمسيملةمركع
.فورعمريغ



۳۹ةالصلاةرطنق

ءرونةالصلا»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو.رئابكلاتنبتجااذإنهنيباملتارفكمناضمر

."«كيلعوكلةجحنآرقلاوءايضربصلاو«ناهربةقدصلاو

ةبوتكمةالصىلإًارهطتمهتیبنمجرخنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعةمامأيبآنمو

جاحلارجأكهايإالإهبصنيالىحضلاحيبستىلإجرخنموءمرحملاجاحلارجأكهرجأف

.«نييلعيفبتكاهيفوغلالةالصرثأىلعةالصوءرمتعملا

اورفاسواوحصتاوموصوءاوحجنتاولصءاوحلفتاوكز»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.(اومنغت

يفنوعمتجيفراهنلابةكئالموءليللابةكئالممكيفنوبفاعتي»:لاقمالسلاهيلعهنعو

:نولوقيف؟يدابعمتکرتفيكمهبملعأوهومهبرمهلأسيفمكيفاوتابنيذلاجرعيفرجفلاةالص

.(نولصيمهومهانيتأونولصيمهومهانكرت

تاولصسمخ»:لاقهنأیهللالوسرنعتماصلانبةدابعنعبيبحنبعيبرلا

هلخدينأدهعهللادنعهلوءاجًائيشنهقحنمصقننموةنجلاهلخدينأدهعهللادنع
)»انلا

۰ر

يقوىّفَونمفلايكمةالصلا»:لاقهنأهللاهمحريسرافلاناملسقيرطنميهنعو
.افوقومناملسنعديزنبرباجهاور.«نيففطملايفهللالاقاممتملعدقفففطنموهل

[۲١1/۲]تغلباممكيرديامو»:مالسلاهيلعلاقفامهدحأكله/هدنعناوخأركذدقووليهنعو

سمخمويلكهيفمحتقيمكدحأباببرمغبذعرهنلثمكةالصلالثمامنإءهتالصهب

سمخلاتاولصلانإف»:اَلاقءءيشال:اولاق.«ءيشهنردنمیقبیكلذنورتامف٤«تارم

.(هتالصهبتغلبامنوردتالمکنإفءنرللاءاملابهذيامكبونذلابهذت

ء(5۹۸)ننسلايفهجامنباو(١٠٠١١ء٤۱)ةراهطلاحيحصلايفملسم:دنعثيدحلافارطأ(١)

٠(۲/66)يقهيبلاوء(٤٠۲)حيحصلاعماجلايفيذمرتلاو

ء(۷٠٠۳)حيحصلاعماجلايفيذمرتلاوء؛(١٠٠مقر١ب)ةراهطلاحيحصلايفملسم:دنعهفارطأ(۲)

ننسلايفيمرادلاو‹(٢٠4۲ء۲۸۰)نشسلايفهجامنباوء(١بةاكزلا)ىتجملايفيئاسنلا

(۷/۱١۱).

يفدمحأوء(۱/٠۲۳)ىبتجملايفيئاسنلاوء(٤١٤۱)ننسلايفدواديبأ:دنعثيدحلافارطأ(۳)
.(۳۸۹)دنسملايفيديمحلاوء(۳۱۱/۱)نتسلايفيقهيبلاو«(٥/١۳۱٠۲۱۹)دنسملا



ةالصلاةرطنق۳

‹اهدودحباهتقولاهيلعظفاحواهظفحنمفناميإلاملعةالصلا»:لاقمالسلاهيلعهنعو

.؟نمؤموهفاهنتسوءاهضئارفو

.`«اهنوعيطتسيالحبصلاوةمتعلادوهشنيقفانملانيبواننيب»:لاقمالسلاهيلعهنعو

نمءيشبلجوزعهللابعيملتاولصللعيضموهوهللايقلنم»:لاقهنألِيهنعو

.(هتانسح

.°"«اهتيقاوملةالصلا»:لاقف؟لضفألامعألايأ:لئسهنأيهنعو

ًارونهلنكاهتيقاومواهروهطلامكإبسمخلاىلعظفاحنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«ناماهونوعرفعمرشحاهعّيضنمو؛ةمايقلامويًاناهربو

.”ةالصلاةنجلاحاتفم»:لاقهنأويهنعو

نمهيلإبحأديحوتلادعبهقلخىلعلجوزعهللاضرتفاام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

مئاقودجاسمهنموعكارمهنمفهتكئالمهبدبعتلاهنمهيلإبحأءيشناكولوءةالصلا
.ەدعاقو

يذلادهعلا»:مالسلاهيلعلاقو.ءرفكةالصلاكرتنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.ارفکدقفاهکرتنمفةالصلامككرتمكنيبواننيب

الإرفكلاودبعلا/نيبسيل»:لاقمالسلاهيلعهنعدانسإبعيبرلاقیرطنمرخآربخيفو[ب/۳۴]

.«ةالصلاهكرت

ةالصلاكرات:اولاقمهنأءاهقفلاونيعباتلاوةباحصلانمةعامجوبلاطيبآنبيلعنعو

.رفاک

.ناميإلانمجرخدقفةالصلاكرتنم:ًاضيأيلعنعو

.(۳/5۹)ننسلايفيقهيبلا؛(٠٥)دنسملايفيفاشلاو‹(۱۳۰)ًاطوملايفكلام:دنعهفارطأ(۱)

.دوعسمنباثيدحنمهيلعقفتم:(۱/١۱4)ينغملايفيقارعلالاق(۲)

يقارعلاهلاق.ةياورلايفًالخادسيلنكلويذمرتلادنعوهوءرباجثيدحنميسلايطلادوادوبأهاور(۳)
.قباسلاردصملايف

هلاق.رمعنباثيدحنممكاحلادنعوءرياجثيدحنميناربطلادنعثيدحلارخآوءاذكههدجأمل()

.قباسلاردصملايفيقارعلا

.(١/۷٤1)ينغملايفيقارعلاهلاقهوحننع.لاقمهيفدانسإيءادرللايآثيدحنمرازبلااور(0)

 



۳۲۱ةالصلاةرطنق

ناوكذنبملاسنبةرامعنبرمتعملانعهللاهمحريدبعلاليحرلانببوبحمنايفسوب

.ةالصلاكرتنممظعأبنذبدبعهللايقلام:لاقيلالهلا

.نينمؤملاريمأايةالصلا:هلليقفهنأهللاهمحرباطخلانبرمعنعو

.ةالصلاكرتدحألمالسإلايفظحالومعن:ًامدثعبنيهحرجولاقف

.وليدمحمةمذنمءىربدقفًادمعتمةالصلاكرتنم»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو

هنمتلبقةماتتدجونإفءةالصلاةمايقلامويدبعلالمعنمرظنياملوأنأىوريو

.هلمعرئاسدروهيلعتدرةصقانتدجونإوءهلمعرئاسلبقو

يدنعمكرومأمهأ:نأهلامعىلإبتكيناكهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو

.عيضأاهاوساملوهفاهعيضنموءظفحأاهاوساملوهفاهيلعظفاحواهظفحنمفءةالصلا

ضعبمهعيبيضتبميلألاباذعلاوءديدشلاديعولابمهدعوتومهمذوًاماوقأهللاباعدقو
:هلوقىلإ€ةالّصلااوُماَضَأفْلَحْمِهِدْعَبنمَفلَحَ»ل:لاقف؟اهلكراتلافيكفاهقوقح
ً4.

َفْوَسَف:هلوقوءاهتيقاومواهدودحاوعّيضيأاهوعاضأ:لاقزيزعلادبعنبرمعنعو

.منهجيفًايداو:ليق«ايَعَنْوَقل

٢٤٥1/۳[ .ةيآلا؟نيلَصُمْلللوقو/:ىلاعتلاقو

فكلابهرمأيملوءهللابرفكلالهأيففيسلاعضوو؛ودعلاداهجبهيبنهللارمأدقو

ْنَف:هلوقىلإَنيِكرْشُمْلاوفا:ىلاعتلاقفهبناميإلاباهنرقوةالصلاةيدأتدعبالإمهنع
.ةيآلا”4الّصلااوُماََأَواوات

(۱)

(۲)

)۳(

€3

)0(

١(

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.تاقثهلاجروهوحنبنميأمأثيدحنميقهيبلاوءدمحأهاور

هدانسإححصومكاحلاوءنئسلاباحصألو«فيعضدانسإبديعسيبأثيدحنمتايرويطلايفءانيور
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.ةريرهيبأثيدحنمهوحن

.۹٥:ةيآلاميرمةروس
۹٥.۰:ةيالاميرمةروس

.٤:ةيالانوعاملاةروس

.٥:ةيآلاةبوتلاةروس

 



۳Y۲ةالصلاةرطنق

ريغلتقفباطخلاليلدبتبثفنيلصملالتقنعىهن:هنأمالسلاهيلعهنعءاجو

نإفءةالصلاكراتةباتتسإبهاذملالكنمةمألافلسرثكأهيلعيذلانأيرمعلف‹نيلصملا

.هقنعتبرضالإوىلصوعدتراوبات

قزرلابكيتأيىلاعتهللانإف؛ةالصلابكلهأرم:ةريرهابأاي»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.٩«بستحتالثیحنم

ىلإاوموق:لاقةالصلاترضحاذإ:انغلباميفهنعهللايضرقيدصلاركبوبأناكو

.اهوئفطافاهومتدقوأيتلامكران

اهيلايلعممايآهنالنةالصلابنواهتنم:لاقهنأهنعهللايضررديبآٹیدحيفو

يفثالثوهربقيفثالثوءهتومدنعثالثوءهتایحيفتسةلصخةرشعسمخبهللاهبقاع

.رشحملا

ءههجونمنيحلاصلاميسعزتيوءهرمعوءهقزرنمةكربلاعزنيف:ةايحلايفيتاوللاام

.هلمعباودجيالو؛ۋاعدباجتسيالو

.ًاليلذءًاناشطعءًاعئاجتوميهنأف:توملادنعيتاوللاامأو

.ةمايقلاموقتىتحخزربلايفهباذعوهتملظوربقلاقيضيف:ربقلايفيتاوللاامأو

.هيلعهللاضرتفاامعّيضنمءازجاذه

.«امهيلصينيتعكرىفهلنذؤينأنمًاريخدبعلاىطعأام»:لاقهنأمالسلا/هيلعهنعو[ب/٥۳]

برلاتاضرمةالصلا»:ٍَيهللالوسرلاق:لاقهدجنعهيبأنعدمحمنبرفعجنعو
يفةكريوءلامعألالوبقوءءاعدلاةباجإوءناميإلالصأوءايبنألاةنسوةكئالملابحو
ءتوملادنعاهبحاصلميفشوءناطيشلاةيهاركوىادعألاحالسوءنادبألاةحارو«قزرلا

اذإف«هربقيفهلرئازو؛هعمسنؤمو«ريكنوركنمباوجو؛هبنجلشارفوءربقلايفجارسو
نيبیعسيارونو«هندبىلعًاسابلوءهسأرىلعًاجاتوهفوفالظةالصلاتراصةمايقلاتناك

ىلعًازاوجوءنازيملاىفًالقثوءىلاعتبرلايدينيبةجحوءرانلانيبوهنيبارتسو«هيدي

.(١/۱4۷)ينغملايفيقارعلاهلاق.لصأىلعهلفقأمل(١)
.(١/١٤۱)ءايحإلايفيلازغلاهركذ(۲)



۳Y۳ةالصلاةرطنق

اهيف«ءاعدوةءارقوميظعتوءديجمتوءحيبستوءديمحتةالصلانأل؛ةنجللًاحاتفموءطارصلا
.ءالبلاهنعفرصياهبوىلعألاكلملاىلإدبعلالصوتي

ىلإتعفترامثهيلجرماهبإيفةحرقهبتلزنمالسلاهيلعمدآنأ:ربخلايفيكحامك

تلزنفيلصيماقمثءهيتبكرىلإتلزنفيلصيماقفءهيوقحىلإمثهيتبكرىلإتعفترامثهيمدق

.هدسجعیمجنمتبهذفيلصيماقمثهيمدقىلإ

ءوضولانسحأفدبعًاضوتام»:لوقيٍيَيهللالوسرتعمس:لاقنافعنبنامثعنعو

.«ىرخألاةالصلانيبوهنيبامهلهللارفغالإةالصلاىتأمث

[٢٥٥/1]لِْمُمُكاإ/:هلوقيفةدئاملاةروسيفوهاذإف«ىلاعتهللاباتكيفكلذتسمتلاف

.€۷ْمكْلَعهَمْعنميلو»:هلوقىلإ€ءالّصلا
.ةرفغملامامتإو«بونذلانممهريهطتنيلصملاىلعةمعنلامامتنأتملعف

؟تيبلاىفنم:لاقفراصنألانمالجرةافولاترضح:لاقهنأبيسملانبديعسنعو

ہردصىلإهنباهدنسأف.ىنودعقا:لاقف.دجسملاىفكؤاسلجوكناوخإوكلهأ:اولاقف

امًاٹيدحمكثدحأينإامأ:لاقف.ًاريخ:اولاقومالسلاهيلعاودرفموقلاىلعملسوهينيعحتفف

تعمس:ًاباستحاوًاناميإالإهبمكثدحأاموأَيهللالوسرنمهتعمسذنمًادحأهبتثدح

ةعامجيفيلصيدجسملاىلإجرخمثءوضولانسحأفًاضوتنم»:لوقيٍَيهللالوسر

هنعتيحمالإىرسيلاهلجرعضيالوءةنسحهلتبتكالإىنميلاهلجرعفريمل؛نيملسملا

.هلرفغدقوفرصناةالصلاىلصاذإف«دعابتيوأبرتقيلفدجسملايتأيىتحةئيس

تطحنادجساذإفهسأريفناسنإلااياطخنإ:لوقيانغلباميفرمعنبهللادبعناكو

|.هسأرنماياطخلاوبونذلا

هللالوقيةالصلاةمايقلامويسانلاهيلعبساحياملوأ»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعو
ةصقانتناكنإوءةماتاهوبتكاةماتتناكنإفيدبعةالصىلإاورظناةكئالمللىلاعتوكرابت

هتمةمحرهعوطتنمهضرفاولمكا:لاقعوطتهلناكنإف؛عوطتنمهلامىلإاورظنا:لاق
.ملعأهللاوًاوهساهنمصقنامديري.«هدبعىلع

.٦:ةيآلاةدئاملاةروس()

.(۲/١٠۱)ننسلايفيقهيبلادنعثيدحلافرط()

.انهامضعبهيفو(۱/6٤٠٠١٤۱)يلازغللنيدلامولعءايحإيفبابلااذهعجار(۳)
۲۲/م٠/جتاريخلارطانق



ةالصلاةرطنق٤۳۲

عوشخلالضفيف:عبارلالصفلا

.°”€نيمِشاَحْلاىلَعالإةَريبَكلاهوِةالَّصلأَورْبَصلَباوُنيِمَتْسأَو:ىلاعتهللالاق

نماهلاثمأيف”«َنوُمِئاَعْمهِتالَصيفْمُهَنيِذَلاَنوُنمْؤُمْلَأحْدق:ىلاعتلاقو
ثروأءافئاخًاعشاخبلقلاناكاذإف«بلقلايفتباثلافوخلا:عوشخلاىنعموءتايالا

هتيحلبثبعيلجرىلإرظندقومالسلاهيلعلاقامكحراوجلايفًانوكسوهيفًاظقيتكلذ
.٩«هحراوجتعشخلاذهبلقعشخول»:لاقف

.°”€يركْذِةالّصلامِ:ىلاعتلاقو
.'€يِلفاَعْلَأنمنكنالو:ىلاعتلاقو

4

۰

و۶ :ليق.”«َنوُلوُقَاماوُمَلْعَتىحٰىَراَكُشسْمْتأَوةالَّصلأاوبرََتال:لجوزعلاقو
رکسىلعهيبنتهیفوهرهاظهبدارملانإ:ليقوءاينذلابحنم:لیفومهلاةرثكنمیراکس

رمخلابرشيمللصمنممكف."«نولوُقَياماوُملْعَتىََّح»:لاقفةلغلاهيفنيبذإايلا
اهلةمهلاعمجوهةالصلايفعوشخلا:ءاملعلاضعبلاقوءهتالصيفلوقيامملعيالوهو

نسحونوكسلاهنكلو؛دوجسلاوعوكرلايفعوشخلاسيل:لاقرانيدنبرمعنعو

جاتحي:مهضعبلاقو.كدوجسعضومنعكرصبعفرتالنأوه:ليقو.ةالصلايفةئيهلا
ءماتلانيقيلاوءلاقملاصالخإو‹ماقملاماظعإ:ًاعشاخنوكيىتحلاصخعبرأىلإيلصملا
.لصألاوهاذهوةمهلاعمجو

امهلرفغايندلانمءيشبامهيفثدحيملنيتعكرىلصنم»:ٍوَييبنلانعيوردقو

.4©:ةيألاةرقبلاةروس(١)

.١:ةيآلانونمؤملاةروس(۲)
نبديعسلوقنمهنأفورعملاو«فيعضدنسبةريرهييأثيدحنمرداونلايفميكحلايذمرتلاهاور(۳)

.(۱/١٠15)ينغملايفيقارعلاهلاق.مسيمللجرهيفوفنصملايفةبيشيأنباهاوربيسملا
.١٠:ةيالاهطةروس()

.٢٠۲:ةيآلافارعألاةروس(0)
.4۳:ةيآلاءاسنلاةروس(1)
.4۳:ةيألاءاسنلاةروس(۷)

 



۳Yoةالصلاةرطنق

عضاوتونكسمتةالصلاامنإ»:انغلباميفوييلاقوحيحصلايفيورموهو.«هبنذنممدقت

*"«جادخيهفلعفيملنمف‹مهللامهللا:لوقتفكسأرعنقتومدانتوسئابتوعرضتو/

لبقتامنإءهتالصلبقتلصملكسيل:لاقهنأةفلاسلابتكلايفهناحبسهللانعيورو

.يهجولريقفلاعئاجلامعطاويلعربكتيملو«يتمظعلعضاوتنمةالص

ةماقإالكسانملاترعشأوفاوطلاوحجحلابرمأوةالصلاتضرفامنإ»:ٍولَيلاقو

الوءةمظعبولطملاودوصقملاوهيذلاروكذمللكبلقيفنكيملاذإف«""«ىلاعتهللاركذ
هانعم:لیق.“عّومةالصلصفتيلصاذِإ»:ءاصوأيذلللِيلاقو.كركذةميقامف«ةبيه

كلُِناَسنِلَاَهيَأاي:ىلاعتلاقامكءالومىلإًارئاس«هرمعلعدومهاوهلعدوم؛هسفنلعدوم

.ڳدِالُمَفًاحذككبَرٰىلِإخاك

.”4وتالشْمُكَنَاوُمَلْعاَوهللااوُقَاَو»:ىلاعتلاقو

ةالصلاوءادعبالإهللانماهبددزيملركنملاوان:دايلاقو

.هةلفغلاعمنوكتفيكفتاجانم

ريغبكالومىلعلخدتنأتدرأاذإءمدآنباايكلثمنم:لاقهنأهللادبعنبركبنعو

ىلعتلخددقتناذإف«كبارحملخدتوكءوضوغبست:لاق؟كلذفيكو:ليقتلخدنذإ
.٩نامجرتريغبهملكفنذِإريغبكالوم

نامثعثيدحنمنيحيحصلايفوهوًالسرمميشأنببةلصثيدحنمفنصملايفةبيشيأنباهاور)۱(

ينغملايفيقارعلاهلاق.ريخبالإطسوألايفياربطلادازوايندلانمءيشبهلوقنودهلوأيفةدايزب

(۱/١٥).
ردصملايفيقارعلاهلاقبرطضمدانسإبسابعنبلضفلاثيدحنمهوحنبءيئاسنلاو«يذمرتلاهاور()

.قباسلا

دانسإلاحيحصلاقو؛صاقويأنبدعسثيدحنممكاحلاو؛بويأيآثیدحنمهجامنباهاور(۳)

.قباسلاردصملايفيقارعلالاق.هوحنبسنأثيدحنموءرمعنباثيدحنمدهزلايفيقهيبلاو

٦.٠:ةيآلاقاقشنالاةروس(4)
.۳٢۲:ةيألاةرقبلاةروس(0)
يئاربطلاهاوروءحيحصدانسإبًالسرمنسحلاثيدحنمةيصعملاوةعاطلاباتكيفدبعمنبيلعهاور()

دوعسمنبالوقنميناربطلاونيلدانسإبسابعيبأثيدحنمهريسفتيفهيودرمنباهدنسأو«ريبكلايف
ينغملايفيقارعلاهلاق.حيحصهدانسإوثيدحلاركنملانعههنتوفورعملابهتالصهرمأتملنم

(۱/١١۱).

.(۱/١١٠)ءايحإلايفيلازغلاهركذ(۷)

[Î ]۸٥۳/



ةالصلاةرطنق۳۹

ترضحاذإف.هثدحنوانثدحيْيَيهللالوسرناك:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعو

ىلإهللارظنيال»/:ٍأَيهنعوىلاعتهللاةمظعبًلاغتشا.هفرعنملوءانفرعيملهنأكفةالصلا[ب/]

.«هندبعمهبلقاهيفلجرلارضحيالةالص

ىلعهبلقبارطضاعمسيةالصلاىلإماقاذإانغلباميفمالسلاهيلعليلخلاميهاريإناكو

.هتيحلىلعهيدخنمعومدلاعطقنتملىلصاذإءاملعلاضعبناكو

.نيعلاروحلانمينجوزمهللا:لوقيوىصحلابثبعيلجرىلإرظننسحلانأىوريو
.”ثيعتتنأونيعلاروحلابطخت«تنأبطاخلاسئب:هللاقف

دّوعأال:لاقف.اهدرطتفةالصلايفبابذلاكيذؤيالأ:بويأنبفلخلليقهنأىوريو

قاسفلانأينغلب:لاق؟كلذىلعربصتفيكو:هلليق.يتالصيلعدسفيًائيشيسفن

نيبمئاقانأوفيكفءكلذبنورختفيوءروبصنالف:لاقيلناطلسلاطاوسأتحتنوربصي

.9!؟ةبابذلكرحتأفأيبريدي

تسلينإفمتنأاوثدحت:هلهأللاقةالصلادارأاذإناك:هنأراسينبملسمنعیوریو
)9<أ

عمتجافدجسملانمةيحانتطقسفةرصبلامماجيفًاموييلصيناكهنأهنعىوريو

.ةالصلانمفرصناىتحهبرعشيملو‹؛كلذلسانلا

ريمأايكلام:هلليقف.نولتيولزلزتيةالصلاتقورضحاذإبلاطيبأنبيلعناكو
نيبأفلابجلاوضرألاوتاومسلاىلعلجوزعهللااهضرعةنامأتقوءاج:لوقيف!؟نينمؤملا
.اهنمنقفشاواهنلمحينأ

فرعيالهنأكناذألاعمساذإيييبلاناكًالسرمةلفغنبديوسثيدحنمءافعضلايفيدزألاهاور)۱(
.(۱/١١۱)ينغملايفيقارعلاهلاق.سانلانمادحأ

.(١/٠١٠)ءايحإلايفيلازغلاهركذ()

.قباسلاردصملاعجار)۳(

.قباسلاردصملاعجار(٤)
.قباسلاردصملاعجار)0(

.قباسلاردصملاعجار)1٦(

.قباسلاردصملاعجار(۷)
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يذلااذهام:هلهأهللوقيفءهنولرفصاًاضوتاذإناكهنأنيسحلانبيلعنعيورو

.موقأنأديرأنميدينيبنوردتأ:لوقيف.ءوضولادنعكداتعي

[۰٠٦1/۳]كتيبنكسينميهلإ:مالسلاهيلعدوادلاق:لاقهنآ/هنعهللايضرسابعنبانعو
عضاوتنمهنمةالصلالبقتاويتيبنكسيامنإ:هيلإىلاعتهللاىحوأف؟ةالصلاهنملبقتتنممو

يوأيو‹عئاجلامعطيءيلجأنمتاوهشلانعهسفنًفكو‹يرکذبهراهنعطقو‹يتمظعل

نإو‹هبليناعدنإسمشلاکءامسلايفهرونءيضييذلاكلذف‹باصملامحریو‹بيرغلا

يفهلثمامنإوءارونةملظلايفوءاركذةلفغلايفوءملعلهجلايفهللعجاءهتيطعأينلأس

."اهرامثریغتتالوءاهراهنأسبیتتال‹نانجلايفسودرفلاكسانلا

تفغبساةالصلاتقوناحاذإ:لاقفءهتالصنعلئسهنأمصألامتاحنعىوريو

يفموقأمث«يحراوجعمتجتىتحهيفدعقأفهيفةالصلاديرأيذلاعضوملاتيتأوءءوضولا

نعرانلاو؛ييمينعةنجلاو٥يمدقتحتطارصلاو«يبجاحنِةبعكلالعجأفيالصم

ًاريبكتربكأففوخلاوءاجرلانيبموقأمث«يتالصرخآاهنظأويئاروتوملاكلمو«يراسي

‹مامتلاىلعسلجأوعشختبدجسأو«عضاوتبًاعوكرمكراو«ليترتبةءارقأرقأو«قيقحتب

لصف

لالجبلصاحلانيقيلاةجيتنوءناميإلاةرمثعوشخلانأءهتعاطلاناّيإوهللاكدشرأملعا

عيمجيفلباهريغيفوءةالصلايفًاعشاخنوكيهنإفكلذقزرنموءهتمظعوىلاعتهللا

]1/۳۱[ريصقت/ةفرعمو‹هلالجةفرعموءدبعلاىلعىلاعتهللاعالطاةفرعمعوشخلابجومنإهتاولخ

.ةالصلابةصتخمتسيلو‹عوشخلادلوتيفراعملاهذهنمفءىلاعتهتمظعقحيفدبعلا

ىلاعتهللانمءايحةنسنيعبرأءامسلاىلإهسأرعفريملهنأ:مهضعبنعيوركلذلو

ءرصبللهضغةدشنمانغلباميفميثْخنبعيبرلاناكو:لاقيلازغلاباتكيفو

.قباسلاردصملاعجار(١)
.قباسلاردصملاعجار()

.قباسلاردصملاعجار()
=يفوتليق..هنعلسرأوءىيلانامزكردأءمالعألادحأيفوكلايروثلاديزيوبأدباعلاةودقلامامإلا(8)
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نيرشعدوعسمنبالزتمىلإفلتخيناكوءىمعأهنأسانلاضعبنظي«ضرألاىلإهقارطإو
ناكف.ءاجدقىمعألاكلذكقيدص-هللاهمحر دوعسمنبالتلاقهتيراجهتأراذإفقنس

ءهرصبًاضاغًاقرطمهارتفهيلإةيراجلاجرختبابلاقداذإناكواهلوقنمدوعسمنباكحضي

.كبحرفلٍَيدمحمكآرولهللاوامأنيتبخملارشبو:لوقيهيلِإرظناذإدوعسمنباناكو

ىلإرظناملف«نيدادحلاىلعدوعسمنباعممويتاذىشموكبحألل:رخآظفليفو

هسأردنعدوعسمنبادعقو.هيلعًايشغمرخوطقسوقعصبهتلتنارينلاىلإو«خفنتراوكألا

يتلاةعاسلاىلإهيلعًايشغملزيملفءهلزنمىلإهرهظىلعهلمحفقفيملوءةالصلاتقوىلإ
.فوخلاهللاواذه:لوقيهسأردنعدوعسمنباوتاولصسمخهتتاففءاهيفقعص

لاقياموءلوقأامالإاهيفينمهأفطقةالصيفتلخدام:لوقيانغلباميفعيبرلاناكو

.ملعأهللاويل

ءنارطقلابهلًاريعبأنهيىبارعأىلعزاتجاهنأ:هللاهمحر"”سادرملالبيبأنعيورو

:هللاققافأاملف«نونجمهنأنظهنذأيفأرقييبارعألالعجفءهيلعًايشغمطقسآراملف

اليَرَجال:يبارعألالاقف.رانلانارطق/تركذتفنارطقلاتيأرينكلو«تننظاميبسيل[ب/]
.كقرافأ

ةيهبةميسجةأرماامهتلبقتسافاراسمثقافأىتحءاملاههجوىلعشريلجرلالزيملفهيلع

ىلعءاملاشريهبحاصلزيملفءهيلعًايشغمطقسلالبوبأاهيلإرظناملفةئيهوةوسكتاذ
ءةبيجعةئيهىفنوذربىلعلجرامهلبقتسااذإناريسيامهامنيبفاراسفقافأیتحههج
ىلعءاملاشريهبحاصلزيملفهيلعًايشغمطقسلالبوبأهيلإرظناملفناملغهفلخأ
دقف:ىلوألاةرملاامأ؟ىرأيذلااذهامهللاكمحريلالبابأاڀ:هللاقف.قافأیتحههجو
ةأرملاامأ:لاقف؟لجرلاوةأرملاتيأرنيحكنعينئّدحفءكلذبرانلاتنياعكنأتملع
لجرلاامأو.تييأرامناکفرانلايفاهبلقتتركذهيفيهامواهمسجواهمظعتيأراملينإف

.(4/۲58)ريسلايفيهذلاهلاق.نيتسوسمخةنسميثخنبعيبرلا=

.(١/۱۸۲)تاقبطلايفدعسنباو‹(۲/١٠٠)ةيلحلايفميعنوبآهرکذ(۱)
یسوموبايهللالوسربحاصنبةدرُبيبأنبهللادبعنبثراحلانبدمحمنبسادرم:وه(1)

هنيل...ةفوكلاءاملعدحأثدحملامامإلا(٠0۸۲/۱)هريسيفيبهذلاهنعلاق.يرعشألا
.نيعستلاءانبأنمناكو؛نيتئامونيئالثلالبقتامهنظأو....ينطقرادلا
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.تیآرامناکفءاقشلاقباوسترکذف‹نيملسملاسلاجمدهشيوهوًاريثكهارأتنكف

يفلمعفناکدرهظىلعيلصيناك'”جضنتلهأنمالجرنأخايشألاةريسيفركذو

.هيفوهامبًالاغتشاهتحئارمشيملفجنفسإلاهنطاب

يفشنحلالخدفيلصتتناكاهن:هللاهمحرنوراهيبةأرمادوادمنعيورو

.يذخفىلعهنیلتیسحف:تلاق.ةالصلارسكتملوءرخالامكلانمجرخوءاهمك

اذِإناکو:لاقنيلصملايعشاخنم:يلازغلاباتكيفركذاميفهللادبعنبرماعناكو

نأل:لاقف.ايندلارومأنمدجناممًائيشدجتلهف:ليق.نيرادلاىدحإىلإيفرصتنمو

ول:انغلباميفلوقيناكو.نودجتامةالصلايفدجأنأنمىلإبحأيفةنسألافلتخت

طوقسبانغلباميفرعشيملذإءمهنمراسينبملسمناكو.ًانيقيتددزاامءاطغلافشك

.دجسملاىفةناوطسإ

ملوءعطقلاىلإجيتحاو؛مهضعبفارطأنمفرطلكأتو:لاقيلازغلاباتكيفو

لاقو.ةالصلايفوهوتعطقفهيلعيرجيامبسحيالةالصلايفهنإ:ليقف.هنمنکمی

له:رخالليقو.ايندلانمتجرخةالصلايفتلخداذإفءةرخألانمةالصلا:مهضعب

.اهريغيفالوءةالصلايفال:لاقف؟ايندلارمأنمءيشبةالصلايفكسفنثدحت

ةالصلايفلصألانأتاياكحلاوءرابخألانمانركذامبتبثف؛نيعشاخلاةفصهذهف

ء‹ىودجلاليلقتاكرحلادرجمنإوءللاءاشنإيتأيسامىلعبلقلاراضحإوءعوشخلا

.قيفوتلاهللابوءةرخالايفةعفنملاو

دوجسلاوعوكرلانمناكرألامامتإلضفيف:سماخلالصفلا

‹اهدودحباهلنوميقملاالإةالصلاباوثقحتسيالهنأملعاءةالصلايفكلذريغو

اَهَنإَو:لاقفةالصلاهناحبسهللامظعكلذلو.ليلقنيميقملاوريثكنيلصملانأل؛اهفئاظوو

.ةيآلا«نيِشاَعْلاىَلَعالإريك

ةلخنىلعابةكملامعأنمةيرق:لاقو:بضنت:نادلبلامجعميفهيلعتفقويذلاو؛لصألايفاذك(١)

.لخنوةيراجنيعاهي
.4©:ةيآلاةرقبلاةروس(۲)
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:ىلاعتلاقفءاهبةماقإلاىلإةالصلايفمهبسننينمؤملاةفصهباتكيفهللرکذاملکف

.ةيآلا)السلاماَِإَوءِتاَرْيَحْللعمهريحوَأو»

.”€ةالّصلاَيِميِقُمَلاَو»:ىلاعتلاقو

.°”€يلَصُمْلِللوف/:نيقفانملايفلاقو.اهلاثمأيفةالصلانوميقينيذلا[ب/٤]

هللاةمدخيهةالصلانألءاهلاثمأيف.”€يلاَسُكاوُماَقوَالَصلاىلإاوُماَفاَدإَو»:لاقو

عاونأبمهدبعتونورتفيالراهنلاوليللانوحبسيةكئالملاباهاشحوتاومسعبسقلخىلاعتهللا
لهاوءدجسءامسلهاوعكرءامسلهأوءروصلايفخفنيىتحمايقءامسلهاف؛تادابعلا

نيملسمللاهيفمهفالتخاىلعاهلكمهتدابعهللاعمجفنينمؤملانمضرألايفنملنورفغتسيو
انركذامٌلدفءاهيفهنولتينآرقلامهدازو«تاومسلالهأةدابعنمًاظحاولانيلةدحاوةالصيف
ىلعاهبنايتإلاوءريخلاساسأوءربلاندعماهنأوميسجضرفوءميظعرمأةالصلانأ

هزْمُهَأَوْمهَبَراوتالُمْمُهَأَنوُتْطَبَنيِذَلا*َنيِِئاَحْلَاىلَعالإ:ديدشرمألامكلا
.*”«نوُعِجاَر

.ىفوتساىفوأنمنازيملالثمكةبوتكملاةالصلالثم:مالسلاهيلعىسيعلاقكلذلو

نعءاجو.ةنوزوماهنأكةيوتسملِيهللالوسرةالصتناك:لاقهنأيشاقرلاديزينعو

امهدوجسوامهعوكرو‹ةالصلاىلإناموقيليتمأنمنيلجرلانإ:لاقهنآیهلالوسر

.عوشخلاىلإكلذبراشأ:ليف.”«ضرألاوءامسلانيبامامهيتالصنسامنأو؛دحاو

هنعو.٩"«هدوجسوهعوکريفهبلصميقيالدبعىلإلجوزعهللارظني»:لاقهنأليهنعو

.۷۳:ةيآلإءايبنألاةروس(١)
.١١۱:ةيآلاءاسنلاةروس(۲)
.£:ةيألانوعاملاةروس(۳)
.١٤٠:ةيآلاءاسنلاةروس()
.6£‹°4:ناتيآلاةرقبلاةروس()

يبأنبثراحلاهاورو؛عوضوموهو؛هوحنبيراصنألابويأيبأثيدحنملقعلايفربحملانباهاور()
.(۱/۷٤۱)ينغملايفيقارعلاهلاق.ربحملانبانعهدنسميفةماسأ

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.حيحصدانسإبةريرهيبآثيدحنمدمحأهاور(۷)
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[١٦1/۳] .هرامحهجوههجوهللالوحينأةالصلايف/ههجولوحييذلافاخيامأ»:لاقهنأدي

لوأ»:لاقهنألِيهلالوسرنعيناميلانبةفيذحىلإهدانسإببئاسلانبمامضنعو

انيفام:ةمألاهذهرخآلوقيىتحةقالصلانودقفتامرخآوةنامألامكنيدنمنودقفتام
.«لاجدلامهكردينأهللاىلعقحوأقحهللاءايلوألانإورفاکالو‹قفانم

هضراعبيشيللجرلانإ:ربنملاىلعلاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعيورو
هلابقإواهعضاوتواهعوشخمتيال:لاق؟كلذفيكو:ليق.هتالصهلللمكأامو‹مالسإلايف

.اهيفلجوزعهللاىلع

:لاقفةردلابهالعف؛دوجسو‹عوكرومايقب.هتالصنسحيملالجریأرهنآهنعيورو

.انرهظأنيبقافنلارهظتككرتنالهللاو

يذلاوه:لاقف.”«َنوُماَسْمِهَِالَصْنَعْمُهَنيِذَلا»:ىلاعتهلوقنعةيلاعلاوبألثئسو

وه:لاقفنسحلاهيلعركتأو.رتومأعفشنعفرصنيمكىلعيرديالفهتالصنعوهسي
.جرخيىتحةالصلاتفونعوهسييذلا

ملتقولانعاهرخأنإوءحرفيملتقولالوأيفاهالصنإيذلاوه:مهضعبلاقو

يفسلاجوهامنيب:لاقدوعسمنبهللادبعىلإثيدحلاعفرهللادبعنبفرطمنعو

عوکرومايقيفهتالصنسحيملويلصيلعجفءرصعلادعبلجرلخدذإ:ةفوكلادجسم

!؟اذهقنعبرضيفموقيبستحمنمالأ:دوعسمنبالاق.دوجسو

|.عرسأةبوقعلاىلإيهفبلقلااهيفرضحيالةالصلك:لاقهنأنسحلانعيورو

[٦1/۲]تمسقولوءاهبىلاعتهللاىلإبّرقتهنأ/هدنعةدجسلادجسيدبعلانإ:مهضعبلاقو

یلاعتهللادنعًادجاسنوکی:لاق؟كلذفيكو:ليق.اوكلهلهتنيدملهأىلعهتدجسىفهبونذ

.هيلعیوتسادقلطابلدهاشموأ«یوهىلإغصمهبلقو

ملاتا:لاقغرفاملفءهرهظميقياليلصيلجرىلإرظنهنأهنعهللايضرةفيذحنعو

دانصسإلااذهبركنملاق٠...تفتلااذإهنمؤيام:رباجثيدحنمرصمخياشميلاوعيفيدعنباهاور(۱)

هجوههجوهللالعجينأمامإلالبقهسأرعفرييذلاىشخيامأ»:ةريرهيبأثيدحنمنيحيحصلايفو
.قباسلاردصملاىفىقارعلاهلاق.«رامح

.£:ةيآلانوعاملاةروس(۲)



ةالصلاةرطنق۳۳۲

هيلعهللالوسرةنسلًافلاخمتنكهذهكتلاحىلعتمولكنإامأ:لاق.ال:لاق؟كرهظ

.مالسلا

دوعسمنباهللاقفهدوجسوهعوکرففخالجرنأ:راثالاضعبيفتيأرينأبسحأو

نيعبرأذنمتيلصامهل:لاقف.هللاءاشاموأةنسنيعبرأذنم:لاق؟ةالصلاهذهيلصتمكذنم

.ةنس

متأوءاهءوضوغبسأفءاهتقولةالصلاىلصنم»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعءاجو

نمو‹ينتظفحامكهللاكظفح:لوقتةرفسمءاضيبيهوتجرعاهعوشخواهدوجسواهعوكر

اهعوشحخالو؛اهدوجسالوءاهعوكرمتيملوءاهءوضوغبسيملوءاهتقوريغلةالصلاىلص

تفلهللاءاشثیحبتناكاذِإىتح«ينتعيضامكهللاكعّيض:لوقتةملظمءادوسيهوتجرع

.٩«اهبحاصهجواهببرضيفقلخلابوثلافليامك
لزنينألبقكلذو؟«ينازلاو«قراسلاو«براشلايفنورتام»:لاقهنألِيهنعيورو

يذلاةقرسسانلاًاوسأوءةبوقعلانهيفوشحاوفنه»:لاقءملعأهلوسروهللا:اولاقمهيف

.٩«اهدوجسالواهعوكرمتيال»:لاق؟هتالصقرسيفيكو:اولاق«هتالصنمقرسي

ريثكةالصلاميظعتيفرابخألاوراثآلاو هباتکيفاهايٍإهللاميظعتكلذيفيفكيوًادجةريثك

.4تالاحْو:یلاعتلاقعضومريغيف/[ب/۷٦۳]

ُهَمذوناسنإلاباعمثءاهيلعةظفاحملاباهمتخوقالصلاعوشخبمهلامعأًادبف
:هلوقىلإ«ًاعولَم۷َناَسنإلَانا:لاقفةالصلالهأالإريخللعنملاو.علهلاو.عزجلاب

َنيِذْلاَو:لاقف.ةالصلاىلعةظفاحملاباهمتخف«‹مهلامعأنسحبمهفصوفيصلو
.نوُمَرُُمتاجيفكيلَونوُظِفاَحبْمِهَالَصىلَعْمُه

يفف.ةالّصلامقأَوباتكلاَنكيلِإيجواملئ:لاقفهلوسراهيلإبدنمث

ثيدحنمبعشلايفيقهيبلاوءيسلايطلاو«فيعضدنسبسنأثيدحنمطسوألايفيناربطلاهاور()
۱(1/480)ينغملايفيقارعلاهلاق.هوحنفيعضدنسبتماصلانبةدابع

.ةداتقثيدحنمهدانسإححصومكاحلاوءدمحأءاور:(۱4۸/۱)ينئملايفًارصتخمهنعيقارعلالاق()
.١:ةيألانونمؤملاةروس()

.۹٢۲:ناتيآلا|جراعملاةةروس)٤(

.٤۳o_۳:ناتيألاجراعملاةةروس()

.٥:ةيالاتوبكنعلاةروس)۱(

 



۳۳۳ةالصلاةرطنق

رمأينأهرمأوءركذلابةالصلاٌنصخمث؛يصاعملاعيمجبانتجاوةعاطلاعيمجنآرقلاةوالت

.€اَهيلَعربطضأَوٍةَالَصلَأبكلُرمو:لاقفاهبهلهأ

نعربخأاملكلذكو.ةيآلا”4ةالّصلأَورْبّصلاباوُنَِتْساَو»:لاقفنينمؤملارمأمث

َرجَأعْيِضنالاإةَالَصلااوُمافأَوباتكلأبَنوُكُسَمُيَنيِذَلاَو»:لاقفنيلوألانينمؤملا
.باتكلاهبلوطيامماهلاثمأيف."نحلم

ةالصلا»:لاقفهسفنجورخدنعىتحهتالاحميمجيفوييهللالوسراهيلعٌلضحو

.«ةالصلا

له»:تاجردلاميفرلاقمث.«نيميلاتكلماموةاكزلاةالصلا»:رخآظفليفو

.ملعأهللاو«ليقاميفاهدعبملكتيملمث.؟ء؟تغلب

اھکراتيفدعولاوةعامجلاةالصلضفيف:سداسلالصفلا

ءودبيفالوةيرقيفةثالثنمام»:لوقيييهللالوسرتعمس:لاقءادردلايبأنعو

]1/۳۸[.«ناطيشلا/مهيلعذوحتسادقوالإةالصلامهيفماقتالو

.°”ءةيصاقلابئذلالكأيامنإوءةعامجلابكيلعو»:مالسلاهيلعلاقمث

.ةعامجلايفةالصلاةعامجلابينعي:ثيدحلليوارلالاق

مث«ماقتفةالصلابمآنأتممهدقل»:راهللالوسرلاک:لاکهريرهيبٹیدحيفو

ةالصلانودهشيالموقىلإبطحنممزحمهعملاجربقلطنامث«سانلابيلصيالجررم
.٩«مهتويبہلعقرحأف

بطحنمامزحيلاوعمجيفيتيتفرمآنأتممهدقل»:مالسلاهيلعلاقرخآقیرطنمو

.(مهيلعاهقرحافةلعمهبتسيلمهتويبيفنولصيًاموقىتأمث

.۱۳۲:ةيآلاهطةروس(١)
.45:ةيأآلاةرقبلاةروس()

.١1۷:ةيآلافارعألاةروس()

يفمكاحلاء(٦/٠۲۹)دنسملايفدمحأوء(٤۱۳)بدألانتسلايفدوادىبأ:دنعثيدحلافارطأ()

.(1:۲:44)تاقبطلايفدعسنبأ‹(۳/0۷)كردتسملا
يفيمرادلاء(۲/٦١٠)ىبجملايفيئاسنلاء(7٤بةالصلا)نئسلايفدواديبأدنعثيدحلافارطأ()

٠(۳/٤0)ننسلايفيقهيبلاو؛(١/6٤۲)كردتسملايفمكاحلا(١/١)نتسلا

.(۱48/۱)ينغملايفيقارعلاهلاق.هيلعقفتم()



ةالصلاةرطنق۳۳

نكأملنإيانذأتمص:لاق.اهريغوأَيِنَعةعمجلاةريرهيبأنع:يوارللليف

.اهريغالوةعمجلاركذامييهللالوسرنعهرثأيةريرهابأتعمس

ىلعظفاحیلفًاملسمهللایقلینأهرسنم:لاقهللاهمحردوعسمنبهللادبعنعو

‹ىدهلاننسمكيبنلعرشىلاعتهللانإفءةعامجلايفنهبيدانيثيحتاضورفملاتاولصلا

‹هقافنمولعم؛قفانمالإنهنعفلختيامو«نامزانيلعىتأدقلوءىدهلاننسنمنهنإو

متکرتولو«مکیبنةنسمتكرتلهتيبيففلختملااذهيلصيامكمكتويبيفمتيلصوليرمعلو

.فصلايفماقيىتحنينثانيبىداهتيلجرلاتيأردقلو.مترفكل:رخآظفليفو

لبقتملرذعهعابتإنمهعنميملفيدانملاعمسنم»:لاقهنأويهنعسابعنبانعو
لوسراي:موتكمنبالاقف.«ضرموأفوخ»/:لاق؟رذعلاامو:ليق«ىلصيتلاةالصلاهنم[ب/]

؟يتيبيفيلصأةصخرنميللهفينمئاليالدئاقيلورادلاعساشريرضلجرينإهللا

نيبوهنيبناك:لاقيو.ءةصخركلدجأال»:لاق.معن:لاق؟ءءادنلاعمستله»:لاق

.هيلإيشميناکفتجسملاىلإهتيبنملبحهلدشينأمالسلاهيلعرمأفلخننمداودجسملا

:لاقفءماوهلاوعابسلاةريثكةنيدملانإهللالوسراي:موتكمنبالاقرخآقیرطنمو
.«الهيحفحالفلاىلعيحةالصلاىلعيحعمستامأ»

نيرشعوعبسبذْفلاةالصلضفتةعامجلاةالص»:مالسلاهيلعلاقدقفاهلضفامأو

.«ةجرد

.«ةليلمايقكناكةعامجيفءاشعلاىلصنم»:لاقهنأرليهنعنافعنبنامثعنعو

؟«نالفدهاشأ»:لاقفحبصلاًامويليهللالوسرانبىلص:لاقبعكنبوأنعو
ىلعتاولصلالقثأنيتالصلانيتاهنإ»:لاقال:اولاق؟«نالفدهاشأ»:لاقءال:اولاق
لثمىلعلوألافصلانإو«بكرلاىلعًاوبحولواهومتيتألامهيفامنوملعتولوءنيقفانملا
نمىكزألجرلاعملجرلاةالصنإوهومتردتبال؛هتليضفاممتملعولوءةكئالملافص
.اهللاىلإبحأوهفرثكامو«لجرلاعمهتالصنمىكزأنيلجرلاعمهتالصوهدحوهتالص

ثيدحنمبعشلايفيقهيبلاو؛يسلايطلاو«فيعضدنسبسنأثيدحنمطسوألايفيناربطلاهاور()
.هوحنفيعضدنسبتماصلانبدابع



۳۳oةالصلاةرطنق

هيلعليربجيناتأ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعيردخلاديعسيبأنعانموقراثآضعبيفو

لوقيوءمالسلاكئرقيهللانإدمحماي:يللاقفكلمفلآنوعبسهعموءرصعلادعبمالسلا

[أ/۲۷۰]ةالصورتولاةالص:لاق؟ةيدهلاهذهاموليربجايتلقف:لاق/ةيدهكلىدهأدق:كل

دمحماي:لاقف؟ةعامجلايفاهتالصنميتمألاموليربجاي:هلتلقفةعامجلايفسمخلا

ةثالثاوناکنِإوةالصنيسمخوةئامباوثةعكرلكبامهنمدحاولكلهللابتكنيتثااناكنإ

مهنمدحاولكلهللابتكةعبرأاوناكنإوةالصةئامثلثةعكرلكبمهنمدحاولكلهللابتك

فلآباوثةعكرلكبمهنمدحاولكلهللابتكةسمخاوناكنإوءةالصةئامتسةعكرلكب

ءةالصيفلأباوثةعكرلكلمهنمدحاولكلهللابتكةتساوناكنإوءةالصيتئاموةالص

ةالصفالآةعبرأةعكرلكبمهنمدحاولكلهللابتكةعبساوناكنإوءةالصةئامعبرأو

ةالصفالآةعستباوثةعكرلكبمهنمدحاولكلهللابتكةينامثاوناكنإوءةالصةئامنامثو

فلآنيرشعوةعستباوثةعكرلكبمهنمدحاولكلهللابتكةعستاوناكنإوءةالصةئامتسو

ةالصفلأنيئالثوةينامثباوثمهنمدحاولكلهللابتكةرشعاوناكنإوءةالصنيتئاموةالص

ًاباتكنالقثلاوءامالقأراجشألاوءادادمراحبلاتناكولفرشعلاىلعاودازنإفةالصةئامعبرأو

اهربكيةدحاوةعكرةريبكتدمحماي.ةعامجلاةالصنمةدحاوةعكرباوثاوبتكينأاوردقيمل

ةدجسوءنيكاسملاىلعاهبقدصتيرانيدفلآةئامنمهلريخمامإلاعمنمؤملايلصملا

عمنمؤملااهعكريةدحاوةعكروءةنسةدابعنمهلريخمامإلاعمنمؤملااهدجسيةدحاو

.ملعأهللاو«ةبقرقتعنمهلريخمامإلا

[1/۳۷۱]ةريبكتاهنمهتوفتالةعامجيفحبصلاةالصًاموينيعبرأىلصنم»/:لاقهنأيهنعو
٠"هرانلانمةءاربوقافنلانمةءاربنيتءاربهلهللابتكمارحإلا

ملوًاريخدريملبحيملمثيدانملاعمسنم:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعو

.هبدري

عمسينأنمهلريخًاباذمًاصاصرمدآنبانذأءيلتمتنأل:لاقهنأةريرهيبأنعو

مهللوقتفيردلابكوكلاكمههوجوموقرشحيةمايقلامويناكاذإهنإ:لاقيو
اهنعانلغشيالوةراهطلاىلإانمقناذألاانعمساذإانك:نولوقيف؟مهلامعأتناكام:ةكئالملا

۱(١/۸٤0)ينغملايفيقارعلاهلاقتاقثهلاجردانسإبسنأثيدحنميذمرتلاهاور(١)



ةالصلاةرطنق۳۳

مثءتقولالبقًاضوتنانك:لاؤسلادعبنولوقيفرامقألاكمههوجوةفئاطرشحتمثءاهريغ

.دجسملايفناذألاعمسنانك:لاؤسلادعبنولوقيفسومشلاكمههوجوةفئاطرشحت

امهعمتقلطنافانعمقلطنا:الاقفيمونيفنايتآيناتا»:لاقأَييبلانأىوريو

ءاھبهخدشیفهسأرىلإاهبيوهيهرخصبهسأرىلعمئاقرخاباذإوعجطضملجرىلعينايتأف

ىلوألاةرملالثمهبلعفيناكامكهسأرعجريىتحهيلإلصيامفهيلإاهبعجريواهذخأيمث
.«ةمتعلاةالصنعمانيناكهنإ:يلالاقف!؟اذهامهللاناحبس:تلقف

اهنألاهدعبثيدحلاواهلبقمونلاهركيوانلبقناكنمىلعلقثتءاشعلاةالص:لاقيو

.لمعلاىلععباطلاك

مامإىلعنوعمجتسيالوءاولزناذإهللانولزنتسيالرفسيفاوناكًاموقنأىوريو

ءمامإىلعنوعمجتستالو«متلزناذإهللانولزنتستالمكنأب/مکلذاودونفمهراصبأتیمعف[ب/۳۷۲]

.مهراصبأهيلعهللادرفاوعرضتوهللاىلإاوباتف

.دجسملايفانأوالإةنسنيرشعذنمنذؤملانذأام:لاقهنأبيسملانبديعسنعلاقيو

تجوعتنإهللايفًاخأ:ةئالثالإايندلانميهتشأام:لاقهنأعساونبدمحمنعو

.اهلضفيلبتکيواهوهسينععفريةعامجيفةالصو«ةعابتالبًاوفعقزرلانمًاتوقو«ينمّوق

الرحبلايفءاملاليكييذلالثمكملعريغبسانلابمؤييذلالثم:لاقيعخنلانعو
.هناصقننمهتدایزيردي

.قدحلادوسةقانةئامقفنأنمكمامإلاعممارحإلاةريبكتذخأنم:لاقيو
اعبسنوزعيوءلوألاريبكتلامهتافاذِإمايأةثالثمهسفنأنوزعياوناكفلسلانأیوریو

.ةعامجلامهتتافاذإ

حارمٹهءوضونسحأفًاضوتنم»:لاقهنأليهللالوسرنعةريرهيبأثيدحيفو
نمكلذصقنيالواهرضحوأاهالصنمرجألثمىلاعتهللاهاطعأاولصدقسانلادجوف
.ملعاهللاو.اشمهروجأ

ننسلايفيقهيبلاو‹(1/١8٠)‹(1۱۷/8٠١10‹(۲/۳۸۰)دنسملايفدمحأ:دنعثيدحلافارطأ(١)
.(۳/٢٤۳)ةنسلاحرشيفيوغبلاو‹(1۹/۳)ىربكلا

.(١/8٤٠5441)يلازغللنيدلامولعءايحإبابلايفعجار()

 



۳۳Vةالصلاةرطنق

يناثلابابلا

ةالصلانمةرهاظلالامعألاةيفيكىف

ءبايثلاوءندبلانمثبخلاةراهطوءوضولانمغرفاذإيلصملليغبنيهنأملعا

ءةرتسلالقأاذهةأرمللندبلاعيمجوءلجرللةبكرلاىلإةرسلانمةروعلارتسنموءناكملاو
[1/۳۷۳]ةينبجرخيلفدجسملاىلإجرخنإف.هندبةماعوءهرهظ/لجرلارتسيلفًاعساوبوثلاناكنإو

هللةمدخلاةينبةلبقلاىلإًاهجوتمًامئاقةالصللبصتتيوءةدابعلاةينبدجسملالخديو«ةدايزلا

بصتنيلوءهعميلصينماجرنإًالوأنذؤيلوةالصلامقيلو.ةيبوبرلابهلًارقمةيدوبعلابىلاعت
الوءهيمدقنيبكلذبحواريعباصأةعبرأوألعنطقسمرادقمهيلجرنيبالعاجةالصلل

دنعهيلجريفيعارياماذهءلجرلاهقفىلعهبلدتسياممانغلباميفكلذنإفءامهمضي

«مايقلاءاوتساىلعهكرتءاشنإفهسأرامأو«باصتنالاهمازحدقعموهيتبكريفيعاريو.مايقلا

ىلعًاروصحمهرصبنكيلوءرصبللضغأو‹عوشخللبرقأقارطالاوءاليلقهقرطأءاشنإو

كلذنإف؛ًاطخطخيلوأرادجنمبرقیلفالصمنکيملنإف؛هدوجسعضوميفهالصم

عباصأفارطأىلعفقيالوهيلجرنيبفلاخيالو.ركفلاقرفتعنميورصبلاةفاسمرصقي

‹هبلقبهللعشختيلو«هندبعمالاسرإهيديلسريلوءهنعيهنملانفصلاوهكلذوهيلجرىدحإ

ىلإاهبهيجوتلاوةالصلابرومأمهنأملعيلوءهبلقوههجوبةلبقلالبقتسيلوءهحراوجعيمجو

هباقعنمًافئاخهضرفءادأيفهللاباوثجريلو«هرهشوءهمويو؛كلتهتالصفرعيلو.ةلبقلا

ةالصءادأىلعةينلارضحيلفهعشختو«هلابقتساوهمايقىوتسااذٍإف«هرماوأنمءيشعييضتيف
رفغيالهنإفيلرفغافيسفنتملظوًاءعوستلمعىنإبر:لوقيوةيرفسوأةيرضحةنيعم

[٤1/۳۷]ةضيرفرهظلاةالصيدؤأنأيلعتضرفيتلاكتضيرفءادأىلعينعأمهللا/تنأالإبونذلا

نعةضيرفلابوءاضقلانعيدؤأ:هلوقبزيمتيلظافلألاهذههبلقبلوقيوءّيلعاهتضرتفا

ظافلألاوءةينلااهنإفءهبلقيفةرضاحظافلألاهذهيناعمنكتلو.رصعلانعرهظلابوءلقنلا

هذهرضحاذإف«هبلقنعبرغتالىتحريبكتلارخآىلإةينلاميدتسينأدهتجيلو«ةركاذم
ةالصيدؤأنأبيلعتضرتفايذلاكضرفءادأىلعينعأمهللا:لوقيهنإفانركذامكظافلألا

‹كباوثاهبًايجارءكيلإاهبًابرقتم«مولعمرهشو«مولعمموييفىلعاهتضرتفاةضيرفرهظلا
يذلادجسملالهألةلبقيهيتلاةبعكلايهو«كتلبقضرفاهبًلبقتسم«كباقعنماهبًافئاخ
يهجوتهجوينإ.ضرألالهألةلبقوهيذلامرحلالهألةلبقيهيتلاةكملهألةلبقوه

يايحمويكسنويتالصنإءنيكرشملانمانآاموًافينحضرألاوتاومسلارطفيذلل

 



ةالصلاةرطنق۳۳۸

مهللاكناحبسءنيملسملانمانأوترمأكلذبوءهلكيرشالنيملاعلابرهلليتاممو

«هللا»نمءاهلامضيذينأهليغبنيو.ربكأهللاكريغهلالو‹؛كدجىلاعتوكمساكرابتكدمحبو

ءةغلابملابهيلإقاسنيكلذوءواولاهبشفلألاوءاهلانيبلخديالوةغلابمريغنمةفيفخةمضب

.ربكاذإفءهمضيالوريبكتلامزجيوءرابكا:لوقيهنأكًافلأهئاروربكأءابنيبلخديالو

مثذوعأنملاذلامجعيوميجرلاناطيشلانمهللابذوعألقيلوءهقيرغلبيامرادقمتكسيلف

ةحتافارقيمث.رهجلاةءارقيفًارهجو/رسلاةءارقيفًارسنميحرلانمحرلاهللامسبارقي[ب/۳۷]

نيتلوألانيتعكرلاوحبصلايفكلذو«رهجلاعضاوميفًارهجاهفورحواهتاديدشتمامتبباتكلا

ةحتافلادعباهقوفامفنآرقلانمتايآثالثوأردقنإةروسرقيمثءءاشعلاو«برغملانم

.هينذأعمسيىتحفورحلاعطقبناسللاكيرحترهجلاىنعموًارهج

نمةريخألاةعكرلاورصعلاورهظلايفكلذوةحتافلاىلعرصتقارسلاةالصيفناكنإو

ءنذألاعمسينأنودناسللابفورحلاعيطقترسلاىنعموءءاشعلانمنيتريخألاوبرغملا

لاوطنمأرقينأحبصلاةءارقيفبحتسملاو.هيزجتالوفييكتكلذفهناسلكرحيملنإو

«سبعىلإمث.€ْتْلْْلاهديبيلالَرت»:ىلإمالسلاهيلعدمحمةروسنملصفملاروس

لف:ىلإ4اَن:نمبرغملايفو..°€رَفلاَو»:ىلإسبعنمةمتعلايفرقيو
:ىلإ4لراإ:نمراصقلاروسلانمرفسلايفحبصلايفارقي.4دَحأهللاوُه

لصفيلفةروسلاةءارقنمغرفاذإمثلئاجفانرکذامریغبأرقنِإو.”ورفاكلااهياايلفل

دميلوءعوكرلاءاهتناىلإهدمیریبکتبعكريمث.هللاناحبسهلوقردقبعوكرلاريبكتوةءارقلانيب

هيفكعضيلو.عفرأالوضفخاهسأرنوكيالءةدحاولاةحيفصلاكهقنععمهسأرًايوتسمهرهظ

هيقفرمفاجيلوءامهينثيالوهيتبكربصنيلوءةلبقلاوحنةهجومةروشنمهعباصأوهيتبكرىلع
ةعبسىلإةئالثلانعدازنإوءًاثالثميظعلايبرناحبس:لقيلو.امهمضتةأرملاو«هيبنجنع

ىلإوضعلكعجريىتحًالدتعممايقلاىلإعوكرلانم/عفتريمث.ًمامإنكيملنإسأبالف[ب/0
دمحلاكلوانير:لقيلفمامإعمناكنإو؛«هدحوناکنإهدمحنملهللاعمس:لقيلوهلصفم

.١:ةيآلاكلملاةروس(١)
.١:ةيآلارجفلاةروس(۲)
.١:ةيآلاردقلاةروس(۳)
.١:ةيآلاصالخإلاةروس()
.١:ةيآلاةلزلزلاةروس(٥)
.١:ةيألانورفاكلاةروس(١)



۳۳۹ةالصلاةرطنق

لوأنکيلوءهتهبجمثةفةفوشكمهيفكمثضرألاىلعهيتبكرعضيفًاربكمدوجسلاىلإيوهيمث
نعهيقفرمفاجيلوهفنأعمهتهبجكلذدعبمثهاديمث‹هاتبكرهنمضرألاىلععقيام

هينذأنيبضرألاىلعهيديعضيلوءاهمضتكلذعيمجيفةأرملاوءهيذخفنعهنطبو«هيبنج
ىلإلصويلو«بلكلاشارتفاكضرألاىلعهيعارذشرتفيالوامهعباصأمضيلو«هيتبكرو
نسحفةالثىلعدازنإوىلعألايبرناحبس:لوقيةئالثحبسيلوءهيلجرعباصأرثكأضرألا
ًاسلاجنثمطيىتحًاربكمدوجسلانمهسارعقريمثثالثلاىلعرصتقيلفًامامإناكنإالإ

ءضرألايلياممىرسيلارهاظوهيلجرنيبدعقيلو.هلصفمىلإوضعلكعجريىتحًالدتعم

امكاهيفلعفيلوءةيناثةرمدوجسلاىلإعجريمثامهعباصأةروشنمهيذخفىلعهيديعضيلو

نوكينأالإمايقلانيحيفهيديىلعدمتعيالوةيناثلاةعكرلاىلإموقيمثءىلوألايفلعف
ضرألايفغرمتاذإرهملامايقكضرألانمموقينأهليغبنييذلاو«سأبالفًاريبكًاخيش

ءاهتناىلإدوعقلانيبامقرغتسيىتحريبكتلادميوءمايقلاةلاحيفهيلجرىدحإمدقيالو
ةيناثلاةعكرلايلصيمثءامهنيبامقرغتسيًادمدوجسلاىلإهطوبهلاحيفهدميامك«مايقلا

اممىرسيلارهاظو«ىرسيلاصمخأيفىنميلاهمدقرهظًاعضاودهشتللسلجيمث«ىلوألاك

Î)/۳۷[.ضرألا/ىلي

ًارقيلفنميألابناجلاىلإاهيلجردرتوءاهكاروأبضرإلاىلإضفتلفةأرملاامآو
مثمدقتامكهتالصةيقبيفلعفيمثءةالصلامامتإىلإريبكتلابمقيلوتدلهشتلاىلإتايحتلا

اهبحفصيمكيلعمالسلا:لوقيةدحاوةميلستملسيمثءاهمتيىتحدهشتللاهرخآيفسلجي
.ةالصلانمجورخلاهبيونيولامشلامث«نيميلاىلعههجو

‹ميلستلانممامإلاغرفيىتحمومأملاملسيالوءةظفحلاىلعميلستلاهبيوني:ليقو

."”قيفوتلاهللابودرفنملاةالصةئيههذهفةنسلاوهفهدميالوًافذحمالسلافذحيلو

ةالصلايفةدراولايهانملايفلصف

:ةالصلايفدفصلاونفصلانعأَيهللالوسرىهندقو

:ىلاعتهلوقهنمواهعباصأفارطأىلعمايقلاعمنيلجرلاىدحإعفروه:نفصلاف

.°”4ئاَيحْلَاُتاَاَصل»

.(۱/١١٠١٤١٠)نيدلامولعءايحإعجار)۱(

.۳۱:ةيآلالصةروس()

  



ةالصلاةرطنق٣٤۳

.°€داَفْصَألايفَنيَرَقُم»:ىلاعتهلوقهنمواعمنيمدقلانارتقاوهف:دفصلاامأو

ناسنإلاسلجينأةغللالهأدنعوهو«بلكلاءاعقإنعةالصلايفمالسلاهيلعىهنو

.بلكلاكضرألاىلعهيديلعجيو«هيتبكرًابصانهيتدعقمىلع

عباصأسوؤرالإضرألاىلعسيلوءايثاجهيقفاسىلعسلجينأ:ثيدحلالهأدنعو

لقرظنلانعىهنوءدوجسلاوعوكرلايفكلذوءكيدلارقنوءتافتلانعيهنو.نيلجرلا

.بلكلالعفيامكدوجسلايفنيعارذلاشارتفانعىهنوءهجولا

نعوءبلصلانعوءراصتخالانعو«تفكلاوءلدسلاسابلنعمالسلاهيلعىهنو

‹نابضغلاوءعئاجلاةالصنعوءقزاحلاوءبقاحلاوءنقاحلاةالصنعوءةلصاوملا

.هجولارتسوهومثلتملاو

ءبوثبفحتلينأوهىلازغلاباتكىفركذ/اميفهيفثيدحلالهأبهذمف:لدسلاامأ]ب/۳۷۸[.
هبشتلانعاوهنفمهتالصيفدوهيلالعفاذهناكوكلذكدجسيوعكريفلخادنمهيديلخديو
كلذيفصخرو.صيمقلالخادءاديودجسيوعكرينأيغبنيالوانعميفصيمقلاومهب

سابلوهللاهمحرليحرلانببوبحمنايفسوبأركذاميفهللاهمحرعيبرلالعفوهونورخآ
نمهلامشوهنيمينعهيفرطلسريوءهسأرىلعرازإلاطسوعضينأوهانباحصأدنعلدسلا
.ملعأهللاو.باودلالدستامكلوطلاىلعرازإلاسبلوه:ليقو؛هيفتكىلعامهلعجينأريغ

نوكيدقوءدوجسلادارأاذإهفلخنموأهيدينيبنمهبايثعفرينأوهف:تفكلاامأو
يفوءةصاخلاجرللاذهيفيهنلاوءهرعشصقاعوهونيلصيالفسأرلارعشيفتفكلا
بوثالوءرعشتفكأالو«بارأةعبسىلعدجسأنأترمأ»:ثيدحلا

.مايقلايفهيدضعنيبيفاجيوهيترصاخىلعهيديعضينأوهف:راصتخالاامأو

.تدجواميفهانعميف:بلصلاو

الومارحإلاةريبكتبهتءارقلصيالنأوهومامإلاىلعنانثاةعبرأيهف:ةلصاوملاامأو
الومامإلاةريبكتبمارحإلاةريبكتلصيالنأوهو:موماملاىلعنانثاو«هتءارقبهعوكر

.٩4:ةيآلاميهاريإةروس(1)
.(15۷/۱)ينغملايفيقارعلاهلاق.سابعنياثيدحنمهيلعقفتم(۲)



٢٤۳ةالصلاةرطنق

.لوبلانمف:نقاحلاامأو

.طئاغلانم:بقاحلاو

عئاجالاهانعميفوعوشخلاعنميكلذلکنإء؛قيضلافخلابحاص:قزاحلاو

.متهملاو

ءاء'اياؤدبافةالصلاتميقأوءاشعلارضحاذإ»:مالسلاهيلعهلوقيفمئاجلايهنمهفو

.”«بلقلانكاسنوكيوأتقولاقيضينأالإ

Î]/۳۷۹]وهو/مكدحأنیلصيالو٠”بصعتموهوةالصلامكدحأنلخديyy:ربخلايو

.عرسأةبوقعلاىلإيهفبلقلااهيفرضحيالةالصلك:نسحلالاقكلذلو.«نابضغ

‹ةسوسولاو«ساعنلاو«فاعرلا:ناطيشلانمةالصلاىفءايشأعبس»:ثيدحلايو

.”«ءيشلاىلإتافتلالاو؛كاكحلاو«بؤاثتلاو

.«كشلاو‹وهسلا»:مهضعب دازو

ةيوستوءهجولاحسموءتافتلالا:ءافجلانمةالصلايفةعبرأ:فلسلاضعبلاقو

.كيدينيبرمينمقيرطبيلصتنأوءءابصحلا

ىلعهفكعضيوأءههجورتسيوأءامهقرفيوأءهعباصأنيبكبشينأًاضيأىهنو

.عوكرلايفهيذخفنيبامهلخديوأ«ىرخألا

وهولجرلاةالصنعىهنوءهنعانيهنفكلذلعفنانك:لاقةباحصلاضعبنعيكحو

.ريهطتللدوجسلادنعضرألايفخفنينأوءنيثبخألاعفادي

ءةالصلانعهلغشيامهريغيفوأهمفيفلمحينأو«هحراوجنمءيشبثبعلاهركيو

دنتسانإفطئاحىلإهمايقيفدنتسيالو.اهنعىنغتسملاعفأاهنإفهديبءابصحلايوسينأو

.قباسلاعجرملايفيقارعلاهلاق.رمعنباثيدحنمهيلعقفتم()
.هدجأمل:يقارعلالاقو.«بطقم»:(١/47٤۱)ينغملاوءايحإلايفولصألايفاذك(۲)

دازو«بؤاشلاو«ساعنلاوفاعرلااهنمركذفهدجنعهيبأنعتباثنبيدعةياورنميذمرتلااور(۳)
لاحدقناطيشلانإءهللالوسراي:صاعلايبأنبنامثعملسملو«بيرغثيدحلاقوءىرخأةئالث

هسلتخيسالتخاوهوءةالصلايفتافتلالايفةشئاعثيدحنميراخبللو«ثيدحلايتالصنيبوينيب

يبأثيدحنمامهلوناطيشلانمبؤاثتلا:ةريرهيبأثيدحنمنيخيشللو؛مكدحأةالصنمناطيشلا

.ىلصمكيرديالىتحهتالصهيلعسبلفناطيشلاءاجيلصيماقاذإمكدحأنإ:ةريره



ةالصلاةرطنق٢٤۳

الو«صاصرالو؛«ساحتنالو؛ديدحهدسجسمیالوءهدسجنباغمنمءيشيفالو؛هيف

هلامعيمجالولجعلاالوءرانلاالو‹تيملاالوءمئانلالبقتسيالو.ريرحالو«بهذ

لهالاؤسوأ‹ةالصلابتکىلإدشرتسملاهيفعجریلفءلوطييناعملاهذهحرشو؛ةروص

.ءاملعلانمىقتلا

كلذممجيءةلأسمةرشعينثاةالصلايفنإ:لاقهنأبلاطيبأنبيلعنعيوردقو

.”قيفوتلاهللابوءةالصلاناكرأ

اهلئاضفواهننسنمةالصلاضئارفزييمتيفلصف

ننسلاوضئارفلانماهيفامىلعةلمتشمانهاهةالصلاةثيهانركذدقاَنأملعا/[ب/]
انيلعبجوأدقىلاعتهللانألاهعيمجىعارينأةرخألاقيرطديرمليغبنياممكلذولئاضفلاو
نإوءهتالصتضقتناًادماعاهنمًائيشكرتنمفاهبالإمتتالًاناكرأوًالوصأاهللعجوةالصلا
.وهسللدجسوكردتسإًايهاسناك

ًادماعاهنمءىشكرتدمعتنمفءتاديكأتابجاوًاننسمالسلاهيلعهلوسراهيفنسو

نمورجأاهرزحأنماهيلإًابودنملئاضفاهيفلعجوءوهسللدجسىهسنإو؛هتالصداعأ
.قيفوتلاهللابورزؤيملاهكرت

يتاوللاف.لوخدلادعبةرشعوءاهيفلوخدلالبقةرشعاهنمنورشعفاهضئارفةلمجامأ
:اهيفلوخدلالبق

.ةراهطلالبقسجنلاةلازإو«ثادحألانمةراهطلا:اهادحإ

.بوثلاةراهط:ةيناثلاو

.اهيلعىلصملاةعقبلاةراهط:ةئلاثلاو

.اهئادألتقولالوخد:ةعبارلاو

اماهدسجعيمجةرحلاةأرمللولجرللةرسلاىلإةبكرلانمةروعللرتسلا:ةسماخلاو
.اهتنيزنمنيفكلاوهجولاالخ

.اهلعفلاحيفةردقلاعممايقلا:ةسداسلاو

.(١١٠‹۱/٠٦١٠)بابلااذهيفنيدلامولعءايحإعجار()



37ةالصلاةرطنق

.اهعيمجيفةلبقلالابقتسا:ةعباسلاو

.اهبسبلتلادنعبلقلابةينلا:ةنماثلاو

.اهرئاسيفةينلامكحباحصتسا:ةعساتلاو

.اهتيفيكبملعلا:ةرشاعلاو

:اهيفلوخدلادعبيتلاةرشعلاامأو

.اهلوأيفمهضعبدنعهماقمموقياموأريبكتلاظفلبمارحإلا:اهادحإف

.ًادعاصفنآرقلامأبةءارقلا:ةيناثلاو

.اهيفعوكرلا:ةثلاثلاو

.مهضعبلوقيفهنمعفرلاوعوكرلايفلادتعالا:ةعبارلاو

.عوكرلادعبدوجسلا/:ةسماخلاو

.مهضعبلوقىلعامهيفلادتعالاونيتدجسلانيبلصفلا:ةسداسلاو

.هدعبسولجلا:ةعباسلاو
.اهنمةريخألاوأىلوأللاةضيرفلااهتيأيفءاملعلاضعبفالتخاىلعتايحتلا:ةنماثلاو

.اهعيمجيفلاعفألابيترت:ةعساتلاو

.ًاضيأنورشعاهننسو.اهرخآىلإاهلوأنماهيفعوشخلاباحصتسا:ةرشاعلاو
يفدحألكلةنسوءةيافكلاىلعضرفةمئألاثيحو«دجاسملايفاهلناذألا:اهادحإ

.ءاسنلانودلاجرللهسفنةصاخ

.لاجرلاقحيفةالصللةماقإلا:ةيناثلاو

.ةعامجلابةالصلا:ةثلاثلاو

.هيجوتلا:ةعبارلاو

.ريبكتلادعبةذاعتسالا:ةسماخلاو

.ةلمسبلاةءارق:ةسداسلاو

ءءاشعلاوءبرغملانمنيتلوألانيتعكرلايفنآرقلامأعمروسلاةءارق:ةعباسلاو

.رجفلايتعكرلو

.ةعمجلاةالصعمانمدقاميفوهوءرهجلاعضوميفةءارقلابرهجلا:ةنماثلاو

[Î /۳۸۱[



]پب/۳۸۲]

ةالصلاةرطنق٤٤۳

.ءاشعلاوبرغملارخآورصعلاورهظلايفباتكلاةحتافبرارسإلا:ةعساتلاو

.رهجاذمامإلاةءارقلتاصنإلا:ةرشاعلاو

.ماماءارومومأمللباتكلاةحتافةءارق:رشعةيداحلاو

:درفنملاوأمامإلالوقيفعوكرلانمعفرلادنعالإدوجسلاوعوكرلاريبكت:رشعةيناثلاو

.دمحلاكلوانبر:مومأملالوقيوهدمحنملهللاعمس

.ثالثعوكرلالاحيفميظعتلا:رشعةثلاثلاو

.ثالثدوجسلالاحيفحيبستلا:رشعةعبارلاو

.بارآةعبسىلعدوجسلا:رشعةسماخلاو

.اهبرارسإلاعمتايحتلا:رشعةسداسلاو

.اهنمميلستلا:رشعةعباسلاو

.راسيلامث/نيميلاىلعمالسلابنمايتلا:رشعةنماثلاو

.ةالصلادعبءاعدلا:رشعةعساتلاو

.مالسلاهيلعيبنلاىلعةالصلا:نورشملاو

:رشعاهلئاضفو
.رفاسمللناذألا:اهادحإ

.ءاسنللةماقإلا:ةيناثلاو

.مالسلاهيلعميهاربإهيجوت:ةثلاثلاو

.ءاشعلايفاهطسوتو«برغملايفاهفيفختوءحبصلايفةءارقلاةلاطإ:ةعبارلاو

.فئألالاصيإعمدوجسلادنعنيفكلاوةهبجلابضرألاةرشابم:ةسماخلاو

.نيبناجلانعنيعبضلابدوجسلاوعوكرلايفيفاجتلا:ةسداسلاو

.درفنملاو‹مامإللةرتسلانموندلا:ةعباسلاو

.تقولالوأةالصلا:ةنماثلاو

.دوجسلاعضوميفرصبلاعضو:ةعساتلاو

.ملعأهللاو.ةنيكسلاوراقولاباهيلإيشملا:ةرشاعلاو



٥٤۳ةالصلاةرطنق

لصف

نمنكركرتباهتحصتوفتذإلوقعماهننسنعةالصلاضئارفزييمت:لئاقلاقنإف
.اهننسضعبنوداهناكرأ

دوجسىنعمامفهبًارومأملكلاناكنإهنأل؛لوقعمريغفلئاضفلانعننسلازييمتامأف

إو«ضرفلابةقحاليهفةنسلاكرتلهجوتيباقعلاناكنإفءةليضفلانودةنسلاربجلوهسلا

باوثلاولكلاكرتىلإهجوتيالباقعلاناكذإءةليضفلانعاهزييمتىنعمامفهجوتيالناك

.لكلاىلعوجرم

ءاهتاجردتوافتعفديالبابحتسالاو«باقعلاوباوثلايفعيمجلاكارتشانأملعاف

اهروصةروصاهنأكةالصلانأكلذو:لاقهباتكىفىلازغلاهركذلاثمبكلذكلفشكنيسو

ناسنإللانأامكةرهاظناكرأوءةنطابناعمبالإةلماكنوكتالوءاهباستكاباندبعتوءعرشلا

ىنعملافةرهاظءاضعأوءةنطابناعمبالإالماكًاناسنإنوكيالوءهناحبسهللااهرّوصةروص

Î].حورلاوةايحلاوهنطابلا/ /۳A۳]

ءدبكلاوءغامدلاو«بلقلاكاهمادعنابناسنإلامدعنياهضعب:نامسقةرهاظلاءاضعألاو

.هتاوفبةايحلاتوفتوضعلكو

ءنيعلاك:ةايحلاعفانماهبتوفتنكلوءاهتاوفبةايحلاتوفتالءاضعأ:يناثلامسقلاو

توفينكلوءاهعفانملطبتالوءاهتاوفبةايحلاتوفتالاهضعبو.ناسللاو«لجرلاوءديلاو

لامجلاونسحلااهبتوفيالاهضعبو.نوللانسحوءبادهألاوةيحللاونيبجاحلاكنسحلااهب

ءءاضعألاةقلخبسانتوةيحللارعشداوسوءنيبجاحلاساوقتساك:لامكلااهبتوفينكلو

هللاانرمأو‹عرشلااهروصةروصةدابعلاكلذكف«تاجردهذهفنوللايفضايبلابةرمحلاجازتماو

يتأيسامكبلقلاروضحوءةينلاو«صالخإلاو«عوشخلايهةنطابلااهتايحواهحورفاهلاثتماب
ناكرألارئاسوءمايقلاو«دوجسلاوءعوكرلاوءةرهاظلااهئازجأىفنآلانحتفهللاءاشنإ
.اهتاوفبةالصلادوجوتوفيذإناسنإلاةروصيفدبكلاو«غامدلاو«بلقلاىرجماهنميرجت

‹دوجسلاوءعوكرلايفريبكتلاوراهجإللاورارسإلانماهانركذيتلاننسلاو

ةالصلاتوفتالنيلجرلاو«نينيعلاو«نيديلاىرجماهنميرجياهرئاسو«حيبستلاو«ميظعتلاو

اهتاوفببسبصخشلاريصينكلوءءاضعألاهذهتاوفبةايحلاتوفتالامكوهسلاباهتاوفب

الاهننسنودتاولصلاضئارفىلعرصتقانمكلذكف«هيفبوغرمريغًامومذمةقلخلاهوشم



ةالصلاةرطنف٢٤۳

يحةيراجكولملانمكلمىلإىدهأنمنأل؛وهسلادوجسباهناصقنربجيكلذلفءهنملبقت

.ةبوقعللضرعتو«كلملابفختسادقفةقلخلاةهوشم/فارطألاةعوطقم[ب/٤]

نمكلذرئاسوتقولالوآوسابللاهئيهو‹ةالصلامامتإنمتاثئيهلاولئاضفلاامأو

‹ةيحللاو‹نيبجاحلانمنسحلابابسأیرجميرجتفننسلاءارويهيتلالئاضفلا

.نوللانسحو‹بادهألاو

لوطوءاهيفركفتلاوةءارقلاةلاطإنمننسلاكلتيفبادألافئاطلو«تائيهلاامأو

‹نيبجاحلاساوقتساىرجميرجتةالصللتالمكميهفكلذريغءءاعدلاوءدوجسلا

اهببرقتتةفحتوةبرقكدنعةالصلافءلامجلاونسحلابابسأنماهريغوءةيحللاةرادتسإو

ىلإةبرقلابلاطاهيدهيةيراجكاهبهفحتتوءكولملاكلمىلإاهبهفحتتوكولملاكلمىلإ

مويكيلعدرتمثلجوزعهللاىلعضرعتةفحتلاهذهوءهيلإاهببرقتينيطالسلاضعب

نإو«كسفنلفتنسحأنإفاهحيبقتوأءاهتروصنيسحتيفةريخلاكيلإفربكألاضرعلا
مثضرفلانعةنسلاكلزميتينأهقفلاةسراممنمكظحنوكينأيغبنيالو.اهيلعفتءاسأ

اهيلعباقعالذإءةديكأتناكاذإكردتستالوءةليضفتناكذإاهكرتزوجيهنإكمهفبقلعتي
‹ناسنأالادوجولطبيالةقلخلاهيوشتوءنينيعلاشمعنإبيبطلالوقهبشيكلذنإفءاهكرتتف

هقحبًافافختساكلذناكذإهيلِإهيدهمبقاعيامبرلبهيلإيدهأاذإناطلسلاهلبقيالهنكلو
ءاهعوكرناسنإلامتيالةالصلكفلئاضفلاو«تائيهلاوء‹ننسلابتارممهفتنأيغبنياذكهف
ذِإربكألاضرعلامويىلاعتبرلاةموصخلبقايندلايفاهبحاصمصاختيتلايهفاهدوجسو

اهاندروأيتلاتايآلاو.ربخألاعلاطف«ينتعيضامكهللاكعّيض»:لوقتاهنأثيدحلايف/درو[ب/]

ءةنطابلااهيناعمحرشىلإهللاءاشنإاذهدعبريشنسو.اهعقوكلرهظيةالصلاناكرأمامتإيف

الإةوقالولوحالو«قيفوتلاوءلوحلاهبوهللاءاشنإًانيقيهبدادزتامةيفخلااهرارسأمهفو
.”ميظعلايلعلاهللاب

ثلاثلابابلا

ةالصلاىفبلقلالامعأنمةنطابلاطورشلايف

:لوصفةئالثىلعلمتشيبابلااذهو

.(١/۸٥٠٠۹٥1)نيدلامولعءايحإعجار(١)



۷٧٤۳ةالصلاةرطنق

.بلقلاروصحو‹عوشخلابةالصلاطابترارکذيف:اهادحإ

.اهجالعوءاهبابسأوءاهدودحوءةنطابلااهيناعميف:يناثلالصفلا

دازلةحلاصنوكتلةالصلاناكرأنمنكرلكيفرضحينأيغبنياميف:ثلاثلالصفلا

.قيفوتلاهللابوةرخألا

بلقلاروضحوعوشخلاطارتشانايبيف:لوألالصفلا

.”4يِركِذِةَالَّصلاميل:لجوزعهلوقكلذنمفةريثككلذةلدأنأملعا

نوكيفيكءهتالصعيمجيفلفغنمفءركذلاداضتةلفغلاوبوجولارمألارهاظف

."4نيِلفاَفلأنمنُكَتالو:ىلاعتهلوقو؟ىلاعتهركذلةالصلاميقم

.€َدوُلوُقَاماوُمَلَعَتىت:لجاوزعهلوقو‹ميرحتلاهرهاظيهن
.ايندلاراكفأوساوسولايف,ةمهلاقرفتسملالقاقلايفدرطموعو‹ناركسلايهنلليلعت

ةملكوءماللاوفلألاباهرصح.°«عضاوتونكسمتةالصلاامنإ»:مالسلاهيلعهلوقو

نيبرصحلامسقيملاميفةعفشلاامنإ:هلوقنمءاهقفلامهفدقوديكوتلاو‹قيقحتللامنإ

ًادعبالإهللانماهبددزيملركنملاوءاحشفلانعهتالص/ههنتملنم»:ٍولَيهلوفو

.'*«سواسولاءاشحفنمعنمتاللفاغلاةالصو

هبدارأامو«بصتنلاو«بعتلاهتالصنمهظحمئاقنممک»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.“”«ةالصلايناعمنمهریغوء‹صالخالانعلفاغلاالإ

.١٠:ةيآلاهطةروس(١)
.٢٠٠:ةيآلافارعألاةروس()
.£:ةيآلاءاسنلاةروس(۳)

ينغملايفيقارعلاهلاق«برطضمداتسإبسابعنبلضفلاثيدحنمهوحنبيئاسنلاويذمرتلاهاور(8)

(١/١١۱).

؛حيحصداتسإبًالسرمنسحلاثيدحنمةيصعملاوةعاطلاباتکيفدبعمنبيلعهاور:اضيأهيفو)0(

نميناربطلاونيلدانسإبسابعيتثيدحنمهريسفتيفهيودرمنباهدنساوريبكلايفيناربطلاهاورو

.حيحصهدانسإوثيدحلا....ركنملانعههنتوفورعملابهتالصهرمأتملنمدوعسمنبالوق
.نسحهدانسإودمحأوءيئاسنلاوةريرهيبآنعهجامنباهوحنیور)9

[Î [٦۳۸/

 

 



ةالصلاةرطنق۸٤۳

٠”«اهنملقعامالإهتالصنمدبعللسيل»:ًاضيأمالسلاهيلعهلوقو

هنأمالسلاهيلعهنعثيدحلايفءاجامكلجوزعهبريجانييلصملانأهيفقيقحتلاو
ءهسارقرفمىلإءامسلانانعنمهسأرىلعرثانتيربلا:؛لاصخثالثىلصملل»:لاق

يجانينمدبعلااذهملعيوليدانيكلموءءامسلانانعأىلإهيمدقندلنمهبفحتةكئالملاو
.ةتبلاتاجانمبسيلةلفغلاعممالكلاو«ثيداحألانمهلاثمأيف.«تلفناام

ىلعةديدشةوهشللةفلاخماهسفنيفيهفاهنعناسنإلالفغنإوةاكزلانأهنايبو

ةوهشللرساكءىوهللرهاق؛موصلاكلذكو.سفنلاىلإبوبحملامجارخإاهنأل؛سفنلا
عمرمألاءدبيفةينلاتحصاذإدوصقملااهنملصحينأدعبيالفهللاودعناطيشلاةلآيهيتلا

.اهلمعرئاسيفةلفغلا

‹ناحتمالاوءالتبالااهبلصحيامةدهاجملانماهيفوءةديدشةقاشلاعفأجحلاكلذكو

.هئادتبايفةينلاتحصاذِإنكيملوأءهلاعفأعمًارضاحبلقلاناك

.دوعقو«مایقو؛دوجسو؛عوكرو«ةءارقوركذالإاهيفسيلفةالصلاامأو

وأًاباطخهنوكهنمدوصقملانوكينأولخيالفتاجانموءةرواحمهنإف:ركذلاامأ

ناسللًاناحتماتاوصألاو«فورحلاهنمدوصقملانوكيوأعوضخلاببلقللًاناحتماةرواحم

قاشمبندبلانحتميامكوء؛موصلايفكاسمإلاب/جرفلاوةدعملانحتمتامكتيوصتلالامعأب(ب/۸۷]

مسقلااذهنأكشالو«قوشعملالاملاعاطقناوءةاكزلاجارخإةقشمببلقلانحتميوء؛جحلا

هنأثيحنمناحتماهيفسيلذإ؛لفاغلاىلعهفخأامنايذهلابناسللاكيرحتنإف«لطاب
الوءريمضلايفامعبرعأاذإالإًاقطننوكيالو؛قطنهنأثيحنمدوصقملالب؛لمع
دْهَأ»:ىلاعتهلوقيفلاؤسياف«بلقلاروضحبالإًابرعمنوكي اذٍإ.«َميقَْْمْلَأًطاَرّصلااَنْ
ةلفغلاعمهبناسللاةكرحيفةقشميأف؟ءاعدوءاعرضتهنوكدصقيملاذإولفاغبلقلاناك

نركشأل:لاقوناسنإلافلحوللوفألبراكذألامكحاذهكلذءناسللادايتعإدعباميسال
يفهناسلىلعيناعملاهذهىلعةلادلاظافلألاتجرخمثةجاحهلأسأوءهيلعىنثأوءانالف

ًالسرمشرهديبآنبنامثعةياورنمةالصلاباتکيفيزورملارصننبدمحمیوروًاعوفرمهدجأمل)۱(
نمسودرفلادنسميفيمليدلاروصنموبءاوروهندیعمهبلقدهشيىتحالمعدبعنمهللالبقيال
یھسامهتالصنملجرللبتكيال:رامعىلعًافوقومدهزلايففكرابملانبالوبعكنبيأثيدح
.(١/١٦1)ينغملايفيقارعلاهلاق.هنع

.1٦:ةيالاةحتافلاةروس(۲)



۹٤۳ةالصلاةرطنق

ناسنإلاكلذوءةملظيفهناسلىلعاذهىرجولو؛هنيمييفٌرَباذهنإلاقينأدعبيف؛مونلا

ًاقطنوًاباطخهمالکنوکيالذِإ«هنيمييفًارابراصاملهاريالوهروضحفرعيالوهو«رضاح

ضایبيفرضاحوهوهناسلىلعتاملكلاهذهترجولو«هبلقيفوهًارضاحنكيملامءهعم
باطخلابهدصقيملوءراكفألانمركفبمهلاقرغتسمهنوكلهنعلفاغملكتملانأالإراهتلا

ءءانثلاو«دمحلاراكذألاوةءارقلانمدوصقملانأيفكشالوءهنيمييفًارابرصيملهقطندنع

هاريالف.ةلفْغلاباجحبهنعبوجحمهبلقولجوزعهللاوهبطاخملاوءاعدلاو‹عرضتلاو

نعاذهدعبأامفءةداعلامكحبكرحتيهناسلوبطاخملانعلفاغوهلبءهدهاشيالو

[آ/۳۸۸]ناميإلادقعخوسروىلاعتهللاركذديدجتوءبلقلاليقصتل/تعرشيتلاةالصلابدوصقملا

‹قطنلايفاهراكنإىلإليبسالةيصاخلاهذهفةلمجلابوءركذلاوةءارقلاماكحأهذه‹كلذب

.لعفلانعاهزييمتو

لجوزعهللنوكينأزاجولوءاعطقامهبميظعتلادوصقملاف:دوجسلاوعوكرلاامأو

نوکيوأهنعلفاغوهوءهيدينيباعوضوممنصلًاًمظعمنوكينأزاجلهنعلفاغوهو«هلعفب

درجمالإقبيملًاميظعتهنوكنعجرخاذإوءهنعلفاغوهوهيدينيبيذلاطئاحللًامظعم
نيدلادامعلعجيمثءهبناحتمالادصقيامةقشملانمهيفسيلوءسأرلاورهظلاةكرح

هكرتببسبلتَقلابجيو«تادابعلارئاسوجحلاىلعمدقيو‹؛مالسإلاورفكلانيبلصافلاو

فاضينأالبءةرهاظلااهلامعأثيحنمةالصللاهلكةمظعلاهذهنأىرأام«صوصخلاىلع

ىلعمدقتٍلسيحفتاجانملاببلقلاروضحاهيلإفيضأاذإامأف.تاجانملاروصقماهيلإ

كلملاميظعتلسفنلاةدهاجميهيتلااياحضلاوتابرقلانمهريغو؛جحلاوءةاكزلاو؛موصلا

يأ.”4مُكْنموعلالاَكلوامامالواَهموُحْلهللاَلاَبنل:ىلاعتهللالاقءىلعألا
ةبولطملايهرماوألالاثتماىلعهتلمحىتحهيلعتبلغوبلقلاىلعتيلوتسايتلاةفصلا

نإف.بلقلاروضحطارتشاىلعىنعملاثيحنملدياماذهف؟ةالصلايفرمألافيكف«مكنم

هبتفلاخدقفاهتحصيفاطرشبلقلاروضحتلعجوةالصلانالطببتمكحنإف:لئاقلاق

.مارحألاةريبكتدنعالإبلقلاروضحاوطرتشيملمهنإفءءاهقفلاعامجإ

[1/۳8۹]نعنوقشيالوءنطابلايف/نورظنيالءاهقفلانأملعلاةرطنقيفمدقتدقهنأملعاف

رهاظوءحراوجلالامعأرهاظىلعايندلاماكحأرهاظنونبيلبةرخآلاقيرطيفالوءبولقلا

.ةالصلالعفبناطلسلاريزعتولتقلاطوقسلفاكلامعألا

.۳۷:ةيآلاجحلاةروس()



۳o.ةالصلاةرطنق

هنأىلعءةرهاظلاماكحألاملعبهقفلادودحنمكلذسيلف؟ةرخألايفعفنيلههنإامأف

بلقلااهيفرضحيالةالصلك:لاقهنأنسحلانعلقنذِإاذهيفعامجالاءاعُدِإنكميال

.عرسأةبوقعلاىلإيهف

.تدسفبلقلااهيفعشخيملؤرماةالصلك:لاقهنأيروثلانايفسنعو

الفةالصلايفوهوًادمعتمهلامشوهنيميىلعنمىلصملافرعاذِإ:لبجنبذاعمنعو
.هلةالص

.°«اهنملقعامالإهتالصنمدبعلل

ركذاميفديزنبدحاولادبععامجإلااذهلثمىعذاوأَييبنلاىلإًادنسمًاضيأعفرو

.هباتكيفيلازغلا

الوةالصلايلصيلدبعلانإ»:لاقهنأوييبنلانعهللاهمحررساينبرامعنعيورو

لقعامهتالصنمدبعللبتكيامنإوءاهرشعىلإءاهعبرالوءاهثلثالوءاهفصناهنمهلبتكي
.“«اهنم

نعسنجلااذهنملقناموهبكسمتيالفيكفًابهذملعجلهريغنعلقنولاذهو
.ىصحينأنمرثكأنيطاتحملاةرخألاءاملعنعونيعروتملاءاهقفلا

ماقمنأالإطرشلااذهيفةرهاظتايآلاو«رابخألاوعرشلاةلدأىلإعوجرلا:قحلاو
راضحإ/سانلاىلعطرتشينأنكميالفقلخلاروصقردقبديقتيرهاظلافيلكتلايفىوتفلا[ب/]

امليلقو‹نيصلخملانيعشاخلاالإرشبلالكهنعزجعيكلذنإفءةالصلاعيمجيفبلقلا
قلطنيامهنمطرتشينأدبالفزجعلاةرورضلةالصلاعيمجيفكلذطارتشانكيملاذإومه
عرشلارصتقاف«مارحإلاةريبكتةظحلتاظحللاىلوأوءةدحاولاةظحللايفولومسالاهيلع

عيمجيفلفاغلالاحنوكيالنأهللاءاشنإوجرنكلذعمنحنوءكلذىلعفيلكتلايف
بلقلارضحأوًارهاظلعفلاىلعمدقأةلمجلاىلعهنإفءةيلكلاباهلكراتلالاحلثمهتالص
امرجأهلنكلوءىلاعتهللادنعةلطابهتالصًايسانثدحلاعمىلصيذلاوالفيكوءةظحل

.ليلقلبقهيلعقيلعتلاقبس(١)
ينغملايفيقارعلاهلاق.هوحتبرساينبرامعثيدحنمنابحنباو‹يئاسنلاو؛دوادوبهاور(۲)

(١/١١۱).



1ةالصلاةرطنق

دشأىهاسلالاحنوکينأىشختفءاجرلااذهممر‹هرذعوهروصقردقیلعو«هلعفبسحي

لفاغلامالكبملكتيو‹ةرضحلابنواهتيوكلملاةمدخرضحييذلاوالفيكو«كراتلالاحنم
راصوءاجرلاوفوخلابابسأضراعتاذإوءةمدخلانعضرعييذلانمالاحدشأرقحتسملا

ةفلاخميفعمطمالفعمو‹لهاستلاو‹طايتحالايفدعبةريخلاكيلإف؛هسفنيفرطخمرمألا
.هيلعهيبنتلاقبسامكىوتفلاةرورضنمكلذنإفةلفغلاعمةحصلانمهباوتفااميفءاهقفلا

هيفنإف«ثحبلانمردقلااذهىلعرصتقنلفاهداضتةلفغلانأملعةالصلارسفرعنمو

.ةرخألاقيرطلبلاطلاديرمللًاعنقم

وهبلقلاروضحنأمالكلالصاحوءنألاهتبطاخمدصقنانسلفبغشملالداجملاامأو

ردقبفكالههنمناصقنلافريبكتلادنعروضحل|حورلاقمرهبیقبیاملقآنإفءةالصلاحور

[1/۳۹۱]ةالصفتيمنمبيرقهبكارحاليحنممكوءةالصلاءازجأيفحورلاطسبنت/هيلعةدايزلا
.”قيفوتلاهللابو«هبكارحاليحكريبكتلادنعالِإاهعيمجيفلفاغلا

ةالصلاةايحمتتاهبيتلاةنطابلايناعملانايبيف:يناثلالصفلا

روضح:يهولمجةتساهعمجينكلوءاهنعتارابعلارثكتيناعملاهذهنأملعا

.ءايحلاوءءاجرلاوءةبيهلاوميظعتلاو«مهفتلاوءبلقلا

ىلعلصفلااذهٍلئنيحلمتشيفاهباستكايفجالعلامثءاهبابسأمثءاهليصافتركذنلف

.يناعملاهذهليصفتهتيف:ىلوألا

.اهئامسأيف:ةيناثلا

:ماسقأةتساهيفوليصافتلايف:ىلوألاةلمجلل

ملكتموءهلسيالموهاهريغنعبلقلاغيرفتهانعمو:بلقلاروضحيفلوألامسقلا

امهموءامهريغيفًايراجركفلانوكيالوءامهبًانورقملوقلاولعفلابلمعلانوكيفءب

لکنعةلفغهيفنكتملو؛هيفوهاملركذهبلقيفناکو.هيفوهامريغنعركفلافرصنا
.بلقلاروضحلصحدقف؛هبلغتشموهءيش

.(١١۱ء۱/۹٥٠۱)ءايحإلاباتكيفبابلااذهعجار()



Poyةالصلاةرطنف

بلقلانوكيامبرفبلقلاروضحءارورمأوهو:مالكلاىنعملمهفتلايفيناثلامسقلا
ظفللاىنعمبملعلاىلعبلقلالامتشافءظفللاىنعميفًارضاحنوكيالوظفللاعمًارضاح

يناعملامهفتيفسانلاكرتشيسيلذإو؛هيفسانلاتوافتيرمأاذهو«مهفتلابدارملاوه

كلذلبقنكتملوءهتالصءانثأيفيلصملااهمهفيةفيطلناعمنمكف«تاحيبستلاوءنآرقلل

ءرومأمهفت/اهنإف«ركنملاوءاشحفلانعةيهانةالصلاتناكهجولااذهنمف.هبلقبترضح[ب/۹]

.ةلاحمالءاشحفلانععنمترومألاكلت

وهمالكبهدبعبطاخيلجرلاذإ«مهفلاو«بلقلاروضحءارورمآوه:ميظعتلاثلاثلا

.امهيلعدئازميظعتلافهلًامظعمنوكيالوءهانعملمهفتموءهيفبلقلارضاح

نمنأل«فيوختلاهأشنمفوخنعةرابعيهلبميظعتلاىلعةدايزيهو:ةبيهلاعبارلا

نمهارجميرجياموءدبعلانمقلخلاءوسوبرقعلانمةفاخملاوءًابثاهىمسيالفاخيال
فوخةبيهلافءةباهمىمسيمظعملاناطلسلانمفوخلالب‹ةباهمىمسيالةسيسخلابابسألا

.لالجإلاهردصم

فاخيذِإهباهيكولملانماكلممظعمنممكفءكئازهنأكشالو:ءاجرلاسماخلا

امك«لجوزعهللاباوثهتالصبًايجارنوكينأيغبنيدبعلاوءهتربموجريالنكلوءهتوطس
.لجوزعهللاباقعهريصقتلفئاخهنأ

ءبنذمهوتوريصقتراعشتساهدنتسمنألءةلمجلاىلعدئازوه:ءايحلاسداسلا
باکتراو٠ریصقتمهونوکيالثیحءءایحريغنمءاجرلاو‹؛فوخلاو‹ميظعتلاروصتيو

.”قىفوتلاهللابوبنذ

:ةتسلايناعملاهذهبابسأيف:ةيناثلاةلمجلا

‹كمهياميفالإرضحيالف؛كمهلعباتكبلقنإفءةمهلاهببسنإف:بلقلاروضحامأ
رضحيملاذإبلقلافهيفرخسموهيلعلوبجموهفبأمأءاشبلقلارضحرمأكمهأامهمو
الوةليحالفاينالارومأنمهيلإةفورصمهمهلأاميفًارضاحناكلبءالطعتمنكيملةالصلايف

نأنيبتيملاماهيلإفرصتتال/ةمهلاوةالصلاىلإةمهلافرصبالإبلقلاراضحألجالع[ب/7
ةالصلانأوءىقبأوريخةرخآلانأبقيدصتلاوءناميإلاوهكلذوءاهبطوتمبولطملاضرغلا

.(۱/۱٦۱٠۲١٦(نيدلامولعءايحإعجار)۱(



۳o۳ةالصلاةرطنق

نملصحاهتامهموءايندلاةراقحبملعلاةقيقحىلإاذهفيضأاذإف.ةرخألاىلإةليسو
ضعبيدينيبترضحاذإكبلقرضحيةلعلاهذهلثمبوءةالصلايفبلقلاروضحاهعومجم

كولملاكلمعمتاجانملادنعرضحيالناكاذإفكتعفنمو«كترضمىلعردقينممرباكألا

دهتجافءناميإلافعضىوسًاببسهنأنتظتالفءرضلاوعفنلاو«توكلملاوكلملاهديبيذلا

.ىلاعتهللاءاشنإعضوملااذهريغيفىصقتسيهقيرطوناميإللاةيوقتيفنأآلا

كاردإىلإنهذلافرصوءركفلانامدإبلقلاروضحدعبهببسنإف:مهفتلاامأو

ةلغاشلارطاوخلاعفدلرمشتلاوركفلاىلعلابقإلاعمبلقلاراضحإجالعوههجالعوءىنعملا

كلتعطقنتملاموءاهيلإرطاوخلابذجتنتيتلابابسألاكلتنععوزتلاينعأاهداومعطقوه

بلقلاىلعمجهيبوبحملاركذف«هركذرثكأًائيشبحأنمفءرطاوخلااهنعفرصتتالداوملا

.رطاوخلانعةالصهلوفصتالهللاريغبحأنمنأىرتكلذلفءةرورضلاب

:نيتفرعمنمبلقلايفدلوتتبلقللةلاحيهف:ميظعتلاامأو

النمنإفءناميإلالوصأنمكلذوءهتمظعولجوزعهللالالجةفرعم:امهدحأ

.هميظعتلسفنلانعذتالهتمظعدقتعي

نيتفرعملانمدلوتيفءبوبرمًارخسمًادبعهنوكوءاهتسخوسفنلاةراقحةفرعم:ةيناثلاو

[/٤۳۹]ةراقحهفرعمجزتمتملامو«ميظعتلابهنعربعيفهناحبسهللعوشخلاو/راسكتنالاوةناكتسالا

نمالإهريغنعينغتسملانإف‹عوشخلاوميظعتلاةلاحمظتنتالبرلالالجةفرعمبسفنلا

نأل؛هلاحميظعتلاوعوشخلانوكيالوءةمظعلاتافصهريغنمفرعينأزوجيهسفنىلع

.هيلإنرتقتملاهتجاحوء«سفنلاةراقحةفرعميهوىرخألاةنيرقلا

ذوفنوءهتوطسوىلاعتهللاةردقبةفرعملانمدلوتتسفنللةلاحف:فوخلاوةبيهلاامأو

لاقثمهكلمنمكلذصقنيملنيرخألاونيلوألاكلهأولهنأوهبتالابملاةلقعمهيفهتئيشم

ةردقلاممءالبلاعاونأو‹بئاصملانمءايلوألاوءءايبثألاىلعيرجيامةعلاطممماذهءةرذ

دادزإىلاعتهللابملعلادادزااملكةلمجلابو«ضرألاكولمنمدهاشيامفالخىلععفدلاىلع

.ةييهلاوةيشخلا

‹هعنصفئاطلو‹هماعنإميمعوهمرکولجوزعهللافطلةفرعمهببسف:ءاجرلاامأو

نمثعبناهفطلبةفرعملاوءهدعوبنيقيلالصحاذإفءةالصلابةنجلاهدعويفهقدصةفرعمو

.ةلاحمالءاجرلااهعومجم



otfةالصلاةرطنق

هللاقحميظعيمايقلانعزجعلابهملعوءةدابعلايفريصقتلاهراعشتساف:ءايحلاامأو

ىلإاهليمواهلخدثبخواهصالخإةلقوءاهتافآو«سفنلابويعبةفرعملابكلذىوقيو«ىلاعت
ْمِلطمهنأبملعلاو«هناحبسهللالالجهيضتقيامميظعبملعلاعماهلاعفأميمجيفلجاعلاظحلا
تثعبناًانيقيتلصحاذإفراعملاهذهوتيفخوتقدنإوءبلقلاتارطخوءةريرسلاىلع

هجالعفهليصحتبلطاملكفتافصلاهذه/بابسأهذهفءايحلاىمستةلاحةرورضلاباهنم[ب/۹]

ينعأنيقيلاوناميإلابابسألاهذهعيمجةطبارو:جالعلاةفرعمبسلاةفرعميففهببسراضحإ
امكبلقلاىلعاهؤاليتساو«كشلاءافتنإًانيقياهنوكىنعموءاهانركذيتلافراعملاهذههب

.٩ملعأهللاونيقيلابابيفقبس

لصف

ناك:اهنعهللايضرةشئاعتلاقكلذلوءنيقيلاردقبعشخيبلقلانأملعا

.هفرعنملوانفرعيملهنأكفةالصلاترضحاذإفهثدحنوانثدحييهللالوسر

ضفتتتتنأوينركذافينتركذاذإ:مالسلاهيلعىسومىلإىحوأىلاعتهللانأىوريو

اذإو«كيلقءارونمكناسللعجافينتركذذإوءًانئمطمًاعشاخيركذدنعنكوءكؤاضعأ

.*”قداصناسلولجوبلقبينجانوءليلذلادبعلامايقمقفيدينيبتمق

ينرکذنمنأيسفنىلعتيلآينإف؛ينوركذيكتمأةاصعللق:هيلإىحوأهنأيورو
ةلفغلاتعمتجااذإفيكفلفاغريغصاعيفاذه.ةنعللابمهتركذينوركذاذإفءهتركذ

!؟نايصعلاو

هتالصممتياللفاغ:ىلإسانلامسقنابولقلايفاهركذانمدقيتلايناعملافالتخابو
بعوتسمناکامیرلبةظحليفهبلقبلغيملوممتينمىلإوءاهنمةظحليفهبلقرضحيملو
اتغلباميفراسينبملسمسحيملكلذلو.هيدينيبيرجيامىسحيالثيحبءاهبمهلا

ملوءةدم/ةعامجلارضحيمهضعبوءاهيلعسانلاتعمتجادجسملايفةناوطسإطوقس[بل

.هراسیوهنیمیىلعنمطقفرعی

تناكةعامجوليمىلععمسيناكمالسلاهيلعميهاربإبلقبيجونأنميورامو

.(١١۱ء١/۱۲١۱)نيالامولعءايحإعجار)۱(

.(۳/۱١۱)ءايحإلايفيلازغلاهركذ(۲)



۲۰ةالصلاةرطنق

ينبممهيفةدهاشمهفاعضأنإف؛دعبتسمريغكلذلكومهصئارفدعترتومههوجورفصت

ىتحءمهنمةلصاحلاظوظحلاةساسخو؛مهزجعو؛مهفعضعمايندلاكولمفوخوءايندلا

نمنعلئسولو؛هدنعنمجرخيوةمهمبهثدحيوريزووأكلمىلعمهنمدحاولالخدي

نعوهبوثنعهسفنبهمهلاغتشالهنعرابخإلاىلعردقيالناكل«كلملابوثنعوأءهلوح
؛هفوخردقبهتالصنمدحاولكظحف«اولمَعاًممتاَجَرَدلكِلَول‹هلوحنيرضاحلا

لاقكلذلو.تاكرحلارئاسنودبولقلاهناحبسهللارظنعضومنف‹هميظعتو؛‹هعوشخو

ىودهلاوةنينأمطلانمةالصلايفمهتثيهلاثمىلعةمايقلامويسانلارشحي:ةباحصلاضعب

ىلعتوميوءهيلعتامامىلعلكرشحيهنإف؛قدصدقلو.ةذللاوءاهبميعنلادوجونمو

روصلاغاصتبولقلاتافصنمفءهصخشلاحالهبلقلاحكلذيفيعاريوءهيلعشاعام

.”قيفوتلاهللابوميلسبلقبهللاىتأنمالإاهنموجنيالوءةرخألارادلايفةمايقلاموي

:ةثلاثلاةلمحلا

زعهللامظعمنوكينأدبالنمؤملانأملعا:بلقلاروضحيفعفانلاءاودلانايبيف

نإوءهناميإدعبلاوحألاهذهنمكفنيالوءهريصقتنمًابيحتسموًايجاروءهنمًافئاخولجو

رطاخلامسقتوركفلاقرفتالإهلببسالةالصلايفاهنعهكاكفناف«هنيقيةوقردقباهتوقناك

(۳۹۷/۱]ةدراولارطاوخلاالإةالصلانعىهليالوءةالصلانعةلفغلاو«تاجانملانعبلقلاةبيغو/

‹هبيسعفدبالإءيشلاعفديالوءرطاوخلاكلتعفدوهبلقلاراضحإيفءاودلافءةلغاشلا

.انطابهتاذيفًارمأوأًاجراخًارمأنوكينأامإرطاوخلادراومببسو

هعبتيىتحمهلافطختيدقكلذنإف؛رصبللرهظيوأعمسلاعرقيامف:جراخلاامأ

ريصتمثراكفأللًاببسراصبإلانوكيفلسلستيوءهريغىلإةركفلاهنمزجنتمثهيففرصتيو
ءهساوحىلعيرجيامههليملهتمهتلعوهتبترتيوقنمفضعبللًاببسراكفألاكلتضعب

عضوميفهرظنرصقينأببابسألاهذهمطقهجالعو.هركفهبقرفتينأدبالفيعضلانكلو

يفيلصيوأءرظنلاققحيالىتحرصبلاضغنمبرقينأوءهفنأفرطىلعوأهدوجس
عستتالیتحهتالصدنعطئاحنمبرقيوأء؛هسحلغشيامهيدينیبكرتيالوأ؛ملظمتيب

ءةغوبصملاةشوقنملاعضاوملايفوءقرطلاوعراوشلاىلعةالصلانمزرتحيو.هرصبةفاسم

ردقبهتعسءريغصملظمتيبيفنودبعتينودبعتملاناككلذلوءةعونصملاشرفلاىلعو

.۱۳۲:ةيألاماعنألاةروس)۱(

٤۲م١/جتاريخلارطانق.(١/۴١۱)لصفلايفنيدلامولعءايحإعجار)۲(



۳oةالصلاةرطنق

الورصبلانوضغيوءدجاسملانورضحياوناكءايوقألاو؛ممهللعمجأكلذنوكيل«دوجسلا

.مهلامشومهنيميىلعنماوفرعينأيفةالصلالامكنوريودوجسلاعضومهبنوزواجي

الإةباتكالوءهعزنالإًافيسالوًافحصمةالصلاعضوميفعديالرمعنباناكو

.اهاحم

رصحتيملايندلاةيدوأيفمومهلا/هبتبعشتنمنإف؛دشأيهف:ةنطابلابابسألاامأو[ب/۳۹۸]

ناف«كلذيفهينغيالرظنلاضغو«بناجىلإبناجنمريطيلازياللبدحاونفيفهركف
يفءأرقياممهفىلإرهقسفنلادرينأهقيرطاذهفلغشلايففاكلبقنمبلقلايفعقوام
ةفرطبولومارحإلاةريبكتلبقهلدعتسينأبكلذىلعهنيعيوأهريغنعهباهلغشيوءةالصلا

ءهيلعضرعلاو«هناحبسهللايدينيبماقملارطخو؛تاجانملافقوموءةرخالاركذنيع

تفتليالغشهسفتلكرتيالفهمهيامعيمجنمةالصلابميرحتلالبقهبلقغرفيو؛علطملالوهو

.هرطاخهيلإ

لجرماقاملقهنإفةالصلاروضحدنعههبشوداعملاركذنوبحتسياوناك:يعازوألالاق

.هتالصيفهيلعبلغالإءيشبلوغشمهبلقوةالصلاىلإ

رمختكللوفأنأتيسنينإ»:ةبيشنبنامثعللاقمالسلاهيلعيبنلانعيوردقو

تيبلايفنوكينأيغبنيالهنإف.«تيبلايفيذلاردقلا»:لاقوأ.«تيبلايفنيتللا“”نيتبرقلا
.مهتالصنعسانلالغشيءيش

الف‹نكسملاءاودلااذهبهراكفأجئاهنكسيالناكنإفراكفألانيكستقيرطاذهف
ةلغاشلارومألاىفرظنينأكلذوءقورعلاقامعأنمءادلاةدامعطقييذلالهسملاالإهيجني

امهمتراصامنإاهنأو«هتامهمىلإدوعتاهنأكشالوءبلقلاراضحإنعهلةفراصلا
نعهلغشياملكفءقئالعلاكلتعطقبتاوهشلاكلتنععوزتلابهسفنبقاعيف«هتاوهشب

هنعصلختيفءهجارخإنمهيلعرضأ/هكاسمإفودعسيلبإدنجوءهنيددضوهفهتالص[ب/۹]

مثاهبىلصفملعاهيلعومهجوبأاهبهاتأيتلاةصيمخلاسبلامليهنأيورامكهجارخإ
ينوتاوءيتالصنعًافنآينتهلأاهنف؛مهجيبأىلإاهباوبهذا»:لاقوهتالصدعباهعزن

دوادوبهاور:(١/١٤١٦۱)هيفيقارعلالاقو‹ينغملانمبيوصتلاو؟تيبلايفيذلانآرقلا»:لصاألايف)۱(

لاقهنآ(يلازغلايأ)فنصمللعقوودمحأدنسميفامكةحلطنبنامثعوهويبجحلانامثعثيدحنم
O.مهووهو(يلاطيجلادنعانهامك)ةييشنبنامثعلكلذ



ovةالصلاةرطنف

دةالصلايفهيلإرظنمثهلعنكارشديدجتبٍْلَيرمأو؛مهجیبالةاسكيهو.لةيناجبنأب

اهنسحهبجعأفالعنذختادقفَيناكو.قلخلاكارشلادريوءهنععزتينأرمأفًاديدجناك

لئاسلوآىلإاهعفدفجرخمث.«ينتقمياليکلجوزعيبرلتعضاوت»:لاقودجسف
.امهسبلفنيوادرجنييتبسنيلعنهليرتشينأانغلباميفًايلعرمأمثءهيقل

هيلإترظن»:لاقوهامرفربنملاىلعناكو‹ميرحتلالبقبهذمتاخهدييفييناکو

."«مكيلإترظنو

سمتليرجشلايفراطيسبدهبجعأفرجشهيفهلطئاحيفىلصةحلطنأيورو

مثءةنتفلانمهباصأامييهللالوسرلركذف؟ىلصمكرديملمثةعاسهرصبهعبتأفءأجرخم

.٩٩"تعشثیحهعضةقدصوههللالوسراي:لاق

ملفءبجعأفهيلإرظنف‹اهرمثبةقوطملخنلاوهلطئاحيفىلصهنآ:رخآلجرنعو

نامثعهعابف.هللاليبسيفهلعجافةقدصوه:لاقفءنامثعلكلذركذفءىلصمكردي

ءةالصلاناصقننمىرجاملةرافكوةركفلاةداملًاعطقكلذنولعفياوناكف.ًافلأنيسمخب

[1/400]نيكستلابفلطلتلانمهانرکذيذلاامأو.هريغیغبنيالوءةلعلاةدامل/عماقلاءاودلاوهاذهو

يشاوحالإلغشتاليتلاممهلاوءةفيعضلاتاوهشلايفمفتيامنإهنإفركذلامهفىلإدرلاو
.بلقلا

مثكيذاجتوءاهبذاجتلازتاللبنيكستلااهعممفتيالف:ةقهرملاةيوقلاةوهشلاامأف

دارأةرجشتحتلجرلثمك:كلذلاثموءةبذاجملالغشيفكتاولصميمجيضقنتوكبلغت

هدييفيهىصعباهريطيلزيملفءهيلعشوشتريفاصعلاتاوصأتناكفهركفهلوفصينأ

يناوسلاريسأاذهنإ:هلليقفءاصعلاباهريبطتىلإدوعيوريفاصعلادوعتف«هركفىلإدوعيو
بلقلايفتلعتشااذإةوهشلاةرجشكلذكف.ةرجشلاعلقافصالخلاتدرأنإفعطقنيالو

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.ةشئاعثيدحنمهيلعقفتم(١)

ردصملايفيقارعلاهلاق.فيعضدانسإبةشئاعثيدحنمءارقفلافرشيفقيقحنبهللادبعوبأهجرخأ()

.قباسلا

وهامنإةضفالوابهذناكمتاخلانأنايبهيفسيلوحيحصدانسإبسابعنباثيدحنميئاسنلاهاور(۳)
.(١/١١٦٠)ينغملايفيقارعلاهلاق.قلطم

عضوملايفيقارعلاهلاق.هوحنبهركذفيراصتألاةحلطابأنأركبيبأنبهللادبعنعكلامهاور(8)

.قباسلا
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بابذلاباذجناكو«راجشألاىلإريفاصعلاباذجناراكفألااهيلإتبذجنااهناصغأتعرفتو

يمسهلجألو«بآبذاملكبابذلانإف؛اهعفديفلوطيلغشلاوءراذقألاوساجنألاىلإ

دحاولصأاهعمجيواهنمدبعلاولخياملقوءةريثكتاوهشلاهذهورطاوخلاكلذكف.ًابابذ

یوطنانمو«داسفلکعبنمو؛ناصقنلكساسأوءةئيطخلكسأركلذوءايندلابحوهو

نعمطيالفةرخالاىلعاهبنيعتسيلواهدوزتيلاهنمءيشىلإلامىتحايندلابحىلعهنطاب
تاجانمہوهناحبسهللابحرفيالفايندلابحرفنمنإف؛ةالصلايفتاجانملاةذلهلوفصتنأيف

عمنكلو«همهاهيلإةلاحمالفرصناايندلايفهنيعةرقتناكنإف«هنيعةرقعملجرلاةمهو

وه/اذهفةلغاشلابابسألاليلقتوةالصلاىلإبلقلادروءةدهاجملاكرتينأيغبنيالفاذه[ب/١]

رباكألانأىتحًالاضعءادلاراصوةنمزمةلعلاتيقبفعابطلاهتعشبتساهترارملورملاءاودلا

ءكلذنعاوزجعفايندلارمأنمءيشبمهسفنأامهيفنوثّدحيالنيتعكراولصينأاودهتجا

نوكنلساوسولانعاهثلثوأاهرطشةالصلانمانلملسيهتيلوءانلاثمألهيفعمطمالكلذو

هيفحدقيفبصييذلاءاملا:لاثمبلقلايفةرخألاةمهواينالاةمهفةلمجلاىلعو

ةيفاعلاووفعلاهللالأسنف.ناعمتجيالوةلاحماللخلاجرخيءاملانمهيفلخديامردقبفلخ

.°”تارثعلاليقمهنإتاوهشلانمهبانيلتباامم

بلقلايفرضحينأيغبنيامليصفتنايبيف:بابلااذهنمٹلاثلالصفلا

لامعألانمطرشونكرلكدنع

تاهيبنتلانعالوألفغتالنأكليغبنيهنأةرخالاقيرطكولسلدشرتسملااهيأملعا
.اهناكرأوةالصلاطورشيفيتلا

ءةلبقلالابقتساوءةروعلارتسوءةراهطلاوءناذألايهف:قباوسلاوطورشلاامأ

رمشتوءةمايقلامويءادنلالوهكبلقيفرضحافنذؤملاءادنتعمساذإف:ناذألاامأ
فلطللابنودانينيذلامهءادنلااذهىلإنيعراسملانإف؛ةعراسملاوةباجإللكنطابوكرهاظب

راشبتسالاوحرفلابءولممهتدجونإفءادنلااذهىلعكبلقضرعاف«ءربكألاضرعلاموي
.ءاضقلامويزوفلاوىرشبلابءادنلاكيتأيهنأملعاف‹رادتبالاىلإةبغرلابًانوحشم

.(۱/١٦٠)نيدلامولعءايحإعجار(۱)
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.«لالبايانحرأ'[اهب]»:ٍوألَيلاقكلذلو

هنیعةرفتناكدِءاهيلإءادنلابو‹ةالصلابانحرا:هانعميلازغلاباتکيفلیق

.]7٤٤٤/1.الياهيف/

يهوكبايثيفمثءدعبألاكفرطوهوكناكميفاهبتيتأاذإف:ةراهطلايفامأو

وهوكتاذوهيذلاكبلنعالفغتالفءىندألاكرشقوهوكرتشبيفمث«برقألاكفالغ

يفكرتلاىلعمزعلاميمصتو‹كنمطرفامىلعمدنلاو«ةبوتلابًاريهطتهلدهتجافكبلف

كندبرهاظنإف؛قلخلاراصبأنعكندبحباقمةيطغتهانعمنأملعاف:ةروعلارتسامأو

كبرلإاهيلععلطياليتلاكتريرسحئاصفو؟كنطابتاروعيفكيأرامفقلخلارظنعقوم
؟لجوزع

نيبموقتوءكبلقةلجخلاتحتنكتسيو«كسفناهبلذتفامهنماكمنمءايحلاوفوخلادونج

ءايحلانمهسأرًاسكانهالومىلإعجرفمدنيذلاقبآلامرجملادبعلامايقلجوزعهللايدي

.فوخلاو

نأىرتفأ‹هللاتيبةهجىلإتاهجلارئاسنعكهجورهاظفرصوهف:لابقتسالاامأو

؟كنمًابولطمسيللجوزعهللارمأىلإرومألارئاسنعبلقلافرص

حراوجللطبضو‹نطاوبللتاکیرحترهاوظلاهذهامنإوهاوسبولطمالف‹تاهيه

يفتملظوتغباذإاهنإف«بلقلاىلعيغبتالىتحةدحاوةهجيفتابثإلاباهلنيكستو

نكيلفلجوزعهللاهجونعهبتتلفناوبلقلاتعبتتسااهتاهجىلإءاهتاتافتلاوءاهتاكرح
.كندبهجوعمكبلقهجو

[[/٤٤٤]البلقلاكلذكفريغنع/فرصلابالإتيبلاةهجىلإهجولاهجوتيالامكهنأملعاو

ماقاذإ»:ٍْيَييبنلالافدقوءىلاعتهللاىوسامنعفيرصتلابالإلجوزعهللاىلإفرصتي

ثيدحنمللعلايفينطقرادلاءاور:يقارعلالاقو(۱/١١۱)ينغملاوىايحإلانمنيفوقعملانيبام()

.حيحصدانسإبمسيملةباحصلانملجرثيدحنمهوحندواديبالو‹لالب



ةالصلاةرطنق۴۰

.«همأهتدلومويكفرصنالجوزعهللاىلإهبلقوههجووهاوهناكفهتالصىلإدبعلا

نكيلولجوزعهللايدينيببلقلاو«صخشلابلوثموهامنإف:ًامئاقباصتنالاامأو
ًاهيبنتهعافترانعسأرلاعضونكيلوءًانيكتسمًائطأطمًاقرطمكئاضعأمفرأوهيذلاكسار
ركذانهاهكبلقىلعنكيلوءربكتلاوسأرتلانعءىربتلاوللذتلاوعضاوتلابلقلامازلإىلع

كنألاحلايفملعاوءلاؤسللضرعتلادنععلطملالوهولجوزعهللايدينيبماقملارطخ

نامزلاكولمضعبيدينيبكمايقهيدينيبمقف.كيلععلطموهولجوزعهللايدينيبمئاق
كنأكتاولصيفكمايقماوديفرقلب«ىلاعتهتمظعوهلالجهنكةفرعمنعزجعتتنكنإ

كفرعينأيفبغرتنمموأكلهأوكموقنمحلاصلجرنمةئلاكنيعببوقرموظوحلم

نأةفيخكئازجأعيمجنکستوكحراوجعشختو‹؛كفارطأكلذدنعادهتهنإف؛حالصلاب

دنع‹«كسامتلابكسفننمتسسحأاذإو؛عوشخلاةلقىلإنيكسملازجاعلاكلذكبسني

الفأءهبحوىلاعتهللاةفرعمنيعدتكنإ:اهللقوكسفنبتاعف؛نيكسمدبعةظحالم

نأقحأوهوهاشختالوسانلاىشختو؛هدابعنمًادبعكريقوتعمهيلعكئارتجانمنييحتست

يحتست/امكهنميحتساف»:ٍِلَيلاقف؟هللانمءايحلافيك:ةريرهوبألاقاملكلذلو.هاشخت[ب/7٤

.«كلهأنمحلاصلالجرلانم

نعفكلاوءاهمامتإوءةالصلابهرمألاثتمايفلجوزعهللاةباجإىلعمزعاف:ةينلاامأو

هباقعنمًافوخوهباوثلءاجر«هناحبسهللاهجولكلذعيمجبصالخإلاوءاهتادسفموءاهضقاون
كنايصعةرثكوءكبدأءوسعمتاجانملايفكلهنذإل؛ىلاعتهنمةنمللًادلقتم‹ةبرقللًابلطر

كنيبجقرعينأيغبنياذهدنعو«يجانتفيكويجانتنمرظناوهتاجانمرق«كسفنمظعو
.فوخلانمكهجورفصيوةبيهلانمكصئارفدعترتولجخلانم

افينحضرألاوتاومسلارطفيذلليهجرتهجو:كلوقهتاملکلوأف:هيجوتلاامأو

سدقمهناحبسهللاوءةلبقلاةهجىلإهتهجوامنإكنإف؛ندبلارهاظهجو:هجولابدارملاسيلو

رطافىلإهبهجوتييذلاوهبلقلاهجوامنإو.هيلإكندبهجوبلبقتىتحتاهجلاهدحتنأنع
عبتمقوسلاوتيبلايفكممهوكينامأىلإهجوتموهأهيلإرظناف«ضرألاوتاومسلا

.هدجأمل:(١۱/١١١)ينغملايفيقارعلالاق(۱)

هلسرأو«هوحنبًالسرمديزنبديعسثيدحنمبعّشلايفيقهيبلاوءقالخألامراكميفيطئارخلاهاور()
هدورولباوصلابهبشاهنإ:لاقوهلرمعنبانعينطقرادللللعلايفوءدنسلايفرمعنباةدايزبيقهيبلا
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.ةرشعلادحأدیزنبدیعسثیدحنم



۱٦۳ةالصلاةرطنق

تاجاتمللكتحتافملوأنوكينأكايإ؟ضرألاوتاومسلارطافىلعلبقموأ؟تاوهشلل
يفدهتجافماوسامعهفارصتابالإىلاعتهللاىلإهجولافرصنيالوءفالتخالاوبذكلاب

.ًاقداصلاحلايفكلوقنكيلفماودلاىلعهنعتزجعنإوءهيلإهفرصيفلاحلا

ملسملانأكلابرطختنأيفبنيفهيلِإهللاريغنعًالثامًاملسمهانعموًافينح::تلقاذإو

مزعتنأيفدهتجافبذاكتنككلذكنكتملنإفءهديوهناسلنمنوملسملاملسيذلاوه

î]/£°5[.لاوحألانمقبسامىلعمدنتولابقتسالايفهيلع/

نَمَف:ىلاعتهلوقنإفيفخلاكرشلاكلاببرطخاف«نيكرشملانمانأامو:تلقاذإف

.ادعهرقداميكرشالوًاحلاَصًالَمَعلمنيهَرَءاَفِلوُجَرَيناك

ءهريغوكرشلااذهنمًايفتتمنكفسانلادمحوهللاهجوهتدابعبدصقينميفلزنأ

اذهنمةءاربريغنمنيكرشملانمتسلكنأبكسفنتفصونإ؛كبلقيفةلجخلارعشتساو
.هنمريثكلاوليلقلاىلععقيكرشلامسانإف؛كرشلا

دبعلاحاذهنأملعاف‹نيملاعلابرهلليتاممويايحمويكسنويتالصنإ:تلقاذإو

هدوعقوهمایقيفهبضغوهاضرنعهلاعفإيفردصيناكنإهنإف«هديسلدوجومءهسفننعدوقفم
ءلاحللًامئالمنكتملايندلارومألكلذميمجناكف«توملانمهتبهروةايحلايفهتبغرو

.ىلاعتهلالإكتوقوكلوحنعءىربتلاوىلاعتهلكلاوحأوكلاعفأعيمجصالخإلدهتجاف

صئاقنعيمجنعىلاعتهللاهيزنتدقتعاف؛مهللاكناحبس:كلوقيف:حيبستلاامأو

دماحمعيمجبهفصووهللاميظعتدقتعا:كدجىلاعتوكمساكرابت:كلوقيفءتافصلا

هنأوةدابعلاوةيهولألابهقلخنعهدارفإوهتينادحودقتعا:كريغهلِإالو؛تاذلالامكوتافصلا

برهللاكرابترمألاوقلخلاهلالإلعفالوتاذالوةفصالومسايفههبشيالوءًاثيشهبشيال

.نيملاعلا

[٤٤٤/۱]رهءيشكبلقيفناکنو‹كبلق/هبذكيالنأيغبنيفكناسلهبقطناذإف:ريبكتلاامأو

نولوقيذإنوبذاكلمهنإنيقفانملاىلعدهشيامكبذاكلكنإدهشيهللافهناحبسهللانمربکأ

زعهللكنمهلعوطأتنأفهللارمأنمكيلعبلغأكاوهناكنإف«مهبولقيفسيلاممههاوفأب

دقوناسللادرجمبًامالكربكأهللا:كلوقنوكينأكشويفهترّبكوًاهلِإهتذختادقف«لجو
نظلانسحوءرافغتسالاوةبوتلاالولكلذيفرطخلامظعأامو؛هتدعاسمنعبلقلافلخت

.١١٠:ةيآألافهكلاةروس(١)

 



ةالصلاةرطنق۳۲

ناکامكسفنىلعمّرحو؛ءيشلكنعهللاميظعتريبكتلابدقتعاوءهوفعوىلاعتهللامركب

.ةالصلاريغيفكلالالح

دصرتموكودعهنأملعافميجرلاناطيشلانمهللابذوعأ:تلقاذإف:ةذاعتسالاامأو

هنأعمهلكدوجسوءهناحبسهللاعمكتاجانمىلعكلًادسحلجوزعهللانعكبلقفرصل

امكرتوههنمكذيعينأهنمللابكتذاعتسانأوءاهلقفويملواهكرتةدحاوةدجسببسبنعل

نمناف؛ميجرلاناطيشلانمللابذوعأ:كلوقدرجمباللجوزعهللابحيامبهليدبتوهبحي
يفتباثوهونيصحلانصحلاكلذبكنمذوعأ:هللاقفهلتقيوأهرستفيلودعوأعبسهدصق

نمكلذكف‹برهلاوناكملاليدبتبالإهذيعياللبءهعفنيالكلذنإف«هنمبراهريغهناكم

هلوقنرتقيلفءلوقلادرجمهينغيالفنمحرلاهراكموناطيشلابراحميهيتلاتاوهشلاعبتي
لجوزعهللالاقذإءهللاالإهلإالهنصحوناطيشلارشنمىلاعتهللانصحبذوعتلاىلعمزعلاب

.”«ينصحهللاالإهلِإال»:هنع/يوراميفاب/٠]

ناديميفوهفءاوهههلذختانمامأفءهناحبسهللاىوسهلدوبعمالنمهبنصحتملاو
.نمحرلانصحيفالناطيشلا

كعنميلتاريخلالعفريبدتوءةرخألاركفبةالصلايفكايإهلغشهدياكمنمنأملعاو
ناف«ساوسووهفكتءارقيناعممهفنعكلغشياملكنأل«نآرقلانمأرقتاممهفنعكلذب
.ملعأهللاوءاهيناعمدوصقملالبءةدوصقمريغناسللاةكرح

هناسلكرحتيلجرو‹لفاغهلقوهناسلكرحتيلجر:ةثالثاهيفسانلاف:ةءارقلاامأو

لجرو‹نيميلاباحصأةجرديهوهريغنمهعمسيهنأكهنمعمسيومهفيفناسللاعبتيهبلقو

.همجرتيفهبلقناسللامدخيمثًالوأيناعملاىلإهبلققبس

مهناسلنوبرقملاوء«بلقلاملعمنوكيوأبلقلانامجرتناسللانوكينأنيبقرفف

هللامشي:تلقاذإكنأيناعملاةمجرتليصفتو.بلقلاهعبتيالوبلقلاعبتينامجرت
رومألا:نأهانعمنأمهفاوهناحبسهللامالكلةءارقلاءادتبالكربتلاهبوناف.«ميحرلانْمُحَر

ناكمرجالفهناحبسهللابرومألاتناكاذإو«ىمسملاوهانهاهمسالابدارملانأوهللاباهلك
وُءةمعنلجوزعهللاريغنمیرینموهللانماهلكمعنلاذإهللركشلانأ:هانعمهللدمحلا

ءادجفيعضدانسإبيلعثيدحنمتيبلالهأقيرطنمةيلحلايفميعنوبأو.خيراتلايفمكاحلاهاور()
.(١/۷١۱)ينغملايفيقارعلاهلاق.هيلعدودرمتباثثيدحهنإيمليدلاروصنميبآلوقو



ء۳٢ةالصلاةرطنق

هديمحتوهتيم:يفقیلاعتهللالبقنمهلرخسمهنأثيحنمالركشبهناحبسهللاريغدصقي
عاونأكبلقيفرضحافميجرنمر:تلقاذإف«ىلاعتهللاريغىلإهتافتلإردقبناصقت
كلوقبفوخلاوميظعتلاكبلقيفرعشتسامث‹كؤاجرهبثعبنيفهتمحركلحضتتلهفطل

.«نيدلامْوَيكلم

[8^1/40]وهيذلاباسحلاوءازجلامويلوهلففوخلاامأوءهللاالإكلمالهنالفءةمظعلاامأ/
.دبنكاإل:كلوقبصالخالاددجمثهكلام

.«ريِعَتْسَنكا:كلوقبةوقلاولوحلانعءىربتلاوجايتحالاوزجعلاددجو

كمدختساوءهتعاطلكقفوذإءةّنملاهلَنأوءهتناعإبالإكتعاطترسيتامهنأققحتو

.نيعللاناطيشلاعمنيدورطملانمتنكلقيفوتلاكمرحولوءهتاجانملًالهأكلعجوءهتدابعل

ةناعإلاىلإةجاحلاراهظإنعو«ديمحتللانعوللامسب:كلوقبضيوفتلانمتغرفاذإمث

.مقسماطاَرّصلااندهأ#:لقوكتاجاحمهأالإبلطتالو«كلاؤسبنيعفاقلطم

ًاديكأتوءًاليصفتوًاحرشكلذدزوكتاضرمىلإانبىضفيو؛كراوجىلإانقوسينيذلا

نودنيحلاصلاوءادهشلاونيقيدصلاونييبنلانمةيادهلاةمعنمهيلعضافأنيذلابداهشتساو
‹نيلاضلانممهلاثمأونيئباصلاوىراصتلاودوهيلانمنيغئازلاورافكلانممهيلعبضغنيذلا
.قيفوتلاهللابو

ينيبةالصلاتمسق:مهيفهللالاقنيذلانمنوكتنأهبشيفكلذكةحتافلاتولتاذإف

لاقاذإف»:مالسلاهيلعلاقءلأساميدبعلو«يدبعلاهفصنويلاهفصنف«نيفصنيدبعنيبو

نِمْحَرلأ»دبعلالوقيف«يدبعيندمح:ىلاعتهللالوقي«نيمَلاَعْلَأٌبَرهِلُدْمَحْلَأ»:دبعلا
.(هدمحنملهللاعمس:هلوقىنعموهويدبعيلعىتثأ:هللالوقيفميجر

لوقيف؛يدبعيندّجم:هللالوقيفڳنيدلأمويكلم:دبعلالوقيف»:مالسلاهيلعلاق
[1/40۹]لوقيفءلأساميدبعلو«يدبع/نيبوينيبهذه:هللالوقيفنيستكابوُدْيْعَتكاَيإ»:دبعلا
.°«لآساميدبعلويدبعلءالؤه:هللالوقيف€مِِقَْسُمْلأًطاَرّصلااًنِدهَأ»:دبعلا

كيهاتفءهتمظعوهلالجيفكلهللاركذىوسظحكتالصنمكلنكيملولهنأملعاو
امك,ةروسنمهأرقتاممهفتنأيغبنيكلذكو؟هلضفوهباوثنمهوجرتامبفيكفءةمينغهب

.(۱۱۸/۱)ينغملايفيقارعلاهلاق.ةريرهيبأثيدحنمملسمءاور)۱(



ةالصلاةرطنق٤۳

هظعاومو‹هدیعووهدعوو‹هيهنوهرمأنعلفغتالف٩هللاءاشنِهعضوميفكلذدعبيتأيس

قحفوخلاوءدعولاقحءاجرلاف:قحدحاولكلوءهناسحإوهننمركذوئايبنأرابخأو

رکذیحركشلاو‹ةظعوملاححظاعتالاوءيهنلاقحكرتلاوءرمألایحمزعلاوءديعولا

.مالسلامهيلعءايبنألارابخأقحرابتعالاوءةنملا

هللايضرةفيذحنعثيدحلايفوءنآرقلاةءارقدنعحلاصلافلسلالاحناكاذكهف

الإباذعلاةيابرميالناكفءةرقبلاةروسبًأدتبافويهللالوسرعمتيلص:لاقهنأهنع

.حبسالإهيزتتةيآبالو«لأسالإةمحرلاةيآبالو؛ذاعتسا

تملکتءيشلکظفحألينو:لاق.اهنمىلاعتهللاترفغتساالإاهبتلمعتنكةئيطخركذ

.ملعأهللاوءىطخانأةفاخمتحبصأذنمهب

.اھبينُغاموتلزنأاميفتربدتىتحاهتزواجفةيآتأرقام:لاقهنأنسحلانعو

:هناحبسهللالاق«ناصقنوأةدايزبماقالإنآرقلااذهدحأسلاجيمل:ةداتقلاقو

.°”«اراسخ:ەلوقىلإاقَشوُهامنارانملَو
يغبنيفءاهيفعوشخلاردقبناصقنلاوةدايزلابسانلا/تاولصبتكتةكئالملانإ:لاقيو[ب/٤٠٤]

ىلاعتهللاهكلهأنمنعربخوأهيزنتوألجوزعهللًاميظعتنآرقلايناعممهفتينأناسنإلل
.توامتيلفالإوتميلفتومينأعاطتسانإف

يفرنادِإفط:ىلاعتهلوقىلإىهتنااملفرجفلاةالصيفٌمأىفوأننبةرارزنأیوریو
.ًاتيمرخةيآلا"روا

ُةَعَمناكاَمَودلونمهللَدَحََأام:ىلاعتهلوقلثمبرماذإيعختلاميهاربإناكو
). .هبقيليالءيشبهركذينأنعهللًاعوضخوًاهيزنتيحتسملاكهتوصضغي.گەل

برطضتىتحبرطضا.4ْتّفّشْنأُءاَمّسلأاذإ»:ىلاعتهلوقعمساذإمهضعبناكو
.هلاصوأ

.۸۲:ةيآلاءارسإلاةروس(١)

.۸8:ةيآلارثدملاةروس(۲)
.١:ةيآلانونمؤملاةروس(۳)

.١:ةيآلاقاقشنالاةروس(8)



0٦۳ةالصلاةرطنق

انغلباميفكلذولجرلابيصأ:لاقلهلهجينمهآرولیتحهوأتیويلصيرمعنبايؤر

رمعنباتيأر:مهضعبلاقو.ةيآلانيماقصًاناكَماهناوفاًدإَو»:هتءارقدنع

."هيلعًابولغميلصي

.نسحملیلجبريدينيببنذمليلذدبعهنآل؛هدیعووهديسدعوبقرتحينأهلقحو

ءامصوءملعلاروفوبسحبمهفلانوکيو٠مهفلاتاجردردقىلعيناعملاهذهنوكتو

اذه‹تاملكلارارسأفشكتتاهيفبولقلاحاتفمةالصلاورصحتتالكلذتاجردوءبلقلا

ةءارقلايفةلجعلاكرتبمهفلاىلعنيعتسيوءًاضيأتاحيبستلاوراكذألاقحوهوةءارقلاقح

.الترنارقلتر:ىلاعتهللالاق

.>4ەتايآاوبدلكرامكلُِاَلَرَْأبانك:ىلاعتلاقو

لماتللبرقأكلذوءهتوصاهبدميًافرحًافرحهرسفمانغلباميفهللالوسرةءارقتناكو
]٤٤/1].ملعأهللاو/‹مهفلاو

نمدحاوتعنىلعلجوزعهللاعمبلقلاةماقإىلعهيبنتهنإف:مايقلاماودامأو

.°”«تفتليملاميلصملاىلعلبقمىلاعتهللانإ»:مالسلاهيلعلاقروضحلا

بلقلاةسارحبجتكلذكفتاهجلاىلإتافتلالانعنيعلاوسأرلاةسارحبجتامكو

كيلإهلابقإو«كيلعهللاعالطابهركذف'[هريغىلإ]تفتلانإفءةالصلاريغىلإتافتلالانع

ءةالصلاىلإدوعيىتحهيلعكلذحقوءهنعضارعإللاوةلفغلابهتاجانمبنواهتتتنأفيكف

ءانطابوًارهاظتافتلالانعصالخإلاعوشخلاةرمثنإفتفتليالىتحبلقللعوشخلامزلأو
.رهاظلاعشخنطابلاعشخامهمف

نإفهحراوجتعشخلهبلقعشخولاذهامأ»:هتيحلبثبعيًايلصمىأرامليلاقدقو

.«يعارلامكحلعبتتةيعرلا

.١٠:ةيآلاناقرفلاةروس(١)
.(١/16۸8)ءايحإلانمبيوصتلاو«ايلولقم»:لصألايف()

.٤:ةيألالمزملاةروس(۳)
.۲۹:ةيآلالصةروس(4)
.(١/۱1۹)ينغملايفيقارعلاهلاقءرذيبأثيدحنمهداسنسإححصومكاحلاويئاسنلاودوادوبأهاور()

.(۹/۱٦۱)ءايحإلانمنيفوقعملانيبام()

 



ةالصلاةرطنق٦۳

.حراوجلاوبلقلادارأ:ليق.«ةيعرلاويعارلاحلصامهللا»:ءاعدلايفدرودقو

ءىقلمبوثهنأكدوعسمنباناكوءدتوهنأكةالصلايفهنعهللايضرقيدصلاناكو

ءاطئاحهنظتهيلعريفاصعلامقتثيحبهعوكريفنكسيناكمهضعيوءدوعهنأكريبزلانباو

كلميدينيبهاضاقتيالفيكفءايندلاءانبأنممظعينميدينيبعبطلاهيضتقيكلذلكف

ءاعشاخلجوزعهللاريغيدينيبنئمطينموهتمظعوهلالجفرعينمدنع؟كولملا

ء‹ىلاعتهللالالجبهتفرعمةلقلكلذامنإفعشختالوءىلاعتهللايدينيبهفارطأبرطضتو

.هریمضوهرسىلع/یلاعتهعالطابهملعروصقو[ب/]

.”«نيدجاَسلايفكيلو*موتينحاربيِذَلأ»:ىلاعتهلوقيفةمركعنعو
.٩ملعأهللاوهسولجو«هدوجسو«هعوكرو«همايق:لاق

للذتمتنأوءهتمظعوىلاعتهللاءايربكركذددجتنأيغبنيف:دوجسلاوعوكرلاامأو

دنعمهسوؤريسكاننيمرجملاعمةمايقلاةضرعيفكنأك؛كبردنعكسأرسكانعضاوتم

ءكالومزعوكلذرعشتستو«كعوكريفكعوشخديدجتوءكبلققيفرتيفدهتجتومهبر
هلدهشتوكبرحبستفكناسلبكبلقيفكلذريرقتىلعنيعتستوكبرولعو«كعاضتاو
نمعفترتمث«رارکتلابهۇلكبلقىلعكلذرركتوميظعلكنممظعأهنإف«‹ةمظعلاب

نملهللاعمس:لوقتو«كسفنيفءاجرللدكؤموكلذمحارنيمحارلامحرأهنأايجاركعوكر
كلوانبر:لوقتفديزمللىضاقتملاركشلابكلذفدرتمثهركشنملهللاباجأيأ«هدمح
ىلإيوهتمثءدمحلاكلوانبر:لوقتفديزملليضاقتملاركشلابكلذفدرتمثءدمحلا
لذأنمهجولاوهوكئاضعأزعأنكمفءةناكتسالاوعوضخلاتاجردىلعأوهوءدوجسلا
لذأوعوضخللبلجأهنإف؛لعفافًالئاحامهنيبلعجتالنأكنكمأنإو.بارتلاوهوءايشألا
.لذلاوعضاوتلاىلع

‹يفخدوجسنملضفأءيشبىلاعتهللاىلإبرعلابرقتامثيدحلايفءاجدقو
55تَرَأَودحخسآو::یلاعتهلوقكلذوًادجاسناكاذإىلاعتهبرنمنوكيامبرقأو

يقارعلاهلاق.(يلاطيجلاهلاقاذكو)حراوجلاوبلقلاب(يلازغلايأ)فنصملاهرسفولصآىلعهلفقآم)۱(
.(۱1۹/۱)ينغملايف

.۹»۲۱۸:ناتيآلاءارعشلاةهروس9

.(١/11۹)يلازغللءايحإلاعجار()
.۱۹:ةيآلاقلعلاةروس()



۷٦۳ةالصلاةرطنف

.”دوُجْغلارَنشمهِهوُجَويفْمُهاَمْيِي»:ىلاعتهلوقيفليقو
هنإف؛عوشخلارونوه:ليقو.دوجسلادنعضرألانممههوجوبقصتلياموه:ليق

.هللاءاشنإحصألاوهورهاظلاىلعنطابلانمقرشي

]1/4۳7.ءوضولارثأنمةمايقلاموي/مههوجويفنوكتيتلاررغلايه:ليقو

هيلعلاقءةنجلايفكتقفارمينقزرينأهللاعداهللالوسراي:لاقالجرنأيورو

.ادوجسلاةرثكبَىنَعأ»:مالسلا

هنومسیاوناکوةدجسفلآمويلكدجسيناكهنآ:سابعنبهللادبعنبيلعنعيورو

.داجسلا

كسفنتعضواذإمثءبارتلاىلعالإدجسيالناك:زيزعلادبعنبرمعنأيورو

تقلخبارتلانمكنإفءهلصأىلإعرفلاتددرواهعضوماهتعضودقفلذلاعضومدوجسلاب

هدكأوءىلعألايبرناحبس:لقفهناحبسهللاةمظعكبلقىلعددجاهدنعف؛تددرهيلإو

ةمحريفكؤاجرقدصيلفكلذرهظوكبلققراذإف.رئألاةفيعضةدحاولاةرملانِإفرارکتلاب

نمكسأرعفراف«رابكتسالاوعفرتلاىلإالراسكنالاوفعضلاىلإعراستهتمحرنافكبر

.كلذكًايناثدوجسلاىلإدعف.راركتلابعضاوتلادّكأمثءًارّبكمدوجسلا

تاولصلانمهبيلدتامعيمجنأبحّرصوءابدأتمسلجافتسلجاذإف:دهشتلاامأو

كبلقيفرضحأوهللكلملاهانعموتايحتلاكلذكوءىلاعتهللةرهاطلاقالخألايأتابيطلاو

هنأيفكلمأقدصيلوء«هتاكربوهللاةمحرويبنلاىلعمالسلا:لقو«ميركلاهصخشبيييبنلا

لكهبمعتنيحلاصلاهللادابععيمجوكسفنىلعملسمثءهنمىفوأوهامكيلعدريوهغلبي

ددعبًايفاوًامالسكيلعدرينأهناحبسهللانمجراو‹نيضرألاوتاومسلاناكسنمحلاصدبع

ةداعإبهناحبسهللادهعًاددجمةلاسرلابأَيدمحملوةينادحولابهلدهشتمثنيحلاصلاهدابع

[£1/46]َبْيَراليأةَعاَسلأناو«ثعبلاوتوملاورانلاوةنجلابةداهشللاقتاتسموةداهشلا/يتملك

ماركلاةكئالملاىلعمالسلاميلستلادنعدصقامثمثرريفايفیفنمتعبهللاناواهي

هللاركشرعشتساوءةالصلانمجورخلاًاضيأاللابونافنيرضاحلانيملسملارئاسونيبتاكلا

شيعتالاميركنأوهذهكتالصلعّدومكنأمهوتوءةعاطلاهذهمامتإلكلهفيقوتىلعىلاعت

.۲۹:ةيآلاحتفلاةروس()
.۷:ةيألاجحلاةروس(۲)



۳۸
ةالصلاةرطنق

يفكريصقتنمًارافغتساكلذدقعتومالسلاهيلعهنعكلذيورثالثهللارفغتستمث«اهلثمل

عرضتلابكبرىلإبغراوعوشخلاوعضاوتلابءاعدلايفبصنامثكبونذرئاسوكتالص

:لوقتوتانمؤملاونينمؤملارئاسكئاعديفكرشأوةباجإلابءاجرلاقدصلاو«لاهتبالاو

تكرابتمالسلارادانلخداومالسلابانيحفمالسلاعجريكيلإومالسلاكنمومالسلاتنآمهللا

كنمدجلااذعفنيالوتعنمامليطعمالوءتيطعأاملعنامالمهللاءماركإلاولالجلااذاي

.كتدابعنسحوكركشوكركذىلعينعامهللاجلا

‹ةالصلايفريصقتلانمءايحلاولجولاوقافشالاكبلقرعشامثءاعدلانماهلاثمأيف

يفكتالصهلجأنمدرتنطابوأرهاظبنذبًاتوقممنوكتنأوكتالصلبقتالنأْفَّحو

.هلضفوهمركباهلبقينأكلذعموجرتوكهجو

ناكوءةالصلاةبأكهيلعفرعتهللاءاشامثكمىلصاذإفلسلاءاملعضعبناك

ىلَعْمُهَنيِذَلألنيعشاخلاةالصليضفتاذهف.ضيرمهنأكةعاسةالصلادعبثكميمهضعب

زعهللانوجانينيذلامهو«َنوُمِاَدْمِهيَالَصىلَعْمُهنيِذَلالو.”«َنوُظفاَحُيْمهِيَالَس
يذلاردقلابفةالصلاهذهىلعهسفنناسنإلاضرعيلفءةيدوبعلايفمهتعاطتسإ/ردقىلعلجو[ب/٥٠]

نأيغبنيكلذةموادميفوءرسحتينأيغبنيهتوفيامىلعوءحرفينأيغبنياهنمهلرسيتي

مركلاوءةعساوةمحرلاوءهتمحربهللادمغتينأالإةرطخماهنإفنيلفاغلاةالصامأو
نعزجعلابفارتعالاالإانلةليسوالذإ‹هترفغمباندمغتيو؛هتمحربانرمغينأهللالأسنفضئاف

ىلاعتهللاهصالخإوءتافآلانعةالصلاصيلختنأملعا:لاق'يلازغلاباتكيفو
ميظعتلاوعوشخلانمةنطابلاوةرهاظلااهطورشباهءادأو‹«تالطبملاوتاهاعلابئاوشنع

يفراونألوصحلببسانركذامىلعاهبنايتإلاف:لاق.ةمدقتملايناعملانمكلذريغو
توكلمبنوفشاكملاهللاءايلوأفءةفشاكملامولعلحيتافمراونألاكلتنوكتءبلقلا

)۱(

)۲(

)۳(

)٤(

0۹:ةيالانونمؤملاةروس
.۲۳:ةيآلاجراعملاةروس
.(۱/۱۷۰)ءايحإلامجارهروس

هدرقبسلبيغلاملعءاعدإنممويلاةيفوصهيلإبهذيامهبديريالهنأالإيفوصحالطصاوأظفل

.مهتاحطشيفمهيلع



۳۹ ةالصلاةرطتق

ذإدوجسلايفاماميسالوةالصلايفامبنوفشاكيامنإءةيبوبرلارارسأوضرألاوتاومسلا
نعهبلقءافصردقىلعٌلصملكلرمألافشكنيفانمدقامك.ىلاعتهللانمدبعلاهببرقتي
فشكامكلاثمبمهضعبلفشكنيو؛هنيعبءيشلامهضعبلفشكنيىتحايندلاتارودك

.ملعأهللاواهيلإوعدياهيلعمئاجبلكةروصيفناطيشلاوءةفيجةروصيفايندلامهضعبل

نأالإهبقدصيوبيغلابنمؤينأنملقآالفةفشاكملالهأنمنكيملنمو:لاقو

.ةبرجتلابكلذدهاشي

يذلاهللاانأفًايكابًايلصميدينيبموقتنأزجعتالمدآنباايةاروتلايفبوتكم:لاقيو

[٦1/4۱1]يذلاحوتفلاوءاكبلاوةقرلاكلتنأىرنانكف:لاقيرونتيأربيغلابوكبلق/نمتبرتقا
برقلاوهوندلااذهنكيملنإو:لاق.بلقلانمهناحبسبرلاوندنميلصملاهدجي

هنمبجعنيتعكرىلصاذإدبعلانإ:لاقيو.ةمحرلاوةيادهلابوندلاالإهلىنعمالفةيناكملاب
.كلمفلأةئامهبلجوزعهللاىهابو«فالآةرشعاهنمفصلكءةكئالملانمفوفصرشع

قرفدقوءدوجسلاوعوكرلاودوعقلاومايقلانيبامهيفعمجيدقدبعلانأكلذو:لاق
ىلإنوعفريالنودجاسلاوءةمايقلامويىلإنوعكريالنومئاقلافكلمفلأنيعبرأىلعكلذ
مهلمزالةبترلاوبرقلانمةكئالملاقزرامنإف:لاقنودعاقلاونوعكارلااذكهوءةمايقلاموي
.€ولْعَممافهلالإنمامو:اولاقكلذلوصقنيالوديزيالدحاولاحىلعرمتسم

‹ىلاعتهللاىلإبرقتيلازيالهنإفتاجردىلإةجردنميقرلايفةكئالملاناسنإلاقرافو
هتبترالإمهتمدحاولكلسيلوةكئالملاىلعدودسمديزملابابذإةيدلاًاديزمهبرقبديفتسيف
نورسحتسيالواهنعرتفيالوءاهريغىلإلقتنيالءاهبلوغشموهيتلاهتدابعوفقويهيتلا

.نومالَراهَأَولْبللانوُحَبَسي»

ْمُهَنيِذلا*َنوُتِمْؤُمْلأحلفادف:ىلاعتهللالاق«تاولصلايهتاجردلاديزمحاتفمو
‹عوشخلابةنورقملايهوةةصوصخمةالصبناميإلادعبمهحدمف.٩ڳنوُعِشاَُمهِيالَصيف

ْمِهِاَوَلَصىلَعْمُهنيِذَلاو»:اهرخآيفىلاعتلاقفًاضيأةالصلابنيحلفملافاصوأمتخمث

.€4َنوُطِاَحُي

.١١٠:ةيآلاتافاصلاةروس()
.٢٠:ةيآلاءايبنألاةروس(۲)
۹٠١٠٠١٠.0ء١٠١:تايآلانونمؤملاةروس(۳)
۹١٠٠١٠.0©١٠تايآلانونمؤملاةروس()

 



RVةالصلاةرطنق

اهُِفْمُهسدَرنوُنرَيَنيِذَلا*َنوُثراَوَلا/ُمُهَكيلوأ»:تافصلاكلتةرمثيفلاقمث[ب/٧]
عمناسللاةمرهذهنأيدنعامو.ًارخآسودرفلاةثاروبوًالوأحالفلابمهفصوف.”َنوُدِلاَع
#َرَقَسيفْمُكَكَلَسام:اهدادضأيفىلاعتلاقكلذلوءدحلااذهىلإيهتنتبلقلاةلفغ
مهوء«سودرفلاةثرومهةقيقحلايفنولصملاف.ةيآلا”«ّنيَّلَصُمْلانمكتْمَلاولا
‹مهنمانلعجينأىلاعتهللالأسنفمهبولقنمهبرقوهوندلنوعتمتملاوىلاعتهللارونلنودهاشملا

هلاوقأتنيزتنمةبوقعنمانذيعينأىلاعتهللاىلإبغرننحنو؛مهنيبواننيبامتاهيهف

.”ناسحإلاولضفلاوذنانملاميركلاهنإهلاعفأتحبقو

لصف

ةالصلايفهلوخدلبقهتجاحبأدبينألجرلاهقفنم:لاقهنأءادردلايبأنعىوريو

نبرامعنأىوريو«ساوسولاةفيخةالصلاففخيمهضعبناکو.غرافبلقباهيفلخديل

تصقنينومتيأرله:لاقف.ناظقيلاابأايتففخ:هلليقفاهففخفةالصىلصهللاهمحررساي

نإ»:لاقٍلَيهللالوسرنإءناطيشلاوهستردابينإف:لاق.ال:اولاق؟ائيشاهدودحنم

الواهسدسالواهسمخالواهعبرالواهثلثالواهفصنهلبتكيالوةالصلايلصيلدبعلا
.اهرشع

ءريبزلاوءةحلطنإ:لاقيو.«اهنملقعامهتالصنمدبعللبتكيامنإ»:لوقيناكو

ةسوسواهبردابن:اولاقوءةالصسانلافخأاوناكمهنعهللايضرةباحصلانمةفئاطو

.ناطيشلا

درودِ«هيلعرابخألاتلدامكضعبنودبتکیواهضعببسحيدقةالصلانأملعاو

.)لفاونلابضئارفلاناصقنربج
ينماجن:ضئارفلابلجوزعهللالوقي:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنع/:ربخلايفو[ب/٤٨۱٤]

.يدبعيلإبرقتيلفاونلابو«يدبع

.۹١٠٠١٠ء١٠١تايألانونمؤملاةروس(١)
.4۳ء46:ناتيآلارثدملاةروس(۲)
.(١۱۷«۱/٠۱۷)نيدلامولعءايحإعجار(۳)

.(۱۷۲/۱)ينغملايفيقارعلاهلاق.يئاستلاودواديبأدنعوهو..حيحصدانسإبدمحأهاور(8)
ةمايقلامويدبعلاهببساحياملوأنإ:ةريرهيبأثيدحنمهححصومكاحلاو؛نئسلاباحصأءاور(٥)

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.ثيدحلا.....هتالصهلمعنم



۳۷۱ةالصلاةرطنق

تضرتفاامءادأبالإيدبعينموجنيال:ىلاعتهللالاق»:لاقهنألِييبنلانعو
11.هيلع

؟«تأرقاذام»:لاقلتفنااملفةيآاهتءارقنمكرتفةالصىلصلِييبنلانأ:يورو

مأتخسنأيردأامفاذكةيآتكرتواذكةروستأرق:لاقفبعكنبيألأسف؛موقلاتكسف

مهتالصنورضحيماوقألابام»:لاقفنيرخالاىلعلبقأمث.«ِأاياهلتنأ»:لاقف؟تعفر

ينبنإالأ«مهبرباتکنممهيلعولتيامنوردیالمهيديأنيبمهينو؛مهفوفصنومتيو

ينوطعتومكنادبأينورضحتكموقللقنأمهيبنىلإلجوزعهللاىحوأفاولعفاذكليئارسإ

.٩"«نوبهرتامًالطابمكبولقينعنوبيغتومكتنسلأ

هللانأل«هسفنبةروسلاهتءارقنعلدبهمهفومامإلاارقيامعامتسانأىلعلدياذهو

ةروسلاةءارقيفصاخكلذو.”4اوُيِصْنأَوهلاوُمِمَْسَأَفَناَرَفلأءىرُقاَ:لوقيىلاعت
.ملعأهللاوماماءارو

نأوبلقلاروضحوعوشخلاةالصلايفلصألانأقبسامعمثيداحألاهذهتلدف

.“*ملعأهللاوةرخألايفىودجلاليلقةلفغلاعمتاكرحلادرجم

ةلأسم

لوأيفاهيلعمايقلا:لاق؟تاولصلاىلعةظفاحملاام:تلقيبساحملاباتكنمو

اذإفةنيكسلاوراقولانمةنيزنسحأباهيفلوخدلالبقاهلءيهتلاوعوضخوةفاخمةدشباهتاقوأ

؟لامعألانماهريغيفواهيف

:نابرضصالخالا/:لاق

هلضفصقنتةفآلكنملمعلارخالاوءهريغلمعلابداريالنأوهللديحوتلا:امهدحأ

.هللاءاشنإهباوثمتهيفظفحتاذإفءهريغبسفنلاثيدحوتافتلالاوءاغصأإلانم

٩٤/1[

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقهدجأمل()

هاورو«بعکنبيأثيدحنميمليدلاروصنموبأوءالسرمةالصلاباتکيفرصننبدمحماور)۲(

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.حيحصداتسإبىزبأنبنمحرلادبعثيدحنمًارصتخميئاسنلا

.٢٠٠:ةيآلافارعألاةروس(۳)
.(۱/۱۷۲۱۷۴)ىلازغللنيدلاءايحإمجار(8)

 



ةالصلاةرطنق۳۷۲

؟اهنمصقنيةالصلايفضرعيثيدحٌلُكَأ:تلق

:ساوسولارطاوخنمرخآو«نابرضسفنلاثيدحنماهيفضرعي:لاق
هبحاصنفدمعتنمناکامفوهسودمعتىلعنوكيفسفنلاثيدحنمناكامامأف

.ىضماملرافغتسالاهيلعوءاسأدق

:نابرضوهسلاو

.هيلعمولمفًادمعتمسفنلاثيدحهيلِإهادأوهس:امهدحأ

نمناكامامأوءهدمعتيملذإء؛هنععوضومكلذفدمعتريغبهيلإراصوهس:يناثلاو

ءاعجارهنعنكيلفهاوهبهيلإىغصأنإفءاعباتهلنكيملامهنععوضومفناطيشلارطاوخ
.قيفوتلاهللابوءاعدارهنعسفنللو

عبارلابابلا

اهفئاظونممامإلاىلعاموةمامإلاةالصىف

ةالصلايفكدحوينعيوُقَتنحكارييذلا:مالسلاهيلعهيبنلىلاعتهللالاق
.ڳنيدجاَسلَايفكبَلَقَتَو

:لوقيٍلَيهللالوسرتعمس:لاقرماعنبةبقعنعثيدحلايفوءةعامجلايفينعي
.«مهيلعالوهيلعفًائيشكلذنمصقنانمو‹مهلوهلفتقولاباصأفسانلاأْنَم

نودجيالودجاسملالهأعفادتينأةعاسلاطارشأنمنإ»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
.مهبفسخفةالصلاةماقإدعبةمامإلااوعفادتًاموقنإ:لاقيو.”«مهبيلصيًامامإ

اهبىلوأهوأرنممهراثيإتدجواميفهببسفةباحصلانيبمامإلاةعفادمنميورامامأو
شوشیامیركلذدوعتيملنمناكوءانمض/ةمثئألانإفقالصلانامضنمرطخلافوخوأ[ب/]

نممزارتحالاناکفنآرقلابهرهجيفاميسالهبنيدتقملانمءايحةالصلايفصالخألاهيلع
.ملعأهللاوسنجلااذهبابسأنماهنعزرتحا.

.۲۱۸۲۱۹:ناتيآلاءارعشلاةروس()
ننسلايفيقهيبلاو.(۳۸۱/۲)دنسملايفدمحأ‹(0۸۱)ننسلايفدواديأ:دنعثيدحلافارطأ(۲)

۱.(۱۲۹/۳)یربكلا
.(۱۷۳/۱)نيدلامولعءايحإيفعسوتببابلاعجار)۳(

 



۳V۳ةالصلاةرطنق

اهلبقوةالصلايففئاظولانممامإلاىلعاميف:لصف

.مالسلادعبوةالصلاناكرأيفةءارقلاوةالصلالبقفئاظومامإلاىلعنأملعا

:تسفةالصلالبقفئاظولاامأ

نولقألاناكنإورظنلاناكاوفلتخانإف«هنوهركيموقىلعةمامإللمدقتيالنأ:اهادحإ

.ًالوأمهيلإرظنلافنيدلاوريخلالهأمه

اهيلعاهجوزةأرماو«قبالادبعلا:مهسوؤرمهتالصزواجتالةثالث»:ثيدحلايفو
.٩«نوهراکهلمهموقمامإو«طخاس

لضفآوهقفأوهنمهءاروناکنإهنعىهنيكلذكف‹مهتيهاركعممدقتلانعىهنيامكو

نمكلذفرعوءةمامإلاطورشبًامئاقناكاذإمدقتلاهلفهنمىلوأوهنمعنتمااذإالإهنم

.ملعأهللاو.هسفن

لاقوكلذيففلسلافلتخافةمامإلاوناذآلانيبةرخاللديرملاريخاذإ:ةيناثلا
دشرأمهللا»:لاقمالسلاهيلعهنألوءنامضلارطخنمةمامإلايفاملىلوأناذألا:نورخآ
.”«نينذؤمللرفغاوةمئألا

نذأنم»:نأثيدحلايفدرواملوءةرفغمللداريدشرلانإف«بلطلابىلوأةرفغملاو

.""«باسحريغبةنجلالخدأًاماعنيعبرأنذأنموةنجلاهلتبجودقفنينسعبسدجسميف

مهنأمهنعهللايضرةباحصلانعلقنكلذلو:اولاق.ناذألالضفيفمدقتامماذهريغو

.ةمامإلانوعفادتي

[٤۲٤/1]َِيهللالوسراهيلعبظاوذإلضفأةمامإلانأ/حيحصلاو:لاقيلازغلاباتكيفو

ةبترنأامكرطخلاعمةليضفلاونامضلارطخاهيفمعن.ةمئألانمامهريغو«رمعوركبيبأو
نيعبسةدابعنملضفألداعناطلسنمدحاومويل»:ٍَيهلوقللضفأةفالخلاوةرامإلا

ai

ينغملايفيقارعلاهلاق.يقهيبلاهفعضو؛بیرغنسح:لاقو‹ةمامأيأثیدحنميذمرتلاهاور)۱(

(۱۷۳/۱).

.ةريرهيبالثيدحنميراخبلاهاورثيدحنمءزج()

هلاق.بيرغثيدح:يذمرتلالاقءهوحنلوألارطشلابسابعنباثيدحنمهجامنباو«يذمرتلاهاوو()
.(١/۱۷۳)ينغملايفيقارعلا

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق«نيتسظفلبنسحدنسبسابعنباثيدحنميناربطلاهاوو()

 

 



ةالصلاةرطنق٤۳۷

مكتمئأ»:لاقهنأمالسلاهلعهنعوهقفألاولضفألاميدقتبجوكلذلورطخهيفنكلو

."'"مکرایخاومدقفمکتالصاوکزتنأمكرسنإفمكبرىلإمكدفو
ةمئألانملضفأءاملعلادعبالوءاملعلانملضفأءايبنألادعبسيل:فلسلاضعبلاقو

اذهو«ملعلاباذهوءةوبنلاباذههقلخينيبولجوزعهللايدينيباوماقءالؤهنألءنيلصملا

.ةالصلايهونيدلادامعب

انرظن:اولاقذإءةفالخللهنعهللايضرركبيبأميدقتيفةباحصلاجتحاةجحلاهذهبو

.ملعأهللاوءاننيدلوأيهللالوسرهيضرنمانايندلانرتخاف«نيدلادامعةالصلااذإف

هناحبسهللاناوضركرديلاهلئاوأيفيلصيفةالصلاتاقوأمامإلايعارينأ:ةثلاثلا
اميفويهللالوسرنعيوراذكهايندلاىلعةرخألالضفكهرخآىلعتقولالوألضفف

N

اهتقولوانمهتافاموهتفتملوءاهتقورخآيفةالصلايلصيلدبعلانإ:ثيدحلايو

."«اهيفاموايندلانمريخ

لوأةليضفةزايحلةردابملامهيلعلبءعمجلاةرثكراظتنالةالصلارخؤتنأيفبنيالو

.ةروسلاليوطتنموةعامجلاةرثكنملضفأيهف؛تقولا

يفةعبرأرضحاذإو«ثلاثلااورظتنيمل/ةعامجلايفنانثإرضحاذإاوناك:ليقدقو[ب/٤٤]

.سماخلااورظتنيملةزانجلا

ملفءةراهطللرجفلاةالصنعرخأتفهرافسأضعبيفناك:ٍويَيهللالوسرنأيورو

ةعكرٍيَيهللالوسرتتافىتحمهبىلصفهللاهمحرفوعنبنمحرلادبعمدقتوهورظتني
.*«ولعفااذكهمتنسحأدق»:ٍوَيلاقفكلذنمانقفشاف:لاقاهيضقيماقف

يفيناربطلاوعناقنباو؛يوغبلاو؛رمعنباثيدحنمهدانسإفعضوءيقهيبلاو؛ينطقرادلاهاور(١)
.فيعضوهويملسألاىيحينبىيحيهيفو؛عطقنموهوهوحندئرمثيدحنممكاحلاو‹مهعماجم
.(۱/٤۱۷)ينغملايفيقارعلاهلاق

ردصملايفيقارعلاهلاق.فيعضدنسبرمعنباثيدحنمسودرفلادنسميفيمليدلاروصنموبآهاور(۲)
.قباسلا

.قباسلاردصملابيقارعلاهلاق«؛فيعضدانسإبوحنةريرهيبأثيدحنمينطقاردلاءاور(۳)
.(١/1۷5)ينغملايفيقارعلاهلاقةريغملاثيدحنمهيلعقفتم(8)



۳۷oةالصلاةرطنق

يفمهومالسلاهيلعءاجىتحهنعهللايضرركبابأاومدقفرهظلاةالصيفرخأتدقو

الفرضحاذإفءةماقإللمامإلاراظتنإنذؤملاىلعامنإو«نذؤملاراظتنامامإلاىلعسيلو

.ملعأهللاو«هریغرظتنی

‹هتراهطيفهناحبسىلاعتهللاةنامأًايدؤموًاصلخمىلاعتهللاهجولمؤينأ:ةعبارلا

رمأِلَييبنلانأيوردقفءةرجأاهيلعذخأيالنأبفصالخإلاامأهتالصطورشعيمجو

.رجناذألاىلعذخأيالًانذؤماوذختاو»:لاقفيفقثلاصاعلايبأنبنامثع

.رجأاهيلعذخؤيالنأبىلوأيهفةالصلاىلإقيرطناذألاو

نموأهتمامإبموقينمىلعفقودقودجسلانمًاقزرذخأنإف:لاقيلازغلاباتكيفو

اهنمدشأضئارفلايفةيهاركلاوهوركمهنكلوهميرحتبمكحيالفسانلاداحآنموأناطلسلا

يفدجسملاحلاصمةبقارموعضوملاروضحىلعهتموادمىلعةرجأهلنوكيو«حيوارتلايف

.ةالصلاسفنىلعالةعامجلاةمافإ

ءرئاغصلاىلعرارصإلانعورئابكلاوقوسفلانعًانطابةراهطلايهف:ةنامألاامأو
[1/4۲3]نوكينأيغبنيف/موقللميفشلاودفولاكهنإف‹دهجكلذنعزرتحينأيغبنيةمامإللحشرتملاف

.مهلضفأوموقلاريخ

الةنامأًاضيأكلذوًارهطتمًارهاطنوكينأدبالثخلاوثدحلانعةراهطلاكلذكو

.ةالصلايفلخديلفمجريمثًاضوتيفجرخيلو

نلعموآرمخنمدمالإرجافو«رابلكفلخلص:نايفسلاقيلازغلاباتكيفو

.قبآدبعوأ؛ةعدببحاصوأ‹هيدلاولقاعوأ‹قوسفلاب

رمأًاللخىأرنإفًالامشوًانيميتفتليلف«فوفصلايوتستىتحرّبْكُيالنأ:ةسماخلا

.ةيوستلاب
ىتحريبكتلابنيمومأملالجعيالوباعكلابنوماضتيوبکانملابنوداحتياوناک:لیق

يفيقارعلاهلاق.يفقثلاصاملايآنبنامئعثيدحنمهححصومكاحلاو«ننسلاباحصأهاور)۱(

.قباسلاردصملا

 



[ب/٤٤٤)

ةالصلاةرطنق٦۳۷

.سائلادادعتساردقبناذألانعةماقإلارخؤينذؤملاكلذكوءةالصللاودعتسي

ءهماعطنملكلاغرفيامردقبةماقإلاوناذألانيبنذؤملالهمتيل:ربخلايفف
ءاشعلاىلعءاشعلاميدقتبرمأونيثبخألاةعفادمنعىهنهنألكلذو‹هراصتعانمرصتعملاو

.بلقلاغارفلًابلط

:لوقيوةمامإلايونيوتاريبكتلارئاسومارحإلاةريبكتبهتوصعفرينمنأ:ةسداسلا

يلصينملكبوةالصهلنمعيمجبيلعاهتضرتفاةضيرفاهريغوأىلوألاةالصلاهذهيدؤأ

.فئاظوثالثةءارقلا

نمٍوَِيهللالوسرنعثيدحلاامهبدرو‹ناتتكسةءارقللمايقلايفهلنوكينأ:اهلوأ

.مالسلاهيلعهنعنيصحنبنارمعوبدنجنبةرمسقيرط

.هللاناحبس:لوقيامرادقم:ليقو.هقيرعلبيام/رادقمتكسيربكاذإ:امهدحأ

هنأل؛عكرينألبقةروسلانمغرفاذِإوأرسلاةالصيفةحتافلانمغارفلادعب:ةيناثلاو

.ةلصاوملانعمالسلاهيلعىهندق

جنورخلابسأبالوءةنساهبسيلغتلاوءرجفلاةالصيفةءارقلابةلاطإلايغبني:ةيناثلا
ًاريثكعامسألاىلعرركتيالكلذنألروسلارخاوأباهيفأرقينأسأبالورافسألاعماهنم

اهعطقوروسلاضعبةءارقءاملعلاضعبهركامنإو.ركفتلاىلإىعدأوظعولايفغلبأنوكي

.عكرفعطقنوعرفوىسومرکذىلإىهتنااملفسنويةروسضعبأرقأَيهنأيوردقو
.ةيآلاڳٍهّللَبمَاوُلوُث»:هلوقيهوةرقبلانمةيآرجفلايتعكريفأرقويهنأيورو

ارقيالالبعمسو:لاقيلازغلاباتكيفامهاور.€َتْلَرَأاميانماير:ةيناثلايفو
.”«تنسحأ»:لاقف.بيطلاببيطلاطلخا:لاقفكلذنعهلأسفانهاهوانهاهنم

رخاوأببرغملايفوءلصفملاروسطاسوأبءاشعلاةءارقيفطيسوتلابحتسيو
.لضفملا

.١۱۳:ةيآلاةرقبلاةروس(١)
.٢٥:ةيألانارمعلآةروس(۲)
.(١/٦۱۷)ينغملايفيقارعلاهلاق«هوحنحيحصدانسإبةريرهييأثيدحنمننسلايفدوادوباهاور(۳)
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.(تالسرملاو)ةروسبرغملايفرقمالسلاهيلعيبنلانإ:لاقيو

مكدحأىلصاذإ»:مالسلاهيلعهلوقلعمجلارثكاذإاميسالوىلوأفيفختلا:ةلمجلابو

.°”«ءاشاملوطيلفهسفنلىلصاذإوةجاحلااذوريبكلاوفيعضلامهيفنإفففخيلفسانلاب

لجرجرخفءةرقبلاًارقفءاشعلاموقبيلصيناكهنعهللايضرلبجنبذاعمنأيورو

ًاذاعممالسلاهيلعرجزفةيهللالوسرىلإايكاشتفلجرلاقفان:اولاقف.هسفتلمتأوةالصلانم

]٥1/4[.«اهاحضوسمشلاو/«قراطلاوءامسلاوحبسةروسبارقاذاعمايتنأناتفأ»:لاقو

ةذاعتسالاالخامطقفةحتافلاعماهبرارسأإلاوءةروسلاعضوميفةءارقلابرهجلا:ةثلاثلا

برغملايتلوأوحبصلايفنوكيامنإةروسلاوةحتافلابرهجلاو«لاحلكىلعاهبرسيهنإف

كلذدعبعمتسيوءآرسةحتافلاةءارقىلعرصتقيمامإلافلخهنكلوءدرفنملااذكوءاشعلاو

.ملعأهللاو.ًارسمامإلاةءارقل

:فئاظوثالثناكرألايفهيلعو

سنآنعيوردقو؛ثالثىلعهيفديزيالفدوجسلاوعوكرلاحيبستيفففخي:اهلوأ

٠همعنمامتيفوييهلللوسرنمةالصفحخأتیرام٠لاقهنأ

ًاريمأناكوزيزعلادبعنبرمعفلخىلصاملهنأ:كلامنبسنأنعًاضيأيور

حبسنانكف:لاق.باشلااذهنميهللالوسرةالصبهبشأدحأءاروتيلصام:لاقةنيدملاب

.٩رشعًارشعهءارو

دوجسلاوعوكرلايفٍِلَيهللالوسرءاروحبسنانک:اولاقمهنأالمجمًاضيأيورو

الإرضحيملاذإامأوءنسحأةعامجلاترثكاذإثالثلانكلو«؛نسحاذهو.رشع
هسأرعفردنعمامإلالقيلو‹تاياورلانيبعمجلاهجواذهرشعلابسأبالفنيدللنودرجتملا

.هدمحنملهللاعمس:عوكرلانم

۱۷۷/۱(0)ينغملايفيقارعلاهلاق.ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم()

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.يقهيبلادنعيهوقراطلاوءامسلاركذهيفسيلورباجثيدحنمهيلعقفتم(1)
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقهيلعقفتم)۳(

.قباسلاردصملا.ناطقلانباهفعضوديجدانسإبيئاسنلاودوادوبهاور€3

رشعهدوجسيفوتاحيبسترشعهعوكريفانررمف:هيفوهلبقيذلاثيدحلايفالإًالصأهلدجأمل()
.قباسلاردصملايفيقارعلا.تاحيبست
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الوءلاعفلاوءلاقملايفهلًاعبتنوكيلب؛مامإلاقباسيالنأمومأملليغبني:ةيناثلا

مامإلايوتسيىتحعوكرلاالو«ضرألاىلإمامإلاةهبجتلصواذإالإدوجسلاىلإيوهي

.(مكلبقدجسيومكلبقعكريمامإلا»:مالسلاهيلعهلوقلًاعكار

يفومارحأإلاةريبكتيف/ديدشتلاومالسلاهيلعهبةباحصلاءادتقاناکاذكه:لاقيو[ب/٦٢]

ًادمعتمهوجولاهذهدحأىلإمومأملاهقبسنإفميلستلايفوءامهنمعفرلاودوجسلاوعوكرلا

.هعابتاىلإعجريلفايسانوهتالصتضفتنا

نيرشعوسمخب:ةفئاطماسقأةثالثىلعةالصلانمنوجرخيسانلانإ:ليقدقو

.مامإلادعبنودجسيونوعكريونوربكينيذلامهو‹ةالص

.كلذريغودوجسلاوعوكرلايفهنوواسينيذلامهوةدحاوةالصب:ةفئاطو

.ملعأهللاومامإلانوقبسينيذلامهوةالصالب:ةفئاطو

:ثالثليلحتلافئاظوو

رئاسومالسلامهيلعةكئالملامهوةظفحلاىلعمالسلاميلستلابيونينأ:اهلوأ
.نينمؤملا

رُسيلبتايحتلاةءارقبيلصملارهجينأيغبنيالوءةالصلانمجورخلاهبيوني:ليقو

.ةنسلاوهكلذنإف؛اهب

.رخآعضوميفةلفانلايلصيفمساذإمامإلالوحتينأ:ةيناثلا

.امهنعهللايضررمعوركبيبأهيبحاصويهللالوسرلعفكلذنأيور

مالسلاكتمومالسلاتنأمهللا:هلوقردقالإدعقينكيملييهللالوسرنأربخلايفو
.ماركٍلاولالجلااذايتكرابت

ةحبسيلصينأمهضعببحتسادقو.نفرصنيىتحمقيالفةوسنماملافلخناكنإو
.ملعأهللاوانباحصأنمبرغملالهألةالصلاباتكيفكلذركذءةضيرفلاعضوميفبرغملا

.مامإلالاقتنالبقمايقلامومأمللهركيو«سانلاىلعههجوبلبقينأماقاذإيغبني:ةثلاثل

نسحأام:مامإلل/الاقاملساملفمامإفلخايلصامهنأرييزلاوةحلطنعيورو[ب/۷]
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نسحأام:سانللالاقمث.كهجوبلتفنتملتملساملكنإ؟ادحاوايشآلِإاهمتأوكتالص

هلامشوأهنیمینعءاشثيحمامإلافرصتيمثمكمامإلتفنينألبقمتفرصنامكنأالإمكتالص
:لوقيفعمجلاظفلبيتأيلبموقلانودءاعدلابهسفنصخيالفاعداذإمث؛لضفأنيميلاو

.ملعأهللاوءاهلاثمأيفيلرفغا:لوقيالوءانلرفغامهللا

ةفاخم"”يلازغلاباتكنمكلذانرصتخا ةالصلافئاظونممامإلاىلعاماذه

.قيفوتلاهللابوءةالصلابتكيفًادوجوماذهناكذإ ليوطتلا

سماخلابابلا

'"اهطورشواهننسواهباداوةعمجلالضفيف

:لوصفةعبرأىلعلمتشيبابلااذهو

ةعمجلالضفيف:لوألالصفلا

لاقونيملسملاهبٌصخومالسإلاهبىلاعتهللامظعءميظعمويةعمجلاموينأملعا

.€اوردَوهللاركىِاوُعساَفِةَعْمُجْلاموبنموَالّصلِلَيِدوُناإ:ىلاعت
ضرفهللانإ»:ٍِيَيلاقوءةعمجلليعسلانعفراصلكيوايندارومأبلاغتشالامرح

.“اذهيماقميفاذهيموييفةعمجلامكيلع

«هبلقىلعهللاعبطرذعريغنمًاثالثةعمجلاكرتنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«هرهظءارومالسإلاذبنادقف»:رخآظفليفو

يفلوقتامسابعنبااي:لاقفسابعنباىلإلجرءاج:لاقهنأدهاجمنعیوریو

يفوه:لاق؟كلذىلعتوميوةعامجالوةعمجرضحيالوءراهنلاموصيوليللاموقيلجر
.رانلايفوه:لوقيوكلذنعهلأسي/ًارهشهيلإفلتخاف:لاق.رانلا
___-

)٥(

]۸٤/[

.(۱/١۱۷۱۷۸)نيدلامولعءايحإعجار()
.يلازغلاباتکنم)۷(

.۹:ةيآلاةعمجلاةروس(۳)
.(۱۷۸/۱)يقارعلاهلاق.فيعضدانسإبرباجثيدحنمةجامنباهاور()
يقارعلاهلاق.يرمضلادعجلايبأثيدحنمهححصومكاحلاونتسلاباحصأوهلظفللاودمحأهاور()

.(۱۷۸/۱)ينغملايف

 

 



هلهللاانادهوءهنعاوفرصفءهيفاوفلتخافةمايقلاموياوطعأنيباتكلالهأنأ:ربخلايفو

."ميتمهلنيباتكلالهأوءاقبسهبسانلاىلوأمهفمهلًاديعهلعجوةمألاهذهلهرخأف

هفكيفومالسلاهيلعليربجيناتأ»:لاقهنأمالسلاهيلعيبلانعسنأثيدحيفو

ء؛كدعبنمكتمألوًاديعكلنوكتلكبركيلعاهضرعيةعمجلاهذه:لاقف"[ءاضيب]تآرم

هلسیلوأهللاهاطعأمسقهلوهریخباهيفاعدنمةعاسريخاهيفمكل:لاق؟اهيفانلامف:تلق

مظعأنملجوزعهللاهذاعأالإهيلعبوتكموهرشنمذوعتوأهنممظعأوهامهلرخذمسق

.«اندنعمايألاديسوهوهنم

هيفوءمالسلاهيلعمدآقلخهيفةعمجلامويسمشلاهيلعتعلطمويريخ»:وَيهنعو

.«ةعاسلاموقتهيفوهيلعبيتهيفو«ضرألاىلإطبهأهيفوءةنجلالخدأ
.رانلانمقيتعفلآةئامتسةعمجلكيفلجوزعهللنأ:ربخلايفو

.“”«مايألاتملسةعمجلاتملساذإ»:لاقأَييبلانأسنأىورو

ءامسلادبكيفسمشلاءاوتسادنعلاوزلالبقمويلكيفرعستميحجلانإ»:ٍَيهنعو

.هيفرعستالمنهجنإفهلكةالصهنإف؛ةعمجلاموييفالإةعاسلاهذهاولصتالف

نموءناضمرروهشلانموءةكمنادلبلانملضفلجوزعهللانإ:لاقبعكنعو
مالسمالس:لوقتفءةعمجلامويًاضعباهضعبىقليماوهلاوريطلانإ:لاقيو.ةعمجلامايألا
.حلاصموي

«“"هربقلاةنتفيقووديهشرجأهلهللابتكةعمجلامويتامنم»:لاقهنأٍَِي/هنعواب
.ملعأهللاو

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاقهوحنبةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم()
يفيناربطلاوءدنسملايفيعفاشلاهاور:يقارعلالاقو(۱۷۹/۱)ينغملاوءايحإلانمنيفوقعملانيبام(۲)

.فالتخاعمةفيعضديناسأبريسفتلايفهيودرمنباوءطسوألا
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.ةريرهيبأثيدحنمملسمهاور(۳)
نمهدجأملوءةشئاعثيدحنمبعشلايفيقهيبلاوءةيلحلايفميعنوبآو؛ءافعضلايفنابحنباهاور(8)

.قباسلاردصملا.سنأثيدح
.قباسلاردصملا.عاطقنالابهلعأوةداتقيأثیدحنمننسلايفدوادوبآهاور(٥)

بیرغلاقوءرمعنبهللادبعنمًارصتخمهوحنيذمرتلاووهو«رباجثيدحنمةيلحلايفميعنوبآهاور()
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.رداونلايفميكحلايذمرتلاهلصو:تلق.لصتمبهدانسإسيل

.(۱/۱۷۸۱۷۹)نيدلامولعءايحإيفبابلاعجار(۷)
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اهبادآيف:يناثلالصفلا

:ةداعلابيترتىلعلمجرشعيفاهبادآرصحتنتو

لغتشيفاهلضفلًالابقتساواهيلعًامزعسيمخلاموياهلدعتسينأديرملليغبني:ىلوألا

يفةمهبملاةعاسلابتليوقةعاساهنألسيمخلاموينمرصعلادعبحيبستلاورافغتسالاوءاعدلاب

.ةعمجلاموي

كلذنميطعيالدابعلاقازرأىوسًالضفلجوزعهللنإ:لاقهنأفلسلاضعبنعو

دعيوءاهضيبيوهبايثمويلااذهيفلسغيوءةعمجلامويوسيمخلاةيشعهلأسْنَمالإلضفلا

يفيونيوءةعمجلاىلإروكبلانمهعنمتيتلالاغتشالانمهبلقغرفيوهدنعنكيملنإبيطلا

فلآنیسمخماصنمکهماصنم:لاقيواميظعًالضفهلنإفء‹ةعمجلامويموصةليللاهذه

ىتحةضيبلانمجرخذنمبارغلاخرفناريطةفاسمرانلانعدعبيهنإفهماصنم:لاقيوءةنس

.اهبرغمىلإسمشلاعلطمنيبامهتفاسمقدنخرانلانيبوهنيبلعجي:ليقو.ًامرهتومي

.ملعأهللاو«هبونذترفغةعمجنيعبرأماصنم:لاقيو

نإ:لاقيو.تبسلاوسيمخلاهيلامضيىتحهورکمًادرفمةعمجلاموص:لاقينكلو

.ملعأهللاو‹مويهرخأتيوأمويهمدقتينأالإةعمجلامويموصنعىهنمالسلاهيلعيبنلا

مويلضفاهيلعبحتسيونآرقلاةءارقوةالصلابةعمجلاةليلءايحإبلغتشينأيغبنيو

[1/430]يبنلالوقهيلعاولمحوكلذبحتسادقفةعمجلاموييفوأ/ةليللايفهلهأعماجيوةعمجلا

ليقو«لسغلاىلعهلهألمحيأ.«لستغاولسغوركتباوركبنمهللامحر»:مالسلاهيلع

نمجرخيولابقتسالابادآمتياذهبو.هدسجلستغاوفيفختلابيورف«هبايثلسغ:هانعم
؟مويلااذهام:اولاقاوحبصأاذإنيذلانيلفاغلاةرمز

حاورلاىلإهبرقأفركبيالناكنإوءرجفلاعولطدعبلسفلابًأدتباحبصأاذِإ:ةيناثلا
ءهبوجوىلإبهذضعبوًادكؤمًابابحتسابحتسملسفلافةفاظنلابًادهعبرقأنوكيلنسحأ
.°”«بجاوةعمجلامويلسغ»:لاقمالسلاهيلعيبنلانأكلذيفاوورو

:انغلباميفةنيدملالهأناكو.«لستغيلفةعمجلاىتأنم»:ثيدحلايفروهشملاو

ةعمجلامويلسغنم»:سوأنبسوأثيدحنمهححصومكاحلاوءنابحنباو؛ننسلاباحصأهاور()

.(۱/١۱۸)ينغملايفيقارعلاهلاق.هنسحويذمرتلاثيدحلاارکتباورکبولستغاو

.قباسلاردصملا.ديعسيبأثيدحنمهيلعقفتم)۲(



[ب/۱٤٤]

AYةالصلاةرطنق

.لستغيالنممرشتنأل:نولوقيفمهنيباميفنوياستي
!؟ةعدبلاهذهام:بطخيوهوهيلعلخداملنامثعللاقهللاهمحررمعنأیوریو

.تجرخوتأضوتنأىلعناذألاتعمسنأدعبتدزام:لاقف-روكبلاكرتهيلعًاركنم

.نامثعءوضوبلسفغلاكرتزاوجفرعف

لستغانموتمعنواهبفةعمجلامويًأضوتنم»:لاقهنأليهللالوسرنعيوراميو
ةصخرلابذخأدقفيأ:تمعنواهبفًاضوتنم:ثيدحلاىنعم:لاقيو.ءلضفألسفلاف

لسغةيىلعىرخأةرمهندبىلعءاملاضفيلفةبانجلللستغانموءةصخرلاتمعنو

.ملعأهللاويأزجأدحاولسغبىفتكانإفءةعمجلا

بييطتو‹ةفاظنلاو‹ةوسكلا:ثالثيفيهومويلااذهيفةبحتسميهوةنيزلا:ةثلاثلا

.ةحئارلا

يف/مدقتامرئاسوبراشلاصقورفظلاملقورعشلاقلحوكاوسلابف:ةفاظنلاامأ
.ةراهطلا

لجوزعهنمهللاجرخأةعمجلامويهرافظأملقنم:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

ءدوصقملالصحدقفءاعبرألاوسيمخلايفمامحلالخددقناكنإف.ءافشهيفلخدأوءاد
ةحارلاوحورلاهبلصويوءةهيركلاحئاورلاهببلغيلهدنعبيطبيطأبمويلااذهيفبيتي

ءاسنلابيطو«هنوليفخوهحيررهظاملاجرلابيطبحأوراوجيفنيرضاحلاماشم۱
.''هحیريفخوهنولرهظ| لقهبوثفظننم:ءاملعلاضعبلاقورثألايفكلذيور.

.هلقعدازهحیرباطنمو؛همه

الو«ضيبلالجوزعللاىلإبايثلابحأذإ؛بايثلانمضيبلااهبحأف:ةوسكلاامأو
.ةرهشلاهيفامسبلي

رظنلاةعامجهركلبلضفهيفالوةنسلانمسيلداوسلاسبل:لاقيلازغلاباتكيفو
.ويهللالوسردعبةثدحمةعدبهنأل:لاق.هيلإ

.مويلااذهيفةبحتسمةمامعلاو:لاق

.قباسلاردصملا..ةرمسثيدحنميئاسنلاو؛هتحويذمرتلاو؛دوادوبهاور)۱(

.(١/۱۸۱)ينغملايفيقارعلاهلاق.ةريرهيبأثيدحيئاسنلاوءهنسحويذمرتلاودوادوبآاور(۲)



۳A۳ةالصلاةرطنق

ىلعنولصيهتكئالموهللانإ»:لاققيهللالوسرنأعقسألانبةلئاویورو:لاق

.هةعمجلامويمئامعلاباحصأ

ةالصلاتقويفعزتالنكلوءاهدعبوةالصلالبقاهعزنبسأبالفرحلاهبركأنإف:لاق

.ملعأهللاوهتبطخيفربنملامامإلادوعصدنعو

‹رجفلاعولطبروكبلاتقولخديو«نيخسرفنمعماجلادصقينأبحتسيو:ةعبارلا
يففاكتعاللًايوانًاعضاوتمًاعشاخةعمجلاىلإهيعسيفنوكينأيغبنيوميظعروكبلالضفو
[۱/43]ىلإةعراسملاو/ةعمجلاىلإلجوزعهللاءادنةباجإىلإةردابمللًادصاقةالصللدجسملا

نمو‹ةندببرقامنأكفىلوألاةعاسلايفةعمجلاىلإحارنم»:ليلاقدقوهناوضروهترفغم

«نرقأاشبكبرقامنأكفةثلاثلاةعاسلايفحارنموءةرقببّرَقامنأكفةيناثلاةعاسلايفحار
ىدهأامنأكفةسماخلاةعاسلايفحارنموءةجاجدىدهأامنأكفةعبارلاةعاسلايفحارنمو

قحبءاجامنإفكلذدعبءاجنمف«مالقألاتعفروفحصلاتيوطمامإلاجرخاذإفءةضيي

.*"”ءيشلضفلانمهلسيلةالصلا

نيحاهطاسبنإىلإةثلاثلاوءاهعافتراىلإةيناثلاو«سمشلاعولطىلإىلوأللاةعاسلاو

لاوزلاتقووءليلقاهلضفولاوزلاىلإىلعألاىحضلادعبةسماخلاوةعبارلاو«مادقألاضمرت

.هيفلضفالوةالصلاىح

ءناذألا:نهبلطيفلبإلااوضكرلنهيفامسانلاملعيولثالث»:لاقمالسلاهيلعهنعو

.”ءةعمجلاىلإودغلاولوألافصلاو

.ةعمجلاىلإودغلانهلضفأ:مهضعبلاق

نمفحصمهيديأبدجسملاباوبأىلعةكئالملاتدعقةعمجلامويناكاذإ:ربخلايفو

ردصملا.ةلثاوثيدحنمهرأملوءءادردلايباثيدحنمركنم:لاقويدعنباو؛يسلايطلاهاور)۱(

.قباسلا

نبورمعةياورنميقهيبلادنعةظفللاهذهومالقألاتعفرو:هيفسيلو؛ةريرهيبأثيدحنمهيلعقفتم()

.(۱/۱۸۲)ينغملايفيقارعلاهلاق.هدجنعهيبأنعبيعش

الإنذخأامنهيفامسانلاملعيولثالث:ةريرهيبأثيدحنملامعألاباوثيفخيشلاوبأاور(۳)

نم.نيحيحصلايفةعمجلاىلإريجهتلاو:لاق.ةكربلاوريخلانمنهيفامىلعًاصرحاهيلعماهتسالاب
نوملعيولوءاومهتسالاومهتسينأالإاودجيملمثلوألافصلاوءادنلايفامسانلاملعيول:ثيدح

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.هيلإاوقبتسالريجهتلايفام



۳Aةالصلاةرطنق

.مهبتارمىلعلوألافلوألانوبتكيبهذنممالقأوةضف

مهضعبلأسيفةعمجلامويهتقونعرخأتاذإدبعلانودقفتيةكئالملانأ:رثألايفءاجو

نإوءهنغأفرقفهرخأناكنإمهللا:نولوقيف.هتقونعهرخأيذلاامو«نالفلعفامهنعًاضعب
.كتعاطىلعهبلقبلبقأفوهلهرخأنإو«كتدابعلهغرففلغشهرخأنإو«هفشافضرمهرخأ

سانلانمةءولممتاقرطلارجفلادعبوأًارحسلوألانرقلايفىريناكو:لاق

مالسإلايفتثدحةعدبلوأ:ليقف.كلذسردناىتحديعلا/مايأكعماجلاىلإاهيفنومحدزي[ب/٤]

.عماجلاىلإروكبلاكرت

سئانکلاوعيبلاىلإنورکبیمهوىراصنلاودوهيلانمنمؤملايحتسيالفیکو:لاق

الملفحيرلاوعيبللعماجلاتاجردىلإنوركبيفيكايئدلابالطوءدحألاوتبسلاموي
.ةرخألابلاطمهقباسي

متغافروکبلابهوقبسدقرفنةئالثیأرفةركبلخدهنعهللايضردوعسمنبانأيورو

.ديعببةعبرأعباراموةعبرأعبار:اهلًابتاعمهسفنللوقيلعجوكلذب

يفو‹مهيدينیبرميالو‹سانلاباقرىطختيالنأيغبنيفلوخدلاةئيهيف:ةسماخلا

مويًارسجلعجينأوهو«باقرلايطختيفديدشديعودرودقفءكلذهيلعلهسيروكبلا
٠.”سانلاهاطختيةمايقلا

ىطختيالجرىأرذإةعمجلامويبطخيوهامنيبةييبنلانأ:السرمجیرجنبایورو
هيقلىتحلجرلاضراعهتالصمالسلاوةالصلاهيلعىضقاملفسلجفمدقتىتحسانلاباقر
هيلعلاقف.تعمجدقهللايبناي:لاقف.؟«انعممويلاعمجتنأكعنمامنالفاي»:لاقف
.هلمعطبحأهنأىلإهبراشأ!؟«سانلاباقرىطختتكرأملوأ»:مالسلا

يلصتنأكعنمام»:لاقًاضيأًادنسمثيدحلايفو:لاقيلازغلاباتكيفركذاذكه
روكبلانعترخأتيأ."”«تيذآوتيتأكتيأر»:مالسلاهيلعلاق؟ينرتملوأ:لاق؟«انعم

.(۱/۱۸۳)ينغملايفيقارعلاهلاق«سنآنبذاعمثيدحنمهجامنباوءهفعضويذمرتلاهاور()
يفكرابملانباهاور:هقيلعتيفيقارعلالاقو(۱۸۳/۱)ءايحإلانمبيوصتلاو.«يلامب»:لصألايف(۲)

.قئاقرلا

ينغملايفيقارعلا.ًارصتخمرسبنبهللادبعثيدحنممكاحلاوءنابحنباو«يئاسنلاودوادوبآهاور(۳)
(۱۸۳/۱(.



۳۸oةالصلاةرطنف

؛سانلاباقرىطختينأهلفًايلاخًاكورتملوألافصلاناكامهمو:لاق.روضحلاتيذآو

.ةليضفلاعضوماوكرتومهقحاوعيضمهنأل

مويعماجلاباويأىلعنودعقينيذلاسانلاباقراوطخت:لاقهنأنسحلانعو

[٤1/4۳]«مهيلعملسيالأ/يغبنيفيلصينمالإدجسملايفنكيملاذإو؛مهلةمرحالهنإف‹ةعمجلا

.هلحمريغيفباوجفیلکتهنإف

الىتحطئاحوآةناوطسأنمبيرقىلإوهسلجيوسانلايدينيبرميالنأ:ةسداسلا

فقينأل»:ٍوفِيَيلاقذإةالصلاعطقيالناكنإوء؛هوركمكلذنإفنيلصملايدينيبرمي

."ءيلصملايدينيبرمينأنمهلريخةنسنيعبرألجرلا
نيبرمينأنمهلريخحايرلاهورذتًاميمرًادامرلجرلانوكينأل»:لاقهنأليهنعو

.”«ىلصملايدي

عفدلايفرصقوأقيرطلاىلعىلصثيحيلصملاوراملاينيبرخآثيدحيفىوسو
ريخنيعبرأفقينأناكلكلذيفامهيلعاميلصملاويلصملايدينيبراملاملعيول»:لاقف
.هيدينیبرمینأنمهل

هعفدينأيغبنيفهبزاتجإنمفيلصملاّدحهيفشورفملاىلصملاوطئاحلاوةناوطسألاو

.'«ناطيشهنإفهلتاقيلفىّبأنإفهعفديل»:ٍيَيلاق

لجرلاهبقلعتاميرفهعرصيىتحهثيدينيبرمينمعفدييردخلاديعسوبأناكو:لاق
هيدينيببصنيلفةناوطسادجيملنإف«كلذبهرمأأَييبنلانأهربخيفناورمهيلعىدعتساف

.هدحلةمالعكلذنوكيلعارذلاردقهلوطًاثيش

لسغنم»:ربخلايفوءمدقتامكريثكهلضفنإفءلوألافصلابلطينأ:ةعباسلا

وبآلاق.نيعبرأفقينأ:مهجيباثيدحنمنيحيحصلايفوالاخنبدیزثیدحنمرازبلاهاور)۱(

ماعئامهريرهيباٹیدحنمنابحنباو«هحجامنباو«هنسوأًارهشوأًاموينيعبرأيردآلرضنلا

.قباسلاردصملا

.ًادمعتم:دازوءرمعنبهللادبعىلعًافوقومديهمتلايفربلادبعنباو«ناهبصأخيراتيفميعنوبآهاور(٢)
.قباسلاردصملا

.حيحصدانسإبدلاخنبديزثيدحنمهدنسميفجارسلاىيحينبدمحمسابعلاوبأاذكههاور()

.قباسلاردصملا

.قباسلاردصملا.هيلعقفتم()



۳Aةالصلاةرطنق

ةئالثةدايزونيتعمجلانيبامةرافكهلناكعمتساومامإلانماندوركتباوركيولستغاو
.”«مايآ

طختيملنإاهضعبيفطرتشادقو.ىرخألاةعمجلاىلإهلهللارفغ:رخآظفليفو
:رومأةئالثبالإلوألافصلانعلفغيالو:لاقسانلاباقر

هریغوآمامالانمریرحسبلنمهرییغتنعزجعيًاركنمبيطخلابرقبىريهنأك:اهلوأ
ءهلجآنمراکنإلاهيلعبجیاممكلذريغوأبهذمحالسوآلغاشریثکحالسيف/ةالصوأ[ب/٦

.ةمالسللًابلطءاملعلانمةعامجانغلباميفكلذلعف«ممهللعمجأوملسأهلرخأتلاف

البولقلابرقداريامنإ:لاقف.فوفصلارخآيفيلصتوركبتكارن:مهضعبلليقو

.هبلقلملسأكلذنأىلإهبراشأ«داسجألابرق

يبأنمةبطخلاىلإعمتسيربنملادنعثراحنببيعشىلإيروثلانايفسرظنو:لاق

بجيامًامالكعمستنأتنمألهاذهنمكبرقيبلقلغش:لاقةالصلانمغرفاملفرفعج

؟هبموقتالفهراکنإكيلع

نذأربخلايفسيلأهللادبعابأاي:لاق.داوسلاسبلنماوثدحأامركذمث:لاق

.لجوزعهللاىلإبرقأناكمهيلإرظنت

ىتحفوفصلايفرخأتيلعجفءادردلايبأبنجىلإتيلص:لافرماعنبديعسنعو
هذهنأالإمعن:لاقف؟اهلوأفوفصلاريخلاقيسيلأ:هلتلقانيلصاملف٠فصرخآيفانک

رفغةالصلايفدبعىلإرظناذإلجوزعهللانإف؛ممألارئاسنيبنماهيلإروظنمةموحرمةمأ
.هيلإهللارظنيمهنمدحاوبيلرفغينأءاجرترخأتامنإو«سانلانمهءارونمل

ةينلاهذهىلعرخأتنمفكلذلاقليهللالوسرتعمس:لاقهنأتاياورلاضعبيفو
.تاينلابلامعألا:لاقياذهدنعو.سأبالفقلخلانسحلًاراهظإوًاراثيإ

فصلافنيطالسللدجسملادنعةعطتقمبيطخلادنعةروصقمنكتملنإهنأ:يناثلا

.ةروصقملالوخدءاملعلاضعبهركدقفالإوبوبحم/لوألا[ب/]

.قباسلاردصملا.ننسلاباحصأدنعهلصأو؛سوأنبسوأثيدحنممكاحلاهاور)۱(

.(١/٤۱۸)ينغملايفيقارعلاهلاقىدجأمل(۲)



۳AYةالصلاةرطنق

ىلعترصقاهنأاوأروةروصقملايفنايلصيالينزملاركبونسحلاناك:ليقو

.دجاسملايفأَيهللالوسردعبتثدحأةعدبيهونيطالسلا

لتقىلعاوقفتانيذلاةثالثلادحأوهوهللادبعنبجاجحلانأ:دربملاباتكيفتدجوو

یتاف:لاق.ةدحاوةليليفنایمسيبنبةيواعمو‹صاعلانبورمعو«بلاطيبآنبيلع

:ةيواعملاقف.هللاودعايكتلتق:لاقف.هيتيلأقلففًاربدمهبرضفيلصيوهوةيواعمجاجحلا

يفيلعلتقءةراشبلاونامألا:لاقذخأاملف:لاق.كلذنمشمحأكمعنإيخأنباايالك

ذاختابِلئنيحرمأوهلجروهديةيواعمعطقفربخلاءاجىتح.هبينوقبتسافةحيبصلاهذه
:لاقيفسانلاهضهتبينأنوفاخي:لاق؟ةروصقملاليوأتام:سابعنبالليقف.ةروصقملا

تهرككلذلو.ةصاخنيطالسلاهيفيلصتعماجلايفذختيتيب:ةروصقملاوءءابلابسأبلا

.سانلاعيمجلقلطمدجسملانألل؛هيفةالصلاءاملعلا

برقللًابلطةروصقملايفايلصنيصحلانبنارمعوءكلامنبسنأنأًاضيأيوردقو

.ملعأهللاوءكلذاهركيملو

الفعتمنكيملاذإةروصقملادرجمامأوعنملاوصيصختلاةلاحبصتختةهاركلالعلو
.ملعأهللاو؛ةهاركبجوي

.لصتملادحاولالوألافصلاامنإوفوفصلاضعبعطقيربنملانأ:ثلاثلا

هنأل؛هجتملاوهوربنملايدينيبجراخلاوهلوألافصلا:لوقيناكهنأيروثلانعو

وهةلبقلاىلإبرقألا:لاقينأدعبيالوعمسيو«بيطخلالباقيهيفسلاجلانألولصتم

 

[1/43۷]نمةجراخلاباحرلاوقاوسألايفةالصلاهركتو/.ىنعملااذهىعاريالولوألافصلا

.ملعأهللاو«باحرلانممهميقيوسانلابرضيانغلباميفةباحصلاضعبناكو؛دجسملا

ةباجإبلغتشيلبًاضيأمالكلاعطقيوماماجورخدنعةالصلاعطقينأ:ةنماثلا

.ةبطخلاعامتسابمث«نذؤملا

.نينذؤملامايقدنعدوجسلابماوعلاضعبةداعترجدقو:لاقيلازغلاباتكيفو

نأسأبالفنآرقلاةوالتدوجسقفاونإهنكلربخالورثأيفلصأهلتبثيملو:لاق
.هميرحتلببسالهنأل؛دوجسلااذهميرحتبمكحيالو:لاق.لضافتقوهنأل؛ءاعدلادمي

تصناوعمتسيملنمو«نارجآهلفتصناوعمتسانمنامثعوىلعنعيوردقو:لاق



۳A۸ةالصلاةرطنق

.دحاورزوهيلعفیغلوعمسيملنموءنارزوهیلعفیغلوعمسنمو؛كحاورجأهلف

یغلنموءىغلدقفهموأتصنابطخيمامأإلاوهيحاصللاقنم»:لاقهنأليهنعو

يمروأةراشالابنوكينأيغبنيتاكسإلانأىلعلدياذهو.٩لةعمجالفبطخيمامإلاو

.قطنلابالةاصح

ةعمحالفبهذا:بأهللاقوليهللالوسرلزناملف«تکسانأهيلإءیموأف؟ةروسلاهذه

الفمامإلانمًاديعبناكنإو.«أقّدص»:لاقففَيهللالوسرىلإرذوبأهاكشف.كل

مامإلاةبطختقويفةهوركمةالصلاتناكاذإوتكسيلبهريغوملعلايفملكتينأيغبني

.ىلوأمالكلاف

رقيالفمامإلاةءارقعمساذإفءاهريغيفهانركذامةعمجلاةودقيفيعارينأ:ةعساتلا

لقوءملكتينألبقتارمعبسدمحلاةروسأرقةعمجلانمغرفاذِإمث.ةحتافلاىوس/[ب/]

.ناطيشلانمهلًارزحناكوةعمجلاىلإةعمجلا

ميحرايديعمايءىدبمايديمحايينغايمهللا:ةعمجلاةالصدعبلوقينأبحتسيو
اذهىلعموادنم:لاقي.كاوسنمنعكلضفيو؛كمارحنعكلالحبيننغأ«دودوای

تسةعمجلادعبيلصمث:لاق.بستحيالثيحنمهقزروهقلخنعهناحبسهللاهانغأءاعدلا

.نيتعكرةعمجلادعبيلصيناكأَيهنأرمعنبانعيوردقفتاعكر

يفانغلباميفحيحصلکكلاوهاتسسابعنباويلعنعوءاعبرأهنعةريرهيبأنعو
.ملعأهللاولضفألمكالاوةفلتخملاوحأ

نسحثيدحيذمرتلالاق.هلةعمجالفىغلنمو:هلوقنودءةريرهييأنعيئاسنلاو؛يذمرتلاهاور()
دقفهص:لاقنم»:ىلعثيدحنمدوادوبآو.كبحاصلتلقاذ:ظفلبنيحيحصلايفوهوحيحص
۱.(۱/٤۱۸١۸١)ينغملايفيقارعلاهلاق.«هلةعمجالفىغلنموىغل

دنسببعکنبيبآثيدحنمهجامنباو؛دوادوبأوءحيحصهدانسإةفرعملايفلاقويقهيبلااور(۲)
نابحنبالوءايبألأسهنأ:ءادردلايآثيدحنمدمحألوءرذوبأوءءادردلاوبأهللثاسلانأحيحص
يبانبدعسلاق:لاقرباجثيدحنمىلعييالوفوعسمنبهللادبعلئاسلانارباجثيدحنم
:لاقف«بطختتنأوملکتيناكهنآل:لاق؟دعسايمل:إَييللاهللاقف؛كلةعمجاللجرلصاقو
.قباسلاردصملا.دعسقدص
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.لضفألاوهفبرغلاىلإماقأنإفءرصعلايلصيىتحدجسملامزالينأ:ةرشاعلا

باوثهلناکبرغملاىلصنمو.حجحلاباوثهلناكعماجلايفرصعلاىلصنم:لاقي

ضوخلافاخوأهفاكتعاىلإقلخلارظننمهيلعةفالالوخدوعنصتلانمأيملنإفءةرمعلا
هقیفوتىلعًاركاشهئالآيفًاركفملجوزعهللًاركاذهتيبىلإمجرينألضفألافينعيالاميف

الو.ةفيرشلاةعاسلاهتوفتالىتحسمشلابورغىلإهناسلوهبلقلًابقارمهريصقتنمًافئاخ

يتاي»:ثيدحلايفءاجدقوءايندلاثيدحبدجاسملانمهريغالوعماجلايفملكتينأيغبني

نممهبیلاعتهللسيلفمهوسلاجتالفمهایندرمآمهدجاسميفمهثيدحنوكينامزسانلاىلع

.ملعأهللاوةجاح

اهمكحوةعمجلاطورشيف:ٹلاثلالصفلا

فلخىلصتاهنأو«بوجولاةعمجلامكحنأىلعةمألاتقفتادقف:اهمكحامأ

[۹¥1/4]اهيفاوفلتخاوءهنعهللايضرباطخلانبرمعاهّرصميتلاةعبسلاراصمألايفلداعلامامإلا/

.ةعبسلاراصمألايفمهفلخاهباجيإىلإةيضابإلارثكأبهذف:ةربابجلافلخ

ىمسملاانباتكيفاذهتركذدقوءةربابجلافلخىلصتالاهنأىلإمهضعببهذو

ىنعمالفانباحصأهيلعدمتعاامو«كلذيفسانلافالتخاوهتلدأبًاحورشممالسإلادعاوقب

دبالاملعوضوموهامنإوءهقفلالئاسمعيرفتلاعوضومباتكلااذهسيلذإ؛انهاههتداعإل

‹مالسالاو‹لقعلاو‹غولبلا٠ةرشع:يهفانباحصأدنعةعمحجلابوجوطورشامأو

.ةعامجلاوءرصملاوءمامإلاوءةماقإلاوءةيرحلاوءةحصلاوءةيروكذلاو

ىلعالإةعمجلابجتالف:ةلمجلابو.انهاهاهديعنالفدعاوقلاباتكىفاهتحرشدقو
«سانلانمةعامجهعمناطلسمحتحترصميفميقمرححيحصركذ.ملسملقاعغلاب

الودبعىلعالو«ضیرمىلعالو«یثنآىلعالو؛نونجمىلعالولفطىلعبجتالو

الوءانئاملعضعبلوقىلعةعبسلاراصمألانمرصمريغيفناكنمىلعالو«رفاسمىلع
ءهذهءةعامجريغيفناکنمىلعالو«ناطلسلابدودحلاهيفماقتضرأريغيفناكنمىلع

ححصوسنثیدحنممكاحلاو؛دنسأوًالسرمنسحلاثيدحنمناميإلابشيفيقهيبلاهاور()

.قباسلاردصملا.دوعسمنباثیدحنمنابحنباودانس

.(١۱۸ء۱/١۱۸۰)نيدلامولعءايحإيفبابلاعجار)۲(

 

 



.ملعأهللاو؛باتكلااذهريغيفةحورشمانهاهةلمجمبوجولاطورش

ةتسباهنعزيمتتاهنأالإتاولصلاطورشرئاسكيهفةعمجلاةالصةحصطورشامأو

:طورش

لوقيفةتئافةعمجلاتناكلرصعلاتقويفاهنممامإلاميلستعقوولف:تقولا:اهدحأ

.ًارهظاهمتينأهيلعومهضعب

ةعقبنمدباللبءمايخلا/نيبويداوبلاويراحصلايفحصتالف:ناكملا:يناثلا[ب/٤٤٤]

.هنذإبوأناطلسروضحبةعمجلامهمزلتنممةعمجعمجتلقنتالةينبألةعماج

ًاروكذمهمزلتنممالجرنيعبرأىلإمامإلابنينثانمهيففلتخادقو:ددعلا:ثلاثلا

.ًافيصالواتشاهنعنونعظيالنيفلكم

.مهتعمجحصتالىدارفاولصولف:ةعامجلا:عبارلا

.ةرورضلادنعالإدلبلاكلذيفىرخأبةقوبسمةعمجلانوكتالنأ:سماخلا

امهنيبناتبطخامهوءاعبرأرهظلااولصةبطخلانكتملاذإهنأل:ةبطخلا:سداسلا

ربتملاىلعمامإلاسلجاذإوهناذألاتقونأىلعءاملعلاروهمجقفتادقوءةفيفخةسلج

تماقدق:نذؤملالوقيىتحلزتيالوءةبطخلايفمامإلاذخألاالإهلِإال:نذؤملالاقاذإف
.ملعأهللاوةالصلاةحصطورشهذهملعأهللاوءاهيفمامإلالخديفةالصلا

اهلئاضفواهننسيف:عبارلالصفلا

ءاهلحاورلادنعلسغلايهوةمدقتملالمجلايفتركذدقف:اهبةصتخملاننسلاامآ

تاصتإلاو«روكبلاو«سابللايفلمجتلاو«كاوسلاو«بيطلاوحبصلادعبالإيزجيالو
.ملعأهللاوةالصلايفةءارقلابرهجلاوهجولابهللابقتسالاومامإلل

:اهيفةرطفلالاصخلامعتساوءاهلحاورلابلسغلاةلصوءاهلريجهتلاف:اهلئاضفامأ
ةغالبعمةطخلايفراصتقالاورافظألاميلقتوءدادحتسالاو‹طبإلانو«براشلاصقنم

ىلعءىیکتیلو‹ینغتیالو‹یطمتيالوءةغللابيرغاهيفلمعتسيالوءةيآةءارقوراصتخاو

ءنيتداهشلاوىلاعتهللاىلعءانثلاوركذلاىلعةلمتشمنكتلو.هوحنوأىصعوأفيس

.(١۱۸ء۱۷۹/۱)نيدلامولعءايحإيفبابلاعجار)۱(
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وأءاهدعبوأءةركبةالصلالبقملعلاسلجمروضحوءاهلبقةقدصلاوءاعدلاوءريكذتلاو

نماوُعَباَوضزألايفاورِشَتناَفةالّصلاتَّيِضُاذِإَف:ىلاعتهلوقيفسنأنعيوردقو

.ڳللالصف

ةرايزو؛ملعملعتوءةزانجروضحو«ضيرمةدايعنكلوءايندبلطبسيلهنأامإ:لاق

ْنُكَتملامَكَمَلَعَو:ىلاعتهللالاقعضاوميفًالضفملعلاىلاعتهللاىمسدقوللايفخأ

.4٠اميكَهلاُلضَاكوم

]41٤/1[

ةبقارملانسحنوكينأيغبنيوءاملعينعي.الصفاُمواداياُدَقلَو»:لاقو
.هايإهاطعأالإًاثيشاهيفهللالأسيملسمدبعاهقفاويال:اهبربخلادرويتلاةفيرشلاةعاسلل

‹؛سمشلاعولطدنعاهنأ:ليقفءاهيففلتخافيلصيدبعاهقفاويال:رخآربخيفو

بورغدنع:ليقوءرصعلاتقو:رخآليقوءةالصلاىلإسانلاماقاذِإ:ليقو

.سمشلا

ىلإرافغتسالاوءاعدلايفذخأتفتقولاكلذيعارتاهنعهللايضرةمطافتناك:لاقيو

.ةرظتتملايهةعاسلاكلتنأبربختو«سمشلابرغتنأ

فيك:ةريرهوبألاقفءةعمجلاموينمةعاسرخآيفاهنأ:رابحألابعكنعيوردقو

:لقيملآ:بعكلاقف؟ةالصنيحتالو'يلصيدبعاهقفاويال»:لوقيمالسلاهيلعيبنلاو

.۲ةريرهوبأتکسفءةالصكلت:لاقف.ىلب:لاق؟«ةالصيفوهفةالصلارظتنيدعقنم»

ةبغرلارثكتىتحردقلاةليللثمةليللاومويلاعيمجيفةمهبميه:ءاملعلاضعبلاقو

نكلوءهبشألاوهاذهوءردقلاةليللقنتكةعمجلامويةعاسيفلقتنتاهنأ:ليقو.اهتبقارميف

.١٠:ةيألاةعمجلاةروس(١)
.١۱٠۱:ةيآلاءاسنلاةروس()
.١٠:ةيآلابسةروس()

وهامنإوكلذكسيلوةعاسرخآاهنإلئاقلاوهًابعكنأءايحإلايفعقو:(۱۸۷/۱)يقارعلالاق(4)
ءدوادوبآهاورثيدحلاو؛عجرمثقرمةنسلكيفاهنإ:لاقامنإفبعكامأوءمالسنبهللادبع

.مالسنبهللادبعثيدحنمهوحنهجامنباوءةريرهيبأثيدحنمنابحنباو«يئاسنلاو«يذمرتلاو
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اوضرعتفالآ/تاحفنمكروهديفمكيرلنإ:مالسلاهيلعهلوقبقدصينأناسنإللىغبنياب/7٤
.ال

بلقلاراضحإباهلًاضرعتمدبعلانوكينأيغبنيف‹مايألاكلتةلمجنمةعمجلامويو
هللاوتاحفتلاكلتنمءيشبىظحينأهاسعفايندلاساوسونععوزتلاو«ركذلاةمزالمو

.ملعأ

ىلصنم»:لاقهنألِيهنعيوردقففَييبنلاىلعهيفةالصلاراثكإًاضيأبحتسيو

؟كيلعيلصنفيكو:هلليقف.«ةنسنينامثبونذهلهللارفغةرمنينامثةعمجلاموييفيلع

.(ةدحاودقعتمثيمألايبنلاكلوسروكيبنوكدبعدمحمىلعلصمهللالوقت»:لاقف

.مويلااذهيفًاضيأبحتسمهنإفرافغتسالاهيلإفيضينأيغبنيو

.فهكلاةروسًاصوصخونآرقلاةءارقهيفرثكينأًاضيأبحتسيو

وأةعمجلاةليلفهكلاةروسارقنم:الاقامهنأةريرهيبأوسابعنبانعيوردقو

ةثالثلضفوىرخألاةعمجلامويىلإهلرفغوءةكمىلإاهارقيثيحنمًارونىطعأاهموي

بنجلاتاذوةليبذلاوءادلانمىفوعو‹حبصيىتحكلمفلأنوعبسهيلعیلصوءمايأ

.”لاجدلاةنتفوماذجلاوصربلاو

يفنآرقلاةمتخنكتلوهردقنإاهتليلوأةعمجلاموييفنآرقلامتخينأبحتسيو

لضفهلفةعمجللةماقإلاوناذألانيبوأبرغملايتعكريفوأليللايفارقنإرجفلايتعكر

فلأ€دَحَأهللاوُهلف:ةعمجلاموياوأرقينأنوبحتسينودباعلاناكو:ليقو
.هرم

اوناکوءةمتخنملضفأوهفةعكرنيرشعوأتاعكررشعيفيفاهأرقنإ:لاقيو
هللاوهللاالإهلإالوهللدمحلاوهللاناحبس:نولوقيوةرمفلأمالسلاهيلعيبنلاىلعنولصي

يفربلادبعنبالونبدمحمثيدحنمطسوألايفيناربطلاوءرداونلايفيذمرتلاميكحلاهاور()
يففلتخاوءةريرهيبأ:ثيدحنمجرفلاباتكيفايندلاييأنباءاورو؛سنأثيدحنمهوحنديهمتلا
.(١/٦۱۸)ينغملايفيقارعلاهلاق.هدانسإ

.(١/۱۸۷)ينغملايفيقارعلاهلاق.امهٹیدحنمهدجأمل)۲(
.١:ةيالاصالخإلاةروس()
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]1/44۳[.ليمج/نسحكلذفاهتليلوأةعمجلاموييفتسلاتاحبسملاارقنإوءةرمفلأربكأ

ناكاهتليلوأةعمجلاموييفالإاهنايعأبًاروسأرقينكيملمالسلاهيلعيبنلانإ:لاقيو
ياسوووَیاربہوکەشّّ.

.°€دَحَلهللاوُهلف»لو.”€نورفاَكلااهياايلف:ةعمجلاةليلبرغملاةالصيفرقي
.نيقفانملاةروسو‹ةعمجلاةروسءاشعلاةالصيفو

ةروسبةعمجلامويحبصلايفأرقيناكوءةعمجلايتعكريفامهأرقيناكهنأيورو
yT 2 e: .مكحأوملعأهللاو"”«ْناَسْنإلَاىلَعىتألَهةروسونامقلةدجس

لف:نهيفأرقيتاعكرعبرأعكريىتحسلجيالنأعماجلالخداذِإًاضيأبحتسيو
هلعفنم:نآيهللالوسرنعلقندقفةرمنيسمخةعكرلكيفةرمةئام.€دَحَأهللوُ

مامإلاناكنإو.ةيحتلايتعكرعديالوءهلىريوأةنجلانمهدعقمىريىتحتميمل
ىتحلخادللتكسهنأ:ليقوءكلذبرمأمالسلاهيلعهنأ:ليقففخينكلو«بطخي

.امهالص

نأمويلااذهيفبحتسيهنأ:لاقيوءامهالصمامإلاهلتكسنإ:مهضعبلاقكلذلو

ءسييأرقنسحيملنإف«سيوءهطو«فهكلاويماعنألا:روسعبرأبتاعكرعبرأيلصي
يفروسعبرألاهذهةءارقًاضيأعديالوءكلملاةروسوءناخدلاةروسوءنامقلوةدجسلاو

.صالخأإلاةروسنمرثكيو«نسحيامأرقنآرقلانسحيالنموريثكلضفاهيففةعمجلاةليل

ةالصبابيفهللاءاشنإيتأيسامك"”محيبستلاةالصًاضيأهيفيلصينأبحتسيو

.تاعوطتلا

(۷),
.ءةعمجلكيفاهلص»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعيورو

.١:ةيآلانورفاكلاةروس()

.١:ةيالاصالخإلاةروس)۲(

.١:ةيآلاناسنإلاةروس(۳)

.١:ةيآلاصالخإلاةروس(89)

هييأنعرمتعمنعباوصلاوهيفمهوودمحمنبديبعهدنسألاقوسنأثيدحنمينطقرادلاهاور(9)
.(۱۸۸/۱)ىنغملاىفىقارعلاهلاق.ًالسرم

اهيفسيل:هريغويليقعلالاقو«سابعنباثيدحنممكاحلاوءةميزخنباوجامنباوںاودوبآهاور()

.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.حيحصثيدح
=اهيفسيل:هريغويليقعلالاقو«سابعنباثيدحنممكاحلاوءةميزخنباوءةجامنباوداودوبأهاود(۷)
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نعربخيناکو‹لاوزلادعبةعمجل|مويةالصلاهذهعديالانغلباميفسابعنباناكف

.اهلضفةلالج

رصعلاىلإةعمجلاةالصدعبوةالصلللاوزلاىلإهتقولعجينأنسحألا:ليقو

.رافْغتسالاوحيبستلل/برغملاىلإهدعبوءملعلاعامتسالاب/٤٤٤)]

.هورکماذهف

لآسنإالإسانلاباقرنوطختينيذلاعماجلالاؤسىلعةقدصلاهركنمءاملعلانمو

.يطختريغنمًادعاقوأًامئاقهناکميف

نمنيفلتخمنيئيشبقدصتوفرصنامثءةعمجلادهشنم:لاقهنأ:رابحألابعكنعو

كلأسأينإمهللا:لوقيمثءامهعوشخوامهعوكرامهيفمتينيتعكرعكرفعجرمث؛ةقدصلا

ملمونالوةنسهذخأتالمويقلايحلاوهالإهلِإاليذلاكمسابو«ميحرلانمحرلاهللاكمساب

.هايإهاطعأالإًاثئيشىلاعتهللالأسي

ذؤيملوركتباوادغمثةعمجلامويًانيكسم:معطأنم:انغلباميففلسلاضعبلاقو

نأوينمحرتويلرفغتنأكلأسأمويقلايحلانمحرلاهللامسب:مامإلاملسنيحلاقمثًادحأ

.ملعأهللاوهلبيجتساهلادبامباعدمث«رانلانمينيفاعت

لاغشأميمجنعهيففكيفةرخآللةعمجلامويلعجينأةرخألاديرمليغبنييذلاو
.رفسلاهيفءىدتبيالوةدابعلاداروأنمهيفرثكيوايندلا

مهضعبدنعرجفلاعولطدعبوهواكلمهيلعاعدةعمجلاةليلرفاسنمنأيوردقو
.توفتةقفرلاتناكاذإالإمارح

يفًاعاتبمنوکيالىتحهلبسيلوأهبرشيلدجسملايفءاملاءارشفلسلاضعبهركو

مثدجسملاجراخةعطقلايطعينأسأبال:اولاقو«هوركمهيفءارشلاوعيبلانإفدجسملا

هناحبسهللانإفتاريخلاعاونأوةدابعلاداروأيفةعمجلاموييفديزينأيغبنيفةلمجلابو

.نباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.حيحصثيدح=



٥۳۹ةالصلاةرطنف

[أ/°44]ءىسباهيفهلمعتساهتقماذإوءلامعألالضاوفبةلضافلاتاقوألاىفهلمعتساًادبع/بحأاذإ

تقولاةمرحهكاهتناوتقولاةكربهنامرحلهتقملدشأوهباقعيفعجوأكلذنوكيللامعألا

.°”قيفوتلاهللابولضافلا

ةلأسم

لهجنعردصنإفهيلعركنينأةالصلاءىسيهريغىأراذإةالصلارضحنمىلعىح

فصلاجراخفوقولابدرفتملاعنموفوفصلاةيوستبرمألاكلذنمفءهملعولهاجلابقفر

نمملاعللليو»:ٍيَيلاقدقفرومألانمكلذريغىلإمامإلالبقهسأرعفرينمىلعراكتنإلاو

.ةضيرفلاكرتبالإليولاهلنوكيالو."هملعيالثيحلهاجلا

6يرشوهفههنيملوهتالصءيسينمىأرنم:لاقهنأهللاهمحردوعسمنبانعو

."'ةرّدلابمهبقارعبرضيوفوفصلايوسيناكالالبنأ:ثيدحلايفءاجو

راكتإلايفنوغلابينولوألاناكدقوءاهنعفلختملاوةعامجلاكراتبتاعينأيغبنيو

نامزيفهيلعسانلامحازتكلذلوفصلانيميدصقينأبحتسيو«كلذىلع

هلناكدجسملاةرسيمرّمعنم»:مالسلاهيلعلاقف.ةرسيملاتلطعت:هلليقفأَيهللالوسر

.مكحأوملعأهللاو.رجألانمنالفك

تاولصلانمهيلإبودنملايف
‹تابوغرموءننس:ماسقأةعبرأىلإمسقنيتاولصلانمضئارفلاادعامنأملعا

.تابحتسمو‹تاعوطتمو

[46٤/۲]رتولاةالصككلذو/اهبرمألاواهيلعةبظاوملايهللالوسرنعلقناموهف:ننسلاامأ

.نيديعلاةالصو‹فاوطلايتعکروء«برغملايتعکروءرجفلايتعکرو‹تيملاةالصو

.(۱/۱۸۸۱۸۹)نيدلامولعءايحإعجار)۱(

۹۲(۱/0)يتغملايفيقارعلاهلاق.فيعضدنسبسنأثيدحنمسودرفلادنسميفيمليدلااور(۲)
.قباسلاردصملايفيقارعلاهلاق.هدجأمل(۳)
.قباسلاردصملا.فیعضدنسبرمعنباثیدحنمةجامنباهاور)4(

.(۱/۱۹۲)نيدلامولعءايحإعجار)0(



ةالصلاةرطنق۳۹

:كلذونهيلعةبظاوملابدريملو«نهلضفبربخلادروتاولصيهف:تابوغرملاامأو

.دجسملاةيحتوىاقستسالاةالصوءةلزلزلاو«فوسخلاوفوسكلاةالصو«ىحضلاةالصك

ءاشعلالبقوءرصعلالبقوءاهدعبورهظلالبقلفاونلاتاعكركف:تاعوطتملاامأو

.رحسلاعوكروءءاشعلاوبرغملانيبامءايحإوءليللامايقكوءاهدعبو

هنكلو«ربخهنيعيفدريملاممةروكذملاتاولصلاهذهءارواميهف:تابحتسملاامأو

ءاشنمفعوضومريخةالصلا»:مالسلاهيلعهلوقلىلاعتهللاتاجانميفةبغردبعلاهبعيوطتي

.''«رثکیلفءاشنموللقیلف

ةالصورهدلاةالصوءرجألاةالصو«رافغتسالاةالصو؛حيبستلاةالص:عونلااذهنمو

دنعناتعكروءلزنملاىفلوخدلادنعناتعكرو‹لطعتيالئلءوضولادعبناتعكروءءاجرلا

دقوكلذءابشأوقجاحلاةالصوةراختسالاةالصوءهنممودقلاورفسلادنعوهنمجورخلا

انکلوءمالسإلادعاوقب:ىمسملاانباتکيفكلذعيمجانحرشو‹اهلئاضفوتاولصلاهذهانركذ

للابو«يلازغلاباتكنملوقنمةليلومويلكلاهيلايلوةعبسلامايألاتاولصلئاضفانهاهركذت
.قيفوتلا

هنأهييبنلانعةريرهوبأىورو:لاقيلازغلاباتكيفو:دحألامويباهأدبتفمايألاامأ

ةرملوسرلانمآوباتكلاةحتافبةعكرلكيفأرقيتاعكرعبرآدحألامويىلصنم»:لاق

ةجحهلبتکوېبنباوثهللاهاطعأوتانسحةينارصنوينارصنلكددعبهللجوزعهللابتك

كسمنمةنيدمفرحلكبةنجلايفهللاهاطعأوةالصفلآةعكرلكبهلبتكوءةرمعو

.فذأ

؛دحألامويةالصلاةرثكبهللااودُّحو»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعبلاطيبأنبيلعنعو

ةضيرفلادعبتاعكرعبرأرهظلاةالصدعبدحألامويىلصنمفهلكيرشالدحاوهناحبسهنإف
باتكلاةحتافةيناثلايفوءةدجسلاليزنتو«باتكلاةحتافىلوألاةعكرلايفرق:ةنسلاو

باتكلاةحتافامهيفأرقينيترخآنيتعكرىلصفماقمث؛ملسيودهشتيمثءكلملاكرابتو
.”«ەتجاحيضقينأهللاىلعًاقحناكهتجاحهللالأسيوةعمجلاةروسو

٠(۱/۱۹)ينغملايفيقارعلاهلاق.رذيبأثيدحنمهححصومكاحلاو«نابحنباوكمحأهاور()
.(١/1۹۸)ينغملايفيقارعلاهلاق.فيعضدنسبةريرهيبأثيدحنمينيدملاىسوموبأهركذ(۲)
.قباسلاردصملا.دانسإريغبهيفينيدملاىسوموبآهركذ(۳)



۳۹۷ةالصلاةرطنق

ءةرمدحأهللاوهلقوءةرميسركلاةيآوءةرمباتكلاةحتافةعكرلكيفأرقينيتعكرراهنلا

رشعمالسلاهيلعهلوسرىلعىلصو«تارمرشعىلاعتهللارفغتساملساذإف«ةرمنيتذوعملاو
.اهلكهبونذهلىلاعتهللارفغ«تارم

رشعيتنئانيتئالامويىلصنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعكلامنبسنأنعيورو

€ٌدَحَأهللاوُهلف:ارقغرفاذإمثةرميسركلاةيآو«باتكلاةحتافةعكرلكيفارقيةعكر
مقيلنالفنبنالفنيأ:ةمايقلامويهبيدونءةرمرشعيتنثاهللارفغتساوءةرمرشعيتثلا

لخدا:هللاقيوءجوّتيوةلُحفلأباوثلانمىطعياملوأفلجوزعهللانمهباوثذخأيلف

[8^1/44]روننمرصقفلأىلع/روديىتحهنوعيشيةيدهكلملكعمكلمفلأةئامهلبقتسيفةنجلا
.لال

ىلصنم»:ٍْيَيهللالوسرلاق:لاقكلامنبسنأنعيشاقرلاديزىور:ءاثالثلاموي

.اراهنلافاصتنادنعتاعكررشعءاثالثلاموي

يسركلاةيآوءباتكلاةحتافةعكرلكيفرقيراهنلاعافترإدنع»:رخآثيدحيفو
ىلإتامنإفءاموينيعبسىلإةئيطخهيلعبتكتملتارمثالث€ٌدَحَأهللوُهللوقرم

۰"ةنسنیعبسهبونذهلرفغوادهشتامًاموينيعبس

‹باتكلاةحتافبةعكرلكيفأرقيراهنلاعافترادنعةعكرةرشعيتنثاءاعبرألامويىلصنم»

دنعكلمهبیدانتارمثالثنيتذوعملاوتارمثالثهڳدَحَأهللاَوُهلفظوةرميسركلاةيآو

باذعهنعهناحبسهللاعفدو«كبنذنممدقتامكلرفغدقفلمعلافنأتساهللادبعايشرعلا

.“*«يبنلمعهموينمهلعفروةمايقلامويدئادشهنععفدو؛هتملظذوهقيضوربقلا

سيمخلامويیلصنم»:وعهللالوسرلاق:لاقسابعنبانعةمركعنع:سيمخلا

ردصملايفيقارعلاهلاق.ركنمثيدحوهوءعوفرمرمعنعرياجثيدحنمينيدملاىسوموبآهرکذ()
.قباسلا

.قباسلاردصملاعجار.ركنموهودنسريغبينيدملاىسوموبأهركذ()
.قباسلاردصملا.هعافترادنعالوراهنلافاصتنادنعلقيملو«فيعضدنسبينيدملاىسوموبأهركذ()
نبدمحموهو؛یمسمريغهيفلب:تلق«بكرمثيدحلاو؛تاقثهتاورلاقو؛ينيدملاىسوموبأهركذ()

۱۹4(١/0)ينغملايفيقارعلاهلاق.نيباذكلادحأيزارلاديمح

 



ةالصلاةرطنق۳۹۸

:ةيناثلايفوءةرمةئاميسركلاةيآوباتكلاةحتافب:ىلوألايفارقينيتعكررصعلاورهظلانيب

نمباوثهللاهاطعأةرمةئامىلعيلصيوءةرمةئامُدَحَأهللاَوُهلفلوقرمباتكلاةحتافب

نمآنملکددعبهلبتکوءتیبلاجاحلثمباوثلانمهلناكوناضمروءنابعشوبجرماص

.۱٩«تانسحهيلعلگوتوهناحبسهللاب

نمؤمدبعنمامةالصةعمجلاموييف»:لاقهنأهييبنلانعيلعنع/يور:ةعمجلا [ب/4٤]
ةحبسىلصوءوضولاغبسأفًاضوتفكلذنمرثكأوأحمرديقتعفتراوسمشلاتلقتسااذإماق

یلصنموءةئيسيتئامهنعىحموءةنسحيتئامهلهللابتكًاباستحاوًاناميإنيتعكرىحضلا
يفهلیلاعتهللاعفرتاعكرنامثیلصنموءةجردةئامعبرأةنجلايفهلهللاعفرتاعكرمبرأ

الأهلهللابتكةعكرةرشعيتنثاىلصنموءاهلكهبونذهلرفغوءةجردةئامنامثنانجلا

.٩"«ةجردنيتئاموًافلأةنجلايفهنععفروءةئيسنيتئاموًافلأهنعىحموةنسحىتئامو

عبرأىلصفةعمجلامويعماجلالخدنم»:لاقهنأويهنعرمعنبانععفاننعو

ملةرمنيسمخهدَحاهللاوُهلفلولدمحلاةعكرلكيفأرقيةعمجلاةالصلبقتاعكر

.٩لىروأةنجلانمهدعقمیرییتحتمي

.٤.

يفأرقيتاعكرعبرأتبسلامويىلصنم»:لاقٍَييبنلانأةريرهوبأىور:تبسلا
يسركلاةيآأرقغرفاذإفتارمثالث«َنوُرفاكْلَأاهياايللوءةرمباتكلاةحتافةعكرلك
رجأفرحلکبهللاهاطعأوةنسرجأفرحلكبهلعفروءةرمعوةجحفرحلكيهلهللابتك

.“”ءادهشلاونييبنلاعمهللاشرعلظتحتناكوديهشرجأفرحلكبهللاهاطعأوءةنس

ةليلىلصنم»:لاقهنأويهنعكلامنبسنأنعاهيفيور:دحألاةليلف:يلايللاامأو
ءةرمنيسمخدحأهللاوهلقو/قرمهللدمحلاةعكرلكيفأرقيةعكرنيرشعدحألا[ب/0]

يبنلاىلعيلصيوءةرمةئامنينمؤملاوهيدلاولوهسفنلهللارفغتسيوةرمنيسمخنيتذوعملاو

هللاالإهلِإالنأدهشأ:لوقيمثهتوقوهللالوحىلإءىجتليوهتوقوهلوحنمأربتيو«ةرمةثام
هللاحورىسيعوءهللاميلكىسوموهللاليلخميهاربإوءهترطفوهللاةفوصمدآنأدهشأو

.قباسلاردصملاءًادجفيعضدنسبينيدملاىسوموبآهركذ()
.قباسلاردصملا.لطابوهوًالصأهلدجأمل(۲)
ةياورلايفبيطخلاوءلوهجمفيصونبهللادبعوحصيال:لاقو؛كلامبئارغيفينطقاردلااور(۳)

.قباسلاردصملا.اذهريغًاهجوهلفرعأالوًادجبيرغ:لاقوكلامنع
.قباسلاردصملا.ًادجفيعضدنسبمايألاويلايللافئاظوباتكيفينيدملاىسوموبأهركذ(8)



۳۹۹ةالصلاةرطنق

هثعبيو«ىلاعتهللهعديملنمددعبوءًادلوهللىَعَدانمددعبباوثلانمهلناكهللابيبحًادمحمو

٠`”«نييبتلاعمةنجلاهلخدينألجوزعهللاىلعًاقحناكونييبنلاعمةمايقلامويلجوزعهللا

عبرأنينثإللاةليلىلصنم»::هللالوسرلاقلاقسنأنعشمعألانعيور:نينثإلاةليل

ةيناثلاةعكرلاىفو«تارمرشع«ٌلَحأهللاوُهلوهللدمحلاىلوألاةعكرلاىفأرقيتاعكر
يفو«ةرمنيئالثدخهّللاَوُئلءةرمدحلةثلالايفو«ةرمهولُدمَحْلا»ارتي

للاوهلفأرقيو«ملسيمثةرمنيعبرأ€دَحَأهللاوُهلفلوقرم€هللُدْمَحْلأ»ةعبارلا

يلصيمثةرمنيعبسوًاسمخنينمؤملاوهيدلاولو«هسفنلرفغتسيوءةرمنيعبسوًاسمخ«ٌدَحأ
لآسامهیطعينأهللاىلعًاقحناكهتجاحهللالأسيمثءةرمنيعبسوًاسمخيدمحمىلع
3ةجاحلاةالصىمستيهو

€ٌدَحَأهللاوُلفلوباتكلاةحتافةعكرلكيفأرقينيتعكريلصي:ءاثالثلاةليل

[1°1/4]هللارفغتسيو/ةرمةرشعسمخيسركلاةيآميلستلادعبًارقيوءةرمرشعسمخنيتذّوعملاو

.ةرمةرشعسمخهناحبس

ءاعبرألاةليلىلصنم»:ٍيَيهللالوسرلاق:تلاقاهنأةمطافنعيور:ءاعبرألاةليل

نمغرفاذإفءةيآلا”4ٍكْلُمْلَاكلامههللف:ةحتافلادعبةعكرلكيفأرقيتاعكرتس

هلبتک«؛ةنسنيعبسهبونذهلهللارفغ؛هلهأوهامدمحمانعهللاىزج:ةرمنيعبسلاقهتالص

.شانمةءارب

نيبامسيمخلاةليلىلصنم»:ٍيَيهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنع:سيمخلاةليل
للو«تارمسمخيسركلاةيآو«باتكلاةحتافةعكرلكيفرقينيتعكرءاشعلاوبرغملا
یلاعتهللارفغتساهتالصنمغرفاذإف«تارمسمخنيتذوعملاو؛تارمسمخنحهللاوُه

امیلاعتهللاهاطعأفامهلًاقاعناكنإوامهقحىدأدقفهيدلاولهباوثلعجوةرمةرشعسمخ
.°”ءادهشلاونيقيدصلايطعي

اهيفةالصلالضفيفسنأثيدحنمىسوموبأىوروركنموهوءتانسإريغبينيدملاىسوموبأهركذ()

.(۱/٠١1)ينغملايفيقارعلاهلاق.ًادجفيعضامهالكو«تاعكرمبرأوتاعكرتس

يفًاثيدحسننعيشاقرلاديزيةياورنمدنسأودانسإ]ریغبشمعألانعاذهينيدملایسوموبآهرکذ)۲(

.قباسلاردصملا.ركنموهواهيفتاعكرتسةالص

.٢٠:ةيآلانارمعلآةروس(۳)

.(۱/٢٠۲)ينغملايفيقارعلاهلا.ًادجفيعضدنسبينيدملایسروموبهرکذ)4(

=هلاق.رکنموهوًادجفيعضدنسبسودرفلادنسميفيمليدلاروصتنموباو‹ينيدملایسروموبآهرکذ)9)



ةالصلاةرطنف£.

برغملانيبامةعمجلاةليلىلصنم»:ٍَيهللالوسرلاق:لاقرباجنع:ةعمحلاةليل

ىدحإ€ٌدَحَأهللاوُهلفلوةرمباتكلاةحتافةعكرلكيفارقيةعكرةرشعيتنثاءاشعلاو
.٩”«اهليلمايقواهراهنمايبصةنسةرشعيتنثاىلاعتهللادبعامنأكفةرمةرشع

ءةعامجيفةريخألاءاشعلاةالصةعمجلاةليلىلصنم»:لاقهنألِيهنعسنأنعو

قرمهللُدْمَحلأةعكرلكيفأرقيتاعكررشعامهدعبىلصمثءةنسلايتعكرىلصو
۰.ورکواموغ
نميالاهنجىلعمانوتاعکرٹثالٹبرتويمث«ةرمهرمنيتذوعملاوداهللاوهلقو

.”«ردقلاةليلايحأامنأكفةلبقلاىلإههجوو

ةليلورهزألامويلاوءءاّرْغلاةليللايفيلعةالصلانماورثكأ»:لاقهنألَ/هنعو[ب/٤٤٤]

ءاشعلاوبرغملانيبامتبسلاةليلىلصنم»:لاقهنأأَيهنعسنأنع:تبسلاةليل
دوهيلانمًاربتوةنمؤمونمؤملكىلعقدصتامنأكوةنجلايفرصقهلينبءةعكرةرشعيتنلا
.مكحأوملعأهللاو«هلرفغينأهللاىلعًاقحناكو

لصف

.نابعشةالصو«بجرةالصًاضيأاهيفتابوغرملانمو

دحأنمام»:لاقهنأمالسلاهيلعيبنلانعيلازغلاباتكيفركذدقف:بجرةالصامأ

لکنیبلصفيعكرةرشعىتنثاءاشعلاوبرغملانيبيلصيمث«بجرنمسيمخلوأموصي

ت٠ردفٍاةَلْبَلىفلَاوقرمباتكلاةحتافبةعكرلكيفارقيءةميلستبنيتعكر

ةرمنيعبسيلعیلصهتالصنمغرفاذإف«ةرمةرشعيتنثا€ٌدَحَهللاَوُهلفلو«تارم

.(۲01/۱)ينغملايفيقارعلا=
.قباسلاردصملاهللصأاللطاب(۱)
يفرفظملانبميهاريإو«نآرقلالئاضفباتكيفيناجرألانيسحلانبرفظملاىوروءهللصأاللطاب()

؛باتكلاةحتافبامهيفأرقةعمجلاةليلنيتعكرىلصنم:سنأثيدحنمتيمللنارقلالوصوباتك
نموءربقلاباذعنمهللاهنمأةرمنيسمخرفظملانبميهاريإلاقوءةرمرشعسمخ«تلزلزاذإو
سابعنباثيدحنموءهحولااذهنمسودرفلادنسميفيمليدلاروصنموبأهاوروءةمايقلامويلاوهأ
.قباسلاردصملا.ملعأهللاو«ءيشهيلايلوعوبسألامایآيفحصيسيلو؛ةركنمةفيعضاهلكوءاضيأ

.قباسلاردصملا.الصأهلدجأمل(۳)

.١:ةيآلاردقلاةروس)8( 
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ےس

حوبس:ةرمنيعبسهدوجسيفلوقيودجسيمثهلآىلعويمألايبنلاىلعىلصمهللا:لوقي

امعزواجتومحراورفغابر:ةرمنيعبسلوقيوهسأرعفريمث‹حورلاوةكئالملابرسودف

ةدجسلايفلاقاملثماهيفلوقيوىرخأةدجسدجسيمث‹مظعألايلعلاتنأكنإملعت

.هللاءاشنإىضقتاهنإف؛دوجسیفهتجاحهللالأسيمثءىلوألا

لثمتناكولوهبونذعيمجهلهللارفغالإةالصلاهذهدحأيلصيال»:مالسلاهيلعلاق

."«ەتيبلهأنمةئامعبسيفعفشيوءراجشألاقروولابجلانزووءلمرلاددعوءرحبلاديز

ةعكرةئاميلصيهنمرشعسماخلاةليليفاهنأىلازغلاباتكىفف:نابعشةالصامأو

.تارمرشعهڳّدَحأهللاوُهلف:ةحتافلادعبةعكرلكىفأرقيةميلستبنيتعكرلك

.ةرمةئامهڳّدَحَأهللاوُهلقةحتافلادعبةعكرلكيفأرقيتاعكررشعءاشنإو:لاق

.ةعامجاهولصامبروءةالصلاهذهنولصيفلسل|۱ناکو:لاق

نمنأ:مالسلاهيلعيبنلاباحصأنمنوئالثينثدح:لاقهنأنسحلانعيورو:لاق

نيعبسةرظنلكبهليضقيءةرظننيعبسهيلإلجوزعهللارظنةليللاهذهيفةالصلاهذهىلص
.°ةرفغملااهاندأةجاح

هنيدحالصيفهتجاحتسمورمألاناسنالابقاضاذإ:لاقيهنإف:ةجاحلاةالصامأو

.ةالصلاهذهلصيفهيلعرذعترمأىلإهايندو

يتنثادبعلايلصينأدرياليذلاءاعدلانمنأ:لاقهنأدرولانببهونعيوردقف

رخعرفاذإف€ٌدَحَأهللاوُهلفلو«يسركلاةيآوءنآرقلامأبةعكرلكيفأرقيءةعكرةرشع
ناحبسهبمركتودجملابفطعتيذلاناحبس:هبلاقو.زعلاسبليذلاناحبس:لاقوًادجاس

يذناحبسءمركلاوزعلايذناحبسءلضفلاونملايذناحبسءهملعءيشلكىصحأيذلا
.ةردقلاولوطلا

كّدجوءمظعألاكمسابو«كباتكنمةمحرلاىهتنموكشرعنمزعلادقاعمبكلأسأ

.(۱/0۳6)ينغملايفيقارعلاهلاق.عوضومثیدحوهوهباتکيفنيزرهدروأ)۱(

هللتناكاذِإ:يلعثيدحنمهجامنباهاور؛لطابثيدحنابعشنمفصتنلاةليلةالصثيدح()
.()٢/٢۲۰)قباسلاردصملا.فيعضهدانسإو‹اهراهناوموصواهليلاوموقفنابعشنمفصتل4
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لأسيمث‹؛دمحمىلعىلصتنأ‹رجافالوربنهزواجياليتلاتاماتلاكتاملكوىلعألا

.هللاءاشنإباجتاهيفةيصعماليتلاهتجاح

ىلعاهبنونواعتيفمكءاهفساهوملعتال/:لاقيناكهنأانغلبو:بهولاق:لاق[ب/٤٥٤]

.لجورعهللاةيصعم

هنوعنسحوهللادمحبةالصلارارسأةرطنقتلمك

هللاءاشنإموصلاةرطنقاهولتتمالسلاهيلعهيبندمحمىلعةالصلاو

.(٢٠۲‹۱/٠٠۲)نيدلامولعءايحإلصفلايفعجار()



ةعبارلاةرطنقلا

وصلارارسأةرطنق

انصحناطيشلانمهئايلوألموصلالعجنأبةّنملاهدابعىلعمظعأيذلاهللدمحلا

تاوهشلايهمهبولقىلإناطيشلاةليسونأمهفرعوءةنجلاباوبأهلجأنممهلحتفوءةنجو
دهمموقحلادئاقدمحمانيبنىلعةالصلاوءةنئمطمسفنلاحبصتاهعمقبنأو‹ةنكتسملا

مايصلاقلعتللاومألاةاكزىلعهمدقومايصلاهدابعیلعضرفهناحبسهللانإ:دعبامآ

املمهتاعوجدسومهماعطإوءارقفلاةمحرىلعًاثحمهيلعموصلاهباجيإيفناكف«نادبألاب
‹ءاهلالذإوء؛سفنلارهقنمموصلايفاملمث‹مهموصلاحيفةعاجملاةدشنمهوسافلف

دستبارشلاوماعطلانمريسيىلإةجاتحماهنأبسفنلامالعإواهيلعةيلوتسملاةوهشلارسكو
.اهتقافاهب

[٥٥٤/۱]عطتسي/ملنمو‹جوزتیلفةءابلامکنمعاطتسانمبابشلارشاعما»:لاقذإ؛تاجاحلا

.ةوهشلارسكنعةيانككلذوءاصخينعي.«ءاجوهلموصلانإفمصيلف

عبشأنأفاخأ:لاقف؟ضرألانئازخىلعتنأوعوجتأ:مالسلاهيلعفسويلليقو
.عئاجلاىسنأف

ةليسويهيتلاةدابعللبابوءءارقفلاةمحرىلعةهبنموهيذلاعوجللببسموصلاو
ءاوغإإلاىلإلصوتيةوهشلاةطساوبذإءءادعألاادعأوهيذلاناطيشللةعمقموءءادعسلا

.داعملادازوهيذلاعرشلايفهتبترمتلجودابعللهتعفنمتمظعذإوءءايقشألالالضإو

ےہ

.هریغويلازغلاباتكنمهرارساو()
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.هتلیضفيف:لوألا

.ةبترملاهننسوةبجاولاهطورشيف:يناثلا

.هداسفإمزاولوهتادسفميف:ثلاثلا

.ةنطابلاهرارسأيف:عبارلا

.هتليضفوعوطتلاموصيف:سماخلا

لوألابابلا

موصلالضفيف

َبِيك:ىلاعتهلوقلمالسإلاناكرأنمنكرو«نيدلامئاعدنمةماعدموصلانأملعا

.ةيالا”«ٌءاَيّصلَأُمُكَيلَع

موصلاناكف."ناميإلافصنربصلا»و"”«ربصلافصنموصلا»:مالسلاهيلعهلوقلو
؛ناكرألارئاسنيبنمىلاعتهللاىلإةبسنلاةيصاخبزيمتموهمث«مالسإلاعبرىنعملااذهىلع

ىلإاهلاثمأرشعبمدآنبااهلمعيةنسحلك»:مالسلاهيلعهيبنهنعىكحاميفىلاعتلاقْذِإ

هماعطوهتوهشيدبعقرافءةنجلاهبيزجأانأويلموصلانإف؛موصلاالإفعضةئامعبس

.٩*«يلجأنمهبارشو

ربصلافصنموصلاو.”«باسج/ريقْمُهَرْجَأنوُرياَّصلَأىواَمر:ىلاعتلاقو [ب/٤
هديبيسفنيذلاو»:ٍوألَيهلوقهلضفةفرعميفكيهانو.باسحلاوريدقتلانوناقهباوثزواجدقف

.'”«كسملاحيرنمهللادنعبيطأمئاصلامففولخل

مللاصخسمخناضمررهشيفيتمأتيطعأ»:لاقهنأةريرهيبأقيرطنميهنعو

.۱۸۳:ةيآلاةرقبلاةروس(١)
يفيقارعلاهلا.ةريرهیثیدحنمهحامنباو؛میلسينبنملجرٹیدحنمهنسحويذمرتلاهاور)۲(

.(۲۳۱/۱)ينغملا

.قباسلاردصملا.نسحدنسبدوعسمنباثيدحنمخيراتلايفبيطخلاوةيلحلايفميعنوبأهاور(۳)

.قياسلاردصملا.هريرهيأثیدحنمهاجرحخا)٤(

.قباسلاردصملا.هلبقيذلاضعبوهوهثيدحنمءاجرخأ(١)
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ةكئالملامهلرفغتستوءكسملاحيرنمهللادنعبيطأمئاصلامففولخ:مهلبقةمأاهطعت

هریغيفنوصلخياوناکامىلإهيفنوصلخيالفنيطايشلاةدرمهيفدفصتوءاورطفيىتح
ةنؤملامهنعىقلتنأنوحلاصلايدابعكشوي:لوقيوءهنممويلكيفهتنجىلاعتهللانيزيو

ال»:لاق؟ردقلاةليليهأهللالوسراي:ليق.«هنمةليلرخآيفمهلرفغيوكيلإريصيوىذألاو
.«هلمعرخآهرجأىفويامنإلماعلانكلو

نمنيزتتلةنجلانإ»:لاقهنأوليهللالوسرنعهنعهللايضرسابعنباثيدحيفو

تحتنمحيرتبهناضمررهشنمةليللوأناكاذإف«ناضمررهشلوخدللوحلاىلإلوحلا

عمسيملنينطكلذلعمسيف؛عيراصملاقلحوءةنجلاقروقفصتفءةريثملا:اهللاقيشرعلا

نمله:نيدانيفةنجلاتافارشنيبنمقيىتحنيعلاروحلانيزتتفءهنمنسحأنوعماسلا
ءناسحتاریخای:لوقيفءةيبلتلابنهبيجيف«ناوضراي:نلقيمثءانمهجوزنفهللاىلإبطاخ

ةمأنمنيمئاصللةنجلاباوبأحتفاناوضراي:ىلاعتهللالوقيوناضمررهشنمةليللوأهذه
/7٤°]مثءلالغأبمهلغونيطايشلاةدرمدفصفضرألاىلإطبهاليربجايو/مالسلاهيلعدمحم

نممويلکيفلجوزعهللومهمايصدمحمةمأىلعاودسفيالىتحرحبلايفمهبفذقأ

يفقتعيوءءامإوديبعرانلانممهقتعيقيتعفلأفلأراطفإلادنعوسمشلاعولطدنعناضمر

باتيبئاتنمله“شرعلاتحتنميدانيكلمهلوهرخآىلإلوأنمقتعأاملثمرهشلارخآ
لئاسنملههلرفغيرفغتسمنملههللاهرصنيمولظمنملههلباجتسيعادنمله؟هيلع
نمةبكبكيفطبهيفمالسلاهيلعليربجهللارمأيردقلاةليلناكاذإ»:لاقيو.«هلاؤسىطعي

لكىلعةليللاكلتنوملسيفةبعكلارهظىلعهزكريفرضخأءاولهعموضرألاىلإةكئالملا

یتحمهئاعدىلعنونمؤیومهنوحفاصيومالسلاهيلعدمحمةمأنمرکاذولصمودعاقومئاق

لجوزعهللالعفامليربجاي:نولوقيفليحرلاةكئالملارشعمايليربجيدانيفرجفلاعلطي
الإمهلرفغومهنعافعومهيلإرظنىلاعتهللانإ:لوقيف؟مالسلاهيلعدمحمةمأجئاوحيف

.«نحاشمو«محرلاعطاقو«هيدلاولقاعو«رمخىلعنمدم:لاق؟مهنمو:اولاق«ةعبرأ
تيمسرطفلاةليلتناكاذإفءاخأملكياليذلا»:لاق؟نحاشملانموهللالوسراي:ليق

نودانيفككسلاءاوفأىلعنوموقيفزطفلاةادغيفةكئالملاهللاثعبيفةزئاجلاةليلةليللاكلت

اوجرخا:مالسلاهيلعدمحمةمألنولوقيف«سنإلاونجلاالإقئالخلاعيمجهعمسيتوب

ء(۹۳۲)ةيلاعلابلاطملايفرجحنباء(۲۹۲/۲)دنسملايفدمحأ:دنعثيدحلااذهفارطأ()

.(٤/١٤۱)راثالالكشميفيواحطلاو
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اميتكئالماي:ىلاعتهللا/لوقيمهالصميفاوزرباذإفميظعلارفغيوليزجلايطعيمكبرىلإ[ب/]

ينإيتكئالماي:لجوزعهللالوقيفءهرجأةيفوتهؤازج:اولاق؟هلمعلمعاذإريخألاءازج

ينولسيدابعاي:یلاغتلوقیفيترفغموياضرمهمايقوناضمرمهمايصنممهباوثتلعج

.'مكلهتيطعأالإمكايندومكنيدلًاثيشمويلاينولأستاليلالجويتزعوف
الو‹قسفيالوثفريالفًامئاصمكدحأناكاذإفةّنُجموصلا»:لاقهنأوَِيهنعو

.٩«مئاصينِإمئاصينإ:لقيلفهلتاقوأهمتاشؤرمانإو«لهجي

:لاقفنابعشنممويرخآيفليهللالوسرانبطخ:لاقهللاهمحريسرافلاناملسنعو

هللالعجرهشفلأنمريخيهردقلاةليلهيفرهشكرابمميظعرهشمكلظأدقسانلااهيأ»
نمكناكريخلالاصخنمةلصخبلجوزعهللاىلإهيفبرقتنمءاعوطتهمايقوةضيرفهمايص
يفهيفدادزيةاساوملارهشوهوءةنجلاهباوثربصلاوربصلارهشوهوهاوساميفةضيرفىدأ

ناکًامئاصهيفرطفنم«رانلانمقتعهرخآوةرفغمهطسووةمحرهلوأرهشونمؤملاقزر
ةنجلالخديىتحاهدعبًامظيالةبرشيضوحنمهبرهاقسهبونذترفغوةبقرقتعأنمك
اذههللايطعي:مالسلاهيلعلاق؟مئاصلاهبرطفيامدجيامانلكسيلهللالوسراي:اولاق

كلذناکًامئاصهيفعبشأنمو«ءامنمةبرشوأةرمتوأنبلةقذمىلعًامئاصرطفنمباوثلا
نمو«ءيشهرجأنمصقتنينأريغنمهرجألثمهلناكورانلانمهتبقرلًاقتعوهبونذلةرفغم

نوضرتناتلصخ:لاصخ/عبرأنمهيفاورثكتسافءرانلانمهللاهقتعأهكولممنعهيفففخاب/]

النأةداهشفمكبرامهبنوضرتناتللاناتلصخلاامأفامهنعمكلىنغالناتلصخو؛مکیرامهب

ةنجلاهللانولأستف:امهنعمكلىنغالناتللاناتلصخلاامأو«مكبونذلنورفغتستوءللاالإهُل

.ارانلانمهبنوذوعتتو

هلمعوباجتسمهؤاعدو؛حيبستهتمصوةدابعمئاصلامون»:لاقهنأدلِلَيهنعو

.«فعاضم

هللاركذو«توكسو«تاصنإيفناضمرماصنم:لاقهنأيراصنألادوعسميبأنعو

.(۱/٣۲۳)ينغملايفيقارعلاهلاق.ةريرهيبآثيدحنمهاجرخأ(۱)

هلعلو«فيعضدنسبرمعنبهللادبعنعساوقلاةريغملانباةياورنمةدنمنبايلامأيفءانيور(۲)
دنسميفيمليدلاروصنموبأءاوروءهنعالإةياورةريغملانبالاوركذيملمهنإفءورمعنيهللادبع
يفيقارعلاهلاق.نيباذكلادحأيعخنلاورمعنبناميلسهيفوىفوأيبأنبهللادبعثيدحنمسودرفلا
.)۲۳۲/۱)ينغملا
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نحناضمرهنعخلسناالإًاشحافهيفبکتربملومارحمرحوهلالحلحأو٠لجوزع

اهفوجيفءدرمزنمةنجلايفتيبةليلهتوةحيبستلكبهلينبواهلكهبونذترفغدقوخلسني

.نيعلاروحلانمةجوزاهيفةفوجمردنمةميخةتوقايلاكلتفوجيفءارمحةتوقاي

نأاونمتلناضمريفامدابعلاملعيول»:لاقهنأيهللالوسرنعًاضيأدوعسمنبانعو

نيزتلةنجلانإ»:لاقفهيفامبهللالوسرايانثدح:ةعازخنملجرلاقف.«اهلكةنسلانوكي

قروتقفصفشرعلاتحتنمحيرتبهةليللوأتناكاذإف«لوحلاىلإلوحلانمناضمرل

مهباننيعأرقتًاجاوزأكدابعنمرهشلااذهيفانللعجابراي:نلقيفاهيلإروحلارظنتفةنجلا
ةفوجمردنمةميخيفنيعلاروحلانمةجوزجوزالإناضمرماصدبعنمامفءانبمهنيعأو
نوعبسنهنمةأرمالكىلعو."”ماَيِخلأيفتاَروُصقَمروح:هباتكيفىلاعتهللالاقامك

ىلعنهنمةأرمالكوبيطلانمًانولنيعبسىطعتوىرخألانولىلعةلحنهيفسيلةلح
[٤٤٦٤/۱]نوعبسةأرمالكلقربتسانماهتناطبًاشارفنوعبسهيلعردلابجوسنمرمحأتوقاينمريرس/

.«تانسحلانملمعامیوسناضمرنمهماصمویلکيفاذه‹ةفيصو

يتمألضفكروهشلارثاسىلعهلضفويتمأرهشبجررهش»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
‹ءايبنألارئثاسىلعيلضفكروهشلارئاسىلعهلضفويرهشنابعشوءممألارئاسىلع

.«هقلخىلعىلاعتهللالضفكروهشلارئاسىلعهلضفوهللارهشناضمرو

°”«نومئاصلاالإهلخديال:نايرلاهللاقيبابةنجلل»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

هيرءاقلدنعةحرفوءهراطفإدنعةحرف:ناتحرفمئاصلل»:لاقمالسلاهيلعهنعو

مون»:لاقو.”موصلاةدابعلابابو«بابءيشلكل»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.«ةدابعمئاصلا

.4لالمانألايفمفلسامياتناوُبرْشََوالكل:یلاعتهلوقيفميكونعيورو

.برشلاولكألااهيفاوكرتذإمايصلامايأيه:لاق

.۷۲:ةيألانمحرلاةروس(۱)

.(۱/۲۳۲)ينغملايفيقارعلاهلاق.دعسنبلهسثيدحنمهاجرخأ(۲)

.قباسلاردصملا.ةريرهيبأثيدحنمهاجرخأ()
فيعضدنسبءادردلايبأثيدحنمباوثلايفخيشلاوبأهقيرطنموءدهزلايفكرابملانباهاور()

.قباسلاردصملا
.٢٤۲:ةيألاةقاحلاةروس(0)
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يلجألهتوهشكراتلادباعلاباشلااهيأ:لوقيفدباعلاباشلابهتكئالميهابيىلاعتهللانإ»

.٩«يتکئالمضعبكيدنعتنأيلهبابشلذبملا

كرتيدبعىلإاورظنايتكئالماي:لجوزعهللالوقي»:مئاصلايفمالسلاهيلعلاقو

يلجأنمهبارشوهماعطوهتذلوهتوهش

اوناامہءازَجنيغةَرقنممهليفخأامنستُملْعَتالفل:لجوزعهلوقيفليقو

.”«نولَمْعَي
.4٩باَسحرعبْمُهَرْجَأنوُرباَصلاىقَوُياَمَنِإ»:ىلاعتلاقهنألمايصلامهلمع:ليق

نوکينبريدجوءريدقتومهوتحتلخديالفًافازجفزاجيوهؤازج/رباصللعرفيف[ب/٤]
فرشامكهلاهلكةدابعلاتناكنإوهيلِإةبسنلابًافرشموىلاعتهللناكامنإموصلانأل؛كلذك

:نيينعملكلذكناكامنإوهلاهلكضرألاوهسفنىلإةبسنلابتيبلا

تاعاطلاعيمجف«دهاشملمعهيفسیلرسهسفنيفوهوء؛كرتوفكموصلانأ:امهدحأ
ربصلابنطابلاىفلمعهنأل«لجوزعهللاالإهاريالهإف؛موصلاالإاهاريوقلخلااهدهاشي
.درجملا

يهناسنإللاكالهإىلإهتليسونإفناطيشلاوهيذلالجوزعهللاودعلرهقهنأ:يناثلاو
نبانميرجيناطيشلانإ»:ٍلَيلاقكلذلو«برشلاولكالابتاوهشلاىوقتامنإوتاوهشلا
.*«عوجلاوشطعلابهيراجماوقيضفمدلایرجممدآ

لاق؟اذامب:تلاق.«ةنجلابابعرقيمواد»:اهنعهللايضرةشئاعللاقهنألِيهنعو

.٩*«عوجلاب»:وا
ْنَمىلعفوقومهللارصنوىلاعتهللةرصنهللاودععمقيففاعمقموصلاناكاملف

."ماداتْومُكْرُصَْهللااوُرْصْنَْنِإ»:ىلاعتهللالاق«هرصن

.(۲۳۲/۱)ينغملايفيقارعلاهلاق.فيعضدنسبدوعسمنياثيدحنميدعنباهاور()
١1.۱:ةيآلاةدجسلاةروس(۲)
.١٠:ةيآلارمزلاةروس(۳)

.قباسلاردصملا.عوجلابهيراجماوقيضف:هلوقنودةيفصثيدحنمهيلعقفتم()
.قباسلاردصملا.الصأهلدجأمل(٥)

.۷:ةيآلادمحمةروس(1)
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نيذلاو#:ىلاعتهللالاقكلذلوىلاعتهللانمةيادهلابءازجلاودبعلانمدهجلابةيادبلاو

."”ڳانلبسمهنيدهنلانيفاودهاج

ةرثكبرييغتلاامنإو'”€مهسُفناباماوُريَعُيىتحمْوَقِبامريَعُيالهللانإ:ىلاعتلاقو
اومادامو‹مهددرتعطقنيملةيصخمتمادامومهاعرموناطيشلاعتارميهيتلاتاوهشلا

اميفمالسلاهيلعلاقذإهئاقلنعًابوجحمناكوءىلاعتهللالالجدبعللفشكنيملنوددرتي

]1/4[.”«ءامسلاتوكلمىلإاورظنل/مدآينببولقىلعنوموحينيطايشلانأالول»:هنعيور

فرعنمالإهلضفلانينلوءةداهزلالهألةنجوةدابعلابابموصلاراصانهاهنمف

زرتحاوءهيراجموبذكلانعهيفظفحتوءهلوضفومالكلاحيبقنعهناسلهيفناصو.هتمرح

حلصأوءًانطابوًارهاظيصاعملانماهلكهحراوجظفحوءهئواسمرئاسوةميمنلاوةبيغلانم
ًايجاروهيلعهلمعرئاسوهموصدرنمًافئاخناكورادملاهيلعيذلاهبلقحالصاهبيتلاهتمعط

.“””قيفوتلاهللابوهيلِإهناسحإوهللالضفبهلوبقل

يناثلابابلا
ةبترملاهنئسوةبجاولاطورشلايف

:نالصفبابلااذهىفو

.ةبجاولاهطورشيف:امهدحأ

.اهيفةعورشملاهننسيف:يناثلاو

تابجاولايف:لوألالصفلا

۱:هتسيهو

نماموينيئالثلامكتسابفمغنإفءلالهلاةيؤربكلذوهلوأيفرهشلاةبقارم:اهدحأ

لالهتبثيالوءدحاولدعلوقبكلذلصحيوءرهشلالوخدبملعلاةيؤرلابينعنو.نابعش

هنظىلعبلغوهلوقبقثوولدعنمكلذعمسنمو«ةدابعللًاطايتحإنيلدعلوقبالإلاوش

.1۹:ةيآلاتوبكنعلاةروس()

.١٠:ةيألادعرلاةروس()
۲۳۳/۱(۰)ينغملايفيقارعلاهلاق.هوحنبةريرنيبأ:ثيدحنمدحأهاور(۳)
YF)۴1/۱(نيدلامولعءايحإعجار)٤(
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.يضاقلاهبضقيملنإو؛موصلاهمزلهقدص

نمةليللكيفدبال:مهضعبلاق:نيلوفىلعاهيففلتخادقوءهموصلةينلا:ةيناثلا

.ةمزاجهنّيعمهي

هزجيملراهنلابموصلایونولوءرهشلانمةليللوأنمةدحاوةينهيفكت:نورخآلاقو

يونيىتحهزجيملًاقلطمضرفلاموصوأًاقلطمموصلاىونولكلذكوءعوطتللالوضرفلل
.هيلعلجوزعهللانمةضيرفناضمرموص

الإةمزاجب/تسيلاهنأل؛هزجيملناضمرنمناكنإًادغموصينأكشلاةليلىونولو [ب/۴]

نذإكلذكوءمزجلالطبيالهبذكوألدعلاطلغلامتحاف؛لدعدهاشلوقىلإهتيندنتستنأ

.ةينلامزجعنميالكلذفناضمرنمةريخألاةليللايفكشلاك:لاحباحصتسإىلإدنتسا

لوخدهنظىلعبلغاذإةرومطملاىفسوبحملاك:هداهتجاىلإدنتسانإكلذكو

ةينلاهمزجهعفنيملكشلاةليلًاكاشناكامهموءةينلانمهعنميالهكشفهداهتجابناضمر

يفلاقولامك«كشلاعم"دصقلامزجهيفروصتيالبلقلاوبلقلااهلحمةينلانإف«ناسللاب
.ظفلديدرتهرضيالكلذنإف«ناضمرنمناكنإًادغموصأناضمرطسو

مللکامثاليلیوننمو«ناضمرنمهنإبعطاقوهلبددرتهيفروصتيالةينلالحمو
.اهموصحصرجفلالبقترهطمثضيحلايفتونولو.هتيندسفت

هموصدسفيوءموصلاركذعمًادمعفوجلاىلإءيشلاصيإنعكاسمإلا:ةثلاثلا
لاخدإولاحتكالاوةماجحلاودصفلابدسفيالوءادمعفنألانمطوعسلاوبارشلاولكألاب

.ةناثملاغلبيامهيفرطقينألإليلحإلاونذألايفدورملا

ةبابذوأ«قيرطلارابغنمدصقريغنمهفوجلصيامامأوءربدلايفناقتحالاهركيو

ءةضمضملايفغلاباذإالإكلذبرطفيالفةضمضملابهفوجىلإقبسءاموأ«هفوجىلإقبست
دارملاوهوراطفاللضرعتمهنألكلذهمويًارطفمنوكينأيغبنيفءوضولاريغلكلذناكوأ

.ًادمعانلوقب

مويةداعإهلبحتسينكلوءرطفيالهنإفيسانلانعزارتحالاهباندرأفموصلاركذامأو
هيلعفقيقحتلابراهنلابلكأهنأهلرهظمثراهنلايفرطيف/ًادماعلكأنمامأو.هناكم[ب/٤]

.(٠/۲۳۳)ءايحإلانمبيوصتلاو؟يضقلا»:لصألايف(١)
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يفلكأينأيغبنيالوءهيلعءاضقالفهداهتجاوهنظمكحىلعيقبنإو«مويلاكلذءاضق

.ملعأهللاوليللانمهنأداهتجاونظبلاغبالإراهنلايفرط

‹هناكمًامويدعيلفًايسانعماجنإوءةفشحلابييغتُهَدَحوعامجلانعكاسمإلا:ةعبارلا

عامجلادصقلءاوسهنعكاسمإلاهيلعبجاوَّيِنَملاجارخإوهوءانمتسالانعكاسمإلاكلذكو

يذملانودَيِنَملالزنيملاماهتعجاضمالوهتجوزةلبقبرطفيالوءرطفادقفلعفنإفهريغلوأ

طوحأهكرتوليبقتلابسأبالفهبرإلًاكلاموأًاريبكًاخيشنوكينأالإ«هركينكليدولاو
.هلضرعتمهنألرطفأهنمّيَِملاقبسفلبقمثليبقتلابلازنإلافاخيناكاذإونسحأو

لسغلايفطرففملتحاوأعماجنإفءرجفلاعولطلبقةبانجلانملاستغالا:ةسماخلا

رطفأدقفًاراهنلسغلايفطرفنإكلذكو.هناكمًامويهيلعفرطفيملنإورطفأدقفرجفلاىتح

لسخللءاملالامعتسإيفرذعهلناكنإكلذكوءرطفيالفةبانجلابهملعنيحيفلستغانإو

نمیضماممادهنابرطفادقفهيفلستغيامرادقمراهنلايفوأحبصأىتحمميتلايفطرفف

.ةرامكالبهيضقيهموص

فذقوءيربلاناتهبوكرشلالوقوةميمنلاوةبيغلاوبذكلانعكاسمإللا:ةسداسلا

نعلوأًانصحمفذقوأًاملسمباتغاوأبذكنإف.رئابكلاعيمجنمكلذءابشأونصحملا

[°1/46]موصلادسفيًادمعءيقلاجارخإ/اذكوءهموصمدهنادقفكرشلاىلإدتراوأقحتسملاريغ

علتبانإالإ«رطفيالفًامغلبوأةماخنملتبااذإكلذكوءكلذبرطفيالفءيقلاهعرذنإامأو

.مهضعبدنعرطفيهنإفهيفىلإهلوصودعبكلذ

ضيحلانمةراهطلاوءغولبلاو«لقعلاومالسإلا:ةسمخيهفموصلاةحصطورشامأو

انرصتقاكلذلوءدعاوقلاباتكيفطورشلاهذهانحرشدقوء؛موصلاىلعةردقلاوسافنلاو

.هنمناسنإللدبالامىلعانهاه

هيفةعورشملاهننسيف:يناثلالصفلا

نبللاورمتلابنوكينأيغبنيوراطفأإلاليجعتوءروحسلاریخأت:يهوًاضيأهتسيهو

وهيذلامئاصلامففولخعطقيالثلًاسبايوأناكًابطرلاوزلادعبكاوسلاكرتوءةالصلالبق
نموءهوركمشطعلارسكلًاراهنءاملايفعاقنتسالاكلذكو.كسملاحيرنمبيطأهللادنع

.(۱/۲۳۳٢۲۳)نيدلامولعءايحإعجار)۱(
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ةضمضملايفةغلابملاكرتوءدجاسملايفةعامجلابناضمريلايليفمايقلاًاضيأهننس
.ءًامئاصنوكتنأالإغلبافتأضوتاذإ»:مالسلاهيلعهلوقلقاشنتسالاو

رشعلايفاميسالدجسملايففاكتعالاوهيفنآرقلاةسرادمناضمرلئاضفنمو

ىوطرخاوألاةرشعلاتلخداذإناك:انغلباميفأَيهللالوسرةداعيهوناضمرنمرخاوألا

ردقلاةليلاهيفذإةدابعلايفبعتلااوماودأيأ."هلهأبأدأوبأدفرزئملادشوشارفلا

نكيلوءعبسو«؛سمخوءثالثوءىدحإ:ةليلراتوألاهبشأورشعلاراتوأيفاهنأبلغألاو

وأ«ناستإللةجاحءاضقنم:ةرورضل/الإدجسملانمجرخيالوءًاعباتمفاكتعالا[ب/7

رخآلغشىلعجرعينأيغبنيالوءهنمدبالاممكلذهابشأوءةالصللرهطتوأءلاستغإ

نعلئسيالوناسنإلاةجاحلالإجرخيالناك:مالسلاهيلعيبنلانأيوراملهيفوهامىوس

.ملعأهللاو"آرامالإضيرملا

ثلاثلابابلا

هداسفإمزاولوهتادسفمیف

تاكاسمإلارئاسوءةينلانماهسفنبةمدقتملاتابجاولاكرت:يهفموصلاتادسفمامأ
وأموصلانعةينلاطقناكءهتحصيفًاطرشموصللةينلادقعناكاملهنألتارطفملانع
طرشهدسفيامعيمجنمحراوجلاكاسمإكلذكو‹موصللًالطبمةينريغبرمألاءدبيفهلامهإ
يفطرشسافنلاوضيحلاوةبانجلانملسغلاكلذكوءاضيأهللطبماهقالطإوهتحصيف

ًاهيبشتةراهنلاهشكاسمأإلاوةيدفلاو‹ةرافكلاو‹ءاضقلا:ةعبرأفراطفإلامزاولامأو

.نيمئاصلاب

مهورذعريغبوأرذعبموصلاكرتفلكمدحوملكىلعماعهبوجوف:ءاضقلاامأ
:فانصأةسمخ

.هوحنب(٤/۳۳)دنسملايفدمحأ(۱)

يتغملايفيقارعلاهلاق.رزثملادشودجوهلهأظقيأوءليللاايحأظفلبةشئاعثيدحنمهيلعقفتم(۲)
(۱/٢٤۲۳).

ردصملا.نيلدنسبهوحنبدوادوبأهاوريناثلارطشلاو.ةشئاعثيدحنملوألارطشلاىلعقفتم(۳)
.قباسلا



۱۳£موصلارارسأةرطنق

رذعريغبرطفأنإو«لكأامءاضقهيلعفةيجنتلاةرورضلرذعبرطفأاذإميقملا:مهدحأ

.یضمامءاضقهیلعف

.ضئاحلا:يناثلاو

.هريغىفوألاوشىفالكأامنايضقيءاسفنلا:ثلاثلاو

امهيلعلهتسيىتحاعيضيملاذإالكأامنايضقيرفاسملاوضيرملا:سماخلاوعبارلاو

]۷٦٤/1[امءاضقهيلع:ليقفناضمرضعبيفًاراهنملسيكرشملايف/فلتخاو.لبقملاناضمرلاله

ناضمرضعبيفاذهقيفيواذهغلبينونجملاويبصلاكلذكوهيلعءيشال:ليقو‹یضم

مدهناًادمعتمهيفرطفأنإفعباتتلاهيفطورشمءاضقلاموصوءامهيلعءاضقال:هنألوقلارثكأف

.هيلعةرافكالوىضمام

ءادمعتمبارشلاولكألاوأراهنءانمتسالاوأ‹عامجلايفالإبجتالف:ةرافكلاامأو

مادهنالاهيففهيفلستغيامردقًاراهنوأحبصأىتحاليللسغلاعييضتنمهوجولاهذهادعامو

.هيفةرافكالوىضمامل

زجعنإف‹نيعباتتمنيرهشموصفرسعأنإفءةبقرقتع:اهيفليقاملقأةرافكلاو

ىلعيه:ليقوءةرافكلاهذهيفرّيَخموه:ليقوءمالسلاهيلعيبنلاعاصفصنامهونيدم

.ملعأهللاوءبيترتلا

ضيرملاوءةمرهلازوجعلاوءمرهلاخيشلاوءعضرملاولماحلاىلعبجتف:ةيدفلاامأو

وأءءاشعوءادغمويلكنيكسمماعطإبةيدفلاءالؤهىلعبجيفءهؤربىجرياليذلافندملا

دعبنايضقتمثءاهجوزلامنممعطتعضرملاواهلامنممعطتلماحلانأالإروحسوأروطف
ناضمرامهيلعلخديىتحءاضقلااعّيضاذإرفاسملاوضيرملاوءامهيدلوىلعاتنمأاذإكلذ

ًاموصرضاحلااذهخالسنادعبهنايضقيمثًانيكسميضاملانممويلكنعًاضيأنامعطيلبقملا

.قيفوتلاهللابو

.ملعأهللاوكلذلبقوأتوملاروضح/دنعهبايصويلفامعطيملنإو

مويرطفأوأءعامجلابوأءراطفإلابىصعنمىلعبجيف:راهنلاةيقبلكاسمإلاامأو

ءالؤهفملسيكرشملاوأءقيفينونجملاوأغلبييبصلاوأءناضمرنمهنأخصمثكشلا
ضئاحلاىلعبجيالوءناضمريفًاراهنىلوألامهتلاحنعاولقتنااذإكاسمإلامهيلعبجي

۸٦٤/1[
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يغبنيناكنإوءارطفمهرفسنممدققاذإرفاسملاىلعالوءراهنلاةيقبيفاترهطاذإءاسفنلاو

ءقطيملنأالإهيفراطفإللانملضفأرفسلايفموصلاواموصراهنلاةيقباوُمِيُينأءالؤهل

«نیخسرفءارونمًامئاصمدقاذِإمدقيمويالو«هلوأيفًاميقمناكوجرخيمويرطفيالنكلو

جرخيذلامويلاريغيفنيخسرفةزواجمعمليللانمراطفإلاةينتييبتبالإرفاسملارطفيالو
ضرملاهيلعأرطنإالإموصلانعزجعلاعمليللانمةينلابالإرطفيالضيرملاكلذكوءهيف

هللابوءموصلاقطيملنإراطفإلاةينىلعحبصيمثليللاىلإهسفنيجنينأهلفرطضاف
.قيفوتلا

عبارلابابلا

ةنطابلاهطورشوموصلارارسأيف

مالكلاوأماعطلانعكاسمإلاناكءاوسالمجمكاسمإللابرعلاةغليفموصلانأملعا
نعتكسمأاذِإ:ليخلاتماصو«بوبهلانعتكسمأاذإحيرلاتماص:لوقتءامهريغوأ
.صوصخمنامزيفةصوصخمةينبتارطفملانعكاسمإلا:عرشلايفموصلاو«يرجلا
:ماسقأةثالثىلعموصلايفسانلامسقتاف

.نيلهاجلا/ءاهفسلاموص:اهدحأ[ب/۹٦٤]

.نيحلاصلاءايقتألاموص:يناثلاو

.نيقيدصلاءايلوألاموص:ثلاثلاو

قالطإوعامجلاوبارشلاوماعطلانعكاسمإلاوهف:نيلهاجلاءاهفسلاموصامأ
هرصبظفحيالو«ناسللاتاقبومنمكلذريغوشحفلاوةبذاكلاناميألاوةميمنلاوحراوجلا
الو«تاوهشلارظنفانصأنمكلذريغوتايبنجألاسانلانساحموتاروعلاىلإرظنلانع
ظفلتلامرحاملكنأل؛مالكلانممرحملاعيمجنمكلذريغوةييغلاعامتسانعهعمسظفحي
كلذكوءموصلانمراطفإلادنعمارحلالكأنمهقلحظفحيالكلذكوءهيلإءاغصإلامرحهب
مثهتوهشىضتقمىلعامهقلطيلب«يصاعملانعامهظفحياللجرلاوديلانمحراوجلارثاس
.مارحلاىلعراطفإلاتقورطفي

نممك»:ٍَييبلالاقهلثميفوءارصَممدهيوًارصقينبينملاثممئاصلااذهلاثم

.انهامعراصتخاب)۱/٢٤۳(نيدلامولعءايحإعجار)۱(
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.مارحلاىلعرطفييذلاوه:ليقف«شطعلاوعوجلاالإهموصنمهلسيلمئاص

وهليقوءةبيغلابسانلاموحلىلعرطفيمثلالحلاماعطلانعكسمييذلاوه:ليقو

.ماثآلانعهحراوجظفحياليذلا

:رومأةتسهمامتو«ماثألانعحراوجلاكاسمإوهف:نيحلاصلاءايقتألاموصامأو

شحاوففاضأوءسانلانيبةميمتلاو؛ملسملاةبيغوبذكلانعناسللاظفح:لوألا

ةوالتوهللاركذبهلغشيوأتوكسلاهمازلإمث«كلذريغوينغتلاومالكلانايذهنمناسللا

[7۰٤/1]ةيغلاوبذكلانمناسللارئابكنعهناسلكسميملنإهنأل؛ناسللاموصاذهفنآرقلا/

."«ةوهشبرظنلاوءةبذاكلانيميلاو«بذكلاو‹ةميمنلاوءةييغلا

:لاقهنأييبنلانعسابعنباىلإهدانسإبهنعهللايضربيبحنبعيبرلاثيدحيفو

.'ءوضولاضقنتومئاصلارطفتةبيغلا»

ءوضولانضقنيومئاصلانرطفي»ثيدحلايفةمدقتملاسمخلالاصخلانأرثألايفو
.موصلادسفتةبيغلا:لاقهنأيروثلانايفسنعو.امدهلامعألانمدهيو

ةسيغلا:مايصلانادسفتناتلصخ:لاقدهاجمنعثيلنع:يلازغلاباتکينو

.””بذكلاو

.«سانلاموحللكأيلظنمماصام»:لاقهنأأليهللالوسرنعو

ةجاحهللابسيلفيصاعملالعف»:لاقوأ.«ركنملالعفعديملنم»:رخآثيدحيفو

.«هبارشوهماعطهلعدينأ

يهللالوسردهعىلعاتماصنيتأرمانأ:ربخلاءاجو:لاقيلازغلاباتكيفو

هنانذاتسيلَهللالوسرىلإاتثعبفافلتتنأاتداكىتحراهنلارخآنمشطعلاوعوجلاامهدهجاف

ًاضيرغمحلةعضبامهدحأتءاقفامتلكأامهيفاثيق»:امهللاقوًاحدقامهيلإلسرأفراطفإلايف

.(۱/٦۲۳)ينغملايفيقارعلاهلاق.ةريرهيبأثيدحنمهجامنباو«يئاسنلاهاور()
اذهيزارلامتاحوبألاق«فيحصترباجهلوقو«سنأنعناباجةياورنمءافعضلايفيدزألاهاوو()

.)۱/٢۲۳)ينغملا.باذك

.)۱/٢۲۳)نيدلامولعءايحإعمجار)۳(
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:مالسلاهيلعلاقفكلذنمسانلابجعف«هاتألمىتحكلذلثمىرخألاتءاقوءًاطيبغًامدو

ىرخألا/ىلإامهدحأتدعقامهيلعهللامرحامىلعاترطفافهللالحأامعاتماصناتاه»[ب/]
."«مهموحلنماتلكأاماذهفسانلاناباتغتاتلعجف

رظنلالحيالامومذياملكىلإرظنلايفعاستالانعهفكورصبلاضغ:يناثلارمألا

اوُضْعَينينمؤملللق:هناحبسهللالاق‹ىلاعتهللاركذنعدصيوبلقلالغشياملكىلإوهيلإ

.ةيآلا"«مهراَصبَأنم

نمفسيلياماهسنممومسممهسلحيالامىلإةرظنلا»:لاقهنأيهللالوسرنعو
.٩«هبلقيفهتوالحدجيًاناميإهللاهاتآىلاعتهللانمًافوخاهكرت

ىفكوةوهشلابلقلايفعرزتاهنإف؛ةرظنلاومكايإ:لاقهنأمالسلاهيلعىسيعنعو

.ةوهشلرظنلانهيفركذف«مئاصلانرطفيسمخ»:مالسلاهيلعلاقو

موصفجورفلانملحيالامىلإرظنلانهنممئاصلانرطفيسمخ:ءاهقفلارثأيفو

.ملعأهللاو«مارحلارظنلانعاهكاسمإنيعلا

مرحهبلوقلامرحاملكنأل؛هوركملكىلإءاغصأإلانععمسلافك:ثلاثلا
بِذَكْلِلَنوُعاَمَس:لاقفتحسلالكآوعمتسملانيبىلاعتهللاىوسكلذلوءهيلِإءاغصإلا
.4تخفينوا

.”€تخشأمهلكمنلومهلوَقْنَعراخألاونوالماهيلول:لاقو
Gs oer

.ڳەرَعثيدَحيفاوُضوُحَيىحمهعَماوُدُعَقَتالف:ىلاعتلاقو

لغماذإمُكَإ:لاقمث ..مهلم

.(۱/٢۲۳)ينغملا.لوهجمهيفدنسبثيدحلا؛َِيهلالوسرىلومديبعثيدحنمدمحأهاور(١)
.۳۰:ةيالارونلاةروس(۲)

.قباسلاردصملايفيقارعلاهوحننع.ةفيذحثيدحنمهدانسإححصومكاحلاهاور(۳)
.6٤:ةيالاةدئاملاةروس(8)

.۳٦:ةيألاةدئاملاةروس(0)

.١٤٠:ةيآلاءاسنلاةروس()
.١٤٠:ةيآلاءاسنلاةروس(۷)
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ةبيغلاراكنإنعتوكسلاف."«مثإلايفناكيرشعمتسملاوباتغملا»:َيلاقكلذلو

.مارحهلعفنأامكمارحركنملاعاونأو

‹راكملاويصاعملايفامهلامعتسانعلجرلاوديلانمحراوجلاةففک:عبارلا

ىلعراطفإلاولالحلانعموصللىنعمالفراطفإلاتقوتاهبشلالكأنعنطبلافكو

[/٢۷٤]هللاءاشامبهذدقوءآرصممدهيوًارصقينبينمكوهو«مئاصلااذهلثم/مدقتدقوءمارحلا

.ملعأهللاوهيلعتارافكلافيعضتعممارحلاىلعرطفمللموصلالاطبإىلإءاملعلانم

ماعطللليلقتوهامنإموصلافهعونبالهترثكبرضيامنإلالحلاماعطلانألكلذو

نمًافوخءاودلانمراثكتسالاكراتو«ءادهنمةرثكلاواودماعطلانمليلقتلافهتوهشفعضتل

هليلقعفنيءاودلالحلاونيدللكلهممسمارحلافءاكلاهًاميقسناكمسلانملوانتاذإهررض

عوجلاهمایصنمهظحمئاصبر»:مالسلاهيلعلاقكلذلو.هليلقتموصلادصفوهریثکرضیو

.”«شطعلاو

ضغبأءاعونمامف؛ءىلتميىتحراطفإلاتقولالحلالكأنمرثكتسيالنأ:سماخلا

ةوهشلارهقوناطيشلارهقموصلانمديفتسيفيكوءلالحنمءيلمنطبنملجوزعهللاىلإ
ىحءماعطلاناولأيفهيلعدیزبامیروهراهنهوحضهتافام‹راطفإدنعمئاصلاكرادتادإ

امهيفماعطلانملكأيفناضمرلةمعطألاميمجمهدحأرخدينأسانلانمتاداعلاترمتسا

.رهشأةدعيفلكأي

تغبداذإوءىوقتلاىلعسفنلاىوقتلىوهلارسكوىوخلا:موصلادوصقمنأمولعمو
تاذللانمتمعطأمثءاهتبغرتيوقوءاهتوهشتجاهىتحءاشعلاىلإراهنلاةوحضةدعملا

نوكتنأىسعامتاوهشلانمتثعبناوءاهتوقتفعاضتوءاهتذلتدازتاوهشلانمتعبشاو

لئاسويهيتلاىوقلافيعضتهرسوموصلاحورفاهتداعىلعتكرتولاهتلاحىلعةنكاس
[1/4۷۳]ناكيتلاهتلكألكأينأوهوليلقلابالإكلذلصحي/نلورورشلاىلإناسنإلادوقيفناطيشلا

.مصيملولةليللكاهلكأي
نملبءهموصبعفتنيالهنإفءةليللكأيناكامىلإةوحضلكأيناكامعمجاذإامأف

ىلإعامتسالانعوةبيغلانعأَيهللالوسرىهنفيعضدنسبرمعنباثيدحنميناربطللوبيرغ()
.(۱/٦۲۳)يقارعللينغملا.ةبيغلا

.ةريرهيبأثيدحنمهجامنباويئاسنلاهاور:لاقو(۱/٣٦۲۳)ينغملايفهوحنيقارعلاركذ)۲(
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وفصيفىوقلافعضرعشتسيوشطعلاوعوجلابسحيىتح؛راهنلابمونلارثكيالنأبادألا

نمهداروأوهدجهتهيلعفخيىتحفعضلانمةوقوةردقهليليفميدتسيوءهبلقكلذدنع

ةليللانعةرابعردقلاةليلوءءامسلاتوكلمىلإرظنيفهبلقىلعموحيالناطيشلاىسعفةدابعلا
.توكلملانمءيشاهيففشكنييتلا

.”«ةكَراُشٍةَلبَليف؛لَرَأن:ىلاعتلاقدقو
.”«ميكحرشألُكفرياهيل:لاقمث

یلخآنمو«بوجحمكلذنعوهفماعطلانمةلخمهردصنيبوهبلقنيبلعجنمو
وهكلذوءلجوزعهللاريغنعهتمهلخيملامهبلقنعباجحلاعفرلكلذهيفكيالفهتدعم

عيمجًدبمو.قيفوتلاهللابوىلاعتهبرلدبعتسملاكولمملافلكملاناسنإلانمبولطملارمألا

.هللاءاشنإنايبديزمهليتأيسوماعطلاليلقتكلذ

يرديسيلذإءءاجرلاوفوخلانيبًابرطضمًاقلعمراطفإلادعبهبلقنوكينأ:سداسلا

ةدابعلكرحخآيفكلذكنكيلوءنيتوقمملانموهفهيلعٌدُرمآنيبرقملانموهفهموّصلب
.هتالاحعیمجيفلباهنمغرف

هللانإ:لاقفنوكحضيمهوديعلامويموقبرمهنأنسحلايبأنبنسحلانعيوردقو
ماوقأفلختواوراغفماوقأقبسفهتعاطلهيفنوقبتسيهقلخلًارامضمناضمررهشلعجلجوزع

باخو‹نوعراسملاهيفزافيذلا/مويلايفبعاللاكحاضللبجعلالکبجعلافءاوباخف[ب/٤)]

.هتءاسإبءيسملاو«هناسحإبنسحملالغتشالءاطغلافشكولهللاوامأءنولطبملاهيف

هيلعدسيدودرملاةرسحوبغللانعهلغشيلوبقملارورسناكليأ:يلازغلاباتكيفو

:لاقف.كفعضيمايصلانإفريبكخيشكنإ:هلليقهنأسيقنبفنحألانعو.كحضلاباب
يههذهف.هباذعىلعربصلانمنوهأهناحبسهللاةعاطىلءربصلاف؛ليوطمويرشلهدعألينإ

.قيفوتلاهللابوموصلايفةنطابلايناعملا

ةيوينالاراكفألاوةيندلاممهلانعهكاسمإوبلقلاموصوهف:نيقيدصلاءايلوألاموصامأ
هللاىوساميفركفتلابموصلااذهيفرطفلالصحيو؛ةيلكلابلجوزعهللاىوسامعهفكو

.۳:ةيآلاناخدلاةروس(۱)
.£:ةيآلاناخدلاةروس(۲)

٠.(١/6٦۲۳)ءايحإلانمبيوصتلاو.نولطابملا:لصألايف(۳)



۱۹٤موصلارارسأةرطنق

ايندلانمسيلوءةرخأآلادازكلذنإفنيدللدارتايندالإايندلايفركفتلابرخألامويلاوىلاعت

هيلعتبتکهيلعرطفيامريبدتلهراهنيففرصتلابهتمهتكرحتنم:بولقلابابرألاقىتح
:ليقهنألءدوعوملاهقزربنيقيلاةلقولجوزعهللالضفبقوثولاةلقنمكلذنإفءةئيطخ

.نيحلاصلاراربألاتانسحنيقيدصلاتائيس

مهبولقةيلكبلجوعهللاىلعاولبقأنيذلانيبرقملاونيقيدصلاوءايبنألاةبترهذهف

مهِضْوَخيفُمُهَرَذمثدهللالفل:ىلاعتهلوقلًالاثتمامهممهعيمجبهاوسامعاوضرعأو

.نوَ
ىلإمهتليسووهيذلالوبقلامهلهللانمهبعقيامموصلانماوعارنيذلامهءالؤهف

وهولجوزعهللافاصوأنمقلخبقلختلاموصلانمددوصقملانأاومهففدوصقملالوصو

[°1/4۷]تاوهشلانعفكلايف/ةكئالملابءادتقالاو«معطيالومعطييذلادمصلاىلاعتهنأل؛دمصلا

هتردقلمئاهبلاةبترقوفهتبترناسنإلاو«تاوهشلانعنوهزنمةكئالملانإفناكمأإلابسحب

هنوكوءهيلعتاوهشلاءاليتسالةكئالملاةبترنودًاضيأيهوءهتوهشرسكىلعلقعلارونب
‹مئاهبلاةلمجبقحتلاونيلفاسلفسأىلإطحناتاوهشلايفكمهنااملكفهتدهاجمبىلتبم

‹ىلاعتهللانمنوبرقممهنيذلاةكئالملاقفأبقحتلاونييلعىلعأىلإعفتراهتوهشعمقاملكو

بيرقهيبشلانمهيبشلانإف‹مهيرقبىلاعتهللانمبرقيمهقالخأبهبشتيومهبيدتقييذلاو
لهأدنعاذهموصلارسناكاذإف.ناكمإلاردقىلعتافصلابلبناكملاببرقلاسيلو

كامهنالاعمءاشعلادنعنيتلكأعمجوءةلكأريخأتيفةعفنميأف«بولقلاباحصأوبابلألا

:مالسلاهيلعهلوقلىنعميأف«ىودجوةعفنمريثكهيفناكنإو.راهنلالاوطتاوهشلايف

.«شطعلاوعوجلاهموصنمهظحمئاصبرا

موصنوبيعيفيكمهرطفوسايكألاموصاذبحاي:هنعيوراميفءادردلاوبألاقاذهلو

نمةدابعلابجلالاثمأنمحجرأولضفأىوقتونيقييذنمةرذلو‹مهرهسوىقمحلا
.نيرتغملا

مئاصلارطفملاف؛مئاصرطفمنممکورطفممئاصنممك:ءاملعلاضعبلاقكلذلو

.برشيولكأيو«يصاعملانعهحراوجظفحييذلاوه

.ليلقلبقهيلعقيلعتلاقبس)۲(



ىلعحسمنمك/ماثالاةعقاومبرطفأو«عامجلاولكألانعفكنملثمنأملعهرسوموصلا[ب/٩]

يذلاضرفلاكرتهنأالإددعلارهاظيفقفاودقفتارمثالثءوضولايفءءاضعأنموضع

نمكهراكملانعهحراوجبماصولكألابرطفأنملثموءهلهجبهيلعةدودرمهتالصفلسفلاوه

امهنيبعمجنملثموءعرفلاكرتنإولصألاهماكحإلهنمةلبقتمهتالصفةرمةرمهءاضعألسغ

نإ»:ٍويَيلاقدقوءلامكلاوهوعرفلاولصألانيبعمجفتارمثالثوضعلكلسغنمك

.«هتنامأمكدحأظفحيلفةنامأموصلا
م

 ِتاَاَمَألااوُكَوُينأمُكْرُمأَيهللاْنِإ»:لجوزعهلوقىلتاملو
.°”هةنامأرصبلاوةنامأعمسلا»:لاقفهرصبوهعمس

:لقيلفهلتاقوأهمتاشؤرمانإو»:مالسلاهيلعلاقاملموصلاتانامأنمامهنأالولف

ةدابعلكلنأرهظدقنذإف«كباوجبهقلطأفيكفهظفحأليناسلتعدوأينأيأ«مئاصينإ

دشرتسملااهيأكيلإو«تاقبطةجردلكلوءتاجرداهروشقلوءابلوًارشقوًانطابو.ًارهاظ
هللاو«بابلألاولوقعلايوذزيحىلإزيحتتوأ«بابللانعرشقلابعنقتنأيفنأآلاةريخلا
.”قيفوتلاونوعلاهلأسن

ىلعهديعضو.اهله

سماخلابابلا
مايصلابعوطتلاةليضفيف

لكيفدجوتاهضعبمابألالضاوفوةلضافلامايألايفدكأتيموصلابابحتسانأملعا
.عوبسألكيفدجوتاهضعبو؛رھشلکيفدجوتاهضعبوءةنس

يذنملئاوألارشعلاوءاروشاعمويوةفرعمويف:ناضمرمايأدعبةنسلايفامأ
وذوءةدعقلاوذو«بجر:مهومرحلارهشألاعيمجو/مرحملانملئاوألارشعلاوءةجحلا[ب/۷]

.مرحملاو؛ةجحلا

ثلاثلا:مهوضيبلامايألاو«هرخآو«هطسووءرهشلالوأف:رهشلكينررکتيامامأو
شععبارلاو«رشع

ر

.سيمخلاونيتثالاف:عوبسألايفامأو.رشعسماخلاو«

-(۱/۲۳۷)ينغملايفيقارعلاهلاق.ةنامأعمسلا:هلوقنودةريرهيبآثیدحنمدوادوبآهاور(۱)
)۱/۱٦۳۳۷(نيالامولعءايحإعجار)۲(

 



۱£موصلارارسأةرطتق

اهيفبحتسيةلضافتاقوأيهوناضمردعبمايصلانمزيهمايألاومرحلارهشألاهذهف
يفهللاءاشنإاهرصحننحنوتاقوألاهذهةكربباهروجأفعاضيلتاريخلاريثكتوموصلا

.اهلضفبغارلللصحتيوءاهدصقبلاطلاىلعلهسيللوصفةسمخ

ةفرعمويةليضفيف:لوألالصفلا

يبنلانعيورامل؛جاحوهوةفرعبًافقاوسيلنملبحتسمةفرعمويموصنأملعا

.”هةيتألاوةيضاملاةنسلارفكي»:لاقفةفرعمويموصنعلئسنأمالسلاهيلع

.«همامأةنسوهفلخةنسهلهللارفغةفرعمويماصنم»:لاقهنأليهنعرخآثيدحيفو

.هدعبةنسوهلبقةنسنيتنسةرافكةفرعمويموص:لاقهنأيعخنلاميهاربإنعيورو

ةنسلاهذهلةرافكهنأانغلبىتحةفرعموصنالانك:الاقامهنأدهاجموءاطعنعيورو

.هانمصوةيضاملاةنسلاو

نمهموصأنأيلإبحأةنسلايفموينمام:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعيورو

الولفًالسعامھليجرحخأةيراجاي:تلاقفةفرعموينالجراهيلعلخدهنأيورو.ةفرعموي

[1/4۷۸8]موينوكينأانفخانأمويلااذهمايصنمانعنمامنإ/نينمؤملامأاي:لاقفهتقذلةمئاصيتإ
.نيملسملاةعامجوسانلارحنيمويًادغ:تلاق.رحتلا

ءاعدلاوفوقولانعهفعضيالثلةفرعمويمايصهلبحتسيالفتافرعبفقونمامأو

نأ:ثيدحلايفدروامكمسوملالهأكلذبىسأتيلهموصكرتأَيهللالوسرنأل«ركذلاو
يهللالوسرمايصيفهنعهللايضرسابعنباةدلاوثراحلاتنبلضفلامأدنعاورامتًاسانأ

نبلنمحدقبلضفلامأهيلإتثعبف:لاق.مئاصبسيل:نورخآلاقو.مئاصوه:مهضعبلاقف

رفسلامهدهجأنيذلاسانلابقفرللمالسلاهيلعكلذلعفامنإو.برشفهريعبىلعفقاووهو

.ركذلاوفوقولانعاوفعضينأمهيلعفاخف

ةشئاعنأ:دمحمنبمساقلانعيورامللضفأهمايصفكانههمايصىلعيوقنمامأو

ىتحفقتمثمامإلاعفديةفرعمويةيشعاهتيأردقلو:مساقلالاقءةفرعمويموصتتناك

.ملعأهللاورطفتمثبارشبوعدتمثضرألانمسانلانيبواهنيبامضيبي

يقهيلاو.(٥/۲۹۷)دنسملايفدمحأوء(۱۹۷مايصلا)حيحصلايفملسم:دنعثيدحلااذهفارطأ.()
.(٦/٤٤۳)ةنسلايفيوغبلاو؛(٤/۲۸۳)ننسلايف



٢Yموصلارارسأةرطنق

ءاروشاعموييف:يناثلالصفلا

لَهللالوسرمدقامل:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعريبجنبديعسنعو

هللارهظأيذلامويلااذه:اولاقفكلذنعاولئسفءاروشاعموينوموصيدوهيلادجوءةنينملا

ىسومبىلوأنحن»:مالسلاهيلعلاقف.هموصننحنفنوعرفىلعليئارسإينبوىسومهيف
."”همایصبرمأق.«مكنم

يبنلاناكفءةيلهاجلايفشيرقهموصتمويءاروشاعمويناك:تلاقةشئاعثيدحيفو

ضرفاملفءهمايصبسانلارمأونهماصةنيدملامدقاملفءةيلهاجلايف/هموصيمالسلاهيلع[ب/۹]

همایصيفنکلو«هکرتءاشنموهماصءاشنمفءاروشاعمويكرتوةضيرفلاوهناكناضمر

.ميظعرجأوباو

.«متنأهوموصفهنوموصيءايبنألاتناكمويءاروشاعموي»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

:مالسلاهيلعلاقفءًاديعهذختتدوهيلاهمظعتمويءاروشاعموي:لاقهنأىسوميبآنعو

.(متنأهوموص»

نِٳ:لاقفءاروشاعمويموصنعريمعنبديبعتلأس:لاقهنأديزينبدوسألانعو

.لعفافمئاصتنأوالإكيلعرميالأتعطتسانإف«مهيلعبيتفهيفاوباتفاوبنذأموقا

.هلامةاكزنملجرلاعاضأاملةرافكءاروشاعمويموص:لاقهنأةداتقنعو
ملهنأدريملوءةلاهجباهبوجوتقونعاهجارخإرُخأهنأديري:ءاملعلاضعبلاق

.عامجإبًاضرفةلفانطقستنأزوجيالهنأل:لاقاهجرخي

۴

ي

يفهلليقف‹ءاروشاعمويموصيوءرفسلايفناضمرراطفإبرمأيناكهنأ:يرهزلانعو

.توفيءاروشاعموينإو‹رخأمايأنمةدعهلناضمرنإ:لاقفكلذ

بستحا»:لئاسلللاقفءاروشاعمويموصنعلئسهنأةيهللالوسرنعيورو
.اةنسةرافكهللاىلع

ةدابعهلهللابتكءاروشاعمويماصنم»:لاقهنأسابعنباقيرطنممالسلاهيلعهنعو

ماصنمو؛كلمفالآةرشعباوثيطعأءاروشاعمويماصنموءاهمایقواهمایصةنسنيتس

رمتعموجاحلکباويطعأءاروشاع/مويماصنمو؛دیهشفلأباويطعأءاروشاعموي[ب/٤۸]

نتسلايفدواديبأ‹(۷۹5)حيحصلايفملسم(٠/٠4)حيحصلايفيراخبلادنعثيدحلافارطأ(١)
(٤٤٢٤۲(.



يدمحمةمأعيمجهدنعرطفأامنأكفءاروشاعموييفنمؤمهدنعرطفأنموماعلاكلذي

هيفحسمنمو؛مهنوطبعبشأوقْيَيدمحمةمأءارقفعيمجمعطأامنأكفًاعئاجهيفمعطأنمو

مويهللالضفهللالوسراي:اولاق.«ةنجلايفةجردةرعشلكبهلتعفرميتيسأرىلع

هيفوءلابجلاقلخهيفوءءاروشاعمويتاومسلاهللاقلخمعن»:لاق؟مايألاىلعءاروشاع

دلوهيفوءاوحتقلخهيفوءةنجلالخدأهيفو؛مدآقلخهيفو«ملقلاقلخهيفوحوللاقلخ

هيفو«بويأنعءالبلافشكهيفوءنوعرفقرغأهيفوءرانلانمهللاهاجنهيفوءميهاربإ

هللاهعفرهيفو٨٤یسیعدلوهفو‹ناملسكلمدرهيفو«دوادبنذرفغهيفوءمدآىلعهللابات

.«ةعاسلاموقتهيفو«مالسلاهيلعيبنلادلوهيفو«سيردإعفرًاضيأهيفو«ىلاعت

هيفوءتيبلاىسكيمرحملانمرشاعلامويلايف»:لاقهنأأَيهنعرخآقيرطنمو

هيفو«رحبلاىسومربعهيفو«توحلانطبنمسنويهللاجرخأهيفو«ميهاربإىلعامالسو
ماصنمفء«هرصببوقعيىلعهللادرهيفوهيأنيبوهنيبعمجو‹نجسلانمفسويهللاجرخأ

]|/١۸٤[ماصامنأكوءهللالیبسيفًافلأنیعبسقفنأو«ةرمنيعبس/رمتعاوححامنأكفمويلاكلذ

هللاعّسوءاروشاعةليلهلايعىلععسونم:لاقهنأهنعهللايضرباطخلانبرمعنعو

رشاعلاوه:ليقفموييأاوفلتخاوءًاقحءهاندجوفكلذانبرجف:يوارلالاق.ةنسلارثاسهيلع

.هنمعساتلامويلاليقو.مرحملانم

مويموصيانغلباميفسابعنباناكوءهلبقًامويموصيةباحصلاضعبناككلذلو
رشاعلاوعساتلااوموص:لوقيناكهنأ:ليقوءهتوفينأةيشخنيمويلانيبيلاويو«ءاروشاع

.ملعأهللاو«دوهيلااوفلاخو

ةجحلايذنملئاوألارشعلايف:ثلاثلالصخفلا

.رضِعلاَلَورْجَفلاَو»:ىلاعتهللالاق

.ةجحلايذنملئاوألايهو.'4ٍتاَموُلْعَماييفل:ىلاعتلاقو

.۲:ةيآلارجفلاةروس(١)

.٢۲:ةيآلاجحلاةروس(۲)
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بحأنهيفخلاصلالمعلامايأنمام»:لاقلِييبنلانأهنعهللايضرسابعنبانعو

يفداهجلاالو»:لاق؟هللالوسرايداهجلاالوليقءرشعلامايأينعي.«مايألاهذهنمهللاىلإ

.٩«ءيشبكلذنممجريملفهلاموهسفنبجرخالجرالإهللاليبس

اَماَمَمْتأَوِ»:ىلاعتهلوقيفليقو.«همدقرهأوهداوجرقعنمالإ:رخآثيدحيفو

هلحاولألابتكوًايجنهبّرقو«ىسومهللاملكمهيفوءةجحلايذنملوأرشعاهنإ."رشم
ةقدصلاورافغتسالاوءاعدلااورٹکأورشعلامايموصبمكيلع:لاقهنأءادردلايبآنعو‹نهي

.(نوداعلااهيصحينأنمرثكأتاريخلانمهيفنإف/ةصاخ[ب/]

ةجحلايذلالهٌلهأاذإناكف؛عامسبحاصناكًاباشنأاهلعهللايضرةشئاعنعو

هذهموصىلعكلمحام»:هللاقفهاعدفيهللالوسرىلإربخلاعفترافًامئاصحبصأ
ينكرشينأهللاىسعفجحلامايآورعاشملامايآاهنايمأوتنآيبابهللايبناي:هللاقف؟«مايألا
ةئاموءةندبةئاموءةبقرةئاملدعهموصتمويلكبكلنإف»:مالسلاهيلعلاق.مهئاعديف

‹ةندبيفلأوءةبقريفلألدعهيفكلفةفرعمويناكاذإفءهللاليبسيفاهيلعلمحتسرف

.هللاليبسيفاهيلعلمحتسرفيفلأو

رشعمايأنملجوزعهللاىلإبحأولضفأنهيفلمعلامايأنمام»:رخآثيدحيفو

.«همدقرهأوهداوجرقعنمالإداهجلاوالو»:لاق؟هللاليبسيفداهجلا

مايأيفتاوعدسمخمالسلاهيلعنارمعنبىسومىلإىدهأىلاعتهللانأانغليو:لاق
:مالسلاهيلعليربجنهبءاجرشعلا

ريخلاهديبتيميوىيحيدمحلاهلوكلملاهل؛هلكيرشالهدحوهللاالإهلِإال:نهلوأ
.ریدقءيشلكىلعوهو

نباثيدحنميراخبلا"ءوخلا؟داهجلاالوليق:هلوقنودةريرهيبأثيدحنميذمرتلاهاور()
الإداهجلاالود:لاق.داهجلاالو:اولاقءهرشعلاهذهيفلمعلانملضفأمايأيفلمعلاام»:سابع
.(۲۳۸/۱)ينغملايفيقارعلاهلاق.«ءيشبعجريملفءهلاموهسفنبرطاخيجرخلجر

.١٤٠:ةيالافارعألاةروس(۲)
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ذختيملًادمصًادرفًادحاوًاهلإهلكيرشالهدحوهللاالإهلِإالنأدهشأ:ةيناثلاو

.ًادلوالوةبحاص

ملودلويملودليملًادمصًادحأءهلكيرشالهدحوهللاالإهلِإالنأدهشأ:ةئلاثلاو

.دحأًاوفكهلنكي

[l/r.تومياليحوهوةدايز/عمىلوألايه:ةعبارلاو

.ىهتنمهللاءاروسيلاعدنملهللاعمسىفكوهللايبسح:ةسماخلاو

نعمالسلاهيلعىسيعاولأسنييراوحلانأو‹ليجتإلايفتلزنأتاملكلاهذهنأركذو

دحأهفصوىلعردقيالامرشعلامايأيفنهأرقنملباوثلاولضفلانممهلركذونهلضف

.ملعأهللاو

سمخهتيبيفنأكمانملايفىأرفرشعلامايأيفنهلاقالجرنأ:رثألاضعبيفو

.ضعبقوفاهضعبروننمتاقبط

حيبستلاوريبكتلانهيفاورثكأ»:رشعلامايألايفلاقمالسلاهيلعيبنلانأ:ربخلايفو

.اديمحتلاوليلهتلاو

.قاوسألايفو«قيرطلايفرشعلا

سانلاريكذتوةعيرشلاراهظإدارأنإالإلضفأناكهسفنيفربكنم:ءاملعلاضعبلاق

مرحملانممايأموصيف:عبارلالصفلا

هلهللابتكمرحملارهشنممايأةثالثماصنم»:لاقهنأيهللالوسرنعىوريو

.اةنسةئامعستةداع

عبارلاورشعثلاثلامويلا:لاقفةثالثلامايألاهذهنعلئسدمحمنبمساقلانعىوريو

.مرحملانمرشعسماخلاورشع
هيلعلاقف؟لضفأموصلايأ:لاقفمالسلاهيلعيبللاسالجرناةريرهيبآنعو

۱۱.«مرحملاهنوعدتيذلاهللارهش»:مالسلا
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هنألو.«مرحملاىلاعتهللارهشناضمررهشدعبمايصلالضفأ»:رخآثيدحيفو

موصوهریغنمةرمنيئالثموصنملضفأمارحرهشنممويموص»:لاقهنأيهنعو

.“مارحرهشنمنیئالثنملضفآناضمرنمموي

تبسلاوءةعمجلاو«سيمخلا:مارحرهشلكنممايأةئالثماصنم»:ثيدحلايفو

.٩هةنسةئامعبسةدابعمويلكبهلهللابتك

رهشدعبهموصأرهشنعينربخأ:لاقفًايلعلأسهنأديعسنبنامعنلانعيورو

ىلعبوتیوموقىلعهللاباتهيفءیلاعتوكرابتهللارهشهنإفمرحملامصف:لاق.ناضمر

هموصبحتسيوءمالسلاهيلعءايركزلهللاباجتسإمرحملانمثلاثلامويلايف:لاقيو

.“ملعأهللاوهماصنملهيفىجرتةباجإلانأل

كلذريغوضيبلامايألاونابعشوبجرمايصيفبيغرتلايف:سماخلالصفلا
كرابمهللا»:لاقبجررهشلخداذإليهللالوسرناك:لاقهنأكلامنبسنأنعو

.*ناضمرانغلبونابعشوبجريفانل

نموءةنسمايصكناكهنمًامويماصنمفمصألاهللارهشبجر»:لاقهنألِيهنعو
باوبآهلتحتفمایآةينامثهنمماصنموءةعبسلامنهجباوبأهنعتقلغمايأةعبسهنمماص

دقفلمعلافنأتسا شرعلادنعنمدانمىدانًامويرشعةسمخهنمماصنموءةينامثلاةنجلا
.(هل/هللادازدازنمو«یضمامتیفک[ب/٥۸]

.(۲۳۸/۱)ينغملايفيقارعلاهلاقةريرهيبأثيدحنمملسمهاور)۱(
لكبهلفمرحملانمًامويماصنم:سابعنباثيدحنميئاربطللريغصلامجعملايفوءاذكههدجأمل()

.قباسلاردصملايفيقارعلا.اموينيئالثموي

.(۱/۲۳۷٢۲۳)ءايحإلابابلايفعجار)٤(

يفيبهذلاء(۲۱۳/٠)افخلافشكيفينولجعلا؛(۲0۹/۱)دنسملايفدمحأ:دنعثيدحلافارطأ(0)
`.(6۰7)ةليلااومويلالمعيفينسلانبا؛(٤۲۸۲)نازيملا
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ىلعةنيفسلاترقتساهيفوءاروشاعمويكلذرخآورهشأةتسةينفسلاهبترجوءهموصي

.یلاعتهللاركشهباحصأوحونهماصفيدوجلا

ةليلورطفلاةليل:ةعبرأيلايللامظعأ»:لاقهنأٍَيهللالوسرنعرمعنبهللادبعنعو

.«ءاروشاعةليل»:مهضعبدازو.«نابعشنمفصنلاةليلوبجرنمةليللوأو«ىحضألا

دعبوهتايحيفديهشرجأهلهللابتكاهمويماصويلايللاهذهنمةليلماقنم:لاقيو

.هیوم

لوسراي:ليق.«يتمآرهشناضمرويرهشنابعشوهللارهشبجر»:لاقهنآوليهنعو
هيفوءامدلانقحتهيفةرفغملابصوصخمرهشهنألا:لاق؟هللارهش:كلوقىنعمامهللا

هماصنم»:مالسلاهيلعلاقمث.«هئادعأيديأنمهءايلوأذقناهيفوئايبنأىلعهللابات

ءهرمعنميقباميفةمصعوءهبونذنمفلسامعيمجلةرفغم:ءايشأةثالثهللانمبجوتسي

نعزجعأانأهللالوسراي:لاقففيعضخيشماقف.«ربكألاضرعلامويشطعلانمًانمأو

]1/48[.٩”«هلکهماصنمباوثیطعتكنإف/اهلاثمأرشعب

الًاموصنابعشموصتكتيأرهللالوسراي:لاقديزنبةماسأنأيوردقف:نابعشامأو

عفرتناضمررهشوبجرنيبهنعسانلالفغيرهش»:مالسلاهيلعلاقفناضمريفالإهموصت

.«مئاصانأوالإيلمعمفريالنأبحأفسانلالامعأهيف

اذهليرايتخإويبحلمايأةثالثهيفماصنمفيرهشنابعش»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

.ةبابسلاوىطسولانيبنرقمث«نيتاهكةنجلايفيعمناكرهشلا

اللوقنىتحموصيمالسلاهيلعهللالوسرناك:تلاقاهنأاهنعهللايضرةشئاعنعو

يفهتيأراموناضمرالإطقرهشمايصلمكتساهتیأرامو؛موصياللوقنىتحرطفيو؛رطفي
۰“نابعشيفهنمًامايصرثكأرهش

ةعومجملادئاوفلايفيناكوشلاء(080ء١/٠٠0)افخلافشكيفينولجعلا:دنعثيدحلافارطأ(١)

.)۲/٤۲٢۲۰)تاعوضوملايفيزوجلانبا)١۱۱(

نمرطفيناک:سنآثيدحنميراخبلاو؛مونلاومايقلاركذنودسابعنباوءةشئاعثيدحنمهاجرخأ(۲)
نمهارتنأءاشتالناكوءائیشهنمرطفيالنأنظيىتحموصيوءاثيشهنمموصيالنأنظيىتحرهشلا
.(۲۳۹/۱)ينغملا.هتيأرالإًامئانالوهتيأرلإًايلصمليللا
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.ناضمربهلصيىتحهلكنابعشموصيمالسلاهيلعناك:تلاقاهنأاهنعرخآثيدحيفو

رخآوهطسونمًاسيمخونابعشنمسيمخلوأماصنم»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو
.ملعأهللاو.«ةنجلاهلخدينأهللاىلعًاقحناكهنمسيمخ

ناکو‹رهشلكنمرشعسماخلاوءرشععبارلاو‹رشعثلاثلااهنإف:ضيبلامايألاامأو

.ارهدلامايصلدعت»:لوقيواهموصيمالسلاهيلعيبنلا

نإ»:لَيهللالوسرلاقنمحرلاةفيلخدوادمايصتدرأنإةنوزخملافحتلانميدنعوه

هنبامايصتدرأنإوامویرطفيوًامويموصيناكمالسلاهيلعدواديخأمايصمايصلالضفأ

تدرنِإوءهرخآنماڻالثوءهطسونماثالثوءرهشلالوأنممايأةثالثموصيناكناميلس

رعشلاسيليناكومانيالفليللاموقيورطفيالفرهدلاموصيناكهنإفمالسلاهيلعىسيعمايص
ناكوءطخيملديصلادارأاذإًايمارناكوءاثيشسبحيالوىسمأثيحتيبيوريعشلالكأيو

دقاهآراذإفسمشلاىلإرظنيناكوءاهاضقةجاحهيلإهلتناكنمفليئارسإينبسلاجمبرمي

نِإوهللاهعفرىتحهنأشاذهناکفتعلطدقاهارییتحهتلیلًامئاقهیمدقنیبنفصفماقتبرغ

رشبلاريخمايصتدرأنإوامورطفتونیمويموصتتناكاهنإفمیرمهممایصتدرأ

رهشلكنمموصيناكهنإفلسرلاوءايبنألارئاسىلعوييمساقلايبأيشرقلايبرعلايبنلا

.(مايصلالضفأوهورهدلامايصيه»:لوقيومايأةثالث

اهنولأسيةملسمأىلإةباحصلانم/سانوسابعنباينلسرأ:لاقهنأبيركنعيورو[ب/۸۸٤]

تبسلامويمايألانمموصيامرثكأ:تلاقف؟ًامايصرثكأنهيفمالسلاهيلعيبنلاناكمايألايأ
.(مهفلاخأنأبحأانأفنيكرشمللديعامويامهنإ":لوقيودحألامويو

‹نينثالاو‹تدحألاو‹تبسلا:رهشلانمموصيناكهنأمالسلاهيلعهنعًاضيأةشئاعنعو

.سيمخلاوءءاعبرألاوءءاثالثلا:رخآلارهشلانمو

يڌذنمنيرشعوسماخمويو«بجرنمنيرشعوعباسمويًاضيأهموصبحتسياممو
ةمحرلاهيفىجرتفةمحرلااهعمتلزنأوءمالسلاهيلعمدآىلعةبعكلاتلزنأهيف:لاقي.ةدعقلا

ينغملايفيقارعلالاقو‹(۹٤٤٤۲)زنكلايفيدنهلايقتملا؛(۱۰۲۸)بلاطملايفرجحنبادنعهفرط(۱)
.ورمعنبهللادبعثيدحنمهاجرخأ)۲۳۹/۱(
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دقوءروهشلانماهريغو‹مايألاددعمايصنمانمدقامللماشوهف:رهدلاموصامأو

امنإهنأحيحصلاو.«رطفأالوماصالفرهدلاماصنم»:مالسلاهيلعهلوقلمهضعبكلذهرك

.هلكرهدلايهفقيرشتلامايأونيديعلايفرطفيالنأ:امهدحأ

مثءاهضعبيفهراطفإومايألاضعبهموصيفيهللالوسرةنسنعبغرينأ:رخألاو

[٩۸٤/1]ةباحصلانمةعامجنعيوردقفهبسأبالوكلذلعفيلفرهدلامايصيفهسفنحالص/

.هولعفمهنأنيعباتلاو

رهدلاماصنم»:لاقهنأيرعشألاىسوميبأقيرطنممالسلاهيلعيبنلانعيوردقو

.عضوماهیفهلنکیملهانعم:لیق."منهجهنعتقیضهلک

رطفلامويالإرهدلامالسلاهيلعحونموص»:لاقهنأٍِْلَيهنعرمعنبهللادبعنعيورو

رطفأورهدلاماصرهشلكنممايأةثالثميهاربإمايصوءرهدلافصتدوادمايصو«ىحضألاو

.(رهذلا

ربصنيبهيفدبعلانألءاهرهقيفىوقأوسفنلاىلعدشأوهمالسلاهيلعدوادموصف
.مويرکشوموي

ضرألازونكوايندلانئازخيلعتضرع»:لاقهنأمالسلا'هيلعيبنلانعيوردقو

.تعجاذإكيلإعرضتأوتبعشاذإكدمحأءامويعبشأوًامويعوجأبراي:تلقواهتددرف

ًامويموصيناكهنإفمالسلاهيلعدواديخأموصمايصلالضفأ»:مالسلاهيلعلاقاذهلو

.اامويرطفيو

ثيدحيفورمعنبهللادبعثيدحنمملسمو؛يراخبلاهاوررهدلامايصةيهاركىلعةلادلاثيداحألا()

ال:لاقرهدلاماصنمبفيكهللالوسراي:ليقةداتقيأثيدحنمملسملوءنبألاماصنمماصالهل

.ريخشلانبهللادبعو؛نيصحنبنارمعوءرمعنبهللادبعثيدحنمهوحنيئاسنلاوءرطفأالوماص

.(١/۲۳۸)ينغملايفيقارعلاهلاق

.(۲۳۹/۱)ينغملايفيقارعلاهلاق.يسوطلايلعوبآهنسحوءنابحنباو«ىربكلايفيئاسنلاو«دمحأهاور()

هلاق.نسحلاقو.ًابهذةكمءاحطبيللعجيلييريلعضرعظفلبةمامأيبأثيدحنميذمرتلاهاور(۳)
.قباسلاردصملايفيقارعلا
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موقتكنأكربخأملأ»:هللاقنيحموصلايفرمعنبهللادبعليهتلزانمكلذنمو

ًاقحكيلعكسفنلنإفرطفاومصومقومنلعفتالف»:لاقءىلب:لاق؟«راهنلاموصتوليللا

كلذفةثالثرهشلكنمموصتنأكبسحفرمعكبلوطينأىسعهنأوًاقحكيلعكفيضلو
ةثالثةعمجلكنممص/»:لاقءةوقدجأينإ:لاق.«اهلاثمأرشعبةنسحلافرهدلامايص[ب/٠]

امو:لاق.«مالسلاهيلعدوادهللايبنمايصمص»:لاق«كلذنمرثكأقيطأينإ:لاق.«مايأ

.ىلاعتهللادنعمايصلالدعأوهورهدلافصن»:لاق‹؟دوادموص

وأرهدلاموصىلعردقيالنموءناضمرالإطقالماكًارهشماصامقيهنأيوردقو

ًاثالثورهشلالوأنممايأةثالثماصاذإف«نيمويرطفيوًامويموصينأوهوهثلثبسأبالفهفصن
سيمخلاونينثإلاماصنإفءةلضافلاتاقوألايفعقاوٺٹلثوهفهرخآنمًاڻالثوهطسوأنم
ىنعمناسنإلامهفينأيفلامكلافةليضفلاتاقوأترهظاذإف«ثلثلانمبيرقوهفةعمجلاو

هلاوحأىلإرظنيلفكلذمهفاذإفلجوزعهللةمهلاغيرفتوبلقلاةيفصتهدوصقمنأو«موصلا
دقوءموصلانمةضيرفلاالخامراطفإلاماوديضتقيدقو‹موصلاماودلاحلايضتقيدقف

بلقلاةبقارمبةرخألاقيرطكولسيفهدجققحتوىنعملامهفاذإفموصلابراطفأإلاجزميضتقي
.ًارمتسمًابيترتبجويالكلذوءهبلقحالصهيلعفخيمل

‹موصياللاقيىتحرطفيوءرطفياللاقيىتحموصيناكمالسلاهيلعهنأيوركلذلو

ةوبنلارونبهلفشكنيامبسحبكلذو.""مانياللاقيىتحموقيو«موقياللاقيىتحمانيو
.تاقوألاقوقحبمايقلانم

عمديعلامويلًاريدقتمايأةعبرأنمرثكأ/راطفإلانيبناسنإلايلاوينأءاملعلاهركدقو[ب/۱]

«تاوهشلاباوبأحتفيوتاداعلاءيدردلويوبلقلايسقيكلذنأاوركذوقيرشتلامايأ

هللاورثكأوأنيترمةليللاومويلايفلكأينماميسالقلخلارثكأقحيفكلذكوهيرمعلو
.°”لمعلاولوقلانمهاضريوهبحياملقيفوتلاهلأسن

يلايللاومايألاةالصلضفيفةمدقتملاثيداحألاتدروأامنإينأهللامكدشرأاوملعا

.قباسلاردصملا.هثيدحنمهاجرخأ()

ليللانمهارتءاشتالناكوًاثيشهنمرطفيالنأنظيىتحموصيوًاثيشهنمموصيالنأنظيىتحرهشلا
.قباسلاردصملا.هتيأرالإامئانالوهتيأرالإايلصم

)۳۸/۱۲۳۹(نيدلامولعءايحإبابلايفعجار)۳(



۳۱£موصلارارسأةرطنق

ناضمرلضفيفانهاهثيداحألانمتدروأاموءملعتلاوملعلالضفثيداحأنمكلذريغو

ضيفتسمريغاهرثكأناكنإوهللاءاشنإلئاضفلايفهدرونساموءةمدقتملامايألانمهريغو

نعانباحصأراثآىفهتيأرثيدحلكلذتلعفامنإىنإفءاهتحصبقوثومالوءانباحصأدنع

هغلبنم:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعينغلب:لاقهنأكلذوهللاهمحرملسمةديبعيبأ

هغلباموحننعثيدحلاناكنإف:لاق.هيفدهتجافلمعلايفلئاضفلاوبئاغرلايفثيدح

امريغىلعثيدحلاناكنإوءهبهلمعرجأوءهيفهتعاطوثيدحلاهظفحرجأ:نارجأهلناك

رجأبهذيالفنينسحملارجأعيضيالهللانأل؛هغلباموحنىلعهرجآهلناکهغلب

.ةعدبيفهداهتجإنكيملامهبرلهتحيصنو‹هللهداهتج]

[1/49۲]سفتهللاهقزراذإملسملانأملعا:هنع/تدجواميفهللاهمحرةديبعوبأخيشلالاق

ىلعًاروجأمنوكيفهيفدهتجاهللاىلإهببرقتيءيشهغلباملكهللاةعاطىلعةميقتسمةبيط
همهرثكأناكفةدابعلالقثتساوهلللمعلالمةثيبخسفنناسنإللناكاذإو:لاق.مدقتاموحن

.سايقلابهضراعلمعلايفةبغرلاهيفثيدحهغلباذإفءارملاولادجلايف

هللاةعاطبلمعلاهيفسيلامهاوهقفاوياموهيأرنأل؛حيحصبسيلاذهنإ:لاقو
بئاغرلاثيداحألقنيفاولهستسامهنأانموقءاهقفبتكيفتدجوينإفًاضيأو.ىلاعت

نعًاثيدحكلذيفاووروهيلإءاعدوىلاعتهللاةعاطىلعثحكلذنأل:اولاقو.ظعاوملاو

ملوآهتلقنسحلوقنمينعمكخلبام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعةريرهيبأنعاوورو

اهيلعتينبيتلاماكحألاثيداحأيفملعلالهأنمةمئألاددشتامنإ:اولاق.«هتلقانأفهلقأ

يرمعلوضئارفلاودودحلاومارحلاولالحلاويهاونلاورماوألااهيفيتلامالسإلادعاوق

[۳٩٤/1]هلقأمل/اثيدحينعثّدحنم»:لاقهنأألييبنلانعًاضيأاوورو.نوكتنأيغبنيكلذكل

.ملعأهللاو."«كلذلتثعبامنإينإفهتلقانأفلجوزعهللاىلإءاعدهيفامم

ميظعنماهيفامعمساذإةمدقتملاثيداحألايفةيورملالئاضفلاهذهعماسليغبنيو

هئايلوألهتاحبسهللادعأيذلانأل؛هلقعىلإكلذدريالوءهلثمنمشحوتسيالنأباوثلا

.عومسموهيلإروظنملكنممظعأعوطقملاريغلصتملاباوثلانمنيصلخملا

ء(۹۱/۲٤)ءافعضلايفلماكلايفيدعنباء((۹۸/۱)تاعوضوملايفيزوجلانبا:دنعهفرطوحن()

٠(4٤۲۹48‹6۹۲۱۳)زتكلايفيدنهلايقتملاو



E۳۲موصلارارسأةرطنق

نيعالامنيحلاصلايدابعلتددعأ»:لجوزعهبرنعةياكحمالسلاهيلعلاقدقو

ملوعمسيملاممءيروعمسامعقينأف.ارشببلفىلعرطخالو‹١تعمسنذأالو؛تأر

لاقدقوءهتلزنمودبعلالمعردقىلعألىلاعتهمركردقىلعهدابعلىلاعتهللاباوثوري
.€نيْغأَرُفسمهليفامنفتمَعَالقل:ىلاعت

وآمیرموآ«بويآباوثلثميطعأ:هلوقنماههبشوثيداحألاهذهيفدرواملكو

ءروكذملالمعلايفوءءيشنودءيشيفكلذىنعمامنإف.ءايبنألاوءادهشلانمامهريغ

نمدحألنوكينأزئاجريغهنأل؛تالاحلاعيمجيفاهنمظفحوتافآلانمملساذإةصاخ

.مالسلامهيلعءايبنألاباوثلثمءايبنألاعابتأ

ةبابسلاهيعبصأنيبنرقو«ةنجلايفنيتاهكميتيلالفاكوانأ»:مالسلاهيلعلاقدقو
1 (1) .٠"””ىطسولاو

يفهعمنوكينأهعبتأومالسلاهيلعيبنلابنمآنمم/دحأنوكينأمهوتممهوتيلهو[ب/0٤]

مَعهللامَعَنيَِلاعمتيلولوُشَرلاَولاليينمو:ىلاعتهللالوقكلذلثموءهتجرد

تاجرديفمهنأىضتقالةيآلارهاظىلعىنعملاناكولف.ةيآلا"”4نيِقينيسونانئ
ءايبنألا

0

نل»:لاقوًانطابوًارهاظةيآلكلنأىلاعتهللاباتكفصونيحمالسلاهيلعلاقاذهلو
.«ةريثكًاهوجونآرقللىريىتحهقفلالكمكدحأهقفتي

ثيدحكلذكوءرهاظلاىنعمليوأتريغىلعوهيذلانطابلانممدقتملاليوأتلاف
هللابو‹رهاوظلاعابتابكلهنمكلهامنإوًافقوهجوونطابورهاظًاضيأهلمالسلاهيلعلوسرلا
.ميظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالوليكولامعنوانبسحوهوقيفوتلا

موصلارارسأةرطنقتلمك
يناثلاءزجلايفةاكزلاةرطنقاهولتتو

.۷:ةيآلاةدجسلاروس)۱(

ء(۲۸۳/۱)یربكلايفيقهيبلا؛(٠۵٥٠٥)ننسلايفدوادوبأ‹(۸/۷٦.۸/١٠)حيحصلايفيراخبلا()
.(۸/٠٢١۳ء۲۱۳/۱)ریبكلاررطل؛(۳۳٥۲.۳۷٢۲)بلاطملايفرجحنبا

.۹:ةيآلاءأسنلاةهروس)۳(



لوألاءحلا

نم

تاريخلارطانق





Îةمدقملا
۴Fفلؤملاةمدقم

ملعلاةرطنق

.Eaملعلالضفنايبيف:لوألابابلا

Eةنسلايفءاجاميفلصف
OFلقعلاويناعملاةهجنمملعلالضفيفءاجاميفلصف

00ميلعتلاوملعتلالضفيف:يناثلابابلا

00ملعتلالضفيف:لوألالصفلا

NSWميلعتلايف:يناثلالصفلا

Aنيعلاضرفيف:ثلاثلابابلا

VYنارهوجلمعلاوملعلانألصف

VÊةيافكضرفوهيذلاملعلايف:عبارلابابلا

Aخلاةرخالاقيرطونيدلاملعيفمالكلاوهقفلادحنايبيف:سماخلابابلا eee

Aلوصفةثالثهلبابلااذهو
۸Mهقفلادحنايبيف:لوألالصفلا
AYةرخألاقيرطلاونيدلاملعيف:يناثلالصفلا
ATةفسلفلامولعومالكلادحيف:ثلاثلالصفلا
SSملعلاقيرطيف:سداسلابابلا

APماسقأةئالثهلملعلانألصف
Eملعملاوملعتملابادآيف:عباسلابالا

۹١بادألايفدشرملاملعملاملاعلاىلعامفئاظويف:يناثلالصفلا

۴همزتلينأملاعلاىلعبجيامملصف
AWSةليضفاهنمملعلكمولعنيدلابقلعتياميفلصف
NPYءوسلاءاملعوملعلاتافآيف:نماثلابابلا

۹/م۱/جتاريخلارطانق



تايوتحملاسرهف£۳

AEنيتلمجيفرصحتنيبابلااذهنأ

NAملعلاتافآيف:ىلوألاةلمجلا

۳۸eءوسلاءاملعيفةدراولاراثآلاورابخألايف:ةيناثلاةلمجلا

NEAةرخألاءاملعوايندلاءاملعنيبةزيمملاتامالعلايف:عساتلابابلا ee,

۸Eيلازغلاباتكنمدومحملاملعلاءامسأومومذملاملعلانايبيف:رشاعلابابلا eee.

AEنيتلمجىلعلمتشيبابلااذه

۸Eمومذملاملعلايف:ىلوألاةلمجلا

N۹۳اهنمدومحملاردقلانايبوةيعرشلامولعلايماسأيف:ةيناثلاةلمجلا

N۹۳ةيعرشلامولعلابةمومذملامولعلاسابتلاًاشنمنأ:لوألالصفلا

VYeدومحملاملعلانمدومحملاردقلانايبيف:يناثلالصفلا

VOTماسقأةثالثرابتعالااذهبملعلانأ

ديحوتلاوناميإلاةرطنف
V۹ديحوتلاوداقتعالادعاوقرئاسوناميإللاةرطنق

V4لوصفةرشعيفبابلااذهرصحنيوىلاعتهللاتاذةفرعم
T۹4هللادوجوىلعلالدتسالاوةديقعلاةمجرتىلعيوتحي:لوألالصفلا e.

YNیلاعتهللادوجوىلعةلدأيفلصف

YFهدوجوللوأالميدقهناحبسيرابلانأبملعلا:يناثلالصفلا
Y۴eهماودوهدوجولةياهنالىلاعتهنأبملعلا:ثلاثلالصفلا

YEهليلدزيحتيرهوجبسيلهنأبملعلا:عبارلالصفلا

YEeeدهاوجنمفلؤمرهوجبسيلىلاعتهنأبملعلا:سماخلالصفلا

YEلحميفلاحوأمسجلايفمئاقضرعبسيلىلاعتهنأبملعلا:سداسلالصفلا e.
٢٤٠۲....تاهجلاوةنكمألابصاصتخالانعتاذلاهزنمىلاعتهللانأبملعلا:عباسلالصفلا
0٥٠۲.ءاوتسالابىلاعتهللاهدارأيذلاىنعملابشرعلاىلعوتسمىلاعتهنأبملعلا:نماثلالصفلا

نعسدقمىلاعتوهذإراصبألابكاردإلاوةيؤرلانعهزتمىلاعتهنأبملعلا:عساتلالصفلا
YTراطقألاوتاهجلا

YTهلكيرشالدحاولجوزعهنأبملعلا:رشاعلالصفلا
VVهتاذيفهتافصةفرعميف:يناثلابابلا

YYلوصأةرشعىلعلمتشيبابلااذهو

YWetلوصأةرشعىلعيوتحياهرادموىلاعتهلاعفأيف:ثلاثلابابلا



۳۷£تايوتحملاسرهف

YAييلوسرلاقيدصتيف:عبارلابابلا

YAeةلأسمنيرشعوةمدقمىلعيوتحيبابلااذهنأ

YYeeقولخملكىلعقحتوملادورونأبملعلا:ىلوألاةلأسملا

ACقحةعاسلامايقنأبملعلا:ةيناثلاةلأسملا

.YPeeرشنلاورشحلامويتوملادعبثعبلانوكداقتعا:ةثلاثلاةلأسملا

TOريكنوركنمامهونيكلملالاؤس:ةعبارلاةلأسملا

YEربقلاباذع:ةسماخلاةلأسملا

YWنازيملا:ةسداسلاةلأسملا

YYطارصلا:ةعباسلاةلأسملا

TPFبجاوهبناميإلاوباسحلا:ةنماثلاةلأسملا

EFةعافشلا:ةعساتلاةلأسملا

WWEدوروملاضوحلا:ةرشاعلاةلأسملا

YEرانلاوةنجلا:رشعةيداحلاةلأسملا

VFOةكئالملاةلمج:رشعةيناثلاةلأسملا

YWءايبنألاةلمج:رشعةثلاثلاةلأسملا

WTةلزنملابتكلاةلمج:رشعةعبارلاةلأسملا

TETeردقلاوءاضقلابناميإلا:رشعةسماخلاةلأسملا

YYكرشلاوديحوتلاىنعمىف:رشعةسداسلاةلأسملا

YAكرشلارئابكنيبامزرف:رشعةعباسلاةلأسملا

YAهتعاطبرمأهللانأملعينأفلكملاىلعبجياممو:ةرشعةنماثلاةلأسملا eee

YAeةلمجلاىفةءاربلاوةيالولا:رشعةعساتلاةلأسملا

PAeاهماكحأوللملاةفرعميف:نورشعلاةلأسملا
TPAًاقلطمعرشلايفىقبيالديحوتلانألصف

TWةعيرشلاءامسأضعبحرشيف:سماخلابابلا

VEYديحوتلاةقيقحيفلصف

WSتاماقمثالثناميإللنألصف
YETبولقلاءاوطنا:ىلوألاةماقملا
YEÊVًاقطنناسللابرارقإلا:ةيناثلاةماقملا
TEVناكرألابلمعلاوهناميإللانم:ةثلاثلاةماقملا
.YEAeناميإلاتاجرديفلصف



تايوتحملاسرهف£۳۸

YEAتاجردسمخيفكلذرصحنيو

YEAناميإلاةجرد:ىلوألاةجردلا

YOنظلاةجرد:ةيناثلاةجردلا

VOملعلاةجرد:ةثلاثلاةجردلا

YONنيقيلاةجرد:ةعبارلاةجردلا

VOWىلاعتهللاىلإدابعلالزانميفلصف

YOÊنيقيلاینعمقیقحتيفلصف

YORةفرعملاةجرد:ةسماخلاةجردلا

VUًاعرشوةغلمالسإلاىنعميفلصف
VVكرشلاوقافنلاورفكلاىنعميفلصف

ةالصلاةرطنف

YAتاراهطلانماهفئاظووةالصلاةرطنق
VÎبتارمعبرأاهلةراهطلا

YANeلوصفةثالثىلعلمتشيورابخألاةراهطيف:لوألابابلا
YAYتاساجنلايهولازملايف:لوألالصفلا
YAPةساجنلاهبلازملايف:يناثلالصفلا
YAWةلازإلاةيفيكيف:ثلاثلالصفلا
AEةراهطلايف:يناثلابابلا
YATهيفءاملعلالوقوةيحللايفلصف

۹Vثادحألاةراهطيف:ثلاثلابابلا
Y۹AVلوصفةعبرأيفبابلااذهرصحنيو

۹Vةجاحلاءاضقبادآيف:لوألالصفلا
POءوضولالضفيف:يناثلالصفلا
WOTلسفغلاةيفيكيف:ثلاثلالصفلا

WAمميتلاةيفيكيف:عبارلالصفلا

۳باوبأةتساهلواهلئاضفواهرارسأركذيفةالصلاةرطنق
W0ةالصلالضفوناذألالضفودجسملالضفيف:لوألابابلا
۳Nلوصفةتسىلعلاحلااذهىلعبابلااذهلمتشيو
NEESناذألالضفيف:لوألالصفلا
PWدجسملالضفيف:يناثلالصفلا



۳۹٤تايوتحملاسرهف

۴Vاهتابوقعوتاولصلاةليضفىف:ثلاثلالصفلا

FYEعوشخلالضفيف:عبارلالصفلا
PYVناميإلاةرمثعوشخلانألصف

PYدوجسلاوعوكرلانمناكرألامامتإلضفيف:سماخلالصفلا eee

PPFeeاهكراتيفدعولاوةعامجلاةالصلضفىف:سداسلالصفلا

PPV`ةالصلانمةرهاظلالامعألاةيفيكيف:ىناثلابابلا esse

PWةالصلايفةدراولايهانملايفلصف

WETeاهلئاضفواهننسنمةالصلاضئارفزييمتيفلصف

WEOلوقعماهننسنعةالصلاضئارفزييمتيفلصف

WEةالصلايفبلقلالامعأنمةنطابلاطورشلايف:ثلاثلابابلا

WETلوصفةثالثىلعلمتشيبابلااذهو

PEVeبلقلاروضحوعوشخلاطارتشانايبيف:لوألالصفلا

.WONeةالصلاةايحمتتاهبيتلاةنطابلايناعملانايبيف:يناثلالصفلا

POEنيقيلاردقبعشخيبلقلانألصف

نكرلكدنعبلقلايفرضحينأيغبنيامليصفتنايبيفبابلااذهنم:ثلاثلالصفلا

POAلامعألانمطرشو

AESاهفئاظونممامإلاىلعاموةمامإلاةالصيف:عبارلابابا

PVeاهلبقوةالصلايففئاظولانممامإلاىلعاميفلصف

LWاهطورشواهننسواهبادآوةعمجلالضفىف:سماخلابابلا

VÎلوصفةعبرأىلعلمتشيبابلااذهو

VÎةعمجلالضفىف:لوألالصفلا
NWSاهبادآيف:يناثلالصفلا
LWاهمكحوةعمجلاطورشيف:ثلاثلالصفلا

POاهلئاضفواهننسيف:عبارلالصفلا

۳۹40تاولصلانماهيلإبودنملاىف:سداسلابابلا

۴۹0ماسقأةعبرأىلإمسقنيتاولصلانمضئارفلاادعام
£تابوغرملايفلصف

موصلارارسأةرطنق

EOموصلارارسأةرطنقةعبارلاةرطنقلا

EEموصلالضفيف:لوألابابلا



ERتايوتحملاسرهف

E5ةبترملاهننسوةبجاولاطورشلايف:يناثلابابلا

EÎنالصفهيفبابلااذهو

Eتابجاولايف:لوألالصفلا
Eهيفةعورشملاهنسيف:يناثلالصفلا
ENTهداسفإمزاولوهتادسفم:ثلاثلابابلا

EEةنطابلاهطورشوموصلارارسأيف:عبارلابابلا

EVمايصلابعوطتلاةليضفيف:سماخلابابلا

EVةفرعمويةليضفيف:لوألالصفلا

EVءاروشاعموييف:يناثلالصفلا

EVeةجحلايذنملئاوألارشعلايف:ثلاثلالصفلا

EYOمرحملانممايأموصيف:عبارلالصفلا

ETكلذريغوضيبلامايألاونابعشوبجرمايصيفبيغرتلايف:سماخلالصفلا ee.

EWتايوتحملاسرهف




