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مىلاهئدلمسیل
ەلدىنەدىميفتسماهدوبجاولاهنبريملا

انهواشراربیکرتلابرتوابلاورولوهشالحولإب

ااقاەومعملىراىللرلتاجلترانو
بصلاويجوللزم ايقلانالوتملاهباعهاومللعد
کرهتحمشلادودح Nافدونام|هنس

ىعەدااساىر

لولالاسراولهةعماجوتلةاهما

نالنديرجاعةماقتسالاليسكلاس

ىزاطياماالتانتاماكليامامافشكا مالى
ملالاروبالاوواماساهاايمجرخوام

نۈرشلالاوبلنانيلااۋاماع
ابهيلعتالفاميوتنلوصفننیر
ىلجلترەلاجاهلدلرهش ںنیعتسارددايىل

0ںیاروہنبماللیکلاے«
ميتاللرمرلاهئامرد
یولوالداولالعماللا

رح

طوطخملانمىلوالاةحفصلاةروص

- ©

 



 

ارانرواملالخيبانكعداهمااكدارح
عنالياقوهالاعيا

روالللمالكانينةاادهتيمايقرباش
الصدرعوحرراقعا۶جبراشرلسان
مینابالاعودوحال.هرعورلاوتلناسرنا
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:فلَوَملانعةمجرت

:(هللاهمحر)يصورخلارصاننيفيسخيشلاةايحنعةذبن

نبيلعنبناميلُسنبرصاننبفيسةمالعلاخيشلاوُه

.ينامُعلايصورخلاىيحينبيلعنبديعسنبناميلُسنبرصان

هتدالوردقتو‹«صورخينبيداونم‹لاتسةيرقبدلو
ةحوديفأشنو‹يرجهرشعثلاغلانرقلانمنيعبسلادقعيف
مهو‹ملعلامهنعذخأو‹مهرصاعنميفبدألاولضفلانم

نممهريغو‹ناهبنيبأنبسيو‹نافلخنبىبحي:خياشملا

.مولُغلاءيدابممهنمىقلتو‹۾صورخينبنمهدالبلهءاملُع
هتافلۇُميفلّوعو‹نيدلالوصأنمةديقعلاوهقفلانفيفعربىتح

.نيدلارونو‹بطقلاو‹ناهبنيبأك:ءامظقلاخياشملاءارأىلع

ىلإنامُغهنطونمرجاه‹يرجهفلأوةئامثالثسأرىلعو
۹



بدألالاجرنمهوبأناكدقو‹نامحبهدلاوكرتو‹رابجنز

‹هلاجرةداقو«سيقنبنازعمامإلاناسرفنمناكو‹لضفلاو

ةلاسريف«رابجنزبهدلاوهيلإيعنو:ه۱۳۱۷ةنسنامغبيفوتو

هاكحامك_--ناهبنيبأنبسيخنبنهحرلادبعخيشلاهيلإاهلسرأ

. هسفنبفْلوُمْلا

فيننملقتالةرتف«رايجنزبرصاننبفيسخيشلاشاعو
يلواهبو‹هلمعوهملعبنيملسُمْلاوةلودلااهيفمدخ.ةنسنيعبرأو

البلااذهبهتافنصمفيلاتيفعرشو«اهيفهتماقإلاحةهرُبءاضقل

هفْلۇُممث«"مالسإلاناكرأعماج":هتافلۇُملوأناكو‹بيطلا

يفهلعجو‹"داقتعإلاتامهمحرشيفداشرإلا":ىمسُملاقئافلا

ىلعثحلايفداجمألاةيلح":هامسًاباتكفلاامك«نيئرُج

تافلوُمْلاهذهلهفينصتيفهللاهمجر)عربدقو‹"داهجلا

.ةديجلا

دهزلانمراقوبًاعردتم‹هنارقأنيبابوبحمشاعاذكهو

تناكو«نيعبسلازهانيرمُعنع(هللاههجر)يفوتىتح‹عرولاو
ًادلوالإكرتيملو‹«ه١٤۳٠/بجر/١٠:يفرايجثزبهتافو
هلنكتملو‹ندنلبهدعبتام«فيسنبدهه:وهو‹ادحاو
هملعبةدلاخلاهتافلۇُميفهركذيقبو‹هبقعىهتنإكلذبو«ةيرذ

.ميحرميرکهن‹هنافرعو

666قيفوتلايلوهللاو

n E
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(ظطيرقت])

يفداشزإلا'٠:پاشحدميفى٠.يلمزلالفيسنببلاط
عرولا٠هيقفلا٠ةمالعلافيلأت٠"داقتعإلاتامهلمحرش

.يصورخلايلعنبناميلسنبرصاننبفيسخيشلا

:باوصللقفوملاهللاو
داعسألابداشرالاباتكاي

ليلجميظع۽باتکنماذبح

ارهجملعلاةمئأنعهيفيكحو

مالكبمهنعلوقلاحصفأ
قدمتاياکحمهنعيورو

دقامبمهيلعةجحىفكف

هادُهلثمبتكلايفانيأرام

هيقفربحراكفأ
و

هتبذه

داجمألايوذعمريخلابتئج

داشرلالبسجهنلانادهدق

دارملاغولبالإهيفسيل
دادسلالهأدنعموقلاحضفي

دانسالايفلاقلباهوكحدق

دانعنممهبتکبهورهظأ

داسفلاعمقلهبناعمو

دابعلانيبملعلايفٌريصبو
- ۱۳



داعملکعفدليدضعوهفيناعملازنكمولُعلارحبكاذ

دالبلاعيمجيفهللاةجحيمامإهيبنلاملاعلاانفيس

دانلکيفهسرداوهمزتلافادهيغبتتنکنإيليلخاي

داحلإلااولااهبيرديسيلملِعتاصيوعنمهيفنإ
داشرالااخأاينسُحْلاقئافلامکبهخسننميغارفو

دابالايفلوطينامزيفتمادةداعسلاهيفدعسموي

يداهلايبلاىلعٍتقولكًاماودمالسلاعمةالصو

FAN as ^]

پا2

يلاداشرإلا":باتكاخزاۇمثراحلاوأهذيملتلاو
٠عرولا٠هيقفلا٠ةمالعلل١دقنعإاتامهمحرش

يلعنبناميلسنبرصاننبفيسخيشلا٠نالاةردان

٠يصورخلا

دادمالاولامكلانيعوهفداجمألاةميسملعلاةيلح

دابعلارايخيفملعلارهظمرصبتكلاسملايفركفلادروأ

داقنلارئاصبهتبسكأدبعبتلجتنإملعلاةبسن

داشرالاوقيفوتلاءامسبسمشقحلانمهلتلجتو

-١٤٠-



هنمقحلارهاظميفتزرب
تانیباهّصنلتماقتساو

املعقئاقحلاهَلتبتتساو
اناتأذإرصاننبامامإلاك

زنكةقيقحلايفلكلاعماج
لضفةيآوهفلكلا

علادرفمايتافصلاليجاي

نفلكيفمولغلارحبتنأ
دِنكمولغيفمويلاكلام
اذهلوىلحدقويحدمكل

ٍرفسبنيدحوملاىرشبلاي
ارونوًافشكنيفراعلاجهبي
تيبنمضىتأهفيلأتماع

زيزَعملعمالكلاملعولق
١١٤۱۲١٤۱٤۹

 9©

دارفنإلاىلعتلدتاملك

دانسإلاعمىوصلاتارين

داحلالاوكوكشلاتايجاد

داقتعإلاونيقيلاماقميف

داقولارهوجلاكباتكب

دافننمهَلنأاممولعنم

داشرلاليبسىلإءادتهاو

داحالادحاووالامکرص

دادسلانكروىقنلادامعو

دالبلايفانلادبليثموأ

داشناإلاةوالحيرعشع

دامرلافسننيدحاجلافسن

داهعلابوصباينّذلاجاهتباك
دادعالافكيلعیلجتی

رداقتعإلاةمهمهاوحدق
١٤۹۱۲۹۰%۷
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‹هدوجوهمركضيفتسُملا‹هدوجوبجاولاهللُدمَحلا

‹بيكرتلابهريغٌمِسنو‹ءاقبلاو‹مدقلاو‹ةينادحولابهلدهشن
البةلمكلالسّرلامتاخىلعملسنويلصنو.ءانفلاو‹ثودحلاو

هلآىلعو‹بيعلاوةمصولانمهلاعفأوهلاوقأيفموصعملا‹بير

‹عرشلادوذُحىلعنيفقاولا‹هنيدبمايقلانيلوتُملا‹هباحصأو

رغصعمةيفاو‹داقتعإلايفةلاسرتعضودقتنكينإف

ةحضاو‹نربهذملادمتعُمنعةربخُم«دارُملاباهمجح
ةكلاس‹ليوطتلاووشحلانمةملاس‹دراوشللةعماج‹دعاوقلا

نأيلادب‹نيحدعبمث‹ليلدلاجاهنمىلعةماقتسإلاليبس

نمقباطُياماهلًالقان‹«تاملكلانمرسيتامب‹اهعانقفشكأ

‹باوصلاوقحاةباصإهيفًايرحتُم«مهريغوباحصألامالك

نم(٢٤۲)مقرةحفصيف4,ةيضابألانعقيقحتلايهنايبيقأيسامك«يضابألابهذملاهبينعيو:بهذملا(١)

.باتكلااذهقيقحت

س۱۹



‹ةبلطللينمةلفان‹يناعملانمنمايفامىلعهتلقنامدازاميرو

وُهَفاروصقكلذنمءيشيفیآرنمفلجوزعهلللامكلاو
رجألاهلو‹هلمكيوهمتيامهيلعتأيلفاملعوامهفيروصقل

معنويبسحوهو‹نيعتسنٍهللابو‹ليلجلابرلانمليزجلا
...هریخالإريخالو«هریغبرال‹لیکولا

‹«قيفوتلايلوهللاو

يصورخلاناميلَسنبرصاننيفيس

س۲۰



 

ساپالو٠عئاش"ريثكهلدمحلاوةلمسبلاىلعمالكلا
ريتخأ|فوذحمبيقلعتُم:ءابلاف٠امهتمدخنمءيشبكربتلاب

نمقتشُممسالاوارقإوأفلألا«هللامساب:يا۽ًالعفارخأتُمهنوک

نمنيملكتُمْلادنعىمسُملاةقيقحوهو٠حصألاىلعومسلا
تاذلاىلعملغهللاو‹ازاجمظفللايفلمعتسيدقو‹انباحصأ

ىنعمىلعلادوُهَوءحصألاىلعقتشُمريغوُهَو‹هتاذلبجاولا
.قلطُملالامكلاهلبجاولا‹ةيهولألا

‹ماعنإلايهيتلاةمحرلاىلعناتلادناتفص٠ميجرلانمحرلاو

اتفصاَمُه:يناثلاىلعو؛لعفاتفصاَمُه:لوألاىلعف؛كلذةدارإوأ

.تاذ

ليمجلاىّلَعمالكلابءاشلاةغل:ُدمَحْلا٠ىفكوهللادمحلا

ميظعتنعءيبنُيلعف:احالطصإو‹ليجبتلاةهجىَلَع‹يرايتخإلا
ناكءاوس‹هريغوأدماحلاىلع.امعنمهنوکثيحنم(معنملا

:ركشلاو؛ناكرألابالمعوأ‹نانجْلاباداقتعإوأ«ناسللابًالوقكلذ

احالطصإو‹ركاشلابدماحلالادبإب‹احالطصإُدمَحْلاَوُهةف

.هلجأنمقلخاميف‹هيلعهبهللامعنأامعيجدبعلالامعتسإ

‹ةفدارتُم‹ركشلاو‹حدملاو‹ُدمَحْلانأ:بتكلاضعبيفواذه

و



:ليقو؛هجونمصوصخومومع:ليقو؛ةنيابُمامهنيب:ليقو

:يأ«ىفكوىرءاقبلايبابهيلعفكلذقيقحتدارأنمف؛ًاقلطُم

:ييبنلالاق‹ركشلاسأرهنأل‹راكذألانمهريغنعدمحأاب

دعبىلاعتهللاباعكهبحصتفُمهنألو«رركشلاسأرُدمَحْلا"

دمَحلاِلقَو>‹هباتکنمعضومريغيفلاعتهبهونهنألو«ةلمسبلا

داعىلعمالَسَوهللدمَحلالفل‹مر4اَهَوُفرعَفهتايأمكيهَل

‹مر€ادّنوديمليذلاهِلمحلالَو«ر€یفطصانيل

برهللدمَحلانأمُهاَوعَدرِخَأول:ةنجلالهأءاعُدهنألو

.٠ر4َيِمْلاَعلا

نمةالصلا٠ءافطصإلالهأهبزحىلعمالسلاوةالصلاو
؛ةيحتلا:مالسلاو؛ءاعلاهريغنمو‹ميظعتلابةنرتَقُمْلاةحرلا:هللا
نمةريخلا:يأ‹ءافطصإلالهأمُهنياهبزحىلعىلاعتهتالصف

نسحأمهنملبقتيف‹مهرينأب,هنيدىلعةماقتسإلالهأمهو«هقلخ
؛مهيلعماعنإةدايزكلذلكو‹مهتائيسنعزواجتيو‹اولمعام
هناحبسهللالاق.ةنجلالهأةيحتاهنأل‹مهلهنمةيحت:مالسلاو

مهيَلَعنولخدَيةَكِئالَملاَو»‹ر4ْمَالَساهيِفمُهَيِحتَول:ىلاعتو

ةاضُفنمناك‹"تايلكلا"بحاص«يوفكلايميرقلاينيسحلاىسوُمنببويأ:وه:ءاقبلاوبا(١)
ماعاهبيفوتولوبنتساىلإداعو«دادغببو‹سدقلابو‹ايكرتب"هفک"يلءاضقلايلووشاع.فانحألا

ء۳۴۸۰ص۲٤ج؛نونكملاحاضيإو«۲۲۹ص4نيفراعلاةيده:رظنا؛ةيكرتلاببتكهلوء٤۰۹٠

.تاعوبطملامجعُمو

.۳٩:لمنلاةروس(۳).قحلُمْلاظنا(۲)
.١۱۱:ءارسإلاةروس(9).٩٥:لمللاةروس(٤)

.١٠:سنويةروس(۷)١٠.٠:سنويةروس(٦)

۲۲



مهنيمأتيفةدايزَوُهَو«ر4متربصاًمبمكيلَعمالَسبابلكنم
امهببلطيردصمامسا:مالسلاوةالصلالصأو؛مهردقولعبراعشإو

.هنمنيمأتةدايزو‹ىاعتهللانمماعنإلاةدايز

۵۰ٰ:د
۰

يک۾

اظفل‹ةيربخاهلك:ةمعلصلاو‹ةلدمحلاو‹ةلمسبلاةلمُج

ةمئألاديسدمحمهللالوسرىلعو٠حصألاىلعىنعم.ةيئاشنإ
‹ىلاعتهبزحيفلخادكعهنأل‹ماعلاىلعصاخلافطعنم.ءافرُشلا

ىلاعتهللاىلإهتفاضإو‹تاقولخملالضفأهنألهبزحمامإوُهلب

يوا«مدآينبنمرکذرُخ:-يتأيامك لوسرلاو‹هفيرشتبةنذؤم
‹دمحلانمذوخأم:ليق«‹هيلَعمَعمسادمحو«غيلبتلابرمأو«هيلإ

هتيمسامل:هلليقف.هتدالونممويعباسلبلطُملادبعهدجهبهامس

‹هرمأدمحُينأءاجر:لاقف؟كئابآءامسأنمنكيملو‹دمحمب

لبقنمرمأب‹كلذبهمأهتمسامنإ:ليقو‹هئاجرنمكلذهللاققحف

ىلوتينمديسلا:ةمئألاديس؛ةنجلاءاسننمهتدالونيحاهنرضحنم

دوصقمْلاو‹مهمظعأنوكينأمزليو‹ةريثكلاةعامجلا:يأ‹داوسلل
امفةمئألاديسناكاذإهنأل‹لكلالضفأهنأةراشإهيفو‹هميظعت

الوةمايقلامويمدآدلوديسانأ":مليلاق‹نيموُمأملابكنظ

‹ءيشلكيفهبىّدتقَملاوهو‹مامإعمجةمئألاو«ر"رخف
‹ءاملعلاو‹ءايبنألاو‹لسرلاكءدشّرلايفهبىدتقُينم:انهدارُملاو

ةفص:دجملاو؛ةعفرلافرشلاوءفيرشعمج:ءافرُشلاو؛ءايقتألاو

.قحلُملارظنا(٢).٢٤٤٢٤۲:دعرلاةروس(١)

ہ۲۳



لآ‹ءافولاولامكلالهأهبحصوهلآىلعو‹كلذبمهصيصختلةمئألل

مُهَو‹بلطُملاومشاهينبنمنوُنْوُملامهبدارُمْلاو‹هتبارقلاجرلا

دمحملآدروهنأل‹ةمألاءايقتأ:دارَملاوأ‹ةقدصلامهللحتالنم

٤بکاروبکرک٠4بحاصلعمجمسا:بحصلاو؛يقتنمْؤُملك

‹لوألالوقلاىلعصاخلاىلعماعلافطعنملآلاىلعمهفطعو

هبعمتجإنموُهَوهباحصأ:مهبدارُملاو‹يناثلاىلعسكعلابو
لهأ‹ةبحصلاةلاطإالوةياورلاطرتشتالو‹كلذىلعتامو«انمؤُم

ةلمكلامهفمهلاعفأو.مهلاوقأو«مهلاوحأيف:يأ‹ءافولاولامكلا

هللاوُدَهاَعاماوُقدَصَلاَجِريومانشم:ىلاعتهللنوفوُملا

.ردغلادض:ءافولاو؛مامتلا:ةغللايفلامكلالصأور ِهيلَع

دقتحميفذلاجعهدهف.دعبو ؛رةيضامللارشماذدقتحم

:يأ«رخأىلإبولسأنملاقتنإلادنعاهبىتۇيةملكيه:دعبو

مضلاىلعينبمفرظلاو‹خلإ....هذهف‹اهدعباموةلمسبلادعبو

زوجيفىنعمواظفلفاضينأزوجيو‹اظفلةفاضالانعهعطقل

ىلعةلادلايناعمللةعوضوملاظافلألاىلإةراشإهذهف‹هبصن

يفاذك‹ءيشنمهلجعتستام:(رسكلاومضلاب)ةلاجعلاو‹داقتعإلا

‹هثحتسإاذإهلجعتسإ:لاقي؛ثحلا:لاجعتسإلالصأو‹سوماقلا

ةلاسرلايهو.ةبلطلاضعب‹اهعضويفينلجعتسإام:انهدارّملاو

.۲۳:بازحألاةروس(١)
(٢۲)ةحفصيفمهركذمتدقو؛؛ضابأنبهللادبعىلإاوبستناو«ةماقتسإلالهأقرفنمةقرف:ةيضابألا(۲)

بانكامهدروتو,ىرخألابهاذملالهأمهبسنامك«جراولانماوسيلو٠باتكلااذهقيقحتنم

.باتكلابحاصاهنعمجرتامك‹ةقرفلاهذهنايبو‹عامجإلاوةنّسلاو
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ىنعمبدقتعملا:اندقتعميف؛نيموييفهللادمحبتءاجف«ةروكذمأا

جرخم:مزاجلاف؛عقاوللقباطملامزاجلامكُحلاوهو‹داقتعإلا

ملو‹اهنمدحاوداقتعإلايفيزجيالذإ‹مهولاو‹كشلاو‹نظلل

:رشعملا؛ةيضابألارشعمملعلاوهكلذنأل‹ليلدوأةرورضنعلقي

نبهللادبعمامإلاىلإةبوسنملا:ةيضابألاو؛دحاومهرمأةعامجلا

ةبسنلا؛(َظ)ديزنبرباجةقبطيفيعباتوهو«(ط)ىرضابأ
ةبسنلا:اضيأهيفلاقو؛رهاوجلايفاذك.(ةزمهلاحتفب)يضابأ:هيلإ

هيبأىلإاوبسنامنإو؛دلاولاىلإدلولانعاهباولدع:ينعي‹ضابأىلإ
.(فرصتب)هأ‹هللادبعىلإهنمرهشأوفرعأهنأل‹ضابأ

ةفرعمىلإيدؤل‹مولعميفركفلا:رظنلا٠ايفرظنيلف
يدؤيهجوىلعةمولعمرومأبيترترظنلا٠ءاقبلاوبألاق؛لوهجم
.هأ‹مولعمبسيلاممالعتسإىلإ

هبداریطرشمسا:نم٠هحلصيلفاللؤاًاطخىأرنمف

:انهةيؤرلاو؛للزوأ‹طخةيؤرهنمىتأتينملك:يأ«مومعلا

نم:انهدارملاو‹باوصلادضوهو‹ًاطخمِلَعنم:يأ‹ملعلا
ةمألانععوفرملاوهاذهو«هريغبًاطخيفهلعفنسحيامدارأ

ًاضيألاقوءر"نايسنلاوًاطخلايتمأنععفر":ليلاقءةمئألاو

نبفنحألاطهر‹ديبعنبةرُمينبنم‹يرُمْلايميمتلاهبلعثنبتاللاميتنبضابأنبهللادبع(١)

‹ةيواعمنامزيفاشن,تارينلاهججحبمهداقتعاداسفضقنو.هلاضلاقرفلاقرافنملوأوُهَو‹سيق
ىمّحو٠كلملادبعلحصنو«دييزنبرباجمامإلايأرنعردصي«ناورمنبكلمادبعنامزىلإشاعو
.هنييبتوقحاراهظايفمالسإلاةداقلةودقناک,دیزیلماعنعهکممرح

.قحلُملارظنا(۲)

٢۲-



يوللااطخلاامأ«مر"رجأهلفاطخافمكاحلادهتجإاذإ":ي

اذهف‹نسحيامريغهلعفوهتينبدصقينأ:وهف4دبعلاهبذخاۇي

:ةلزلاوللزلاو؛كلذبذوخأموهفًاطخلانيعهلعفو«هتينيفبيصُم

٠.نيطيفقلزاذإلز:لاقُي‹هوركملايفعوقولاوأ«شحافلااطا

انيرجيذلانكل‹ًاطخلانممعأنوكياذهىلعف‹قطنموأ‹يأروأ

‹هحلصيلف:يثريمضلااندحواذهلو‹دحاوىنعمبامهنأهيلع

ةلاحلاىلعهلعجيلف:يأ‹هحلصيلف‹ريسفتلافطعنمهانلعجو

.هضيقنوداسفالادضهنأل,ةعفانلاةميقتسُمْلا

حلصأ:انئاوخإو‹انتمألاوحأاو انلاوحأهللاحلصأ
؛ةئيهلا:وهو-لاحعمَج-لاوحألاو‹(ةيئاعدةلمُجر«خلإ...هلل

هسفنيفةريغتملاروُمألانم‹هريغوناسنإلاهبصتخيام:ليقو
:ليقو٠فوصوملااهيلعيتلا‹ةفصلللمعتسيلاحلا:ليقو؛هندبو
ةئيهنيباماحالطصإو؛لبقتسملاةيادبو‹يضاملاةياهنةغللاحلا

الكارتشإلل‹لاوحأهيلإفاضملاريمضلاو‹اظفلهبلوعفملاولعافلا
نباك:ءاملغلامهو‹نيدلاةمئأمهبدارُملا:انُهةمئألاو‹ميظعتلل

يبأكو‹نيمدقألايف«(هقَ)مررسباجو«(امهنعهللايضر)١رسابع
.قصلُمْلارظنا(١)
ءههق۳)ةكمبدلو‹ليلجيباحص«ةمألاربح‹بلطُمْلادبعنيسابعلانبهللادبع:رحبلاوُه(۲)

رخآهرصبفک‹ايدحع(٠٠)نيحيحصلايفاهنم‹ةريثكثيداحأهللالوسرنعىور«(ه۸ت

نيرسفُمْلاتايورميف«ملعلالهآضعبهعميظعلانآرقللريسفتهلو«فئاطلابتام«هرمُع

لو«ةروهشمهليداحأو.عاجنيئدحُمْلاتاقانميعبات«ةرصبلاءاهقفنم«ديزنبرباجمامإلا:وه(۳)

ىرُفنمةيرق‹قرفةدلبنمهلصأملعأهللا«(۳٠وه۹):ليو«(ه۹۳۴ته۱۲ر

ىلإروهشمقرفباهربقو‹هتنيإ‹ءاثعشلايبابىنكيو‹يدزأ‹دمحيلانمورمعدلونم:هبسنو‹یوزن
.اذهانموي

س٢٦۲

 



٠سرديعسيبأكو«نيرخأتُمْلايف‹هريليلخلاخيشلاو‹(١رناهبن

‹›ةيمتسرلاةمئألاك‹نيبوصنملاةمئألاكو‹نيبنيبهتقبطيفنمو

:انناوخإو؛(نيو)نامُغب‹هريغوهرثراولاكو٠برغملاضرأيف

يفخألاو‹بسنلايفخأال‹نيدلايفخألا:انههبدارم‹خأعج

بألاكمالسإلانأل(اخأيمسامنإو«هيفقفاوُملاوشه:نيدلا

نم:يأ‹ر4ةوخإنونمؤَملااًمنِإل:ىلاعتهللالاق‹نينمؤَملل

ةايحللبجوُملاناميإلاوهو‹دحاولصأىلإنوبستنممهناثيح

ضرألانعةرابعيهواينداراد:يأ٠نیمآنيرادلايه

لحميهو.راهنلاوليللايفامع:ليقو‹ءامسلانيبواهنيبامو

ةخفنلادعبامعةرابعيهو‹ىرخألاو؛يهنلاورمألاوفيلكتلا
و٥

رفكلالهألو‹ميعنلابةعاطلالهألءازجلالحميهو‹دبألاىلإىلوألا

نبتلصلامامإلاىلإلصتيهبسن«يصورخلاىيحينيكرابُمنيسيه:نبدعاجناهبنيبأخيشلاةمالعلا(١)
هلو٠«(ه۱۲۳۷تها١١۱۱ريفدلو‹هرصموهرصعيفملعلاةسائرهيلإتلصو«‹يصورخلاكلام

.نامُغنه۾صورخينبيداونم۽ايلعلاهنطوبنفُد‹ةريهشوةريثكتاغۇ
كلامنبتلصلامامإلاىلإهبسنلصتييليلخلادمحأنبحلاصنبنافلخنبديعسةمالعلاقَقحُمْلا:وه(۲)

هَل‹(۱۸۷ته١۲۳٠)يفدلو٠تلصلامامإلادالوأنم«صورخينبيفتيب:يليلخْلاو.يصورخُا

.مولعلاوكولسلايفميظعمظنهلو؛ريبكيوغل؛ةريثكةبوجأو‹تاقيقحتو.تافل

املنم«نامعنممدكضرأىلإةبسن«يمدكلايبعانلاديعسنبدمحمديعسوبأريبكلاةمالعلا:وُه(۳)

"ربتعمْلا"باتكو‹”ةماقتسإلا"باتكاهنم‹ردقلاةليلجلوصألاوهقفلايفهتافْلوُم«ه٤نرقلا

یرسکنبماسنبمارسهبنبمتسرنبنهرلادبعمهنممامإلوأ‹برغملاةيضابألنويمتسرلاةمئألا(٤)
مهركذه۲ةنسناظقيلايبأنبناظقيلاةرامإيمهتلودتهتنإو«ه١٠٠ةنسهَلعيوُب«ناورشونأ

"ةيضابألارصتخُم"هباتکيفينورابلاناميلُسعببروبا

تامو«ه۱۷۷ةنسةَعيوبءه١نرقلابنامُعةيضابأةمئأنميصورخلابعكنبثراولامامإلاوُه)٥(

هلاجرنمنوعبسهعمناكو‹(هيلعهللاناوضر)ه۹۹٠ةنسيفىوزنبليسلاب‹هوبلكيداوباقیرغ

.(هللامههحر)
۱۰:تارجحلاةروس(٦)

م



.بجتسإهانعم:نيمآو؛ميلألاباذعلاب

ىلعهللاةفرعمتابجاولالوأأدقتحناإملعإ

ىلععلطإنمم4‹ملعلاهنمىتأتينمعمباطخ:ملعإ٠فلكملا

مزاجلامكُحلاهنأل٠ملعلاالإيغبنيالهنأىلعهيبنتو«ةلاسرلاهذه

لهو مدقتامك لیلدوأ«ةرورضنعءيشانلا‹عقاوللَقباطُملا
نوكتالاهنألاهنممعأ:ليقو؛معن:ليقف؟ةفرعملافداريمللا

‹تابجاولالوأ:ليقاذك‹تايئزجابالإقلعتالو«لهجاهلبقوال

تابجاولابدارُمْلاو‹هدعبامىلإةفاضإلاب«هقباسءيشلكلو

لانناهلاباطعرخو.عرشلاةهجنمتاجاولايأ‹ةيعرشلا

›"لدعلارصتخم"يفاذك‹عضولاوأ‹رييختلاوأ‹ءاضتقالاب

يفلاق«تابجاولالوأيففلتخإدقو«لقاملاةلابلا:فكتلا

وهو‹اندنعهللاةفرعمتابجاولالوأو:٠ر"دعاوقلارصتخُم"

ءتابجاولالوأيففلتخإ:ضعبلاقو؛نالوق‹رظنلاوأ‹حيحصلا

لوأوه:ليقو.اهيلإلصوملارظنلاوه:ليقو«ةفرعملاوه:ليقف
.هأ‹رظنلاىلإدصقلاوه:ليقو‹رظنلانمءزُج

6فيلكتلا:يأ4هازلالاوُةجحلانأل‹لوألاباوصلانكل

‹ءازجأةئالثيف‹ينالجراولاميهاربإنبفسوينببوشقعيوبأمامإلل‹"فاصنإلاولدعلا"باتإك(١)

‹نرفيلهأنم‹(ه۸:ت)يخامشلادحاولادبعنبديعسنبدمحأسابعلاوبأةمالعلاهرصتخاو

"يراضحلادعُبلا"بانک:عجرملا.هبرجةيرقبهتافوو‹ةريلكهتافْوُمَو‹‹حوننبحلاصفيفعوبآهخيش

.يريبعجلاتاحرفخيشلل

فسوينبدمحمشيفطأخيشلابطقلاريبكلاةماعلاهرصتخا" مالسإلادعاوق"باتيكهبدارُمْلا(٢)

بانکو۳صلاقلاملعلابهونملاصلاخلابهذلا":هامسو‹دعاوقلاةيشاحهعمرصتخاو,يرئازجلا

.(ه۵:تريلاطيجلاىسوُمنبليعامسإخيشلاةمالعلاهفلأ‹ناشلاميظع‹"مالسإلادعاوق"

د



دعبهلسفنيملو‹ةفرعملاهيلعهّللابجوأ‹ملُحلاغلبنملكف
هيلعنيعت.هلقعملسوغلبنملكف:"دعاوقلا"يفلاق؛غولبلا

لهجهعسيو‹ديحوتلالهجهعسيملو‹تادابعلارئاسعمديحوتلا
اهبسبتليملام‹تامرحُمْلالهجو«اهتاقوأءيجتىتح‹ضئارفلا

.(فرصتب)هأ.اهبكترإنملوتيوأ

يفدبعلاىلعهتفرعممدقهللانأملعإ:هنمرخآعضوميفلاقو
لبقةرخآلايفاهنعلاؤسلامدقامك‹تاضورفملارئاسىلعايندلا

تالاؤسلارئاس

الإفيلكتالهنأ٠برغملالهأنمرثكالاف‹انباحصأفلتخاو

.لقعلاالةجحلاوهعرشلانأو‹عرشلاب

نأ(هللامهمر)انتمئأهيلعيذلاو:١رتانايدلاحراشلاق

دحألدجوتالىلاعتهتفرعمنأو‹لسْرلاوبتكلاهدابعىلعهللاةجح

ال‹نيدللملعتلاوباستكإلابهلدجوتامنإو‹رارطضإلابوركفتلاب
الول‹ةجحسيللقعلانأو«ربخُمرابخإو«هبنمهيبنتدعبالإدجوي
ةّجُحهللاىّلَعسانللتوكيالإل:ىلاعتهلوقللسرلاهثعب دعبةّجُك

اوىلاعتوهناحبسهلوقو‹لقعلادعب:لقيملو«ر€لس
الوقعدجونیتح:لقيملو«مرهالوُسَرتقبلیتحَنيبْذعُمانک

وُهَو‹(ھ۷87:تا)يخامشلارماعةملعللَوُهَو‹تانايدلاباتك:يأ."تانايدلاحراش"باتك(١)
ىلعفقأملو‹يشكيودلاهللادبعو‹يقالثلاورمعةمالعلا:نمالكاهحرشو‹ةيضابألاةديقَعيفةركذُم
."يراضحلادعُبلا"هباتكيفيريبعجلاتاحرفةمالعلامهنعمجرت‹امهتافوخيرات

.١٠:ءارسإلاةروس(۳).١١٠:ءاسنلاةروس(۲)
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مهلكمهيلعتماقهللاةجحنأل‹ًالمهُمالقاعدجويملهللانأو

لهجيفدحألرذعالهنأو«ةمايقلامويىلإمدآدهعنم«لسُرلاب
دمحماديبنةشعبلبق‹عمسيملوأعمس‹رفكلاباكترإو‹ديحوتلا

.هأ.اهدعبوي

.عرشلاعبتهفالخبدرواذإف‹عرشلادورو

ترطخاذإ‹هلاعفأوهتافصبهللاةفرعمنإ:يليلخلامامإلالاق
امماهنأل‹لاحىلعهبلهجلاعسيالامم‹لقاعغلابنم«لابلاب

.هأ.لادجالبلقعلالبقنمةجحلااهبموقت

نمءيشلوأ«هلنأ‹اثمهبلقىلعرطخنمف:(هللاهجر)لاقو

<اقلاخوأ‹ابروأ‹اهلإتاثدحملاتانئاكلاعيمجلوأ‹تادوجوملا

لهجايفهلعسويملو‹لاحلايفكلذبهالومِلرارقإلاهمزل«ًربدُموأ
.هأ.لاؤسلاداقعإىلعهب

نمهلهجعسيالامةفرعميفلقعلانأىلع.ةقراشملارثكأو
يبننيدىلعناکنماورذعو‹امامويكلذمهفاذِإ‹ةجحديحوتلا
رصتخُم"يفلاق؛يدمحماديبنثعبمبعمسيملام‹ءايبنألانم
ىلعرذع«يبنةعيرشىلعناكو«انيبنثعبهلصيملنمو:"دعاوقلا
.هأ.ًادحأريملولو‹كرشلايفرذعيالو‹حيحصلا

دعب‹ةريزجلابحاصرذاعلوقبدادتعإالو:تانايدلاحراشلاق

7



وهو٠ر4كبَرنيكيللأامغلبُلوُسَرلااهي»:ىاعتهلوق
لوتفل:لجوزعهلوقو«سنألاونجلانمءالقثلاعيمجىلإلسرأدق
ناو«مهيلإلسرأنمغلبدقهنأهنمملعي«ر4موُلَمِيتنأاَمَفمُهنَع

ةلسارُمْلاوةهفاشملاعمسنمقحيفهنأل‹ًافلتخمغيلبتلاناك

نميبننيدىلعناكنإهلةعسوتلاعمسيملنمقحيفو«ةبتاكُمْلاو

ذإدعباَموَقَلضِلللاناكامو: لاعتهلوقلعمسيىتحءايبنألا

ىلعنکیملنإهرذععطقيو«سر4نوفياممهلييىتَحمُهاَدَح
.هُ.رنيبلالَضيقللبقنمًاوناکنو>:ىلاعتهلوقلنيدلا

رظنيلف‹مادقألاقلازمنمهنأل‹ماقمااذهيفمالكلاانلطأدقو

هيفسيلنمهنأهموهفمو‹رظنلاةيلهأهيفنملديلقتلابيفتكنالو«هيف
حيحصلاىلعكلذكوهو.هناميإيفديلقتلابيفتكيورظنلاةيلهأ

هنألوقنلب‹دلقمْلاناميإبيفتكيالهنأموقلانملاقنملافالخ

.ءافولاعمىلاعتهلضفبجانونمؤم

زجاعلانمقباطملامزاجلاديلقتلانأحصألاو:"ملاعملا"يفلاق
مث؛هناميإةحصعمهكرتنإصاعهيلعرداقلانأو‹هيفاكرظنلانع

امكدحلااذهو:لاق.موصعملاريغلوقلمزاجداقتعإديلقتلاو:لاق

ريغلاعابتإو‹ليلدريغبريغلالوقذخأوهلاقنمدحنمنسحأليق
نأحصألاو:لاق‹ةجحالوليلدريغنمهلوقيامةحصداقتعإو

سيلوأ‹رودنلاةياغيفهنإلاقنملافالخرظنلانعزجعيدقناسنإلا

.١٤٥:تايراذلاةروس(۲).۷٠:ةدئاملاةروس(١)

.١:ةعمُجلاةروس؛١٠٠:نارمعلآةروس(٤).١٠١٠:ةبوتلاةروس(۳)

س٢۳



فيلكتلالقعلصأهعمنملكنإ:لاقنملو‹ًالصأدوجومبوه

.هأ.رظنلاوةفرعملانمنكمتموهف

ريغو,ًاقلطُمحيحص‹بهاذمةثالثدلقُملاناميإيفنأصخلتف

.راتخملاوهورظنلاةيلهأهيفناكنإصاعهنأ:ثلاثلا ًاقلطُمحيحص

؛ًاقلطُميهنلاورمألاوأةفلكهيفامدبعلاهللامازلإ:فيلكتلاو
رمأ:هانعمو‹لوألانيعوهف٠بطاخُملاىلعةفلكلامازلإ:ليقو

.ةقشم:يأ‹ةفلكهيفهيلعامببطاخُملا

كلملاف.ةقشمهيفاممازلإ:فيلكتلاو:"دعاوقلارصتخُم"يفو
‹هبفلكمريغبودنملاو‹ةعاطلاهيلعقشتالهنأل.فلكُمريغ

روُمأمهنأل‹فلكُمكلملاف‹يهنلاورمألاوأ‹هبموزلمريغهنأل

هناف‹هورکمْلاکبدنرمأهبرومأمهنأل‹هبفلکُمبودنمْلاو‹يهنم

باطخمكُحلاو‹هللالعففيلكتلانأ:"لدعلارصتخُم"يفو

ءيعرشلاوهمكحخلابدارملاو٠فلكملالعفبقلعتملاهللا

جرخهللاىلإةفاضإلابو‹ماهفإللريغلاوحتمالكلاهيجوتباطخلاو

توكيدقفيلكتلانأل‹ةحلصملاةهجنمسيلفيلكتلاو‹ءكلذريغب

اميفنيو‹القعبجاووهامهقحيفتبثينأ:ىلاعتهتفرعمىنعمو

٢۳-



يفنو«القعبجاووهامتابثإزئاجلاهقحيفزوجيو«ليحتسُمَوُه
٠هقحيفزئاجوهامزيوجتوكلذك,ًالقع:يأ‹ليحتسُموهام

‹يلقعىلإمكُحلامسقدقو‹رومألاكلتبمكُحْلاوه‹لقعلايف:يأ
:يأ‹.تبثينأ:انلوقو‹يلقعلاب:انهليقكلذلف‹يلقعريغو

تبثيللباقُميفنيو‹لقعلايف:يأ‹القعبجاووهام‹فلكُملا
:يأ‹زئاجلاهقحيفزوجيو‹لقعلايفليحتسيام:يأ«هضيقنهنأل
.هيفنارمألايوتسي:يأ‹همدعوهدوجونكميام

‹تابجاولابوجو:ماسقأةئالثتايلقعلامسقنت:"ليلدلا"يو

بوجو:انلوقو:لاقو.تاليحتسُملاةلاحتسإو‹تازئاجلازاوجو

يفزرغو‹لقعلاهيفبكرو٠فلكُملاقلخهللانإف‹تابجاولا
‹اهيلعءالقُحلافلتختمل‹ةيرطفاهلعجو«ةثالثلامولُعلاهذهلقعلا

ىلعثودحُلاو«عناصىلعةعنصلاو«لعافىلعلعفلاةلالدك
.ثدحم

لقعلايفىوتسااموُه:تازئاجلازاوجو:انلوقو:لاقنأىلإ
لوزنك.«ىرخألانمىلوأنيتلاحلاىدحإتسيل«همدعوهدوجو
:تاليحتسملاةلاحتسإ:انلوقو:لاق؛ربخلاقدصو‹رطملا

ادوجوُمو«تيمايحو‹ةدحاوةلاحيف‹نيسثإنوكيالدحاولاك
الُجرنأول«ةدحاوةلأسمهنمانردقولو«ةدحاوةلاحيف ًامودعم
:القل«ةدحاوةلاحيف«ابرغواقرشنوكيًاسرفاندنعنأ:انللاق
دالبلايفساقنيو‹اذهمكدلبريغيفنوكيهنأ:لاقولو؛لاحم

- ۳۳



‹ةيضاملارصعألايفناكدقهنإ:لاقولو؛لاحُم:القل,ةينالّملا

امريقاقعلاوةيودألايفنإ:لاقولو؛لاحُم:الفل«ةفلاسلاممألاو

يئكلذمتفرعمكبه:لاقولو؛لاحُم:انقل«قفتإهعلمعتسإنإ

‹لقعلاةيضقبهانفرع٠لاحُم:انلق؟مکریغيفمکیلعامفمكسفنأ

غاسنإولفةلاحتسإلايفءاوستايلقعلايفبئاغلاىلعدهاشلامكُحو

لطبتقئاقحلاةلاحتسإواميدقثيدحلاو‹ًافيدحميدقلاناكل‹كلذ

.هأ.لكلا

لقعلانإحيحصلاو‹لقعلايهموللاهذهضعب:لاقمثنمف

يذلا‹هدوجوبجاولانمف‹مولغلاهذههيفتزرغنإ‹طيسبرهوج

اليذلا:يأ‹يلقعلاوهانهبجاولاوضيعبتللنم«هتاذنيعوه
‹همدعلقعلايفليحتسيام:تلقتئشنإو‹همدعلقعلاروصتي

يفهتوبثو‹هققحتسفنىلاعتهدوجونأل‹دوجوملانيعدوجولاو
ملاغعلاو‹ملاعلاثودحهدوجوبوجوىلعليلدلاو‹رمألاسفن

ةريغتمضارعألاو‹۾ضارعأللةمزالُممارجألاو‹ضارعأومارجأ
اهلدبالنذإف‹ثداحريغتُمْلاو‹ريغتُمريغَُمْلامزالُمو‹ةدهاشملاب
رؤدللاعفدتاثادحملاهيلإدنتست‹هتاذلبجاوثدحمنم

ةبترمبهيلعفقوتمءيشىلعءيشلافقوتوهفرودلاامأ‹لسلستلاو

نيثدحملانملكمدقتهيلعمزليهنأل‹لاحمرودلاو‹بتارمبوأ

ىلعلكمدقتمزليو‹نييفانتمنيبعمجكلذوءهنعهريخأتو‹رخآلاىلع
بيترتوهف:لسلستلاامأو‹هسفنىلعءيشلافقوتوهريخأتو‹هسفن

.هأ.هلةياهنالامغارفىلإيدويهنأل؛لاحموهوةيهانتُمريغرومأ

٢۳-



تاواَمّسلاَقَلَخيذلاسيلوأ>:ىلاعتهللاوهاهثدحمو
‹ىر4ُميلَعلاقالخلاَوُهَوىّلَبمُهَلِمَقْلخَينأىلعراقبضرألاو
ىلإجاتحيال٠قالطإللاىلعينغهنأ:ىنعمب.هتاذلهدوجونأو

لب«ادوجومهنوكيضتقيءيشلال‹هتاذلهدوجوینعم.‹امءيش

بجاولاوه.هتاذلدوجولابجاو:ضعبلاق‹هتاذلتباثهدوجو

فالخبتاذلاثيحنمهدوجولايضتقُمنوكياموهو.تاذلاب

‹تاذلاتسيحنمال«هدوجولًايضتقُمنوكياموهو«ريغلاببجاولا
اليذلاوه«هتاذلدوجولبجاوىرخأةرابعبورخآرابتعايل
.هأ.ادوجومالإلقعلاهروصتي

ريسفتوهف‹قالطإلاىلعينغهنإىنعمبهنإ:انلقكلذلجأنمف
ىلإالو«صصخشمىلإجاتحيال:يأ‹هتاذلهدوجونأو‹انلوقل

‹هلثمناكل‹«كلذكناكولو‹ثداحلاتافصنمكلذنأل‹لاحُم
هيلإرقتفييذلاوهلب‹ءيشىلإهدوجورقتفياليذلاينغلاهنأ:يأ

يضغلاوُههللاِهَللاىلإُءاَرَقفلامتناسانلااهُيأايل:هاوسدوجوملك
:یلاعتهلوقنمسبتقُم«4ٌءيَشهلئمكسيلل:هنإو)4ٌديِمَحلا

يفءايشألانمءيشهلثمكسيل:يأ۳٠رهکٌءيَشهلئمکسيل

رئاسکتسيلهتاذنأ:ینعمب‹لعفيفالو‹ةفصيفالو‹تاذ

تسيلهلاعفأنأو‹هريغتافصكتسيلةيلعلاهتافصنأو‹تاوذلا

.تاثدحملارئاسنمهريغلاعفأك
.۸۱:سیةروس(١)

.١٠:رطافةروس(۲)

.١٠:یروشلاةروس(۳)

٢۳-

 



:اولاق‹¢ٌءيَشهلئوكسيلل:ىلاعتهلوقدنع:"فاشكلا"يفو

<هتاذنعهيفننوديريمهو«هلثمنعلخبلااوفنف‹لخبيالكلثم

هوفناذإمهنأل‹ةيانكلاقيرطهباوكلسفكلذيفةغلابملااودصق

<هنعهوفندقف‹هفاصوأصخأىلعوهنمعو‹هدسمدسينمع

:كلوقنمغلبأناك‹ممذلارفختالبرعلا:يبرعللكلوقهريظنو
نوديري‹هبارتأتغلبوهتادلتعفيأدق:مهلوقهنمو‹رفختالتنأ

.هغولبوهعافيإ

مهيفولإ:بلطُمْلادبعايقُسيفيفيصتسبةقيفرثيدحيفو

بابنمهنأملعاذإف.هبيطوهتراهطىلإدصقلاو‹هتاذلرهاطلابيطلا

سيلل:هلوقنيبو‹ءيشهّللاكسيل:هلوقنيبقرفعقيمل‹ةيانكلا
ناترابعامهنأكو.‹اهتدئافنمةيانكلاهيطعتامالإ«چٌءيشهلئمک

:لجوزعهلوقهوحنو«ةلئامُّمْلايفنوهو‹دحاوىنعمىلعناتبقتعم

روصتريغنمداوجوهلب:هانعمناف«ر ناْطوُسِبَمُةادَيلبف

ائيشنودصقيال‹دوجلانعةرابعتعقواهنأل«اهلطسبالو«دي

يفاذهلمعتسإكلذكف,هلديالنميفاهولمعتسإمهنأىتح‹رخآ

.ها.هللثمالنمو‹لثمهلنم

ريسفت‹هدعبامواذه٠.تاوذلارئاسلةفلاخُمةيلعلاهتاذنأ:يأ

ةصاخلاهتقيقحءيشلاتاذو‹4ٌءيَشهلئوكسيلل:ىلاعتهلوقل

.وهوهاهبيتلا
.١١:ةدئاملاةروس()
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ظفلو:لاق‹هنعربخيوملعينأحلصياموه:ءاقبلايبأيو

وهو‹هبفيقوتلادروامىنعمهنكل‹فيقوتلاهبدريملنإوتاذلا

هبموقتيذلادوجوملا«ىلاعتهقحيفسفنلاىنعمذإ«سفنلاوءيشلا
موقيامىلع.ةغللايفناقدصيامهنأعمتاذلاكلذكف.تافصلا

لثم‹هسفنىلإءيشلاةفاضإنم‹هللاتاذيفةفاضإللانوكتف‹هسفنب

‹دوجوملاو‹ءيشلامساقالطإزوجيهنأمث:لاق«لجرلاندب
:يوانملالاق:لاقمث؛ىلاعتقحلل‹ةيسرافلاوةيبرعلاب‹تاذلاو
لكلةمزلتسملاةيمويقلانيعلاو‹ىمظُعلاةقيقحلايهةيلعلاتاذلا

كاكفنإلالبقيالامازلتسإ‹لامجولالجلكيف‹ةيسودقةيحوبس
أ.ةتبلا

هنإف.تافصلاهبموقتيذلا:هلوقالإ‹قفاومهلكهرهاظ:لوقأ

‹اهعيجج:يأ‹تاوذلارئاسوعجاريلفبهذملاىلعرظنلحم

ناسلو‹هلاحناسلبيدانيلكلاناف‹يلفّسلاويولعلاملاغلايهو

هنأو«دحاوهنأىلعلدتةيآهلءيشلكيفو«هللاالإهَلِإالهلاقم

نعهزنموهف٠كلذنعانبرىلاعتف,هلثمناكلئيشىلاعتهباشول

.يواسملاوهيذلادنلانعو«ةيهاملامامتيفكراشملاي‹لثملا

‹داحتالانعىلاعتهداعبإ:هبدارُمْلاو‹«سيدقتلاكداعبالاهيزنتلا

.فاصوألاعيججيفيواسملالشملاو‹ءايشألانمءيشيفهريغعم
.ليقاذك.ةقيلخلاعيجنملثمهلل:لوقينأدحأرساجتيملمثنمف

مثنمف٠لثملانمصخأ:يهف‹هيبشلاو‹دنلاو‹ريظلاامأو

- ۳۷



اذهو‹صخألاويوانملايفداحتالاءافتنإل‹لثملادعبدنلابءيج

غلبيالهنأو مدقتامك-4ٌءيَشهلئمكسيللل:ىلاعتهلوقلريسفت
الو‹برقمكلمال:يأ,هقلخنمدحأهبةصاخلاهتقيقحهنكىلإ

‹هيلإلوصولا:ءيشلاىلإغولبلاو‹بختنمقيدصالو‹لسرُميبن

‹هسفنلإهبةصاخلاهتقيقحةياغىلإلصيال:يأ.ةياغلا:هنكلاو

هبكفرعامبهفرعتنأالإ‹لطابلاضحمهتقيقحنعثحبلانأو

باوجلاناكول:(هيلعهللاناوضر)يليلخلامامإلالاق

تباجأو‹هسفننعىلاعتربخأل‹تانكمُملانملئاسلتاذلانع

قعاوصيعدتست‹ماكحألاحوضودعبهيفةرباكُملاف‹هلسُرهب

.(فرصتب).هأ.ماقتنإلا

رظنقوفيهيتلا‹ةصاخلاهتقيقحنعشيتفتلاامأو:لاق

نعهلقنهأ.تنعتمهنعلئاسلاو‹هيلإليبسالامعشيتفتف٠لوقعلا

.فاشكلا

‹زيحتمريغدوجوم:يأ‹تاوذلاكالتاذاهنأهبملعلاةياغو

كرديالو۽مسجالو‹لکشيدذبسيلهناحبسهنإف‹زیحتمبمئاقالو

مدعنممزليالووُالإهللافرعيال:ليقاذهلو‹مسرالو‹دحب

كلذلو‹مومذمالحودمّمكلذنعزجعلاذإ‹روذحمىلاعتهتفرعم

مامإلالاق‹كاردإكاردإلانعزجعلا:يشرقيدصلانعليق

سفنلانإ:‹١ر"هبرفرعهسفنفرعنم":يهلوقدنعيليلخلا

.قحلملارظنا(١)
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٠يبيغيهْلِإرمأيهو«ريسفتلاضعبىلع:يأ«حورلانعةرابعانه
تاذلاةفرعمبفيكف‹هسفنفرعيملاذإو‹اهتفرعمىلإدبعلاغلبيال

تناكاذإمث:لاق«هيلإليبسالامكلذف‹هيلعيهامىلعةيهلإلا

.اهسمتالو‹اهعمستالو‹اهارتالتنأو‹كيبنجنيبيتلاكحور

الو‹كمهفاهغلبيالو‹كبلقباهمهوتتالو.اهمشتالو‹اهقوذتالو

اهنأالو‹هنماهرارقتسإالو‹كدسجباهلاصفنإواهلاصتإةيفيكفرعت
ريغىلإ‹دعبأالو‹هنمءيشىلإبرقأيهالو‹هتحتالوهقوف

‹مسجْلاباهفصونعةهزُمةيهلإلاتاذلانأملعتكلذبف.كلذ

‹ةكرحلاو‹لوزنلاو‹ءالعتسإلاو‹لكشلاو‹لولحلاو«ضرعلاو
نعو‹اهدعبوةفاسملابرقو‹لاصفنإلاو‹لاصتإلاو‹نوكسلاو
كاردإو‹ركفلاةطاحإو‹سايقلاومهولاغولبو«ساوحلاةسامم
.(فرصتب)هأ.اذهوحنو‹رصبلا

امنإ:هلاعفاوهتافصبهتفرعم.هقلخلهبملعلاامنإو
,لافأوهتافصبهايمهتفرعمبلإهقلخمعيليأ‹رصحلاديفت

هتافصعيمجبًافراعنوكينأفلكمُلامزليالو‹هتاذبهتفرعمال:يأ

‹هيفرظنلابابهلحتفينألبق‹هتردقيفالو‹رمألالوأنم«‹یاعت

‹هريغوأ‹لالدتسإوأ‹ركفتبهبلقيفكلذىقلأ‹هيلتبينأدارأاذإف

فرعومهفاذإف‹امهجوبهغلبوأ‹اولتمهعمسوأ‹ابوتكمهدجوولو

‹راكنإلاوكشلاولهجلاقاضو‹ةجحلاهيلعهبتماق,هانعم

توبثلةيفاكتناك‹ةجحلاهيلعتماقةفصيأبو,رارقإلابجوو

‹اهريغهلاببرطخيملام‹املسُمناكاهبرقأاذإف هقحيفمالسإلا
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ضقتالإو٠ةجحلامايقدعبرقأنإف‹راشيحهلهجعسيالامم

.كشوأدحجبكلذدر‹همالسإ

نمناف‹هوجونمىتأتيتافصلاتوبثىلعلالدتسإلانأملعاو

زوجيلههنأ‹هبلقىلعرطخمث‹دوجولابجاولةيهلإلاتوبثملع
يضنهيلعبجو؟لئاذرلاوأصئاقنلانمءيشبفصتينأهّلإلااذهيف

-ًالثمفصتإنمنألهللاتافصنمتسيلاهنأللاحلايفكلذ

.هللايسيلهنإف«دلولاو‹ةبحاصلاو‹فعضلاو‹زجعلاو‹ثودحاب

‹ملعلاهلتبثيالشم_لهجلايفنبهنألهتافصلتابثإهوحنواذهيفو

.اذكهوةردقلاهلتبثتزجعلايفنبو

تافصلابفصتيلهالشم-هلاببرطخاذإ:يناثلاهجولاو

فصتإاهبفصتيملنمنأل‹كلذكهنأبملعلاهيلعبجو؟ةديمحلا

وأ.مويقوأ«يحوأ‹ميكحوأ«ميلعهنأهلاببرطخاذإف‹اهدادضاي

اهبفصتيملنمنأل«كلذبهفصينأالإهعسيمل‹رداقوأ‹ديرم

سيل٠تافصلاكلتدادضإبفصتملاو‹اهدادضإيفصتينأدبالف

.هلي

تاثدحمللقلاخهنأملَعنمف‹هلاعفأيفرظنلا:ثلاثلاهجولاو

٠تامأوىيحأ‹اهنجو‹اهسنإ‹اهشرفو‹اهشرعو‹اهكالمأ‹اهلك

ةدارإنمالإنوكيالاذهلثمنأملَع‹ءاشاملعفو‹عنموىطعأو

‹هعنصلنقتمريغًالهاجناكل‹كلذكنوكيالنأ.زاجولهنألاذكهو

سس



يليلخلامامإلانعهأ.ةيافكهسفنيفرظنلابو.هلعفىلعرداقالو

.(فرصتب)

نأبجياممو‹راصتخاللاموراهاتكرت‹رخأهوجوتمتثو

نأ‹بوجولاىنعممدقت‹هدوجوللوأال:ىنعمب‹اميدقنوكي

لوأال:ىنعمبرسفو‹اميدقىلاعتهنوك:يأ‹اميدقنوكي

مدقلانأل‹دوجولاحاتتفإمدعوه:مهضعبهلاقامهانعمبو‹هدوجول

ال‹هتاذلهمدقاموهوانهدارملاوهو‹يتاذلامدقلاىلعقلطي

.نامزألاوراصعألاهيلعتلاوتاموهو‹ينامزلامدقلا

وهيتلاةيلزألا:ىنعمب‹ئرابلاقحيفمدقلاو:ءاقبلايبأيفو
كلذناف‹نمزلالواطت:ىنعمبال‹حتفتسمريغ‹هدوجونوك

ىنعممدقلاسيلو‹ر ميدقلانوُجرُعلاك: تاثدحمللفصو

مدقبميدق‹ًاضيأىنعملاكلذلوقتنأكمزليف‹تاذلاىلعادياز

.ها.ةياهنريغىلإلسلستيف‹هيلعدئاز

اتخإ:ملاعملايفلاق؛ىركقَحلاَصَحصَحآلال:لوقأ
الىلاعتهتاذسفن:يأ‹ةيسفنالةيبلسةفصىلاعتهمدقنأنوققحملا
دوجولاىلإاذهىلعهعجرمو‹رخفلاوينالقابللًافالخ‹اهيلعدئاز
افالخ‹تاذلاىلعدئازهنأ:ىنعمبةيونعمةفصالو«ًالزأرمتسملا

‹هنودبتاذلالقعتةحصبف:لوألاامأ؛امهنملكدرو.يرعشألل
هيلعمزلياملف:يناثلاامأو؛هنودبتاذلالقعتاليسفنلافصولاو

.۱٥:فسويةروس(۲).۳۹:سیةروس(١)
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هأ.ىنعمابىنعملامايقو«لسلستلانم

تاقوأتابنإ‹هللوأالدوجومتابثإ:لاقيال‹راصتخاي

كلذو.تاقوأيفالإدوجورارمتسإلقعُبالذإ‹اهلةياهنالةبقاعتُم

تاقوألا:لوقنانإل«لطابوهو«اهللوأالثداوحتابثإىلإيدؤي

هنراقمىلإفيضأدوجوملکو«ادوجومنراقتتادوجومنعاهبربعي
نعتاقوألابريبعتلا‹تاداعلايفرمتسملاوهتقووهف‹دوجوم
‹تقولاىنعميفكلذنيبتاذإف‹نيديدجلابقاعتو‹كلفلاتاكرح

قلعتيملاذإ‹رخآدوجومهنراقينأءيشلادوجوطرشنمسيلف
ردقو‹تقوىلإدوجوملكرقتفاولو‹ةيلقعةيضقيفيناثلابامهدحأ
التالاهجىلإرجيكلذو‹تاقوأىلإترقتفال‹ةدوجومتاقوألا
هدوجوبدرفنم‹ثداوحلاثودحلبقهناحبسهللاو‹لقاعاهلحتفي
.ءاقبلاوبأىهتنإ.ثداحهنراقيال‹هتافصو

؛رضحأاهنألةرابعلاهذهانرتخإامنإو‹"ملاعملا"يفامبهانعمبو

هثودحو‹ًاثداحناكلًاميدقنكيملولهنأ‹همدقىلعليلدلا:اولاق

-مدقتامكلاحملكلاو‹لسلستيوأروديف‹ثدحمىلإرقتفم
نوكىنعممدقت‹ابلاغكلذكهتافصيقابولب‹هيبلسةفصهمدقو

نعةيلوألابلسلب‹يناعملانمىنعمسيلهنأو‹ةيبلسةفصمدقلا
.ةيلعلاتاذلا

¬ هتیرخالرخآالالو‹هتيلوأللوأالىنعمو:"دعاوقلارصتخم"يو

اقيس:يأ«مهئانفوقلخلادوجوبسحب«ةيرخآوةيلوأهلنأ
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.هأ.ءاقبلاكلذلرخآالو‹قبسلاكلذللوأالو‹ٌءاقبو

هللاںاوضر)يليلخلامامإلالاق‹؛ابلاغكلذكهتافصيقابولب

نأنسحيالذإ‹بابلااذهبصخأةيلامكلاهتافصنأملعإ:(هيلع

يضتقيال‹ةيلوألاو‹مدقلاو‹ةيلزألابهفصوف٠باوجلايفهريغبلاقي

هتوممدعنعةرابع:ءاقبلاوةايحلاو:لاق؛هنعثودحلايفنالإ

ءانفلايفنو‹هيهانتمدعنعةرابع:ةيرخألاو؛هلاوزوهرييغتو.هئانفو

يناثلانعههيزنتوةرثكلابلسنعةرابع:ةيدحاولاوةيدحألاو؛هنع

نأ٠ثودحلايفنامهنمدارملانوكينأامهيفزوجيوثلاغلاو

.هأ.كلذكدحألاو,هلبقءيشالامدحاولا

٠مهضعبلافالخرصحتتالاهتايئزجةيبلسلاتافصلا:يروجابلالاق

نمدبال‹اهدضاهبلسعمتافصلاضعبنأل‹ابلاغ:انلقامنإو

اهقلعتنمدبال‹زجعلااهبلسعماهنإف‹ةردقلاكرخآرمأباهقلعت
نأل‹هدوجولةياهنال:ىنعمب‹قابهنإو‹كلذيفرظنيلف‹رودقمْلاب
بجياممو:يأ‹قباسلامدعلازيوجتبجويقحاللامدعلازيوجت

لوقهانعمبو‹دوجولاةياهنمدعبهاترسفدقو‹قابهنأىلاعتهل

‹ءاضقنإلاىلعقلطتةيرخآلاو:لاق؛دوجولاةيرخآمدع:مهضعب
.دارملاوهو‹ءادتبإلا:ىنعمب‹ةيلوألاىنعملااذهباهلباقيو

قحليالهنأ:ىنعمب«ًايقابانبرنوكينأبجي:"ملاعملا"يفو

؛هدوجولقحاللامدعلابلسوهىلاعتهلءاقبلاو:لاق؛مدعهدوجو

.هأ.ءاقبلايفةررقممدقلايفةقباسلابهاذملاو:لاق

کک



‹ةيسفنةفصءاقبلا:نالوقيرخفلاوينالقابلانأىلإريشي:لوقأ

ىلعةدئازةفصءاقبلانإ:لوقييرعشألانأو‹ىلاعتهتاذسفن:يأ

. مدقتدقو دودرملكلاو‹تاذلا

قوحلردقولهنأ,هلءاقبلابوجوىلعليلدلاو:ًاضيألاق
‹مدعلاودوجولالبقتةيلعلاهتاذتناكل‹كلذنعىلاعتهلمدعلا

هلوبقنكل.اهلبقتىتحةفصبهتاذفصتتالو‹امهبهفاصتإضرفل
هتاذىلإةبسنلابدوجولاووهناكلهلبقولذإ‹لاحممدعللىلاعت

راقتفإمزليف‹فلختيالوفلتخياليسفنتاذلللوبقلاذإ‹نايس

فيك‹اثداحنوكيف‹زئاجلامدعلاىلعهحجريدجومىلإهدوجو
نأ‹ناهربلااذهبكلنابف‹همدقبوجويعطقلاناهربلابتبثدقو

.ادبأءاقبلابوجومزلتسيمدقلابوجو

:يأ‹قباسلامدعلازيوجتبجويقحاللامدعلازيوجت:انلوقامأ

مدعلاقوحلزاج«لازيالاميفةيلعلاهتاذلمدعلاقوحلزاجاذإهنأ

.لزألايفهل

توبثبجوي٠قحاللامدعلازيوجت:اضيأ"ملاعملا"يفلاق
ريغقفاوملابهسكعو.ءاقبلابجاوميدقلانأ:ينعي‹قباسلامدعلا
‹ءاقبلاهلبجيميدقلك:لوقتوأ‹ميدقبسيلءاقبلا‹بجاولا

ىلإريشي‹ميدقبسيلفهؤاقببجيالاملك4‹قفاومڵاباضيأهسكعو

٠همدعلاحتسإهمدقتبثاملك:يهو‹لبقنماهركذةيلكةدعاق

ء‹قباسلامدعلازيوجتبجويقحاللامدعلازيوجت:انلوقىنعموهو

س٤٤



.ةهجيفوأءهلايذاحموأهبامئاقوأ«مرجنوكينأهرمهنأو

نعههيزىتىاعتهلبجياممو:يأ«اقلطُمهيلعليحتسيبيكرتلاف

ةفصزيحتلانألزيحتملاوُمرجْلاو‹هيزتتلاىنعممدقتوةيمرجلا
‹مرجْلابامئاقائيشنوكي:يأ«هبامئاقوأ:ىنعمو‹مرجللةيسفن

وأ:يأ‹هلايذاحموأ‹ناوكألاوناولألاك«ضارعألانم:يأ
وأ:يأ«ةهجيفوأ«هئازابوهنماييرق:يأ«مرجللايذاحمنوكي
.نيميو‹تحتو‹قوف‹تستاهجلاو‹ةهجيفبرلانوكي

كلذلف‹ءبكرملاصاوخنمكلذلكو,افقو«مادقو‹لامشو
.ًاقلطمهيلعليحتسيبيكرتلانإ:انلق

نوكينأامإولخيالف‹امسجعناصلاضرفول:'ملاعملا"يفو

دوينألاحتسإ«يهاضيالناكناف,هتفريغوأاهاتمسج

٠ماسجألانمهريغدوجوعنميكلذنإف٠تاهجلاعيمجنمهانتُمريغ

زوجيف.تاهجلاضعبنمًايهاتُمضرفلااذهيفنوكينأنمدبالف
نأل ىرخألاةهجْلانمهيهاتهنممزليو‹ةيهانتملاةهجلاىلإهتكرح

‹ىرخألانمغرفدقوالإةهجنملغشيالفلغشوغارفةكرحلا
مزلل.رٹکأفنیئزجنمابکرُمناکولفاضیأو؛ةلاحمالهيهانتبجيف

‹هّلِإلاتافصنمامهوحنوةردقلاوملعلاةفصهنمءزجلكبموقينأ

يفصصخمىلإراقتفإلامزليالعلو‹هللاريغميدقدوجوةلاحتسإل

تافصلامایقنکل٠ضعبنودهبتافصلامايقب‹ءازجألاضعبحيجرت

.هلالادادعتنمبجويامل‹لاحمءْزُجلكب

.امرُجنوكينأىلاعتهقحيفلاحتسااذإو:اضيأهيفلاقو
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‹مارجألاتافصنمامُهنيذللا‹ربكلاورغصلابهفصولاحتسإ

هنأىنعمب‹هسفنبمايقلاهلبجنيو,اقلطُمريغتلاىلاعتهيلعليحتسيو

٠.صصخمىلإهراقتفامدعامأ‹صصخمىلإالو‹لحمىلإرقتفيال
امأو‹هتاذنبيعيهيتلا‹هتالامكرئاسلوهتاذلءاقبلاومدقلابوجولف

ذإ:لاق؛ةلماكلاتافصلابهفاصتإبوجولف‹لحمىلإهراقتفامدع

نمءيشبفصتتالةفصلاو‹ةفصناكللحمىلإًارقتفُمناكول

نمىلوأةيهولإلابنكيمللحمىلإًرقتفُمناكولاضيأو‹تافصلا
هلالايفددعتلامزلناهالإامهنأضرفنإف‹هيلإوهرقتفايذلالحما

.لطابوهو

دوجوىلعةيعطقلانيهاربلاتماقدقةلمجلابو:اضيأهيفلاقو

‹هسفنبىلاعتهمايقىلعو.ةينسلاتالامكلابةفوصوملاةيلعلاتاذلا

‹ماهوألايففيكتيو‹لابلابرطخياملكلهتلئاممةلاحتسإو

فصتاول:لاق؛ثداوحللهتلئامممزلياملكبهفاصتإةلاحتسإو

‹اهضارعألوأ‹مارجأللهتلثامممزلل‹قبساممءيشبلجوزعانالوم

قبسدقو‹ثودحلانمامهلبجياميفامهيواسينأمزليكلذو

.هأ.هئاقبوهمدقبوجو

.كرتلاولعفلا

‹راتخمْلاوهف‹لعفيملءاشنإو‹لعفءاشنإيذلاامأو؛ىرخألعفي

ا



:"لحتلاوللملا"بحاصلاق:لاقنأىلإ؛ارداقنوكينأهمزليالو

عمالرثؤيوأ‹رداقلاوهورثؤيالنأزاوجعمرثؤينأامإرثؤملا

‹بجومامإورداقامإرثؤملكنألدف‹بجوملاوهورثؤيالنأزاوج
رثؤيالنأو‹ةراترثؤينأحصييذلاوهرداقلا:اولاقاذهدنعف

لخدياللاحملاو:لاقنأىلإ؛ةفلتخملايعاودلابسحب‹ىرخأ

؛ملظلاىلعةردقلابىلاعتهللافصوينأزوجيالف‹ةردقلاتحت

.هأ.هنعزجعلايفن‹يرابلاةردقنمدارملاو:لاق

ءيَشلكىلَعهللانأل:ليقفيكتلقنإف:"فاشكلا"يفو
لعفو‹ليحتسملاكرداقللهبقلعتالامءايشألايفو٠ىرريق
٠ًاليحتسملعفلانوكيالنأرداقلادحيفطورشم:تلق‹رخآرداق
نيرداقنيبلعفلاامأو:لاقنأىلإ؛هسفنيفىنثتسمليحتسملاف

.هأ.هيففلتخمف

‹رداقلاركذدنعهسفنيفىنشتسمليحتسملاف:هلوق:ديسلالاق

ىنثتسمهتاذلبجاولاكلذكو‹لقعلاةنيرقبصوصخمماعهنأديري

٠باوجلاولاؤسلايفليحتسملابدارأ:ليقمثنموء-اضيأهركذدنع

؛اعمبجاولاوعنتمملالوانتيف‹هسفنيفهبةردقلاقلعتليحتسيام

ناتردققلعتتنأنكميله:يأ,هيففلتخمف:هلوق:لاقنأىلإ

‹اضيأهلًارودقمهريغرودقمنايكنكمأنابف؟الوأرودقميًاعم

.هأ.ةيآلامكُحيفًالخادو

.۹٢٢۲:ةرقبلاةروس(۱)
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لاعفألاعفألانأ‹هبهذمىلإ"فاشكلا"بحاصراشأ:لوقأ

‹ًاطخوهو‹ئرابلاةردقتحتلخادتالةيرايتخإلاتاقولخملا

اهيلإقاتشيةطرواهنإف‹نيرداقنيبرودقملاامأو:هلوقضعبلاق

هبقلعتتنألاحتسإ‹دبعلاةردقهبتقلعتامنإنودقتعيذإ‹ةيردقلا

قلاخةردقنعاهبلعفلاينغتسيف‹ةقلاخدبعلاةردقنأل‹برلاةردق

.ها.رخآ

الإاهلريثأتالةردقلانأكلنابتساف-هللاءاشنإ-ًابيرقءيجيسو
نكمملاداجيإاهبىتأتيةفصاهنإ:مهضعبلاقاذهلو‹نكمملايف

عناصلانكيملول:"ملاعملا"يفلاق؛ةدارإلاقفوىلع‹همادعإو
ناكلارداقنكيملولهنأةمزالملانايبو‹هدجوأاَمِلارداقملاعلل

دجوملانأرمدقو:لاق«كرتالولعفهنمىتأتيالزجاعلاو‹ًازجاع

:يأ«سكعلابوكرتلانعالدبلعفلاهنمحصييذلاوه‹رايتخإلا
النأ:انلوقبدارملاو‹هلعفيالنأو‹ءيشلالعفينأهنمحصي

.هأ.مدعلاىلعهيقبيلب‹دوجولاىلإلعفلاجرخيالنأ‹هلعفي

‹رايتخإلابلعافملاعلادجومنأو:يأ«ةعيبطالوةلعبسيلهنأو
داجيإلاامأ:"ملاعملا"يفو؛ةعيبطالوةلعبسيلرايتخإلابلعافلاو
وأةلعلانوكتنأمزليالف.حصولةعيبطلاوةلعلاداجيإكتاذلاب

رايتخالابداجيالاف,ةملاعالو‹ةيحالو‹ةديرمالو.ةرداقةعيبطلا
الةلوهستافصلاهذهتابثإهعملهس.ةعطاقلانيهاربلابققحامل

ةعيبطملاعلاعناصنأضرفاذإ:هيفلاقو؛رظنريبكىلإاهعمجاتحي
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ناكنإف.نيتثداحوأ‹نيتميدقانوكتنأامإ‹ولخيالف.ةلعوأ

الموزللابوهامنإ‹ةعيبطلاوأةلعلالعفنأل‹ملاعلامدقمزل‹لوألا

ناهربلابتفرعدقو‹همزالمدقبجويموزلملامدقو«رايتخإلاب
مزليف‹ىرخأةعيبطوأةلعىلإرقتفإيناثلاناكنإو‹ملاعلاثودح

‹لاحمنيتثداحامهنوكف‹لاحمامهالكو.لسلستلاوأرودلا

دقف‹مدعلارمتسملاحملاو‹لاحمامهيلعفوقوملاملاعلادوجوف

نألصاحلاو:لاق«كلذبذكينايعلاو‹ملاَعللمدعلارارمتسإمزل

‹نيتثداحوأ‹نيتميدقةلعلاوةعيبطلانوكنمنيروكذملانيمزاللاالك

نأنيعتفاضيألطابامهادحإعناصلانوكوهوموزلملاف‹لطاب

.هأ.بولطملاوهو‹رايتخالابًالعافنوكي

:يأ‹نكمملايفرطدحأحيجوت:هانعمو‹اديرمنوكينأو

نوكينأبجيو:يأ‹نيزئاجلانيفرطلادحأبثداوحلاصيصخت

.ًادیرُمیلاعتهنوک:يأ«ادیرم

ةهاركلايفانيىنعمةدارإلا:يأءاهدحيف‹«ءاقبلايبأيفو

لوعفملاصاصتخإبجويىنعماهنإ:ليقو:لاقنأىلإ؛رارطضإلاو
تقونمىلوأهدوجوتقوناكاملةدارإلاالولهنأل‹هجونودهجوب

اذإةدارإلاو:لاق؛اهاوساممىلوأةيفيكالوةيمكالو«رخآ

:لاق؛ًادبملانودمكُحلاوهو‹ىهتنملااهبداريهللايفتلمعتسإ

رودقملايفرطدحأحيجرتهنأقحلاو‹ىلاعتهتدارإىنعميففلتخاو
ىلاعتهللاةدارإنإمث:لاق؛هجونودهجوبهصيصختو‹رخألاىلع
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يللاهتمكحريغيهلب«انتدارإكهتاذىلعةدئازةفصتسيل

هملعنيعهتمكحو.هجونودهجوىلعلعفلاعوقوصصخت

.لمكألابيترتلاوحلصألاهجولاىلعملاعلاماظنليضتَقملا

.مدقلايفةردقلاوةدارإلادوجوةرورضنممزليالو:لاقنأىلإ

.قلعتموحنىلعاهقلعتواهتاقلعتميفددعتلاو‹امهبصصختياممدق
تاذىلعةياهنلابلسبىنعملاوهو«اهبءاضتساواهلباقامبسمشلا
بلسبامإو٠تاذلاتافصنمةدارإلاريغيفاذكو‹دوجولابجاو

نمةدارإلاهبقلعتتنأحصياميفتاقلعتلاىلإرظنلاباهنعةياهنلا

ءارمالاذهو‹لعفلابهانتُمريغهنإال‹ةوقلابهلةياهنالف‹تازئاجلا
.هأ.هيفانيلیلدالوهيف

وهو«ًاديرُمىلاعتئرابلانوكينأبجي:"ملاعملا"يفو
؛نكمملايفرطدحأحيجرتاهبىتأتيةفصيهيتلا‹ةدارإلابفوصوملا

؛‹هقحتتسامىلعاهقلعتب:يأ‹قلعتلااهبىتأتي:انلوقىنعم.:لاق

الو‹هدوجوبملاعلاصتخاامل«ًاديرُمئرابلانكيملولو:لاق

امإمزليف‹ةرئاجلااهضئاقننعالدب‹نامزالو‹ةفصالو‹رادقم

ىلاعتهللا:لوقنانإكلذنايبو‹همدعرارمتساوأ‹ملاعلامدق
ناك‹كلذكناكنملكو«نيزئاجلانيفرطلادحأبثداوحلاصصخ

املهنأىفخيالذإ‹ةحضاوفىرغصلاامأ«ًاديرُمىلاعتهّللاف‹اديرُ
امهدحأبجيال‹ءاوساهيلإةبسنلاباهمدعوتانكمملادوجوناك

صصخيذلاوهىلاعتهنأمث‹ءاوسلابنازئاجامهلب‹ليحتسيالو



فرطلاىلعهقبيملو‹دوجولاوهو‹هيلعنيزئاجلانيفرطلادحأب
رادقمىلعهدجوأاذكو‹مدعلاوهو‹اضيأهيلعزئاجلارخألا

‹زئاجلارخآلانمالدبرادقملاكلذباضيأهصخف؛هتاذيفصوصخم

يفدوجولابهصصخاذكو«هنمرغصأوأكلذنمربكأنوكينأوهو
نعالدب.اذكةنسيف.اذكرهشيف‹اذكموينم,اذكةعاس

رئاسبقلعتياماذكو.‹هنعرخأتملاوأ‹كلذىلعمدقتملادوجولا

نايبامأو‹ةلباقمىلإهكرتنعالدبكلذنمعونبصخ‹ضارعألا
‹لاحمحجرُمريغبنييوتسملانيفرطلادحأعوقوحيجرتنألف؛ىربكلا
نأهيلعمزليهنأل‹نكمملاكلذسفنحجرملانوكينأليحتسيو
دوجولاهلحجرتنإهنألفاضيأو‹رمامكاحجار«هتاذلايواسمنوكي
مدعلاهلحجرتنإو‹همدقمزليف‹هتاذلدوجولابجاوناك«هتاذنع

يتاذلاحجرملانأل‹ادبأدجويالف‹همدعرارمتسابجو«هتاذنم
اجراخحجرملانوكينأنيعتف‹لطابنيمسقلاالكو‹همدععنتمي

نكمملاصاصتخالحجرمالنأيضتقيربسلاو«هلعافةهجنمهنع

يهو«ةدارإلابهلباقُمنعالدبتازئاجلاوأ‹هيلعنيزئاجلادحأب

.هأ.زئاجلاكلذلعفو‹لعافلارايتخإ

«ءايشألاهناقتاليلکوأيئزُجءيشلکيامِلاَعىلاعتنوکينُو

فاشكلا"يفو؛.0)چْميِلَعءيشلكيوُهَو»:ىلاعتهلوقلو:يأ
ريغنم«امكحُمًايوتسُمًاقلخنهقلخمثنمفةيآلاهذهىلع

مهعفانمواهلهأتاجاحبسحىلع‹ضرألايفامقلخعم‹توافت

.۴:ديدحُلاةروس؛۱۹:ماعنألاةروس؛٢۲:ةرقبلاةروس(١)
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هآ.مهحلاصمو

لمتحيالثيحب‹ءيشلاكاردإملعلا:"لدعلارصتخُم"يفو

تافصلانمملعلانأل.‹تاذةفصميدق‹نابرضوهو:لاق‹ضيقنلا

سيلوميدقوهف.‹ىلاعتهللاملحعامأو:ءاقبلايبأيفو؛خلإ..ةيتاذلا

نعهزنُمىلاعتهللاملعنإقحلاو:لاقنأىلإ؛بستكُمالويرورضب

نمةنمزألاعيجنوكيف‹ةيوسلاىلعةنمزألاعيمجىلإهتبسنو«نامزلا

نمىلإةبسنلابلصتمدحاودادتماك‹ىاعتهيلإسايقلابدبألاىلإلزألا
وأناكايلكملعينأحصيامهللاىلعىفخيالف«هنعجراخوه
تثدحامهمف‹ةدحاويلكلاىلإهملعلىضتقملاةبسننأل«ايئزُج

هلةفوشكمتلصحلب.اهبرخآملعىلاعتهلثدحيملتاقولخملا

يفهنوکب«ملعلاسفنوهءيشلانوكيسنأبملعلاف‹يلزألاملعلاب

قلعتلاسفننوهددجتملاامنإو‹ةرثكالوددجتريغنمنوكلاتقو

ملعلاقبسدعبقلعتملاددجتبجويالاممكلذو«هبقلعملاو

نوكتالف‹تقولاكلذىلإهرارمتسإضرفو‹عوقولاتقويفهعوقوب
يضفيف‹ةوقلابامِلاَعنوكيىتح‹قلعتريغنملزألايفملعلاةفص
نأشهلغشياليذلاعناصلاف‹لزألايفثداوحلابیلاعتهملعيفنىلإ

هتاذملعينأودبأل‹لامكهتوفياليذلاريبخلافيطللاو«نأشنع

الامىلإ‹ًاليصفتوًالامجإ‹ىدارفواع‹همزالمزالو‹هتاذمزالو

هذهعادبإو‹تاعدبملاهذهعادبإنأبيضقتلقعلاةهيدبو‹ىهانتي

‹تانكمملاو‹تاعنتممأابماعلانمالإعتتمي؛٠صاوخلاومكجلا

‹اذكتقونوكيسهنأب‹ًايئزُجاملعاهدوجولبق‹تادوجوماو
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اهلعجيل‹اضيأاهدوجودعبو‹هيفهءاشتقويفهؤاشيامدصقيل
.نيعمامولعملابلزألايفىلاعتهملعنأملعإمث‹ءاشياملةقباطُم
رئاسنعهزايتماوملعلاةيصوصخنأ:ىنعمب«هتيهاملعباتثداحلا
ةيهاملادوجوامأو‹ةيهاملاهذهبملعهنأرابتعابوهامنإ‹موللا

:ىنعمب‹هتيهاملعباتلااهبيلزألاهملعلعباتتف‹لازيالاميفاهتيلعفو

اهسفنيفاهنوكب‹ةيصوصخلاهذهىلعلزألايفاهملَعاملىلاعتهنأ
هذهىلعلازيالاميفدجويوققحتينأمزل‹ةيصوصخلاهذهىلع

‹ىلاعتهتئيشمامأو۽فيلكتلاةدعاقلنالطبالوربجالف‹ةيصوصخلا
ىلاعتهملعنإ:لاقنمفاهلعباتتانئاكلاعوقوو ةعوبتماهنإف

:لاقنمو‹عوقوللعباتملعلانإ:لوقيال‹ايلعفنوكينأبجي

ىلعمدَقمْلاو‹لاعفتالاولعفلالإهملمعماسقنإي:لاق«ةيعتلاب

ةيعبتلابينعتالو‹لاعفنإلاوهعوقولاىلعو‹لعفلاوهةدارألا
يفاعرفهنوكدارملالب‹اتاذوأانامزءيشلانعارخأتمولعملل

مولعملادوجودارملاو‹يروضحىلاعتهملعنأب:لوقلاو‹ةقباطملا
‹تاعتتملللماشىلاعتهملعنأل‹تاعتتمملابلكشُيجراخلايف

‹ةيلاعلائدابملايفدوجواهل:لاقُينأالإ‹ةنكمملاتامودعملاو

يلاحلاقلعتلارابتعايوهفههابشأو«هر4مَلعنلالإ:ىلاعتهلوقامأو

مُهاَشَعَبمث»:ىلاعتهلوقيف:يضاقلالاق‹ءازجلاطانموهيذلا

اقلعتالوأ‹هقلعتلًاقباطُمًايلاحًاقلعتانملعقلعتيل‹ر4ملعْل

يلزألاملعلانإف‹ملعىلاعتهلثدحينأهنممزليالف«‹ايلابقتسإ

.٢۲:ًابسةروس؛١١٠:ةرقبلاةروس(۱)

.١۱:فهكلاةروس(۲)
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ثودحلبقوهامنإو‹ريغتمريغ‹ينالفلاتقولايف‹ينالفلاثداحاب

يضملاءاجامنإو‹هثودحدعبوهثودحلاحوهك‹,ثداحلا

فوفحمنامزلكو«اينامزثداحلانوكةرورضنملابقتسالاو

‹قباسلانامزلاىلإيلزألاملعلاتبسنزاذاف‹قحالوقباسنينامزب

هللاملعدق:تلق

»

‹هللاملعي:تلق«‹يلاحُانامزلاىلإتبسناذإو

هذهعيمجف«‹هللاملعيس:تلق«قحاللانامزلاىلإتبسناذإو

مزالمهملعنأل‹‹دحاوهللاملعو‹كتارابتعإنمتثعبنإتتاريغتلا

ليبسىلعف‹هيلإةبسنلابامأ‹هملعلمزالمهلعفو‹لوألاهدوجول
الف‹رابتعإلاليبسىلعف‹تادوجوملاىلإةبسنلابامأو‹داحتالا

تايئزُجلاعيمجملعيو‹همدعىلعاهمدعبو‹هريغتىلعاهريغتبلدتسي
ملعياهمدعدنعو‹تدجواهنأملعياهدوجودنعف‹يئزجهجوىلع
نأنمعنامالو‹مدعتسودجوتساهنأملعيكلذلبقو‹تمدعاهنأ

قلعتيوهو.ةرياغتموةفلتخمهتاقلعتمو‹ادحاوهسفنيفملعلانوكي

.ها.اهبءاضتسإواهلباقامبسمشلاقلعتوحن«ىلعاهنمدحاولكب

بجوملانأل‹ءيشلكبملاَعهنأب:انلقامنإو:"ملاعملا"يفو
‹اهتاموهفموتامولعملاتاوذةيمولعملليضتقملاو‹ةيلعلاهتاذملعلل

؛اهلكبًاملاَعناك‹اهضعببًاملاَعناكاذإف‹ءاوسهيلإتاوذلاةبسنو
ملامْلاَعنکيملولهنأب«امِلاَعىلاعتهنوکىلعلدتسنانإ:لاقنأىلإ

‹قافتإلاوماكحألاةياغنم«هيلعتنأامبافصتمكتاذيفتنأنكت

‹ةهيدبلابمولعمهنأةمزالملانايبو‹رصحتتاليتلانساحملاقئاقدو

نمهبطاحُيالاميفو‹لامكلاةياغيفهزربيولعفلامكحيالهنأ
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امأو‹ةمكحلاةياغميكح‹مِلاَعَوُهنملإ‹نساحملاعاونأ

.هأ.ةدهاشملاةرورضبةمولعمف«ةيئانثتسإلا

‹ةردقلاو‹ملعلاةحصلطرشةايحلانأل‹ايحنوكينأو

بجياممو:يأ‹العافنوكيةايحّلابفصتملاو«اهريغو«ةدارإلاو
روهلهَلاليخلاَوُهل:ىلاعتهلوقل‹ایحنوكينأىلاعتهل

نأىلإ؛ردقيوملعينأحصيبيذلاوُه‹ يَحلالل:ءاقبلايبأيفو

‹ىلاعتهقحيفةفاضإلاوبسنلانعةيداعةيقيقحةفصتسيلو:لاق

أ.ةايحلاةفصالإ

نکیملًالِإَو‹ايحلجوزعانبرنوكينأبجي:'ملاعملا"يو

نايبو‹ملعلاو‹ةدارإلاو‹ةردقلانم‹ةقباسلاتالامكلاكلتبًافصتم

احاهبفصتملانوكبالقعةطورشمتافصلاكلتنإ,ةمزالملا

؛هطرشءافتنإلطورشملاءافتنإبوجول‹اهمدعبجولهمدعردقولف
‹العافنوكينأاهبفصتإنملبجوتةفصةايحلاو:لاقنأىلإ
اهنأل.ةايحلابةطورشماهريغولبتافصلاكلتنأ:الفامنإو:لاق

.هأ.دوجولاالإاهتحتتسيل

‹هقلخيفهفرصت‹هتايحىلعليلدلاو:"هينونلاحرش"يفو

‹ةداعإلاو‹ءانفإلاو‹ماليإلاو‹ماركالاو‹مادعالاو‹داجيإلاب

.هأ.تاومألانمهدوجوليحتسيامم٠كلذوحنو

لاعفألاو«ًالعافنوكينأيحّلاطرشنم:انلوقىنعماذه:لوقأ
.١٠:رفاغةروس(١)
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داجياک.«اهنمتافصلاولاعفألاقاقتشإعقاولا‹رداصملايناعم

|.ييحُيو‹ييحَأ:هنمقتشملاءىيحأظفلهانعموهيذلا ةايحا

‹قلاخو‹قلخيو‹قلخ:هنمقتشملا‹قلخلاداجيإكو«ييحُمو
تانايدلاحرش.هأ.لاعفألاتافصعيجسايقكلذىلعو‹قولخو

.(فرصتب)

نو٠ايلاممهلابحلم٠نينياؤملانعايضارنوكينأو
يفاموىضرلاىنعمو٠كلذسكعبنيمرجملاىلعنوكي
امهیلاعتدیریدو٠ضارتعإامدععمةدازإلاوه.هانعم

نأىلاعتهلبجياممو:يأ٠الثملھجيلرفكڪ٠.ىضريال

نيمرجملاىلعنوكينأو:يأ‹خلإ...نيمْوُمْلانعايضارنوكي
يفانتمئأفلتخاو«ًايداعمًاضغبُم‹مهيلعاطخاسنوكيف‹كلذسكعب
‹ىلاعتهللاعفأامهنأىلعروهمجلاف‹امهانعميفاموطخسلاوىضرلا

ةردقلاوملعلاك‹ةيتاذتافصاهنأ‹هقفاونمويبرغملابوقعيوبأو

.اهوحنو

؛ةدارألاالضارتعالاكرتوهف«هللاىضرامأو:ءاقبلايبأيفو

لكف‹ةئيشملانمصخأامهنملكةبحملاوىضرلاو:لاقنأىلإ
.هأ.معألاريغ:صخألاو‹«سكعالوةدارإىضر

ريغهلانمةحملاوىسضلاو:"هحرشوعماوجأاعج*يو
ىنعمنمصخأنيفدارتملانيلوألاىنعمنإف‹هنمةدارإلاوةئيشملا

ريغصخألاو‹ضارتعإريغنمةدارإلاىضرلاذإ‹نيفدارتملانييناثلا
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ولولهتئيشمبمهضعبنمهعوقوعمرفكلاهدابعلىضريالف‹معألا

رفكلاهدابعلىضريالف:هلوقينانبلالاق«نر4ُهوُلعَفامكبَرءاَش

هلوقلليلد«4هُهولَعَفامكبَرَءاَشولول:لوقو‹ةروكذملاةريغملل

ها.مهضعبنمهعوقوعم

هلوبقوه.اقولخمىضرىلاعتهلنإو:"ةينوللاحرش"يفو
اذإبف:لاقنأىلإ؛ةعاطللهقيفوتو‹هقلخنمهنعيضرنملامعأ
مدعوههنأو‹هلقولخمهطخسنأتملع‹ىلاعتهاضرتملع

.هأ.هيلعطخسنملمعهلوبقمدعو‹حلاصلالمعللقيفوتلا

‹يناثلالوقلاىلعامأو؛روهشملالوألالوقلاىلعاذه:لوقأ
لاقنإف:"ليلدلا"يفلاقدقف‹ةيتاذتافصاهنأب:لوقلاىلع:يأ

٠بحلاو‹طخسلاو‹ىضرلايفمتلقامباوصىلعليلدلاام:لئاق
دحأنم:انلق؟ةيتاذهللاتافصاهنأ,ةوادعلاو.ةيالولاو.ضغبلاو

فهانحرشامكلذو‹تايرورضلاوتايلقعلانم:اهدحأ‹هجوأةثالث

اتاومناكالإ‹اهنمةدحاونمكفنياليتلاهتافصبًاطبترُميحلانوك

نأو‹ةيالولاوءبحلاو‹ىضرلاو ةدارإلاو‹ةردقلاو‹ملعلايهو

ىضتقإايحتييأر:تلقاذإكنأل,ةايحلاةقيقحهذهفالاعفنوكي

الايحتیر:تلقولو«ًايحىضعقإًالاعفتيأر:تلقنإو‹اعف

لاعفلاويحلاىنعمنألدوجولاكبذكأ‹ًايحالًالاعفوأ‹ًالاعف
‹ةدارإلاو‹ةردقلاو‹ملعلاو‹ةايحلايضتقييح:كلوقو«دحاو

٠لعفلايضتقيلاعف:كلوقو‹لعفلاو«ةيالولاو«بحلاو‹ىضرلاو
ةايحلاو‹ملعلاو‹ةردقلاو‹ةدارالاو‹«ىضرلاو٠بحلاو‹ةيالولاو
.١١۱:ماعنألاةروس(١)
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٠يضارلاةفصىضرلانأىلعةمألاتعجأدقو:لاقنأىلإ؛ةرورض

لزنأككهللالوسرنأةشئاعثيدحيفو‹طخاسلاةفصطخسلاو

‹هدوجسيفهللاىلإبرقتودجسف«ر برتقاودُجساَو»هيلع

‹هللاباقعنممظعأءيشسيلورظنفقلخلاةدهاشمبفشوكف

دجسمت.كباقعنمكوفعبذوعأينإمهللا:لاقف‹هوفعنمالو

‹تافصلاةدهاشمبفشوكف‹لوألاهبرقتنممظعأبرقتف‹ىرخأ

نمكاضربذوعأو:لاقف‹هاضروهللاطخسنممظعأائيشريملف
نعهلقعرصقف‹نيلوألانممظعأبرقتف‹ةثلاثدجسمثكطخس

ال‹كنمكبذوعأو:لاقف‹رمألاهرهبذئنيحفهللاتاذةمظع

.كسفنىلعتينثأامكتنأ‹كيلعُءانثيصح

لاعفأضعبلعجهنأو‹ءيشلكيفةمكحِهلِلنإ:لاقنأىلإ

ضعبلعجو«دارملاةياغاهغولبو.ةمكحلاكلتمامتلًاببسدابعلا
ىتح‹ةمكحلاىضتقُمقفاولعفلكف‹ةمكحلاكلتنماعناممهلاعفأ
نمبابسألاعنموفلاخاملكو‹ركشوهفاهتياغىلإةمكحلاتقاسنا
نممهنيذلاهدابعمسقنامث‹رفكوهفدارملاةياغىلإقاسنتنأ

هلمعتسينأةيلزألاةئيشملايفهلتقبسنمىلإ«هعارتخاوهقلخ
طيلستل‹مهقحيفارهقكلذنوكيو‹اهتياغنودهتمكحفاقيتسإل

مهلمعتسينألزألايفمهلتقبسنمىلإو‹مهيلعثعاوبلاويعاودلا
نيقيرفلانمدحاولكلناكف‹رومألاضعبيفاهتياغىلإهتمكحقايسل
ةمكحامامتإيفنيلمعتسماةيببسلريعتساف‹ةصاخةئيشملاىلإةبسن

.١٠:قلعلاةروس(١)
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نودةمكحلابابسأمهبفقوتسانيذللريعتساوءىضرلاةرابعمهل

.لصفلزألايفهيلعطخسنمىلعرهظو«طخسلاةرابع«اهتياغ
ةمقنبفدرأو‹رفكلاهلريعتساف‹اهتياغنودهبةمكحلاتفقو
ةمكحلاهببسبتقاسنإيذلل‹لزألايفهاضترانمىلعرهظو«نعللا
يفةدايزءانشلاهفلخفدرأو‹ركشلاةرابعهلريعتساف«اهتياغىلإ

.فذحعمفرصتبهأ.لوبقلاوىضرلا

ةبحملاوىضرلااورسفدقةمئألانأ‹كيلعىفخيالواذه
اقلطمةدارإلاو‹ءضارتعإلامدععمةادرالإامهنأب‹ةيالوللنيمزلتسملا

رومأمريغ‹ىلاعتهلدارمبهليبأرفكنأل مدقتامك-امهنممعأ
نمهيلعمدقياليذلا‹ناميإلابهرمأامنإو‹هنعيضرمالو«هب

:نتملايفانلقكلذلو‹رذعللاعطقوةجحللةماقإ‹هرفكبهلاغتشإلجأ

نعنيفانلا,ةلزتعملابهذمكلذامنإو«ةدارإلامزلتسيرمألاسيلو
اورفاممعنشأرمأيفاوعقوف.مهمعزبحئابقلاورورشلاهللاةدارإ

ةدارإتقلعتامنإو‹ىلاعتهلدارمريغرفاكلارفكاولعجثيح.هنم

عقينأمهمزلينذإف‹مهمعزبىلاعتهتدارإنمبلغأتناكف.هبدبعلا

:ىلاعتهلوقنعاوباجأو«كلذنعىلاعتهلادارمسيلامهكلميف

لب«اعرشوًانيدهاضريال:يأ«مر4َرفكلادالىَضرَيالول

:نولوقيةمئألاو‹ناميإللقفونم:دابعلابدارملانأبو‹هيلعبقاع
لئسُيالل:هنألوهاهملعيحلاصمومكحل.هبرمأيالامديريدقهنإ

هبرمأهنإف‹رفاكلاناميإكديريالامبرمأيدقو‹ر4لَعَفَياًمَع
.۲۳:ءايبنألاةروس(۲).۷:رمزلاةروس(١)
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مكادَهَلءاَشولف»:دارأامكناكلهدارأولو‹هدريملو

.4١َنيعَمجأ

:انلقولو«ةدارإلامزلتسيالاقلطمرمألاو:ءاقبلايبأيفو

‹ىلاعتهللارمأاهتلمجنم«روصلاعيمجيفكلذمزلل«مازلتسإلاب
فلختزاوجيف‹دبعلاةدارإوبرلاةدارإنيباوقرفيملاملةلزتعملاو
يفيشكرزلالقنو:لاق4مازلتسإلابلوقلامهلهجتإ‹دارم

الو‹ةينيدلاةدارإلامزلتسيرمألانأ:نيرخأتملاضعبنع«"رحبلا"

دقو«انيدوًاعرشهديريامبالإرمأيالهنإف‹ةينوكلاةدارإلامزلتسي

هليلخرمأكو٠بهليبأناميإك«اردقوانوكهديريالامبرمأي

نيطوتولاشتمإلاىلعمزعلاهتدئافو:لاقنأىلإ؛حبذُيملوحبذلاب

.هأ.هيلعسفنلا

نوكينأو,هيفرظنيلف‹انمدحألهدجنملليصفتلااذهنكل

امكتاعومسملابهملع::هعمسینعمو‹ًاملكتُم‹اريصب‹اعيمس

هناحبسهلبجياممو:يأ‹تارصبملابهملعهناحبسهرصبنأ

ناتفصامهنأ:هرصبوهعمسىنعمو.خلإ...اعيمسنوكينأىلاعتو

ىنعمىلإناتصجارامهوهيلعوهاميلعءيشلابهانابن

!:انلقمثنمف٤نيعملادوجوملابالإناقلعتيالامهنألإ«ملعلا

ةملعنأامك.عمسلاةفصيفتاعومسملابىلاعتهملعامهانعم

.رصبلاةفصيفتارصبماب
.١٤٠:ماعنألاةروس(١)
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٠تاوصأللاهيلعىفختال‹عيمسىلاعتهنإ:"رطانقلا"يفو

كردنعةيانكعمسلاف:لاقنأىلإ؛ناولألاهنعىفختال‹ريصب

:لاق‹ملعلاسفنكلذو‹ناولألاكردنعةيانكرصبلاو‹تاوصألا

يفلامكيتفصاتناكاذإو:لاق‹ىلاعتهقحيفلامكاتفصامهو

.(فرصتب)هأ.!؟قلاخلايففيكف‹قولخملا

:نلفملعلابًالثمهانفصواذإف:-هلمالكدعب يليلخلامامإلالاق|

‹اماتافاشكنإ‹اهلءايشألاقئاقحفاشكنإيفةيفاكةسدقملاهتاذنإ
روكذملافاشكنإلاكلذصخاذإف‹ملعلابهتفصةقيقحيهف

لكيلجتيفةيفاكةميركلاهتاذنإ:ليق‹تايئرمڵلاوتاعومسملاب

ةقيقحوهف‹هيلعوهامىلعًايقيقحايلجت.اهلروظنموأعومسم
.هأ.رصبلاوعمسلابىلاعتهفصو

ةنّسلاوباتكلا‹املكتُماريصبًاعيمسهنوكىلعليلدلا:اولاق
هتاذنأل:"ملاعملا"يفلاق؛فيعضيلقعلاليلدلانأل.عامجإلاو

دنعاهدادضايهفاصتإبجياهنأب‹هقحيفمكحيىتحفرعتالىاعت

نم‹تافصلاكلتتوبثيفيلقعلاليلدلاىلعدامتعإلانإف‹اهمدع

نوكيف,اهدادضأبفصتاالإو‹اهبهفاصتإبجي‹تالامكاهنوك

كلتلتبثامنإهنأل‹۾فيعضصقنهتاوفو‹لامكلاتاوفلاصقان
يفالامكءيشلانوكنممزليالو‹دهاشلايفلامكلاتافصلا

.هأ.بئاغلايفلامكهنوك.دهاشلا
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‹نيعملادوجوملابناقلعتيرصبلاوعمسلانأ‹رماممملعدق
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لوقىلع«دجويوأدجويذلا‹نكمملاوبجاولابقلعتيملعلانأو
نكل؛ليحتسملابالودجوياليذلانكمملابقلعتيالف‹برغملالهأ
:يأ‹هبقلعتيهنأهب اوديرينأامإولخيال:"ملاعملا"يفلاق

هتقيقحفاشكنإهجوىلعدجوياليذلا‹نكممْلاوليحتسملاب
هنأبوأدجويالهنأب«هيلعمكُحْلاةحصهجوىلعوأ‹هتيهامو

‹هتيهاموهتقيقحفاشكتنإ:يأ‹لوألاهباودارأنإف‹ليحتسم

ثيحب«أماتًافاشكنإءيشلافاشكنإبجوياموهملعلانأللطابف

‹ركذاملججراخلايفةقيقحالو-رمامك۔امهجوبضيقنلالمتحيال

سيلف‹نهذلايفاهدوجورابتعإملسنإو‹فاشكنإلاكلذيعدتست

‹هيلعمكُحْلاةحصهجوىلع:يأ‹يناثلاهباودارأنإ«هيفمالكلا
‹ماقملااذهيفديعبريغوملسمف‹ليحتسمهنأبوأدجويالهنأب:يأ

.ةدايزبهأ.دحأهركنياليرابتعإرمأهنأل

نكممْلابقلعتيىلاعتهملعنأ:هريغويليلخألامامإلاهيلعيذلا

:ىلاعتهلوقاهنم«تايبهيلعلالدتساو«ليحتسملاوبجاولاو

نيَومُهنوُرُصنيالاولتوفنيومُهَعَنوُجْرَيألاوُجِرخأنيل

:ىلاعتهلوقاهنمور4نوُرَصيَألمتَرابدألانولمهورصن

هنإلوقيال«عيمجأابمليلاقلعتيلاقنموءر اوُاَعلاوُدُرولو»

هنأىلاعتوهناحبسهملعيلب«الثمبهذنمناسنإةقيقحملعيىلاعت

.هيلعمكُحْلاسفنوهف‹ليحتسم
.١٠:رشحلاةروس(١)

.٢۲:ماعنألاةروس(۲)
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.ملعدقو‹ملعيو‹ملاَعهللا:لاقيو:"ةينونلاحرش"يفلاق

أ.كيرشهسفنلسيلهنأملعيو:لاقنأىلإ؛مالعو‹ميلعو

امأو‹بولطملاوهوكيرشلامدعبملعلاتبثأهنأ‹ىرتالأ
هبديرأنأالإمهللا‹هتافصنمةفصال‹هلاعفأنملعفوهف:همالك

امأ:يأ‹قطنلانعزجعهنأل‹ةردقلابىفتنإدقو‹سرخلايفن
نملعفوهف:همالكامأو‹اهيلعمالكلاىضمدقفةمدقتملاتافصلا
ىلعةلزنملاهبتكوهو‹تاثدحملانمهريغكثداح:يأ,هلاعفأ

:ىلاعتلاقف‹هقلختافصبهفصوهنأل‹نآرقلااهنموهلسروهئايبنأ

مالكعَمسَيىتحُهرجأف>‹نر تّلصفمثهتايأتّمِكحأبانك»

ريغىلإ«ر€اهياتبانكثيدحلاَنّسحألونهللال«ر«هلل

.هلاعفأنملعفهنإ:انلقمثنمف؛هثودحىلعةلادلاتالالدلانمكلذ

باحصألانأكلذو«سرخلايفنهبدارينأالإ‹هتافصنمةفصال

‹كلذبهفصوةحصىلعمهعامجإدعب«املکتمیلاعتهنوکيفمهل

نأاذهىلعهمالكىنعمو‹سرخأبسيلملكتمهنأامهدحأنأليوأت

‹يتأيامككلذكتافصلاعيجيفمهلوقنأامك.هتاذباملكتمنوكي

ءاوس‹هبفصتإنمللعافلامسانأل,همالكلقلاخهنأ:يناغلاو

٠"ليلدلا"يفو؛ملكتموقلاخكهبمئاقريغوأمئاقكهبامئاقناك

‹همالكو‹هيحولقلاخهنأبنيدنو:عيبرلايبأخيشلالوقدنع
املمتحُمانُهاهنيدنو:بوقعيوبأخيشلالاق‹هثدحمو.هلعاجو
.١:دوهةروس(۱)

.6:ةبوتلاةروس(۲)

.۲۳:رمزلاةروس(۳)

ت



طعباهيفعقوةلأسملاهذهنأكلذو.ةثالثلاطورشلادحأعقيمل

.ةطلاغملا

نآرقلااذهام‹قولخمريغنآرقلالوقينملأسُي:لاقنأىلإ
يفنوكيامنإالوأمالكلانأ:نولوقيف؟هدحاموهنوديرتيذلا
‹امالكامهالكنطابلاورهاظلانوكيف ةنسلألاىلعرهظيمث«سفنلا

ءسفنلامالكىلإانرظنوماق‹نطابلامالكنعرهاظلانآرقلاىلإانرظنف
رومأنمدكوأسفنلارومأو«انيلإهروهظلبقسفنلايفنوكيدق
نأانملعف٠تاذالوةفصيفءيشههبشيالىلاعتهڵلاو«حراوجلا

مث‹قولخمبسيلمالكلاوهذإنآرقلاومالكلا:انلقف‹هملعكهمالك
ام:نآرقلاوهعومسملااذه:نولوقينيذلا‹رهاظلالهألانلق

‹ناسللابولتمّلا‹ناذآلابعومسملاوهاذه:اولاقف؟مكدنعنآرقلا

ءفيرصتلللمتحملاءفورظلابقلعتملا‹فورحلابعطقملا

اوتوأنياروذُصيفل:فيصتتلاو‹تيلثتلاو‹عيبرتلابفوصوملا
فرتعإنإبف‹ةطلاغملاتعقوانهاهف‹نيرخألاةجح‹ر4ٌملعلا

مالكلاهنإمهلوقمهلحصءاولاقامبنطابلاباحصألرهاظلاباحصأ

فرتعإنإو-ةيرعشألالوقىلع سفنلايفىنعمهنأو‹سفنلايف
اذهوهمالكلانأ,اولاقامبرهاظلاباحصألنطابلاباحصأ

ةجحلاميقينأمهنمدحاولكىلعف‹قولخمهنأحص‹عومسملا
تإو‹لعفاذهوةفصاذهالاقامحص«اهاماقأنإف‹لاقامىلع

امةحصلمتحإ‹اعيجازجعنإو‹رخآلالاقامحص.امهدحأزجع

ينارصللالطخألالوقبنطابلاباحصألدتساو.هنالطبوأالاق

.7:توبكنعلاةروس(۱)

٤۹-



الیلدداؤفلاىلعناسللالعجامنإوداؤفلايفلمالكلانإ

كراَجتساَنيِكرشُملانمدَحَأنإول:هللالوقبنورخآلالدتساو

باحصألرهاظلاباحصألاقف«ىرهللامالكعَمسَيىتَحهرجا

ىلإ؛برعلاةغلريسفتيفهيلإتصنيالوينارصنمكبحاص:نطابلا

ريغداؤفلايفامو‹لجوزعهللاباتكبانللدتسانحنو:لاقنأ

هللانعيفنمهدضنأل‹ةفصهانتبثأ:نورخآلالاق‹ناذآلابعومسم

دضبمالكللسرخلانكيمل:نورخآلالاقف‹سرخلاوهولجوزع
نأزوجيالامكف.ةفآبسيلوتوكسلامالكلادضو,ةفآامنإو

هذهف شطعلاوأ‹عوجلاوأ.مولاوأ.سرخْلاةردقلادضلوقت
سفنلايفمالكلانوكينأدعبو‹ةردقلادضوهاهعومجموتافآ

يفاهنوكك:انلقامنإو‹ةفصنانوكيالف‹سفنلايفلعفلانوكك

رهظنإيذلا هملعيفهللاملعب«لجوزعهللاملعىلإقلعتمسفنل
قلانوكلجوزعهلاملعدقولعقناكرهظأنإو«ًامالكناك
‹لزألايفمالكلاملعوءاَّمانيحَّو‹امامويقلخلانوكو«لزألايف
راحدقةلأسملاهذهو:لاقنأىلإ؛امًانيِحَوامامويمالكلانوكو

دحأملسنإف«ىرتاممرثكأةريحلانماهيفسيلو‹نوملكتملااهيف
‹املاسئطخملاو‹امناغاهيفبيصملاناك.ةثالثلاطورشلانم
لوقبلدتسانمنود«هللالوقبلدتسانملبرقأةمالسلاو

.فذحعمهأ.ملاظرذعلاعطقبئدتبملاو‹ينارصنلا

عطقيوأ‹هبیلاعتهللنادُينيدهنأعديملامطورشلاو:اضيأهيفو

.6:ةبوتلاةروس(١)

ت۲



9مالسألادعاوقنمةدعاقهيربمدهيوأ»هفلاخنمرذع

ةلدأمهيلعقحالهألنآرقلاقلخىلعليلدلاو:ًاضيأهيفو
‹مهمهقلخىلعةلادلاةلدألاب.هقلخىلعمهلالدتسإاهمظعأو«ةريثك
يفهللاهفصودقو‹مهقلخنممهلانيبأ«نآرُفلاقلخنماوبأنإف

‹ناذآلاباعومسمالزمالوعجم«راييرَعانفلءهلعجوهبانک

اوتوأَنيِذلابوُلَقيف»:فحاصملايفابوتكم«نشسلألابءورقم

‹رورغلابراذتعإلاالإ‹روشعلادعبلوعممهلسيلو‹٠ر€مليا
‹نآرقلاريًغالايخًالويه.يهنلاورمأللو‹مالكللاوبصنمهنأكلذو

دوجوملاقلخّلاتافصنمهبمهانججاحامف‹نآرقلانعةرابعلايهو

ءنآرقلانعةرابعلاىلإهجوتيكلذنأريغمتقدص:اولاق؛نآرقلايف

انآرقُةانلَعَجانإ»ل:لوقيىلاعتهللانإ:مهلالق؛نآرَقلاسفنال

نمرکنممهيتأيامل:مهلالق؛هنعةرابعلا:اولاق؛رچاير

الق£هنعةرابعلا:اولاق؛یر«نوُيعَيمهوةوعَمَساالإثّدحُممهب

انإ>‹ىر€ٍةَكَراَشعَلييفُةاَلَرنَأنإ»:لجوزعهللالاق:مهل

لرول«نر€ْنيمألاحوّرلاهبلر«نر4ردقلاةييفةا

؛هنعةرابعلا:اولاق؛ېرچنيموةَمحَرَوٌءافِشَوُهامنآرقلانِ

‹هر€توُدَهشَيةَكِيَالَملاَوهيلعهلأ»:ىلاعتهلوقدعب:مهلالف
ةداهشمتددرنأدعباذهبمكلدهشينمفوهالهنعةرابعلا:متلق

.٩٠:توبكنعلاةروس(۲).۳:فرخزلاةروس(١)
.۲:ءايبنألاةروس(٤).۴:فرخزلاةروس(۳)
.١:ردقلاةروس(١).۳:ناخدلاةروس(٥)

.۸۲:ءارسإلاةروص(۸).۱۹۳:ءارعشلاةروس(۷)

.١۱۹۱:ءاسللاةروس(۹)

ا



لوزناوركنأموقنمهللاناحبسايف‹ةكئالملاةداهشولجوزعهللا

‹تدمحمبهيفمهاملثمباوضرعولو‹ناثوألالهألثمنآرقلا

ايدمحمبلقىلعليربجهبلزنيملهنأ‹نيمألاحورلاليربجبو
لايخىلعلزنيذلاوهليربجلايخو‹نآرقلاالةرابعلابلزنامنإو
‹انلايخىلعلزنامنإو«نآرقلااضيأنحنانيلعلزنيملو«كيدمحم
كشوفهببذُكَو»:لاعتهلوقو امموقلانأو٠ركقَحلاوُهَوَككُم
هسفنيفنآرقلاسيلف«ةرابعلاالمهلايخبذكامنإو«نآرقلاباوبذك

‹موقلالايخاهببذكيتلايهو٠قحلايههنعةرابعلاامنإو٠«قحي
.هأ.مهلاثمأبطاخينيذلاءالقعلابسيلف.ةفصلاهذهبناكنمو

مدقت‹تاذلاىلعةدئازال‹هتاذنبعهذههتافصنأاضيأدقتعنو

عمجتافصلاو«عجر:ىنعمب‹«صآردصماضيأو‹داقتعإلاىنعم
ةمدقتملاتافصلاىلإةراشإهذهو‹«فوصوملابتماقاميهو‹ةفص

6اهلرياغمبفاصتإللانعةيفاكهتاذنأ:ینعمب.هتاذنيیعو«اهريغو

‹لاوحألاو‹يناعملايفنىلعلدي«دوجولابوجوضعب:لاق
نأل(اهيفنىلعلاددوجولابوجونأل:لاق‹انيعةدئازلاتافصلاو

‹هانلطبأ.دقو‹«بجاولاددعتمزل‹اهتاوذلةبجاوتناكنإرومألاهذه

٠بجاولاتاذوهناكنإاهلبجوملاف.اهتاوذلةنكممتناكنإو
مزل‹هريغناكنإو‹لطابوهو«ًالعافوًالباقدحاولانوكينأمل
١.هأ.هريغىلإبجاولاراقتفإ

ال‹ةميدقتاوذددعتليحتسملا‹ريغلاهلاقامنالطُبملعتاذهبو
.١٠:ماعنألاةروس(١)
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ةبجاوتافصلانوكبلوقلاىلعًارتجيالو:هلوقو‹تافصوتاذ

۽اهریغالواهنيعسيلامللباهريغلالةبجاويه:لاقيلب«اهتاذلا
وههتاذلدوجولابجاولا:لاقنمدارماذهنوكيو.هللاتاذ:ينعأ

‹اهسفنيفامأو‹ىلاعتبجاولاتاذلةبجاواهنأ:ينعي‹هتافصوهللا
ناكاذإ‹نكمملامدقيفةلاحتسإالوةنكمميهف‹تافصلا:يأ
اهلإميدقلكسيلف‹هنعلصفنمريغهبابجاو‹ميدقلاتاذبامئاق

هللا:لاقينأيغبنينكل‹ةهلآلادوجوءامدقلادوجونممزليىتح
ىلإ‹مهولابهذيالحلءامدقلابلوقلاقلطيالو:لاق‹هتافصبميدق
حرش"نمهأ.ةيهولألاتافصبفوصوم«هتاذبمئاقامهنمالكنأ

.ينازاتفتلل"دئاقعلا

مهمزليف‹ةميدقرايغأتافصلانإ:نولوقيةرمنالطبلاهجو

‹اهريغلةبجاواهسفنيفةنكمماهنإ:نولوقيةرمو‹ءامدقلاددعت

يليلخلامامإلالاق؛قافتالابثداحنكمملاناف‹طيلختاذهو
نأ‹اذهيفانباحصأهيلإبهذيذلالصألاو:(هيلعهللاناوضر)

تاذلاديرجتبالإاذهفشكنيالو.ةيلزألاهتاذنيعيهىاعتهتافص

‹ملعلاو‹ةايحْلابًالثمهفصويف:لوقنف؛ةيلكلابتافصلانعةسدقملا
كرابتهتافصنماهريغو ةدارإلاو‹رصبلاو‹عمسلاو‹ةردقلاو
الو‹هتاذيفلولحلامزليالمل‹هتاذيفدئازءيشبتسيلاهنأ«ىاعتو
الثل‹هتاذىلعةدئازالو«هتاذيفضيعبتلامزليالئل«هتاذنمةدئاز

٠هبملعيملِعالبملاَعلثم‹هناحبسهتاذىلعديزيامىلإهراقتفإمزلي
ملعبملعيناكولهنأل‹اهرئاسيفاذكهو«اهبردقيةردقبالرداقو

۔-۸



ملعلانأيضتقيف‹وهوهملعلاكلذنوكينأامإدبالف‹ةردقبردقيو

ملعلانوكينأزاجلالإو‹لطاباذهو«ملعلاوههللانأوهللاوه

.اذكهونيرخآللادوبعمةدارإلاو‹مهريفلاهلِةردقلاو.موقلابر

‹هریغملعلانوكينأامأو؛رهاظكرشهنألدحأهيعدياللطاباذهو

ارقتفمناکنمنللطاباذهو‹هريغىلإهناحبسهللاراقتفإهنممزليف

‹هريغوهالووهوهالملعلاكلذنوكينأامأو‹هليسيلفهريغىلإ

وهملعبملعيىلاعتهنأب:لوقلانأبملعاو‹ثلاغلامدعللطاباذهو

ناب:لوقامإ‹نيرمألادحأنمهلدبال‹هريغيهةدارإهلنأو‹هريغ

‹ثداوحللالحمىلاعتوهناحبسبرلانوكيف‹ةثداحىاعتهتافص

اهنإ:لاقينأامإو‹لطاباذهو٠ثداحوهفثداوحلللحملكو

ءاكرشهلنوكتف‹هقلخنميهالو‹وهيهال.هعمةيلزأةميدق

ديحوتلابلوقلانععوجرهيفو.ةيلوألاومدقلافصويفنيريثك
دبالو‹لطاباذهو‹دازاموثلاثلاونيبثإلابحيرصتلاىلإ‹ةينادرفلاو

نوكتنأنم‹ةيلوألاومدقلابةفوصوملاءايشألاهذهنمدحاولکيف

الإهّلِإالقحُلاو‹لطاباذهلكو«ًاهولأموأ«ًاهَلِإو«ًابوبرموأابر

۽هربغهابهيفلوقلازاجاملکو«هاوسلوأالو«هربغميدقالفهللا

نمهريغكاعونصم‹اثدحمهلاقولخمنوکينألإادبأزوجيالف

.هأ.ررقتاَمِللطابىلاعتهللاتافصيفاذهبلوقلاو‹تاقولخمألا

نادحتمامهو,ةفصاهلواتاذكانهنأانركذامىنعمسيلو
الف.اعمةفصوتاذىلعبترتياماهيلعبترتيىلاعتهتاذلب‹ةقيقح
يفةيفاكتسيلانتاوذنأ:ىنعمباذهاورسف؛ءيشىلإجاتحت

- 1۹



موقييذلا‹ملعلاةفصىلإكلذيفجاتحنلب«انلءايشألافاشكنإ

‹ءاهلءايشألافاشكنإيفجاتحتالهنإف,ىلاعتهتاذفالخبانب

‹ىلاعتهتاذلةفشكنماهرسأبتاموهفملالب«هبموقتةفصىلإاهروهظو

.الثمملعلاةقيقحرابتعالااذهبهتاذف

‹هريغىنعمكانهسيلهناحبسئرابلاتافصنأ:"ليلدلا"يو

دوجوكانهسيلهتابثإ‹دوجومهللا:انلوقف‹هقرافيوأهمزاليءيشوأ
اهنأتاذلانعرابخإ‹يحهللا:انلوقو‹هقفاويوأهفلاخيهريغ

رابخإ‹ارداقهللا:انلوقو«ريغلايففرصتلاهلنأو«ةتيمبتسيل

‹ديرمهللا:انلوقو‹ءيشاهزوعيالو‹ةزجاعبتسيلاهنأتاذلانع

‹اهرئاسكلذكو‹ءيشاهتوفيالو‹ةهركمريغاهنأتاذلانعرابخإ
اهريغاهعمنأيضتقيام‹رومألاهذهيفتاذلانعانيفننأيفسيلو

‹اهنمًاءزُجنوكيو«هبنيعتسناهريغائيشوأ‹اهيهاضيفاهمواقي
‹ثدحلاقبسنمميدقلاف‹ىلاعتوهناحبسئرابلاتاذيفلاحمكلذو
هلتلصح.هلمدقلامسالصحنمف‹هدوجوةجاحلاو‹زجعلاو

.هأ.ةلماكلاتافصلاو.ةيهولألا

هللانوكيف‹اذهمكلوقىلعفوصوملانيعةفصلانإ:لاقيال

ينغهللانإ:لوقنانأل‹كلذريغىلإ‹ةايحلاو‹ةردقلاو‹ملعلاوه

الشميح:انلوقف‹هتافصنمءيشاهيفديزينأنع«هتاذبلزألايف
ةفصةايحلانأيضتقيالف«ةدئازةفصدعتف‹هریغةايحلابدزيمل
.الثمةايحلاَوُه:لاقينأاذهنممزليالف‹تاذلاىلعةدئاز
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تبثتتافصلاءامسأنإ:(هيلعهللاناوضر)يليلخلامامإلالاق

ناكامنإ‹ءامسألاددعتو٠تافصلارثكتنأيهورخناعمل

اهلاعفنإو‹اهرثأتودوجولانايعأتايلجتبسحب«ةيرابتعإرومأل
يلجتنإف‹هبةفرعملالامكل«هدابعلهللانمًافطل.ةيلعلاتاذلل
ىمسيول‹تاذللاهفاشكنإ:ىنعمب‹دوجولانايعأنمتامولعملا
تاعومسملايلجتاذكف,ةغلالوىنعمحصامل«ةردقوأ«ةدارإ

اذكهو‹ًاعمسىمسي‹اهلتايئرملايلجتالو‹ًارصبىمسيال«اهل
.ها.اهرئاسيف

نوكل,تاعنتمملانمتاذلانعتافصلايفننإ:اضيألاقُيال

٠نرهکٌميِلَعءيَشلكوُهَول:ىلاعتلاق‹اهبقطنزيزعلاباتكلا
امنإ:لوقتانأل‹اهلاثمأيف«ىرريقءيَشّلُكىلعهللانِ
ىلاعتهنعفننملو.ةرثكلايفعوقولاةفاخمتاذلاىلعدئازلاانيفن

٠عيمس‹ديرم‹رداق‹ملاعهنإ:لوقنلب‹ةردقلاوملعلاموهفم

‹لقاعهلوقيالو‹ةهيدبهتلاحتسإلهتاذب:يأ‹ملكتم‹ريصب

يففاشكنإلاك‹ناهذألانعًاجراخ«اهلدوجوالةيرابتعإتافصلاف
ةدئازةقيقحال‹ةدارإلايفصيصختلاو.ةردقلايفنكمتلاو.ملعلا

امك.تارمثلاكلتلةبجوماهيفةلاحواهبةمئاق‹هيلعلاتاذلاىلع
ةمئاقةلاحلاف‹هنعاوفنأو‹لولحلانعاوبرهنإو.ةيرعشألالوقت

.هأ.سكعلابو

.۴:ديدحلاةروس؛١٠٠:ماعنألاةروس؛۲۹:ةرقبلاةروس(١)
.۷۷:لحنلاةروس؛١٠٠:نارمعلآةروس؛٢۲۹١٠٠58۸٠:ةرقبلاةروس(۲)
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:ىمستاهلءايشألافاشكنإبسحبىلاعتهتاذنإ:لوقنانأل

بسحبو؛ارداق:هيمسنتارودقملايفريثأتلابسحبو؛ةملاع

عيمجفاشكنإبسحبو؛اديرم:هيمسنتادارملاعيجصيصخت

تارصبملاعيجفاشكنإبسحبو؛اعيمس:هيمسنتاعومسملا

تافصلاعيمجبهفاصتإةنحصهمازلتسإبسحسبو؛اريصب:هيمسن

تافاضإاهنأل‹تاذلانيعاهنوكنمدارملاوهاذهف؛يح:هيمسن
يفناهبداريةيرابتعإرومأيهامنإ‹ةيقيقحتافصال‹تاقلعتو

ةدارإلابو‹زجعلايفتنيةردقملابو‹لهجلايفتنيملعلابف‹اهدادضأ

بسحنأوأ‹رابتعاب:يأ‹۾بسحبيقابلااذكو‹هاركإلايفتني

وَقالَ:هو«ةدابرلابزاجملابابنم«ةدازف

ءايشألافاشکنإو؛ليوأتلاضعبىلع4َقوفلةدايزب«ر4ِِداَبَع

:انلوقنيبو‹ةملاع:هتاذانلوقنيبقرفال‹ةملاع:ىمستاهروهظ

‹ةرداقلاتاذلللاعفنإلاوهتارودقملايفريثأتلاو«ملاعو«ميلعوه
صيصختةدارالاو‹ةدارالاقفوىلعتارودقملايفتاذلالعفهنإف
رصبلاوعمسلانأمدقتدقو«ضعبنودتازئاجلاضعبيتادوجوملا
توكنعةرابعةايحلاو‹ملعلاىلإعجءاروهف‹صوصخمفاشكنإ
لکو.يحلعافلكنأ:"ليلدلا"نعمدقتدقو‹العافدوجومأا

امك۔نيملكتملادنعيحللطورشامهريغوةردقلاوملعلاو‹لعافيح
اذهو.اهتاذيفالو.هتاذيفاهلدوجوال‹تاقلعتوتافاضإ مدقت

يفةربتعم:يأ‹ةيرابتعإرومألب٠ةيقيقحتافصيهال:انلوقىنعم
.ريغالنهذلا

.۱۸٠١٠:ماعنألاةروس()
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‹ةقيقحلايفدحاوءيشتافصلاوتاذلاف:'ملاعملا"يفلاق

بلسالإتافصلابيعنالو‹رابتعإلاوموهفملابسحبارياغتنإو

تاقلعتلاسفنىلعو‹هيلعادئازارمأال‹ةقباسلااهدادضايهفاصتإ

ىلاعتهتاذىلإءايشألاقئاقحفاشكتإةفاضإرابتعابف‹تافاضإلاو

كلذباملعصاخلاقلعتلاكلذو؛ةفاضالا:كلتىمستاهباهقلعتو
اهقلعتو.رايتخالاودصقلابةيلعلاتاذلاريثأترابتعابو‹رابتعالا

؛ةردق:ىمسيدوجولابةفصتماهلعجو‹مدعلانمءايشألاداجياي

الغماهدوجوليواسملامدعلالدب.داجيإالاباهصيصخترابتعابو

دئازىنعمتارابتعالاهذهءاروسيلف‹يقابلااذكو‹ةدارإ:ىمسي

ةرورض‹اهريغبةلمتكماهنكل‹اهنيعلةصقانهتاذتناكلًالإَو‹اهيلع

‹اهلرايغأ مهمعزىلع-ىلاعتهتاذبةمئاقلايناعملاكلتنأ

اب-امهرئاظنو‹رخفلاو‹دعسلاك مهنملوقينماصوصخو
٠بجاولاتاذبةبجاو‹اصاخاناكمإ‹اهسفنيفةنكممىاعتهتافص

‹هبابجاو‹ميدقلابامئاقناكاذإ‹نكمملامدقيفةلاحتساالو:اولاق

ةلباقتاذلانإ:لاقوكلذىلعرخفلادازو‹هنعلصفنمريغ

.هأ.رفك-هللابذايعلاو-اذهو‹اهلةلعاف‹اهتافصل

انأل‹ءامكحلابهذميفعقومليطعتتافصلامكيفن:لاقيال

هنإ:لوقننحنو‹ةعيبطلاوةلعلاببجوملوق«ءامكحلالوقلوقن
كلذلةيضتقمةيلعلاهتاذنأو ةرمريغرمامك-رايتخالابلعاف

يناعملاةدايزبلاقنمنأو.اهيلعدئازرمأالب‹.تافاضإلا

ناكلللعولبجاولانأل‹لطابمزاللاو«ىلاعتبجاولاليلعتهمزلي
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يفاديناكمإلاو«هريغنمًادافتسُمذئنيحنوكيهتوبثنأل‹ًانكمم

دوجولانايعأتايلجتبسحب«ةيرابتعإرومأاهنإ:لاقّيو
‹قئاقحلااهلةفشكنملاوةلعافلايهو‹ةيلعلاتاذللاهلاعفنإواهرثأتو

نمدحألهرنملو‹لوألاهجولللباقمهجولااذه«ةدئازةفصمَنامف

نأملعاو:لاقهنإف‹(هيلعهللاناوضر)يليلخلامامإلاريغ‹ةمئألا

ىلإ؛باوصلاىلعجرخيامهيلك‹نيلوقهتافصفيرعتيفانباحصأل
يفناهبداري‹ةيرابتعارومأاهنأ‹,تافصلاهذهيف:امهدحأ:لاقنأ

هتاذنإف:لاقنأىلإ؛هناحبساهنعهزنملاصئاقنلانماهدادضإ

ةيلامكلاهتافصنأملعاو:لاق‹ةميمذلافاصوأللةلباقريغةميركلا

رومأاهنإ:هتافصيفلاقينأ:امهيناثو:لاق‹بابلااذهبصخأيه

تاذللاهلاعفنإواهرثأتو‹دوجولانايعأتايلجتبسحب.ةيرابتعا

وأ‹مودعمداجيإىلع‹ةميظعلاهتاذتلجتاذإف:لاقنأىلإ؛ةيلعلا

البناوكألااهلتلعفنإ‹ةصاخلاهلاعفأنمامهريغوأ‹دوجوممادعإ

:لاقنأىلإ؛لاعفنإلاولعفلاباهنعربعملاةلاحلايهو«ةطساو

ینعميهو.اهتالولدمىضتقمب‹اهيناعموتافصلاهذهءامسأتناكف

لعافلاف‹ةيلعلاتاذللاهلاعفنإودوجولانايعأرثأتبسحب:انلوق

ىلع.هتاذلةلعفنماهلكءايشألاو‹ديرياملكيفةيفاكهتاذو‹دحاو

تناكامنإ‹لاعفألاوتافصلاءامسأناف:لاقنأىلإ؛هتدارإقفو

ماهفأل‹ابيرقتاهتالولدمددعتو‹اهتامولعمةرثكلةريشك.ةدودعم
يفلصألاو«مهحالفببسيهيتلا‹هتفرعمىلإاهباولصوتيل«دابعلا
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ىلعةسدقملاهتاذيلجترابتعإي‹ةقيقحلايفدحاوءيشاهنأهتافص

عوتتو»تايلحتلاددعتنمةيجراخلارومألارابتعاباهنكل.ِءيشلک

دقو:لاقنأىلإ؛ةديدعاعاونأنوكت‹ةميركلاتاذللتايلجتملا

:ميركلاهباتكيفلاقامكهباطخيفيجراخارابتعإلااذهىعار

ُهَللاوهللاىلإيكتشتواَهجوَريفكْلِداَجتيتلالوقللاعمَسدق»

ةغللاقالطإيفزوجيالف«ر4ربيعبيهللانإاَمُكَواَحتعَمسَ

‹لاوقألارصبيهللانإ:لاقيالفةيجراخلابسنلاهذهةاعارملإ

.فذحعمهأ.تاوصألاىريو

نأل‹ادجلكشمهنإف‹هجولااذهيفرظنلاعجارينأيغبنينكل

اهيفىعاريسيلو‹لزألايفاهبفوصوم:يأ,ةيلزأتاذلاتافص
‹لاعفألاتافصبصاخرمأكلذامنإو‹ةيجراخلابسنلادوجو

.ماقملاررحيلف

ARA۱۰

چه٩

Anê

:تاذلاتافصامأ؛لعفتافصو‹تاذتافص:نامسقتافصلا
‹ةردقلاو‹ملعلاك‹لازيالاميفو‹لزألايفاهبفصتإاميهف

ببسبناكفصولكف:لاعفألاتافصامأو؛اهوحنو‹ةدارإلاو

؛مهلتیممو«ييحُمو«قزارو‹قلاخك.هلاعفأنملعفثودح

اهدضعماجتلعفلاةفصنأ:تاذلاةفصو‹لعفلاةفصنيبقرفلاو

قيضُيو‹ديزقزريفعسوينأك‹لحملافالتخإدنع‹دوجولايف

.١:ةلداجُمْلاةروس()
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‹اذكهو‹ورمعلاذكقلخيالو‹ديزلاذكقلخينأو‹ورمعىلع
سكعبلحمافلتخإولو‹دوجولايفاهدضعماجتالتاذلاةفصو

الو‹اذكدارأالو‹اورمَعمِلَعُيملو«ًاديزَمَلَع:لاقيالف‹لوألا
ناك:لوقف‹لزألايفهنعيفتتلعفلاتافصنأو«اذكىلعهركأ

تاذلاةفصو‹بذعُيملو«محريملو‹قزريملو‹قلخيملوهللا
.دريملو‹ملعيملو«هللاناك:لاقُيالف‹لزألايفهنعىفنتال

لديوهو«ةقراشملامالكنمذخۇُياماذه:يئالثلاردبلالاق
تافصنأةبراغملاهيلعيذلاو‹مهدنعةثداحلاعفألاتافصنأىلع

ىلع«لزألا'يفقلاخىلاعتهللا:لاقيهنأل‹ةيلزأةميدقاهلكهللا

فقرفلانأو:لاق.قزريسىنعمىلع‹لزألايفقزارو‹قلخيسىنعم

مل:تاذلاةفصيفلاقينأ‹مهدنعلعفلاةفصو٠تاذلاةفصنيب

امداجیإىلعارداقلزیملو«نوكينألبق‹ناكامبًامِلاَعهللالزي

‹دجویسهنأملعامدوجولاديرُملزملو‹دجوينألبق‹دجويس

ىنعمىلع‹اقلاخلزيمل:لعفلاةفصو‹اذكهو«دجوينألبق
ةفصنأهلصاحو:لاق‹قزريسىنعمىلع,اقزارلزيملو‹قلخيس

يه:لعفلاةفصو؛لزألايفلعفلابىلاعتاهبفصتإيتلايه:تاذلا
وهو‹لازيالاميفاهبفصتيامنإو‹هيفلعفلاباهبفصتيمليتلا
ةثالثةفصلامسقةقراشملاضعبنإو:لاق‹اهثودحبلوقلاىلإعجار
ةيلعفورابتعابةيتاذو؛طقفةيلعفةفصو؛طقفةيتاذةفص:ماسقأ
٠یلاعتهنعاهدضيفنىلعتلدةفصلكيه:لوألاف؛رخآرابتعاب

‹عمسلاو‹ةدارإلاو‹ةردقلاو‹ملعلاك‹لزألايفلعفلاباهبفصتاو
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‹ىلاعتهنعاهدضيفنىلعتلدةفصلك:ةيناثلاو؛ةايحلاو‹رصبلاو
:ةشلاثلاو:لاق‹ءايحإلاوقلخُلاك‹لزألايفلعفلاباهبفصتيملو

ثبعلايفنىنعمبهنإف‹ميكحك‹نيریاغتمنیینعملمتحتةفصلك

‹اهبةقئاللااهعضاوميفءايشألاعضاوىنعمبو٠تاذةفص«هنع
."ةينونلاحرش"نمهأ.لعفلاةفص

هدض:يأ‹هضيقنهيفننممزليام‹تاذلاتافصنإ:ضعبلاق

ًالثم‹لاعفألاتافصنم‹هضيقنهيفننممزلياليذلاو‹تافصلانم
مزل‹ةردقلاتيفنولو‹توماوهواهدضمزل‹ةايحلاتيفنو

مل‹امهوحنوةتامإلاوءايحإلاتيفنولو‹اذكهو‹زجعلاوهواهدض
تاذلاتافصضيقنذإ‹ضقتنيملهضيقننأ:ىنعمب‹هضيقنمزلي

املكنإ:ضعبلاقو‹صقنبسيللاعفألاتافصضيقنو‹صقن

تافصنموهف‹هدضبفصوينأزوجيالو‹هبىلاعتهللافصو

‹لاعفألاتافصنموهف‹هدضبوهبفصوينأزاجامو‹تاذلا

.هأ.طخسلاو‹ىضرلاو‹ةمحرلاو‹ةفأرلاك

يهو«اهيلعقفتمتاذةفصاهنمتافصلانأ مدقتامم ذخۇي

‹ةايحلاو‹رصبلاو‹عمسلاو«ةدارإلاو‹ةردقلاو‹ملعلا:تس

‹مالكلا:يهو؟لعفةفصوأ٠تاذةفصيهلهاهيففلتخمو

‹ةوادعلاو‹ةيالولاو«ضفبلاوءبحلاو‹طخسلاو«ىضرلاو

.-مدقتامك-:نيهجولللمتحماهنمو‹لاعفأاهنأحيحصلاو

۷۷



‹ثداوحللالحمسيلهنأل‹ةميدقتافصلاهذهنوكتنأبجيو

٠تاذلاتافصىلإةراشإهذهو ةرمريغبوجولاريسفتمدقتدقو

هنأ‹مدقلاىنعماذكو مدقتامك-ةردقلاىلعرثألعفلاةفصنأل
ققحتمتباثلب‹هدوجولحاتتفإالهنأ:ىنعمب‹دوجولاحاتتفإمدع

ولاهنأل:يأ‹,ثداوحللالحمسيلهنأل:لوقو‹حاتتفإريغنم

‹اهبهفاصتإمث«.اهنعلزألايفهتاذولخمزل‹هتاذيفةثداحتناك

ءثودحلاتارامإنموهو‹هيلعناكامعهتاذريغترلئنيحمزليف

٠ثداحوهفثداوحلانعولخيالامو‹ثداوحللالحمهتاذنوكتف

.مهضعبهلاق؟ميدقهنأتبثدقوفيك

ءلزألايفةيتاذتافصبفوصومهنإ:"ةينونلاحرش"يفلاق

‹اهدضباهثودحلبقًفصتالةثداحتناكولذإ‹لازيالاميفو

٠لاحماهثودحف‹لاحُملاحمأاىلإيدوُمْلاو«لاحمهبهفصوو
‹اثداحىللاعتهملعناكولف.نيضيقنلاعافترإزاوجمدعلاهمدقبجوف

يقاباذكهو اريبكالعهنعامت,لهجلابهثودحلبقفصا
أ.تافصلا

‹ةردقلاو‹ملعلانمالكنأ:ىنعمب‹اهثودحداقتعإبجيو
يفهلرثأالتاقلعتلاددعتنأو«دحاوءيش‹اهريغو«ةدارإلاو
:يأ‹اهتدحوداقتعإ‹,فلكملاىلع:يأ‹بجيو‹تافصلا

ىلاعتهملعنأ:ىنعمبيأ«ملعلانمالكنأ:ىنعمب٠.تافصلا
ةردقلااذكويلزألاهملعبتامولعملاعيججملعيوهف دحاويلزألا
هناإفةدارالااذكو.ةيلزألاهتردقاهبقلعتتتارودقملاعيمجناف
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اذكو‹ةدحاوةداراباهيلعزوجيامبتانئاكلاعيمجصصخيهناحبس

سيلاهنأل‹ءيشبقلعتالهنأمدقتدقف.ةايحلاامأ‹رصبلاوعمسلا
‹تامولعملاك:يأ‹.تاقلعتلاددعتنأو‹دوجولاالإاهتحت
هترثكناف.ددعتورثكنإوهلرثأال‹تادارإلاو‹تارودقمْلاو

نأةرمريغمدقتدقو٠تافصلا:يأ‹اهيفائيشديزيالهددعتو

‹اهيلعايشديزتالتاموهفملانأو‹دحاوءيشتافصلاوتاذلا

.(هيلعهللاناوضر)يليلخلامامإلانعهانلقنامك

تددعتولاهنأ.ةفصلاةدحوبوجوليلد:"ملاعملا"يفلاق

هنأو‹دوجولايفاددعهلةياهنالاملوخدمزل‹اهتاقلعتمددعتب

نييعتيفرقتفيف۽ضعبىلعحجرتدادعألاضعبلنكيملالِإَوءلاحم
اهمدقبوجونيبتدقو‹اهثودحبجويكلذو‹صصخمىلإاهضعب
.هأ.اهتدحوبوجونذإنيعتففلخاذه

ءيشاهلكيهو.رخآالواهللوأالهتافصو:بطقلالاقو

.هأ.ًازجتتالدوجولابجاولاتاذلاو‹ةيتاذيهو‹دحاو

يفملاعلادوجوبملع‹لزألايفىلاعتئرابلا:لضافألاضعبلاقو
نأبملعلالزألايفاهاضتقمةدحاوةفصملعلااذهو‹هدوجوتقو

هنأبملعلاهدعبونئاكهنأبملعلادوجولادنعودعبنمنوكيملاعلا

ىلاعتهِلافوشكمنوكيو.ملاعلاىلعبقاعتتلاوحألاهذهو‹ناك

‹هحاضيإوملاعلالاوحأريغتملاامنإو‹ريغتتمليهو‹ةفصلاكلتب
‹سمشلاعولطدنعديزمودقباملعانمدحاوللانضرفاذإ:وهولاثمب
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ملو‹يقبلبمدعنيملوءسمشلاعولطلبقملعلااذههللصحو
دنعصخشلااذهلاحامف‹«سمشلاعولطدنعرخآملعهلقلخي

ريغنوكينألاحمو؟ملاعريغوأديزمودقباملاعنوكيأ‹عولطلا

٠عولطلانآلاملعدقو‹عولطلادنعملعلاءاقبردقهنأل‹ملاع

عولطلاءاضقنإدنعمادولف‹مودقلاباملاعنوكينأةرورضلابهمزليف

ةطاحإلادافأدحاولاملعلاو«مدقدقناكهنأبًاملاعنوكينأداف
هللاملعمهفينأيغبنينياذكهف«ناکدقهنأو‹نئاکهنأبونوكيسهنأب

عمسلاساقينأيغبنياذهىلعوثداوحلابةطاحالاببجوملاميدقلا

دنععومسملاويئرملااهبحضتيةفصامهنمدحاولكلنأل«رصبلاو
امنإو‹اهيفرمأثودحالوةفصلاكلتثودحريغنم«دوجولا
‹ةفصلاكلتثودحريغنمدوجولادنععومسملاويئرملاثداحلا

ىضمدقو.‹عومسملاويئرملاثداحلاامنإو‹اهيفرمأثودحالو

عجاريلف‹ملعلاركذدنعاذهوحن

سيلتاقلعتملاقلعتةيفيكنأو.اهلةياهنالتافصلاقلعتنإو
تافصلاتاقلعتنأملعينأبجياممو:يأ‹لوقعلاكرادمنم
ادئازًارمأةفصلابلطوهو.ةيجراخلاتافاضإلانمهبقلعتتامي
٠هلقعبدحأهيلإلصيسيلقلعتلاكلذنأو‹اهلةياهنالاهموهفمىلع
وهوهكردتاللوقعلا:يأ‹لوقعلاكرادمنمسيلهنإ:الفكلذلو
هنإ:ليقو«‹؛ىلاعتوهناحبسوهالإهملعيالهنأكلذو«اندنعراتخملا

.يدوجولب:ليقو؛يرابتعإرمأ

ولاهنألف,تافصلاتاقلعتميفةياهنلامدعامإ:"ملاعملا"يفو

س۸



ىلإترقتفاو‹هزاوجملعاملاحتسال‹هلحلصتامضعببتصتخا

امضعببتاقلعتملانمةفصتصتخاول:لوقننأهنايبو‹«صصخم

يذلاضعبلانأةمزالملانايبو‹اليحتسمزئاجلابْلقنال.هلحلصت
.هباهقلعتةحصيفوههباهقلعتةيحالصعم.ةفصلاكلتهبقلعتتمل

تملعاملعنم‹هريغىلعقلعتلاياهرصقف.هبتقلعتيذلالئم

بجوي‹هبقلعتتنأزاجامضعببتافصلاصيصختفًاضيأو‹هتحص

كلذو‹اهيلإةبسىلابعيمجلاءاوتسال‹راتخمصصخمىلإاهراقتفا
.هأ.هتلاحتساتفرعدقو‹اهتودحبجوي

؟اهرودقمبةميدقلاةردقلاقلعتةيفيكنع:لقاعلكُسول:هيفو
:لسولو؛كلذةيلوقعمعانتماوزجعلاالإباوجكلذنعهنكميمل
هنكمأامل؟رهاوجلابسحابةدهاشملاضارعألامايقةيفيكنع

نعةجراخلاتايضتقملابتاقلعتملاقلعتبفيكف‹ادبأكلذةيلوقعم

ةلدألاتماقدقو‹ةيفيكهلكردتالاميفةيفيكبلطوهف!؟اهلاحم

تاموهفمتابثإىلعةيسحلالاعفألاتدهشو‹ةيلقنلاوةيلقعلا

اهلنأبملعانيلعبجيالف‹اهنمقلعتملاقلعتواهتارابتعإوتافصلا
ريغاذهلاثمأبلهجانإف«لازيالاميفو‹لزألايفةيفيكالو«قلعت
.هأ.دئاقعلايفرضم

tه

٠ةد 0چ

CSE

يفلاق:لاق؛ىمسملاَوُهمسالانأةلمسبلاثحبيفمدقت

هلوق‹ىمسملاوهمسالانأىلعليلدلانأو:"ةينونلاحرش"
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حّبسملانأل‹مر4ىلعألاكبرمساحبس:یلاعتوهناحبس

‹رسکلاب)حّبسملاهبقطانلاظفللاالةيلعلاتاذلاوُه:(حتفلاب)

الىلاعتهللاَوُهكرابملانأل«مركرعساكراىلاعتهلوقو

مساتیمسم:يأ,فاضُمْلافذحبلوقلاو‹هبقوطنملاظفللا

ميظعلانآرقلايفيذلانأو«هيلإيعادالولصألافالخ‹4كبَر

انلوقنماهقلخبلوقلاانمزليالف‹هئامسأالىاعتهئامسألادركذ

‹رابخالاو‹ةيمستلاو‹هركذو‹ءامسألالادنإو‹هقلخب

وهمسالاله:ءاملغلالوقىنعمنأو:لاق‹ةقولخم‹تاياكحلاو

نأىلإ‹اعطقىمسملاريغظفللاىنعمببمسالانإ؟هريغوأىمسملا

ةلالجلاظفللولدمكتاذلادرجمانهمسالانمدارملانأو:لاق

‹قزارلاو‹ملاعلاظفللولدمك.اهلفصورابتعاب‹تاذلاوأ

ها.امهوحنو

)هسفنبمئاقتاذهنأل.ةرثكلابلس:هانعمو«ادحاونوكينأو

٠تاريغتلاهيلعيرجتالو٠.تافصلانمةفصبسيل‹هدوجوبجاو

هلبجياممو:يأ‹كلذريغىلإ‹تاهجلاوةنكمألاىلإرقتفيالو

«مسقنُمالوئزجتُمريغهنأ:ىنعمب«ادحاونوكينأ‹ىلاعت

‹ةرثكلابلس:انلوقينعموهو«رثكتُمالوددعتُمريغهنأ:ىنعمو
.ةيبلسةفصانعمةينادحولانألل

‹ةدحولاهبتماقام:امهدحأ:ناينعمهلدحاولاو:ءاقبلايبأيفو

‹ةيهاملايفةكراشتمروصمأىلإمسقنيالثيحب«ءيشلانوكوهو

وهو‹ازجتيالومسقنيالىنعملااذهبدحاولاف‹ةرثكلااهلباقيو

.۷۸:نهرلاةروس(۲).١:ىلعألاةروس(١)
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الو‹هتاذيفهلريظنالام:يناثلاو:لاقنأىلإ؛يقيقحلادحاولا

ةقيقحنيينعملابفصتينمدوجولايفسيلو‹هتافصوهلاعفأيفهلهيبش
‹درفلارهوجلاكتادوجوملانمًازجتيالامنأل‹ىلاعتهللاىوس

املكو‹يسركلاوشرعلاكهلريظنالامو‹هلاثمأوهلثمىلإمضي

‹نكمماهلريظنلاتابثإف‹رمقلاوسمشلاكهصخشيفهعونرصحنا
الو‹هللشمالف‹ماسقنإلاوازجتلاهيلعليحتسيهناحبسئرابلاو
ثالثديحوتللنأملعاو.ةيعطقلاةلدألاهبتدهش‹هيبشالو‹ريظن

هللايفءانفلاوكالهتسإلاماقموهو:تاذلاديحوتةبترم:بتارم

لكىرينأوهو:تافصلاديحوتةبترمو؛هللاالإدوجومالف‹ىاعت
‹لماكلاهملعيفًالحمضمملعلكو«ةلماشلاهتردقيفةقرفتمةردق
ديحوتةبترمو؛هلامكراونأسوكعنمةعمللامكلكىريلب
قحبوأ‹نيقيلانيعبوأ‹نيقيلاملعبملعيوققحتينأوهو:لاعفألا
يفلخديدحاولاو:لاقنأىلإ؛هللاالإدوجولايفرثوُمالنأ‹نيقيلا
:لاقينأزاج‹دحاوهمواقيالنالق:تلقاذإف‹سكعالبدحألا

لاقُينأزوجيالف‹دحأهمواقيال:تلقاذإامأو‹نانشثإهمواقيهنكل
:يأ٠تاذلايدحأهنأ:يأ‹ىلاعتهللاةيدحأىنعمو:لاق‹ركذام

ءيشهکراشينأعنتميهنأ:هللاةينادحوىنعمو«ًالصأهيفبيكرتال

الب‹ماعلاريبدتلاوداجيالابدرفنمهنأو‹هلامك|تافصو.هتيهاميف

.هأ.امومعامرثأيف‹هاوسرثؤُمالو‹ةجلاعمالو‹ةطساو

ىنعممدقتدقو-قئاقحلاعيمجلةفلاخمهتقيقح:يأ‹تاذهنأل
ليلدلاو:ضعبلاق‹انهديزنو٠ىلاعتهيلعاهقالطإزاوجو تاذلا
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تاذيفاوركفتتال":يهلوق‹هيلعتاذلاقالطإزاوجىلع

‹ىلاعتوهناحبسهللاىلعهقالطإبعرشلادروامنأملعاو‹ىر"هللا
‹هيفةلثامملايفنهقالطإدنعبجو«هريغنيبوهنيباكرتشُمناكنإ
:لاقيالف‹هقالطإبعرشلادريملامفالخب‹تاذلاوءيشلاک

.ها.الثمماسجألاكالمسج

:لحملاو؛صصخموأ‹لحمىلإرقتفمريغ:يأ‹هسفنيمئاق
‹لحمانعةينغىلاعتهللاتاذ:يأ:يسونسلالاقاذکتاذلا

:يأ«لحمانعهئانغتسابف‹لعافلاوه:(داصلارسكب)صّصخملاو

٠يدهدهه1.ةفصالاناذنوكينأمزلي,اهبموفيتاذنع

دنعفراعتملاوهو.لحماىلإراقتفإلامدعبمايقلارسف:ليقو

مدعذإ«يسونسلاريسفتنمىلوأهنأىفخيالو‹نيملكتملاضعب

فالخب‹رماممهتدافتسإمدعلهيلإجاتحملاوهلحملاىلإراقتفالا

مدقلاةفصنمهملعلهيلإجاتحمريغهنإف«صصخملاىلإراقتفإلامدع
٠لقعلايفهمدعروصتيالامهنأ:بوجولاىنعممدقت‹هدوجوبجاو

الةفصلانأل‹تافصلانمةفصبسيل«دوجوملانيعدوجولانأو

‹لامكلاتافصبفصتمهنأىلعليلدلاماقدقو٠فيكةفصبموقت

هنأل‹هناكمإمدعلتاريغتلاهيلعيرجتالو‹صقنلاعيمججنعفتنم
رقتفيالو‹ةلاحمالثداحريغتملانألو مدقتامك-هدوجوبجاو
ىلإثداحةهجلاوهيذلاناكمْلاونامزلانأل‹تاهجلاوةنمزألاىلإ
ریظنال‹ًادحاوانالومنوكناهربو مدقتامك-هتاهيزنتنمكلذريغ
.قحلملارظنا(١)
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ملاعلانمءيشدجويالنأمزل‹ناثهعمناكولهنأ‹ةيهولألايفهل

نايبو‹نايعلاوسحلافالخهنأل‹لاحمكلذو‹لئنيحهزجعموزلل

ردقولف‹تانكمملابىلاعتهللاةردقمومعبوجومدقتهنأكلذ

دنعمزل‹لجوزعانالوملثمام‹نكممىلعةردقلانمهلدوجوم
هيلعمزليامل.‹امهبملاعلانمءيشدجويالنأنيتردقلاكلتق

ةلأسملانأل.نيرثأدحاولارثألانوكوأ‹لصاحلاليصحتنم

ملنإامهزجعنمدالف‹درفلارهوجلاكمسقنيالاميفةضورفم

مزليو.رخآلانودامهدحأبدجونإامهدحأزجعنموأ‹امهبدجوي
اذهيفامهزجعمزلاذإو‹هلثمهنألرخآلازجعامهدحأزجعنم

هزلتسيكلذو‹قرفالذإ‹تانكمملارئاسيفامهزجعمزلنكمملا
نابتسإاذإو‹نايعلافالخهنأل‹لاحموهوثداوحلادوجوةلاحتسإ

الهنأفرعتاذهبو‹نيبأفالتخإلاعمف‹قافتإلاعمامهزجعبوجو

حيحصلاداقتعإلاو‹مدقتاممزلالِإَو‹انلاعفأنمءيشيفانتردقلريثأت

.اهيفرثؤتالواهنراقت‹ةيرايتخإلامهلاعفأىلعةردقدابعللقلخهللانأ

ةيرايتخالالاعفألادجوتةردقلاو‹هدحولاعتهللاوهرْثْوُمْلانو

.يدهدههأ.قارحاللةبسنلابرانلاك.اهبالاهدنع

نإف‹درفلارهوجلا:هلوقالإ‹«قفاومهلكهرهاظ:لوقأ

.هبنولوقيالباحصألا

:مازلالاو‹ًازجتالبءزُجروصتيالهنأقيقحتلاو:بطقلالاق

وهطسولاوءطسولاهنأو‹دحاوفرطهفارطأنأوهو:لخادتلا

.هأ.لاحمكلذو
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هحبقامحيبقلاو‹عرشلاهنسحامنسحلانأ:اضيأدقتعنو
الإنسحلاسيلنأ مدقتامك-ًامزاجًامكُحمكحنو:يأ‹عرشلا
؛بدنوأ‹بوجورمأهبرمألاناكٌءاوس‹هولعفإعراشلالاقام

يهنهنعيهنلاناكٌءاوس‹هولعفتالعراشلالاقامالإحيبقلاسيلو

لمحيهناف«رمأالويهنهيفدريملامنأو«هيركتيهنوأ«ميرحت

يبأنيمامإلابهذموهو.حابمالاذهىلعف‹هيلإرومألابرقأىلإ
انمروهمجمالاقو؛(امهيلعهللاناوضر)ناهبنيبأوديعس

يفو؛ةسخخماكحألانوكتاذهىلعف‹هيفرزوالورجأالامحابملا
اذكو‹حيبقالو‹نسحبحابملاسيل:مهضعبلاق:"ملاعملا'

ءاشلابرمأامنسحلانأىلعو‹ةطساوامهنأىلعٌءانب‹هوركملا

.طقفهوركملايفةطساولاب:ليقو.هيلعمذلابرمأامحيبقلاو‹هيلع

‹هيلعمذلاغاسامحيبقلاو‹هيلعءانشلاغاسامنسحلانأىلعءانب

ءاسثلاغوسيهنأل‹نسحلايفحابملالخديو‹امهنعهوركملاجرخيف
.‹ةطساوالنأ:مهضعبلاقامكحيحصلاو‹هبرمؤيملنأو‹هيلع

نوذأمْلاوهنسحلانأىلعءانب‹حيبقهوركملاونسححابملانأو

يهنملاوهحيقلاو«حاصلاو«بودملاو بجاولالمشيف٠هيف
.هأ.هوركمأاومارحلالمشيف«هنع

:"لدعلارصتخُم'يفو؛كلذنمءيشيفلخدهلسيللقعلانأو

سييلو«تفلاخموضرفلاةقفاومىلعناقلطيحبقلاونسحلانأملعا

امهبداريوقلطُبو.هللاىلعزوجتالو«‹ضارغألافالتخالنييتاذب

جرحاهيفامىلعقلطُيو,هلمذلابوهيلعافىلعءانثلابعراشلارمأ
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أ.نییفاضإلب‹نییتاذبسیلو‹هلعافىلعجرحالامو‹هلعافىلع

ناعمىلعقلطُي‹حيبقلاونسحلانمالكنأمث:ءاقبلايبأيو

نسحملعلا:لاقيامكصقنلاةفصولامكلاةفص:لوألا.ةنالث

امهنعربعيدقو‹هترفانموضرغلاةمئالم:يناثلاو؛حيبقلهجلاو
باوشلاو‹الجاعمذلاوحدملاقلعت:ثلالاو؛ةدسفملاوةحلصملاب

‹اقافتإلقعلاباعبثنواننيمحيبقلاونسحلاف؛ًالجآباقعلاو

هيفاوفلتخإدقف‹ثلاثلاىنعملابامأ

يملامةلااخلإرشيهياول,نو
حيبقتلاونيسحتلانأ مدقتامك اندقتعمو‹ةروهشمةلأسملاو

وهمكاحلانأ:ةرعاشألاوانباحصألاق:"ملاعملا"يفو؛نايعرش
بجاوبسيلمعنملاركشنأ:امهدحأ‹نارمأهيلععرفتيو‹عرشلا

اهمكحعرشلادورولبقءايشألانأ:يناثلاو‹ةلزتعمللافالخ«القع
‹ايركزيبأنبإخيشلادنعورظحلاىلعدادغبةلزتعمدنعواندنع

ةيفنحلانمةفئاطوةرصبلاةلزتعُمدنعو‹بوقعيوبأمامالاهراتخإو

نكل.فقولاىلعيفاريسلاويرعشألادنعو ةحابإلاىلعةيعفاشلاو
.هأ.عرشلاىلإمهريغةلدأو‹لقعلاىلإةعجارةلزتعملاةلدأ

ىنعممدقت‹هسفنلعفلابال‹لعفلامكحبقلعتيفيلكتلانأو

لعفلانوكثيحب‹لعفلامكحبقلعتنإو‹مازلإلاهنإ‹,فيلكتلا

‹دحاووهوهلاوحأفلتختدقهنأل,ةفاضإوةبسن٠ةيصعموأةعاط

لعفلاو‹حيبقوملظ‹ايدعتلتقلاو‹زئاجونسح‹ًاصاصقلتقلاك
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ناف:"لدعلارصتخم"يفو؛ةفاضالاةهجنمفلتخادقو‹دحاو

‹عرشلاىلإةقيقحلايفناعجارحبقلاونسحلانأتررقاذإ:تلق

قلعتي:تلف‹فيلكتلاومازلإلاقلعتيامبف مازلإلايهةجحلانأو
‹ةحصو‹ابجاوو‹ةعاطو‹انسحهنوكوحن‹لعفلاباللعفلامكحب
املظلتقلا:كلوقنأل‹لاعفألافاصوأبهذهتسيلو‹اهلباقيامو

نسحلاهيلعفلتخاو‹دحاولعفلاف‹نسحاصاصقلتقلاو‹حيبق
.هأ.نيرابتعإلابحيبقلاو

هنأل‹اهيفمهتردقلريثأتريغنمدابعلالاعفأدجوملاوهىلاعتهنأو

:يأ‹دجوملاوهلاعتهنأدقتعنو:يأ.قولخمهاوساموقلاخ

‹مدعلانمءيشلاهللادجوأ:لاقُي«دوجولاىلإمدعلانمجرخملا

‹مدعلانماهلجرخم:يأ‹هلدوجوموهف‹لوعفمللءانبلابدجوف
٠يسناإكلقاعلتناك.ةيرارطضإوأةيرايتخإلاعفألاكلتتناكءاوس

ريغنم‹اهوحنومئاهبلالاعفامكلقاعريغلوأ‹كلموأ«ينجوأ
وهىلاعتهنأل‹قلخريثأت:يأ لاعفألايف:يأ اهيفمهتردقلريثأت
ةلمجنم لاعفألاكلت:يأ اهنألو‹هلقلاخلاوءيشلكللعافلا
الىلاعتهنأو‹هتردقتحتةلخاداهرسأبتانكممْلاو‹تانكمملا

مهلامعأريغىلعمهبذعيالف‹مهلامعأنماوبستكاامريغبمهذخاؤي

.ضيوفتالوربجالف

هللانأ.(هرسسدق)زيزعلادبعمامإلل‹ةينونلاحرش"يفو

رئاسلًاضيأقلاخلقاعريغنأو‹لعفلاهنمرذصيقولخملكلقلاخ
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ناكنإو.ىلاعتهللقولخملعفلاف.ةيرارطضإلاوةيرايتخإلاهلاعفأ
‹هداجيإوىلاعتهللاقلخبمسجلابمئابقلاضايبلاك‹دبعلابًامئاق

ةردقو.هتبحموهاضرىلإهلوصودارأنميفةعاطلاةردقلقلاخو
.هتبحموهاضرنعهدعبوهتناعإوهترصنكرتدارأنميفةيصعملا

لاقو؛لزألايفهتدارإهبتقبسيذلاهدعواريخهبدارأنملطعُمو
هلاعفألابسك‹يرايتخإلعفهنمردصيقولخملكلنأ:اضيأ

دبعلانكيملو‹ةفلكهيفاملعفهدبعهببسبهللاملأ‹ةيرايتخإلا

ةهجىلإاورظنةربجملاو؛داجسيإوعارتخإريثأترودقملايفًارثؤم
تيملاكمهسفنأاولعجو.ىلاعتهللاىلإمهلاعفأاوفاضأف٠.طقفقلاخلا

بسكلاةهجىلإاورظنةلزتعملاو؛الصأهلبسكال‹لساغلادييف
لاعفأقلخيملهنأ:اولاقو‹مهلاعفأنعىلاعتهللاةردقاوفنف‹طقف
اوفاضأف‹نيتهجلاىلإ.اورظن(ىلاعتهللامهمر)انباخصأو:لاق؛هدابع

همميتاييذلادعلللعفلابسكةهجو,لاعتوهاحهِلقلعاةهج
.هأ.يرايتخالالعفلا

٠نجلاوسنالاوكلمانمدابعلالاعفألقلاخهّللاو:مهضعبلاق
بهذموهو‹هاوساهلقلاخال‹تاناويحلارئاسلاعفألقلاخو

نماهتافصعمامإ‹لاعفألاتاوذلدجوم:يأ‹شورةباحصلا

ىلإاهتافصدنتستوأ‹يرعشألاهيلإبهذامك‹ةيصعموأةعاطاهنوك
عملاعفألاقلاخهنأداريوأ«ركبوبأيضاقلالاقامك.دبعلاةردق

‹ةلزتعملاىلعالإاحيرصدرالف‹ذاتسألاهيلإبهذامك‹دبعلاةردق

قلخبتالآلاو‹روعشلاو«ةدارالاو‹ةردقلاتناكىتمف:ليِقنإف
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تبثیتمف4.عومجملااذهنملصحيامنإلعفلاو‹ىلاعتهللا
لصقلداساحصييكل‹الفتبثيملىتمو‹لعفلالصحعومجملا

‹ىلاعتهللاقلخبهردقلاوةدارالالصأنأكشال:تلق؟دبعلاىلإ

تانكسلاوتاكرحألاعمكرتلاولعفلايفرطنمدحاوباهقلعتنكل
."دئاقعلاحرش"نمهأ.دبعلاىلإهدانسإحصاذهبف‹دبعلانمردصي

اذك-رثألاءاقبإ:ريثأتلا‹هصاوخنمةصاخداجيإلاوريثأتلانأو

اذهو‹مدعلانمءيشلاجارخإهنأ: مدقتدقف داجيإلاامأو ليق

دبعلانأمعزينمبضيرعت‹خلإ...قلاخهنأل‹اللوقوههلبقيذلاو
:يأ‹هصاوخنمةصاخو«هيفىلاعتهللااهقلخيةردقبهلاعفأقلخي
ددعتزاجلًالِإَو‹دحأاهيفهكراشيالةصاخلاكلتبوهصتخم

.لاحمَوُهَوةهلألاددعتىلإيدؤيف«ملاعلايفرثؤملا

نمائيشقلخيالدبعلانأاضيأدقتعأو:"ةينونلاحرش"يفو

هريغقلاخالنأىلععامجإلل‹هلزتعمللافالخ‹ةيرايتخإلاهلاعفأ
‹هتدارإو‹ىلاعتهتردقىلإتانكمملاعيججدانسإلو‹ىاعتوهناحبس
‹رايتخالابقلخلابىلاعتهدارفنإبوجونمملعو.تايلزألاهملعو
رثؤيائيشنأىوعدنالطبلاعفألانمهرشاباميفدبعلاريثأتيفنو

ةداعلايرجبسحبىلاعتوهناحبسهللاامنإوهيفةوقبوأهعبطب
‹ءامّلادنعيرلاو«سبللادنعرتسلاك«هبالهدنعرثألاكلذقلخي
.هأ.رانلاةساممدنعقارتحالاو

هلاعفألًابسكديعللنإ:اولاقانباحصأنأ:اضيأ"حرشلا"يفو
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:اقلاخواهلادجومدبعلانوكينأريغنمفيلكتلاهبقلعتي«ةيرايتخإلا

هلوقو«هرهٌميِلَعءيَشلكيوُهَوِءيشلكقلخَو: ىلاعتهلوقل
دبعلاناكولهنألو«ر نوُلَمعتامومُكَقلَخُهللاَو»:العولج

هلثمموزلمْلاف‹لطابمزاللاو‹اهليصافتباملاعناكلهلاعفألاقلاخ

مهنأو.مهلةقولخمدابعلالاعفأنأىلإتبهذاهرسأبةلزتعملانأو

.ريدقتالوقلخاهيفهلسيلهنأو‹العولجمهكلامنوداهباودرفت

لاعفأيفاوفلتخامهنأو‹ريبدتالوناطلُسهنماهيلعيرجيالو

لاقف؛ةيرارطضالااهتانكسواهتاكرحنمتاناويحلاوتادامجلا

هللالةعيبطلالعفاهنإ:مهضعبلاقو؛؛ىلاعتهللةقولخماهنإ:مهضعب

لعافللصفيهامهضعبلاقو؛هکرتبفصوينأزاجلالإَو«ىلاعت
نمةيعطقلاةلدأللىلاعتهللةقولخماهنأب:لئاقلالوقباوصلاو؛هل

.هأ.ىلاعتهاوسقلاخالنأىلعةلادلا‹ةّسلاوبانكلا

لاحيفهايإهقلخو«ىلاعتهتدارإيالإدبعلانملعفلاققحتيالو
نمةناعإلاو‹هايإهبسكو«هلدبعلاةدارإو«هدعبالوهلبقاللعفلا
٠توبلا:ققحتلا؛ةيصعمناكنإهنالذخو‹ةعاطناكنإهلهللا

 اقلطمثدحلاةغللاثيحنملعفلاو‹تبث:يأ«ءيشلاقح:لاقي

‹لعفلاعمةردقلانأل,هلعافةردقبدوجوملاَوُه:حالطصإلايو

ىنعممدقت-ىلاعتهتدارابالإةمدقتملاةسمخلاماكحألاىلإمسقنموُو
رمألاريغةدارإلانأو‹ديريامالإهكلميفنوكيالىلاعتهنأو-ةدارإلا
.ناكلهدارأولو‹هنمهدريملوناميالابرفاكلارمأ-هنأل-مدقتامك

co
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يأ‹هبرداقلادارفنإةحصعم‹رودقملاهبعقياموُه:قلخلانأو
:ليقو؛هبةردقلاقلعتَوُه:ىنعملاكلذو‹رودقملاهبدجوي:ىنعم

يِرودقملاهبعقي:ىنعميأ‹هتردقلحميفالرودقملاهبعقيام
لحميفالرودقملاكلذنوكلاح,اهلاعفأوتاقولخملاتاذَوُه
يف:يأ‹لعفلالاحيفليقاذك.ىلاعتهللاتاذَوُهيذلا‹هتردق
:يأ‹دبعلاةدارإو‹هدعبالوكلذلبقال‹لعفلادوجويهةلاح

ةردقلاةنراقموُه:بسكلا,هايإهبسكو.هايإهرايتخاو‹هلهدصق

دارفنإةحصالبرودقملاهبعقياموُه:ليقو‹هلعفلدبعلايفةثداحلا

‹رودقملاكلذىلإهتدارإوهتردقدبعلافرَصوُه:ىنعميأهبرداقلا

نمرودقملادجوي:يأ‹عقيهببسبرودقملابةثداحلاةردقلاقلعتوأ

‹ىلاعتهللاوههداجيإبدرفنملاامنإو.رداقلادبعلادارفنإةحصريغ

هعموأهببسب:ىنعميأ‹هتردقلحميفرودقمْلاهبعقياموه:ليقو

ةقيقحنيبيملمهضعبو‹هتردقلحميفهنوكلاحرودقملاعقي
‹ىلاعتهاوسقلاخالنأيعطقلاليلدلابملعنانإ:هلوقبىفتكاوبسكلا

ضعببقلعتتدبعللةثداحلاةردقلانأةرورضلابملعنو«هلالإريثأتالو
اهقلعت:يأ‹اهرثأىمسيف‹طوقسلانودالشمدوعصلاك‹لعفلا
ىلإةعاطلاءادتيإهقلخهللانمةناعإلاةقيقحفرعتملنإو«ابسك

ةردققلخو,ةعاطلاىلعةردقلاقلخمدع:يأ‹هنالذخواهئاهتنإ

املًاقفاومهدبعلعفىلاصتهللالعجقيفوتلا:ليقو‹مهيفةيصعملا
.هسكعنالذخلاو‹هاضريوهبحي

عيمجبةقلعتم,ةيلزأةميدق‹ةدحاوىلاعتهتدارإو:انموقنعو
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ال‹ةقولخماهنأثيحنمهدابعلاعفأو‹ةصاخلاهلاعفأنمتادارمأا
؛اهرشواهريخعيمجلادارأ:لاقاذهنمف«مهلةبستكماهنأثيحنم
ملقلارمأو‹ملعامدابعلانمدارأ‹ملعودارأامك‹اهرضواهعفن

اليذلاهردقوهؤاضقوهمكُحكلذف‹ظوفحملاحوللايفبتكىتح

نألو‹عوقولالاحبسنجلارودقممولعملافالخو‹لدبتيالوريغتي
.نينامزىقبيالضرعلاو‹«ضرعهدنعةعاطتسإلا

نمدجيناسنإلاذإ‹دابعلالاعفأىلعرداقدبعلاو:لاقنأىلإ

تاكرحنيبو‹ةشعرلاوةدعرلاتاكرحنيبةيرورضةقرفتهسفن
ةلصاحةيرايتخاإلاتاكرحلانأىلإةعجارةقرفتلاو‹ةدارإلاورايتخإلا

بستكملا:لاقاذهنمف‹رداقلارايتخاىلعةفقوتم‹ةردقلاتحت
مث.ةثداحلاةردقلاتحتلصاحلاوةثداحلاةردقلابرودقملاوه
ةهجنأل‹ثادحإلايفةثداحلاةردقللريثأتال:نسحلايبألصأىلع

ولف‹«ضرعلاورهوجلاىلإةبسنلابفلتختال.ةدحاوةيضقثودحلا
حلصيىتح‹«ثدحملكثودحيفترثأل,ثودحلاةيضقيفترثأ

رهاوجلاثادحألاحلصيو‹حئاورلاو‹موعطلاو‹ناولألاثادحإل

.ةثداحلاةردقلابضرألاوءامسلاعوقوزيوجتىلإيدؤيف‹ماسجألاو

اهتحتوأةثداحلاةردقلابيقعقلخينأبهنسىرجأىلاعتهللانأريغ

:لعفلااذهىمسيو‹هلدرجتودبعلاهدارأاذإ٠لصاحلالعفلااهعمو

الوصحديعلانمًابسكوًائادحإوًاعادبإهللانمًاقلخنوكيفابسک
‹اليلقردقلااذهنمىطختينالقابلاركبوبأيضاقلاو‹هتردقتحت

نكل‹داجيإللحلصتالةثداحلاةردقلانأىلعماقدقليلدلا:لاقف
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ةهجىلعهتارابتعإوههجووألعفلاتافصيضتقتتسيل ثودحلاةهج

ارهوجرهوجلانوكنم«ثودحلاءارورخأهوجوانهاهلب‹طقف
ريغواداوسونولواضرعضرعلانوكنمو‹ضرعللًالباقازيحتم
لعفلانوكةهجف:لاق‹لاوحألاتبثمدنعلاوحأهذهو‹كلذ

‹ابسككلذىمسيةصاخةبسناهتحتوأةثداحلاةردقلابالصاح
نأةلزتعملالصأىلعزاجاذإف:لاق,ةثداحلاةردقلارثأوهكلذو
ءدوجولايفثودحلاوهلاحيفةميدقلاةيرداقلاوأةردقلاريثأتنوكي

ةردقلاريثأتنوكينأزوجيالملف‹لعفلادوجونمهجويفوأ
وهو.لعفلاهوجونمهجويفوأ‹ثداحللةفصوهلاحيفةثداحلا

نمموهفملانأكلذو‹ةصوصخمةئيهىلعالشمةكرحلانوك
دوعقلاومايقلانمموهفمّلاريغ‹ًاقلطمضرعلانمو«اقلطمةكرحلا
مایقلکسیلو«ةكرحمايقلكنإف‹ناتزيامتمناتلاحامهو‹ريغ

:الوقنيبًايرورضًاقرفقرفيناسنإلانأمولعملانمو«امايقةكرح

نأزوجيالامكو«ماقو‹دعقو‹ماصو‹ىلص:انلوقنيبو‹دجوأ
نأزوجيالكلذكف.دبعلاىلإفاضيامةهجىلاعتئرابلاىلإفاضي
ًاريثأتيضاقلاتبثأف‹ىلاعتئرابلاىلإفاضيامةهجدبعلاىلإفاضي
‹لعفلاتاهجنمةهجيهوءةصاخُلاةلاحلايهاهرثأوةثداحلاةردقلل

نألةنيعتملايهةهجلاكلتو.لعفلابةثداحلاةردقلاقلعتنمتلصح
الدوجووهثيحنمدوجولانإف‹باقعلاوباوثلابةلباقمنوكت
.لحنلاوللملانمهأ.باقعالوباوثهيلعقحتسي

لؤيهنألينيوجلالوقانكرتو‹قحانعجراخريغهرهاظ:لوقأ
٤۹



:انباحصأهيلعيذلاو-باتكلابحاصهلاقامك۔ةعيبطلابلوقلاىلإ

هلمعفاهلمعنمف‹اهنيزو‹اهيضرو‹اهبحأو.ةعاطلابرمأهللانأ

ةيصعملانعىهنو‹اهيلعهايإهتناعإو.‹هملعوىاعتهللاقلخباهايإ

هللاقلخباهايإهلمعف.اهلمعنمف‹اهحبقو‹اههركو‹اهضغبو

"ةينودلاحرش"نمهأ.ةجحلاهيلعهلو,هتدارإو٠هملعوىلاعت

باقعلاوباوشلاقلخو‹مهلامعأقلخو‹دابعلاقلخهللانأل

بسكلاوقلخلاىنعممدقتاهيلعاوربجيملواهوبستكإمهنأو‹اهيلع
:"ملاعملا"يفو؛ةربجملابضيرعتهيفاهيلعاوربجيملو-مدقتاميف
وهلب«ةتبلارايتخإاقلطُمهلاعفأيفدبعللسيلهنأىلإةربجملاتبهذو

لب«حيرللةرجشلاو‹عطقللنيكسلاكاهلةلآو‹اهيلعروبجم
ريغنم«‹ًالامشةراتونيميةراتحيرلاهليمتءاوهلايفقلعُمطيخك

ةلزنمباهلاعفأيفمهدنعتاناويحلاف‹اهتقفاوموأاهتفلاخمىلعةردق

الوانتالو‹ًاعارتخإالوًاداجيإالاهتردقاهبقلعتتالتادامجلا

‹هلاعفأضعبيفهرايتخإيةيضاقةرورضلانإفرهاظنالطبو«اباستكإو

مهمزليو‹شاعترإلاولوانتللديلادميتكرحكرخآلاهضعبيفهربجبو

هبلط‹اعرشالوةغلحصيالف«رومألانمرمأبدبعللفيلكتلامدع

٠هيلعهخيبوتالو٠هيلعهمذالو‹هبهحدمالو.هنعهیهنو‹لعفلاب

لكلاو‹٠ر4هڵلابنوُرفكَتفيكلل:وحن‹هرفكنمبجعتلاالو
.هأ.نيدحوملاعامجايلطاب

اھبنوباٹیةيرايتخإلاعفأدابعللو:ينازاتفتلل‹١دئاقعلاحرش"فو

.٢۲:ةرقبلاةروصس()

٥۹-



تمعزامكال‹ةيصعمتناكنإاهيلعنوبقاعيو‹ةعاطتناكنإ

تاكرحةلزنمبهتاكرحنأو‹الصأدبعلللعفالهنأنمةيربجأا

قرفنانأل‹لطاب‹رايتخإالو‹دصقالو‹اهيلعةردقال‹تادامجلا
لوألانأملعنو‹شاعترإلاةكرحوشلطبلاةكرحنيبةرورضلاب
هفيلكتحصاملالصألعفدبعللنكيملولهنألو«يناثلانودهرايتخإ
لاعفألادانسإالو‹هلاعفأىلعباقعلاوباوثلاقاقحتسإبترتالو

امم,ةقيقحلاليبسىلعهيلإرايتخإلاودصقلاةيقباسيضتقتيلا

ىلصلشمرايتخإلاو‹دصقلانودبهلققحتالهنأةهيدبلابمزجن
يضفنتةيعطقلاصوصنلاو‹هنولدوسإومالغلالاطلثمفالخب.‹ماصو

نمف:هلوقو«هر4وُلمعَياوناکاَبَءاََج»:ىلاعتهلوقکكلذ

ميمعتدعب:ليقناف.كلذريغو‹)4هكِلَفَءاَشنَمَونوَفءاَش
دوجوباقلعتينأامإامهنأل«ًاعطقمزالربجلاهتدارإوىلاعتهللاملع

‹عانتمإلاوبوجولاعمرايتخاالو‹عنتميفهمدعبوأ‹,بجيفلعفلا

ناف‹لاكشإالفهرايتخإيهكرتيوأهلعفيدبعلانأديريوهللاملعي:انلق
يفانياذهو.ًاعنتمموأابجاويرايتخإلاهلعفرذشسيحنوكيف:لي

ال‹رايتخإللققحمرايتخإلاببوجولانإف‹عونمم:الق‹رايتخإلا

.هأ.ىلاعتئرابلالاعفأبضوقنماضيأو‹هلفانُش

قلعتنو‹.بجيفيفهلعفدوجوبقلعتنإهملعنأل:مهضعبلاق

.٢۲:ةعقاولاةروس؛٤:فاقحألاةروس؛۷٠:ةدجسلاةروس()
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هنأب‹عوفدمفىلاعتئرابلالعفبضقنلاامأو‹رايتخإلايانيالاذهعمو

‹هتقويفثداحلالعفلاب‹لزألايفقلعتيميدقرايتخإىلإرقتفم
هيفعوضوملادادعتسإلاىلإدنسمدبعلارايتخإنإ:لاقُينأصلخملاف

ةفصدبعلايفقلخيىلاعتهللانأ:ينعي‹«بوجولاالةحصلاقيرطب

نإ:لاقيال‹.ناكتقويأيف‹ناکءيشيااهبديرينااهنأشنم

هرايتخإلايفانمبوجولانوكيالفىلاعتهتاذنمهللالعفيفبوجولا
‹ىلاعتهللانمالإنوكيالهيفبوجولاناف‹دبعلالعففالخب

‹هبوجودعبلعفلايفمالكلا:لوقنانأل‹دبعلارايتخالًايفانمنوكيف

٠هریغوألعافلاتاذنمناكءاوس۽بوجوهنأثيحنمبوجولاف

.ها.ًانكمملب«ابجاونوكيلالوريغتيال

دبعلاةردقضعبلنأو‹ةعاطتسإلاعمدجويضرعلعفلانأو

ةكرحك‹اهضعبنودشلطبلاةكرحكلعفلايفالخدمهتدارإو

لعفلاىلاعتهداجيإو‹بسكهتدارإوهتردقدبعلافرصو‹شاعترألا
نيتفلتخمنيتهجنمنيتردقتحتلخاددحاولارودقملاو‹قلخ

ةردقبدوجوملاوُه:احالطصإو.ثثدحلاةغلهنأ:لعفلاىنعممدقت-

.نوكسوأةكرحامإهنأل‹رهاظوهفاضرعهنوكامأو هلعاف

الوأالوصحءيشلالوصح:ةكرحلاو:''ةينونلاحرش"يفلاق

‹نيناكميف‹نينآيئنانوکيه:ىرخأةرابعبو‹يناشلازيحلايف

َوُه:ىرخأةرابعبو؛لوألازيحلايفًالوأًالوصحهلوصح:نوكسلاو

ندبلاةكرحوُه:لعفلاو‹دحاوناكميف‹نينآيفدحاونوك
.هأ.لوقللةلماشلا



لاعفتسإ:ةعاطتسإللا‹ةعاطتسإلاعمتبثيوققحتي:يأ‹دجوي

ناسنإلانكمتييتلايناعمللمسغ:نيققحملادنعيهو«عوطلانم
‹لعافللةصوصخمةين:ءايشأةعبرأيهو‹لعفلاثادحإنمديريامم

‹ةباتكلاكايلآلعفلاناكنإءةلآو‹ريثأتللةلباقةدامو‹لعفللروصتو

.هأ.ادعاصفةعبرألاهذهدحأدجيالنأ:وهو‹زجعلاهداضيو

دجيدحألك:يأ«خلإ...دبعلاةردقضعبلنأو:ءاقبلايبأ

كلذىنعممدقتدقو ةدعرلاةكرحولوانتلاةكرحنيباقرفهسفننم
:رومأةسمختدجواذإالإدجوتالدابعلالاعفأنإ:انباحصألاقهلك
لعفلاناكنإهلهللاةناعإو‹هباستكإو‹دبعلاةدارإوهللاةدارإ

ال‹لعفلاتقويفىلاعتهلهقلخو ةيصعمناكنإ هنالذخو ةعاط

.نامايفمدقتدقو.هأ.هدعبالوهلبق

-اضيأبسكلاىنعممدقت-بسكهتدارإوهتردقدبعلافرصو

هاوسقلاخالنأيعطقلاليلدلابملعنانإ:مهضعبلاقامحيحصلاو

قلعتتدبعللةثداحلاةردقلانأةرورضلابملعنو,ةلآلاريثأتالو‹ىلاعت

:يأ‹اهرثأىمسيف‹طوقسلانودالشمدوعصلاك‹لعفلاضعبب

.هتقيقحفرعنملنإو‹ابسك:اهقلعت

يفالررقياماريشكهللاهحر)انخيشناك:"ملاعملا"يفلاق

‹قلخلاوهوهسفنىلإهفاضأامىلاعتهللاىلإفيضنانإ‹ماقملااذه
امبسكلاكلذنعكسمنو.بسكلاوهوهيلإهفاضأامدبعلاىلإو

:هبرنععهلوقلو‹ربجلابلوقلاىلإيدؤيهنإفققحاذِإهنوكل‹وه

۔-۹۸



"يرسىلععلطينأٍدحأليغبنيالفيرسردقلا"

‹قلخلاةهجنمهللاةردقتحت:يأ‹خلإ...دحاولارودقملاو

نمردقلااذهو:"ملاعملا"يفو؛بسكلاةهجنمدبعلاةردقتحتو

ةرابعلاصيخلتيفهنمديزأىلعردقنملنإو‹يرورضىنعملا
امعم‹هداجيإوهللاقلخبدبعلالعفنوكقيقحتنعةحصفمأا

بسكلالثمبامهنيبقرفلاباوربعنإو‹رايتخإلاوةردقلانمهيفدبعلل
.ها.ةلآبالعقوامقلخلاو«ةلآبعقوام

العاقدبعلانونكلىنعمال:ليقنإف:"دئاقعلاحرش"يفو

هللانأقبسدقو«رايتخإلاودصقلابهلاعفألادجومهنوكلإرايتخالاب

لخديالدحاولارودقملانأمولعمو«اهداجيإولاعفألاقلخبلقتسم

الإ‹هتناتمومالكلااذهةوقيفمالكال:الق؛نتلقتسمنيتردقتحت

ةردقلنأةرورضلابو‹ىلاعتهللاوهقلاخلانأناهربلابتبثثاملهنأ

٠ضعبلانودشطبلاةكرحكلاعفألاضعبيفالخدمهتدارإودبعلا

نأبلوقلاىلإقيضملااذهنعيصقتلايفانجتحإ«شاعترإلاةكرحك

ىلإهتدارإوهتردقدبعلافرصنإهقيقحتو٠«بساكدبعلاو«قلاخهللا
:مهضعبلاق؛قلخكلذبيقعلعفلاىلاعتهللاداجيإو«بسكلعفلا
هلعفلابساكدبعلانوكمزليف‹داجيإلاىلعبسكلامدقتبرعشياذه

ةانعارخأتمدبعلادصقبقلعتمىلاعتهللاداجيإ:بيجأ«همدعلاح

ناكهمامتدنعف‹لعفلامامتىلإدصقلا:ًاضيأو«ًاينامزالًايتاذارخأت
لعفلابسكمزليالنيهجولاىلعو‹ًابسكدصقلاوابوسكملعفلا
.ضعبلاكلذمالكهأ.همدعلاح
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نكل.نيتردقتحتلخاددحاولارودقملاو:ينازاتفتلالاق

رودقمو‹داجيإلاةهجبىلاعتهللرودقملعفلاو‹نيتفلتخمنيتهجب

ردقنملنإو‹يرورضىنعملانمردقلااذهو‹بسكلاةهجبدبعلل

لعفنوكقيقحتنعةحصفملاةرابعلاصيخلتيفكلذنمديزأىلع
.رايتخإلاوةردقلانمدبعللهيفامعم‹هداجيإوىلاعتهللاقلخبدبعلا

:لاقيىتح‹«بسكلاوقلخلانيبقرفلاام:ليقنإف:مهضعبلاق

ةهجنمدبعللرودقمو‹داجيإلاةهجنمىلاعتِهلِلرودقملعفلانأ
٠لعفلالصأداجيإ:قلخلانأ:لاقُينأاهنم:الق؟بسكلا
وأةعاطهنوكو.ةيصعموأةعاطهنوكنمهتفصليصحت:بسكلاو

الرمأامهنملكو.هتفلاخموأرمألاهتقفاوملوهامنإ‹ةيصعم

ءيشيفدبعلاةردقللخدالف‹لعفلادوجوىوسٍةلعىلإجاتحي
ىلإةبسنلابهضرعامل‹ةيصعموأةعاطلعفلانوكنإمعن‹امهنم
كلذمالكهأ.كلذللحماةردقىلإبسنينأبسان‹هلحم
.ضعبلا

القلخلاو‹ةلآبدبعلانمعقاوبسكلانأ:مهلوقلثمينازاتفتلا
يفالرودقمقلخلاو‹هتردقلحميفعقورودقمبسكلاو«ةلآب
ناف٠حصيقلخلاو.هبرداقلادارفنإحصيالبسكلاو«هتردقلحم
نإ:الف‹ةكرشلاتابثإنمةلزتعملاىلإمتبسناممتيثأدق:ليف

نودهلوهامبامهنملكدرفنيو‹ءيشىلعنانثإعمتجينأةكرشلا
‹هلاعفألًاقلاخدبعلالعُجاذإامكو.ةلحملاوةيرقلاءاكرُشك‹رخآلا
رمأفيضأاذإامفالخب‹ماسجألاوضارعألارئاسلاقلاخعناصلاو

u TEE



‹مهلةيوقتهانتبثأامنإو‹انباحصأنعىضمدقاذهرثكأ:لوقأ

قلعتمبسکلاو۔هيفرظنیلف۔رهظياميفقحانعجراخريغهنوكل
نأمدقت٠باقعلاوباوغلالوصحىلعةرامإو.‹يعرشلافيلكللا

ريثأتريغنمهلةنراقم‹رودقملابةثداحلاةردقلاقلعتوُه:بسكلا

‹عراشلاةهجنمفيلكتلاهبقلعتييذلاوهقلعتلااذهواهل
٠فلكملاةردقلريثأتالذإ مدقتامك مازلإلاوُه:فيلكتلاو

هنارتقإدنععرشلااهبصنلاعتهِلةقولخملالاعفألاكلتنألصاحاف
باقعلاوباوثلالوصحىلعةرامإ,ةدارالاوةردقلاكةثداحضارعأب

بجاولالعفَوُه‹باوشلاىلعةرامإلوعجملا:ينعأ‹امهريغو
باقعلاىلعو‹لاثتمالاةينبهوركمْلاومارحلانعفكلاو‹بودنملاو

مدعوُيذلا‹امهريغىلعو«بجاولانعفكلاو«مارحلالعف
‹بودنملانعفكلاو‹هوركمْلاوحابملالعف‹باقعلاوباوثلا

."ملاعملا"نمهأ.لاثتمإلاةينالب‹هوركملانعو

ةمعنلكف‹لضفو‹لدع:نيهجوىلعىلاعتهللالاعفأنأملعاو
امنإانلهتباثإف٠ةعاطلاىلعانبثينإف‹لدعهنمةمقنلكو٠لضفهنم

الوباجيإنعال«رايتخإنعءاطعلاوهو٠صلاخلاهلضفبيه
يفءيشلاعضووهو٠صلاخلاهلدعبانلهبيذعتف‹انبذعُينإوءبوجو
‹اروجالواملظكلذنعىلاعتهنمسيلو«ضارتعإريغنمهلحم
‹لجوزعهلكولمّمباقعلاوباوثلااهتلمجنميتلاتانئاكلاعيمجنأل
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هلناتقولخمناترامإةيصعملاوةعاطلاامنإو‹يلقعببسامهلسيلف

سکعولیتح«باقعوباوثنمهراتخاامىلعنالدتیلاعت

اللانسحهتمكلذناكل«ةرامإقبسالببقاعوباثأوأ‹امهتلالد

نأو‹هتمكحنمربخأاملفاسهنأالإ‹نر€ٌلَعَفَياَمَعلاسي

عيطُملابيق..هيلإبسنُينأزوجيالصقنهديعووهدعويففلخُا
نمزيزعلادبعمامإلاهأ.هديعووهدعولازاجنإ‹يصاعلابذعيو

.فذحعم"ةينونلاحرش"

‹هملعو‹هنوكهللاءاشاملإدابعلانمنوكيال:ًاضيألاقو
هنمعقيسيذلاحلاصلالمعلابهمأنطبيفديعسلاةداعسنأو,ةتدارإو

دجويسيذلانايصعلابِهِمأنطبيفيقشلاةواقشو«هناحبسهلمولعملا

ءوسيفهعوقوويقشلاةواقشو:لاق؛لجوزعهلمولعملاهم
هيلعتومييذلا‹هنمءزجرخآوهيذلاةافاوملارفكو.ةمتاخلا

ء٠لزألايفهلمتخامعامهنملكللاقتناالو‹ديعسلاةداعسلثميلزأ

‹هسكعوتومادعبارفكناميإلالدبتو‹ًالهجملعلابلقناللإ

.هأ.ناتيلزأةواقشلاوةداعسلاف‹ةلاحتسإلارهاظوهو

ةساحنأ‹ةرخآلاوايندلايفلاحمئرابلاةيؤرنأ:اضيأذقتعنو

:يأ‹دقتعنو‹لاحمهيلعفييكتلاو‹افيكملإكردتالرصبلا

كاردإ:انهةيؤرلا‹ئرابلاةيؤرنأنيقفوملارشاعمنحنمزجت
‹تانيهلاوروصلاوناولأللةزيمملاةساحلا:يأ‹رصبلابيئرملا

:هنأل‹لقعلااهروصتيال:يأ‹لاحمقلاخلاهانعمىلاعتئرابلا
.۲۳۴:ءايبنألاةروس(١)
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ءامسلانعةرابعيهو‹ايندلاراديف«٠ر ٌءيشهلئمكسيلل
راديفالو‹امهيفاموراهنلاوليللانعوأ‹امهنيباموضرألاو
باشقعلابامإو‹ميعنلاوباوثلابامإ‹ءازجلاراديهو‹ةرخآلا

ةساحلا:يأرصبلاةساحنألهمهللاانذاعأ‹ميلألاباذعلاو
:يأ‹فيكمالإرصبتال:يأ‹كردتال‹نيعلايهيتلا«اهبيئرم
هذهو.تائيهلاولاوحألاوروصلانعةرابعفيكلاو٠فيكهلام

هتديصقنم(هيلعهللاناوضر)يليلخلاانمامإلوقنماهانذخأةجحلا

:هلوق‹ةرعاشألاضعبىلعًاضرتعُم‹يرشخمزللاهيفرصتنإيتلا
هفكلَبلاركذيآلايفلهفاولاقامكةرظانتايآلايفناكنأ

هفنكتسإهيلعميغالردبلاكمكهلإنورتاووريبنلانعو
هفحخسأامسياقل'دازيكفِإىوسفيكالبمهلاقمىرتأ

هفصلاىقبأذإفيكلاهللاىفلفيكمريغواروظنمناكول

هفكنتسينلفييكتلايذلاوُهَوافيكُمنوكينأفنأتمىلعف
هفرعمنعةلالدتاهفالوأفيكمكاذفروظنملكذا
هفيكتمةروصةيؤربلقوأهلفيكالورظنالباما
هفدرأاذنمفاذبلوسرلالاقالوفيكالبتلاقاميآلاف

هفصلاكلتنعسيدقتلامأىلوأههيبشتىرتامكسفنلرظناف

هفرجعهيفسيلحيحصلصأىلعةلباقليواتلليآلاو

:اهلۈاو

هفكمتاوذللنيبرظنهتاذكرديسيلنمهناحبس

.١٠:یروشلاةروس()
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هفصلايهنتدقتاذللذإتاذللهتافصبيدتهتللوقعلاقلخ

‹هعايشأويرعشألااهبدرفنااممةيؤرلاةلأسمنأ:انُهملعتلو

امنإو‹جاجللاوجاجتحإلالاطو«ةيمالسإلاقرفلاعيمجمهفلاخو

٤يئرمیلاعتهللا:مهلوقنأملعإ:لوقنف‹اندقتعمحضوننأاندارُم

اهنإفءضارعألابضقتني‹ىرُينأحصيدوجوملكو‹دوجومهنأل
ريغیریالرصبلانإف‹نولبفصويالاماميس‹ةيئرمريغوةدوجوم

يفهتيؤرمهمزلي‹دوجولاليلدبةرخألايفيئرم:مهلوقو‹نوليذ
ةلعلااودرطول:اضيأو«هبنولوقيالملف‹اضيأدوجولاليلدبايندا

٠سوملم‹مومشم‹قاذم«‹عومسم:اولاقف‹اهلكساوحلايف
:اضيأو‹مكحتكلذبرصبلاصيصختف‹هبشأناكلدوجولاليلدب

دوجولانأملعاو؟ةيئرماهنأ:نولوقيالملف‹ةدوجومتاكاردإلا

امكُحيضتقيالو-مدقتامك-ضحمتابثإَوُهامنإ‹ةفصبسيل

ىريالناكاذإ‹كلذنمعنامالهنإ:اولاقمث.ةلعبجويالو

فصويالفلکشالو‹ةروصالو‹دحالو‹ناكميفالو«هسنجب
سنجيهيتلا ةنياعملاهيلعزوجتالوةلباقملاو‹دودحلاونكامألاب

‹نيعلاةيؤرليفنكلذنأريبخ-تنأو‹ماسجألاهلباقتالف‹ةلباقملا
.اوطسفستنألإ

‹دوجومهللا:مهلوق:(هيلعهللاناوضر)يليلخلامامإلالاق

تايئرملانأل,ةبذاكنيتمدقملاىربكنإ«ىرينأحصيدوجوملكو
‹حاورألاو‹حايرلاهذهيفرظنيلفالو.ةريشكسانجأنمعون
اممكلذريغىلإ«ءامسلاوضرألانيبقوتفملاءاوهلاو۽تاوصأللاو

E



۰کمتاليتلاتادوجوملانماهنإف‹هرصحتوفیو‹هرکذلوطي

.(فرصتب)هأ.اهتيؤر

¥ةريضانذْيَموَيوجول:ىلاعتهلوقباهزاوجىلعمهلالدتسإو
يدؤيهنأل.كلذنمعناملقعلانإف«ضهنيالنر4ةّرظاَناهبىلإ

‹نادبألاةلج:يأ‹اهلكةلمجلابهوجولانعاوربعولو‹هيبشتلاىلإ

نأو٠ر4ةدحاوةَحيَصلإنوُرُظنَياَم: راظتنإلابرظنلانعو
هلجألوهل:يأ‹نالفهجولاذهتلعف:لوقت٠.كلذبربعتبرعلا

نمدبالف‹نويعلايهتسيلهوجولانألو.سرهکمهلاريخناكلل

طيحُيال.ءايشأىلإنورظنيمهنأمولعمو:"فاشكلا"يفو؛زوجتلا

قئالخلاهللاعمجيرشحميف‹ددعلاتحتلخديالو‹رصحااهب

الل:نيذلانونمآلامهنأل‹مويلاكلذةراظننينمْوُمْلانإف‹مهلك

ناكولهيلإمهرظنبمهصاصتخإف«ر(نونَرحَيمُهالومهيَلَعفوخ
يذلاو«صاصتخأإلاهعمحصيىنعمىلعهلمبجوف‹لاحمهيلإاروظنم

٠يبعنصيامرظاننالفىلإينإ:سانلالوقنمنوكينأهعمحصي
نوعقوتيالمهنأىنعملاو:لاقنأىلإ؛ءاجرلاوعقوللاىنعمديري
الو‹نوشخيالاينألايفاوناكامك‹مهبرنملإةماركلاوةمعلا

|.هايإالإنوجري

‹مر4راَصبألاةكردتالل:ىلاعتهلوقعانتمإلاىلعليلدربكأو
e

.۲۳-٢۲:ةمايقلاةروس()

.٩٧٠:سيةروس(۲)

.٥٠:تارجحلاةروس؛٠۲:دمحمةروس؛865١٠:ءاسنلاةروس؛١٠٠:نارمعلآةروس(۲)

.١٠١٠:ماعنألاةروس(٥).۲٩:سنويةروس(٤)
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)4)0مونالوةنيمهَذَاالط:هلوقبحدمتامك«كلذبحدمتهنإف

.يفنلامومعىلعلادنيتيآلانمًالُكنإف

‹يفنلامومعبنذؤيةيآلارهاظنإ:(هقَظريليلخلامامالالاق

نأباهمكُحصيصختف,اقلطُمةيؤرلاَوُهيذلا‹كاردإلاعنميضتقيو

لكلحضاومولعم«ضعبلوضعبيفعنتميو«ضعبلوضعبيفنكمي

دئازءيشوهامنإو‹اهانعمنمالو‹ةيآلاظفلنمسيلهنأ‹لابيذ

الواظفلهيلعلدتاممالو‹اهنمسيل«اهنعجراخرمأو«اهيلع
‹ليبسنمهتابثإىلإامف‹ليلدقحايفهيلعمقيملامو«ىنعم

‹لادجالوكشالبقحاوهىلاعتهللاباعكرهاظبكسمنلاو

حضاولوقاذهو‹لالضولطابهداضيوهفلاخيامىلإهنععوجرلاو
ىندأ.هلنمىلعىفخيالامك‹ةيآلارهاظلةداضملايلج‹هضراعملا

.هأ.هيلعليوعتلاوأهبلوقلازوجيفيكف‹مهفلانمقمر

هللاهبكريذلا‹فيطللارهوجلاَُه:رَصَبلا:"فاشكلا"يفو

الوهبقلعتتالراصبألانأ:ىنعملاف‹تارصبملاكردتهبرظنلاةساحيف

قلعتتامنإراصبألانأل‹هتاذيفارصبُمنوكينألاعتُمهنأل‹هكردت

.هأ.تائيهلاوماسجألاك اعباتوالصأةهجيفناكامب

:كاردإلانإ:ًاولاقةرمف‹هبمهلقلعتالاميفنوقلعتياوذخأمث

يفنو«مهمعزىلع,يفتىحبناوجأابةطاحإلاةهجىلعةيؤرل
ريغةهجىلعًارظنهيلإنورظنيمهنأك‹معألايفنديفيالصخألا
.٢٥۲:ةرقبلاةروس(١)
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ةكردتأللنأ:نولوقيةرمو‹هضعبةيؤرمهمزليفةطاحالا

؛اهضعبلبراصبألاعيمجيفنمزليالف«لكبلس«نر4راَصبألا
هوَقلايدهالُهللاَول:ىلاعتهلوقيفنولوقياميرعشتيلو
كلذريغىلإءر4َنيرِفاَكلابحيألهللاناف»«ر4نل
ماعيفن«4 يښارتنأ: ىلاعتهلوقاضيأو؛ةينآرقلاتايآلانم

له‹مر4َكيلِإتبتت:هلوقو؛لابقتسإلاولاحلايفةيؤرلايفنيف

نلإل:اولاقثيح«هموقلاهلأسامنإهنأل«ةيؤرلاهلاؤسنملإبات

ملاعلارىسوُمفًالإو«مر4ٌةَرهَجهللاىَرَنىحكَلنيۇ
لاقاملكلذالولو‹هبربهنامزلهأملعأوهوالفيك.‹اهعانتماب

مهلوقو‹»4ييالكبَويتسربسانلاىلعكتيفطصاينإ: ىلاعت
يفنلنأل:نإ 4نلنأل«هيلعليلدالذِإ‹ملسُمريغلاحلايفل

.ليلدلاهيلعهيفلاحُلايعدمف‹يفنلاديكأتل

فرعأمهفهؤايبنأوهللالسُرامأ:بيئريليلخلامامإلالاق

نمليحتسيوهيلعزوجيامبو‹هتايآبمهملعأوىلاعتهللابقلخلا

قحيئهريغبلوقلازوجيفيكو‹دحأنيباذهيفعازنالو«هتافص
ةالصلالضفأهيلع‹ميلعلاهبربنيفراعلاسأروهو‹ميلكلاىسوم

اهناكمإمدعو«هتبلااهعانتمابهملععمةيؤرلالاؤسامأو‹ميلستلاو

.١٠٠:ماعنألاةروس()

.۷:فصلاةروس؛۱۹٠۹١٠٠:ةبوتلاةروس؛٩۸:نارمعلآةروس؛٢٢۲:ةرقبلاةروس(۲)

.١٤٠:فارعألاةروس(٤).۳۲:نارمعلآةروس(٢)
.١٠:فاقحألاةروس؛١١٠:فارعألاةروس(9)
.٥٥:ةرقبلاةروس(1)

٤١١:فارعألاةروس(۷)
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ملو‹يهنلامهدجسيملهدنعاموقنأوهو«امرمألف دبألاىلع
‹راذعألاالو‹راذنإلاالو‹ةظعوملامهيفحجنتملو‹رجزلامهفكي

هلاقلف«نر ةنسحأنوُعييَفلولانويسي:نمماوناکالو

اللعجاىَسوُمااولاف»ف‹مصخلاهتردقبهيفقرغأو«رحبلامهل

مهركممظعف.ةطساوالبهمالكمهعمساو‹ر4ةَمُهَلاَمُكاهلإ

نمؤننلل:مهلوقبةهجاومرفكلابمهلوسراوحفاكو«مهرفكدتشاو
وتعلانممهبامةدشلاوناكدقو‹سر4ةرهَجهللاىرنىتحكل

ةنسكلتو‹رابجإلاورهقلالسالسبناميإلاىلإنوداقي‹رابكتسإلاو
:ماكحألاوعئارشلانمةاروسلايفاملوبقنعاوبأدقفمهيفهللا
مهادانورهکمهبْعِقاَوهنأاونوةلطهناكمُهقوقلَبجلاانقتتذإو

ىسوُمسأييملو«مر4قوقمكانيأاماوذخل:قحلايدانم

اهلأس‹ةيؤرلابلطنع‹هيهنلمهعامتساوهلوقلمهلوبقنمالتل
سأيلادسينييو‹رجحلامهمقليامب‹هللانعباوجلامهعمسيل

‹مهنمةأرجلاهذهمظعلو‹رشبلانمدحألهيلإليبسالامنيبومهني

مكتذخأفل:ةيؤرلاةلأسمبمهرفكحبقو‹ةبلطلاهذهةعاشبو

ذإلجعلاةدبعىلعلتقلاطلسامك٠مر€نوُرْظنَتمتنأوةقعانصلا

‹لاحلاةفصهذهواذهىلعلاؤسلايفثبعيأف‹نولهاجمه

ىرىتَحكَلنننل»:اولاقاملرجزلاباوفتكاويهنلاباوعنقولو
.۱۳۸:فارعألاةروس(۲).۱۸:رمزلاةروس(١)
.٥9:ةرقبلاةروس(۳)
.١۱۷:فارعألاةروس(٤)
.١۷٠:فارعألاةروس؛۴٠:ةرقبلاةروس(0)
.٥٥:ةرقبلاةروس(1)

ے۸١



‹رجزو«باطخو«ةرواحمدعبالإاذهنوكيلهو«ىر4َةَرهَجلا

ءادتيإكلذلصفولف‹نر4ةرهَجهللاانرأ»:اولاقذإ‹باتعو

‹وتعلاةرورضمهأجلأامل‹هولأسذإهنمعنميملو‹هولاقذإ

نل:مهلوسرلاولوقينأىلإ‹ولغلاو‹كرشلايفةميكشلاةدشو

نممهعمسينأدارأف«4ٌةرهَجهللاىرىتح»ًامزج‹€كَلنيۇ

٠ضرألاهبعطقتاممةملكلاكلتنوكلو‹مهعمطيفنيامهللامالك

لاقو‹اكلهمهلمشتةقعاصبهللامهبقاع‹ادهلابجلاهنمرختو

:هنمةيآهيلعتلجتاملف«ر€لَبجلاىلإرظنا»:ىسومل

انكلهتأ»:لاقكلذةقيقحدريملىسوُمنوكلو.€اكدُهلَعَج»

نميدهتوُءاَشَتنماهبلتكتنتفالإيهنإامُءاَهَفُسلالعقاَمِب
لاؤسنأ:اهلوأ.ناعمىلعةفيرشلاةيآلاتلددقو«ىر4ُءاَشت

َلَعَفام»:هلوقليلدب«الفارىسومهدريملةقيقحلايلعةيؤرل
ملعي‹رابتخاوِءالبعون:يأ,ةنتفيهامنإ:اهيناثو؛4انمُءاَهَفُسلا

نأ:اهثلاثو؛نيباترملاكشلالهألزلزتو‹نيقيلالهأناميإاهب

اهبةتتفلايفنوعقاولامهمهنأ:اهعبارو؛ةلهجءاهفسهموق
ةداهشلا:اهسماخو؛قبسامةلالدبهنودمهيلعةلومخماهنوكو

‹مهدانعومهترباكمبحيرصتلاىلع:اهسداسو؛لالضلابمهيلع

نل:.لوسرللمهلوقبمهبرىلعمهوتعو‹مهكرشىلعمهتجاجلو
ةلصاوملاقعاوصلالاسرإو‹مهيلعهللابضغ:اهعباسو؛4كَلنن

.٥٥:ةرقبلاةروس(١)
.۳١١١:ءاسللاةروس(۲)

.١١١:فارعألاةروس(۳)
.١١٠:فارعألاةروس(٤)
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:نكلونر4ِدييعلْلمالطبكبَرامول:مهملظةبقاعاوملعيل‹مهيلإ

:كلوقف؛€يدش»هيلعارجننمىلع«مركبَرشطبنإ

ةيؤرلانأ:العارىسوملوقمهافك«نينمْؤُمموقلاناكنإاذهاي

.عانتمإلابهللامكُحيفهوقدصيملا‹ارافكاوناكنإو«خلإ...ةعنتمم

يئاونوكيملمهنإ:انلقدقف؛هيفةدئافالًاثبعلاؤسلانوكيامايأو

نمؤننلل:هلوسرللوقينملحصيناميإيأو‹نينمؤُمةلاحلاكلت
يفنمۇريغ«انمۇُمنوكينازوجيفأ۳٠ر ةَرهَجهللاىرنىتحكل

نماوناكمهنأقحلالب.لقاعلقعهلبقياللطاباذه؟ةدحاوةلاح

٠قحانعيشلازءاعشلاةملكلاكطاوراصم؛نيماهل
٠كلذبهللابانكمهيلعدهشي‹نيكرشمًارافك«مالسإلانعنيدترم
دقف«ليئارسإينبيفاعدباذهسيلو«نيفراعلادنعاهيفةيرمالةداهش
يفهلاولاقامك«ىر4اهلِاللعجاىّسوُمايولاَظلجعلااودبع

عاستمإلامكُحبهلوقيفهوقدصيملمهنأو‹كَلنيننأل:هذه
ىلعهصرحةدشلو,لالضلانممهبولقىلعبلغاَمِل‹ةيؤرلانم
نيلسرملابأدوهامك.ةكلهلانممهذاقنإيفهعمطةوقو‹مهناميإ

A

ثبعيأو‹اذهنممظعأةدئافيأو‹مهعامطأهعمعطقنتو‹مهع

ءيشيألف.هباسيلنالوهبيسالرلاكلاناكك٠ه

مهو‹مهيلعلبجلاقتنىنعميألو«لّسرلاتليمرأوبتكلاتلزنأ
لبجلاكدو‹ماكحألاوعئارشلالوبقل‹مهيلعلبجلاقعننياموقلا

.١٠:جوربلاةروس(۲).٤٤:تلصقةروس(١)
.۱۳۸:فارعألاةروس(٤).٥٥:ةرقبلاةروس(۳)

١١٠



‹دحاوبابامهف‹ماركإلاولالجلايذةيؤرةلاحتسإاوملعيل‹مهل
انقلخاَمَوللبعللاوثيعلانعةهزنماهلكهتايآوىلاعتهللالاعفأو
.هأ.نر4نعالاًمُهنيَباموضرَألاوتاَواَمّسلا

امكُحخمكحنو:يأ‹بتكلالازنإولُسرلالاسرإزئاجلانمنأو
هدوجولقعلايفيوتسييذلانم:يا‹زئاجلانمنأًاقباطُمامزاج

٠رهکنيرومَونيرشبَمل:قلخلاىلإ:يأ«لسّرلالاسرإ‹همدعو
مالكلانمةلمجليمحت:ءاقبلايبأيفو؛ريغلاىلإهيجوتلاةغللاسرإلاو

نيبماكحألاورابخألالاصيإيفطسوتلاوهو«ةلالدلابدوصقملاىلإ

.(فرصتب)هأ.هيلإلّسْرُملاوليسرملا

الو‹ينعغّلَبىلاعت:هلهلاقنموهو«لوُسرعج:لسرلاو
٠الكامدآمهلوأو.اضيأيتأيو-هفيرعتمدقتو-طرشهيفطرتشي
مدآناف٠الارحونلسُرلالوأنأ:موقلانملاقنملًاقالخ
نمنأ:انلوقنأملعتلو‹رذيبأثيدحيفامك.س

.لسولالاسإىلعتهللايلعبجوأنملافلامخلإ...

ا:رافکلایملاقنملانانیپيهلعیو

لسرللةيتاذتسيلةلاسولانأملعاو‹تاليحتسملانملسّرلالاسرإ

لولحلوُسولاتاذيفلاح‹يرارطضإرمأيهامنإ‹ةيباستكإالو

الو:القكلذلجأنمو؛ةوبنلااذكو.عيطتسملايفةعاطتسإلا
٠كرشموهفيحولاقئاقحةفسالفلانمركنأنمو‹طرشهيفطرتشي

.۳۸:ناخدلاةروس(١)
.١٠:فهكلاةروس؛8۸:ماعنألاةروس؛١٠٠:ءاسنلاةروس؛۲۱۳:ةرقبلاةروس(۲)

س١۱۱



يو؛ةمينغلاويبسلاولتقلانمنيكرشُمْلاىلعبترتيامهيلعبترتي

نمىلعلجوزعانالوماهبلضفت‹ةنكممةلاسرلا:"ملاعملا"

بوجويف‹مهلصأىلعالقعةلزتعملااهتبجوأو«هقلخنمهافطصإ
‹ًالقعةمهاربلااهتعنمو‹لقعللديكوتاهنأوءحالصإلاوحالصلاةاعارم

.هأ.نيبهذملاداسفىفخيالو

اللل:نيدناعملاونيدحاجلارذععطق‹لسرللةفعبلاةدئافو

ىلاعتهلءاشنمةيادهو«ر4لُّسرلادعبةَجُحهللاىلَعسانللنوُكَ
رابخأو‹هرماوأمهبرنعاوغليينأو«هباوثىلإلوصولاو«ةيادهلا
نوكيالهنأحيحصلاو‹كلذريغو‹ةيضاملاممألالاوحأو‹ةرخألا
نيانلَّسرأاَمَو»:ىلاعتهلوقل«ًايودبالو‹ةأرمإالو«دبعيبلا

يبنلوسرلکنأو«ر«ىّرقلالهانممهييججوًنالاَجِرالإكِل

:ىلاعتهلوقنأو‹نويمدآمهلكلّسرلانأحيحصلاو«سكعالو

بلغامنإ‹مر€مكسٌلُسُرمُكَتأَيملأسنإلاونجلاَرّشعَمايف
لّسْرلانأوأ‹بيلغتلاقيرطىلعمالكلاىرجف‹نجلاىلعسنإلا
ملفل:ىلاعتلاق‹مهموقىلإنجلانماولسرأمالسلامهيلع)

ىلإ«ر€َنيرْذُشمهموقىلإأولويضفاملاوتصنأاواقةوُرَصَح

:يأ«(مالسلامهيلع)سرلاىلع:يأ‹بتكلالزنأو‹تايآلارخآ
امو‹نوتأيامنايباهيف‹ناقرُلاوليجنإلاوةاروتلاكاضيأزئاجملانم
اوُربَدََلكرامكيلُةاَلَرنَأباكل:ىلاعتلاق‹كلذريغو«نورذي
.۹١٠۱:فسويةروس(۲).١٠٠:ءاسنلاةروس(١)

.۲۹:فاقحألاةروس(٤).١۳٠:ماعنألاةروس(۳)

- ۱۱۲



نمطابهإلاةغّل:هانعملازنالاو«ىر4بالألااولوكذلوهتي

‹لوزنلاهلصأيذلالازنالابرَبَعءامسلانمبتكلاتناكاَمَلَوولع
ىلعاهلزنأبكىلاعتِهلِلَو:مهضعبلاق؛ةيدعتلاةزمههيلعلخدأف

.هأ.هديعوو‹هدعوو‹هيهنو‹هرمأاهيفنيبو«هئايبنأ

ىلعةلادلاتازجعملابلُسُرلاىلعىلاعتوهناحبسلضفتدقو

مسا:هناحبسو‹لجأالولجاعضوعالبءاطعلا:لضفتلا:مهقدص

لمعتسيالو‹هيزنتلاىلعلاد‹ردصملاعقومعقاو‹حببستلاىنعمب

,صقنلاةمسنعهنأشمظع:يأ«ىلاعتو.بلاغلايفًافاضُملإ

‹زاجعإلانمذوخأمةزجعمعم:تازجعملابو۽لوسرعمج:لُسْرلاو

‹ةلادلاو-اهفيرعتابيرقيتأيو-ةلاسرلايعدمقيدصتهبدصقاميهو

.عقاوللمهربخةقباطم:يأ‹مهقدصىلعةدشرملا:يأ

مهنأو‹ءايبنأمهنأبمهاوعدةنورقم:هقراشميفرصعلاهيقفلاق
تازجعمبهفيلبتبمهرمأامنوغلبممهنأو‹هقلخىلإهللانملُسُر

قيدصتىلعةدهاش‹مهلدناعملاةضراعملةلطبم.ةداعللةقراخ

مهاوعدنرقو‹ينعهغلبياملکيفيدبعقدصةلزنمةلزان‹مهاعدم
٠.بوجونعال‹ىلاعتهنملضفتضحمنعوهامنإ‹تازجعملاب

.هأ.باجيإنعالو

نأ‹لوُسرلاقدصىلعةةزجعملاةلالدهجوو:"رطانقلا"يفو

انورقمناكامهمفىلاعتِهَلِلًالعفالإنكيملرشبلاهنعزجعاملك

.۲۹:صةروس(١)

- ۱۱۳



َقّدَصَول:ىلاعتوهناحبسهللالوقةلزنملزن‹(لَلا)لوُسرلايدحتب
ىلعيعدملا٠كلمايدينيبمئاقلالثمكلذو«ر4َنَِّسرُملا
مقفاقداصتنكنإكلملللاقامهمهنإف‹كلمالوسرينأهتيعر

لصح.كلذكلملالعفف.كتداعفالخىلعدعقاو‹كريرسىلع

.'هأ.تقدص:هلوقةلزنملزانكلذنأبيرورضملعنيرضاحلل

ةوبنلاىوعدلنراقملا‹ةداعللقراخلاهللالعف:ةزجعملاو

٠هلثمبنايتالانمهضراعمزجعي‹«بذكمريغهبىدحتملا«ةلاسرلاو

لمفلاريغنصهبزرتهللالعق,اهعياصأنيبنمءاجورخك
.هأ.هماقمموقياموأهللالعف:"فقاوملا"يفو؛ًلثمةفصلاك

قراخلابو»اللرميهاربالرانلاقارحإمدعوحنلخديل:يأ

؛داتعمرمأهنإف‹قرشملانمسمشلاعولطك«داتعملاجرخةداعلل

هيفيوتسيهناإف‹داتعملانمقراخلابزرتحاو:"ملاعملا"يف
ضعبيفدجويامو‹هوحنورحسلاداتعملانمو‹بذاكلاوقداصلا
ناإف«سيطانغملارجحبديدحلابذجك«‹صاوخلانمماسجألا
ةرثكلايفةداصعملاليحاعبججنعاهعوقوىرعينأاهيفديالةزجعمأا

.هأ.رودنلاو

اهدحأ‹رومأةعبرأتجرخ«ةلاسرلاوةوبنلاىوعدلنراقملابو
رهاظدبعديىلعقراوخلانمىلاعتهللاهرهظياموهو:ةماركلا
.لآملايفالو‹لاحلايفةوبنللعدمبسيل‹حالصلا

.۲٥:سیةروس(۱)

-١٤۱١-

 



يلوللةماركلاعوقومدع«دملاعملا"بحاصححص

نودبعقوامم.ةلاسرلاىوعدلنراقم:هلوقبزرتحإو‹هتدابعو

لوقلاىلعةيالولاىوعدك ةلاسرلاريغ ىوعدبوأ‹«ىوعد

.هأ.عنملاحيحصلاو‹اهزاوجب

ىلعلديامريسلايفو؟عملا:حيحصلالوقيفيك:لوقأو

ىفكو‹هريغو٠قريليلخلاةمالعلاانماهتبثأنممو«هفالخ
لبجلاةيراساي:ربنملاىلعحاصذإ٠طرباطخلانبرمُغةعقاوب

مهلاصيلخت.ماوعلااديىلعرهظياموهو:ةنوعملايناثلا؛(ةصقلا)

ديىلعرهظياموهو:ةناهإلاثلاثلا؛ ليقاذكبركوأةدشنم

روعأنيعيفلفتهنأ‹باذكلاةمليسُمنعيورامك«هلابيذكتقساف

ىلعقراخلاقلخوهو:جاردتسالاعبارلا؛ةحيحصلاتيمعف‹ًاربتل

اذإرطملابيتأيناكهنأيور«(هّللاهازخأ)نوعرفك.ءايقشألادي

ةرابعوهو‹صاهرإلاجرخهعوقولبقهبىدحتملابو‹هموقهنمهبلط
انيتلظأيتلاةمامغلاك‹هثعبلبقيبنثعبىلعةلادلاتامالعلانع

يدحتلاو:"ملاعملا"يفو؛قراوخلانماهوحنو«هتنعبلبقكط

نأامكءهتومنعةزجعملاريخأتعنمحيحصلاو‹ةضراعملابلط

٠ةئعبلاةدئافهعمعيضتدق,ةافولاىلإةلاسرلاىلعلديامريخأتزاوج

.هأ.هناحبسهللاماكحأبملعلاوهو

١۱٠-



اذههللاقطنينأيتزجعم:لاقاذإامك‹قراخلاهبذكولامجرخو

٠بذكمريغ:لوقيو:"ملاعملا"يفو؛بذاكهنإ:لاقف‹رجح

يفو؛هبيذكتبتقطنف‹يديهللاقطنينأيقدصةيآ:لاقاذإامم
‹انموقضعبلنالوقهمدعوحدقلايفهئايحإييدحتملاتيمابيذكت

يدحتلامدعل‹اههبشوديلابيذكتيفحدقلامدعمهضعبراتخإو
.هأ.عقودقو‹قطنلامدعهبيدحتملاامنإو‹اهقيدصتب

ءهريغهباعردقيامجرخ«هلم؛نايتإلانعهضراعمزجعبو
:"ملاعملا"نعمدقتدقو؛اهوحنو‹تامسلطلاملعو‹رحسلاك

نيبنمءاصلاجرحكبليحلاعيجنعةيراعنوكتةزجعملانأ

۱فقاوملا"يفامك«سنهاور‹عهعباصأ

ىتح«ةيبيدحلابهعباصأنيبنمءاملاعبنو:"سيمخلا"يئو

)ءامهيفحدقبيتأو‹ةئامعبرأوفلأمهو‹اوؤضوتوموقلا7

:لاقو‹اهنمةعبرأعضوف‹عسيملف‹حدقلايفهعباصأعضو
.هأ."ننامثلاىلإنيعبسلانيباممهو‹مهلكاوؤضوتف‹اومله

مهنملیحتسيو‹ىلاعتهللانعهباوتأاملكيفمهقيدصتبجيف
ابوجوفلكملاىلع:يا۽بجيف«.ًاعرشيصاعملاو‹القعبذكلا
مهنأنئمطيونمؤيف‹قدصلامهيلإبسنينأ:يأ‹مهقيدصتايلقع
:الثملاقنمفًاقلطمعقاوللربخلاةقباطممدعبذكلاو‹نيبذاكريغ
كلذو‹كلذدقتعإولو‹بذكهربخف‹ملاعلاءيضتالسمشلانإ
زاجولف.لُسّرلاوءايبنألا:يأ,مهقدصبةيضاقةزجعملاةلالدنأل

-٦۱۱



يفبذكلانكل‹ىلاعتهللارابخأيفبذكلامزلل٠بذكلامهيلع
لاحتسإ‹هباوتأاميفمهقيدصتبجواًملو‹لاحمىلاعتهرابخأ

مهنمليحتسيو انمدقاملاضيأالقعنيبذاكاونوكينأمهيلع

نورومأماننأةمألاعامججإل٠.عرشلاةهجنم:يأ‹اعرشيصاعما

ريغاننكل‹اهبنيروُمأمانكل«مهنميصاعملاتعقوولفمهعابتاب

مهتنامأاضيأبجتو«ىر4ءاشحفلابُرُماَيلللاٌنِإلقل‹نيروُمتأم

٠لاحمكلذدضبمهفاصتانكل‹اهدضباوفصتالًالإَو‹مهتنطفو

وحنو‹يشملاو«لكألاكرشبلافاصوأنموهاممهقحيفزوجيو
ىلعىوقتلاليبسىلعالإ‹هوركملاوحابملامهنمعقيالنكلكلذ
نيبةرئادمهلاوقأومهلاعفاف‹عيرشتلاةهجىلعوأ,هِلةعاطلا

."ملاعملا"نمانلرهظاماذه‹مهتجردولعل‹بودنملاوبجاولا

نعمهتمصعىلع عئارشلاوللملالهأعجأ:"فقاوملا"يو
‹ةلاسرلاىوعدك«هيفمهقدصىلعزجعملالداميف‹بذكلادمعت

ءارتفإلاولوقتلامهيلعزاجولذإ:هحراشلاق؛هللانعهنوغلبيامو

.هأ.لاحموهو.ةزجعملاةلالدلاطبإىلإىدأل.القعكلذيف

ىلاعتهللاقلخنأل‹"ملاعملا"ةرابعو‹ةيلقعةزجعملاةلالدنأل

نعزجعلاعم‹هيدحتوصخشلاىوعدقفوىلع‹قراخلااذهل
لديامك.هقيدصتىلاعتهتدارإىلعلدي‹كلذبهصيصختوهتضراعم

٠نيعملالحملاو‹نيعملاتقوللًالثمضايبلاك‹لعفلاصاصتخإىلع
اذهيفقيدصتلااولعجدقفةلمجلابو؛ةرورضلابكلذىلاعتهتدارإىلع

.٢۲:فارعألاةروس(١)

- ۱۱۷ _



ىرعينأزاوجعم‹صوصخملاهجولاىلععقاولاقراخللةفصلوقلا
‹ةزجعملاطورشنمطرشمادعنإب‹قيدصتلاةفصنعقراخلاكلذ

لاعفألاتافصرئاسك‹ثداحلاوقراخللقيدصتلاةفصتراصف

هأ.ةثداحلا

‹ةبجاولاال‹ةزئاجلااياضقلانملُسُرلاثاعبنإو:مهضعبلاقو
مهتمصعو‹تازجعملابمهدييأتثاعبنإلادعبنكلو4ةليحتسملاالو

هكلسيعمتسمللقيرطنمدبالذإ‹تابجاولاةلمجنمتاقبوملانم
فيلكتلايفعقيالف‹للعلاةحازإنمدبالو‹يعدملاقدصهبفرعيف

هآ.ضقانت

بوجووبذكلاةلاحتسإبلوقلانإ:لاقنملوقنأملعتاذهبو

ةوبنلالبقامأ‹ةتباثةوبنلادعبمهتمصعو‹حوجرميعرشمهلقدصلا

‹اهدعبهيلعرقيالفريغصمهنمردصنإو‹رئابكلانعنوموصعممهف
ريغاهنمعنامقلخوأ‹ةيصعملاىلعةردقمدعاهنأب:ةمصعلاتفرع
‹ةعاطلاىلعهربجتالاهنأهانعم:ليق«رايتخالاهعمىقبيلب«ربجم

لعفىلعدبعلالمحيهّللانمفطليهلب.‹ةيصعملانعهزجعتالو
دعبءالتبإللاقيقحترايتخإلاءاقبعم«‹رشلالعفنعهرجزيو‹ريخلا
‹ةمصعلا:يأ,ةتباثمهبرنممهيلإءاحيإلادعب:يأ«ةتباثةوبنلا

رماوألانمهنعنوغلبياميف ىلععمجم:يا۽هيلععمجماذهو‹رم

امئاداومصعءايبنألانأملعاو:ءاقبلايبأيفو؛غيلبتلايفمهتمصع

نعطلانعو‹ةمهلاةءاندىلإيندتوأ‹اهبنعطيحئابقو«رفكلانع
.هأ.اهلبقالرئابكلارئاسنعةثعبلادعبو‹بذكلاب

س۱۱۸



٠ضعبهدمتعإنإو٠بهذملادمتعملقفاومريغىرتامكاذهو
نممهتمصعىلإانباحصأبهذو:ملاعملايفو؛هريغباوصلانإف
.هأ.ةوبنلادعباهيلعنورقيالو‹رئاغصلانودلاحلكىلعةريبكلا

الاَضَكَدَجَوَول:لئاقنمزعلاق‹هريسفتيفةمئألابطقلو

ةلمىلعناكو‹قحلانعلضهنأمعزنمو:هصنامنرچىدّهف
نعنوموصعمءايبنألاناف‹رفكدقفمالسإللهللاهادهمث‹هموق

امنولعفيال:ينعأ.اهدعبوةوبنلالبقو‹هدعبوغولبلالبقرئابكلا

اَمَومكنحاَصلصاَمل:فلكملاغلابلاقحيفةريبكنوكي

؟نوكرشيفيكف‹حئابقلاورئاغصلانعنوموصعمو«4١٠ىّوُغ
.هأ.نوكرشملاهبهباعلكلذناكولو

ءايبنألانع‹(ىلاعتهللاامهمر)بوبحمنبامامإلالئُسو

؟نيملسُمريغالاجراوناكْذإهللادنعاوناكام:(مهيلعهللاتاولص)

نُأزوجيالو«هللاءايلوأمهوءايبنألايفلوقلااذهزوجيال:لاق

دنعاونوکی ءايفصأمهو«الالضوأًارافكتالاحُلانمءيشيفهللادنع

الاضكَدَجَوَول:ىلاعتهلوقامأو:لاق؛مهقلخينألبقهللا

لوقرسفاذكو‹دعبهتأتملةوبنلانعًالاضينعي:يا.ڳیَدَّهف

نع:يأ«سر4َيلاَصلانمانوًاذإاَهلَعَفلاق: الاریسوم

."سيخخيشلاجاهنم"هأ.اضيأةوبنلا

مهاضترادقو‹يصاعملابءايبنألافصوتنأزوجيالو:اضيأهيفو

.٢:مجنلاةروس(۲).۷:ىحضلاةروس(١)

٠۲:ءارعشلاةروس(٢)
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فورعملابنورُمأَيل:هدابعىلعةجحمهلعجو‹مهافطصاوهللا
.هأ.ر€ركنُملانعنوُهَيَو

امي:لوأ‹مهايأهللاظفح:ءايبنألاةمصعو:ءاقبلايبأيفو

ةميسجلالئاضفلانممهالوأامبمث.رهوجلاءافصنمهبمهصتخا

ظفحبومهيلعةنيكسلالازنابمث‹مادقألاتتتبثوةرصنلابمث‹ةيقنلا

.هأ.قيفوتلابمهبولق

نعنوموصعممهف‹مهيلإءاحيإلالبق:يأ‹ةوبللالبقامإ
مهنمدحأنمردصنإو‹هوذحاذحنمو‹ءاقبلايبألافالخ‹رئابكلا

يف«نايسنلاليبسىلعوأ«ليوأتلايفطلغلاليبسىلع:يأ«ريغص
٠طلغلاليبسىلع‹ةرجشلانمهلكأومدآةصقك‹هغيلبتباورمأامريغ

نعيهنامنإو‹ةرجشلاكلتسنجنعيهنمريغهنألوأتثيح

انديسزكوكو‹ليوأتلاضعبىلعيهنلايسنهنأوأ‹ةدحاوةرجش
غابيطبقلانألهتعيشنميذللهنمةناعإ‹يطبقلا(الَلارىسوُم
لتقفالِإَو‹دعبهلنذؤيملهنألهلتقينأدريملو‹لجرلاكلذىلع

لمحيهنأو«نوعرفلًازابخناكيطبقلانأيور«ئاجرفاكلا

افَعل:مهقحيفىلاعتلاقنيذللككهنذأكو‹بطحلايليئارسإلا

:يأ‹اهدعبهيلعرقيالف‹كلذوحنو٠ر4مُهَلتنِذَأملَكنَعهللا

‹اوكبواورفغتساواوبتوعامل,اَمّمِلهذهنكتملولو‹ةوبنلادعب
رئابكلاورئاغصلانعنوموصعممهنأمعزنمف‹مهتالزمهيلعتيعنو
صوصنلادردقف‹اهدعبوةنعبلالبق

.٤٤:ةبوتلاةروس(۲).۷۱:ةبوتلاةروس(١)
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زاوجقبحيف«ةمألالشميبنلانأىلعليلدلاو:ءاقبلايبأيفو
يَحوُيمكلُمرشياأاًمنإل:ىلاعتهلوقهنمةيصعملارودص

مهيلِإنكرتتدكدقلكاستنأالولو»:لاعتهلوقو«ريِ

نکل«رهاليلايش سبلتلانمًانطابوًارهاظمهمصعىلاعتهللانکل

ىلاعتهّللانعهوغلباميفقدصلامهقحيفبجيف.اقلطُمهنعيهنمب

‹اهدعبوةوبنلالبقباوصلالب‹روهشملاىلعةنامألااذكو«ًاقافتإ

‹ليحتسممهقحيف‹اطلغوأ,اوهسوأ«ناكادمعغيلبتلايفبذكلاف

اذك«ةيهاركوأميرحتيهنهنعيهناممءيشلعفبةنايخلااذكو

يفغيلبتلابوجول‹هفيلبتباورمأاممءيشنامتكمهقحيفليحتسي

يرجياموهريرقتوعرشلانمهللامهرمأامنأملعامث«اضيأمهقح

نمهيفنوموصعممهف‹لعفلابةمألاميلعتك‹لاعفألانمامهارجم
نمسيلام:هبينعأ‹نيمسقلانيذهنمسيلامامأو٠طلغلاووهسلا

‹مهبولقراكفأومهنيدرومأنمءايبنألاهبصتخيلب.غالبإلاةقي
رشبلانممهريغكهيفمهنإف‹هيفاوغلبيلال‹هنولعفياممكلذوحنو
ةعامجلافالخءاملُعلارثكأهيلعاماذه‹طلغلاووهسلازاوجيف

نايسلاووهلااونمثيح«نيملكتملانمةفئاطوةفوصتمأ
الوقنماهنمناكامفمهصصقامأو‹مهقحيفةلمجتارثعلاوتالفغلاو

ةبسننمنوهأةاورلاىلإًاطخلاةبسننأل‹اهدربجوثيداحألاب
رخآلمحمهلمادامف.ًارتاوتاهنمتبثامو«ءايبنألاىلإيصاعملا

هلدجنملامو‹ةمصعلالئالدلهرهاظنعهفرصنل‹هيلعهانلمج

ةيصعملارودصاوزوجمهنأل,ةثعبلالبقناكهنأىلعانمكح‹اديحم

.٢٤۷:ءارسإلاةروس(۲).١:تلصقةروس؛١١٠:فهكلاةروس(١)
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أ.ءايبنأاوراصهتوخإناف.فسويةوخأةصقكرودنلاليبسىلع

دارأنإ‹خلإ...ةيصعملارودصاوزوجمهنأل:هلوقلوقأ
امك‹ةريبكلاهبدارأنإو-مدقتامك حيحصف.ةريغصلاةيصعملاب

امك«ريغصلاةرئادنعجرختملاهلكمهتالزنألالفهيهذموه
كلذعفر‹مهتوبنيففلتخادقففسويةوخأامأو‹ةمئألانعمدقت

.مهاخأ‹بوقعيءانبأديكبمتعمسو:يريصوبلالاق؛هبهذملهأ

نموأ:اضيأءاقبلاوبألاق؛ءايبنأمهلكو:لقيملو‹ءاحلصمهلكو

لقنموأ«اوهسمهنعتردصرئاغصنموأ«لوألاكرتليق
ريغو«سفنلامضهوعضاوتلاليبقنموأ«مهنمًاملظهنوكبفارتعإلا
مثلليلدب‹ةوبنلالبقوأ‹نايسنمدآةعقاوف‹لماحملانمكلذ
:القارليلخلامالکو‹نایبلاببلاطُميعدملاو»۱(4هَرُةاَبتجا

ةلقفلب»و.هلطيلضرسلاليبسىلع«ريراذه
ىنعماذهىلعف.يفنللربخلاقلعيدقو«ٌءازهتسإ«ر«مُهريبك
مل«ر«نوفيأوناكنإمُهولسفاذهمُهرييكهلعلبل:هلوق

٠يتخأهذهو‹عقيسوأًاعقاوناك‹مر4ميسينإاو‹اولعفي

یسوُملتقو‹هوصقامىلعكلذتبثيملدوادةصقو‹نيدلايفينعي

:هلوقباضراعُم‹مر€الاّضَكَدَجَوَول‹طخوأةوبنلالبقيطبقلا
نمءادفلاذخأو‹نيقفانمللنذالاو«أرىّوُغاَمَومكبحاَصلَضامل

.٩۷:ماعنألاةروس(۲)۔۱۲۲:هطةروس(١)
.۳٩:ءايبنألاةروس(٤).۳٦:ءايبنألاةروس(۳)
.۷:یحضلاةروس(1).٩۸:تافاصلاةروس(٥)
.٢:مجنلاةروس(۷)
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امهيفىلوألانأملعيملو‹امهيفةرواشملادعباعقودق‹ىراسألا
.هأ.امهيفروذعميبنلاف‹يحولادعبالإكرتلا

قفوىلعقراخلارهظو,ةلاسرلاوةوبنلاىعدإكهنأرتاوتدقو
بلطملادبعنبهللادبعنبدمحموهو«هللالوسروهف‹هاوعد

روصتيالموقٍةَِسْلأىلعتباثلاربا:رتاوتلا؛يشرقلايمشاهلا
هاوعدف.ملعلاهتدافإيفنايعلاماقمموقيلهنأو‹.بذكلاىلعمهؤطاوت

رمألا:يأ‹قراخلارهظوهراكتنإىلإليبسال‹كيةلاسرلاوةوبللا
:يأ«هاوعدقفوىلعةزجعملابهنعربعملاوهو.ةداعللضقانلا

.لوسرويبنهنأ‹هاوعدلقراخلاكلذقفاوم

٠ىصحتالتازجعموتايآةفدمحمانيبنلنإ:"ملاعملا"يفو
٠اهبدحتيملنإو.هبءاجامةحصىلعلدتةيآلانأ‹امهنيبقرفلاو

يتلاىمظعلاهتزجعمو‹يدحتلابكلذعمةطورشمةزجعملانأو

بلاغلامهيفاشننيذلاموقلانأل‹نآرقلاةفاكلاىلعاهبىدحت

بلغامسنجنمتناكف‹ةغالبلاوةحاصفلانامزلاكلذيفمهيلع

.هأ.رذعللعطقأوزجعلايفغلبأكلذو‹مهيلع

لالكمدعبو‹ةحاصفلاو‹نايبلاو,ةغالبلاو‹زاجيإلابزاجعإلاو
‹بيغلابرابخإلابو‹همظنيفةداعلاقرخبو‹هعمتسمللمو.هئراق

٠لالحنمهريغاهعمجيملامولعهعمجبو«ىضمنمرابخأبو

لكلهو‹هتضراعمنعةمهلافرصبو‹لاثمأو«ظعاومو‹مارحو
‹هلكوأ‹رثوكلاك‹تايآثالثاهلقأو.ةروسلاوأ‹هنمةزجعمةيآ

- ۱۲۳ _-



.(فرصتب)ةمئألابطقهأ.ةئالثلاوقأ‹لطابريخألالوقلاو

لاق‹8يدمحمبهتيمستىنعمو-هانعممدقتوهللالوسروهف
(ديدشتلابردمحألوعفممسانملوقنممّلَعدمحمهللائبن:بلطقلا

هدجهبهامسوأ‹ةدومحملاهلاَصخةرثكلهللانمامأ«ةغلابملل

ءامسلايفدمحينأًءاجر«هئابآءامسأنمنكيملو٠بلطملادبع

.هأ.ضرألاو

ةفرعمبجتو٠ًاضيأبطقلالاق؛بلطملادبعنبهللادبعنبا

دنع‹يشرفهنأو‹يمشاههنأو,بلطملادبعهدجوهللادبعهيبأ
.هأ.ضعب

لوسرًادمحمنأفرعأ:لاقنمنأو:"ةينونلاحرش"يفو۱
؛امهلهجهرضيالو‹ادحوُمناك«هبسنالوهتليبقفرعأالو«هللا
‹دحوُموهف‹هللادبعنباهفرعأالو,هللالوسرفرعأ:لاقنمنأ
ناکنإو«ًارضاحدمحمناكنإ«هللادبعنياهنوكهلهجهرضيالو
نباهفرعأ:لاقنإو؛كلذهلهجلًادحوُمنكيمل«‹اتيموأ«ابئاغ
:ليقو؛هلهجهرضيالو‹ادحوُمناك‹هدجفرعأالو‹هللادبع

هأ.دحوُمريغهنأو‹هرضي

‹ديحوتلاك‹خسالامألإ:يأ‹عرشلالكهعرشخسندقو

وهو‹يعرشمكحبهتلازإوهعفر:عرشلاخسنو؛قالخألامراكمو
عرشلاو؛هراكنإىلإليبسالف‹ًاعرشعقاو‹القعزئاج
الرقرالفكوافايفاموةاسماماكحأل

-١٤۱۲-



عوشلاو«عرشوهفةلالدوأاحيرصءايبنألانميبننمصوصخم
»كلذيمعازلافالخ‹لقعلامكحلدكؤمونيبُمال‹ماكحأللءيشنم

هيلعمقتملام‹اهيلعةماقإلاهلفةعيرشىلعناكنمنأ:مدقتو

غلبنإروذعمبسيلف‹ةعيرشىلعسيلنمنأو‹اهخسنبةجحلا
ةجحلامايقدعبئيشعيضيملو«ةينادحولابٍهلِلفرتعانإالإ«القاع

4 ءانعرشهرقأنألإ‹العرشبسيلانلبقنمعرشنأحيحصلاو«هيلع

قفاومهعرشنأو«ءايبنألانميبنعرشبدبعتيملهتثعبلبقكهنأو

٠رهدعقامُهادهَفا:ىلاعتهلوقامأ‹ةصاخجحايفميهاربإعرشل

.ديحوتلاوقالخألامراكميفكلذامنإف

هللابناميإلايف:مهتقيرطمهادهبدارمْلاو:"فاشكلا"يفو

امىدهيهو‹ةفلتخماهنإف‹عئارشلانودنيدلالوصأو«هديحوتو

اهنإف‹نييدلالوصأفالخب«ىدهقبتملتخسناذإف‹خستمل

قدصو‹لوقنمىدههتاذيفثالثبىلاعتهديأدقو‹ادبأىده

:يأ‹هتاذيفلاصخ:يأ‹ثالثبهاوقديأ؛لوذبمبيغو‹لوبقم
ةلالدلاةيادهلاوىدهلا‹لوقنمىده‹هسفنيف:يأ«هتاذيفةنئاك

‹6›€ميِقسُملاطاَرّصلاانهاأ‹بولطملاىلإلصويامىلا

‹ءاخسلاو‹مركلاو‹ملحلاك.ريخّلالاصخنمهيفامانهدارمْلاو

يفاهنم‹نيكمألاناكملابناك8هناإف‹ةكربلاو‹نمُيلاو‹ملعلاو

كلتنمةدحاويفهينادينمدجويالهنأىتح«ةينالعلاوةريرسلا

الفهقدصامأ:لوبقمقدصو؛اهعيججهلتعججدقوفيك‹لاصخلا
ET

.١:ةحتافلاةروس(٠٩.٢:ماعنألاةروس() روس()۴
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‹هؤادعأوهؤايلوأهيلععمجأدقو‹فاخريغهنأل‹حاضيإىلإجاتحي

مهلذبعم‹دحألككلذبهلفرتعاو.ةيلهاجلايفنيمألاهومسىتح

‹بذكلاننمءيشبدحأهبعيملف‹هيفحدقلايفمهلاومأومهسفنأ

هلقأو‹تاييغملابهرابخإ:يأ۽لوذبمبيغو؛امالسإالوةيلهاج

كلذبهلىفوف«ىر4هلكنيدلاىلعُةَرهظْل: هناهبرنعهتیاکح

نأميكحلاميلعلاةمكحنمسيلو«هتاممدعبهبهفعسأو‹هتايحيف

‹بذكلادمألوطيالهنأةاروتلانعلقنو‹بذاكلاقدصققحي

اهقلختمل‹ةحئالهججحو.ةعطاس-هللُدمَحْلاو هراونأوفيك

هاركإلاولالجلايذءاطعكلذ‹مايألا

‹هليلديفبوقعييبألاعبت‹خلإ...هتاذيفثالثب:انلقامنإو

فيرعتو‹«بيجعفيلأتهباتكيفثالثو‹رصحلاديفيالددعلانألو

هديأو:يأ‹بويغلارارسأىلعفيقوتو‹بوهذلانورقلارابخأ
ءلاصخثالثب:يأ‹لوألاىلعفوطعمهنأل‹خلإ...ثالشب

هيَدَينيَبنيُلِطاَلاهيَ»:يلازيزعلاباتكلاَوُه:كهباتكو

هنألهبات:الفامنإو٠رچيِمَحميکَحنمليِزنتهفلخنيمالو

ىّلِإتاَمْظلانمسالاجرحكيلإةالرنأباك»:هبرنعهبءاج

یدحتدقو‹ةرورضلابرهاظوهف:بيجعلاهفيلأتامأو«سر€رولا

فيلأتلاوهف‹زجنأفهتاممدعبهبىلاعتهفعسأو‹زجعأفهتايحيفهب

.ةقيقحابمهيلعرهظو‹ةقيلخلاهبزجعأيذلا
.۳۳:ةيوتلاةروس(١)

.٤٤:تلصُفةروس(۲)ِ
.١:میهاربإةروس(۳)
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ىدحتيلازجعملاهجولانييعتيفاوفلتخاو:"ملاعملا"يفو

:ةلزتعملانمضعبلاقف‹زاجعإلانمهوجوىلعلمتشاهنإف«هب
لاقو؛هتلازجوهتحاصف:ضعبلاقو؛صاخلاهمظنوهبولسأهزاجعإ

.هأ.راتخملاوهو‹كلذعومجم:موق

٠ةيضاملانورقلانعرابخإلاوه:بوهذلانورقلارابخأفيرعتو
"ليلدلا"يفو؛عقاولاهرابخأقباطف‹نامزلارباغيفةيلاخلاممألاو

راطقأرابخأباملعطيحينأدحأردقينلو اهلهأقفوىلعتءاجف
نممظعأربخالو‹ارارسأوارابخأايندلارئاسبفيكف«هنامزيفدالبلا

ةقيلخلاعبطنمسيلو«هتباصإىلعاوقبطأف,هنامزلهأرارسأبهرابخإ

.هأ.ةبذكىلعاوفقودقو‹اوقبطيواوملاسينأ

ايمأطكهنوکعممهبتكيفامقباطممألاوءايبنألانعربخمكف

الَوباكنيهيفنيولتتنكامول:ةباتكلاارقيالوبتكيال

رارسأىلعفيقوتو«٠ر4وُلطبملابانرًاذإكميطحت

نممعأنوکنأودال«لوألازارطلانمهنوكعماذهو٠بويغلا

هنافكلذعمو‹رابخألانميتآلاورضاحلاومدقتملاىلعهلامتشال

هنأعم‹هنمةطبنتسملاللعلاودئاوفلاجارختسإىلعلمتشم

الو‹.هدئاوفىصحتالبانكوهف‹لوقعلااياضقلفلاخمريغ

هدئاوفرصحتتالو‹دادرتلاةرثكىلعقلخيال‹هبئاجعيضقتت
ُدوُلُجةنرمقينااهباشتُماباتك»:هلزنأنمناحبسف‹دادعتب

وهف٠ر4ِهّللاركذىلإمُهولفَومُهُدوُلُجنيلمثمُهبرنوشحخَينيا
.۲۳:رمزلاةروس(۲).۸٤:توبكنعلاةروس(١)

- ۱۲۷



‹ماكحألاطابنتسانم‹تابيغملارارسأىلع ةلاحمال كفقوي

‹عئاقولانعرابخإلانمهيفامعم‹مارحلانملالحلاتازييمتو
دعبنممُهَوضرألاىندأيف3ُموُرلاتبلغ¥ملالل:ىلاعتهلوقك

۽لادجالبربخأامكناکف«ر4َنِنِسعضبيف¥َنوُبلَيَسمهبلغ

.)$مكنماونمأنيِذَلاهللادَعَول:یلاعتهلوقکو

‹نئازخلاوتاكربلالوزنوءنيابملاودعلاعوجر:هتمأيفثالثو
عوجر:هتمأيفلاصجخثالثباضيأهديأو؛نئادملاودالبلاحاتتفإو

هلناكامدعب‹هيلإهلفلاخملاعوجر:اهادحإ:يأ‹نيابملاودعلا
‹سفنلاولاملايفهنمرأثلاهبلطدعبراصف,ابغارهنيدنعو‹ابلاط

سفنلابهيدفي‹هنعهيلوتدعبهلًاقفاوُم‹هرمألاعيطُم«هيلإاعجار
‹ةبحمةوادعلاتبلقناف‹لايعلاولهألاىلعهرثؤيو‹لاملاو

‹ةليضفللاموروءةليسوللًابلط‹روهقمالوهراكريغ‹ةعاطةفلاخملاو
‹نئازخلاوتاكربلالوزن:ةيناثلاهلصخلا؛بولقلابلقُمناحبسف

هلتردو‹اهريفاذحباينُدلاهلتعمُجيهنإف‹نايعللرهاظاذهو
موقل‹اهراجشأترونو‹اهراطقأتتجهتيإو‹اهرامثأتعنيأف‹اهنابلأ

اکولم‹راطخأيوذاوعجرف«,مهيشاومبءيشهبشأ«ادبةافجاوناک

ءارونمو‹نيرادلازعباوزافو«نيقفاخلانيباماوكلمترادقأيوذ

اوضقوأقعفلانمليلاهذهلزنام":لاقثيحءَهنامهلكاذه
‹نئادملاودالبلاحاسفإ:ةشلاثلاةلصخلاو؛"تارجحلابحاوص

ےس

8هناف‹نايبهيلعيتؤينأنمحضوأوهفهيفءافخالرمأاذهو

.١٥٥:رولاةروس(۲).٤-١:مورلاةروس(١)

- ۱۲۸



هلتنعذأو‹دالبلاهلتحفهنإف‹هلبقيبنطيملاميطعأدق

هركولوهلکنيدلاىلَعُةَرهظل: ىلاعتهلوقلاقيدصتكلذو«دابعلا

تاولصلاتميقأو‹تاعمُجلاودجاسملاترهظف«ر4نوُكِرشُملا

رٹكأيفمالسإلارهظوعيبلاوسئانكلاترمُدو‹تاعامجلايف

.هيفءافخالاروهظ‹راطقألا

ىلاعتهللانأملعاو:(هّللاهجر)بوقعييبأل‹"ليلدلا"يفو
ينبنأكلذو‹كلملالوهلبقيبلبهيملاميدمحملبهو
‹ماشلانئادموسدقلاحاتتفإمهدعونأمهيلعهللانتماليئارسإ

ناكفمهلبقيتلاممألاوءايبنألاعيجىلعليئارسإونبهبتلاطتسإو
ماشلالضفأو.اهلكماشلانئادمكلذعمحصيملوكلذك‹كلذ

هللاقنيحدوادلىلاعتهللالوقىرتالأ‹مورللبوردلاونيطسلف

الومهنمًايبننوعيطيالمهنإف‹نيطسلفضرأنمناعنكدالوأجرخأ
دمحملىلاعتهللاحتفف«هجولليردجلاكضرأللمهف۽مهریغنم
‹ةريزجلاو‹اهرسأببرعلاةريزجو«هبوردونيطسلف.هلكماشلاك

‹نيرحبلاو‹قارعلاو‹كلذءاروامىلإ‹يدوجلاىلإرمُغينبةريزج

‹سرافضرأو‹رقشملاو‹رجهو‹اسحلاو«ةبطاقنميلاو‹نامُغو
‹ناسارخو‹ةينيمرأو‹يرلاو‹ناولحونادمهو‹تاهاماو

ىلإ‹ذمرمتلاو‹ىراخبو‹دنقرمسىلإو‹نيصلاكلذءارونمو
‹ناركمو‹نامركو‹دنهلاو«دنسلاةيحاننمو‹جوجأموجوجأيدس

ةيقيرفإو‹رصم‹برغملانمو‹تبتلاو‹ةنرغو‹ناتسجسو
cs

.۳۴:ةبوتلاةروس(١)

- ۱۲۹



‹نادوسلادالبهيلعهللاحتفةرجهلانمةئامسمخملادعبو‹سلدنألاو
ىلإةناغرفنمضرألاكلموهف‹تادلاخلارئازجلاىلإةناغو وجوج

هأ.هناغ

.تابيغمڵلابهرابخإنموهف٠بازحألاهيلعبرخت

لجوزعهللانعهبءاجاملكيف«هبناميإلافلكملكىلعف

تايآلاننمرکذامعيجتشژاذإ:يأ‹تحهنأو«اليصفتوةلمج

ًايعرشًابوجوفلكملاىلعبجييف:يأ‹فلكملاىلعف‹تازجعملاو

هقيدصت:يأككهبناميإلا‹لقاعلاغلابلا:فلكمأاو ًايلقعال
هتلمجبةجحلاهيلعتماقنإ‹ةلمجيهنوأرمأنمهبءاجاملكيف

هليصفتبةجحلاهيلعتماقنإ‹ليصفتلاهيلعبجيثيح«ًاليصفتو

؛عقاوللقباطُمهبءاجامعي:يأ‹«قحهنأملعينأو:يأ۽قحهنأو

مهفينأو‹ةجحلامايقو‹لقعلاوغولبلافيلكتلاطورشنأملعاو

‹نونجمالو‹يبصىلعفيلكتالفهفلكيذلارمألافلكملا

مهفيملنمو,هللانيدنمءيشبةجحلاهيلعمقتملنماذكو
٠.كلذوحنو‹ةيبرعلاببطوخاذإمجعلاك‹ةرابعلاوتاطخلا

ءهيفروظنملاءيشلاةقيقحرظانللاهبلصحيام:ةجحلاو
اهلهجولو‹ةجحيهفتناكاذإةجحلانأل,ةرابعلاهذهتنسحتساو
ةفدارماهنإ:ليقو؛ىوعادلاةحصىلعهبلدام:ليقو؛لهاجلا

‹هيلعلولدملاءيشلاهبفرعيام:يأ.ةلالدلا:ىنعمب«‹ليلدلل

‹عامسةطساوريغنم‹لقعلاكردياميف‹ةيلقعىلإةجحلامسقنتو

-١۱۳س



ىلإو٠كلذوحنو‹همدعةلاحتسإو‹همدقبوجوو‹عناصلاتوبئك

ةالصلابوجوكعمسلاةطساوبلإلقعلاهيلإلصيالاميفةيعمس

امأو‹كلذوحنو‹اهفئاظوواهطورشبةصوصخملاتاقوألايف

-هلیصفتابيرقيتأيسو باولاهنراقاموهفيعرشلاناميإلا

انديسهبءاجامةيقحأداقتعإبجي:"دعاوقلارصتخم"يفو

‹ثالثلالمجللاداقتعإيفكي:ليقو«ًالاجإاهبرارقإلاو‹كدمحم
:لاقنمنأو؛كرشُم‹نهبقطنيملونهدقتعانمنأ:ضعبلاقو

.هأ.رفاك‹كلذهيفكي

مىهدعاوقنمسيلو«هيفالحخةلأسملاو‹كلذلاقيفيك:لوقأ
الهنأ:ظرديعسوبأمامإلاهيلعيذلاو؟هيففلتخُملايفريفكتلا

يفكشوأكرشهنممدقتنم:امهدحأ‹نيلجرىلعلإرارقإلامزلي
هيلعموكحمهنأل«كرشلاراديفاشننم:يناشلاو‹اهنمءيش
لوأرارقإلاهيلعنأ:يأ‹لوألالوقلاو‹رهاظلايفرادلالهأمكحب

الوهنمرطشوأمالسإللطرشرارقإلانألروهمجلالوق-غولبلا
هنمف‹ليصفتلابامأو:اضيأ"دعاوقلارصتخُم"يفلاقو؛هبلإمتي

٠هلاببرطخيوأ«هنعلئسییتحعسوامو‹هتقوءيجيىتحعسوام

وأيبننييعتك«ةجحلاموقتىتحعسوامو‹ةفصنييعتك‹هركنيوأ
النکل‹ثیراوملامسقك«هبماقنمدجوامادبأعسوامو‹كلم

‹هيفًاطخلابوصوأ‹لهجبهفراقوأ٠قحاريغبهيفلاقنإرذعي
نأوهللاالإلإالنأ‹داقتعإلاورارقإلابكرشلانمجرخيامنإو

.هأ.قحهبءاجامنأو‹هللالوُسرادمحم

س١۱۳



امك اذهو‹رارقإلابكرشلانمجرخيهنأ:همالكىلإرظناو

هناميإوهديحوتمتيهنأحيحصلاو‹ريغالكرشلايفلخدنميف مدقت

ةجحلامايقدعبهمزلايشعيضيملامثالثلالمجلاداقتعإوهرارقاي

4 قطنلاسرخألافيلكتك.لاحملابفيلكتلاحصيالهنأملعاو«هيلع

لئاسملاهذهطسبدارأنمو‹ًالقنوًالقعهئافتنالموقلاضعبلافالحخ

رمأامعيججهنأو«4مَالسإلاهللادنعَنيدلاًنِإاوتالوطمابهيلعف

:يأ«داقتعإو‹ةينو‹لمعو«لوقنم«هبهوعيطينأهدابعهبهللا

:ىلاعتهلوقنمسبتقُماذهو‹خلإ...نيدلانأفلكملادقتعينأو

هبهللارمأامعيججهنأو٠ىر4ُمالسإلاهللادنعَنيألانِل
‹تاروظحملاكرتو‹تابودنملاو‹تابجاولانم:يأ‹خلإ...هدابع
:هوركملانأامك‹بدنرمأهبرومأم:بودنملاف‹تاهوركملاو
اندیسهبیتاامعيهةيقحبرارقالاك:لوقنم۽هیرکتيهنهنعيهنم

بطقنع‹ًابيرقرمامك‹ثالثلالمجلابرارقإلاهيفكيوأ‹يدمحم
نايتإلاف‹تقؤمهنملمعلانأملعاو‹لَمَعو«(هنعهللاىفع)ةمئألا

هتقوامهنمو‹كلذوحنو‹موصلاوةالصلاك«بجاوهتقويفهب

بجيملامهلهجعساو:ليقف‹ةاكزلاوجحلاضرفك‹هلكرمُعلا
‹هريخأتغوسنإو‹عساوريغهلهج:لوقو‹هبةيصولاوأهؤادأهيلع

لهجعسيالامداقتعاك,داقتعالاو؛نايروفامهنأ:لوقتمثو

ةينادحولاتوبثك‹داقتعالاعورفعيمجو«ديحوتلارمأنمهداقتعا

.مثأيتاداقتعإلانمكلذوحنو«ةلاسرلاو

.۱۹:نارمعلآةروس(۱)
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اماحالطصاو‹كلذريغو‹ءازجلاوةداعلاةغلنيدلانأملعا

قباسيهْلِإعضوهنأبدحاواهعورفوةعيرشلالوصأىلعلمتشي
.تاذلابريخلاىلإدومحملامهرايتخابلوقعلايوذل

.يرشبلاعضولانعيهلإلابزرتحاو:(اريخهللاهازج)بطقلالاق
نع٠بابلألايلوأبو‹ةيشاعملاتاريبدتلاو‹ةسايسلاو‹موسرلاك
‹اهراضمواهعفانملناويحلاهبيدتهييذلايعيبطلاعضولا

وهامىلإبو‹ةيرورضلاوةيقافتإلايناعملانعدومحملامهرايتخايو
يذلايهلإلاعضولاباهنإف‹ةحالفلاةعانصوحننم٠«تاذلابمهلريخ

هللاقلخب‹ضرألاوءاوهلاريثأتو‹سمشلاةرارحو«ءاملاريثأتوه

رايتخإلابريخلانمفنصىلإبابلألايلوأقئاسبو‹كلذىلاعت
نوکياموهو.تاذلابريخوهامىلإقوّستتسيلنكل‹دومحملا
.هأ.ةيدبألاةداعسلاوهو«ءيشلكىلإسايقلاب«اريخ

لوقعلاباحصأوعدييهلِإعضونيدلا:يناجرجلاديسلالاقو

نادحتمةلملاونيدلاو:لاق‹8يلوسرلادنعوهاملوبقلا

:ىمستعاطتاهنأثيحنمةعيرشلانإف‹رابتعإلابنافلتخُمو«تاذلاب
نيالانيبقرفلا:ليقو٠ةّلِم:ىمستعمجتاهنأثيحنمو«ايد

.هأ.لوُسرلاىلإةبوسنمةلمْلاو,هللاىلإبوسنمنيدلانأ«ةلملاو

‹هيبنناسلىلعهدابعلهللاهعرشام:ةلمْلاو:ءاقبلايبأيفو

رابتعابلاقتةلملانكل«اهلثمنيدلاو«هباوثلجأىلإهباولصوتيل
‹اضيأةقيرطلاةلمْلاو‹هلدايقنالاوةعاطلارابتعابنيدلاوءهيلِإءاعألا

- ۱۳۳



‹اهنوكلسيواهنوملعيءايبنألانأثيحنم‹عئارشلالوصأىلإتلقنمث

الرابتعإلااذهبو«لصألاىلإرظنلابمهداشرإياورمأنمنوكلسيو
هللاىلإافاضُمدجوتداكتالو‹هيلإدنستيذلايبلاىلإالإفاضت

نودعئارشلاةلمجيفالإلمعتستالو«يبلاةمأداحآىلإالو«ىلاعت

يهو‹ةمألاويبلاوهللاىلإفاضتةعيرشلاو:لاقنأىلإ؛اهداحآ

اهيلععمتجياهنأثيحنمواید:یمستاهبعاطُياهناثيحنم

٠ضعبناكماهضعبظافلألاهذهلمعتستاماريثكو«ةلم:ىمست

ةقيرطلاذإ‹رابتعالابةرياغتُمو‹تاذلابةدحتماهنأ:ليقاذهلو

هنأثيحنم:ناميإلاب:ىمستوقييبلانعةتباثلاةصوصخملا
:نيدلابو؛ميلستلابجاوهنأثيحنم:مالسإلابو؛ناعذإلابجاو

عمتجيیوبتکیويلمُيهنأثيحنم:ةلملابو؛هبىزجُيهنأثيحنم

؛نوشطعتملاهلامكلالزىلعدريهناثيحنم:ةعيرشلابو؛هيلع

وهو‹سومانلاهمسأيذلاكلماهبىتأهنأثيحنم:سومانلابو

.هأ.الكرليربج

ناميالاونيدلانأو.نتملايفانلوقتفرعاذهتفرعاذإف
لاق؛قداصملاةدحتُم«هوهفملاةفلتخُمدحاويشمالسالاو

ىنعمبناميإلاومالسإلاونييدلانأملعاو:(هنعهلاىفع)بطقلا
:ليقو؛ةعاطلاسفنوأ‹هوعيطينأهدابعهبهللارمأاموهو«دحاو

دقتعُمكلذنأثيحنمف٠فلتخُماهموهفمو‹دحاواهقدصام

:مسي‹داتعيومزليوأ‹هيلعىزاجُيوأ«هفلاخنمرذععوطقمو

؛امالسإ:ىمسُي‹هيلإنعذيو‹هيلإملستسُمهنأثيحنمو؛انيد
١۱۳-



ىلعاهنملكقلطُيدقو«اناميإ:ىمسي‹هبقيدصتلاثيحنمو
.هأ.حلاصلالمعلاىلعمالسإلاقلطيدقو‹ديحوتلا

مالسإلاقالطإو‹ديحوتلاىلعاهنملكقالطإنإريبختنأو

.لماتيلف‹لوألالوقلانمصخأ‹حلاصلالمعلاىلع

ىلاعتهللدهشتنأ‹اعرشقيدصتلاةغلناميإلاو:"ملاعملا"يفو
نم‹قحهبءاجامعيمجنأو«ةلاسرلاب‹يدمحملو«ةينادحولاب

ةغلمالسالاو‹هدابعاهبهللافلك‹نيالافئاظوو‹تارومأملا

عيمجببلقلاوحراوجلالامعأًاعرشو)دايقنالاوعوضخلا

يف$هللالوسرصندق:لئاقلاقنإف:"رطادقلا"يفو
نمبلقلابقلعتياموهناميإلانأ":(مللَكارليربجثيدح
ىلإراشأو«ىر"انهاهناميإلانإ":8يهلوقبو‹"تاداقتعإلا

خراصلالعقيذللهبلقنعتققشاللهف":اضيأهيفو‹هردص
ملو‹تادابعلانمحراوجلابقلعتياموهمالسإلانأو‹"ناميإلاب

وهمالسإلانأو‹مالسإلاوهناميإلابجوتتنأو‹نيدلاركذي
۔انرکذامك-قيدصتلاهلصأناميإلانأملعاف‹نيدلاامهو‹ناميإلا

لبقنمهلكمالسإلانأو‹عوضخلاومالستساإلاهلصأمالسإلانُأو

‹مالسإعوضخلاومالستسإلالبقنمناميإلانأو‹ناميإقيدصتلا
نأو‹ةعاطنيدلالبقنمناميإلاو‹قيدصتناميإلالبقنمنيدلاو
لكو‹مالسإمالستسإلالبقنمنيدلاو‹ةعاطنيدلالبقنممالسألا

o
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يهفمالسإلانمةلصخلكو‹نيدومالسإيهفناميإلانمةلصخ
لوقلااذهىلإو‹مالسإوناميإنيدلانمةلصخلكو‹نيدوناميإ
كعسيالذإ‹هللاءاشنإباوصلاوهو‹(هّللامهجر)انباحصأبهذ

نأكعسيالف٠كلعستإنإف‹اهتاوخأوةالصلانعناميإلايفنتنأ

ًانمؤُمدىحاولانوكيف‹داقتعإلاوهيذلا«نامييإلانعمالسإلايفت
نيدَكِلَذَو>:لجوزعهللالاق‹نمؤُمريغًاملسُمو«ملسُمريغ
:لاقو‹›€مالسإلاهللادنعَنيدلانإ:لاقو٠ىر4ٍةَمْيقلا

.هأ٠سر€نمَلَبقُينلفًانيدمالسإلاريغغبينمولل

لوقلاوأ‹طقفلوقلاهنأنمناميإلايففالتخإلانأملعتاذهبو

٤هلهترياغمل‹ناميإلانعجراخلمعلانأو‹اعمامُهوأ‹داقتعإلاو

كلذىلعفوقولادارأنمف«ةدودرملاوقأ‹نآرقلايففطعلاي

.تالوطملاعجاریلف

tA

٠ةد 0
چۇ٩

CEE

‹لمعلاو‹ملعلا:ةعبرأةمئاوقف‹دعاوقومئاوقنيدللنأملعا
ملعنمهلهجعسيالامملعف:ملعلاامأف؛عرولاو‹ةينلاو
امأو؛كرتلاوألمعلادوجودنعهلعفبجيامملعو‹تاداقتعإلا
ةلمجنمراصواهبفلكاذإتايهنملاكرتوتابجاولالعفوهف:لمعلا
:ةينلاامأويعناوملاءافتنإوطورشلاوببسلادوجوعمنيبطاخملا

ملنمكفونملولمعولف«هرمألاتماوريآلاةاضرميرجتيهف
.٥:ةنيبلاةروس(), .۱۹:نارمعلآةروس(۲)ا

٥۸۰:نارمعلآةروس(۳)
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لمعولف‹تامرحملاكرتوتاهبشلانعفكلاف:عرولاامأو؛لمعي

هلسيلءابههلامعأف‹اهيلعارصمهللاىقلينأايوانةيصعمىلعرصأو

هدعاوقامأو؛ىر4َنيِقَملانمهللالعباَمَنإل:ءانعلاالإاهنم

لكوتلاو‹هللاءاضقبءاضرلاو‹هللارمألمالستسإلا:اضيأةعبرأف

ىلإدايقنإلاوعوضخلاوه:مالستسإلاف؛هللاىلإضيوفتلاو‹هللاىلع
امعيمجنمامءيشلطخسلامدع:هللاءاضقبىضرلاو؛هبهللارمأام

وه:هللاىلعلكوتلاو؛مكحاميفلاثتمإلاىلعمزعلاو‹هيفمكح
ُكِلمأاللقلل:زجعلاراهظإوهيلعدامتعإلاو‹هدنعامبقاثيتسإلا

:هللاىلإضيوفتلاامأو؛ر4هللاءاامالإًاعفتالوارضييسفنل

ناف«ضوفملاسفنلةحارتسإكلذيفنإف«هيلإاهلكرومألادروهف
يفليزجلارجألاهلامنإوءالوأدبعلاىضر‹ضامهللامك

مِللحتسإنمو«هكرشبمكُحمدقتاممًاثيشركنأنمف٠ضيوفتلا
نممدقتاممائيشركنأنمف:يأ«كرشُمليوأتريغبهللامرح
:لوقينمك«دوجومبسيلدوجولابجاونأدقتعينأك‹ديحوتلا

اكيرشهلتبثوأ؛(هّللامهازخأ)ةيرهدلاك‹ملاعلامدقوعناصلامدقب

يفهقلخبهيوسيوأ‹(هّللامهحبق)سوجمْلاك«عارتخإلاوقلخلايف
ثيح‹برعلاةيلهاجلعفك.هبهقلخيوسيوأ.هتالامكنمءيش

ةفصبهفصيو«۳ر4ىفلزِهّللاىلإاوبرالإمُهُدُبعَتامل:اولاق
يفنيوأ؛كلذوحنو‹ممصلاو‹ىمعلاو‹زجعلاو‹لهجلاك‹صقن

.۱۸۸:فارعألاةروس(۲).۲۷:ةدئاملاةروس(١)
.۳:رمزلاةروس(٢)
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ةايحلاو‹ةدارإلاو‹ةردقلاو«ملعلاك‹هتاذنيعيهيتلاهتالامكهنع

؛ةمهاربلاك‹اهتلاحتسابلوقينأك.الغمةلاسرلاركنُيوأ؛اهوحنو

هليختيلايخوهلب‹رمألاسفنيفهلدوجواليحولانأب:لوقيوأ
:يأ‹هكرشبمكح‹كلذوحنوأ‹ةفسالفلاك‹لوسرلاوأيبنلا

هبزحلهأىلعبترتيامهيلعبترتي:يأ‹كرشلابهيلععرشلامكح
‹كلذوحنو«ةساجنلاو‹لاومألامغو‹يبسلاو‹لتقلانم‹ك
‹مدلاو‹ةتيملالغم‹هيلعةجحلامايقدعبهللامرحامللحتسانمو

‹ليوأتريغنمكلذوحنو«مراحماتاوذحاكنو‹ريزنخلامحلو

‹هلبقيذلاىلعبترتيامهيلعبترتي‹اضيأكرشُموهفءصنللدارلب
.هللبذكُمهنأل‹ةجحلادعبليوأتريغنمهللالحأاممرحملااذكو

تابثإوهو.لالقتسالاكرش:عاونأكرشلاو:ءاقبلايبأيفو

هللابيكرتوهو:ضيعبتلاكرشو؛سوجملاكرشك,نيلقتسُمنيهلإ
هللاريغةدابعوهو:بيرقتلاكرشو؛ىراصنلاكرشك‹ةهلآنم
وهو:ديلقتلاكرشو؛ةيلهاجلايمدقتمكرشك«ىفلزهللاىلإبرقيل
:بابسألاكرشو؛ةيلهاجلايرخأتمكرشك‹ريغللاعبتهللاريغةدابع

نمو‹نييعيبطلاوةفسالفلاكرشك.‹ةيداعلابابسأللريثأتلادانسإوهو

مكُحف؛هللاريغللمعلاوهو:ضارغألاكرشو؛كلذىلعمهعبت

رفكريغنمةيصعملاسداسلامكُحو؛عامجايرفكلاىلوألاةعبرألا
اهنأ:ةيداعلابابسألايفلاقنمف؛ليصفتلاسماخلامکحو؛عامي

ةوقبرثؤتاهنأ:لاقنمو‹هرفكىلععاججإلامكحدقف‹اهعبطبرثؤت
.هأ.قسافوهفاهيفهللااهعدوأ

- ۱۳۸



‹نافدارتمامهنأو‹رفكلاهنأكرشلايفهدقتعُمنأكنعبيغيالو

ىلعقلطياندنعكرشلانأل‹كرشلانممعأرفكلانأانبهذمنأو

‹هتدابعيفوأ هلاعفأيفوأ‹هتافصيفوأ«هتاذيفىلاعتهللةاواسملا

ةريبكلالعافىلعقلطُيرفكلانأو‹ىلاعتوهناحبسهدوجوراكنإىلعو
رئابكبلب«ةريبكلكبةيمالسإلاةلملانمجرخيالهنألإ«ًاقلطُ

ريغنمايهشتموصلاوةالصلاكرتك‹قافنلارئابكامأو‹طقفكرشلا

اهبطبحُيهنإف‹هللالحتسإريغنمًالثمىنزلالعفكو«اهلراكنإ
‹ةيالولاادعام‹نييمالسإلاةلماعُمهاينذيفلماعيو.لمعلاباوث

يفامأو‹هللانيدبيفومابصتخياممكلذريغو‹ةداهشلالوبقو
يفدلخُيهنإف«اهلسانريغةبوتريغنمةريبكىلعتامنإ‹ىرخألا
`.رافكلاباذعنمدشأهباذعنإ:ليقلب«رانلا

كرشلانأو:هرسسدزيزعلادبعمامإلل‹"ةينونلاحرش"يفو

ةيرهدلاكرشك«لجوزعهللادوجوراكنإاهنم‹ةريثكرومأبققحتي
ىلاعتهللاريغةماقإاهنمواهلثدحُمالةميدقءايشألانأ:نيلئاقلا

‹ةيناصيدلاو‹ةيئانملاكرشكعارتخإلاوءاشنإلاوقلخلايئهماقم

ءةملظلاورونلاامهو‹نيميدقنيلصأنمتدجوءايشألانأنيمعازلا

‹ناطيشلااهقلخةحيبقلاءايشألانأنيمعازلا«سوجملاكرشكو

ررراقمىلاعتهلاريغةماقإاهنموزمرُهاهقلخةنسحلاو
2مشنامل:نيلئاقلانانوأالنيدباعلابرعلايكرشُمكرشك

ERRمهرارقإاعتهللاليع
عمءيىلهللادنعانؤاعفشمهو‹ىركىفلژِهّللاىلإانوُبرق

.۳:رمزلاةروس()
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‹هريغلالهدحوىلاعتِهلِلةتامإلاوءايحإلاوقزرلاوقلخلاوحننأب

ءايبنألاك‹هلهجلحيالامعيمجوىلاعتوهناحبسهتفرعممدعاهنمو

هئايبنآنميبنوألوُسرراکنابیلاعتهبیذکتاهنمو-رمامم-مهريغو
باسحلاوثعبلاوحنوأ‹هباتكنمفرحوأ‹هتكئالمنمكلموأ

نمهقلختافصنمةفصبىلاعتهللافصواهنمو‹داعملاوباقعلاو

‹برشلاو‹لكألاو«مونلاو‹نايسنلاو‹وهسلاو‹روجلاو‹زجعلا
٠ىلاعتهتافصنمةفصبقلخلافصووأ«لجوزعهبقيليالامعيمجو
‹ءايحإلاك.ىلاعتهلاعفأنملعفبوأ‹ماعلاملعلاو‹ةماتلاةردقلاك

قيليالامم‹كلذوحنو‹لازنإلاو‹لاسرإلاو‹قلخلاو«ةتامإلاو
٠كرشلاوحننم‹هيصاعمبىلاعتهيلإبرقتلااهنمو«العولجهبلإ

اهنمو‹هريغوديحوتلاك«هتعاطنعیهنهنأو«اهبرمأىلاعتهنأمعزو
‹ةاكزلاو‹ةالصلاوحننم«ىلاعتهتعاطبقولخملاىلإدبعلابرقت

كرشلاوهاذهو.ةعمُسوءايرهنمرداصلاحبذلاو‹تاقدصلارئاسو
هنعيهنملا‹ىر"رغصألاكرشلاوهءايرلا":ككهلوقل‹رغصألا

ىلإدبعلاءاعُداهنمو«ر4هَرءالاوُجرَيناكنمفل:ىلاعتهلوقب
‹كرشُمءاعأألاكلذهنمرداصلاف‹نيعللاسيلبإلعفك‹هسفنةدابع

ىلعهارکالااهنمواملاحيفهلهجلحيالكرشُمهكرشيفكاشلاو
سیلوكرشهنأ:ليق‹هيلعهركملالوقماكلذو‹نينثإنيهلإبلوقلا

الو٠ةيصعمالو‹رفكالو«كرشبسيل:ليقو‹ةيصعمبالورفكب
مثآريغهنأىلععيمجلاقفتاو‹هلئاقلحابُمٌبذكوهامنإو‹بنذب

.قحلملارظنا(١)
.١١٠:فهكلاةروس(۲)
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ةلقو‹علهلاو‹عزجلانمدابعلايفبكراماهنمو‹هيلعبقاعُمالو

هيلعاوعبطامو‹مهاوهومهسفنأبمهتقثو٠ىلاعتهللادنعامبةقثلا

لديو‹ًاكرشاذه(امهنعهللايضر)سابعنبالعجدقو؛مهبالكبو

:يأرهکنوکرشيمهاذِإربلاىلإمُهاَجناًمَلَفل:ىلاعتهلوقهكرشل

۱..هأ.انكلهلحيرلاءاوتسإالول:مهلوقل

يبسلاهيلعبترتيايقيقحاكرشكلذلكسيلهنأىفخيالو
.هوحنوءايرلاككلذو‹ةمينغلاو

‹ءامدلاهبلحتاليذلاكرشلاو:"دعاوقلارصتخُم"يفلاق

مكحبلبكرشلامكحبهيلعمكحيالو‹بلسلاالو‹يبسلاالو

ةقلاوءهادوعومبةقثلامدعو‹ربصلامدعو‹عزجلاوه٠قافنلا

كرشلاو؛قافنوهوأححصورغصألاكرشلاوهوءايرلاو‹هللاريغب
.هأ.نالوقهللاريغلكرتلاوه

هللامرحامل:يأ‹لحتسملاو‹قفانمًاطخلاليوأتبلحتسملاو

يفًاطخلاببسب:يأ,ًاطخلاهليوأتببسب:يأ‹ًاطخلاليوأتبىلاعت

لحأاملمرحملااذكو‹فلسلاراثآو«هيبنةنسو«هللاباتكهليوأت
٠فلخلاوهقافلانأل فلخُم:يأ‹قفانمليوأملابىلاعتهللا
دقتعُيوأ‹ةرخآلايفراصبألابيئرمىلاعتهللانأدقتعينأككلذو

نوملسُمْلاعطقاممكلذوحنوأ‹اهيفلوخدلادعبرانلانمجورخلا
يهوعوبريلاءاقفاننمذوخأمقافنلانأملعاو«هيفمهيفلاخمرذع
e

.١٠:توبكنعلاةروس()
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اعرشو‹ةفورعملاهترفحنمهلمهبلطدنعاهنمجرخيلاهيفخيةرفُخ
-مدقتامك-باوصلاريغىلعةنّسلاوبانكلاليوأت:امهدحأ‹نامسق

نأل‹ريغصىلعولورارصإلاوأ‹رئابكلالعفبةنايخلا:يناشلاو

امهبوجودعبموصلاوةالصلاك‹بجاولاكرتوأ‹ريبكهسفنرارصالا

دازو٤كرشرفكالةمعنرفك:يأ«رفكقافنلاو‹لالحتساريغنم

.كرشلاءافخإومالسإلاراهظإوه:ثلاثامسقبوقعيوبأو‹بطقلا

ريغنمجورخلاقافنلاو:"عضولارصتخُم"يفبطقلالاق
ذوخأم.هلضقانملاوداضملاهريغراهظإوءيشلانامتكو‹لخدملا

اذإبف‹هققريوهو‹هريغرهظيوهمتكيرحجوهو‹عوبريلاءاقفاننم
‹ةغللايفكلذو«جرخ:يأ٠قفتنإفهسأربهبرضءاعصاقلالبقنمىتأ

تقفننمذوخأمهنأ:انلوقنأو‹انريغلوقكلذنإ:تالاؤسلايو

ضعبلهنامزىلعاقباسارثأتيأرمث‹تكله:ىنعمب«ةبادلا

وهوكرشلارارسأو‹اهرتسوأاهرهظأ‹ةريبكدحوملالعفف‹عرشلا
يفلزلزتلاانهبذكلاوفلخلابدارملاو‹بذكلاوفلخلاعرف

قفانملاةفصو‹ةريبكلانمعنمياخوسرهخوسرمدل‹ديحوتلا

.ها.نامتئالايفةنايخلاو,دعولايففلخلاو‹ثيدحلايفبذكلا

عقوامنإو:(هيلعهللاةمحر)بوقعييبأل`ليلدلا”يو

نيدلايفرئاصبلالهأمهيلعقلطأف«رئابكلالهأيفةمألانيبفالتخالا
عتتماو٠قاقشلالهأنممهلبقنمىلعمهوساقو‹قافنلامسا

نيطالسلاءالؤهو‹داسفلاو‹ءافخلايفقافنلا:اولاقو‹نورخألا

١١١٤۱-



‹ةرهاظمهلاعفأنألنيقفانمباوسيل‹مهلةعاطلالهأو‹مهدونجو

طورشلاًدحأ‹ٌدحأمحقتيومشجتيملام‹يأرلاىلعينبمرمأاذهو

أ.ةمدقتملا

نعكلقناذهو‹ًاطخلابليوأتلايفقافنلاتبثأكنإ:تلقنإف

ريغيفتبثدق:تلق‹طقفةريبكلابكترُمَوُهقفانملانأ‹كتمئأ

مدهوأ‹كلذهليوأتيفهفلاخُمرذععطقاذإلوأملانأ«مهنععضوم

.قفانموهف‹عرشلادعاوقنمةدعاقهليوأتب

قافنرمامك-نامسققافلانأو:"ةينونلاحرش"يفلاق

هحابأاَمِلميرحتو«رانلانمجورخلابلوقلاك«هللاهمرحاملليلحت
‹نيفلاخماءالؤهقافنوهو‹اهيفنيدحوملادولخمدعبلوقلاك,هللا
يفةدسافلاتاليوأتلاب‹ةرهاظلاصوصنللمهتاليوأتهيلإمهيدؤملا
ايهشتبكتراوعيضنمقافنوهو.ةنايخقافنو‹ةدساكلاتارابعلا

ا.انيدتال

:(هيلعهللاناوضر)يليلخلامامإلل'لوصألايسرك"يفو

ةمساهنعىفنيو‹مالسإلامسااهيلعقلطُياهلكةيدمحماةمألاقرفو

ةلحنلهأ‹نيعوننعاعيمجنودعيالكلذيفمهو«مانصألاوكرشلا

٤.دحاوعوننماهلكةيلالضلاقرفلافلالضلاةلحنلهأو‹قحلا

فلاخُمالو‹ىلاعتهللانيدلوصأنملصأفالخب‹نادنممهو

نمدحلااذهنعجرخنمو«ليواتلادسافبنيدتلاثيحنمالإكلذل

نيدياملًاكهتنشمولو,ةيمستلايفقحاةلحنلهأنموهف,ةاصُلا

١٤۱-



.هدحوةقرفدعيالف‹قرفلاعيمجيفعدبريغكاهتنإلانأل‹هميرحتب

عاطقنإتوملاو‹ىلاعتهّللاالإتومييحلكنأ«هبءاجاممو

ييبللا:يأ«هبءاجاممو,يحلايفةقولخمةيفيكوأ,ةايحلا
همايقدنعهئاعُديفامك‹قحتومانأهداقتعإفلكملاىلعبجيو

وأ«يسنإ‹ءامسلاوضرألاينكاسنميحلكنأو‹يدجهتلل
بسجاولإيأ‹ىلاعتهللاالإتوميءةبادوأ«كلموأ«يج

ىلعصقنلاةمسنعهّرنُمْلا‹لامكلاتوعنبتوعنما‹هتاذلدوجولا

ةيفيكوأ‹ضحممدعوهف,ةايحلاعاطقنابتومارسفو«لاحلك

.انباحصألنالوقامهف‹يحلايفةقولخم

نمعةايحلامدعوهتوما:"دعاوقلاةيشاح"يفةتسوبألاق
لادتعإعبتتةوقيهيتلاةايحلانيبواهنيبلباقتلاف‹اهبفصتإ
اهقلخيةيدوجوةيفيكتوما:ليقو«ةكلملاومدعلالباقتدجازما

َتوَملاَقلخ»:ىلاعتهلوقل‹ةايحلادضيهف«:يحيايلاعتهل

‹دوجوهلاميفالإروصتيالىنعمهنوكلقلخلاو.ر ةايحلاَو
هللادبعانخيشطخباذك‹ريدقتلاىنعمبانهقلخلانأ:باوجلاو

ثيح‹يناثلالوقلايفحيرص"تالاهجلاحراش"مالكو؛(هّللاهمر)

نمضرعتوملانأامك«ضارعألانمضرعةايحلاو:لاق

.هأ.هلثمضارعألا

لباقتامهنيبلباقتلانوكيف,ةيآلايفليواتلاىلإةجاحالاذهىلعف

.۲:كلملاةروس()
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:ليقو‹ساسحإلاهدوجوبحصيامةايحلا:"فاشكلا"يفو؛داضتلا
توملاو‹ردقيوملعينأحصيديذلاوهو‹ايحءيشلانوکبجويام

كلذداجسيإ«4ةيلاوتوماقلعل:ينعمهيفكلذمدع
.هأ.همادعإوححصملا

مسجةايحّلاو«شبكلاةروصىلعمسجتومانأ:لاقيامو
:اولاق‹انباحصأنمدحألهدجنمليفالخبهذمف‹سرفلاةروصىلع

هتيمستف‹هرثأوهامنإف‹حورلاةقرافمدنعندبلابمئاقلاىنعملاامأو

|.زاجملابابنمتوملاب

:مهضعبلاقف‹تومايفاوفلتخإءاملُعلانإ:"ةينونلاحرش"يفو
ةيفيكهنإ:يرعشألالاقو؛ةايحلاهنأشنمامع,ةايحلامدعهنإ
الف«هنمحورلاعزندعبمسجلايفدجوت:يأ‹ةايحلاداضتةيدوجو

٠ضحممدعبسيلو‹هيفناعمتجيالو‹امهنعيناويحلامسجلاىرعي

‹هلهعقرافمو‹ندبلابحورلاقلعتعاطقنإوهامنإو‹فرصءانفو
يئو؛رادىلإرادنملاقتناو‹لاحبلاحلدبتو‹امهنيبةلوليحو
نمنولقنتمكنكلو«دبأللمتقلخامنإ":زيزعلادبعنبرمُعثيدح

‹ليئارزع:وهوتومالوُسرحورللضباقلانو«"رادلإراد
٠اهرقمنمىاعتهنذإباهذخآواهجرخُمنأ:يأ«رابجلادبع:هانعمو

يمدآحورتناكءاوس«لارلوُسرلاكلذ«هناوعأدينموأ

لاقامك‹ةضوعبولو«ناويحوأ«ينجوأ«هريغوأ‹اديهش

امرظناو«نيلقشلاريغحاورأضبقيال:ةلزتعملاتلاقو؛قحالهأ
.۲:كلملاةروس(١)
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لب.مئاهبلاحاورأضبقيالهنأ:ةعدتبملاتلاقو؛مهدنعاهلضباقلا

لخديف.٠«مجعتسااملک:مئاهبلابدارملاو‹اهلنوضباقلامُههناوعأ

هللال:هلوقيفىلاعتهيلإيفوتلادانسإامأو‹اهوحنوريطلاوشحولا

‹هلدجوملايقيقحلاقلاخاهنألف«رهکاهتوُميحًسفنَألاىفو

مكاويلقل:ىلاعتهلوقيفهيلإدنسأ«توملاكلمهرشاباملو

اهلمهتجلاعملهناوعألهدانسإك«رمكبلكويذلاتوملاكَ

.ها.سرهالسرتفوتلد:ىلاعتهلوقيفاهعزنو

ضعبلاقف‹حورلاضبقةيفيكيفاوفلتخاو:"رطانقلا"ينو
هبذجيفسيطانغملارجحةلزنمبحورللتوماكلمنإ:ءاملغلا

هللانإ:موقلاقو؛هيلإراطحورللكلملارهظاذإهنإو‹ديدحلل

يذلاَوُهىلاعتهللانأ:حيحصلاو‹كلمااهاقلتيفحورلاجرخُيىلاعت

.هأ.كلذةيفيكبملعأوُهَو‹تيميويحُي

تومانأل‹انهفلكمألاىلعةجحلامايقطرتشتمل:لوقأ
هبءاجامعيججنمءيشمزليالفلَو‹ةرورضلابوةدهاشملابمولعم

اميفهيلعةجحلامايقدعبالإ‹تايعمسلاعيججنمكدمحمانديس

يفنيكلملالاؤسهبءاجاممومدقتامكعمسلاةجحب:الِإكرديال

‹اناحتمإةوبنلاوديحوتلانعتيمانالأسيف:ريكنوركنُمامهو«ربقلا

فلكملاىلعبجيو‹8يدمحمهللالوسرانديس:يأ«هبءاجاممو
يفتيمانيكلملالاؤسهبهيلعةيعمسلاةجحلامايقدعبهداقتعإ

.١٠:ةدجسلاةروس(۲).٤٤:رمزلاةروس(١)
.١٠:ماعنألاةروس(۳)
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رکذامنإو‹هيفوهنوفدملاتيملاكلذربق:يأ‹هربق:يأ‹ربقلا

امهونيكلملالاؤس:يأ‹لاؤسللربقلاطرتشيالفًلإَو«ًابيلغتربقلا
ملتيمّلانألكلذبايمُس:مهضعبلاق؛ريكنو(فاكلاحتفب)ركن

‹ريكدلاىنعمبركنملاو:لاق‹امهتروصلثمةروصريملو‹امهفرعي

.هأ.ركنملاىنعمي؛ريكنلاو‹دحأهفرعيملاذإ

,ةفرعملامدعوهيذلا«ركنلانملوعفممساامهنملك:يأ
نع«هنمءزجىلعوأ«هندبىلعهحوُردردعب:يأ‹تيمانالأسيف
نعو؟كنيدامو‹ثيدحلايفامك؟كبرنم:هلالوقينأب‹ديحوتلا
يرنّلاهللايبر:لاق‹انمؤُمناكنإف؟كيبننم:هلالوقينأبةوبللا
٠نمؤُمريغناكنإو؛6ويدمحميبنو‹مالسإلاينيدوءوُهالإهلال
رشعمانلوأ‹ةكئالمللوأ‹.تيملل:يأ‹اناحتمإ‹يردأال:لاق

ناكنإ‹هتكئالمهناحبسهبيهابيلوأ‹قدصنونمؤنله‹نيفلكمأا

.كلذسكعبناكنإ‹هتكئالمعمهحضفيلو«انمْوُ

تدرودقو‹ريكنوركشُشامهو‹نيكلملالاؤس:"رطانقلا"يو
ةداعإالإيعدتسيسيلذإ«لقعلايفكنمكلذو‹رابخألاامهب

امبكلذعقديالو‹باطلامهفُيهبيذلاءازجألانمءِزُجىلإةايحلا

مئانلانافلاؤسللانعامسمدعو«تملاءازجأنوکسنمدهاشي

دنعهريثأتنسحيام«تاذللاومآلألاهنطابيفكرديو6هرهاظبنکاس

.هأ.مونلانمههابتنإ

لوقيفو.تيمانفديف«(هيلعهللاناوضر)ناهبنيبأيديسلو

س۷٤۱



دنع‹اريكنواركنُمامهبنياعيل‹ىنميلاهنيعنعفشكي:رخآ

.هلطبيامهيلعدرويملو‹همالكهأ.هلامهلاؤس

هلوقدنع‹(هنعهللاىفع)يقاتسرلاسيحخيشلا"جاهنم"يئو

يقوايلاةاَيحلايفتباشلالوَقلابأونانياهللاتي:یاعت

؛ةداعقلوقاذه‹ربقلايفو:حلاصلالمعلاوريخلاب«هر4ٍةَرخَألا

يفَول4هللاالإهّلإالب.4اَلاةايَحلايفل:كاحضلالاقو

.هأ.ربقلايفلكساذإ«4ةرخألا

نيلسرملاديسثيدحهلدهشيو‹ةرخآلانمربقلانإ:هيفتلق۱

.٢ر"هتمایقتماقدقفتامنم":

ةرخآلايفوهف,ةعاسلالبقتامنمو:(هّللاهحر)بطقلالاقو
.هأ.لاوقأخزربلاةرخآلايفوأ‹ايندلايفوأ‹حيحصلاىلع

هلوقيف«(امهنعهللايضر)سابعنيانع:"ةينونلاحرش"يو
ةداهشلا:لاق‹€تباشالوقلابوأنياهللاتتي»:یلاعت
؟تباثلالوقلاوهام:ةمركعلليقمهتومدعبمهروبقيفاهنعنولأسي
امببیجیفديحوتلارمأو‹يدمحمبناميإلانعنولأسي:لاق

صاخلاؤسلااذهو«كشوأ‹رفكوأ«ناميإنمهيلعتامامقفاوي

نعيبنةمألكلأسُيكلذك4 هتمأويبنلک:ليقو.ةمألاهذهب
.هأ.يبنلاكلذبناميإلا

.۲۷:میهاربإةروس(۱)

.قحلملارظنا(۲)
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يفيلذأاذإتيمانإ":£$هللالوسرلاق:"ليلدلا"يفو
دنعرخآلاوهسأردنعامهدحأناكلُمهاتأ‹هربقنمهلهأغرفو«هربق

ناكلملاهدعقيف‹مهلاعقفخعمسيوهوسانلافرصناو‹هيلجر
:نالوقيف‹يبرهللا:لوقيف‹انمْوُمناكنإف؟كبرنم:هلنالوقيف

:لوقيف؟كنيدام:نالوقيف‹يبنهيدمحم:لوقيف؟كيبننم
ناحتفيف‹يتلبقةبعكلا:لوقيف؟كتلبقام:نالوقيو‹ينيدمالسإلا

هلناحتفيمث«هنمهللاكاجنفكازماذه:هلنالوقيف«راثلاىلإايابهل

:نالوقيف‹هيلإموقينأمهيف‹ةنجلايفهناكمهنايريف‹ةنجلاىلإاباب

هظقوييذلاهيلِإهلهأبحأنوكيىتحسورعلاةمونمانيف‹اديشرمن

ره:امهلنالوقيف‹باترملاوقفانماامأو؛ةمايقلامويهللاهثعبيىتح

‹امتيلتباالوامتيردال:امهلنالوقيف‹يردنال:نالوقيف؟امكبر

ةنجلايفامكناكماذه:امهلنالوقيف‹ةنجلاىلإابابامهلناحتفيف
اذه:امهلنالوقيف«رانلاىلإبابامهلناحتفيف«هنعامتفرُصامكنكل
هَركيفلاءقلاهركف«ةمايقلاناهركيكلذدنرامايفامكناكم

"امهءاقلهللا

bh

٠دیس 0 A

EER

‹لافطألاالولب.نينمْؤُمْلالافطأالوىايبنألالأسُيال:حيحصلا

نمزتيمْلاو‹نوعطماوطبارملاو‹ديهشلاو«مهيلعفيلكتالهنأل
ةعمُجلامويتيملاو‹قيدصلاوابستحُمارباصناکاذإ‹هریغبنوعاطلا

مهضعبوء٠ر4كلماهديبيلاكرال:ةليللكءىراقلاوءاهتليلوأ
-١:كلملاةروس()
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لف: هيفتومييذلاهضرميفئراقلاو«ةدجسلاةروساهيلإمض
."ةينولاحرش"عجار«نر4ٌدَحَأهللاوُه

ةلئسمو:هصنام‹"ليلدلا"يفاذهتيكامدعبتيأرنكل

نمو‹ملساهلهجنمف‹تانايدلالئاسمنمتسيلربقلاباذع

.ها.منغاهملع

نمنكل‹معنفاهبةجحلاهيلعمقتملواهلهجنمامأ:لوقأ
‹ةيدمحملاةمألارثكأقافتإو‹ةيوبنلاثيداحألابةجحلاهيلعتماق

نيدنمءيشبةجحلاهيلعتماقلهاجلرذعبلهجاسيلو‹هلاحامف

‹ملعأهّللاوءهرذععطقيالف‹ًارذععطقالوًاصندريملاذإنكلهلل

.هيفرظنيلف

وأ‹ميعنلوأهنإف‹ربقلاباذعنمسيلنيكلملالاؤس:لاقيال
هنمو‹ةمألارثكأهيلعتقفتإاممربقلاباذعوفيك‹باذعلوأ
الو‹ىلوألاةخفنلايهو.ةعاسلامايقهبءاجاممو؟نيكلملالاؤس

انديس:يأ«هبءاجاممو‹تامالعاهبرقلنكل‹ىلاعتهّللاالإاهملعي

مايقدعبهلهجعسيالو‹هداقتعإفلكملاىلعبجيو‹فدمحم
بيرألةاةَعاّسلاناول:ىلاعتهللالاق,ةعاسلامايق‹هبةجحا

ةعاسلاظفلو.ةمايقلاهيفموقتيذلاتقولاانهةعاسلاو«٠ر4اهي

‹رضاحلاتقولاةغّللايفةعاسلانأل‹ازاجُماهسفنةمايقلاىلعقلطُي

.نيديدجلاءازجأنمءزجو
.۷:جحاةروس(۲).١:صالخإلاةروس(١)
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‹ايرثللمجنلاك.ةيلاغلاءامسألانمةعاسلاو:"فاشكلا"يفو

ىلعوأ‹اهباسحةعرسلوأ‹ةتغباهعوقولةعاسلابةمايقلاتيمّسو
تاعاسلانمةعاسك,اهلوطىلعهللادنعاهنألوأ‹اهلوطلسكعلا
.هأ.قلخلادنع

‹توماةخفنتقوىلعقلطتةعاسلانأىفخيالو:بطقلالاقو

اموهلككلذل,ماعلاعساولاتقولاىلعو.ثعبلاةخفنتقوىلعو
ةخفنعوقوىلعةمايقلاوةعاسلامايقاضيأقلطيو٠هدعباموهنیب

نمسانلامايقتقودارينأحص.ةمايقلاموي:ليقاذإو‹توما
نممايقلاعقييذلاعساولاتقولاوأ٠توماةخفنتقووأ‹مهروبق

.هأ.هضعبيفروبقلا

يهو:لاقثيح‹"دعاوقلا"بحاصنتمْلابحاصعبتامنإو

هللاتيمييتلاىلوألاةخفنلايهو:"دعاوقلا"ةرابعو‹ىلوألاةخفنلا

ىورياميف.ةنسنوعبرأثعبلليتلاةخفنلانيبواهنيبو«يحلكاهب
.هأ.ييبلانع

زجاحلا:يأ«لاشملاملاعوهو«خزربلابنيتخفنلانيباميمُسو

‹اينَذلانموهلهو«ةدرجمألاحاورألاملاعو‹ةفيثكلاداسجألانيب

:يأ«ىلاعتهللاالإاهملعيالو‹ةئالثلاوقأالو؟الوأءةرخآلانموأ

هيبنلىلاعتلاق«هتاذلدوجولابجاولالإاهعوقوتقوملعفشكنيال

يور٠ر4وُهالإاهتقواَهيَجُيالييردنعاهُملِعاَمَنِإلفل:

.۱۸۷:فارعألاةروس(١)
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.تلزنف؟ةعاسلانع:-شيرق:ليقو-هولأسدوهيلانأ
اهئاسرإتقوملع:يأ«ر4اَهُملِعاَمنِإ: "فاشكلا"يفو

يبنالو٠برقُمكلمنم‹ادحأهبربخيمل«هبرثأتسإدق‹هدنع

نعرجزأو‹ةعاطللىعدأكلذنوكيل‹هسفننماهيفخُيداكي‹لسرُم
.هأ.كلذلتوماتقووهو٠صاخلالجألاىفخأامك.ةيصعملا

:8لاقو‹ةأجف:يأ«ر4ةغَبالإمكيتأتالل:ىلاعتلاق

يقسيلُجّرلاو‹هضوححلصُيلُجرلاوسانلابجيهتةعاسلانإ"

هنازيمضفخيلُجرلاو‹هقوسيفهتعلسموقفيلُجّرلاو‹هتيشام
:رروهشملاثيدحلايف٠الكاليربجلكلاقو‹ر"هعفريو

برقل:يأ«تامالعاهبرقلنكل لوتسملانماهبملعأبلئاسلاام
اهنم‹اهعوقوبرقىلعلدتتايآ:يأ‹تامالعاهعوقوتقو

نمسمشلاعولطاهنمو‹اهتبرةمألادلتنأاهنمو«ةبادلاجورخ
‹ناينبلايفمّهبلا لبإلاةاعر ةارعلاةافحلالواطتاهنمو‹اهبرغم

‹مر"نمؤُمىلعةعاسلاموقتال":8كلاق‹ناميإلامدعاهنمو

:یلاعتلاق«كلذريغاهنمو‹امهجورخ:يأ‹جوجأموجوجأياهنمو
0هد€اَهّطاَرشأءاَجدَقَفٌةَتغَبمهيانأةَعاسلاالإنوريلَهَفل
‹رمقلاقاقشنإاهنمو‹يهنعباهتم:اولاق‹اهتامالع:يأ
يه:ثوعبملاوثعبلا‹هداقتعإبجيوهبءاجاممو‹ناخألااهنمو

.6۳:بازحألاةروس؛۱۸۷:فارعألاةروس(١)
.قحلملارظنا(۳).۱۸۷:ڭارعألاةروس(۲)
.قحلملارظنا(٥).قحلملارظنا(٤)
.۱۸:دمحمةروس(٦)
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٠بجيو‹8َدمحمانديس:يأهبءاجاممو‹اهنيعبةينافلاداسجألا

 مدقتامك-ةجحلامايقدعب:يأ‹هداقتعإفلكملكىلع:يأ

هنأل.مهروبقنممهرشنو٠«توملادعبىتوملاءايحإ:يأ‹ثعبلا
ناّسنإلالوقيو:ىلاعتهللالاق‹قداصلاهبربخأ«نكممرمأ

لقنينفحاأثاسنإلارُكذَالوأاحجّرحأفوتسلياماذ

لوَحمُهنرضحَمثَنِطاَيضلاَومُهنرْشحَلكّبرَوف*ئيشكيملو

داسجألايهرشنيوىبحييذلا:يأ«ثوعبملاو«ر«اّيجمهَج

عيطملاريغىلعباقعلاوباوشلاناكللو:يأ‹اهنيعبةينافلا

.نكممريغاذهو,ايندايفيصاعلاو

‹ةعاسلامايقوثعبلابناميإلاهيلعنأو:"ةينونلاحرش"يو

‹امهبهيلعةجحلامايقدعبامهيفكشوأ‹امهركنأوأ‹امهلهجناف

المهينفيو‹ءيشنمالءايشألاقلخهللانأملعينأو‹اكرشُمناك
.ها.ءيشنمالمهديعيرو‹ءيشلِ

٠٠بكرينمفبنذلامجعلإىنفيمدآنبالك':ثيدحو

ضحممدعءايشألاكالهوهتدابعو:(ىلاعتهللاهحر)بطقلاهلوات

ءءيشريغنمداعتو۽ءيشريغىلإمدعتو‹ءيشريغنمتقلخ
دنعبلصلالفسألدرخلاةّبحلثموهوبنذلامجعنأدروامىنعمو

ديعُيهناحبسهللانأ«هنمتبنيناسنإلانأو‹ىنفيالصعصعلا

نأعمكلذبلإةداعإلارذعتلالةمكحلهيلعاهبكريوةينافلانايعألا

الإىنفيمدآنبالك":ثيدحلايفءاشتسالاو‹ًاضيأىنفيهنأقيقحتلا

.۱۸۔١٦:میرمةروس(١)
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.ها.هتداعإدعببكري

ىتوملاىلاعتهللاثعبينأوهو:ثعبلاو:"دئاقعلاحرش"يفو

‹قحاهيلإحاورألاديعيو‹ةيلصألامهءازجأعمجينأب«روبقلانم

ضعبلاق؛نر4ٍةرَملوااهأَشنَأيذلااًهييحُيلفل:ىلاعتهلوقل
ةمصاخمبترنأبهنمبجعثيح«هراكنإلغيلبحيبقتهيف:لضافألا

.هأ.ءايشألارقحأنمهلصأوهنمهقلخىلعرابجلاكلما

‹ةقطانلاةعطاقلاصوصنلانمكلذريغىلإ:"دئاقعلاحراش"لاق

أ.داسجألارشحبةلادلا

يحيهناحبسهللانأ:(هرسسدق)زيزعلادبعمامإلاملاعميفو

ةداعإنوكتنأامإةداعإلانأهيلعليلدلاو‹اهتومدعبنادبألا

لكو‹نكممامهالكو«اهقيرفتدعباهعججوأ‹اهمادعإدعبرهاوجلا
نأ:انلقامنإو‹قحةداعإلاف قحوهفهعوقوبقداصلاربخأنكمم

لبقترهاوجلاوضارعألاةيهامنأل‹ةنكمملوألاىنعملابةداعإلا
الو‹ًايسفنالإنوكياللوبقلانأتفرعامل؛اهتاذلمدعلاودوجولا
دوجولاتلبقاملف‹اهمدعدعببلقنتالاهتاوذو‹لسلستلامزلل
‹مدعلاودوجولالبقتامنإ:انلقامنإو‹ءاهتنإامهلبقتءادتبإمدعلاو

لطابوهو‹دوجولاةبجاوةميدقتناكلدوجولاالإلبقتملولاهنأل
ةعنتممتناكل‹مدعلاالإلبقتملولو‹اهثودحناهرُبنمقبسام

.۹:سیةروس()
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عمجوهو‹يناثلاىنعمابةداعإلاناكمإامأو‹هبذكينايعلاودوجولا

ىلإانرظناذإاذهحضاوف‹اهيفةايحلاقلخواهقرفتدعبءازجألا
هللاوهواهلعافبسحباهيلإانرظننإو‹اهتيلباقبسحبةداعإلا
هملعو‹نكمماهيلعىصاعتيالهتردقنأيفءافخالف«هناحبس
ةهجنمالو‹لباقلاةهجنملإاذإرذعتالف‹ءيشلكبطيحم
لاق>:ىلاعتهلوقيفميظعلانآرّفلاراشأنيرذعتلايفنىلإو«لعافلا

لباقلاداعملاةهجنمرذعتلاىفنف«١ر4ميِمَريهوٌماَظعلايجينَم

ليلدبودوجوللةلباقاهنأو‹ر4قرملوااهاشنألل:ىلاعتهلوقب
‹ةلاحتسالاىلإناكمإلانمةقيقحلابلقنتتنأليحتسيو‹ىلوألاةأشنلا

قالخلاوُول:ىلاعتوهناحبسهلوقبلعافلاةهجنمرذعتلاىفنو
ىلإدشرأمث.€اًهأَشنألل:هلوقبو.ةغلابملايتفصب٠سر4ميِلَعلا

اهنادبأىلإءازجألاعيمجداعيتسإمههبشنمونيركنملاهبشنعباوجلا
ابارتانكوانتماًذعألل:اولاقامك‹اهريغباهطالتخإدعبةصوصخما

اهفيلأتنعزجاعريغ«اهعيمجبملاعىلاعتهنأب٠ر4ديِعَبٌعجَرَكَِذ

٠م€مهمضرألاصقتامانمِلَعدقل:لاقو«اهيفةايحلاقلخو
ةايحلاعبطنعاهعبطريغتدقفًابارتتراصاذإاهنأ‹ًاضيأمههبشنمو

يذلال:ىلاعتهلوقبداعبتسالااذهدرف‹ةبوطرلاوةرارحلايهيتلا

ريغىلإ«ر4ثوُدقوتهنسمتنأذاقاراترّصخألارجلانسمكلَلَعَج
.هأ.كلذ

 

.۷۹:سیةروس(۲).۷۸:سیةروس(١)

.۰۳:قةروس(4).۸۱:سیةروس(٢)
.۸۰:سیةروس(1).۽:قةروس(9)
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راهظإولمعلاليصفتوهو٠باسحلا:هبناميإلابجياممو
بجياممو‹هيلعباقعلاوباوثلارادقمو‹دودرملاوهنملوبقما

هداقتعإبجيف‹هيلعةجحلادعبفلكملاىلع:يأ,هبناميإلا
‹ةغللالهألنالوقاهلردصموأةبساحمللردصممساوهو باسحا

:يأ‹لمعلاليصفت:نييلوصألادنعو٠امءيشلدعلاةغلوهو

ءهنملوبقملاراهظإو«هاينذيفهلمعيذلادبعلالمعوهو«هزييمت
‹هفقوميفهلضفوهللاةمعنبرشبتسيىتح«هبحاصلىلاعتهللادنع:يأ

هيلعىدانيف«هبحاصىلعهنم:يأ‹دودرملاوباسحملافقوموهو
رادقمليصفتو‹ةرسحهيلعنوكيف«نارسخلابةمايقلاتاصرعيف

ىلعيصاعللباقعلارادقمليصفتو٠كلذهلمعىلععيطمللباوثلا

ريغو‹ةرفكمهتائيسو‹ةفعاضُمهتانسحنمؤَملاىريف‹هنايصع
‹اهيلعهلباوثال:يأ‹ةطبحُمةتانسح قسافلاورفاكلاوهونمَْوُمْلا

.اهباذخاۇُمهنازيميفهتائيسو

نأ‹فلكملا:يأ‹ملعينأهيلعو:"ةينونلاحرش"يفو
:تلق‹كرشأهيفكشوأ‹هلهجوأ«هركنأنإف|قحباسحلا

بانكهيلإكدشرينأك‹هلقعنمولوهيلعةجحلامايقدعبكلذو
ىلعنمْوُمْلاهدبعهللافقوينأباسحلاكلذو:لاق‹ةماقتسالا

‹فرعأبرايمعن:لوقيف.اذكواذكبنذفرعتأ:هللوقيو«هبونذ

‹ىلاعتوهناحبسهللاق‹كلاههنأدعبىآرو‹اهلكاهيلعهفقوأاذإف

ينأو«اينّلايفكيلعاهترتسينأ:ضلئافلامركلاو‹ةعساولاةمحرلاوذ
نيكرشملاىلعيدانُينأو‹هتانسحباتكىطعُيمث‹مويلاكلاهرفغأ
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وأاذهلٹمبو‹١ر4مهبىلعاوبذكنيِذلاءالؤهل:نيقفانملاو

ا.هنود

:هباسحةعرسىنعمو‹6ر وباَسحلاعيروهو:یاعتلاق

.نأشنعنأشهلغشيال‹رخآلاقزرنعدحأقزر

:يأ‹باسحلايفشقونمنأ:اضيأ«"ةينونلاحرش"يفو
.لكىلعبساحُمدبعلانأو":هيلاقامك٠َبْذُغهيلعيصقتسإ

بوثو«هبلُصهبميقيماعطو‹هنكيتيب‹ءايشأةعبرأىلعالإ«ءيش
.ها."هبرشيحارقءامو«هتروعهبيراوي

.ذئمويهيلعلقث‹اهلمهأواهلسرأ

th¿.

م8

يهرشحلايفنيملسُمْلابيصتيتلادئادشلانإ:مهضعبلاق

٠نينوتخمريغ:يأالرغةارُغةافحمهٹعبينأيهو‹ةذخاؤملاضعب

؛اينذلايفمهبونذاياقبنمكلذو‹مهلاوحأردقىلعقرعلامهمجليمث
:ليقو؛ةنسفلأنوسم:ليقو؛ةنسفلأةمايقلافقاومنإ:ليق

نوكيهنأيورو«ةنسفلأنوسههريغىلعو«ةنسفلانمْوُملاىلع
يفف‹تارواحموفقاومةمايقللنأو‹ةبوتكمةالصردقنمْوُمْلاىلع

SSE
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:تايألاضعبيئىلاعتهلوقىرتاذلفالعضاوميفو‹نوُلئسُيعضاوم

نعلتسألاَموَيف»‹)€نومرجُملامهيونذنعلسيالو
مهيليرأنيانسلق»اهضعبيفو«ر ٌناَجالوٌسنِإِهبنذ

مصت

4٠توُلوئسُممُهنِإمُهوُفقَولل٠سر4َنلَسرُملانسو

نعلسيلايموا:لجوزعهلوقدنع٠"فاشكلا"يفو
نوفرعُيمهنأل‹نولئسُيالمهنأ:ىنعملاو«مر ناَجًالَوٌسنإِهبنَذ

اذه:تلفنإف‹نويعلاةقرژوهوجولاداوسيهو«نيمرجملامّيسب

:هناحبسهلوقو«"ر4کَنِعَمجَأمهلتكبو»:یلاعتهلوقفالح

هيفو‹ليوطمويكلذ:تلق«»ر4نولوئسُممهنمُهوُفَقَول

.رخأيفنوليالو«نطاوميفَنوُلَسْيَف«نطاوم
:تملكتو‹موقلاهاوفأىلعمتخمث ةلأسمتناك:ةداتقلاق

نعلئسُيالل:ليق٠سرهنوُبسكَياوناكاَبمُهَلُجرَأَومهيريأ»

.هأ.خيبوتلاؤسلأسُينكلو‹هتهجنمملعيف«مر4هبنذ

باقعلابناميالاو‹بجاوةنجلاوهوباوثلابناميإلانأامك

ناميإلابوجوهبش«اضيأبجاولاهنمهلاانذاعأ رانلاوهو

:لاقفمدقتاممهريغوثعبلابناميإلابوجوبباقعلاوباوغلاب

ةجحلادعبفلكماىلعداقتعإلاوقيدصتلا:يأ‹ناميإلانأامك

.۳۹:نمرلاةروس(۲).٢٨۷:صصقلاةروس(١)
.٢۲:تافاصلاةروس(٤).6:فارعألاةروس(۳)
.۲٩:رجحلاةروس(١).۳۹:نمرلاةروس(٥)

٢٦:سیةروس(۸).٢۲:تافاصلاةروس(۷)

.۳۹:نمرلاةروس(۹)
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ةنورقملاةصلاخلاةعفنملانعةرابعباوشلاو‹هللاءايلوألباوثلاب
‹ةرخألايفهلحماهنأل,ةنجلا«باوثلاكلذ:يأ«وهو«ميظعتلاب

‹نيميلابباتكللذخألاو‹هجولاةراضنك«ةراشبلانمكلذمدقتامو

٠باقعلابقيدصتلا:يأ‹ناميالاوباوثلاىلعةلادتامدقميهف

٠باوغلادضهنأل,ةناهإلابةنورقملاةرضملا‹,باقعلاكلذ:يأ‹وهو

‹ةرخآلايفنيقفانملاورافكلانمهئادعألرانلا‹باقعلا:يأ‹وهو

فئاحصذخأو‹هوجولاداوسنمهنودجيامو.هللحماهنأل

‹حالفلامدعىلعةلادلاتامدقملانمكلذلكف4لامشلابلامعألا

عيججوهريجينأفْلُمْلانملاؤس«رانلا:يأ‹اهنمهللاانذاعأ

.همركوهنمباهنمنيملسُمْلا

6قولخملالعفلالامعتسإىلعباقعلاوباوثلاو:ءاقبلاوبلاق

حلصتيتلاةعاطتسالافرصبهيلعبقاعُيو‹قلخلالصأىلعال
.هأ.ةعاطلاثادحأىلعال,ةيصعملاىلإةعاطلل

ثيح:روهمجلاىلعةلزتعملاضارتعإنعباوجاذه:تلق

.مهلعفهقلخىلعمهبذعُيهللانإ:اولاق

نأملعينأ‹فلكملا:يأ‹هيلعو:"ةينونلاحرش"يفلاقو
.امهيفكشوأ‹امهركنأوأ‹امهلهجنإف‹قحرانلانأو‹قحةنجلا

‹هيلعةجحلامايقدعبكلذنأكيلعبيغيال:تلق‹اكرشُمناك

٠باقعلارادرانلاو‹باوشلارادةنجلاو:لاق‹افنآهانطرشامك

يفوهيفاوفقوتروهمجلاو‹نآلاامهقلخمدعبمزجانباحصأضعبو

۹١۱-



ىلإامئادليمأانأو:لاق‹بهذملاخياشمنمعومسملاوهو‹همدع

همجر)يلاطيجلاحراشلاتيأرىتح.هتلدأةرثكلنآلاقلخلابلوقلا
ثيح«هتركشوكلذىلعهللاتدمحف«ًاضيأهيلإلام‹(ىلاعتهللا
‹نآلاامهقلخىلإهليميفبهذملالهأنميلوًالضافًاَملاَعتقفاو

نملوقنأ ملعأهللاو يدنعو:(هرسسدق)هلوقيفهبحرصملا
‹ةينونلاىلعهحرشيفكلذلاقدقو‹لثمأناتقولخمامهنأ:لاق

ىّرخأةلزنةأردقلَولل:ىلاعتوهناحبسهلوقل:لاق‹ًاضيأهرطانقيفو

.١ر€ىّوأَملاةنَجاهّدنِع%3ىهتنُملاةرديسدنع

نإو‹ءامسلايفيهوةقولخمةنجلانإ":لاق#8هللالوسرنأ
مالكهيلإدشري:تلق‹ملعأهّللاو‹"ضرألايفيهوةقولخمرانلا

تاوامسلاىلعقاقشنإلاويطلاوريغتلايرجيو:ءاقبلاوبألاق
.هأ.امهنيبةنجلانإف‹يسركلاوشرعلانودعبسلا

دعبتسإدقو:لاقثيح‹يضرليلدلابحاصلوقلةجحاذهو

ضرألاوتاوامسلاو‹هنودامفشرعلانإ:لوقينملوقءاملعلا
‹همالكهأ.ديعباذهف,لزألايفتناكامكءايشألادوعتف‹ىنفت

نعةنجلانأ:انريغبتُكيفتيأرو:اضيأ"ةينونلاحراش"لاقو
.١٠-۱۳:مجنلاةروس(١)

ا



أ.هراسينعرانلاو‹شرعلانيمي

فلكملاىلعبجاولاو:(هاوثمباط)يلاطيجلاخيشلارطانقيفو

6باقعههبشيالًاباقعو٠باوثههبشيالاباوثهناحبسهللنأدقتعينأ

هل‹راجفلاوراربألانمامهناكُسعمناتمئادامهو‹رانلاوةنجلاامهو

.هأ.نيجرخمباهنعمهالو‹نوتومي

امهنأ:اولاقف‹نيدحوملاعيمجهعايشأوناوفصنبمهجفلاخو

.اهنعرصتخملااذهلثمهزنيتافارخهلو‹ناينفي

٠هيل
ايل

 

مهٹعبىلعقافتإلاعم‹نيعيطملانجلاباوثيفانموقضعبفقوت

ىلاعتهللالاقثيح,هنمهقفأنجلالعلو‹مهنميصاعلابيذعتو

.هرکاقهرالوًاسخبُفاَحَيالفهيربنمؤُينَمَفل:مهنعةياكح

يفنجلاينمؤُمنأ:"دعاوقلابانك"يلاطيجلاباعكيفو

راهنأوروصقاهنإف.يراحصةنجلللهلمأتيلو‹ةنجلاىراحص
.ماقملاررحيلف‹هدحوكلذبحرصامك‹نيتاسبو

‹جاوزألاو‹راجلاقحيفنيرصقمللةعافشلا:هبءاجاممو

انديس:يأ«هبءاجامو؛رئابكلالهألال‹مهريغو‹ماحرألاو
‹هيلعةجحلادعبهتفرعمفلكملاىلعبجيو:يهللالوسر

لجألءريغلانعررضلاكرتو‹ريغللريخلالعفلاؤس:يأ‹ةعافشلا
.١٠:نجلاةروس(١)
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فئاخوهنم‹هسقنىلإيجانلامضبالإةغللمعتستالو‹ةعارضلا

بجاولاراجلاقحيه«ءايشأيفنيرصقمللليقاذكريغلاةوطسنم

 محرعمج-ماحرألاقحوجوزعمج جاوزألاقحو«هقوقحمهيلع
‹انهًادحاوًاهجوفّلُمْلاركذدقو«دالوألاكمهريغوةبارقلامهو

اهنأل ابيرقيتأيامك-نيرصقملاريغل.ةعافشلا:يأ‹نوكتدقو

ال‹مهباوثةفعاضُمو‹مهتاجردعفرو‹نينمْوُمْلافرشتةدايزلنوكت
ديعوو.ايلايفدحهببسببجواموهو ةريبكعمج رئابكلالهأل

نمكلذهبشأامو‹رمخلابرشو«ةقرسلاو‹ىنزلاك‹ةرخآلايف
رارقلاسئبورانلااهيلعدعوهللانإف‹روجفلاعي

‹اهيفبيذكتالقحةعافشلا:(ىلاعتهللاهجر)ةتسوبألاق

يكُخاذكهو‹نيقسافلانيصاعلارئابكلالهأنود‹نينمؤمللاهنكلو
اهببذكنمف.قحةعافشلا:لاقهنأ‹(هللاهحر)ديزنبرباجنع

.هأ.نآرقلاببذكدقف

املاوزلالو‹لازدقامبوجولالاهنكل.اهيلعقفتمةعافشلاو

.قىهيبنلیلاعتهللانمةماركيهلب«بجودق

هلالبئاسلانبمامضیور:"ليلدلا”يئو هللالصفاذإ:(هد

راسلالهأو,ةنجْلاىلإةنجلالهأبهذ‹رشحملايفقئالخلانيبىلاعت

68يتأيفءعفشابصف:$8دمحمللجوزعهللالاق‹رانلاىلإ

:لجوزعهللالوقيف‹ةنجلاىلإةعامجمهنمراتخيف«رشحملاىلإ
:لجوزعهللالوقيف,ةنجلاىلإمهنمةعامجبيتأيوعجريف.عجرإ

- ۱۹۲



:لجوزعهللالوقيفةنجلاىلإمهنمةعامجبيتأيوعجريف٠عجرإ

هللالزعيف«باتكلاهسبحنمالإقبيملبراي:68لوقف٠عجرإ

موقمه:مامضلاق‹فارعألالهأهيفامعم‹ةنجلاىلإةفئاطمهنم

برلا4ميركلاداوجلاةعافشتتأف«مهتائيسعممهتانسحتوتسإ

:لاقنأىلإ؛ناميإلانمةبحلاقثمهبلقيفناكنمىلع‹ميحرلا

زعهللاىقلينأمزاعهللاةيصعمىلعرصُم‹نيفنّصللاهيفعمطمالو
سكتنمسكعنم‹لجوزعهللانيديفعدتبمو.ةمايقلاموياهبلجو
.هأ.هللانع

ةجاحالنيبئاتلانينمؤملانأنملاقيامو:"ةينونلاحرش"يفو
نوجاتحُممهنأب‹دودرمكشالبةنجلالهأنممهنأل‹ةعافشلابمهل

مرقيئو.مهباوثریثکتو«مهتاجردعفرو«مهفيرشتةدايزيفاهل
دالوألاو‹ةجوزلاو‹ماحرألاو‹ىسرقلايذو‹راجاقحيف
ابرل:مهنعةياكحىلاعتهلوقاهلمهجايتحإىلعلديو‹اهوحنو

ربخأثيح«نر4ٌريِدَقءيشلكىلعكنانرفغاوارونايلمي

٠مهبونذمهلهنارفغو‹مهرونمهلهمامتإهنمنوبلطيمهنأ:مهنع

:$هلوقو‹ةنجلامهلوخدلبق«منهجرطانقىلعنورئاسمهو
"يتعافشوهللاةمحربو‹حلاصلمعبالإةنجُلالخديدحأنمام۱

رافكلالوخدلقرشحملايفنوكتامنإ‹انباحصأدنعاهنأو

كلمالو‹لسرُميبناهلانيالةنوزخميهو«رانلانيدحوملاةاصعو

زعهدعويذلادومحملاماقملايهو‹8يدمحماهيتأيىتح٠برقُم

هنوكدعب‹مهلهايإهحتفل‹نورخآلاونولوألاهبهدمحيو‹هبلجو

.۸:ميرحتلاةروس(١)
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:اولاق(ىلاعتهللامهمر)انباحصأنإ:(ىلاعتهللاهمر)اضيألاقو

لهألال‹نيعيطملانيسمؤُمللاهنأوءاهيفكشالقحةعافشلانإ
باتكلابكلذىلعلدتسإو‹نيقسافلاراجفلاو‹نيصاعلارئابكلا

.عجاريلف‹ةنّسلاو

همزل‹رئابكلالهألنوكتةعافشلانأمعزنمف:لاقنأىلإ

فالجخكلذو,ةنجلايفاهلكةمألانأو,ةنجلانولخديمهنأبلوقلا
يهو‹هكهبصخاماهنمتاعافشيهو؛ةنُسلاوبانكلايفام
اهنمو‹لمعلايفارصقُمابئاتتامنملاهنمو‹رشحملالهألهتعافش
نممو٠باسحريغبةنجلاهلاخدإاهنمو‹مهتاجرديفةدايزءادعُسلل
‹تاعافشيهو.ءادهشلاو‹ءاملُعلاو,ةكئالملاو‹ءايبنألا:عفشي
حصنإو‹ناتسنإالو‹ةدحاوال‹عبرأاهنأرهاظلاو‹ةددعتم:يأ

٠عهبصخام‹ةددعتملاكلتنم:يأ‹اهنم‹انمضعبدنعكلذ

ةعافش٠ىمظُلاةعافشلايهو«اهنمضعبب:يأ«هبزيُمولضف:يأ

نورخآلاونولوألاهيفهدمحي‹دومحملاماقمايهو‹رشحملا
بابمهلهحتفل.مهريغو‹ءايبنألاو‹ةكئالملاهدمحت مدقتامك-
‹ماقملاكلذلوهنمهللامهاجنثيح‹نورخآلاهدمحيو«ةعافشلا

.يىفطصُملاةعافشب‹مالسلارادهلضفبمهلخدأو

لبق‹رشحملايفاندنعةعافشلاو:(ىلاعتهللاهحر)ةتسوبألاق

كلمالو‹لسرُميبناهيلإلصيالةنوزخميهو«رانلارافكلالوخد

۔-١۱١۱



يذلادومحملاماقملايهو.#8هللالوُسراهحتفيىتح«برقم

مهاجنثيح«‹نورخألاونولوألاهيفهدمحي‹لجوزعهللاهدعو

)ةموتخماهنأل‹ةعافشلانممهلحتفامبهدمحيو«ماقملاكلذنم

ىتح‹مهئافعُضيفنيملسُمْلاءايوقأعفشُيهللانأانغلبف:لاقنأىلإ
.هأ.نينمؤُماوناكاذإ‹هتبارقنمنيعبسيفعفشيديهشلانإ:ليق

نممظعأنورئاصهيلإمهامف‹نوقفانملاةقسفلاو‹رافكلاامأو
‹مهلةعافشالفكلذنمهمركوهنمبىلاعتهللاانافاع-رشحملالاوهأ

5٠ر4مييَحقبرصًالو*ناشنيالاَمَف»:نولوقيكلانهف

‹ًارصقًُمابئاتتامنملكهتعافشتاعافشلاكلتنم:يأ‹اهنمو

الوةعبتهيلعبجويالًاريصقت‹هلمعيفًارصقُم«هبونذنمابئات:يأ
يهو‹كلذوحنو‹تابجاولايفتاقوألالوأنعهلقاثتك.ةذخاؤم

.تاعافشلاكلتنميناثلامسقلا

‹لمعلايفارصقُم«ًابئاتتامنمليه:هللاهحرربطقلالاق

.هأ.احوصنباتهنألإ٠.يصاعملانعجورخلاو

زواجتيل«هتمأءاحللصنمةعامجيفنوكتاهنأب:اهنعربمايهو
هکراشيوأ«هبةصتخُماهنأنيبُيملو‹تاعاطلايفمهريصقتىلعمهنع
هتعافش‹تاعافشلاكلتنم:يأ‹اهنمو؛ماقماررحيل«هريغاهيف

.ةماركلاراديفمهتاجرديفةدايزلالجأل‘ءادعسلل

.١٠٠-١٠٠:ءارعشلاةروس(١)
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ةدايزبكلذقوفنيذلا.ءادعُسللةعافشلاو:بطقلالاق
.هأ.هديبعىلعاهبهللاىضقدقةدايز‹«تاجردلا

مالكرهاظىلعهبهصتخميهو‹تاعافشلاكلتنمةثلاثلايهو

٠تاعافشلاكلتنم:يأ‹اهنمو‹يعفاشلايوونلاو‹.بطقلا

نیعبسنايورامك٤.باسحريغبةنجّلاهتمأضعبهلاخدإيفهتعافش

نصحمنبةشاكُغماقف.باسحريغبةنجّلاىلإنورشحيهتمأنمًافلأ

هلعجإمهللا:لاقف‹مهنمينلعجينأهللالسهللالوسراي:لاقف

نأهللالّسهللالوسراي:لاقو‹نيرضاحلانمرخآماقف‹مهنم
:عفشُينممو؛ةوعدلاةدربوةشاكُعاهبكقبس:لاقف‹مهنمينلعجي

نوُحبَسُيةُكَِالَملاَو»:ىلاعتلاق‹ءادهشلاو‹ءاملغلاو‹ةكئالملا
نوليحَبنيال‹نر4ضرألايفنملنوُرِفْغتسَومهُبَرِدمَحب
َنيِذلِلتورفغتسيوهبنونمؤيِومهبردمَحبوُحَسسُهوَحناوشرقلا

.ًالیلدوةجحاهبیفکو«راون

الإءايبنألاوةكئالملاةعافشام:نديزنبرباجلاقمثنمف
نمۇمةوعدهذهتلانام:اضيألاقو؛ةيآلاهذهرهاظل:يأ‹نيبئاعلل

امولظًاناطلُسيتعافشلانتال":٠كهللالوسرلاقو‹طقاقفاُم
لاتال':$لاقو.'مينيلايفهللابقارُيالالجرالو«ًاموشغ
نمنافنص":ايلاقو‹"هنعيناجلاالو‹نيدلايفيلاغلايتعافش
ناسلىلعناتنوعلمامهو«ةئجرمْلاوةيردقلا:يتعافشامهلانتاليتمأ

.٨:ىروشلاةروس(١)
.۷:رفاغةروس(۲)
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عيفشالومييَحنيَنِلاَظلِلاَم»:ىلاعتهللالاقوایبننیعبس

4١٠٠ىتضترانَمِللإنوُعْفْشَيالول:یلاعتلاقو٠رغاطْي

لاؤسلاكرتن‹هريليلخلا.مامإلارعشب‹ثحبلااذهمتخنو
:لاقباوجلابيتأنو

ديصقلااَورنفللا

اوقَفاَوذِإلطللااوفادقل

عاطُيعيفشموُلظلامف

ىضتراالنملنوعفشيالو

امزجمثإلانمنتشتالو

فووللولببرکدتشااذإ

نوغفشُبالفیسیَسومو
وےم

نوغفشتسيدمحأنوتأيف

ىّطعيفمُّهِفعفشويتأبف
ُهريُغلمتحُمواًذَف

هيرقتولحمعفرك
اهنمّهلاقَمامو

.۱۸:رفاغةروس(۱)
.٢۲:ءايبنألاةروس(۲)

ديصريراحنارسلاَقُم
ديجملاباتكلايآقحْلاىلَع

ديرميوغلاهنوكتف
ديعسيلولتتبثاهب

ديقعولامويةمايقلامويب

ديبعلاسوفنكاذبتّصغو

ديجّملازيزعلاليلخَوهب

دیدّشبرکةدشجيرش

دیدّشلإنممهبفوخل

دوغسلاوهدييفدمَّحلااَول
دولخلانانجىفىلالَ

ديعسلللوتميظعتو

۶ءرئابكلالهأل دوحَجلاريغ
دوُدَوبر`تاواّمّسلاهل

- ۱۹۷



ديرَملابزفتركشافكُّبرَوهريغعدوكأامذحَف

نيميلاباهذخأو.اهلهأقانعأببتكلارْياطت:هبءاجاممو
٠بتكلارياطت:عهللالوُسَرانديس:يأ«هبءاجاممو؛لامشلاو

‹اهبحاصقنغىطختالف‹حيراهلمحت‹شرعلاتحتةنازخنم:يأ

لفتو‹ايندلايفاهلمعينلاهلامعأهيف‹هنيميبهباتكنمْوُمْلاىتؤيمث
:ىلاعتلاق‹هلامشبهذخأيف‹هرهظءارونمهباتكیتؤیفرجافلانيمي

قلابكةمايقلامولجرحهعيفراعةامَلأنانسنإلكَ»

نعو؛(۱) ًايِسَحكَمولايففكياكارقا*روش

يفًابوتكم«هجولاضيملالهلاك‹هنيميبيطعينمْوُملانأ:مهضعب
هللاباتكاذه؛)€محلامحلالامسيميركلاهنو

ةَجيف>هولخدأ,ليلخلاحلاصلاهدبعىلإ«ليلجلا اَهفوطق٭*ةيلاعةنج

‹هابلدوزتو‹هايندكرتًادبعدلامعن:یدانیمث«مر4ةَ

هللادعبأو‹هباوثهيفدجو.هباتكنمْوُمْلاارقاذإمث«هالومَدبَعَو

‹ناملفلاو‹ةكئالملاهيلإلبقتستمث‹هباسجحهيلعرسيو‹هباقع

:دانميدانيمث‹روصقلاوةنجلاباوبأهلتحفو‹نادلولاو‹روحلاو
ةمئادةداعسنالفنبنالفديعس نورٹنيمدخهلوح‹ناحيرلاوحورلابةمئ

هنيمييفو‹نيقيلاجاتوللحلاهنوسبليو‹نيحايرلاوكسملاهيلع
ههجو«ادوسمهلامشبهباتكقفانملاورفاكلاىتؤيو‹روشنمباتك
مث۽هیفتکنیبنماهجرخیوهردصنمهلامشلخدی‹هافقىلإدودرم

.١٠-٤١:ءارسإلاةروس(١)
۳۰:لمللاةروص)۲(

.۲-٢۲۳:ةقاحلاةروس(۳)

۱۹۸



ةكئالملاهبرضتف‹دوعوملانملمعاَمِل.ههجودوسإ‹هباتكارقاذإ
هنوسبليو‹ديدصلاوميمحلانمهيلعنوبصيو«دیدحنمعماقمب

‹نيطايشلاعمانورقم‹لالغألاولسالسلابهنوقثويو‹نارطقلاسابل
ادبعدبعلاسئب:هباتکیفابوتکم«هامَّدناَو.هاترسَحاو:يدايوهو

برشقعلانيبنارينلايفهولخدأ‹نمجرلاةدابعكرتو٠ناطيشلادبع

يتوُانماأو»::ىلاعتهللالاق.ليولاسحصيريکي‹نابعثلاو
3هّيباَسِحاًمرداملو3هّيباتکتوامليبنيابوقفهلاَمشبباك

1تناكاهلا

امخيستسنانكانإقحابمكيلعقطنيانباتِكاذهل:یاعتلاق

:مهضعبلاق؛ةبساحملالاوهأنمباتكلاو«٠ر4ثوُلَمعتمتنك

)لجرألاو‹يديألاو‹ةنسلألا:ةرشعلادوهشلاةداهش«اهلاوهأنمو

ةظفحلاو‹راهنلاو‹ليللاو‹ضرألاو‹دولجلاو‹رصبلاو‹عمسلاو

ضيبتمويل:ناولألاريغتاهنمو«صوصنلابتباثكلذلك«ماركلا
‹ةواقشلاوةداعسلابةادانملااهنمو‹(۳)4ةوجودوستوهوجو

دقانلاو‹ريبخبساحمانأعم‹اهلاوهأوةبساحملاهذهيفةمكحلاو
ىلعناصقنلابابرأحئاضفو٠لامكلابابرأبتارمروهظ‹ريصب

كتئلوأمالاو6مهبتارموءالؤهتاذلفةدايز6داهشألاسوؤر

لهو‹تائيسلانعرجزو٠تانسحلايفبيغرتاذهيفمث‹مهنازحأو

هيف؟ءاحلُصلارئاسو‹ءايلوألاو‹ءايبنألايفلاوهألاهذهرثأرهظي

.٢۲۲۷:ةقاحلاةروس()

.٢۲:ةيلثاجلاةروس(۲)

.١٠٠:نارمعلآةروس(٢)
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اوفاختالأةكئالَملاُمِهيَلَعلرم»:ةمالسلارهاظلاو‹ددرت

مُهالَومهيلَعفوخالهللاَءاكوأدِلأ«ىر€اونرحتالو

نإو‹ماظعإولالجإفوخ‹رباكألافوخنأ:ليقو«ر نوتزحَب
.ها.عزفلانمنينمآاوناک

نيقفوملارشعمنحنقدصن:يأ‹نمؤنو‹قويهضوحبنمؤنو
.كلبربخأامك‹قحهنأ:يأ«هضوحةقيقحبةباجإلاةمأ هتمأنم

:ىلاعتهلوقيفهبدوعوملارثوكلاوهو«هبربخأامعيمجيفقداصهنأل

زاوجلادعبوأفقوملايفهنوكامأو«مر روكلاكانيطعأانإ

.ددرتهيف‹ةروهشملاةعبسلادصارملاوهو«طارصلاىلع

دققفدمحمضوح:دوروملاضوحلا:"رطاسقلا"يفلاق
ىلعيتمأنملاجرًتَداَذُلو":8يهلوقك.هبثيدحلاضافتسإ

انإ: لجوزعهلوقيفكلذرسفدقو«اهلاثمأيفء"يضوح
بصي.ةنجلايفرهنرثوكلانإ:لاوقألاضعبيف‹4َرْتوُكلاكانيَطعأ

لوخدلبقنونمْوُمْلاهنمبرشي‹هييبلاضوحيفنابازيمهنم
ىتحاهدعبًامظيالةبرشهنمبرشنم‹طارصلازاوجدعبو‹ةنجلا

نمىلحأو‹نيللانمًاضايبدشأ‹رهشةريسمهضرع.ةنجلالخدي

.هأ.ءامسلاموجنددعقيرابأهلوح٠لسعلا

كانيطعأانإالط:ىلاعتهلوقل‹قحضوحلاو:"دئاقعلاحرش"يفو

.۳۰:تلصفةروس(۱)

.١٦:سنويةروس(۲)

.١:رثوكلاةروس(۳)
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لاقو.ر"يبرهيندعوةنجلايفرهنرثوكلا":علاق4رثوُكلا

٠نيللانمضيبأهؤامو‹اوسهاياوزو‹رهشةريسميضوح"::

نم«ءامسلاموجننمرثكأهنازيكو«كسملانمبيطأهحيرو

.هأ.هریثکهيفثیداحألاو«ر"ادبأًامظيالفاهنمبرش

۰ ۵Tv
۰

ج

اهنوكل«رانللدورولاو‹نازيملاو‹طارصلانعفْلْوُمْلاتكس
:مهدنعطارصلاف؛موقلاهلوقيامفالخىلع‹باحصألادنعةلوؤم

لامعألازييمت:نيزاوملاو؛ميوقلاهجاهنموميقتسملاهللانيد

‹ءيشلاىلعفارشإلا:دورولاو؛ مدقتامك اهباحصألاهنيبتو

دصارملااوتبثأمعن«ر4نقياَنيَعاَهَوَرََلمث»:هيلععالطإلاو
.ةعبسلا

:لجوزعهلوقيفريسفتلالهأنعرهتشاو:"دعاوقلا"يفلاق

ىلعدابعلانودصري‹ةكئالم:ىنعي‹›€داَصرِملابكبَردِإ

دنعدبعلالأسيف«سباحملاىهو«عيسلارطانقلادنع٩منهجرسج

نعلأسُيف؛يناثلاىلإزاج‹اصلخُمهبءاجنإف؟ناميإلانعنهلوأ
ناف؟ةاكزلانعلأسيف؛ثلاثلاىلإزاج«ةماتاهبءاجناف؟ةالصلا
‹ًاماتهبءاجناف؟موصلانعلسيف؛عبارلاىلإزاج«ةماتاهبءاج
ىلإزاج‹ةماتاهبءاجناف؟ةرمُحلانعلأسُيف؛سماخلاىلإزاج
لسيف؛عباسلاىلإزاج«اماتهبءاجنإف؟جحانعلأسُيف؛سداسلا
.قحلملارظنا(۲).قحلملارظنا(١)
.١٠:رجفلاةروس(٤).۷:رثاكتلاةروس(٢)
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أ.ةنجلاىلإزاج«ًادحأملظيملناكنإف؟ملاظمْلانع

‹هرقفل‹ةرمُغالو‹ححالو‹ةاكزهمزليملنميفرظنيو

‹هوحنوةينملاهتمرتخامثملسأنماذكو‹اهنعلاؤسالرهاظلاو

.ررحيلف

ريغمهنأو۽ماركلاةكئالملادوجو‹هداقتعإبجييوهبءاجاممو

ةنوقبسيال نوُمَركُمداعل:مهو,ةظفحلاك‹سنإلاونجلا

لوسراندیس:ياهبءاجاممو؛0ر4توُلمِعَيهرمأبمُهَولوقلاب

‹هيلعةجحلامايقدعبهداقتعإفلكملاىلع:يأ٠۽بجيو.ايهللا

ةزمهلا:يأ‹,تفذحماللادعبةزمهب‹(كيلمعمج)ةكئالملادوجو

‹كلامبولقمةكئالميفاهارتكلذلو‹لامعتسإلاةرثكلًافيفخت

:ليقوءةلاسرلا:يأ‹ةكولألانمهقاقتشإو‹ماللاىلعةزمهلاميدقتب

عمج)ةكيلملامهضعبنعو؛سايقريغىلععمجملايفةزمهلاتديز
بولقموهو٠عمجلاثينأتديكأتلوأءعمجلاثينأتلءاتلاو‹(كئالم
؛سانلانيبوهللانيبةطساومهنألةلاسرلايهوةكولألانم‹كلام

لّشّرلانأدارأنإالإ«رهظأناكلهلسُرنيبوهللانيب:لاقول:تلق

ىلعقافتإلادعبمهتقيقحيففلتخاو‹رهاظوهف‹مهنعسانلانوغلبي
ةرداقةفيطلماسجأاهنأحيحصلاو,اهسفنأبةمئاقةدوجومتاوذاهنأ

سوفنللةفلاخم,ةدرجُمرهاوجاهنإ:ءامكُحلالاقو؛لكشتلاىلع

‹ةقطانلاةلضافلاسوفنلااهنإ:ىراصنلانمةقرفتلاقو؛ةقطانلا

ةعجارةقطانلاسوفنلانأل‹ءيشبسيللوقلااذهو‹نادبأللةقرافملا
.۲۷-٢۲:ءايبنألاةروس()
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بوجوامأةرخآلايفةمايقلادعبةيقابةكئالملاو«داعملايفاهنادبأىلإ
هَرنمهيللزنأاميلوُسرلاَنَمَأ»:ىلاعتهلوقنمف.‹مهبناميإلا

‹نجلاريغةكئالملاو‹ىر4ِهِمَكِنالَمَوهللابَنَمَألكنونيؤُملاو
نمةانقلخناَجلاَول:ىلاعتهيفلاقيذلا‹ناجْلادلونممهنيذلا

‹راتتسالا:يأ«نانتجإلانمذوخأم«ر4موُمسلاراننملبق

.ةفلتخملاكشأبلكشتي«يئاوهناويحهنأب‹نجلا:يأ‹دُحو

ذوفن«‹ةقيضلااهذفانميفذفنتو‹تاناويحلافاوجأجلتنأردقتاهنأو

الو‹دوهيلاضعبوءابطألانمةفئاطمهدوجوركنأو؛قشتنملاءاوهلا
ليلدبنولكأيمهنأو.ةيوامسلابصكلايفمهركذدوجول٥مهبًابعي

‹ثورلاوةمرلابرامجتسإلانعانيهنمثنمو‹نجلاةليلدازلامهلاؤس
رمألانممهيلعسيلو‹سانللمهسفنأاورهظينأمهيلعسيلو
غسيلبتنمالو«مهنيبواننيباميف‹ركنملانعيهنلاوفورعملاب
‹اننيبانماكحأكف‹مهنيبمهماكحأامأو‹تاموكحاذيفنتو‹تاداهشلا
انماكحأتناكاورهظنإو:لاق(هّللاهحر)لدعلابحاصلاقاذك

مهينمؤمةيالوو‹روهظبسيلتاوصألاروهظو«ةدحاومهماكحأو
ءالؤهامأو‹هتوصعمسولوهنيعبمهنمدحأةيالوانيلعسيلو‹ةلمج
مهيلعارقينأزوجيف‹مهلةمرحالفمهنوقنخيوسانلانوعرصينيذلا

قاقتشاورشبلامهوسنإلاريغو‹اوقرتحاواوتامولو‹مئازعلاب
نم:ليقو‹ةشحولادضوهيذلاسانيإلانم:ليق‹كلذبمهتيمست

يورملاوهو‹نايسنلانم:ليقو‹مهتكرحلكرحتلا:يأ‹سوللا

ةرابعوهلهو‹ناسنإمهنمدحاولا‹(امهنعهللايضر)سابعنبانع

.٢۲۸:ةرقبلاةروس(١)
.۲۷:رجحلاةروس(۲)
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يهنمأارومأملاوههنأل«طقفحورلانعوأ‹ندبلاوحورلانع
مهيففلتخاو‹ةظفحلاكةكئالملامهنيذلاسنجلاكلذو‹نالوق

؟كلذريغوأ‹راهنلابناشثإوليللابنانثإ‹ةعبرأوأنانثإامهلهف
ةئامةظفحلانمهيلعملسُمْلانأ":8يهللالوسرنعيورىتح
:يأنر نوُمركَمڏداع”"هلردقيملامهنعنوعفدينوتسو

ةنوقبسيالل:نوبرقم‹مهبردنعمهلاعفدومحم«نويضرم

دبعلانديدوهامك.وهمهللوقيىتحائيشنولوقيال««)€لوقلاب

ملامطقنولمعيال:يأ٠سر4ولَمعَيهرمأبمهول:هدیسدنع

نوعيطُم‹نويهنم‹نورومأممهنأىلعليلدهيفو«هبمهرمأي
هلکمهداهتجاو‹داهتجإلامهلغوسيو«ةيماهلامهمولعومهرايتخاب
ليلادوُحبَسبل‹هللاهمجر)لدعلابحاصلاقاذك.باوص

نوُصعَيألنوموصعممهنأانتمئأقفتاو٠ر4ثورتفيألراها
توراهنعیکحيامو«مر نوُرَمْوُياَمنوعيمُهَرََأامهلا
ال:ىلاعتلاق‹ةلهجلاصاصّقلاودوهيلاتافارخنمف٠تورامو

كبَردنعَنيِذْلاَفل‹نر€توُرِسحتسيوواعنهورس
٤نجلانمناک.للاهنعل)سيلبإو«ر4راهنلاَوليللابُهنوُحُبسي

‹هيلعاوبلغفمهينارهظنبادحاوهنوکل«ناةفيفهتمىنتسإو

.ةدابعلايفمهلثمناكهنوكلو

ةكئالملاةلمجنأملعينأفلكملاىلعنأو:"ةينونلاحرش"يفو

.۲۷:ءايبنألاةروس(۲).٢۲:ءايبنألاةروس(۱)
.٢۲:ءايبنألاةروس(4).۷:ءايبنألاةروس(۴)
.۹٠:ءايبنألاةروس(1).١:ميرحتلاةروس()
.٢۳:تلصفةروس(۷)
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:لاقنأىلإ؛نجلاةلجريغسنأإلاةلجو«نجلاوسنإلاةلمجريغ
الو‹نوطوغتيالو‹نولوبيالو‹نوبرشيالو‹نولكأيالةكئالملاو

يًاطخأدقفكلذنمءيشبمهفصونمو«مدبالومحلبنوفصوي
يذلايئزُجْلاكرشلاانهكرشلابهدارمو‹كرشاهيفًاطخلاو‹مهتفص

‹يقيقحلاكرشلاىلعبترتيامهيلعبترتيالو.دئاقعلايفًاطخوه

اهلهجوءديحوتهللاةفرعمنأفرعينأفلكملاىلعو:لاقهنأل
٠يلككرشلاف‹هدارفأنمدرفو‹هلاصخنمةلصخ:يأ‹كرش

الوهلءزُجهذهو‹لكالهلدارفإو‹تايئزُجاهوحنوةلصحخملاهذهو
لاقياممكيلعدرياملكاذهىلعسقو‹هلطرشهذهو‹طورش

.هأ.كرشهنأ

لاقو‹مهقلخومهتوميفاوفلتخإءاملغلانإو:هللاهحر)لاقو

لاقو‹اضيأةرمبنوتومسيو«ةدحاوةرميفًاعيمجاوقلخ:مهضعب

ةلمحقلخنملوأف‹اضيأتومايفوقلخلايفنوتوافتمنورخآ
٠ةسداسلالهأنممث‹ةعباسلاءامسلالهأنممهنودنممث‹شرعلا

.ةمايقلامويىلإنوقلخي:موقلاقو؛ىلوألاىلإةسماخلاف

‹نويبوركلامهاهنمةعست‹ءازجأةرشعمهنأو:لاقنأىلإ

حبسل:نيذلا مهنمءزُجو«نر4ورتلراَهَلاَوليلاوُحَبَسِي
ةظفحلانأو:لاقنأىلإ؛هرمأنمهللاءاشامو‹ةنازخلاو‹ةلاسرلل

ناىثإ‹ةعبرأ:ليقو؛لامشلاىلعرخآو‹نيميلاىلعدحاو‹نانثإ

ال:ليقو؛راهنلابةتسو‹ليللابةتس:ليقو؛راهنلابنانثإو‹ليللاب

.۲۰:ءايبنألاةروس(١)
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؛فلكملاىلعهنوبتكياميففلتخاو:لاق؛مولعمددعىلعنورصقي

نأىلإ؛هضرميفهنينأىتح«هنمردصءيشلكهيلعنوبتكي:ليقف

اميفاوفلتخاو:لاق؛هيلعبقاعُيورجؤيامالإنوبتكيال:ليقو:لاق
.هأ.طقفرهاظلا:ليقو؛هنطابوهرهاظ:ليقف؛هلمعنمنوظفحي

‹غولبلالوأهتفرعممزلتالو‹مهنم(الكَكلا)ليربجو:تلق
ليلدلابحاص«هتفرعمموزلمدعبحرصنممو‹كلذبلاقنملًافالخ
يليلخلامامإلايسركيفامك‹نوينامُعلاةمئألاو‹(هيلعهللاناوضر)

يفصندريملو٠اللاهلةفرعملاموزلبلاقُيفيكو«هللاهجر)
نوعيطُممهو‹ةعاطلاىلعمهبح:يأ‹مهتيالوبجتو؟عطاقكلذ

فلكملاىلع:يأ۽بجتو«مهنعهللاءاضرمهباوثو‹مهرايتخاب

:يأ٠مهلفلكملاةيالو:يأ‹مهتيالو‹هيلعةجحلادعبرمامك-

:يأ‹ةعاطلاىلعمهلبحلابةيالولارسفو‹(مالسلامهيلع)ةكئالملا
ال‹مهرايتخايمهبرلنوعيطممهو«هبمهرمأياميفمهالوملمهتعاط

هيلعباوثالوحدمال:يرارطضإلانأل«ًارارطضإالو«ًارهق
‹هفرعنالوباوثمهلنوكينأنكميو‹مهنعهللاءاضرمهباوثءالؤهو

.نوبرشيالونولكأيالمهنألءظحنممهلسيلفةنجلاميعنامأو

‹نوُروُمَأَم«نوُمزلُم‹نوفلكُممهنأو:"ةينونلاحرش"يفو
 انباقعريغمهباقعو,انباوثريغمهباونوكزوجيهنأو‹نوبستكم
.ها.انتاوذكتسيلمهتاوذنأامك

٠.ںویوامسمهنمورهاوظلابنوداعيو«نولاويمهناف٤مهامو

٦١۱۷-



مهنمنوحايسضرألايفو:كييليلخلامامإلالاق؛نويضرأمهنمو
نورضحيمهنأدروو‹نابهُر‹نادشن‹نوعامس‹عتاور‹انلثمك

ةروصالو«ورجالو«سرجهيفاتيبنولخديالو‹ركرذلاسلاجم

بجیلب«بنذمهلسيلمهنأل‹مهلرفغتسيالو-ليقاذك ناويح

نممهتاعسیلو«ءيشلکتعمواهناءةترلانممهلقثاوبممه
:لاقنمو‹ينابرلاضيفلانمنوقلتيمهنأل‹ءيشءايبنألاعئارش
بسدیتحاخافطخاأدف«موقنمنجلانممهلكةكنالمل
يفءاقبلاوبأهاكحامكلذبملعيو«كرشلاىلإانمنيققحملاضعي

‹نورتتسممهف«مهرنملمهنأديرينأالإمهللاءيشبسيلهنهتایلک

.ةدحاوةقيقحبنجلاومهاوسيلو

حيحصلاو٠نويمدآمهلكو‹لُّسْرلاوءايبنألابناميإلابجيو

جحادعبفلكملاىلع:يأ۾بجيو,ةكئالملانملضفأمهنأ

رم(يبنعمج)ءايبنألابقيدصتلا:يأ,ناميالا ةرمريغرمامك-

٠ليعفهنإف‹ىلاعتهللانعربخملاوهو.ةفيعضةغلةزمهلابو‹مهريغ
٠لوعفم:ىنعمب‹اليعفنوكيفهللالبقنمربخُموأ‹لعاف:ىنعمب

‹ةعفرلا:ىنعمب‹ةوبنلانموأ‹ربخلا:ىنعمب‹ًابنلانمهقاقتشإو

لّشرلابناميإلاو‹هتمأردقلعفارو‹ىلاعتهللادنعردقلاعوفرمهنأل

‹ةوبنلاوةلاسرلاىنعممدقتو‹لوعفم:ىنعمب‹لوعف(لوسرعمج)
لضفكلذل:لب-مدقتامك-ايباستكإامهنمءيشبسيلحيحصلاو

نملک:يا‹مهلكمهنأو‹هدابعنم«نر€ُءاَشَينمهيتؤيهللا
.£:ةعمُجلاةروس؛٠۲:ديدحلاةروس؛٤٠:ةدئاملاةروس()
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نإو‹هيلإنوبوسنممهفمدآلسننم:يأ‹نويمدآلسرلاوءايبنألا
الف.هلُسُروهئايبنأىلإهللالُسُر:يأ‹لُّسْرمهنأةكئالملاىلعقلطأ

لُسُريفلمعتسمهنإف‹قالطإلاعمامأو‹مهقحيفاديقُمالإلمعتسي

ححصو.ةكئالملاىلعمهتيلضفأيففلتخاوليقاذك ةصاخرشلا
ردبللافالحخ‹انروهمجلًاعبتةكئالملانملضفأمهتأ:فْلَوُمْلا

لاق؛ةكئالملاليضفت"ملاعملا"بحاصهنعىكحهنأل‹يخامشلا

لاق‹مهنملضفأمدآينبنأىلعلدترابخأتدرودقو:"ليلدلا"يف

٤هر4ةرجخألايفَّواينداةاَيحلايفمكؤاَيلوَأنحت>:لجوزعهلل
ةنجلاتقلخو«انمدخنممهنمًالضفكيهانو‹انتمدخوانتظفحمهف

امانلحابأو‹عبسلانوضارألاوعبسلاتاوامسلاتقلخو«اهلرانلاو

تاواَمَسعبسقلخ»:لئاقنمزعلاق‹نيضرألاوتاوامسلايف

ءيَشلكىَلَعهللانأاوُمَلعتلنهيبرمألارنتينهلثمضرألا(نمو
ءانيرنيبواننيامةرفسمهو‹انيلإملعلارصقف«»ر4ريَ

عيهجنمهللادنعلضفأمدآينبنمنمْؤُمْلانأ":ثيدحلاينو

‹ناميلُّسيبأخيشلانع«‹يفاننبحونخيشلاينثدحو؛"ةكئالملا

:رزخيبأخيشلانعهليورهنأ«رصمىلإرزخيبأخيشلابحاص

."ةكئالملانملضفأمدآينب,نمهللادنعملسُمْلانأ"

الراَهَلاَوليلاوُحبَسُي»:ىلاعتهلوقامأو:لاقنأىلإ
‹نيقيدصلاو‹ءايبنألاو‹سرلانممزعلاولوأاذکهف«ر€نورت
ةَلِإينإمُهنِملقينمول:ىلاعتهلوقامأو؛نيبرقملاو‹نيقباسلاو
.١٠:قالطلاةروس(۲).۳۱:تلصُفةروس(١)
.٢۲:ءايبنألاةروس(۳)
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ديعو١١٠€َنيِملاظلايزجنكلذكْمنَهَجهيزجنكلذهنودن
.ها.دیدش

-كلذنممهاشح-اولعفولنأ‹۾ضرفلاليبسىلعاذه:لوقأ

امأو‹ر4َكلَمَعطبلتكرشأنيلط:يهيببلىلاعتهلوقك

هللايَنَمَأنمربلانِكَلول:لاعتهلوقنمف‹مهبناميإلابوجو
:ىلاعتهلوقنمو٠سر4نیلاباتكلاوةكئالَملاَورِخألامويلاو

اهبقطندق«ضعبىلعمهضعبةيلضفأو«ر4لوُسرلاسَم
دقلو‹ مر4ضعيىلعمّهَصعَبالصفلساكلت»:باتكلا

دمحمةيلضفأىلعامهبلدتساو«مر4ضعبىلعنيناضعالص

بزلمهتمدحأدجوولف۽‹مهيلإًالسرُمهنوكبو«نيعجأمهيلعوك
نممكتيتأاملنياقاشيمللاذأذإو»:ىلاعتهللالاق‹هعابتإ

دَصُملوُسَرمكءاَجمثةَّمكِحَوباعك هبننيمكعَماملقصم
.لوضفملاعابتابلضافلارمؤينألاحمو«رنرصسلو

هنوعبتيمهنأدقتعينأبجيءايبنألانأو:"ةينونلاحرش"يفلاق

ىلععهلضفنأو:لاقنأىلإ؛هتبترمدعبهيفمهتبترمف‹لضفلايف
هيفتدجوفاصوألال‹ىلاعتهللانمليضفتب‹لّسرلاوءايبنألارئاس

اوفصتإناك.مهمرکنملمكأيهمركنإ:ليقولهنأل‹مهنود

صقنوُهَو«مهيفلخبلانمءزُجدوجومزلًالثم«طقفهنمءازجأةعستب
.١٠:رمزلاةروس(۲).۲۹:ءايبنألاةروس(١)

.٢۲۸:ةرقبلاةروس(4).۱۷۷:ةرقبلاةروس()
.٥:ءارسإلاةروس(1).٢٢۲:ةرقبلاةروس()

.۸۱:نارمعلآةروس(۷)
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كسمنكلذلف‹جارختسإوهف‹رخآلاىلعمهنمهريغليضفتامأو
رُخلوُسولاو«هيلإيحوأركذرُخيبلاو«داقتعإلانمسيلهنألهنع

مدقت‹ددعىلعراصتفإلايغبنيالو‹غيلبتلابرمأو«هيلإيحوأركذ

ابنامىلاعتهلانإف«دبعلارح:انلوقبجرخو‹هقاقتشإويبنلاىنعم

امىلاعتهللانأل«ءاسنلاتجرخركذ:انلوقبو‹حيحصلاىلعًادبع
مدآينبنمدحلايفدازينأيغبنيو‹اضيأحيحصلاىلعةأرمإأبن

‹هيلإيحوأ:انلوقو‹ءايبنأمهللاقيالمهنإف‹ةكلئالملاجرخل

‹مالكلاهيلإىحو:لاقي‹ريغلاىلإءاقلإلاوءافخإلا:ةغللايفيحولا

‹ةراشإلايحولاو‹هيفخيمالكبهملكينأوهو.اضيأهاحوأوهيحي

٠نر€ابِشَعَوةركُبوحبسنأمهيلِإىَحوأَفل:ىلاعتهلوقهنمو
امإو‹كلمةطساوبامإ«مهلهمالعإوهرابخإهئايبنأىلإهللاىحوو
:ءاقبلايبأيفو؛اقلطُمهللامالكهبدارملاو‹كلذريغبامإو‹ماهلإب

‹ةلاسرلاو‹ةراشإلاو‹ةباتكلاو«يحووهفكريغىلإهتيقلأاملك

.هأ.يردصملاىنعملابيحواهلك‹ماهلإلاو

%8ليسو‹لسرلاوءايبنألاملع:يحولاو:"دعاوقلا"يئو
وهو‹سرجلاةلصلصلثمينيتأيانايحأ:لاقف؟يحولاكيتأيفيك

كلمايلالثمتيانايحأو‹لاقامتيعودقوينعمصفيف‹يلعهدشأ
(مالسلامهيلع)ءايبنألاو:لاقنأىلإ؛لوقياميعأف‹ينملكيفالجر

يفہارینممهنمو‹ًاماهلإهيتأينممهنمو‹انايعيحولاهيتأينممهتم
.١۱:میرمةروس(۱)
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ا.مونلا

هيفدجو‹يبلايفدجوطرشلكف«يبنلاوهف:لوسرلاامأو

وهاذهو‹سكعالو‹يبن:لوسرلكف«غيلبتلابرمألاةدايزب
رمأهيلإيحوأ:يبنلاو:"دعاوقلارصتخم"يفلاق؛حيحصلا

صوصخومومعامهنيبف‹هبرمألوسرلاو‹رمؤيملوأ‹غيلبتلاب
السرامول:ىلاعتهلوقل«سکعلابولوسريبنلک:لیقو؛قلطُم
‹يبنلاىلعلاسرإلاقلطأف٠نر4يبالولوُسَرنيكِلني
نملإلوسرل:ليقو:لاقنأىلإ؛ايبنانأبنالولصألانأببيجأو
:لاقنأىلإ؛لسرلاةرثكو٠بتكلاةلقلفيعضوهو«خسانباتكهل

املاسالإنوكيالَو‹يهنلاورمألاو‹ريخللداشرإلايبنلانأشنمو

یمعو«بويأءالبامأو«يندببيعو«يبسنبيع٤«رفنمبیعنم

افالحخن‹ةأرمإروهمجلادنعنوكيالو«زاجعإلاوغيلبتلادعبف.٠بوقعي

؛ميرمو‹«یسوممأو‹ةيسآو«رجاهو«ةراسو«ءاوحةوبنبلاقنمل
حيحصلاو‹نامقلورجاهةوبنبلاقنملافالخ,ةمأوأ‹ادبعالو

:لاقنأىلإ؛ءايبنأال‹ءايلوأ‹دودخألابحاصو‹نينرقلااذو«هنأ

‹هينبوبوقعييف:كلذلاقنملافالخالحاقالحار‹ايدومعالو

مهنأبثحبيو:تلو4١٠ودبلاَنَّممكبَءاَجَولء:لجوزعهلوقل

نکل‹ةيشاملهأةادباوناكوأ‹اوءاجمثودبلايفاوناك‹نويرضح

.همالکهأ.نیلحارنییدومعاوسیل

ءايلوأمهنأ-(الكَكا)فسويريغ بوقعيينبنأحيحصلا:لوقأ
.١٠٠:فسويةروس(۲).٥٠:جحلاةروس()
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يغبنيال:يأ‹ددعىلعراصتقإلايغبنيالو-مدقتامك۔ءايبنأباوسيلو
e؛يفكلذدرونإو‹مهنمددعىلعرصتقينأفلكملل

أ٤مهنمسیلنممهيفلخديالئل‹"دعاوقلا"يئرذيبأثيدحك

مشانمَصَقدقلسوایلاعتلاق‹مهتلمجنموهنممهنعجرخي
هراتخايِذّلاَو؛ر€كيلَعمّهصْصقنملالسروليفنكلَ
لاق؛"ةماقتسالا"ك.ةقراشملابصكهبتهوندق‹انهفْلْوُمْلا
يوردقو‹يدمحممهرخآو‹مدآءايبنألالوأو:نيققحملاضعب

يفددعىلعرصتقيالنأىلوألاو٠«ثيداحألاضعبيفمهددعنايب

سيلنممهيفلخدينأددعلاركذيفنميالو:لاقنأىلإ؛ةيمسعلا
نيغلبُم«نیربخماوناکمهلکو‹مهنموهنممهنعجرخيوأ‹مهنم
.هأ.ىلاعتهللانع

:"دعاوقلارصتخُم"يفلاق؛مهددعنييبتةبراغملاانباحصأراتخإو
وأ‹افلأنورشعوةعبرأوفلأةئامءايبنألاو:فسويبوقعيوبألاق
يدنعوهو.رشعةنالثوةئامثالثلّسْرلاو‹نالوقفالاةينامث

مهرخأو‹مدآمهلوأو‹رشعةسخووأءرشعةعبرأووأءحيحصلا
.هأ.اعدمحماندیس

يله

 

عمانهرکذیامو‹«بتكلاو‹لُسْرلاو‹ءايبنألاركذنإ:لاقيال

امانرکذلبقو‹مهبناميإلابوجوانركذانهاننأل‹راركتمدقتام

.١١۱:ءاسنلاةروس(١)
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ءاجامةلمجنمانهمهرکذنألو‹مهقحيفزوجيو‹ليحتسيوبجي

رارکتالف‹يهب

‹بجيو‹ًاصوصخنآرقلابو‹امومعبتكلابناميإلابجيو
:يأ‹ناميإلالفغتالف‹ةجحلامايقدعبفلكملاىلع:يأ
عمج)‹هلُسُروهئايبنأىلع‹ىلاعتهللادنعنمةلزنملابتكلابقيدصتلا

ذوخأم«ردصمامسابلوعفمللةيمست«بوتكم:ينعم«(باتك
تنمآ:لوقينأك‹اهتلمجب:يأ‹امومععمجلاوُهَو«بتكلانم
ىلعلزنملاباتكلاوُهنآرقلابو‹امومعاهمعيًانامسيإ«اهلكبتكلاب

دبعتملا‹ةذاعتسالابمتتخملا‹ديمحتلابحتتفملا‹نيلسرملاديس

هصخسياناميإ:يأ‹اصوصخلُسرلانيبنمهلةزجعم«هتوالتب

.اصوصخهصخأنآرقلابتنمآ:لوقينأك.اصوصخ

وُهَو‹ءوقلانمهلاذخأ‹انآرقيمسامنإو:ةينونلاحراشلاق

ريغو‹ماكحألاو«صصقلاو‹تايآلاو‹روسللعماجهنأل‹عمجلا
‹لطابلاوقحلانيبهقرفلاناقرفو‹ةمكحلابنرقهنأل:ليقو؛كلذ

.هأ.ركذاَمِلعماجهنأل‹عمجلاوهو٠بتكلانمهلًاذخأاباتكو

ليلدلاو‹نآرقلا:هبدارملاف‹عرشلافرغيفباتكلاقلطأنإو
اَهُيأايل:ىلاعتهللالوق.نآرقلاوبتكلابناميإلابوجوىلع
باتكلاوِهلوُسَرىلَعلّرنيذلاباتكلاوِهلوُسَرَوِهّللابويااومانيرا

تايآلاو‹ةيناقرفلاصوصنلانمكلذريغىلإ٠ر4لبقنملَنَايلا
eee

.١۱۳:ءاسنلاةروس()

- ۱۸۳



.ةينآرقلا

ةئام«هئايبنأىلعبتكلانمهللالزنأامةلمج:"ملاعملا"يفلاق

ىلعنوئالثو«مدآنبٹثیشىلعنوسخاهنم۽بکةعبرأوباتك
‹ةاروتلالبقىسوُمىلعةرشعو‹ميهاريإىلعةرشعو‹سيردإ
‹دوادىلعروبزلاو‹یسيعىلعليجنإلاو‹ىسوُمىلعةاروتلاو
.هأ.نيعجأمهيلعوكيدمحمىلعناقرفلاو

ةعبرأوةئاماهنأرهتشإدقو:يروجابلالاق«موقلابتكيفو
لبقیسوُمفحصو‹نوالثمیهاربإفحصو‹نوتسثيش‹فحص
‹دوادلروبزلاو‹ىسوُمِلةاروتلا:ةعبرألابتكلاو«ةرشعةاروتلا
ثيشفحص:ليقو؛يدمحمانديسلناقرفلاو‹ىسيعلليجنإلاو

نورشعیسوُموميهاربإفحصو‹نوثالثسيردإفحصو‹نوسم
فحص‹رشعةعبرأوةئاماهنأ:ليقو؛ةعبرألابتكلاو«ةيوسلاب
٠نورشعميهاربإفحصو‹نوثالثسيردإفحصو‹نوسمثيش
:لاقنأىلإ؛ىسوُمل:ليقو‹مدآل:ليقف‹ةرشعيففلتخإ

لزنأهللانأداقتعإبجيفددعيفاهرصحنعكاسمإلاقيقحتلاو
.هأ.ءامسلانمابتک

نآرقلاب‹ًامكحو«ةوالتةخوسنماهلك:لوقأو‹ةيسونسلاةيشاح
اهددعبدريملهنإفءباوصلاَوُهددعلاىلعراصتقإلامدعو«ميركلا
.ملعأهللاو»يعطقصن

وُهَو:ءاضقلابو‹ءايشألاهللاداجيإوُهَو:ردقلابناميإلابجو

س١۱۸



٠ةجحلاغولبدعبفلكملاىلع:يأ‹بجيو؛لزألايفاهبمكُحْلا
هرسفكلذلف.لعفةفصوهو.ردقلابقيدصتلا:يأ‹ناميإلا

امك‹دوجولاىلإمدعلانماهجارخإ:يأ‹ءايشألاىلاعتهللاداجيإب

يرجيامبو‹اهلاوحأو‹اهتاهجو.اهتاقوأبةردقملزألايفاهملع
هملعوهو‹تاذةفصردقلا:ليقو‹رضوعفنو‹رشوريخنماهيلع
بجيو:يأ‹ءاضقلابو‹اهتافصواهتاوذب:يأ‹اهبيلزألاىلاعت
:يأاهبمكُحلاوههنأهرسفو‹ءاضقلابناميإلافلكملاىلع

.اهدارأامكهملعقفوىلعءايشألاب

يفةغللاةمئأرثكأدقو‹رصقيودودممءاضقلا:ءاقبلايبأيفو
نإ:لاقنأىلإ؛العفوًالوقءيشلامامتهنأىلإمهلاوقأتلآو«هانعم
.اهلاوحأبتادوجوملانايعأىلع‹يلاجإلايلكلامكُحْلاَوُه:ءاضقلا

نتوَمْلاةقِاَذسفنلكف:نأبمكُحْلالغم‹دبألاىلإلزألانم

داجيإصيصختو٠بابسألانييعتبمكُحْلااذهليصفتوُه:ردقلاو

ةيضتقملااهتادادعتسإواهتايلباقبسحب.نامزأوتاقوأب«نايعألا

ببسونيعُمنامزباهلاوحأنملاحلكقيلعتو‹اهنمعوقولل

.ينالفلاضرَمْلابينالفلامويلايفديزتومبمكُحْلالثم«صوصخم

وهو‹هسفنيضقملاءيشلاىلعءاضقلاقلطُيدقو:لاقنأىلإ

كردو‹ءالبلادهجنمكبذوعأينإمهللا":نهلوقيفعقاولا

بجيالهبىضرلاو‹۲ر"ءادعألاةتامشو.ءاضقلاءوسو.ءاقشلا

.۷٠:توبكنعلاةروصس؛۴۵:ءايبنألاةروس؛١۸٠:نارمعلآةروس()
.قحلملارظنا(۲)
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:يأ‹ءاضقلابىضرلابجاولاو«هنمذاعتسإكلذلو‹ىنعمااذهىلع

‹ًاعرشًابولطمناكاذإالإالفيضقمْلاامأو‹هفرصتوهللامكح

الهللالعفردقلانأل‹«يضرمردقلاو:لاقنأىلإ؛هوحنوناميإلاك
ءاضقلاو‹ةغلابةمكححيبقلاريدقتيفنوكينأنكميذإ‹ردقملا

الاميفهيلعيهامىلعءايشألابةقلعتملاةيلزألاهتدارإةرعاشألادنع

يفنعمريدقتوصوصخمردقىلعءايشألاهداجيإهردقو‹لازي

.هأ.اهلاوحأواهتاوذ

ةغلءاضقلانأو:لاقثيح,ةينونلاحراشحنجاذهىلإ:تلق

ظوفحملاحوللايفءايشألالجوزعهللاداجيإاحالطصإو‹مكُحلا

ريدقتوصوصخمردقىلعجراخلايفاهايإهداجيإردقلاو.ةعفد

وه:ليقو؛يلزألاهملعيفقبسامقبط‹اهلاوحأواهتاوذيفنيعم

‹عفنو‹حبقو‹نسحنمقولخملكاهبدجوييتلاةفصلاسفن
ةعاطنمهيلعبترتيامو‹ناكمونامزنمهيوحيامو‹رضو
.هأ.باقعوباوثو‹نايصعو

ةدارإءاضقلاف‹ردقلاوءاضقلاىنعميففلتخاو:ليقامهانعمبو
‹ةدارالاقفوىلعءايشألاهللاداجيإردقلاو‹يلزألااهقلعتوىلاعتهللا
داجيإو‹ءاضقًاناطلُسوأًاملاعريصتكنأبلوأةقلعتملاهللاةدارإف

:ليقو؛ردقةدارالاقفوىلعةنطلسلاوأ‹كدوجودعبكيفملعلا

ءايشألاهللاداجيإ:ردقلاو‹مولعمأابهقلعتويلزألاهّللاملع:ءاضقلا
دعبًاملاعريصيصخشلانأب,ًالزأقلعتملاهللاملعف٠ملعلاقفوىلع

نملكىلعو‹ردقهدوجودعبهيفملعلاداجيإو‹ءاضقهدوجو
٦۱۸-



امأو6ةدارالاامأ6ىلاعتهتافصنمةفصهزل6ميدقءاضقلافنيلوقلا

»ةردقلاتاقلعتنمداجياإلاو‹داجيإألاهنأل‹ثداحردقلاوملعلا

.ةثداحةردقلاتاقلعتو

ًالاوقأردقلاوءاضقلايفنإ:-يسونسلانعًالقان يروجابلالاق
‹ىلاعتهملعقفوىلعتانئاكلازاربإ:ءاضقلا:امهدحأ‹نيذهريغ

حبقونسحنمهيلعدجوييذلاهدحبءيشلكديدحت:ردقلاو
٠ثداح:ءاضقلاف:لوقلااذهىلعو.الزأكلذريغىلإ‹رضوعفنو

اهنمو‹ىاعتهتدارإ:ىنعمبامهنأاهنمو:لاقنأىلإ؛ميدق:ردقلاو

.لمأتيلفهأ.امهنملك:ىنعمبامهنأاهنمو‹هتردق:ىنعمبامهنأ

بوجوليلدنأو٠«باوصلانمجراخريغهلكهنأرهظييذلاو

‹ناميإلاةقيقحغلبتنلوءدجتنلكنإ":كهلوق«ردقلابنامييإل
يفيهلوقو‹"ىلاعتهللانمهنأ‹هرشوهريخردقلابنمؤتىتح
‹هللابنمؤتنأ":ناميالانعهلأسامل٠لارليربجثيدح

ىلإ‹"هرشوهريخردقلابو‹رخألامويلاو‹هلُسُرو«هبتكو‹هتكئالمو

.كلذيفةدراولاثيداحألانمكلذريغ

‹مهلاعفأو‹قلخلانعهللادارفإهنأب‹ديحوتلاةفرعمبجيو

٠ديحوتلاةفرعم مدقتامك فلكملاىلع:يأ‹بجيو‹مهتافصو

امهو٠حيحصلاىلعملعللةفدارُماهنأو‹ًاضيأةفرعملاىنعممدقت

-هنأبءيشلاىلعمكُحلاةغل:ديحوتلاوهيلعوهامىلعءيشلاكاردإ

هلاعفأدارفإو‹قلخلاتاوذنعةيلعلاتاذلادارفإًاعرشو‹دحاو

- ۱۸۷



هتافصدارفإو‹الثمةجلاعمالبهلعفف‹مهلاعفأكتسيلاهنأبىلاعت

دارفإلا:ديحوتلا:مهضعبلوقىنعمكلذو‹مهتافصكتسيلاهنأب
:ةينونلاحراشلاق؛ىلاعتهنعدادضالايفنو‹ىلاعتِهلِلةينادحولاب
‹هتاذيفىلاعتهللادارفإ‹انهدارملاو«دارفإلاةغل:ديحوتلا

داقتعإ:يأ‹هتالامكرئاسو.هتدابعو,هلاعفأو‹هلاوقأو‹هتافصو

عم.ناکهجويأب.امءيشهيفهکراشيال‹هلکكلذيفًادرفهنوک
.هأ.كلذبرارقالا

‹هتاذيفىلاعتهللادارفإ:ديحوتلا:يئالثلارمُغخيشلالاقو

يتلاهتالامكرئاسو‹هتدابعو‹هماكحأو,هلاعفأو‹هلاوقأو‹هتافصو

‹هيفهلكيرشالهنأو«هلکكلذيفهتدحوداقتعإ:يأ‹اهلةياهنال
هللاالإهّلِإاليهيتلا,ثالثلالمجأابظفلتلابققحتملااهبرارقإلاو

‹تارومأمّلالاشتمإوهللادنعنمقحهبءاجامو«هللالوسردمحم

.اندنعيعرشلاديحوتلاىنعماذه‹تتايهنملابانتجإو

‹قلخلا:يأ‹مهعمهباشتول:"دعاوقلارصتخُم"يفبطقلالاق

:لوقنو؛اوجاتحاامجاتحاالو«هتمزجملاهيلعلل.ليلقلقأيف
فاشكنايفةيفاكهتاذنأ:ىنعمب‹ىلاعتهللا:يأ«ملاعوه
فالخینعمبملاعديزو‹لاحريغ«,ماعميدقهملعف‹تامولعمأا
.ةدايزبىهتنااذكهو‹كلذ

‹ملاَع:هلوقو‹ثداحهنإفقولخملاملعيانيميدق:هلوق:تلق
تاعنتتمملاوتازئاجلاو‹تابجاولانمتامولعملاعيججىلع:يأ

- ۱۸۸



‹هريغلوهلءامسألانمقفتاام:يأ‹اذكهو:هلوقو-انمدقامك

"دعاوقلا"يفكلذىلعهيفىنعملايففلتختوظفللايفقفتتاهنإف
ًاحالطصإو‹ةاواسملاوُهةفْل:اولاقف‹ءكشلاةفرعمانُهًاوبجوأو

؛ةدابعوأ‹مكخوأ‹لعفوأ‹ةفصوأ٠تاذيفهريغبهللاةيوست

امعساوكرشلالهجنإ:لاقف‹(يظ)ديعسوبأخيشلاكلذلوأتو
عجاريلف‹"ليلدلا"يفلوقلااذهبهونو‹هنمءيشبسبلتيمل

0 e

‹بنجأاو‹ديلاك‹حراوجلاوأ‹ىلاعتهللةيمسجلاتبثنم

اوكرشأليوأتريغنماحارصكلذاوقلطأنإف؟كرسيله-نيعلاو
.اوقفاناولوأتنإو

اوتأف‹ميظعلامهناتهبيفاذهىلعاودازنف:يليلخلامامإلالاق

‹تايلكلاو‹«ضارعألاورهاوجْلابهفصونمميسجتلاوهيبشتلاحيرصب

مهدصقنكيملو«ةحراجلاووضعلاموهفمةقيقحدصقب‹ضاعبإلاو
رتستيالو‹ءاضعألانمةقيقحلاةدارإنع‹اظفللوقلازاجمبعسوتلا

اذهيفف‹ًاضحمروصتلاوميسجتلاةقيقحفشكهسباليءيشيف
رفكب:لوقو‹ًالمجُمهكرشب:لوقف‹يأرلابءاهقفلاددرتدقهبابو

هذهکامسجهنوکبحرصنإهنأب:لوقو‹ناکاملاحىلعهتمعن

هنأوءضارعألاهذهكًاضرعوأ‹رهاوجلاهذهكًارهوجوأ«ماسجألا
نمهدحوأ‹حراوجلاهذهكهنمءيشوأ‹هنيعوأ‹ههجووأ‹هدي

‹لاصتإلاو‹لولحلاو‹لاقتنإلاو‹زيحتلابوأ‹ضاعبإلابحداقلاهلوق

- ۱۸۹



نوكياذهبهنإف‹هريغكهيفهنأبهلكاذهيفاحرصم‹لاصفنالاو

نمهبجرخيملامهنأىلع«مالسإلاهبادترُمو‹يأرلااذهيفًاكرشُم
ىتح‹نيداليأرعضومهكرشبلوقلانأيسفنيفف‹ليوأتلاةرئاد

هاكحامحصأو.هيفامرهشأماقمااذهيفهكرشبلوقلانإ:لاق

.(فيرصتب)هأ.مالعألا

ىلعبترتيهنأل‹قافنلارئابكوكرشلارئابكنيبةقرفتلابجيو
٠فلكملاىلع:يأ‹«بجيو؛رخآلافلاخيمكُحامهنملك

ىلاعتهتيوستيهيتلا«كرشلارئابكنيبزيمتلاوزرفلا:يأ«ةقرفتلا
كلذكمهتيوستوأ.ةدابعيفوأ‹لعفيفوأ‹ةفصوأ‹تاذيفهريغب

كرشلاءافخإيهيتلا‹قافنلارئابكنيبو«اهيلعهيبنتلا-مدقتامك۔

هنعيهنملالعفوأامزاجارمأهبرومأماكرتوأ‹مالسإلاراهظإو

لفنلاجرخيللوألايفًامزاجًارمأ:انفامنإو«ليوأتبولومزاجايهن

هناإفهورکملاجرخيامزاجايهن:انلوقاذكو‹بدنرمأهبرومأمهنإف

نملکىلع:يأ‹امهنملكىلعبترتيهنأل‹هيركتيهنهنعيهنم
بترتيفهينايب:يأ‹رخآلافلاخيمكحقافنلارئابكوكرشلارئابك

نإءرخأماكحأو‹ةمينغلاو«يبسلاو‹لتقلاكرشلارئابكلهأىلع
رئابکلهاىلعبترتيو«ةيزجلهأاونوكيملو‹مالسإلالوبقنماوبأ
ريغو‹مهيلعومهعمةالصلاو‹مهتئراوُمو‹مهتحكانمزاوجقافلا
.مهراثآوةمئألاريسملعتنمرخأءايشأوةيالولاادعام‹كلذ

يفءايشألانيبيواستلاهانعمفكرشلاامأ:"دعاوقلا"يفلاق

1۹



يفهقلخنيبوهنيبةيوستلاهلالجلجهللايفهانعمو‹تافصلاوتاوذلا
0٠›€َنِمَلاَعلابربمكيوَسنذإ»بىلاعتلاق‹تافصلاوأتاذلا

:نيهجوىلعاذإكرشلاف‹ةيهولألاتابثإوميظعتلاوةدابعلايف:يأ

عجاريلف‹خلإ...هوجوىلعفرصتيو‹ةاواسمودوحج

بذكلاو‹كرشهللابيذكتنأملعينأ:"دعاوقلارصتخُم"يفو

البةهجاوم.لاقامفالخبلوقلابيذكتلايفلخدو.قافنهيلع

نأملعينأوأ‹قافنوكرش:نامسقرئابكلانأملعينأوأ‹ليوأت
نأةفرعمبوجويفو‹انباحصألةررحمةثالثلاوقأةاواسمكرشلا

.هأ.نالوقفلخقافنلا

:امهدحأ‹نيهجوىلعقافنلارئابكو:اضيأ"دعاوقلا"يفو

:لاقنأىلإ؛هلعافنمًاطخلاليوأتبىلاعتهللامرحاملالحتسإ
‹اينّدلايفلاكتلا‹هلعفىلعهللادعوأامةفراقم:رخآلاهجولاو

عجاريلف‹هيفلاطأامرخآىلإ‹ةرخآلايفباذعلاو

‹نيهجولقافنلارئابكوكرشلارئابكنيبامزرفاوبجوأامنإو
-مدقتامك رخآلافلاخيمكُحامهنملكىلعبترتيهنأ:امهدحأ

.امهنيبقرفلامدعنمتأشنرثكألايفقرفلاةلالضنأ:يناثلاو

نمرمألاهنرقام:ةعاطلانأبنيدن:"عضولارصتخُم"يفلاق

:ةيصعملاو؛هريغوديحوتنمباوثلاهنراقام:ناميإلاو؛هريغودیحوت

.۸٩:ءارعُشلاةروس()

س١۱۹



كرشنمباقعلاهنراقام:رفكلاو؛هريغوكرشنميهنلاهنراقام

‹ديحوتامهالك:ناميإلاوةعاطلا:ةيرفصلاتلاقو؛هريغو

كرشرفكلانأ:بهذملاو:لاق؛كرشامهالك:رفكلاوةيصعملاو

مأريغصأىرايالامهنمو‹ريبكوريغص:بنذلاو:لاق؛قافنوأ

‹اهيلعًارتجيالثئلملعتالرئاغصلانأ:بهذملاروهشمو‹ريبك

‹ءوضولاو‹ةالصلاو‹موصلاوحنبو‹رئابكلابانتجايرفغتاهنوكل

هلكناميإألا:ةيرعشألاو‹ةيديرتاملاو‹ةئجرملاتلاقو؛جحلاو

ةعاطلاو‹اديحوتاندنعىمسُياملإاديحوتمهدنعىمسُيالف.دیحوت

كرشاهنمةيصعملاو‹كرشهلكرفكلاو‹ديحوتريغوديحوتاهنم

ةاواسمكرتدارملاودارفالاهنراقامديحوتلانأملعاو«كرشريغو

يواستلاهنراقامكرشلاو‹قلاخلابقولخملاوأقولخملابقلاخلا
ةفصبقولخملاو‹هلعففوأقولخملاةفصبقلاخلافصودارملاو

نأىلإ؛رتسلاةغلرفكلاو‹قيدصتلاةغُلناميإلاو‹هلعفوأقلاخلا

نلفريخنياولَعفَياَمَول:وحن‹وتسلاىنعمهيفودوحجلاو:لاق
‹ةرخألاباقهيلعبجيامًاعرشوركشلامدعو«ر4ُةوُرْفكي

كلذكورمامينعميفوهوءالمأايلايفدلاهيلعبجواوس

عجاريلف‹اذهضعبمدقتدقو.(فرضتب)هأ.ةريبكلا

نعيهنو‹اباوثاهيلعبجوأوهتعاطبرمأهللانأملعينأبجيو

يفهبهدعووهؤاضقكلذباجيإو‹اباقاهيلعبجوأوهتيصعم

امزاجاداقتعإدقتعي:يأ‹ملعينأ‹فلكملاىلع:يأ‹بجيو؛ةلمجلا

.١٠٠:نارمعلآةروس()
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نمدارملا‹هععاطبرمأهتاذلدوجولابجاو:يأ,هللانأ‹اقباطُم

رصتخم"يفاذك4هلاعفأنملعفوهومازلإلاوباجيإلاانهرمألا

ديحوتنمرمألااهنراقاماهنأ‹بيرقةعاطلاىنعممدقتو‹"لدعلا

هنألهدعووهتمكحىضتقمب:يأ‹اباوثاهيلعبجوأو«هريغو

لاقنملًافالخ‹ةيحلصألاةاعارملال‹هناحبسهيَدّلُلوقلالدنيا

نآ:اولاقنيذلاف:"ليلدلا"بحاصلاقاذهلو؛موقلانمكلذب

مهليغبنيناكامنإ‹بدألااوؤاسأدق.هللاىلعمتحباوشلا

هنأاولاقامحصينأدعب‹ةمكحلابجاويف‹متح:اولوقينأ

.هأ.هبجاو

اذكو«ًالاتمإكرتلاباجييإ:يهنلابدارملا«هتيصعمنعىهنو
بجوأو‹هريغوكرشنميهللاهنراقامهنأ:ةيصعملاىنعممدقت

لاق‹هديعوالوهدعوفلخيالو٠كلذدعوأ:يأ‹اباقعاهيلع

نرتقيملاذإ‹يهنلاورمألانأل‹ىر4يَدَللوقلالدبياَمله:ىلاعت

يفاذكءاوغل:يهنلاو‹ةحابإرمألاناك‹باقعالوباوثامهب
:يأ‹هبهدعووهمكح:يأ‹هؤاضقكلذباجيإو‹"ليلدلا"
ثيحنمال:يأ.ةلمجلايف‹باقعلايصاعلاو‹باوثلاعيطملادعو

باوشلاىنعممدقتو‹همدعوءافولادرفلكيفطرتشيهنإف‹دارفإلا

باقعلاو

هتفرعمتمزلهللاةعاطنمهتفرعممزلتاملكف٣دعاوقلا"يفو

بجوأهللانابةفرعملاامأو«باوثلاهيلعبجوأو«هبرمأهللاناب

.۰۲۹:قةروس()
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رئاسنوداصوصخديحوتلايفالإكلذمزليالفهکرتىلعباقعلا

‹هباوثهيلعبجوأوهبرمأهللانأملعينأفلكملاىلعنأل.ةعاطلا

نأهيلعامنإف‹ضلئارفلانمديحوتلانودامامأو‹هباقعهكرتىلعو

‹يصاعملاكلذكو.طقفاباوثهيلعبجوأو‹هبرمأهللانأملعي
‹هنعىهنهللانأملعينأهيلعنإف‹كرشلاالخاملاحلااذهىلعو
.هأ.ملعأهّللاو«اباقعهلعفىلعبجوأو

هللادوجوىلعةلاد:لئالدلاف«لئالدلاونَّملاةفرعمبجيو

داجيإلابهللانملضفت:نمْلاو‹هللاىوساميهو«هنينادحوو

‹نماكاردإ:يأ‹ةفرعم‹فلكملاىلع:يأ«بجيو«ماعنإلاو
‹هيلعءازجلابلطيالوهبيثتسيالنمىلإناسحإلاوءاقلطُمماعنإلاوهو

لضفتهنأمثنمف«هناسحايدتعمريغنسحمألاناسحإ:اضيأنملاو

مومذمْلانمْلاو مدقتامك-ضوعريغنمءاطعلضفتلانألهللانم
‹هيلعنونمملاىلعديعيويدبيو‹هناسحايرختفييذلا‹قلخلانم

اموهو‹(ةليلدوأةلالدعمج)لئالدلاةفرعمفلكملاىلعبجياذكو

هلادوجوىلعةلاد:لاقمشنمف؛قيرطلاوحسنىلعهبلدتسي
راَهَلاَوليلافالتخإوضرألاوتاَواَمّسلاقلخيفنِل:هتينادحوو
هجايتحالال‹هتردقلًاراهظإاهقلخامنإو‹نركباللايلوألوتال

.اهيلإ

هقلخقلخىلاعتهللانأناسنإلاملعينأوُه:'دعاوقلا"يفو
ابوجوالالضفوهتمامءًرابكوًارافصمعلامهيلعضافأو٠اول
۰٩:نارمعلآةروس(۱)
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‹هتدارإنمقبساَمِلًاقيقحتو«هتردقلاراهظإمهقلخلب‹ًاضرفالو

مهيلإثعبو‹هتجاحومهيلإهداقتفإلال‹هتملكنملزألايفقحاملو

ةرورضنمالو‹مهفيلكتىلإهتعدةجاحريغلمهنيدمهلعرشوهلُسر

.مهيلعهنمالضفتمهعفندصقامنإو‹مهدبعتىإهتداق

ىلعةلادلاىلاعتهللاتاقولخميهف:لئالدلاامأو:لاقنأىلإ

نمامهنيباموامهيفاموضرألاوتاوامسلانمهتينادحووهتيبوبر
هللانأملع‹ةريصبلانيعبكلذيفرظناذإلقاعلاف‹۾ضرعلاورهوجلا

الوىدُّسناسنإلاكرتيملو‹الطابالواشبعكلذقلخيملىلاعت

نيذلالّسّرلا‹هتيبوبروهتينادحوىلعهلئالدنمو:لاق؛المهم

.راصتخايهأ.ىلتتابتكمهيلعلزنأو‹ءالدأقلخللمهلعج

هللانأملعينأ‹غولبلالوأعمبجميو:"عضولارصتخم"يو

اقيقحتو‹هتردقلاراهظإ‹الضفوانم‹قازرألاقزرو‹قلخلاقلخ
الوابوجوال«هتملکنملزألايفقحاّمِلو«هتدارإنمقبسامل

:لئالدلاامأو:لاقنأىلإ؛مهنممةدافتسإالو«مهيلإًاراقتفاالوءًاضرف

‹هتينادحووهتيبوبرىلعلدت.ىلاعتهللاتاقولخماهنأتملعدقف

ناكولو.امهلادتعإوءاجرلاوفوخلافلكملاىلعبجو

غلابلا:يأ‹فلكملاىلعبجيو؛ةيصعملاناكمبوأةعاطلاناكمب

‹هنمفاخي:يأ‹ىلاعتهللانمفوخماةمزالمهغولبعم‹لقاعلا
:يأ‹«هيلعبجيو‹هبذعيف‹هلامعأطبحيف‹هيعسلبقيالنأب
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‹هلمعىلعهبيثيف‹همجرينأهلعل‹ىلاعتهلءاجرلاةمزالمفلكم

هيلعبجيو؛ءيشلكتعسوىاعتهتمحرنأل‹هتالزيفهنعزواجتیو
٠ةعاطلاناكمبفلكملاناكولو‹امهؤاوتسإ:يأ‹امهلادتعإاضيأ
ءالمأهللادنعةلوبقماهنأملعيالهنألاهيلعًاميقمو‹اهلًامزالُم:يأ

ةمزالميهةلاحيف:يأ‹ةيصعملاناكمب‹فلكملا:يأ‹ناكوأ

‹اهنععالقنإلابهؤاجرف‹اهنعءاهتنإلابرومأمهنألاهيلعابكُمةيصعملا
الثل‹دبعلاةيطمنارجزي‹نارجازناطوسامهنأل‹ريغالاهنمهتبوتو

يرعنإو‹هيعسلطبامهنعىرعولف‹ةكلهملازوافملايفهبمحقتت

طونقلاهيلعفيخءاجرلانمىرعنإو«هللاركمنمأفوخلانم
.ناتريبكامهو,هللاةمحرنمسايألاو

فوخ‹غولبلالوأعمبجيو:"عضولارصتخم"يفلاق
ىلعركذلايفراصتقإلازوجيو‹امهتمجرءاجرو«ةرخألاباذع
نودامهادحإروصتيالنأراملاوةنجلافرعنمقحو‹امهدحأ
هللاقيالةمجرلابعطقنمو٠فاخهللاقيالسيأنمنإف‹ىرخألا
نمبلقلارعتييملامصخرو‹دنهلانازيمكامهلادتعإبجيو«اجر

¡°باذعلا.نمنمآبالو«ةهحرلانمسيآبسيلرعتيملامهنإف‹امهدحأ

.هُا.راضتحالادنعءاجرلاىلإليمازيجأو‹ناتريبكنامألاوسايإلاو

عزفلاو‹ةعاطلاىلعباوثلايفعمطلانإ:"ةينونلاحرش"يئو

ريغابوجوفلكملاىلعنابجاوامهف‹ةيصعملاىلعباقعلانم

نيرمأءاوتسإلثم‹هسفنيفامهؤاوتسإًاضيأهيلعبجاوو‹هيفعسوم
‹رخآلاىلعهدنعامهدحأحجرتيالثيحب‹امهبحاصتيفنيبحاصتم
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باقعنمنمألاهيلعفيخل.فوخلاىلعهدنعءاجرلاحجرتولهنأل
ُموَقلاالإهللاركَمنميالفل:ىلاعتهلوقل‹ةريبكوهو«هللا

هيلعفيخل«ءاجرلاىلعفوخّلاهدنعحجوتولو«ر4نوُرماخلا

سئياَيالُةنِإل:للاصتهلوقل‹ًاضيأةريبكوهوهللاةحرنمسايإلا

.ر€توُرفاكلاموَقلالإهللاحورنم

نمملعيملولو‹فلكملاىلعبجاوامهؤاوتسإو:لاقنأىلإ

‹ركملانمنمألالاوزبرجؤُيَو‹نايصعلاةلاحيفولو«ابنذهسفن
ءاجرلاوفوخلانإ:لاقنأىلإ؛هسفننم‹ةمجرلانمسايإلاو
ادقفنإامهنأو‹تامرحملاعيمجكرتو‹تابجاولاعيمججلعفامهدجوي

نمامهللصاحلافعضلاببسلالطب‹مرحملاكرتوبجاولعفنم
‹نيدودحمريغءاجولاوفوخلانإو:لاقنأىلإ؛هنمامهدقف

فوخلاعجرمنإو:لاقنأىلإ؛بنذلانمةبوتلاوحنبناتبثيو

‹الوأهبرومأملاهجولاىلعهنوكيف‹«كشلاىلإلانتمإلايفءاجرلاو
ةثالثىلعضئارفلايفكشلاو:لاقًالِإَو‹ًالوبقمهنوكيفضرغلا:يأ
‹ديحوتلالاصخنمةلصخيفكشلاك‹اهلكاهلطبيكش:هجوأ
«هبردنعنمهبءاجامعيججةيقحو,ةيدمحمةلاسروهللاةدحوك

اعبرأىلصهنوكيفيلصملاكشك«ضعبنوداهضعبلطبيكشو

كشو‹ضئارفلانماهريغنودةالصلاكلتلطيهنإف‹ثالثوأًلثم
دحلاىلإلصونيدلاولاربنوكيفكشلاكهبالإضرفلاحصيال

‹ًالوأهبرومأملاهجولاىلعءاجرلاوةبوتلانوكيفو«ًالوأهبرومأملا
ےس

.۸۷:فسويةروس(۲).٩٩:فارعألاةروص()
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كشلابالإحصتالاهنإف‹ةدودحملاريغلاضئارفلايقاباذكهو

.ها.روكذملا

فوخوأ‹باقعفوخوأ‹لالجإفوخ.ءايبنألافوخلهو
فوخعطاقلاليلدلابتبثهنأملعا؟ددرتةبساحمفيقوتو‹ةمالم

اونامُهَنِإل:ىلاعتهلوقل‹مهوءاجرو‹(مالسلامهيلع)ءايبنألا
لجوزعهلوقلو‹ر4ابهَرَوابْغَراننوغدّيوتاريخلايفنوُعِراَسِي

يتئيطخيلرفغينأْمَمطَأيِذّلاَول:(العْلا)میهاربإاندیسنعةياكح

:كهلوقلو٠"هللمكفوخألينإ":8يهلوقلو«ر4نيدلاموي
اذكو«ر"ًاريشكمتيكبلوًاليلقمتكحضلملعأامنوملعتول"

45٠مهقوفنممهروفاخ»:ىلاعتهلوقليلدب‹ةكئالملا

تيثاذإو٠مر4ًةليِسَّولامهرىلإنوعينوُعدَينياكيلوا»

كلذمكُحيفةمئألاددرتذئيحفمهفوخوةداسلاكللوأءاجر

‹سدقلاةرضحيفمهنأل‹ىلاعتهللالجإفوخوهله. مهنمفوخلا
توملانعنوموصعممهنأبنوملاَعمهنكل«‹ماقماكلذنعنوبيغيال

فوخوأ‹سدقلاةريضحلهأنممهنأو‹مهوفصردكيءيشىلع

ةمالمفوخوأ‹مهنعمدقتامكابلاغمهنمةلزلاتوبثلباقع

«الكتل)یسیعاندیسنعیلاعتوهناحبسیکحامک‹ةبساحمفيقوتو
ينوذختاسالتلقتنأأميرَمنباىسيِعاَهللالاقذوا

امل‹لوألااهحصأ:ةئالثلاوقأىلع«مر4هللانوُدنمنيهَِإيم

.۸۲:ءارعُشلاةروس(۲).0٩:ءايبنألاةروس(١)
.٠٠:لحللاةروس(٤).قحلملارظنا(۳)
.١١۱:ةدئاملاةروس(1).۷٥:ءارسإلاةروس()
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٠رهنونزحَيمهًالَومهيلَعفوخال:مهنابيآلاروصتنمرهظي
انديسلوقلو‹ةمئاخْلاءوسنوفاخيمهنأل‹يناثلاحصألا:ليقو

هوحنَونيِحلاَصلابينقحلأوًامِلسُميفوتل:العفسوي
مغهنإف‹نزحلافالخب‹هوركملاعقوتلقحليمغ:فوخلاةقيقحو

ةلع:فوخلا:ليقكلذلو؛راضلوصحوأعفانتاوفنمقحلي

كلذلو.ميظعتعمفوخ:ةيشخلاو‹عقاولاةلع:نزحلاو‹عقوتملا

هدابِعنمهللاىشخياَمْنِإل:ىلاعتوهناحبسهلوقيفءاملُحلااهبصخ
۱.سرههُءاَمْلُعلا

فوخلجوزعهللانوفاخيةكئالملانأ:"ةينونلاحرش"يفو
نممُهَبَرنوفاخَيلل:مهيفىلاعتوهناحبسهللالوقلميظعتولالجإ

‹(نيعجأهمالسومهيلعهللاتاولص)ءايبنألانأو:لاق‹ر4کمهقوف

نممهبيصيو.عفانملانممهلانياميفلجوزعهللانمنوفاخي

نممهنوكبنيملاَعاوناكنإو‹مهتعاطىلعهباوثنوجارو‹راضملا
نمءاجرلاوفوخلانأل‹مهيفاهلبيصنالرانلانأو‹ةنجلالهأ
أ.ةيدبعتلاتادابعلا

نممهتأاوملعينأءايبألاىلعبجييو:"عضولارصتخُم"يو
ةمالسلااوجرينأو‹ةبساحمفيقوتوةمالملااوفاخّينأو‹ةنجلالهأ

هنمةمالسلااوجريو‹باقعلااوفاخُّينأمهيلعبجي:ليقو.اهنم

يفضراعلمهفوخدتشيدقو.ةنجلالهأنممهنأمهملعل«ادبعت
css

.١١۱٠:فسويةروس(۲).١٩:سنويةروص(١)
.٠٠:لحناةروس(4).٢۲:رطافةروس(٢)
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أ.ةنجلالهأنممهنأاوسنيىتح ةمايقلاموييفو«ايلا

٠بحلاو‹ةرصنلايهوهللاءايلوألةيالولا‹هداقتعإبجياممو

اممو؛ةيالولاسكعيهو«هللاءادعأنمةءاربلاو‹مهلرافغتسإلاو
هنأل‹هيلعةجحلامايقدعب:يأ‹فلكملاىلع:يأ‹هداقتعإبجي

مكحلابمزجلاهنأ‹ةرمريغداقتعإلاىنعممدقتو‹كهبءاجامم

ةرصنلا:وه(ليلقرسكلاو«واولحتفب)ةيالولا‹عقاوللقباطملا
؛يلوتلاوةرصنلا:ىنعمب؛(حتفلاب)ةيالولا:ءاقبلاوألاق؛غل

؛كلملاو‹ناطلُّسلا:ىنعمب(رسكلاب)ةيالولا ؛رومألايفسسكلابور؛
ةيالولا‹نكمتم:يأ‹سانلاىلَعلاوَوُه:لاقُي؛نيدلايف(حتفلابو)

امهوأ‹(حتفلاب)ةيالولانيب:يأهلليلووهو(رسكلاب)

هأ.ناتغل

ليما:يأ‹مهناميإلنينمؤُمللبحلايه:ناملايفامكاعرشو

طرشب‹رتسلا:يأ‹ةرفغملابلط:يأ‹مهلرافغتسإلاومهيلا

.ةقفاوملايهةيالولانأل,ةعيرشلايفنيقفاوممهنوك

:اهلوأءهجوأةثالثبةطبترمةيالولانأملعاو:"ليلدلا"يفلاق

ةعيرشىلعاونوكينأنينمْؤُمْلارمأىلاعتهّللانإف‹ةعيرشلايفةقفاوملا

؛ةيالولالصأاذهو‹نواعتلابمهرمأو,اهيلعاوفلتخيالو‹ةدحاو
نوديهتنينل4.مهتبحمنميرعنمف‹بولقلابةبحملا:ةيناثلاو

‹رافغتسإلاو,فاعسإلاو.ةنوعملانممهقوقح:ةثلاثلاو؛مهضغب
نيمَۇُمللَوكبنذلرفغتساولل:ىلاعتوهناحبسهللالاق‹ةمجرلاو

۲aمس



.فذحعمهأ.ىر4تانمؤُملاَو

:لوألامسقلا‹ماسقأةعبرأ‹يهثيحنممسقنتةيالولانأملعاو

زواجيالف‹يهنلاورمألاتحتهسفنميقينأيهو«هبرلدبعلاةيالو

؛ةماقإلارادهايإهقيفوتبلحيىتح.ةماقتسإلاقيرطهبرىلإهريسيف
نعهيمحيىتحهلهترصنيهو‹هدبعلهللاةيالويه:يناغلامسقلاو

هنأ:ليقف.اهقيقحتيففلتخاو‹ةعاطلاىلعهنيعيو٠ةيصعملا

هكرتو‹هودعلنالذخلاىلاعتهتوادعنأامك.ةعاطلاىلعقيفوتلا
ليقو‹هايندو‹هناطيشو‹هاوهو نمدبعلاهيلإريصيامبملعلا:ليق

الو‹.حصألوألاو‹هلباوغلادادعإ:ليقو٠ىلاعتهدنعةلزنملا

هلوقىلعمزليهنأل‹كلذبلاقنملافالخهدبعلهللاةيالولوحتت

.عقيىتحءايشألانمعقيملامبلهجاكلذ

.ةيصعملالاحيفولو.هللاةيالويفديعسلا:بطقلالاق
‹نيسحلانباوراكنللافالخ«هئافولاحيفولو«هللاةءاربيفيقشلاو

ملعوأ‹عقيىتحعقيملامبلهجلابهفصوكلذىلعمهمزلو
.هأ.ةمكحلانعجورخوثبعوهو‹هملعىضتقمفالخب

ةيالونممسقيه:ليق4هسفنلدبعلاةيالو:ثلاغلامسقلاو

هيلعبجیف.‹ًانطابوًارهاظاهبهملعلاهنمصخأاهنأالإ صاخشألا

‹هنمةناعإلاوةرصنلابلطو«اهلهرافغتسإوهبريهانمنعاهعدر

امىلإاهريسيفهبلصتىتح«ءاجرلاةعرقموفوخلاطوسباهلرجا

.۱۹:دمحمةروس(١)
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ُزوُفلاوُهكلذُرَبكأهللانمناوضرول:ميقمّلاميعنلانماهلدعأ

‹ةلمجلاةيالو:ىلإةمسقنملاريغلاةيالو:عبارلامسقلا؛ر4ْميِظَعلا

ادرفصاخشألاةيالوو٠«صنينيموصعملاةيالويهو«ةقيقحلاةيالوو
يهف:ةءاربلاامأو‹ىلاعتهللاءاشنإاهيلعمالكلايتأيسو«ادرف

کلدرطلاو‹نعللاو«ضفبلايهفءىنعمأااذهبةيالولاسكع
/هرايتخاهبرهاضوبالاملإحتجتيح؛هديهلانمنوكتو«هرفكل

دبعلانمةءاربلانوكتنأزوجيالو‹ةرصنلامدعوهلنالذخلايهف

ىنعميفهرمأو‹هيهنلهتفلاخميفناكنإو«هالومقحيفاظفل
هريغكوهف.ةيصعملالاحيفهسفننمدبعلاةءاربامأو«هنميربتملا

يهو«ريغلانمةءاربلاو«(ءّم)يليلخلامامإلاهيلعصن‹ةقيلخلانم

ةءاربو‹رسلابهيلعصوصنمألاةءارسو«ةلمجلاةءارب:ماسقأةئالث

هللاءاشنإعيمجلاماكحأيتأيسو ةيالولايفمدقتامك-صاخشألا

.ىلاعت

قفانمو‹كرشأننيرفاكلاةءاربو‹ةلمجنينمْوُمْلاةيالوركنأنمو

دحج::يأ«وكننمو؛هيلعةجحلامايقدعب‹امهلهجوأامهكرتنم
ةلمجةيالو:يأ‹ةلمجلاةيالومزلتال:لاقنأب,ةلمجنينمَوُمْلاةيالو
ركنأنمو:يأ‹نيرفاكلاةءاربو«نىيرخآلاونيلوألانمنيِنمْوُمْلا
نمنيرفاكلاةلمجنمةءاربلانإ:لاقنأب‹ةلمج:يأ‹نيرفاكلاةءارب
‹ةيمالسإلاةلملانمجرخ:يأءكرشأدقف‹مزلتالنيرخآلاونيلوألا
ال:یلاعتلاق«همكيفىلامتلِبذكُم«نآرقلايلدارهنأل

.:۷Yةبوتلاةروس()
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3{مص ولوُهَلوُسَرَوهللاٌداَحنمنوُداوُيرجخألامويلاَوَِللابنونمؤُاموقدج

تانمۇُملاَونونمۇُملاَو: لاقو«نرڳمُهَءاَنبَأوامَعَاوناک

¥َنِمِرجُمْلاَكَنِلُمْلالجأ»:لاقو»4ضعتُءاَيلوَأمُهُضعَ

اوُحَرَجاَنيِْلابِسَحما:لاقو.مرکٽوُمُكحتفيكمكا

لاقو‹ر¢تاّحِلاصلاوليفاوشانيلاکمحنداوتائيّسلا

"Eةقيقحوُهَوهللايفضغبلاوهللايفبُحْلامالسإلاىرعقث

ململيفثدحأنملنلاناميالا

"كلذلاثمأيناثدحُمىَّوأوأاٹدح

لرشااولمحالرلجا:"ةينونلاحرش"يو

‹كرشيهو‹نيرفاكلاةيالوهمزليهنأل٠كرشُمسانلالكىلوتنمنأو
‹ءايلوألانمةءاربهمزليهنأل«اضيأكرشُمسانلالكنمًاربتنمنأو

هنألءكرشُملكلايففقوتنمنأو«كرشيهو‹لْسْرلاو‹ءايبنألاو
يهو‹نيرفاكلاو‹نيمْوُمْلاو‹«لسرلاو«ءايبنألايففقوتلاهمزلي
.ها.كرش

ةيالوو.ةلمجلاةيالو:نامسقةيالولانأو:اضيأ۱حرشلافو

هغولبلوأيففلكملاىلوعينأ: مدقتامك ىلوألاف‹صاخشألا

نم«رابكلاوراغصلانمو‹نيلقنلانمتاملسُمْلاونيمِلسُمْلاعيهج

‹نيعمىلإدصقريغنمءاهرخآىلإاينذلالوأنم‹هفرعيملنموهفرع
.۷۱:ةبوتلاةروس(۲).٢۲:ةلداجملاةروس(۱)

.٠٠:ةيئاجلاةروس(٤).٢۳-٢۳:ملقلاةروس(٢)
.قحلملارظنا(٦).قحلملارظنا(9)
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لکكرشاضرفاهنوكلهجواهراكنإواهكرتو‹ديحوتاهبنايتإلاف

ىلعوءاباوثاهبنايتإلاىلعبجوأهّللانوكلهجو‹اهنمدحاو

.هأ.رفكولالض«اباقعاهكرت

زيزعلادبعخيشلااذهو‹ماسقأةئالثةيالولاتمسقكارأ:تلقنإف
نينّيَعُملانمهيلعصوصنملاةيالولخدأدق:تلق؟نيمسقاهمسق

حالطصإىلإانأتلمامنإو‹صاخشألاةيالويفنيفوصوملاو
نمقفانيو‹دحاوعجرملاو‹حالطصإلايفةًحاشمالو,ةقراشملا

راكنإريغنم:يأ‹ةلمجلاةءاربوةلمجلاةيالوكرت:يأ«امهكرت
لهج:يأ‹امهلهجوأ كرشلاىنعموقافنلاىنعممدقتودحجالو

وأامهكرت‹اعزانتهيلعةجحلامايقدعبو‹اهتءاربوأةلمجلاةيالورمأ
؛ةلضفهنوكلهفذحامنإو‹يناثلالمعأو«لوألانمفذحفامهلهج

امهكرتوأامهلهجنمكيرشت‹"ةينونلاحرش"يثنإ:تلقنإف
دريمل:تلق؟نوبلاامكنيبفبف‹هقافنبلوقتتنأوهلقنمدقتامك۔

٠مهحالطصإَوُهيذلا‹يئزُجلاكرشلالإ‹هللاهمحر)ةينونلاحراش

ءحرشلاكلذيفهترابعوفورعملاكرشلاال«ةديقعلايفًاطخلاوهو

يتلاهلاصخنمةلصخاهنأ‹ديحوتًالثمةلمجلاةيالونوكىنعمنأو

ُدارفإاهنإال«هتمًاءزُجوأهدوجويفاطرشهنوكل.اهبالإدجويال
نل‹موزللاهتقالعىلاسرإزاجماهيلعديحوتلاقالطإيفف«‹ىلاعتهللا

ديحوتلاف‹اعمامهوأ,ةيئزُجْلاوأ‹ةيلكلاوأءطورشمأامزالطرشلا

«ًاکرشًالثماھکرتنوکینعموهتمءزُجوأهلطرشةيالولاكلتولك

كلذو‹يلككرشلافرمامك دوحجهنأال.هلاصخنمةلصحخهنأ
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ريغةيالونوكىنعموكلذرمدقو-هدارفأنمدرفو‹يئزجكرتلا
ةوقلايفغلبتمليتلاىوقتلالاصخنماهنأ‹ةعاطهيلعصوصنملا

مليتلاهلاصخنمهنأ‹اقافنالغماهراكنإنوكىنعمو«ديحوتلاةبترم

نماهكرتو‹ةعاطلادارفإنمةيالولاكلتف‹كرشلاةبترمةوقلايفغلبت
اذهىلعسقو‹لكاليلكقافنلاوةعاطلانملكف‹قافنلادارفإ

ا.اهرئاظن

يفامهعامتجإمدعل«ناضيقنالنادضةءاربلاوةيالولانأملعاو
فرعنملنميففوقولادوجولناعفتريدقو‹ةدحاوةلاحيفصخش

‹ىلوملاقحيفأل«مهنيباميفدابعلاقحيفاذه«ارشالواريخهنم

؛ىلاعتهقحيفناضيقنامهفنيتهجلاىدحإنمهدنعولختالاهنإف

يفاهلةيدارفإلاةيقيقحلاةيالولانأاضيأملعاو:يليلخلامامإلالاق
ةقيقحيلولانوكيالفكلذكةءاربلاو‹ريغتيالدحاومكُحلزألا

مكُحيفالو«ةرخآلايفالواينذلايفل.سکعالوةقيقحاودع

‹ةافولاةرضحدنعمتاوخلامكُحيفالو‹لوألالزألايفقباسلا

.هأ.مر4ايضقُمًامتخللقباوسلاةعباتمتاوخلاف

يفناضيقنامهنأىلعلديال«هللاهجر)همالكناكنإو:لوقأ
ةيالولاالإركذيملذإ‹هانعمبلادهنإف‹هظفلرهاظيفىلوملاقح
نمهدابعنمدبعجرخيالهنإفناعمتجيالو‹ناعفتريالو‹ةءاربلاو

‹ارشالواريخهنمفرعنالميفانقحيففوقولااضيأو‹امهادحإ

.ءيشلكبميلعلاوهف‹ءيشملعهيلعبيغيالىلاعتيرابلاو
iE

.۷۱:میرمةروس(۱)



نأو‹ةلمجةكئالملاو‹لُّسرلاو‹ءايبنألا‹مهتيالوبجتنممف

هيلعمقتملامدحأةيالومزلتالو‹اصوصخم.ةيدمحمىلإدصقي

مايقدعب«فلكملاىلع:يأ«بجتنممف؛8يدمحمريغةجحلا
‹مهلرافغتسإلاو‹مهترصنومهتبحم:يأ‹مهتيالو‹هيلعةجحلا

‹ءايبألا,ةخوسنمّلاريغعئارشلانممسهيرنعهباوعاجاملوبقو
‹ةلمج‹ايفوتسممهقحيفمالكلاومهفيرعتمدقتو,ةكئالماو«لُسْرلاو
هتيالوب:يأ‹دصقينأو‹ةلمجمهنوكلاحوأ,ةلمجلايف:يأ

هلةيالولاباصوصخمء8هللالوسر:يأ‹دمحمىلإ‹هتبحمو
ةيالونممسقاذهو‹هنعىهنوهبرمأامعيمججلوبقو‹اضرلاو

فلكملاىلعبجت:يأ.مزلتالو‹مهعيمجلماعلانيموصعملا

ملام«.ةكئالملاو‹لُسُرلاو«ءايبنألا:يأ۽مهنم:يأ‹دحأةيالو

‹8تدمحمريغاهمايقدعبلهجاعسياليلا:يأ,ةجحلاهيلعمقت

امكفلّسْرلاوءايبنألاةيالوامأف«هتفرعمبلِهناميإمتيالهنأل:يأ

امأو‹ةنجلابمهلءاعلاوىضرلاو‹مهلةبحملاورافغتسإلاهنإمدقت

بنذالذإ‹رافغتسالاال.ةعاطلاىلعمهلةبحملامهتيالوف‹ةكئالمأا

اهنولخديامنإو‹مهلًاباوثنوكتالاهنإف‹ةنجلابءاعدلابالوءمهل
.ىلاعتهللاءايلوأىلعمالسلاوةمدخلل

رفةيجاوفمومعلاثيحنممهالواأو:يللامالالك

ثيحنم4.مهبهملعيهيلِإاوهتنإنمم‹فلكملكىلع.ةطي
عمسولف:(ىلاعتهللاهجر)لاقیتحابسألايحيمالىع

‹ةلاسرلاو‹ةوبنلاامالو‹ةكئالملاامرديملو‹هذهءامسألا

ت



لهجاعسيملنملالإ«ةقيقحلاةيالوهيلعةبجاونكتمل«ةيالولاو
امنأتفرع‹اذهتفرعاذإف‹قيبنلاوهو‹مالسإلاقحلهب

‹ءايبنألانممدآةيالومزلتهنأ‹ةيبرغملادئاقعلاضعبيفدجوي

يفلوقلااذهلاطبإىلإراشأدقو‹ءيشبسيل‹ةكئالملانمليربجو
عجاريلف‹رخأءايشأعم(كْقَح)بوقعيوبأمامإلا‹"ليلدلا"

٤هلهجعسيالنمءالؤهنملهف:تلقنإف:يليلخْلامامإلالاق

دمحملماكلاناسنإلامعن:تلق؟هّللاباتكنمهمساعمسيملولو

‹ةفصوامسإنمؤُينأ‹هتلاسربربخلاهيلإغلبنملكىلعف.ا

يففلتخمو«نيمآریبعتوأةرهشنمهمسالهجبكلهيالنكلو
لشميفةجحلانأ:امهدحأ:نيلوقىلعنيربعملانمهريغبملعلاءادأ

ال:امهيناثو‹رئاطناسلوأكرشمنمولوهيلإملعلايهنيامباذه

ىَلَعَنيرِفاكللهللالَعجَينول:ءانمألاريغهلهربعامبكلهي

.رڳاليسَنيمْوُملا

.هلهجعسيال(الككلا)مدآن:يبرغمرخآلوقيفتدجوو

ةماعدنعكلذكسيلو‹كلذلشمملكاليربجلولاق

أ.انئاملغ

ىلعهدجوهيبأةفرعموهتفرعمنأنمرمام كيلعلكشيالو

.هتليبقوهدجوهيبأمساوهمسابةجحلامايقدعبهنإف‹ةبجاولوق

.١١١:ءاسنلاةروس(۱)
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.ةفصوأمسابهباتكيفىلاعتهللاركذنممهتيالوبجتنممو
ناسلىلعكلذناكوأ‹كلذهبشأاموأ‹هنعضاروأ‹نمؤُمهنأ

لكاذكو‹رئابكلاىلعتوملانعنوموصعملامهو«كيهللالوسر
.هيلعصوصنملاالإفرعنالانأالإ‹هللادنعديعس

ةجحلاهيلعتماقنإ‹فلكملاىلع:يأ۾بجتنممو

‹ىلاعتهللاركذنممدقتامك۔مهترصنومهتبحم:يأ‹مهتيالو

‹نآرقلا:انهدارملا«هباتكيفهتاذلدوجولابجاو«هنعربخأ:يأ

‹اهوحنو‹ليجنإلاو‹ةاروتلاك.ةيلاخلاهبتكنمباتكلكاذكو

لّشسّرلاوءايبنألانممهلاشمأو«ىسيعو«ىسوُمو‹ميهاربإك‹مساب
‹امهوحنو‹ليئاكيمو‹ليربجك.ةكئالملانموأ‹(مالسلامهيلع)

‹دودخالاينمؤمو‹فهكلاباحصأو‹نوعرفلآنمؤمك.ةفصبوأ

نيرجاَهُملانمولولانوقباُسلاو»:وحن.هنعضارهنأوأ

هبشأاموأ«ىر€مَعهللايضرناَسحايمُهوُعبتاَنيِذلاوراَصنألاو

لاشمأيف«ر4ىنسُحلاهللاَدَعَوالكول:ىلاعتهللالوقك‹كلذ
نممعأیرتامك۔اذهو‹مهناميإلوبقىلعلديامم‹كلذ

تبثنملكلماعهنأل4لوألا نمءيشيئ4.ةفصوأمساهلتبث

ارم«كهلالوسرناسىلعكلذناكوأ‹ةيوامسلابتكلا

‹نوضاملالُسرلاوءايبنألااذكو‹كدمحم:انهلوسرلاب

نمؤُمهنأدحأنعمهنمربخأنمف‹یسیعو«یسومو«میهاربإ:لٹم
يفنوقداصلامهنإف‹كلذهبشأاموأ,ةنجلالهأنمهنأوأ«ةقيقح

.١٠٠:ةبوتلاةروس(١)
إ۰:ديدحلاةروس؛٥٩:ءاسللاةروس)۲(

2۳



ربخملاءالؤه:يأ‹مهو«هنعربخملالاحلوحتتالو‹مهرابخأ

نع‹مهلاوقأومهلاعفأومهلاوحأيف:يأ.نوموصعملا‹كلذبمهنع
رئابكلاىلعةرخآلاملاعىلإايندلامَلاَعنملاقتنإلا:يأ‹توما

مهف٠سلادارالب«عمجلادارملاسيلو٠(ةريبكعقر
تشبثنماذكو‹مهناميإخسوياممءيشىلعتوملانعنوموصعم

‹هوملعامريغىلإزواجتيالدابعلاملعنكل‹لزألايفةداعسلاهل

لهأبمهنعربعملامهءالؤهو‹صنهيفتبثنملإنوفرعيالكلذلف

.مهتداعسققحتلةقيقحْلاةيالو

افرع‹ةيالولاهذهيفةقيقحلاىنعمو:(كَّط)يليلخلامامإلالاق
تاقبطحرشامأو‹لزألامكُحيفةنجلالهأنمناكنملاهنوك
ةينيدلاةيالولا:لوقنكلذيفف‹اهيفمهبتارمفالتخاىلعاهلهأ

نمنيلصأنماهتوبثو‹ةفصو‹نيعو‹ةصاخو.ةماعيهةيقيقحلا
تبثنم«نايعألانماهلومعموءقيهللالوسرناسلو«هللابانك
.ايهللالوسرنعثيدحلايفوأ‹ىلاعتهللاباعكيفهتداعسركذ

مهعيمجلماعلا:لوألامسقلا:لاقف‹اهماسقأىلعملكتيذخأمث

:يناثلامسقلا:لاقمث؛ءايلوأو٠لّسُرو«ءايبنأو‹ةكئالم:مهو

:لوألاعونلاف‹ةفصو.نيع:ناعونيهوةصاخلاةيقيقحلاةيالولا

تاذلابةدرفماهركذنيعب‹نيعلاةصاخلايهوةينيعلاةيقيقحلاةيالولا

ةصاخلاةقيقحلاةيالو:ثلاخلامسقلا:لاقنأىلإ؛هللاباتكيف

هللاباعكيفةجوزمملاةفصلابفرعدرفلكلةبجاويهوةيفصولا
.هلنييعتريغنمفوصوملاةيالواذهمكحو«ىلاعت
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ىلعناكامامأو«هللابانكيفىتأاممكحاذهف:لاقنأىلإ

نمعمسامك«ةقيقحهبناميإلابجياذهف‹8هللالوسرناسل

كلذىدأتنكل.هعهناسلنمعمسيملام:ةيناثلاةبترملا‹باتكلا

:ةشلاغلاةبترملا«رابخألاوراثآلاةحصبملعلابجوتيتلاةرهشلابهيلإ

الاذهف‹كيهللالوسرناسلنعلدعلالهأةداهشبكلذنمحصام

يرهاظرمأاهلوبقبجاولاةداهشلابذخألانأل,ةقيقحةيالوبجوي

ىلإاعوفرمكلذىدأتام:ةعبارلاةبترملاةرهشلافالخب‹يمكح
.فذحعمهأ.هعمحصيملنملمكحلاديفيالاذهف‹كيبللا

٠يهتومدعبدحألتبثتالةيدارفالاةيقيقحلاةيالولانأملعاو

متاختومبهبابدسدقو‹يحولابالإهيلععلطيالرمأكلذنأل
هريغکرهاظلابًادبعتماييناكلهو«همالسوهيلعهلاتاولصءايبنألا

.معن:باوجلاف؟مهتءاربوقلخلاةيالويف

ةيرهاظلاةيالولابدبعتمييبانأملعاو:يليلخلامامإلالاق
ةقيقحلاملعنمهبصخامالإ‹نيفلكملانمهريغكةيرهاظلاةءاربلاو

.خلا...عيمجللمومعوأرشبلانمصوصخميفيحولاةطساوب

ةيرهاظهتعيرشو‹رشبوهفةعيبللاامأو:رخآعضوميفلاقو
قئاقحڵابو‹ةرمرهاوظلابلوقيوهف‹هتعيرشلةعباتهرابخأو«ةيقيقحو
ىلعلداموقبسامك۔ةقيقحهبمكحةقيقحلاىلعلدامف‹ىرخأ

.هأ.ةيرهاظلاماكحألابهيفمكح‹رهاوظلا

¬



مث.لوسرناسلوأ‹«باتكنمةقيقحصخشةيالوتحصول
وأ‹ىنزلاك‹دحهيلعهببجياموأ‹هرفكهببجيامثدحأ

:لوقنف؟هيفمكُحلاام‹رهاظلايفنيملسُمْلانمةجحوهنمبراح

لتقيو‹مجرلاهيلعبجونإ‹مجريفةيرهاظلاماكحألاءارجإنمدبال
هللامكُحنألةيقيقحلاةيالولاىلعهتاذءاقبإعم‹ةجحلابراحنإ
عطقنو‹ةرهاظلاةعيرشلابعيمجلاىلعمكحهللانكل.هيفلوحتيال

كيلإدتريامردقهتيالويفكشلازوجيالف«ابئاتالإتوميالهنأ

.كفرط

الو‹كلذهلعفبىضرينأهلزوجيالامك:يليلخلامامإلالاق
‹ىلاعتهللادنعةيضرمةيصعملانوكةلاحتسال‹كلذلعافهنأب
ثيحنميداعُيالو.هلاعفأثيحنمىَلاَوُيالف‹ًاقحمهنوكةلاحتسإل

.راصتخايهأ.هلام

وانممهريحصلملتمثنموا

الاىلعةينننيل.فتّجرخأقمريع

ادرفمهصاخشأثيحنمال«رڳادُجُسعكرمهارتمهنيُءاَمَحْ

.اهلهأيفدودحلاماقأدقكهنافهمکحمهنملکلنإف«ادرف

الهللاماوتوسعتنملعفخااکحرصیداغواوو

.٢۲:حتفلاةروس(۲).١۱۱:نارمعلآةروس(۱)

۳



‹هللاءاشنإنايبنمديزماذهليتأيسو‹دحأيفىفاختتالوفلتخت

ةيالوتملعثيحنم:يأ‹كانهنم:يأ.(ءافلاحتفب)مثنمو

ىلعوأ٠باتكلايفةداعسلامكحهلتبثنماهلومعمنأ«ةقيقحلا

عمج-داصلاحتفب)ةباحصلانأبنقيتت:يأ«ملعت‹كلوسرلاناسل

نعلقنو‹اذهالإةلاعفىلعلعافعمجيالو:ليق«(بحاص

؛ردصملصأللايفوهو٠باحصألا:(حتفلاب)ةباحصلا:يرهوجلا

باحصأىلعقلطأ‹ردصملصألايفةباحصلا:ءاقبلايبأيفو
يفلامعتسإلاةبلغباهنوكل.باحصألانمصخأاهنكل‹كيلوسرلا
‹اهيلإيباحصلابسناذهلو‹مهلملعلاك‹كلوسرلاباحصأ
تناكنإويهو.ةبحصلانمقتشم‹بحاصلاوباحصألافالخب

نمآنممهو«تلاطاَمَلاهصصخفرعلانكل‹ريثكلاوليلقلامعت
ىلعوهوهبعمتجإنمف‹رافكللجرخم:لبق8٠هللالوس
طارتشإك‹سنإلاينمْؤُمِبصاخوهلهو‹ايباحصىميالف«هرفك
زيممريغنإو‹لفطلاونجلاونيؤُملخديف«ماعوأضعبدنعغولبلا
.الحيحصلا؟ةبحصلامهلمشتفلخادةكئالملالهو‹نالوق

يفةوبنلادعبييبنلايقلنموه‹يباحصلامث:ءاقبلاوبألاق

موتكممانبإكىمعأولو٠كلذىلعتامو«هبانمؤمةظقيهتايحلاح
نموأ‹لافطألانمههجوحسموأ«قيميبنلاهكنحنمم«هريغو

.نيبیصننجدفوک‹رشبلاسنجريغ

مسايفهلوخد‹"ةباغلادسأ":هباتكيفريثألانبالكشتسإو

هنأىلعءانب‹اهريغوءارسالاةليلةكئالملانمهيقلنمكو.ةبحصلا

۲٢۲-



نودعامتجالابمهضعبربعدقو‹نوققحملاهيلعو.ًاضيأمهيلإلسرم

نمةبحصلايفلخديالف«زيمتلابفاصتالاطارشأباراعشإ,ءاقللا
مهلسيلو‹ةيؤرمهلذإءههجوىلعحسموأ‹لافطألانمهكنح

‹اهريغوأءارسإلاةليلهباوعمتجانيذلاءايبنألااضيأهبجرخو«ةبحص

امال«فراعتملاعامتجإلادارملانأل‹ةكئالملانمهبعمتجانمو

.هأ.ةبحصلاةبترنملجأمهماقمو‹ةداعلاقرخهجوىلععقو

نمفنصملارايتخاتفرع«ءاقبلايبأنعلقنامتعمساذإو

نم«انمؤُمضرألايفهبعمتجاو«هللالوسربنمآنم:نتملايفهلوق

مهنأةلمجمهلك:انلوقو‹دييقتلااذهبنوجراخلافطألاوةكئالملانأ

دصقالةيالولاهذهو‹ةقيقحلاةيالولهأنم:يأ«ةنجلالهأنم
اهنأل‹هللادنعنمْوُملاالإاهيفلخديالو‹جراخلايفهتصحىلإاهيف

تحةاريخمت)الديلاکدةلمجلاةيالونم

هنريىلعلدةأرمك"يواضيبلا"يو

هللاناكو»:ىلاعتهلوقک.َرطعاطقنإىلعلديملو‹ىضماميف

حوللايفهللاملعيف€متنبليقو«ر€ًاميحراروع
:يأ« سانلِلتّجرخأل:مدعاممألانيباميفو ظوفحملا

اھلترهظ
مُهاَرتمهيبُءاَمَحُررافكلاىلعُءاَدِشَأُهعَمَنيِذَلاَول:ىلاعتهللالاق
E

١۱۱:نارمعلآةروس(۱)
.٤:حتفلاةروس؛٠١۴‹٥:بازحألاةروس٠:ناقرفلاةروس؛٠‹١٩:ءاسنلاةروس(۲)

۲۱۳

 



مهفصو.يدمحم:يأ.4ُهَعَمنيدوا«نر4ًادُحُسًاعُكر
ىلعلاداذهو4٠رافكلاىلَع»ل:ةظلغلاوةدشلابىاعتوهناحبس

نوزرحتياوناكمهنإ:ليق«هلوسروهللافلاخنَملةوادعلاوةءاربلا

لدياذهو‹مهنيباميفةمجرلابمهفصومث‹مهبايثمهسمتنأمهنم

رفاكلالعجتالمهللا":ةىلاقكلذلو‹ضعبمهضعبلمهتيالوىلع
تفتال:يأ‹ادرفادرفمهصاخشأثيحنمالهبحأفادييلع

نملالةدحىلعدحاولكنيدرفنممهصاخشأيفةقيقحمهتيالو
هيفلاقوأ‹.باعكهيفلزنهنأةرهشلاقيرطنمهلكلذو‹حص

‹همكحمهنمدحاولكلنإف,ةقيقحلاةيالولهأنمهنأ«يلوسرلا

‹رهاوظلابيداعيويلاويكعهنأمدقتو.ةقيقحلابوأرهاظلاب:يأ

دودحملاماقأدق‹8هنإف,ةقيقحلاةيالونمهنأهيلعليلدلالدامألإ
نرلدودحناف«حاضيإىلإجاتحيالففاخريغاذه‹اهلهأيف

نيبمكحتلقَحلابباتكلاكيلانلرنأانإ>:.یلاعتلاق‹مهيفتلزن
اف»بلاقو٠»€ًامييصخناحلنكتلوهلاَكاَرَأاميساغل

ءالؤهنم«سرچمهنيَرَجَشاَميفَكوُمُكَحُيىتحنونمؤُيالكبر
اًميفل٥ەومكحيملنإ,نامسيإلامهنعىشنإنيذلانمونوال
:الاقوانشغنمانمسیل":8لاقو‹4مْهنيَبرَت

راصنألاباوصوتسإ":هكلاقو«مر"يلصوقلنماتمسيل

محر":يلاقو‹ر"يتبيعراصنألا':#8لاقو٠ر"اريخ
.١٠٠:ءاسنلاةروس(۲).٢۲:حتفلاةروس(١)
.قحلملارظنا(٤).١٠:ءاسنلاةروس(۳)
.قحلملارظنا(1).قحلملارظنا(۵)
.قحلملارظنا(۷)
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يبألآىلعلصمهللا":$8لاقو‹ىر"راصنألاءاسنهلا

كمعةنبإهللامحر":هحاورنبهللادبعلكهلوقاذكو«٠ر"ىفوأ

يشميرذابأهللامحر":$8لاقو‹"نيدلايفةهيقفاهتدجودقو
ریسیت":يفدجويامكو٠سر"هدحوثعبيو‹هدحوتوميو‹هدحو
:لاقهنأ‹عَلوسرلاثيدحنم‹"لوصألاعماجىلإلوصولا
‹ىرخأةياوريفوء"رانلايفاَمهببذعُيوهف؛نيلعنلغونالفتام"
بنطأفسأبلاديدشةظيرقةوزغيفنيملسُمْلانملجرناكهنأ

٠"رانلالهأنمكلذ":$8هللالوسرلاقف؛هحدميفنوملسُمْلا
دهشأ":كيبنلالاقف‹هسفنلتقفجرخنأثبلامف«هنماوُبَجَعَتف

ىضماميفوءىصحُيالاذهىلعمالكلاو‹"هلوسروهللادبعينأ
اذإف‹›4ٌديهَشَوُهَوعمّسلاىقلأوأبلفهَلناكنَمِلل:ةيافك

.تملايفامتفرعاذهتفرع

‹ادارفإوةلمُج مدقتامك۔حرصو«ضرعو‹ىداعو‹ىلاوو
امهف:حيرصتلاوضيرعتلاامأو مدقتدقف ةءاربلاوةيالولاىنعمامأف

‹ازاجمالوةقيقحىنعملاديفُيالظفلبنايتإلا:ضيرعتلاف٠نادض

:متاحنبيدُعلهءادرشرفدقويهلوقك,هيلإةراشإلابهديفينكل
زيحيفىنعملازربينأحيرصتلاو«مر"هومركأفموقميركمكاتأاذإ"

هنيدلدبنم":8هلوقک«لیوأتىلإجاتحيالثيحب‹روهظلا
.ر"هولتقاف

.قحلملارظنا(۲).قحلملارظنا(۱)

.۳۷:قةروس(٤).قحلملارظنا(۳)
.قحلملارظنا(١).قحلملارظنا(٥)
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نعراع‹ىنعمللصلاخظفلبنايتإلا:حيرصتلا:ءاقبلايبأيفو

.هأ.ليوأتلاالوزاجملالمتحيال‹هريغتاقلعت

ةقيقحظفلهلعضويملامبدوصقملاماهيإوهف:ضيرعتلاامأو

ريغودوصقملاىلعةلالدللحلصيامنمضتينأوهو.ازاجمالو

.هأ.حجرأومتأدوصقملابناجبهراعشإنأالإ‹دوصقملا

:يأ۽هتريسعبتتنمىلعنيبرهاظوهلب:يأ۽ىفخيالامك
:يأ‹فلتختالهللاماكحأو‹ىلثملاهتقيرط:كهتريسو‹اهبلطت

يهف.ةفلتؤُمةقفتُمىلاعتوهناحبسهماكحألب‹اضعباهضعبفلاخيال

دحأنعرخأتتال:يأ‹«فلختتالو‹ءاوساهيفمهو‹دحألكىلع
يمكُحخ":يهلوقبكيهانو‹نيرخآقحيفتبثتو‹نيفلكمللانم
:يأ‹نايبديزماذهليتأيسو٠ر"عيمجلاىلعيمكُحدحاولاىلع
.ةمامالاركذيفةمتاخلايف

٠هبل
ge

 

‹مالسإلالوأيفسانلانأملعاو:هللاهجر)لدعلابحاصلاق

رهاظبةلادعلاروهظف.تانايدلاريغتتو‹تانامألالتختنألبق

٠لودعمهلكنوملسُمْلا:يظرباطخلانبرمُغلاقامك«مالسإلا

اذهف«بسنوأ«ءالويفانينظوأروزةداهشبهيلعًايرجملإ

مهيفتشفو‹قطررمُغدهعىلعةنامألاتريغتاملف‹لصألاوه
.قحلملارظنا(١)

٦۲۱-



دقوسالاحبصأ,ةنتفلاتعقواملف‹نيكزملامهلثدحأ,ةنايخأا

امبسانلاذخأو‹ثحبلاوفقوتلابجو‹مهتانامأومهدوهعتجرم

نبهللادبعل8يهللالوسرلاقامك٠نوركنيامنوعديو‹نوفرعي

٠"؟مهتنامأوسالادوهعتجرماذإكبفيك":صاعلانبورمع

عدتو|فرعتامبذخأت":يلاق‹هللالوسرايهبينرمأتام:لاق

عسيكانهفء"توماكينيىتحةرجشلصأبضعتنأولو«ركتتا
يففقوتيملامهعسيف‹لاقملابوألاعفلابلبقيملامفقوتلايماعلا

ينيد:لوقينكلو«مارحلاكهتنيوأ‹نيمرجملاىلوتيوأ‹نيملسُمْلا
الونيدعيملنملاذهو‹نيملِسُمْلالوقيلوقو‹نيملسُمْلانيد
نيملسُملاةلاقمىلإهعلاقمنععجريىتحهعسيالف‹نيدتنمامأف

هنمدهاشتنملك:مهو‹صاخشألاةيالو ةيالولانمو؛ادصق
‹ثالثلالمجلابرقأاذإكرشمْلاف‹ىفومهنأةجحلاتماقوأ«ءافولا

هللالوسرًادمحمنأهللاالإهّلإالنأةداهشيهو«هتيالوتبجو

٠حيحصلاىلعةريبكثدحيملام«هللادنعنمقحهبءاجامنأو

‹ةيالولانمو؛انبهذميفلخدو«هبهذمنمجرخاذإ‹فلاخملااذكو
ةلمجلاةيالو:ماسقأةئالثةمسقنماهنأمدقتهنأل‹اهماسقأنم:يأ

مسقلاو»امهيلعمالكلامدقتو‹ةفصوأمسابهيلعصوصنملاةيالوو

ريغ:يأ‹(صخشعجج)صاخشألاةيالو:وهو‹اذهثلاثلا

مهوهنيدبهَلءافولاهنمدهوشنملك:مهو‹هيلعصوصنمأا

يفمهتمئأونيملسُملاءاملُغمُه:ةلمجلاف؛دارفإو,ةلمج:نامسق

‹نيمدقألايف‹ةديبُعيبأو«ديزنبرباجو«سابعنباك‹نيالا

۲۱۷



مويميكحتلاننيركنملاكو‹نيبملاقحلاىلعرادلاموينيبراحملاكو

‹ليحرلانببوبحمك.مهلالضقرفلاىلعنيركنملاكو‹نيفص
‹ىلاعتهللارمأبنيمئاقلانيبوصنماةمئألاكو‹نيعمجأ1وديعسيبأو

٤بعکنبثراولاو‹ادنلجْلاکو«بهونباو«رمغو«ركبيبأك

امأو‹نيعمجأاطرهينبو.متسرنبنهحرلادبع‹برغملاةمئأكو

لكاذكو.(امهنعهللايضر)يليلخألاو«ناهينيبأكف«نوران
مهلاٹمأوءالؤهف‹مهرثأعبتاو«مهقيرطىلعىشمو«مهوذحاذحنم
‹مهنمقحلالوبقو‹مهتيالوالإةرهشلابةجحلاهيلعتماقنمعسيال

مايقدعب‹مهتلمجنموا«مهنمدحأنم«نيدوأ«يأربًاربتنمف
ءاملُغنمناكنملكاذكهو,للابذايعلاو)كله,هيلعةجحلا
نمةءاربلازوجيالهنإف‹الثمنيرصاعملانم.ةفصلاهذهبنيملسُمْلا

نموهف:دارفإلاامأو؛نيدبالو‹يأربهنعفوقولاالو‹ملاغلا

عم‹تايهنملاكرتو٠تابجاولالعفنم‹هنيدبهللءافولاهنمدهوش

فرعيالهفرعنموهو«هتيالوبجتهنإف‹غيزلانمهداقتعإةمالس

‹لمعلاولوقلايفًاقفاومناكو«ريخبالإهنععمسيالو«ريخلإهنم

:ليقو‹حيحصلاوههتيالوبوجوبلوقلاوءطقفلوقلايفولو:ليقو
ليطعتىلإيدؤياذهنكل‹سفنلابيطتىتحهبراظتنإلانمدال
ىتحةيالوالف‹هداقتعإيفغيزبمهتأنإامأ‹اهعبتياموةيالولاقوقح
قدصتو«مارحلاتيبلاجحو‹ماصوىلصولو‹كلذنمهتحاسًأربت

تابودنملانمتاعاطلافانصأبيتآو‹ماتيألاوءارقفلايفهلامب

نعًالاضمادام«هبرنمادعُبالإكلذهديزيالهنإف‹تاضرتفملاو

۲۱۸



هاوهلًاعبتُم«هاوشعًابكار,ىلثملاةقيرطلانعًابكان«هداقتعإيفقحا
هناحبسهلأسن‹ةمادنوةرسحهيلعكلذامنإو‹ةماركالوةيالوالف

.همركوهنمبلطابلانمانرهطينأ

دلال‹ةدلبوأةعقببترهظاذإنايدألانإ:اولاقكلذلجأنمف

موكحمرادلاناف‹لالضلانايدأنمءيشبمهتأنملناحتمإلانم

عبتيهف‹اهيفةرهاظلاةريسلامكحبوأ‹اهينكاسمكحباهيلع

ةيالوماكحأنممسقاذهو‹اهيلعبلغألامكحب:ليقو‹اهكلامل

ةثالثدحأبةجحلامايقفومهنأبةجحلاتماقوأ يتأيسو-ةضيبلا

ملاعلايفو‹نيملاعةعيفربوأاهلعفاداليتلاةرهشلابامإ:رومأ

عوفرملاةيالوبجتف,ًاقلطُمهتعيفرلبقتهنإ:ليقف«فالخدحاولا
لاسولو:ليقو۽بجولأسولف‹هلاستملامزوجت:ليقو«هتيالو
ةجحلااهنأل‹نيملاعةعيفربالإاقلطُمال:ليقو‹ةبجاوالةزئاجيهف

ةيالولاماكحأبملعلايفلُجّرلاةلزنمتلزننإةأرملالهو.ةداهشلايف

كلتبتلتنإرحُلاكدبعلالهو«نالوقالمألُجّرلاكنوكتةءاربلاو
‹اضيأنالوقركذامعيججيفةأرمّلالغمةمألالهو«نالوقةلزنما
نوكيالءةءاربلاوةيالولاماكحأبهلملعالنموهوفيعضلاامأو

نوكيملاعلانعفيعضلاعفرنإلهو«ملاعلانععفرنإالإةجح

ملاعنعناعفرينيفيعضنمدبلوأ‹زوجتوأ,ةيالولابجتفةجح
ةربخلا:ثلاثلامسقلا؛تالوطملابهيلعفكلذطسبدارأنمو«نالوق

اهيلعمالكلامدقتدقو‹رايتخإلايه‹(اهمضوءاخلارسكبيهر)
.ايفوتسم

ت



نوكيىتح‹مهتءاربوصاخشألاةيالونمفيعضلاىلعسيل
ةيالولاماكحأنم‹هلهجعسيالاموهلهجعسيامماكحأباملاع

نمةلزنملزنيىتح«هلةنُجةلمجلاةءاربوةلمجلاةيالوو‹ةءاربلاو

.ةءاربلاوةيالولاماكحأيفةجحنوكي

ةيرهاظلاةينيدلاةيالولااذهىلعو:هلمالكدعبيليلخلامامالالاق
نألاحمو‹هانققحامكرظنلابءارصبلاىلعالإبجتالةيرظنلا

نكل«ءاملعلاىلعالإبجتاليهاذإف«هلملعالنمًاريصبنوكي

امكملعلااذهبملاعلكىلعلب«ملعلانمنقبملاعلكىلعال
ىلعبجتنمىأراذإفيعضلاف:تلقنإف‹ةدعاقلاهذهيفهانررق

:لوقأف؟هقحيفمكُحْلانمهلنوكيامف‹ةيرهاظلابهتيالوءاملُعلا

اهتءاربو‹ةطيرشلاو‹ةلمجلاةيالوو‹نيدلافوقويففيعضلاةمالس
؟ةيالولاهذهىلوتينأفيعضللنكيململو:تلقنإبف«ىفكو

.هأ.اهيفطرشوهو‹رظنلالهأنمسيلهنأل:لوقأف

مدقتملانيكرشملافانصأنمفنصيأنم:يأ‹كرشملاف

فرتعإ:يأ‹رقأاذإ‹ةيوستلابوأدحجلابهكرشناكءاوس«مهنايب

ريغنوكينأطرشب:يأ‹هتيالوتبجو‹ثالثلالمجلابقدصو

‹هتیالوتّبجو«ؤزهلاليبسىلعهرارقإهنمراجالو‹اهيلعهركم
ةيالولاماكحأبًاملاعهنوكطرشب‹كلذهنمفرعنمىلع:يأ
‹هيبأةيالوبىلوتملالفطلايفو‹انهيليلخلامامإلازاجأو‹ةءاربلاو
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انهو‹فيعضلاوملاعلاكلذيفكرتشيهنأ:لاق‹يأرلاةيالوغلباذإ

:ثالثلالمجلا:يأ‹لماتيلف‹يأرلاةيالويففيعضلاملاعلااهكراشي

نمقحهبءاجامنأوهللالوسرًادمحنوهللاالإهِلنأةداهش

نهنأل۽نهو:لقيملو‹يهو:نامّلايفلاقامنإو‹هللادنع
اضيأو‹ةلمجلابنهنعباحصألاضعبربعاذهلو‹دحاولاءيشلاك
:بيطلاوبألاق.ءاغلبلانعاذهلثمدرودقف

تاموسميهوليخلاكلتف

نمقحهبءاجامنإو:لوقتنأكلنيأنم:تلقنإف‹تيبلا
هللاالإهّلِإاللوقىلإسالاوعديتيبلاو.ةلمجلانمهللادنع

امنأ«نيدشارلاءافلخلانعالو«هنعدريملوهللالوسرادمح

٠لاقەهنأيهنعتندلق:تلق؟هللادنعنمقحهبءاج

اَلالوسرينوهللالإهلالنأةداهش«عيرأبنميىتحدبعنم

بوجوىلعاوعججأدقانباحصأنإفًاضيأو«ىر"قحابتثعبينأو

.كلذبرارقإلا

هّلإالنأداقتعإلاورارقالابكرشلانمجرخيامنإو:بطقلالاق

.هأ.قحهبءاجامنأو«هللالوسرًادمحنأوهللاالإ

نييمألایتآلوسرادمحنأمعزدوهيلاضعبنإ:"ليلدلا"يفو

نماجورخ«قحهبءاجامنأو‹رارقإلابنوملسُمْلارمأف‹مهريغنود
٠.قحلملارظنا()
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نيؤنالالاَمَول:ىلاعتهلوقو‹ًاضيأثيدحلابلدتساو«مهتلالض

تدملامدنتملالوقو«اقلانباتاوو

"دعاوقلا"ك٠برغملالهأبتكهيفعبت‹حيحصلاىلع

.هريغو٠"عضولا"و‹"هشماه"و‹"هرصتخم"و

٠مالسإلاىلإكرشلانمعجرنمةيالوو:"ةينونلاحرش"يفلاق

٠رهکفلسدقاممهلرفغُياوينإاوُرفُكَنيِذْلللفل:ىلاعتهلوقل
ملو.هأ.عطق:يأ«مر"هلبقاملٌبُجمالسإلا":كهلوقو

.هریغرکذی
لخادةيالوبجتو:ِهبَهَذيف(هنعهللاىفع)بطقلاةرابعامأو

وأ٠حيحصلاىلعةريبكثدحُيملام‹فلاخُمديبولو.مالسإلا

.ها.نالوقمهنماربيىتح‹ةروجلاروهظدعبلخدنإ‹هيففقوي

ىلإبيجتسملاف:"فنصملا"لوقدنع"دعاوقلاشماه"يفو

لولحلبقتامنإف‹يصاعملاعيجوكرشلانمجراخمالسإلا

ءيشيفطيرفتوأثدحهنمنكيملام‹ملسموهفهيلعضرفلا

بيجتسملافالخىلعمويلابيجتسملانأ:ليقدقو‹ضورفلانم

نمةءاربلابنيديىتحىلوتيالهنأ:دارأ‹كيلوسرلانامزيف

اذهبحاصدارأ:يأ‹ىلوديالهنأدارأ:هلوق‹خلإ...ةربابجلا

امهمالكهأ.ليقبهاكحكلذلو,هدنعحوجرمهنأكو‹ليقلا

.لماتیلف
.٨۳:لافنألاةروس(۲).4٤۸:ةدئاملاةروس(١)
.قحلملارظنا(۳)
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ذوخأمنكيملنملوألابزحلا:هترابعف‹يليلخلامامإلاامأو

يفف‹ملسأكرشمو‹غلبيبصك.ةقفاوملاهلتحصو‹ىضمامل

مهبرظتني:اهيناث؛لاحلايفمهتيالو:اهادحإ‹لاوقأةثالثمهتيالو

:تلقنإف:لاقىتح؛ةيئافطصالاةيالولايفليقام:اهلا؛لامعألا
امأو:تلق؟لوعملاكدنعهيلعلهو‹لوألالوقلااذهيفىرتامف
هيفةجحلانمو‹رشثألايفروهشمهنأامك‹رظنلانمجراخريغفوه

النأىلَعكنعيَيتانمؤُملاكَعاَجاذِإيبااهياي:لاعتهلوقلقت

نتيالوَنُهَدالوُأنلتقيالوينيالونقربالونيشللابنكرشي

نهعيابففورعَميفكنيصعيالونهلجرأونهيديانيبةنيِرتفَناتھ
‹ةيالورافغتسالاو:ليق٠ر4ٌميِحَرروفهللاَنِإهللاَنَهَلرفغتساو

دعبةضيرفعيضيملو‹مالسإلامكحاهنملكلتبثثدقفرظنلانمامأو

نمناميإلاىلعرفكلابلغينلو«ةنامألاهبلواف«ةنايخبمهتيملو
ناكل.لدبُمريغكلذىلعتامولو.هاضتقمبنادوهاضترإهسفنل

هنأو‹لوألالوقلااذهىلعلومعملانوكينأامأو‹امزجةنجلايف

برعلافالحأوبارعألانمىفتكإ‹يييبنلانإ:لوقأو
عمنوكلاو‹هلهأورفكلاةقرافمريغادحاومزليملو‹نيتداهشلاب

الولقأالونيرهشهميالورمأيفدحأبرظتنيملو‹هلهأومالسإلا

ُةيلَعدَماَعاميىفوأنموهيسفتىلعثنياَمَنإَفثكتنمفل<رثکا
ىلإةراشإهيف٠حيحصلاىلع:هلوقو«٢ر ًاميِظَعارجهيتيوسفللا

١٠:حتفلاةروس(۲).١٠:ةنحتمُملاةروس(١)
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.انبهذميئلخدوهبهذمنمجرخاذإفلاخملااذكوءنيرخآلانيلوقلا

ىلعهتيالوبجتهنإف‹هفالخلِهتيالونمعنميملاذإ:يأ

دازو‹كرشُّمْلايفامك.ةمدقَتُمْلالاوقألاةثالثلاهيفو‹حيحصلا

الف‹ادهتجُمانيدتُمناكاذإامأف«ًادلقُمهنوك:وهوًاطرشبطقلا

اذإفلاخملاةيالوبجت:هترابعو؛اهنيعبكلتهتعدبنمبوتيىتح

وأادهتجُمناكنإو‹رذعللعطاقريغًادلقُمناكنإ‹انبهذميفلخد
‹ةدحاوةدحاواهبنادةعدبلكنمبوتيىتح«الف‹رذعللاعطاق

.هأ.ةلاسربولوهنماهملعينملكدنعاهيفًاطخلابفرتعيو

هنأل«لاكشهيف«لإ...هنماهملعينملكدنع:هلوقنكل
نمالعإهيلعلب«همالعإهيلعسيلف«اهيلعهعبتيملو«هنماهملع
عدتبُملاناكنإو:"دعاوقلا"ةرابعو؛رثألايفاذكه«اهيلعهعبتإ
نمىلإبهذينأهلدبالف,ةبوتلادارأف‹هلبيجتسافهتعدبىإاعد

٠كلذنمهللاىلإباتهنأو٠لالضهيلإهاعديذلانأهفرعيف‹هاعد

مهدروهتبوتمهفرعومهيلإلصومهرثأفرعيثيحباوناكواولاغنإ
.خلإ...كلذليبسفاولبقنإف‹مهتلالضنع

رادلانأل,ًالاجإةيعرلانمهتحتنمولدعلامامإلاةيالو:ةيالولا
ىلعصاخشألاةيالو:يأ‹ةيالولانمومالسإولدعرادذئنيح
:يأ‹لدعلامامالاةيالو‹ًاينيعابوجو:يأ۾بجتيتلا‹حيحصلا
.هلهجعسيالهنأهبرثألاحرصيذلاوهو‹رصاعملا

نمدُبالذإ‹هتيعرىلعكلذبوجونكل:يليلخلامامإلالاق
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ترهظنإسكعلابفًالإَو‹هتمامإتعبثنإًانيدهتعاطمازتلإ
ا.هتوادع

سانلانمهمكحهيلعتبثنم:يأ‹ًالاهجإةيعرلانمهتحتنمو

.صوصخمدحألنييعتريغنمةلمجلايف

راديهو‹اهيلععمتجملاةيلدعلارادلايف:يليلخلامامإلالاق
‹مهنمكلذحصاذإف‹ةماقتسإلالهأنيدباهلهأيمستملاةمامإلا

‹نتفلاتدمخنإو‹ننّسلاترهظف‹لدعلاباهيفماكحألاترجو

ذئنيحرادلالهألف‹همكحهلنموأ‹هيلععمتجملامامإلامكحي

مهلزوجيف‹ةلمجلايفرهاظلامكحلاب ليقاميف-ةضيبلاةيالوتبلت
يفلاقو؛رافغتسإلاوءاشلانميلوللزوجيام«ةلمجلاثيحنم
اهلهألهديو‹ةرهاظهتمامإتناكاذإلدعلامامإلاراد:رخآعضوم

نادو‹ةلبقلالبقتسإنملكنإ:اهدحأ‹لاوقأاهلهأيفف,ةرهاق

ملاذإ:لاقهنأالإ‹لوألا:اهيناثو؛هتيالوتبجو‹مامإلاةعاطب

ةقفاوملاىرينملوقىلع.ةلبقلالبقتسإو‹مامإلاةفلاخمهنمملعي

لهايزيفهآرنملکىلوديهنإ:يبرغملالوق:اهعبارو«لوقلاب
الإةيالوالهنإ:لاوقألاسماخو‹مهلةفلاخُمهنمرهظتملو«رادلا

فالتخاإلاو.اهيلعلوقلاىضمدقو‹ةيئافطصالاةيالولاطورشةدايزب

.ها.ًاضيأةمثوهامكانه

‹ضاقو‹لاوك«دالبلايفدابعلاىلعهؤانمأف‹مامإلاناوعأامأو
‹داسفلالهأةيلوتهلحابيالهنأل‹نولوتيمهنأ:امهدحأ,نالوقمهيفف

٢۲۲-



هركاسعامأو‹دابعلانممهريغكمه:لوقو.ةيالولايفهلعّبتمهف
‹لوقلاضعبىلع‹ةلمجلايفنولوتيمهنأ:لوقلامدقتدقو‹هدونجو
ىلعلدعمكاحلكلدعلامامإلابقحليو‹مهدارفإثيحنمال
:انلوقو‹لدعلامامإلاةريسبراسنإ‹ةعيبهلتبثتملولو‹حيحصلا
ىلعيراجلاهمكحببسب:يأ‹مالسإولدعرادذئنيحرادلانأل
مهلا':$هللالوسرلاق«ةمذلهأوأاقاسفاهيفنأولو«اهلها
‹هللااهملاس«ملسأ":8كلاقو«ر"نيرجاهُمْلاوراصنألامحرإ
ىلإرظنيالو‹ةلمجلايفةيالوهذهنأمولعمو‹"اهلهللارفغ‹رافغو

مكحنأىضمدقو‹ةقسفلانماروهقم.مامإلامكحتحتناکنم

٠يليلخلامامإلاهيلعصن٠بلغأللوأ‹اهنكاسلوأ‹اهكلاملرادلا
لمعتتناكيلاةيرقلانمُةاََجَنَول:ىلاعتهلوقبهيلعجتحإو

نيبتيبهنأل٠لارطوللتيبىلإتفتليملف‹ر ثئابخلا
اوناكمّهنِإل:لاقثيح‹قسفلابةيرقلاىلعمكحلب«‹مهينارهظ

اهيفرهظنأب‹ةيطالتخإرادلاتناكنِإو‹مر4َنيِقِسافءوُسموق

الإلوميالف«ةرهاقلدعلالهأدينكتملو‹كرشبوألالضبنيدت

نمبلطتماكحأرايدللو‹لمعلاولوقلايفةقفاوملاهلتحصنم
.اهناظم

نم:يأ«ةيالولانمو؛نينمْوُمْلالافطأةيالو:اضيأةيالولانمو
تتبثنم:يأ‹نينمَؤُمْلالافطأةيالو‹صاخشألاةيالو:يأ‹اهماسقأ

‹اهمكُحمدقتمْلاةيالولاماسقأنمهجويأب.مهتاهمأومهئابآةيالو
.٤۷:ءايبنألاةروس(1).قحلملارظنا(١)
.٢٤۷:ءايبنألاةروس(۴)
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:لوقو‹ةقيقحلاةيالومهئابآلتتبثولو‹رهاظلامكحبةيالواهنكل
مامت":كيهلوقلحصألاوهو,ةقيقحلابهدلوىلوتيةقيقحلايلونإ

مهتيالوتوبثو.(لكَلا)ميهاربإهدلويف‹"ينُبايةنجلايفكحعاضر
«نر€ناَميايمُهَعيرْذمهواونمأنيِذْلاَو»:لجوزعهلوقل‹عبتلاب
هنيالويفاوشلتخاو«هيبأةيالوبيلوتملادلوةيالوىلعءاملُحلاقفتاو

اذإ‹اهمالسإىلإهرجتاهنألاهتيالوبىلوتيهنأحيحصلاو«همةيالوب

كلذكف«يلوتمهوبأواهوتعمغلباذإهوتعملاو‹كرشُمهوبأوتملسأ

هتيالوىلعیقبیهنإف«اهوتعمهنوكلبقايلوناكاذإامأو«عبتلابىلوتي

‹هدبعوىلوتملاىلوميفاوفلتخاو‹اهوتعمنوكينأدعبملقلاراسكنإل
نإ‹هديسلالهيبألعبتهنأىلإليمييليلخلاخيشلاو«نيلفطاناكاذإ

ولومالسإلايفناوبأمهلناكنإهتدابعومالسإلايفبأهلنكي

نکیملنإو‹قرفالوهتيرذمهنألهمكحةيالولايفمهلف‹اكولمم
مهئابآلاعبتعضوملااذهينونوکیالف,ماالوبأمالسإلايفمهل

مهلحصيالو«رشالوريخهنمرديملنممكحيفمهنأل‹نيلوهجملا
نممهلاميف‹مالسإللعبتمهنأل‹نيكرشُماوناكولمهئابآلعبت
.هأ.ماكحألا

٤رهاظلاوهومهديسلعبتلابمهتيالوحصي:"يبرغملارثألا"يفو

‹عبتلابيلوتملاغلباذإف‹ادوهشمعبتلابمهتيالومدعبلوقلاناكنإو

.اهنعهجورخبجويامهنمعقيملام‹هتيالوىلعقابهنإ:ليقف

سكعلاوأىلوتيفاهبجومهلتبثيىتح‹هريغكهنعفقويهنإحصألاو

.٢۲:روطلاةروس(١)
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نمدحبراصاذإ‹ناتباثنالوقلاف‹غولبلالبقباغولف‹هنمًاربيلف

هؤاقبنكميهنأل.ةيضاقةرهشوأنيلدعةداهشوأنسبهغولبنكمي

.هيبألعبتلابايلونوكيفهتومنكميو‹هسفنمکحبهيلعمکحیف

۰ ۵Tv
0

يه۾

قحيفاهلكو«ةطيرشلاو«لاؤسلاو‹يأرلاةيالو:ةيالولانم
ريغيفمرحمثدحيلولانمعقينأكلذو.مالعألاالفاعضلا

عسوتيهنإف‹هيلعمكحلافيعضلاملعيالنكل‹اهريسفتوةلمجلا
هثدحناكنإءهنمةءاربلاطارتشأىلعهالوتيف,هيفماسقألاهذهب

٠هتلزنمهلزنيىتح«هثدحيفلاؤسلاداقتعإىلعوأ«ةءاربلاهببجت

:ةبراغملاامأو؛ةقراشملاةقيرطهذهو‹كلذىلعيأرلابهالوتيوأ

هڵللاويتأيسو«هلاحىلعصخشلانوقبيو‹لعفلايفنوفقوتيمهنإف
.ملعأ

امأ:يأ‹هرفكلرفاكللنعللاوضغبلااهنأمدقتدقف:ةءاربلاامأو
يوغلىنعماهلو‹خلإ...ةءاربلاامأو‹اهيلعمالكلامتدقف‹ةيالولا

امأو‹ءيشلانعصلختلاوةقرافملايهف:يوغللاامأ«يعرشىنعمو
اهتلدأو.خلإ...رفاكللنعللاوضغبلااهنإ:نتملايفامكف«يعرشلا
اهنأل.خلإ...نعللاوضغبلااهنإ:القامنإو‹ةيالولابابيفتمدقت
امك هلذخاذإ‹هدبعنمهللاةءارب:ىلإةمسقنميهو‹ةيالولادض
يفهتلزنمبوهبهملع:ليقو‹هنمهتءاربيههدبعهللانالذخف-مدقت
لاحكلذو‹هسفننمدبعلاةءارب:ىلإو‹(اهنمهللاانذاعأ)منهج

۲۲۸



رهشنإ‹هريغنمصخشلاةءارب:ىلإو«هبرلهنايصعوهبنذلهتفراقم

كلذحصوأ.داقتعإوأ‹لمعوأ‹لوقنمةءاربلاهببجتامهنع

زوجتلهو«ةءاربلاهببجت«امنيلدعةداهشيهو«ةلداعلاةنيبلاب
دبعلااذكو«ةءاربلاهنمذخؤتنمةلزنماتلزننإ‹لدعلاعمناتأرملا

.نالوقةلزنملاكلتلزننإ

رارقإ:بابسأةسخخدحأبذخؤتةءاربلانأو:"ةينونلاحرش"يفو

ىلعهتدهاشموانيدًاطخلاذاختإيو‹ةريبكهلعفبهسفنىلعءرملا

ةجحلاامهبموقتنممنيلدعةداهشبو«اهيلعًارصُمةريغصوأةريبك
.هأ.عفدتاليتلاةرهشلابو‹ةءاربلاوةيالولايف

٠هيب
oa

SNES

سيلو‹رثألايفدجويامىلعموقلاضعبصاخشألاةءاربركنأ

ةءاربةلعهنيعبوهو‹ءافولامدعةلمجلاةءاربةلعناف‹ءيشب

.صاخشألا

نملوقىلإنىكرتالف:(هيلعهللاناوضر)يليلخلامامإلالاق
ةكاكروملعروصقلهنإف‹دارفألانودةلمجلايفالإةءاربلاىريال

.خلإ...مهف

دقف‹مهتلمجنماربيملنمو«ةلمجنيرفاكلاةءارببجتاهنإو
ةءاربفلكملاىلعبجت‹نأشلاوةصقلا:يأ,اهنإو؛كرشأ

‹ةلجمهنوكلاح:يأ‹ةلمجنيرخآلاونيلوألانم:يأ‹نيرفاكلا

- ۲۲۹



نماربيملنمو«ًاقافنوأاكرشمهرفكناكءاوس,ةلمجلايفوأ
نأ»:ىلاعتهللالاق‹مهيفهمكحهللاىلعهدرلكرشأدقف‹مهتلج

َِقِفاَُمْلاهللاَدَعَو: لاقو¢هرچهلوُسَروَنِكِرْشُمْلانسيرةا

بابيفمدقتدقواهلاثمأيف«رمنهجرانرافُكلاَوتاقِفاُمْلاَو

.اذهنمرثكأةيالولا

‹ةلمجةءارب:نامسقًاضيأةءاربلانأو:"ةينونلاحرش"يفو
لوأدنعفلكملااربتينأيه:قبسامكىوألاف«صاخشأةءاربو

نم‹تاكرشملاونيكرشملاو‹تايصاعلاونيصاعلاعيمجنمهغولب

‹فورعملاريغومهنمهلفورعملا‹ديبعلاورارحألاو‹نجّلاوسنإلا
.نيعمىلإدصقريغنم‹اهرخآىلإاينّدلالوأنم

ةيقيقحلاةءاربلايف:(هرسسدق)يليلخلامامإلايسركيفو
لكنمةلمجلايفةءاربلاباندنعةفورعملايههذهو.ةيفصولاةلمجلل
تافصلاهذهلهأنمةءاربلا«قافقفانموأكرشنمءوودع

قالابْذَعيَو»:ىلاعتهلوقهيفلصألاو‹باتكلاصنبةيقيق
اوفسنياأو.ر تاكرضملاويكولتاقتا

ةلمجلايفةءاربلاف؛تايآلانمنههبشيامو«رراناُمُاَواَمَف

‹رهاوظلامكحبلإتاذلابقلعتنودنم‹تافصلاهذهلهألةبجاو
ةلمجلاةءاربب:اندنعةامسُمْلايهءِودعلكنمةءاربلاهذهو

.هأ.ةيطرشلاةءاربلا:اهيمسيخيشلابتُكيف‹ةيقيقحلا

ةبوتلاةروس(۲).۳:ةبوتلاةروس(١)

:

۸
٢۲:ةدجسلاةروس(٤).١:حتفلاةروس(۳)
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يففلكملكىلعةضيرفيهو«ةلمجلاةءاربيف:"دعاوقلا"يفو
لكىلعةءاربلاضرفف«لعنلابلعنلاوذحةيالولاك«غولبلالاح
نجلانم‹نيرخآلاونيلوألانمهللاءادعأعيمجنماربينأءفلكم

نمهصخشبدحأىلإدصقريغنم‹نيألامويىلإنيعمجأسنالاو

نأبلهجلاو‹كرشكلذنمءيشلكرتلاو‹ديحوتاذكه«نیرفاكلا

كرشاهبوجولراكنإلاو‹كرشورفكاباوثاهبلمعلاىلعبوهللا
.اضيأ

لفغتالفنيملسُمْلاراثآنمكيلعهانولتامتعمساذإ:لوقأ
الفالو«فلكملارذعاهبعطقنييتلاةجحلامايقبطورشماذهنأ

.۔ةرمريغمدقتامك-اهبالإفيلكت

هللاركذنموهو«ةبجاورشلابهيلعصوصنملاةءارباذكو

لهأنمهنأ‹ةفصوأمساب‹يهلوسرناسلىلعوأ‹هباتكيف

ربكیلوتيذلاکو۽بهليباككلذهبشأامو‹ارفاكهنأو‹رانل

.لشمو:يأ.كلذوحنو١٠ر€كفالابوُعاَجَنيِذلال:ةبصعلانم

مكحهيلعتباثلا:يأ«هيلعصوصنملاةءارب‹ةلمجللاةءارببوجو

هيلعتماقنمىلعيأ:‹ةبجاورفكلابوأةءاربلابىلاعتهللانم

ديعسيبأخيشلابتكيفهنعربعملاوهو‹نيفلكملانمكلذبةجحلا

:يأ«هباتكيفىلاعتهلاركذنموهو«ةقيقحلاةءاربب«هللاهمحر)

اهمكح.ةمدقتملاةيوامسلابتُكلانمباعكلكاذكو«نآرقلا

اذكو.ةَدمحمانديسوهوةيهلوسرناسلىلعوأ‹نآرفلامكح
e

.١:رولاةروس()
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٠ناماهو‹نوعرفك:يأ‹مسابنيمدقتملالُسْرلانملوسرلك

‹حلاصموقو‹دوهموقو‹سرلاباحصأك:ةفصبوأ‹نوراقو
‹ىلاعتهللاباذعلهأنم:يأرانلالهأنمهنأ‹دودخالاباحصأو

اممكلذهبشأامو«راكنإودوحجرفكوأ«ةمعنرفكرفاكهنأوأ
يباديتبتتل:ىلاعتهلوقل.بهليبأك‹هباذعوهللاطخسىلإلوؤي

نيول:iكلذكو‹كالهلاونارسخلا:بتلاناف٠ر ًبتَوٍبَهَ

لکلملريخَوُهلبمكارشُةوبسحتالمٌكةَبصُعكفإلابوُياَج

ٌباذَعلمُهنِمةربِكىلوتيِذلاَومثإلانمبّستكااممهمءيرما

‹(مالسلااهيلع)ةشئاعةديسلاقحيفبذكلا:يأ۽رٌڳميِظَع

ليق؛ريسافتلاوثيداحألابتكيفةروهشمةصقلاو هربکيلوتملانأ:ليق

نمعملإ‹ةقيقحْلابهنمةءاربلامزليالنكل«هللاهازخأ)يبأنبا

هناف‹ةيآلايفةفصلافالخباهلعفاداليتلاةرهشلابكلذهلحص

‹ًادارفأامإو‹ةلمجامإهيلعصوصنمألانأملعاو‹ةقيقحهنماربي

:ىلاعتهلوقكاهانعمرهاظةلمجلافمدقتامك۔مسابوأ‹ةفصامإو

‹يآلانماهلاثمأيف«سر مُهانقَرغَألساوُبذكاملحوموَقَوف
ةلاَمَحةتأرماوالطك:فوصوملاو‹ٍبَهَليبأك:ىمسملادرفملاو

.رهکِبْطَحلا

اميه:ةينيعلاةلمجللةيقيقحاةءاربلايفيليلخلامامإلالاق
ىلإ؛دومثو‹داعو4جونموقو‹نيطايشلاك.ةفورعمتاوذلتنيع
یدأتنملکىلع«ةقيقحلابةبجاومهنايعأبمهنمةءاربلاف:لاقنأ

١٠:رونلاةروس(۲).١:دسملاةروس(١)
£:دسمللاةروس(٤).۳۴۷:ناقرفلاةروس(۳)
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نإ:تلقنإبف:لاقىتح؛ةقيقحلابجوييذلاملعلانممهيلإكلذ
يهمعن:لوقأف؟لكلااهلومشلةيسنجةءاربلاف‹ةيقيقحلاهذهتناك

مث؛باتكلاصبمزالةلمجلايفكلذو,ةقيقحلامكحبمالكلايف
تنيعام:ةينيعلاف؛ةيفصووةينيع:ناعونةلمجلانأقبسدق:لاق

ىلوألاف؛ةفولأمتافصىلعتلدام:ةيفصولاو«ةفورعمتاوذل
كلذعوننمادبأدرفىلعرصقتال‹اعيمجنايعألالومشلامهنم

هتمزلنمف‹ةءاربوأةيالونمةقيقحلامكحهيفحصيذلا‹سنجلا
ليفارسإنأهعمحصمث‹(مالسلامهيلع)ةكئالمللةلمجلاةيالو

يفةيالولاامهلهيلعتبجو‹ناكلم(امهيلعهلامالس)ليئارزعو
سيلبإمهنمنأملعو‹نيطايشلانمةينيعلاةءاربلاهتمزلنمو‹دارفألا

نعلاؤسهيلعنكيملو.ةيقيقحلاةوادعلاهلهيلعتبجو«(هّللاهنعل)

‹ةيفصولاةلمجلاامأو؛هيفكشلاهلزجيملو‹هلمعوسيلبإةفص

النكلو‹ةفصلاكلتسنجلهأنمعونلكاهتحتجردنيكلذكف
هنأل‹تامملاىلإةفصلاكيتاهبمهفاصتإةقيقحبدارفألاىلعمكحي
ىلعمهتابثبمهيلعمكحلانعانملعروصقلةقيقحلاعنمف«بيغلانم
‹ةفصلاكلتلهألمكحلايفةقيقحنعروصقلال‹.فاصتالاةقيقح

نممهفنيدلاىلعماقتسانملكنأ‹يقيقحلاينيقيلاملعلاغلبدقف

يفعطاقلاملعلااندنعحصيملنكلو‹باتكلاصنباعطقةنجلالهأ
يتلاتالمتحملانمهيفاًمِل‹تامملاىلإةماقتسالالهأنمهنأٍدحأ

.ةداهشلاوبيغلاملاعاهبدرفنإ

؛نیعونىلعاضيأيهو:دارفألانمةيقيقحلاةءاربلايفلاقنأىلإ

- ۲۳۳



يفهمساتبثنملكيهو:ةينيعلاةيقيقحلاةءاربلا:لوألاعوتلا

‹مذلاوأ‹متشلاوأ‹نعللاوديعولابهيفركذو‹ىلاعتهللابانك
نماذكو‹ةقيقحلابةبجاومهنمةءاربلاف‹رذآو«ناماهو‹نوعرفك

:لاقمث؛لوسروأيبنناسلنعةقيقحلاةءارببجويامهيفتبث

ملنملكوهو:دارفألانمةيفصولاةيقيقحلاةءاربلايف:يناثلاعوتلا

دوجولايفمهو‹اهبفرعيةفصبركذامنإو‹هنيعبهمساركذي
يفيقبدقو٠ثئابخمامأيهو«ةيناطيش:ىلوألاف‹«ىوسالناتفئاط

:ميجرلاناطيشلايفىلاعتهلوقرثكام‹رانلاىلإمهدئاقةفصنمباتكلا

ةءاربلاو‹رنيموُدَعمكلنإ‹ &)€روُرْغلاِهَللاببمكروالط
تهتناننملكدنع«ةحيبقلاتتافصلاهذهبيلحنممةبجاوةوادعلاو

ىلعالإمسالابهنمةءاربلااهببجتالوكلذك.هللاباتكنمهيلإ

:ءاسنولاجرمهوءةيناسنإلا:ةيناغلاةفئاطلاو؛انيقيليوأتلافرعنم

:ىلاعتهلوقك:لاجرلاف‹نيقيرفلارارشنمكلذهيفدجويلكو

ُهَعَبتفاهنمخلسنافاُيةانيأينابتمِهيَلَعٌلتاَولل ناكفُناًطيّشلاهع

نملإ‹ريغلابالةفصلاباذهنمةبجاوةءاربلاف«سر َنيواغلانِ

بجتف‹هدنعنيعلافورعمدحأيفتلزناهنأليوأتلانمًانيقيملع
هللاَبرَض:ىلاعتهلوقك:ءاسدلاو:لاقمث؛ةيقيقحلاةوادعلاهيلع
4

مرمص

نينيغتحتاكطولتًأرماوحوفتًرمااوُرفكنيِذللالفم

راناًالخداليقَوايشهللانِاَمْهنَعايبملفاَمُهاتناخُفنيَحِلاَصانداَبِع
امكةيفصولاةيقيقحلاةوادعلابامهيفمكحلاو٠ر4َنيلِخاَذلاَعَم

.١٠:ديدحلاةروس(۱)

.١٠:فرخزلاةروس؛١٠:سيةروس؛١8٠:ماعنألاةروس؛۸١٠۸٠۲:ةرقبلاةروض(۲)
۹:ميرحتلاةروس(٤).۵٥۷:فارعألاةروس)۳(

۔-٢۲۳



.فذحعمهأ.ىضم

‹نايلوتمهنعربخأوأ«رهشوأ‹دهوشنممةءاربلابجاولانمو
دعوهّللاو«ريبكرارصالانأل‹ةيصعمىلعرصُموأ«ةريبكيتأيهنأ

فلكملاىلع:يأ‹بجاولانمو؛رئابكلابانتجإعمرئاغصلاريفكت
:يأ‹ةءاربلا‹ةجحلامايقدعبكلذهيلعبجينمةلزنملزناذإ

‹ةريبكيتأيهنأهنمملع:يأ‹دهوشصخشلكنمةينيدلاةقرافملا

وأ‹نايعبكلذناكٌءاوس‹ملعلابةدهاشملاترسفو‹اهلعفي:يأ

‹راختفإلاوأامهبرورسلاليبسىلعكلذبرقأاذإ‹رارقإوأ‹عامس

قحانمهجرخيهجوهللمتحاولف‹لمتحمهلنوکیالنأهطرشو
.هأ.ةتبلا

بينألايفدحهببجوامهنأ: اهطبضمدقت ةريبكيتأي:انلوقو
:ماسقأةثالثودعتاليهو‹هلعافحبقامو‹ههبشأاموةرخآلايفديعوو

كرتو‹كرتلابجاو:اهطباضو‹كاهتنإو‹لالحتسإو‹كرش
ام:ليقو«ًاقلطُمريبكاهنأ:ليقف.ملاظملايففلتخاو‹بجاولا

ىتحريبكالف‹صصلتلاوقرسلاىنعمىلع‹لاومألاىنعميفجرخ
اصاصقبجوأاملكف‹سفنألايفاذكو‹مهاردةعبرأهتميقنوكي

ىلعجراخلاامأو«ةرعببةيمرولو:لوقو‹دحْلابهلًاهيبشت‹ريبكف

:يأ«رهشوأهيففالخالو‹اقلطُمريبكوهف٠برحلاويغبلاىنعم
‹ددعبرصحتتالو‹(نيشلامضبيهو)اهلعفادالقحةرهشرهتشإ

رتاوتمريخنمناکامافرعيهو‹سبلالبءيشلاروهظاهطباضو

.ينيقيلاملعلاتبثيوبيرلاعفتريىتح«هيلعىطاوتم

٢٥۲۳-



:نيطرشقحاةرهشلنإهلصاحو:هقراشميفرصعلاهيقفلاق
نماهضراعيالنأ:امهيناثو؛اهلهأنعةرداصنوكتنأ:امهدحأ

ردصيو«ربخنيقحملاضعب,نمردصينأ:كلذلاثم‹ءضراعماهلهأ

نيضراعتملانيربخلانمدحاولكنإف,هفلاخيربخرخآلاضعبلانم

الف‹اهلهأريغنمًارداصراكنالاناكاذإامأ‹ةرهشبسيليداحآ
‹رهنلالهأةيقحبةيضاقلاةرهشللفالخلالهأراكنإككلذو«هبابعي

‹ةرهشلالهأنيبأانأاهو‹مهنمىوعدلاليبسىلعرداصراكنإهنإف

نأب.ةداعبذكلاىلعمهلثمءوطاوتنكميالةعامجمه:لوقأف

:لاقنملافالخ‹ددعنییعتمهیفطرتشيالف‹«یتشتاهجنماوناک

.هأ.مهيفددعلانييعتب

نأ٠نيفيعضنإونايلوتملاهيلعدهش:يأ‹نايلوتمهنعربخأوأ

ةداهشف املاعدهاشلانوكطرتشيالو,ةلادعلااهيفطرتشيةداهشلا

‹ثدحلارسفينأفيعضلاىلعنكلافيعضولوةلوبقميلوتملا

ىلعفيعضلانملبقتال:لوقو,اقلطُمفيعضلانملبقتال:لوقو
ملاعلاهيفناكام:لاقف‹,ثادحألانيبقرفضعبو‹مامإوأملاع

ىلعالوفيعضىلعريسفتالف‹كرشلاوىنزلاك‹ءاوسفيعضلاو
يفمكاحلاريوجتكملاعلالإهيلإلصيالثادحألانمناكام«ملاع
هيفطرتشيهوحنواذهفهعضومريغنمهللالامذخأو«همكح

‹ءاملغلاةءاربلاوةيالولابابيفطرتشاثيحو‹ءاملغلاةداهش

ارضاحنوكينأنمدبلهيلعدوهشمألايفو‹نفلاءاملُغمهبدارملاف
ناكمإمدعل‹مهيلعةداهشلالبقتالفتاومألاامأ‹حيحصلاىلع

-٢۲۳-



ملامتاومألاف‹رضاحلاريغىلعةداهشلازوجضعبو‹مهروضح
امأ‹قباسلافالتخإلامهقحلينأنمدبالف.ةمئأوأءاملغاونوكي

دعبمهيلعةداهشلازاوجمدعىلععامجإلاىكحدقف‹ةمئألاوءاملغلا

اهيبشت«اغلاب‹اركذ‹ارحنوكينأدهاشلايفطرتشيلهو«مهتوم

لاجرلاعمزوجتوأ‹ءاسنلاةداهشزوجتالف.دودحلابةءاربلل

ةفل:اصالا.ةيصعمىلعرصوأديعلااذكو«نالوق3قوقحاك

ةيصعملاتناكءاوس‹يصاعملانععالقنإلامدع:افرعو.ةماقالا

.ةريغصوأةريبك

ىلعتوبثلانعةرابع:افرعرارصإلاو:يليلخلامامإلالاق

رارصإلاباهيفمكحييتلاةدُّمْلايففلتخادقو‹هنععالقإالبءيشلا
اقفهنيحنمبتيملام:ليقف‹بونذلانمرئاغصلابكرنمىلع

فرعيالكلذو٠باتملاكرتىلعمزعيملام:رخآلوقيفو؛رصأ
نمو‹رقأهرارصإبنإكلذكو‹رصأدقفعنتمانإف‹باتتسيىتح

مظعلهمرجنمريبككلذف‹هباقعبافختسموأ‹هبانواهتمريغصلالعف
2.هأ.همثإ

٠ىر"نورصملاكله":يهلوقل:يأ‹ةريبكرارصالانأل

عمةريغصالو‹رافغتسإلاعمةريبكال":ًاضيأكهلوقلو

كلذىلإهوندقو‹ريبكرارصإلانأىلععاهجإللو‹ر"رارصأإلا
.مر4نوُمَلِعَيمُهَواولَعفامىلَعاوُريصُيملولل:ىلاعتهلوقك‹باتكلا

.قحلملارظنا)۲(.قحلملارظنا(۱)

.١۱۳:نارمعلآةروس(٢۲)

۔۲۳۷



ىلعاونَمَأنيلنأ‹عطاقنايبتايآلاهذهيف:"فاشكلا"يفو

نيقتمللةنجلاناو؛نورصمو‹نوبئاتو‹نوقتم:تاقبطثالث

هلقعرباكدقفكلذيففلاخنمو‹نيرصملانودمهنمنيبئاتلاو

.هآ.هبردناعو

هلوقل:يأ‹رئابكلاباتجإعم‹رئاغصلاريفكتدعوهّللاو
مکټتايَسمُكنَعرفكُنهنَعنوهتامرئابكاونيتجَتنإ»:یاعتوهناحبس

.رهکامیرکالخدممکلخدنو

‹افالخانباحصأدنعريغصلادوجويفنإ:"ةينونلاحرش"يفلاق

اهنكلو‹رمألاسفنيفةدوجوماهنأ:ليقوءالصأاهلدوجوال:ليقف
‹حابملاريغلامسبتلاكءالةمولعمهيفةدوجوم:ليقو‹انلةمولعمريغ
مدعبلوقلاىلإاهملعمدعبلوقلادرنكميو‹اهبمهلاوةيصعماةينو
ملعيفررقموهامك.عوضوملايفنبقدصتةبلاسلانأل‹اهدوجو

:دحاوريغنعرثآلايفنإو‹ناقتإلاوىقتلالهأهليواحلانازيملا
ءاشتسال٠تاعاطلاهلعفبورئابكلاهبانتجايدبعلانعطحترئاغصلانأ

ِتانَسَحْلانإل:هلوقو«ر4َممْللاالإ:ىلاعتهلوقب‹اهايإهللا

رئاغصلانرفكيسمخألاتاولصلانأ:يأ‹ر4ٍتايسلانبِهذُي

‹ناضمرىلإناضمرنمموصلاكلذكو«رئابكلابستجانمل
رفكتيناعملاهذهلك.ةرمُعلاىلإةرمُحلاو‹ةعمجلاىلإةعمجلاو

اهيلعبقاعُيهنإف‹ةريبكهعمتناكنمامأو‹رئابكلابنتجملرئاغصلا

.۳۲:مجنلاةروس(۲).۴۱:ءاسنلاةروس(١)
.١۱۱:دوهةروس(۳)
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40٠ةريبكالوةريِفَصراغيل:ىلاعتهلوقل‹اعمريغصلاىلعو

نمدارملاو‹اهريبكوبونذلاريغصمهيلعىصحأىلاعتهنأربخأف

مدعصخيامال.اهتسبالمدعباهنمةبوتلامعيامرئابكلابانتجإ

رفتالف«ةبوتريغنماهبسيلتادعباهباجإامأو«ةرماباهتقرافم
يفرئاغصلارفكمرصحنيالو‹رئابكلاكلتلةبسنلابرئاغصلابونذلاهب

:$8هلوقو‹ى€تاّسَحلاًذِإ»:ىلاعتهلوقل‹رئابكلابانتجإ
وحناضوتنم"::6لوقو‹ر"اهحمتةنسحلاةئيسلاعبتا"

‹ءوسب:يأ؛هسفنامهيفثدحيالنيتعكرعكرفماقمثاذهيئوضو
نسحيفملسمأاضوتيال":ةياوريفو‹4ر"هبنذنممدقتامهلرفغ
اذكو‹مر"اهيلتيتلانيبواهنيبامهلرفغالإةالصيلصيفءوضولا
.هأ.كلذكرئاغصلارفكتبئاصملا

رايتخإتملع‹زيزعلادبعمامإلانعهانولتامتعمساذإو

لهأنمريقفلامجللاقافو‹جراخلايفدوجواهلرئاغصلانأ:فْلَوُمْلا
.مهريغوبهذملا

يصاعملانمرئابكلاادعاميهفرئاغصلاامأو:يليلخلامامإلالاق
ولوزاجامىلعال‹ةيبنجأندبيفسمو«ةرظنو‹ةلبقك.اقلطُم

عيمجف:رخآلوقىلعو؛ةريبكف‹دمعىلعجرفلايفالو«رذعل
6هتركسأفةلالجلاةبيههتقرغتسإنملوقهنأكو.رئابكيصاعمأا

قباطييِنَلاَو«هلاحناسلبهلاقميفىتأف‹هتريحفةمظعلاقراوبهتشهدو

.١۱۱:دوهةروس(۲).٩٤:فهكلاةروس(١)

.قحلملارظنا(4).قحلملارظنا(۴)

.قحلملارظنا(٥)
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هلوقلشمنم‹باتكلاصنيفتباثلاليلدب‹لوألاةعيرشلالصفم

مکلخدتومكناسمکنرفكنةعنوهتامابكاوبينإ: یلاعت

َنيِرجُملاىرتفْباتِكلاعضوو»:یلاعتهلوقو«هر امیرکًالخدُم
ةريقصُرِداَعيألباتكلااذهلامامونوُلوُفَيَوهيفاممنيقِِشُ

كبَرُمِلظَيالوارضاَحاولِمَعاماوُدَجَوَواهاَصحأالإةريبكالو
الو‹رارصإعمةريغصال":كيهلوقك.ةّسلانمو«ر ًادَحَأ
.ها.۳ر"رافغتسإعمةريبك

‹مهناعأوأ«مهروجىلعمهعبتنممو«روجْلاةمئأنمةءاربلاف
‹ةءاربلاو‹ردقمطرشباوجةعقاو:يأ‹ةحيصف(ءافلا)؛ةبجاو

نعنيلئاملا:يأ‹روجلاةمئأنمةينيدلاةقرافملااهنأ:اهانعممدقت
ونونوردیمونوتميلوسروهلمهلادص

لاق۽مهروجىلع؛يأ«مهنعأوأ«داليلاتهللدايخمهمل

مثلاىَلَعونواَعتالوىَوقَلاَوبلاىلعاونواعتول:یاعتوهناحبس

الول:ىلاعتهلوقو«رئاجوهفًارئاجناعأنمف‹ر ناَودُلاو

لَو»:لاتهلوقو«مرااكَأومنينىلإاوك
هللانعل":يهللالوسرلوقوءمرڳًاروفكوأامنامهنعطت
0"ةاودةدمبوأملقةيرببولومهن:اوعأناوعأو‹مهناوعأو‹ةملظلا

ةجحلاهيلعتماقنمىلع:يأ«ةبجاوهللاهمحر)ديزنبرباجهاور

.٩٤:فهكلاةروس(۲).۳۱:ءاسنلاةروس(١)
.۲:ةدئاملاةروس(٤).قحلملارظنا(۴)

.٤۲:ناسنإلاةروس(1).۱۱۳:دوهةروس()
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امكف‹لدعلاةمئألاةيالوةلباقميفىرتامكاذهو‹نيفلكملانم

نمسكفعلاىلعءالؤهفومألابمايقلاوةرصنلاوةيالولامهلبجت

.كئلوأ

هنأل‹هئاولتحتناكنمعيمجنماربيالو:"دعاوقلا"يفلاق

نأىلإ؛كلذمهلغوسيف‹ةيقتلابهئاولتحتنوملسُمْلانوكيدق
الوًاشيرقاومدق":لاق‹ةييبلانعيوراماذهيفلصألاو:لاق
باتكمكيفاوماقأاممهوعيطأو‹اهوملعتالواهنماوملعتو‹اهومدقتت
مكفايسأاوذخمث‹مكيلعمهلةعاطالف,امهوصعاذإف‹يتنُسوهللا

الإ‹مهءارضخاودیبتیتحاهبمهوبرضاو‹مكقتاوعىلعاهولعجاو
؛ر"لاحاوسأبينوقلتیتح‹نیدادفنیثارحمهتحتاوشیعف

اكحلاوةربابجلااهيلعبلاغلاارادىأراذإ‹ناسنإلاىلعبجاولاف
.ملظلاوروجلاراداهيمسيف‹مهيلإرادلابسنينأ‹ةلضملاةلاضلا
‹ةرئاجأامهماكحأىلإةيعرلادایقناعم«مهتعاطبنادنملکنماربیو

‹مهتعاطبنادنملكنمًاربيو‹مهتعاطبةرخسملاةماعلاةنايدو

قفاومهنأهفرعينملإادحأمهنملوديالو‹مهلابحيفبطتحاو
.هأ.مهلاعفأومهلاوقأيفنيملسُملل

ي٩

eRe

‹ناكمإلاعمهيلعجورخلابيتفنو«هنماربنلب‹هروجىلعهتناعإ

.قحلملارظنا(١)

٢٢۲

 



لدبنإوهيلعجورخلازوجُيالناطلُسلانإ:موقلانملاقنملًافالخ
نأىتح‹ًاكرشهلعفنكيملام«مالسإلاملاعمسمطوماكحألا

جورخلازوجيال:لاق‹'جاهنملاىلعهحرش"يفينيبرشلابيطخلا

4 «رجحنيالقنو؛الطبُمناطلُسلاو«ًاقحُمجراخلاناكولو‹هيلع

‹لطابديزيىلعهجورخنيسحُلانأ:"ةيزمهلاحرش"يفيلازغلانع
:ةمدقتملاصوصتلاهدرت«لاباذهودجفيسلكباو

:يأ‹نامزلكيف‹بجاوهلتقوكرشلاىلإدترملانمةءاربلاو

مدقتو-خلإ...ةءاربلا‹فلكملاىلعةجحلامايقعمبجاولانمو
ءىلإ‹كرشلاىلإمالسإلانمعجارلا:يأ‹دترملانم ةرمريغاهانعم

 افنآمدقتامك-ءايرلاو‹هاركإلاو‹علهلا«كرشلاريغنمعون:ي

‹املسُم‹القاع‹ًاغلابناكنأب‹ًايلصأهيلإعجارلامالسإناك

امهدحأوأهيوامالسإلةغولبدعبمالماموكحمناكنبايم

٠بحيملنإكرشلاىلإدترملا:يأ‹هلعقولفطلاكرشبدادتعاالو

لدبنم":اڅلاق‹نيملسُمْلاعامجإوةنسلابكلذبوجوبجاو

‹معنحيحصلا؟تدترإنإلجرلاكةأرملالهو‹٠ر"هولتقافهنيد

ءنامزلكيفلجرلاباطخنمنهجورخلال:لاقف«ضعبفلاخو
‹ةءاربلابوجوامأ‹تقونودتقوبكلذبهيلعمكحلاديقيال:يأ

۰رهکفاكوُوتُمویینعمکدوترينمول:ىلاعتهلوقنمف
٠سر4نملبينلفانيدمالسإلاريغغبينَمَو»:ىلاعتوهناحبسهلوقو

.۲۱۷:ةرقبلاةروس(۲).قحلملارظنا(١)
.۸0:نارمعلآةروس(۳)
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امأو؛ىر ُهّلَمَعطبَحدققناًميإلابرفكينَمَو»:للاعتهلوقو

نبرمُغلاقنکل؛عاججإلانمومدقتملاثيدحلانمف«لتقلابوجو
ةبوتلاهيلعضرعت«ماياةثالثيفتارمثالثباتتسُي:قطرباطخلا

‹ثالحلالمجلابرقينأهتبوتو«لمفىبأنإف«ةرممويلكيف
٠كرشةلصخلاقوألعفاذإهنأل‹لبقنمهبكرشأامععوجرلابو

.لمجلانودبهيفلوخدالو‹مالسإلانمجرخدقف

وأ‹هلاممنغيالو‹هتيرذىبستالو:(هنعهللاىفع)بطقلالاق_

هئانبأينبنمعبارلالتقيو‹نالوقبرحلارادبقحلنإمنغيوىبست

‹نيملسُملاىماتيةلمجنملفطلاهدلوو.نالوقثلاغلاوأىبسيو

لامو‹مالسإلايبأنإغلابلاهدلولتقيو-ضعبدنع-هدلولفطاذكو

اموأ‹۾فيعضوهونيملسُملاهتثرولوأ‹مهيلإدترانيذلاهنيدلهأل
تيبلوأكرشلايفهتثرولبرحلاراديفامو‹مهلمالسإلاراديفهاعس

ديعيوأهديعيوباتوةلزولودادترإلالبقلمعاملطبو‹لاوقألاملا
ائيشديعُيالوأ۽باتنيحهطورشتدجونإوأ‹ًاقلطُمطقفجحا

اموهديعُيوأ‹«حيحصلاوهوهديعُيالو«ابئاتتامنإهلمعىلعبايو

اموباتاذإهدسجلسغهمزلو‹لاوقأدادترإلالاحضئارفلانمهتاف

تائيسهللالدبيو‹ريسفتلارظنا‹نالوقطقفسجناموأهللبهسم

لمعىلإعجريهنأ:اذهینعمو‹تانسحوقافنوأكرشنمباتنم

‹قافتابدحوملاقفانملاىلعةداعإالو‹لاوقأقيفوتلابتانسحلا

نمهلثمو‹هتجوزدترملاىلعتمرحو«بتيملنإهلباوثالنكلو

.۵:ةدئاملاةروس(۱)

_٢٢۲-



تناكنإو‹اهلكةقباسلاهماكحأيفةثداحكرشةلصخىلعهيفعلطا

ةلصخهيفنمجوزمرحتالوأ«كرشملامكحهمكحف‹فلكذنم
عمنفالاوحئابذلاوثرأإلايفاذكو.نالوقةلزوهاممكرش

اربينأاضيأدّبالو.ثالغلالمجلابرارقإلادترملاةبوتو‹نيدحومأا
يفکيوأباتكرشملكيفًاضيأاذهو«حلافلاخنيدلكنم

لكف.«هللالوسرناكاذإهنألهللالوسردمحمهللالإهلالاقلطُم

يفاذهوأهلانمنآرقلانوكو«ةفاكلاىلإهنوكنمقحهبءاجام

.هأ.لاوقأ‹ككهنامز

انعطانيهذميفنعطنإالإ‹هلتقتالوهنمرينانيهذمنععجارلاو

نع:يأ‹انبهذمنععجارلا؛هشئايدداقتعإدرجملال‹احيرص

مث.لبقحيحصلاداقتعالاىلعناكاذإ‹ةقحملاةيضابألابهذم

وأ‹مهتنايدبوصنأب‹ةعدتبملابهاذمنمبهذميأىلإهنعجرخ

٠ًاطخلاىلإمهبسنوأ‹مهتلمجنموأ‹نيملسُملاةمئأنمدحأنماربت
وهوهنماربن‹هيفمهفلاخنمرذعاوعطقو«هباوناداميف‹لالضلاوأ

بهاذمعيمجنايدأبنيدتلابءامدلالحتالهنأل«‹هلتقنالوكلذبقيقح
انعطانيهذميفجراخلاكلذ:يأ«نمطنإلِ‹مالسإلالهأ

سيلامبمهبسوأ‹بهذملالهأليلضتيفجرخينأب«احيرص
.مهيف

لحيو«اندنعةريبكنيملسُملانيديفنعطلاو:ةمئألاضعبلاق

ا.همداهب

٢٤٢٤۲-



لَِقَف‹فرشألانببعكىلعسد«8كهنأ‹كلذيفلصألاو
لاقهنأ‹هللاهمجر)حصفنبسورمعمامإلانعيورو«هايإهمتشل
ىلعلادلا:ينعكمتاخذخف‹ثالثبهللنذأتملنإ:روصنميبأل

قحلاعنامو‹لتينيملسُمْلانيديفنعاطلاو«لتقُينيملسُمْلاتاروع
يفسورمعلوقديؤُيام«هللاهمجر)لالبيبأنعدرودقلو‹لتي
هللاقف‹يرورحلاذهكسرفنإ:لاقنمللاقثيح‹نعاطلا
یتفاینکلوءهللاليبسيفكنطبىلعاهبتئطوينأتددو:لالبوبأ

اذهكسرف:هلوقىلعهلتقزاوجىلإراشأف‹كسأرنالمحنسحأ

.هيلعلصقالو«هملوبقمفهبنعطاممنعاطلاباتولف«يرورح
نععوجرهعوجوف‹نيملسُمْلانيدىلإعجرمثنعطاذإفلاخملاو

اذهف‹نيملسُمْلانيديفنعطنمبوصنمو«هيلعءيشالوهنعط
‹نعاطكلذللحتسملاونيملسُملايفنعطلابرمألاو‹نعطلانمدشأ
‹داقتعالانمهبهذمفلاخيامًاطخوأ,هبهذمبوصنمامأو

دارملاوهاذهو‹نعطبسيلف‹هوحنونآرقلاقلخمدعب:لوقلاك

هفلاخنمىلعضقنينيدتملانإف‹هتنايدداقتعادرجملال‹انلوقنم

بهذميفنعطبكلذسيلو‹ججحلابهلوقىلعيتأيو‹هداقتعايف

بهذمىلإانمعجرنمةءارببجت‹هبهذيفبطقلاةرابعو«ريغلا
لعفامك.انبهذميفنعطنإلتقُيو‹ةنايدوهيذلانيفلاخمأا
.هأ.انيفنعطونيفلاخملاىلإعجرنيح«رباجرمأبةلدرخب

؟ءاثعشلاابأايداهجلالضفأام:لئاقلالوقامأو:"ليلدلا"ينو
هلتق نيملسُملانملجرةلدرخو«ةلدرخلتاقلتق:رباجهللاقف

_٥٢٤۲-



نأىشخأينابف‹هيلعكديعضتىتحال:لاقفهيلإهبراشأفلجر

ماقف‹هيلعهفكعضوفلجرلافلخ-ءاثعشلاوبأزاجف‹هريغيفعقأ

هلتقبهيلإراشنمىلعمهلدينألجرلاىلإاوبلطو«هلتقفلجرلاهيل
.هأ.هولتقیتح‹يلِإريشينأىشخأتنكو:رباجلاق‹عنتماف

يذلاوههللتاقلالجرلاو‹حلاصلجرةلدرخنأىلعلدياذهو

يفعُيال‹هتنايدىلعلوتقملانإ:اولاقمثنمو‹هلتقىلعرباجلد
‹نيملسُمْلارمأبمئاقللكلذامنإو‹كلذهيلولسيلو«هلتاقنع

.نيملسُْمْلاةمئأنموُه«(ىلاعتهللاهمحر)رباجو
۵۰د

0
چ

ىفكو.‹نامتكلاوروهظلايفنالتقُيةنايدلاىلعلتاقلاونعاطلا

.ملعأهللاو‹نامتكلالهأنموهو«ةجحرباجلعفب

الإ۽باتتسيالوأ٠حيحصلاىلعباتتسيىتحدحأنمربيالو
الو‹نالوق؟باتتسيمثهنماربيوأ«ةءاربلالبقباتتسيلهف«يلولا
تناكءاوس.ةيصعمفراقنمم«نيفلكملانم:يأ«دحأنماربي

هنمبلطي:يا۽باتتسيىتح«ًاكاهتنإوأ«ًالالحتسإوأ‹اكرش

ىلعهرذععطقنيىتحهيلعمكحيالو«مكحةءاربلانأل«عوجرلا
.رخآلالوقلاىلإةراشإهيف‹حيحصلا

كلذنأل‹بنذلانميلوتملاريغةباتتسابحتستو:بطقلالاق

ضعبمعزو.هراعشراهظإو‹نيدلاءاحإوءهللا0ءاعلاةلمجنم

.باتتسيالهنأ

٢٢۲-



ىلعقحهلهنأل‹يلولاالإفراقنممدحأيأباتتسيالوأ
.ةبجاوهتباتتساف‹هالوتم

‹ةريبكلاعقاواذإيلولاو:(هيلعهللاةمحر)يليلخلامامإلالاق

الباهتعقاوملاحيفةمعنلارفكرفكدقف‹اهنمجرخمهلنكيملو
مثەهنمأربي:امهدحأ‹نالوقاهيفمهلفهنمةءاربلاامأو‹ريخأت

ىتحهنماربيالنأ:امهيناثو؛هتيالوىلإعجرباتناف‹باتتسي
عاطقنإدعبالإدحأىلعمكحيالو«مكحةءاربلانألباتتسی

‹باتتسينأدعبلإلتقُيالأ‹دترملايفةنسلانمتبثثامك٠ةجحلا

رثكأيههتباتتسمالبقهنمةءاربلانأريغ«اذكهلحتسمللايفلوقلاو

ةباتتسالاتوبثيففلتخمو«هنيحنمهنماربييلولاريغو«هبليقام
.هأ.هل

‹ةءاربلالبقباتتسيلهف‹نتملايفامتملع«رثآلاتعمساذإف

.ةداعإىلإجاتحيالف‹هيفمهلنالوق؟باتتسيمثهنماربيوأ

‹هبتتسيملنمو«يلوتملاةباتتسابجتو:هبهذيفبطقلالاق
لوقلاىلع.ةريغصناكنإصاعو‹ةريبكبنذلاناكنإقفانمف

«ةريبكهالوصمنمنياعنم‹ةريبكمأةريغصأيرديالوأ«اهروهظب

اربيمثهبيتتسيوأ‹حيحصلاوهوهوهباتتسامثهنمًاربت‹ءانمألاهربخأوأ

كرشلااذكو:تلق؛ةءاربلاهيفمدقيهنإف«ينازلاالإبتيملنإ«هنم

يلوتملاةباتتسابجتالو:لاقنإ«لاؤسلكنمو«هنمرشهنإف

هنيعببنذلاىلإداعمثباتفبنذنمبيتتسانمو‹ةضيبلاةيالوب

٢۲-



نإو‹نالوق‹ثالثباتتسيوأ‹حيحصلاوهواذكهوًاضيأبيتتسإ

:لاقف‹بیتتساذإو‹هنمئرب٤«بتأمل:لاقمث‹باتوبیتتسا

وأ‹هنمباتتسملابنذلانيبيىتحهزجيمل‹يبونذعيجنمتبت

.هأ.لاوقأهلحتسيملنإوأ‹اقلطُمهازجأ

لحتسملاريغباتاذإو:(هيلعهللاةحر)يليلخلامامإلالاقو
:ليقدقف‹تاعبتلاوملاظملاوتانامضلانمثدحأو‹رفكهبامم

ةمذلايفهنأل«كلذنمهمزلامءادأىلعنومأمهنأو٠لاحلايفهتيالوب

‹ةءاربلايفثدحلامكحىلعوهف:رخآلوقىلعو؛نويدلاكهيلع
؛زاجامىلعاهلهألاهئادأبنويدلاوملاظملاكلتءاضقهنمحصيىتح

ىلعدبالو‹ءادألامكحهلحصيىتحةءاربلايفوهف:رخآلوقىلعو

:سداسلوقیلعو؛رذعهلنوكينألإطارتشإةدايزنملوقلااذه

لكعضوو«هبةنونيدلانمهمزلامةفرعمىلعنمتئأنإةيالوهلحصتف
؛الفلَو‹ةمهتالوبيرهقدصيفهجلاخيملو‹هعضوميفءيش
جرخيو‹لاكشإلاحازنيىتحةبوتلادعبهنعفقوي:لاوقألاعباسو
وهلوقلااذهناكو‹ءاضقلابةنونيدلاوةبوتلانيبعمجلابةهبشلانم

.هأ.نسحوهو‹خيشلابجعييذلا

‹انتخسىبطلغنوكينألإ‹ةعبسالةسهخلاوقألارهاظ:لوقأ

:لوقيىلاعتهللاو‹ةبوتلادعبةءاربلايفيقبينأزاجمليرعشتيلو

:$8هللالوسرلاقو«نر4توُمِلاَطلاُمُهكلوأفبتيملنمولل

هللاو‹رهظامالإانلسيلو‹"هلبنذالنمكبنذلانمبئاتلا"

.١٠:تارجحلاةروس(۱)

۸٢۸٢۲-



رئارسلاىلوتي

باتنمنأ:قاحسإوبأركذو:(هنعهللاىفع)بطقلابهذيفو

اذإ:لاقبوبحمنبدمحمنأو‹هتعاسهتيالوتتبث‹هبنذنم

هيربتسأوهميدتسأىتح«هتيالوىلإعجرأمل«هبنذلمرجملابيتتسأ
اذههلوقنظأو:قاحسإوبألاق‹يبلقهيلإنئمطيو«ةبوتلادعب

.هأ.هدنعًطايتحإ

بابيفمدقت:تلُق؛لحتسملانعيليلخلامامإلاو‹وهتكسو
ملاذإىلوتيهنأ‹انبهذمىلإفالخلالهأبهذمنمجراخلاةيالو

ءفوقولاهيفمكحلافرشالوريخهنمفرعيملنميقب
ادرعيالوهريخهنمفرعيملنمنيفلكملانميقب؛ةءاربلاوةيالولا
نيدلابفوقولاانئاملُغدنعهيفمكحلاف‹هرشىلعهنمًاربيف«رشهنم
امك.ةلمجلايفنوكيالهنأملعاو‹هيفنيرمألادحأملعيىتح«هنع

يفدبعولخيالهنأل‹كلذكةءاربلاو‹ةلمجلايفةيالولاتناك
كلذلجأنمفصاعوأعبطامإ«نيرمألادحأنمهّللادنعةقيقحلا
تبغيمل -(قَ)يليلخلامامإلاهيلعصنةلمجلايفينيدلافوقولاتبثُي

سالايفةلمُجْلاثيحنمنوكيال:وهو‹ينيدلافوقولايفهترابجو

وأاميطُمنوكياأنملاحيفدحألجرخمالذإ«ةقيقحلاىلإرظنلاب

رارقإلايفةرذعتمةيفيكلاهذهنممهبةطاحالانكل«ایصاع

هرمألوهجملايفينيدلافوقولابوجوىلعاولدتساو:تلق

۹٢۲



.لقنلاولقعلاب

يفالإنوكتالةيالولانأتبثاذإف:اضيأيليلخلامامإلالاق

الإنوكيالمكحلاو‹ًامكحاهنوكلكلذكةءاربلاف۽لاحلامولعم

‹ًالطابوأًاقحهنوكللمتحمنظلاو«ًانيمختوًانظناكًالإَو«ةحصب

زجيملهيلعليلدلامقيملاملكو«هيلعليلدلامقيمللمتحملكو
بجويامحصيىتحكاسمأإلابجو‹عطقلازجيملاذإو‹هبعطقلا

مذنمهللاباتكيفامعيمجف:يلقنلاناهربلايفلاقىتح؛عطقلا

عجاريلفهأ.فوقوللدهاشوهف‹ملعريغبلوقلا

هيفملعيملنميففوقولابجي:(هنعهللاىفع)بطقلالاق

سيلامُفقَتالولل:ىلاعتهلوقل«ةءاربلابجومالو«ةيالولابجوم
هه.ىرهکٌملِعهبكل

:يهلوقاهنم4ىصحتنأنمرثكأكلذيفثيداحألاو:تلق

.انتمئأكلذىلععمجأو‹اهلاثمأيف«"كيريالامىلإكبيريامعد"

١۵۰ا

عامجإينيدلابهنعفوقولابجينميف:ةلأسميليلخلامامإلالاق
فرعتالًاصخشتيأراذإ:هلاثمف‹هيلععمتجملاامأف‹فالتخإوأ
هنعبجاوفوقولاف‹لمعالولوقيفنيدلايفةقرافمالوةقفاومهنم

‹لمعلانودلوقلابةقفاومهلتحصنمف:هيففلتخملاامأو‹عامجاي

 

.۳۹:ءارسإلاةروس(١)
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وأ‹كهتنموغلبمالسإلالهأنميبصو«ملستسإكرشم:هانعميفو
لامعألاضعببفرعنممكحاذكهو٠باتملارهظأعدتبم

نأريبختنأو‹خلإ...دجسملايفيلصيدجولجرك٠تاحلاصلا
‹هيوبأدحأةيالوبيلوتمغلباذإيبصلاو‹ملسأاذإكرشملا
ةيالولامهيفحصألانأ‹باتاذإكهتنملاو‹انيلإعجراذإفلاخملاو

امأو؛رخأتلابجوُياملالإرخيالف‹بجاوقحاهنأل‹ةينيدلا
فرعيالودجسملايفيلصيدجونمو‹لمعلانودلوقلايفقفاوملا
ةلأسملاو‹ةربخلابامهلاحملعيىتحينيدلافوقولابناريدجف.هلاح

.هعضاوميفهلككلذمدقتو,ةيفالخلمعلانودلوقلابقفاوملايف

امهف‹امهنمقحملافرعتملنإ‹نالتاقتملاونامتاشتملااذكو

:يأ؛خلإ...نالتاقتملاونامتاشتملااذكو؛قباسلاامهمكحيف

‹هلاحبلهجللرشالوريخبفرعيملنميففوقولابجياملثمو
نيمتاشتملالعفيففوقولااضيأبجي‹حصياللهجلاىلعمكحلاو
امهلعفنأو‹امهنمقحملاملعيىتح‹امهانعميفنمونيلتاقتملاو

نكممو‹نادضامهنأل‹نيقحمنانوكيالو‹لطابمأقحكلذ
قباسلاامهلاحىلعامهئاقبإبمكحلابجيف‹امهدحألطابو‹امهلطاب
.ةبراغملاةقيرطهذه‹فوقووأ‹ةءاربوأ‹ةيالونم

نيمتاشتملانمقحملافرعيملاذإ:(هنعهللاىفع)بطقلالاق

 ةءاربوأ۽فوقووأ‹ةيالونمهيلعامهامىلعاكرت‹نيلتاقتملاو
‹نييلوتماناكنإامهيففقويهنأ:راكنلاتمعزو؛لعفلايففقوو

مهلًارطاملكاوكرتينأو‹كشلابنقيتملاملعلانععوجرلامهمزلو
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رخآيلوتمدازنإامإ:لاق‹اذههتياكحدعب‹"ليلدلا"يفنكل

مهلف,ةقراشملاةقيرطامأو‹ةجحلاامهنايلوتملاف‹امهدحأىلإ

الكعمسف‹نايلوهلنمامأو:اولاق‹بهاذمةئالثامهوحنوامهيف
 نيمِلاَعوأ‹نيفيعضاناكءةموصخعضوماذهف‹رخآلانمربيامهنم

ًاربيو‹فذاقوهفرخآلالبقهبحاصنمئربامهيأف«املاَعوًافيعضوأ

ىلعامهرمأباغاذإنيدبرخآلاىلوتيو٠.فذقلاىنعملنيدبهنم

قحملاو‹رهاظلامكحبهنماربيو«ةءاربلابئدتبماهنأل«هنمهتءارب

الماكحأعضومهنأل‹ًافيعضوأ‹ًاملاَعناك«هنماربمْلاوهامهنم
دقف‹رخأآلالبقامهنمةءاربلابئدابلافرعيملاذإامأو‹ايتفعضوم

فوقولاب:ليقو٠لطبملافرعيىتح‹لصألاىلعامهتيالوب:ليق
امهلسيلو‹فذقلاامهراهظإلةءاربلاب:لوقو‹لاكشإللامهيف
.(فرصتب)سيحخيشلا"جاهنم"هأ.ةجحكلذب

ىلعهبحاصنملكئربو«ميرحتلاوليلحتلايفافلتخااذإامأ

الويأربقحملاملاَعلانمةءاربلازوجتالف‹نيملاَعاناكنإف‹كلذ
امهعماسدتهيملنإف«ءافعضلاةلزنمانهلزنيلطبملاماعلا«نيد
ةعبرأامهنملطبملايفف‹امهفالتخإيهملععم«هعكسالا

ىلعةءاربلاو‹لاؤسلافوقوو‹يأرلاةءاربو‹يأرلاةيالو:
.افلايةاهبموقتالفعلاناف«فبعضانكناو«ةطيرشل

امهتيالوزوجتالفهتلزنملزنمْلاَعوأ‹هلثمفيعضنمئربدقو
طسبدارانمو«امهنملطبملانمةءاربلاطارتشإىلعالإ‹نيدلاب
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.تالوطملاعجاريلف‹لئاسملاهذه

ڀ۾
 

ةءاربلانأ:لوقينملوقنالطبتفرع‹انهامتفرعاذإ

ىلعطاريقيئهتداهشزوجتالفيكيرعشتیلو.‹ةزئاجدحاولاب

؟لىقةءاربلاو‹نيالايفيلونمهبةءاربلازوجتو«ملسمليدوهي
.هيفمكحملاملعيالالعفلعفنماذكو٠«بيجعرمألاذهنإ

أ‹انفقوولانأل:يأ‹لوألاهلاحىلعهانيقبأولعفلايفانفقو

عفىلع‹هنعانفقووأ‹انئربامبرانكل‹هملعناللعفىلعهنمانأربت

فلتخموءةلمجألايفًاثدحنوكينأالإمهللازوجيالوهو‹ةعاطلا

‹لاعفألاوتافصلاكةلمجلاريسفتيفناكنإ‹هيلعمكحلايف

ثدحلاك.مهثدحلهجعسيالمهنإ:ليقرصملاولحتسملااذكو

ةبراغملاقيرطهذهو.دحأكالهبدحأكلهيالهنإ:ليقو.ةلمجلايف

.اضيأ

.فكلاالإاهيفكيلعسيلةيصعملكف:"ليلدلا"بحاصلاق

‹هکرتبيصعتوكيلعبجاوهنأفرعتنأالإكيلعسيلضرفلكو

ةفرعموهتفرعمنمهيلعسيلف««هعیضفءيشهيلعبجونملكاذكو
ةفرعمنمكيلعسيلو‹هكرتهيلعامارح‹امارحهملعينأالإلعافلا

نمالو‹قافنلانمالو«قسفلانمالو‹ريبكلانمال‹هئامسأ
هناحبسيرابلاةيوستهبترهظيذلا‹رهاظلاكرشلاالإ«كرشلا

هوجولاهذهف‹هنيعبصخشىلإدصقوأ‹هدوجويفنوأ‹هقلخب
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امأو,هلباقعلاباجيإو‹هريفكتو‹هكيرشتالإكعسيال.ةئالنلا

بجوناف‹ءيشاهنمكيلعسيلف‹تامرحملانمكلذىوسام

نيذهیوسامامأو‹ةيصعمهنأو‹مارحهنأملعتف‹ءيشةفرعمكيلع

دمحمةفرعمنمبجاولاضرفلاو‹ينطابلاكرشلاوهو‹نيرمألا

‹تاملسُمْلاونيملسُمْلاو‹رانلاوةنجلاو‹باسحلاوثعبلاو.

انيلعنأو‹مارحهنأالإءيشنمهيلعسيلف‹هلهجعسيالامعيججو
ءاهبغلبياميردنالو.ةيصعميهانيلونمتردصيتلاةلعفلانأ

هنمانيلعسيلهنميربتملاو«هلاحىلعانيلوف‹ىلوألاةلأسملاكيهف
.ةرملوأكامهتيالوىلعنوكنو‹ءيش

ام‹مارحلالهأعيجلهجعسي:(هق)رزخوبأخيشلالاقو
مرحامللالحتسإلاو:خيشلالوقامأوهركذمدقتدقو كرشلاالخ

.تملعاذإنيتاهيفطرشو«هللامرحامىلعرارصإوأ‹هللا

كيلعسيلف«ملعتملاذإامأو‹تملعاذإيصاعملارئاسيفكلذكو

.ءيشهنم

مهنإف‹كلذيفقرشملالهأهلوقياَمْلعمتساف‹اذهتعمساذإف
الو‹ثدحمهنأملعاذإ‹نيدبثدحملاهيلوىلوتينأهلسيل:اولاق
نمالو‹«نيدبهنمئرباذِإفيعضنماربيالو‹هثدحهبغلبيامملعي

.نيدبالو‹يأربهنمئربملاَع

اهليأرلاةءاربنأملعاو:(هيلعهللاةر)يليلخلامامإلالاق

نميف:لوألاعضوملاف:رثألاحيحصنمهملعناميف‹ريغالناعضوم
.يأريفهلحصيرذعوأ«هيفلمتحمامريغنمهبرفکيامثدحأ
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اذإف٠فوقووأ‹ةءاربوأ‹ةيالومكحيفهلبقنمناكءاوس‹نيدوأ

عساوف‹كلذيفةءاربماكحأيفهلرصبال‹فيعضدنعهنمكلذحص

هيلعمقتملام‹عضوملااذهيفملعلالهألوقيف‹يأرلاباربينأهل

.نيملسُمْلاءاملُغنمهلوققحايفدريالنأهمزلينملوقنمةجحلا
لكأو‹رمخلابرشو‹ىنزلاك‹لطابلاثدحأنم:كلذلاثمو

.لوقىلعهزاوجعضوميف«هيلإرطضاامالإ مرحملاةتنيملامحل

يفهلاعساوناك‹كلذىلعهنماربينأفيعضلالهجاذإف‹عامجإبوأ

نمهلايلولصألايفناكولو‹ماكحألايفهيأربهنماربينأماقمّلااذه
كلذيفقحلاف‹مالسإلايفةمئألاوأ‹مالعألانمناكوأ«كلذلبق
وُملاَعلاو مِلاَعَوفيعضنم:نيفلتخملايفليقكلذلو«دحاو
نمل.يأرلابةزئاجملاعلانمةءاربلانأ«ىلاعتهللانيديفلطبملا
نيديفامهنملطبملاوهنمقحلابفرعينأعيطتسيالافيعضناك

يفهفلاخمو«افيعضناكنإلطبملايفىرتفيكف.قحاكلماهللا
نكلو,ةلاحمالزوجأللطبملايفاهنأفعضلاةمسيفهلثمقحا
‹لطبملانمفيعضلاقحملاءيربو«اعيمجةيالولايفلبقنماوناكاذإ

زاوجعضاومنميناثلاعضوملاوهاذهفاملاَعوأ۽ناکافيعض

وههيفناکاذإف‹يأرلابةءاربلابئدتبملاوهناكاذإف‹يأرلابةءاربلا

هيفنوكياليذلافعضلانمهبامىلع‹نيدلابةءاربلابئدتبملا
نمل‹عضوملااذهيفةزئاجهنميأرلابةءاربلانأ:ليقدقف‹ةجح

اقفاوم‹ةءاربلايفاقداص‹لصألايفًاقحموهناكو«هيلونمئرب

ولو‹هبقحألاهنإ؟لطبملاوهناكاذإفيكف.ىلاعتهللاماكحأل

٠ملظلاتاجردىلإملعلاتاجردنعذئيحطحنيهنأل‹املاَعناك
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.ها.ءيش

هنأبانرباكأضعبحرصنإو‹نيقفانملاورافكلالافطأيففقوتيو

نِإو.«نوباثيةنجلايفمهنأو«مدآةيرذهللاعيضيالو‹مهيلعبنذال

روحلاكباوثمه:ليقو‹نيلماعلاةجردنعمهتجردمهبترصق
رافكلالافطأيف‹ةيضابألارشاعمنحن:يأ‹فقوتنو؛نيعلا

مهيلعمكحنلب«ةءاربوأةيالوبمهيلعمكحلانع:يأ‹نيقفانملاو

لافطأيفدرودقو‹مهيفعطاقصندورومدعل«‹مهنعفوقولاب

.نينمْوُمْلا

فوقولايفقافنلاوكرشلالهألافطأنإو:"ةينونلاحرش"يفو

‹نيلماعاوناكامبملعأهللا":مهنعلئاسللكَهلوقل‹غولبلاىلإ

ىلإدترإاذإيلوتملالافطأنإو:لاق‹ر"نيلماعاوناكولنإ
ىلإنوعجريقفاناذإيلوتملادالوأنإو‹ىلوألامهتيالوىلع«كرشلا
.هأ.فوقولا

‹رئابكلاربكأكرشلانأعم«نيتلأسملانيبقرفلاامرظني:تلق
.ماقملاررحيلف

:ليقف‹لافطألالاعفأيفاوفلتخاسانلانأو:اضيأ"حرشلا"يفو

٠نآرقلاةءارقكتانسحلابعكت:ليقو‹ةئيسالوةنسحبتكتال

مدآمهيبأةئيطخنمبيصناهنأو‹اياطخوتائيسمهلنإ:ليقو

.قحلملارظنا(۱)
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.(فذح

:ثيدحلايفامل«مهيلعبنذالهنأب:انرباكأضعبحرصنإو

ىلععامجإلا:زيزعلادبعمامإلاةياكحلو؛"مهنعروسكمملقلانأ"

هناإف‹(هللاهجر)ديعسيبأك:رباكألاو؛تائيسلامهيلعبتكتالهنأ

ملوءىر4ىّرخأرزوةرزاورزالول:هنأ‹"ربتعملا"يفرکذ

يفامكو؛ةرطفلاىلعمهو‹مهبيذعتبجوياممهنمنكي
:مهناميإىلعلديمالكدعب‹لاقهنإف‹بوقعييبأل‹"ليلدلا"
نيحنمناميإلامهبحصأنأ‹لافطألاىلعىلاعتهللاةنمترهظف

لخدغولبلالبقمهنمتامنمف‹لاجرلالاحاوغلبينأىلإمهتدالو

دولوملكلانيضقاملف:لاقمث؛خلإ...لَامدآةمرحل.ةنجلا

ةيفينحلابو‹ناميالابهلانيضق‹ةيفينحلابوةرطفلاب‹ةرطفلاىلعدلوي

بهذموهو:لاق؛نينمَؤُملادالوألونيكرشُمْلادالوألناميإلادعب

عمرهأ.هبشأوهو-8فاهيبندعبةمألاهذهملعأ لبجنبذاعُم
.(اضيأفذح

مهنأ:معزنملوقىلعضارتعإهيف‹مدآةيرذهللاعيضيالو

‹مهئابآلعبترانلايفمهنأ:جراوخلامعزیلعو«مئاهبلاکًابارتنونوکی

يفامك«ءيشبسيلنيلوقلاالكو«ةيعبتلايفنينمْوُمْلادالوأىلعًاسايق
‹خلإ...نوباغيةنجلايفمهنأو:(هيلعهللاةمحر)بوقعييب"ليلد"

.۷:رمزلاةروص؛۱۸:رطافةروس؛0:ءارسالاةروس٤٦۱:ماعنألاةروس(١)
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:ىلاعتهللامهللاقموي‹مهلدهعلاتوبثو‹نامسيإلابمهرارقإليأ
‹رذلاك«(العٿارمدآبلصيئمهو٠ر4ىلاولاَفمكبربتسلا»

‹ناطيشلانمناكاملِ«ةيفينحبولقلاهذهتقلخ":كهلوقلو
ةتوافتمنيلماعلاتاجردنأريبختنأو«"هلتقلخامعاهمرتخيهناف

؛ناميإلاهنمتبثلب‹طقلمعهنمهلنکیملنمبفيكف‹باوثلايف

نمفللنيلماعلاةجردنعمهتجردمهبترصقنإو:لاقمٹنمف

ةلمجنممهنإ:ليقو٠›€رافدقةنجلاًلِخدأورانلانَعحزح

ينکاسلمدخمهلب«ءيشباوثلانممهلسيلو«ةنجلالهأباوث
.نانجلا

كرشمنمءادعألادالوأ:امهيناثو:"لوصألايسرك"يفو

توبثل.ةنجلايفمهنأ:اهدحأ:ةئالثءاملُعلالاوقأنممهيفف‹قسافو
‹ر$ىلاولاقمكبربتسلال:ىلوملامهللاقموي‹مهتداهش

نكل‹غلبيىتحهنععوفرمملقلاو‹ةرطفلاىلعدلويدولوملكو
‹نالوق؟ةنجلالهألاباوثنوسنوكيمأنوباشيألوقلااذهىلع

عبترانلايفمهنأ:اهيناثو؛امهدحأىلعليلدمقيمل:حيحصلاو

كتعمسأتئشنإ":(مالسلااهيلع)ةجيدخةديسللكهلوقلمهئابآل
‹نيلوقىلع؟المأاهيفنوبذعيمهنإاوفلتخاو‹"راسلايفمهءاغت

«لوأتمثيدحلاو«ر ىرخُأرزوةرزاورتًالو»:هنإحيحصلاو
املعاهتئيشمبهقلعوباوجلامهبأنكلو«رانلايفمهنإ:لقيملذإ

.١۱۸:نارمعلآةروس(۲).۱۷۲:فارعألاةروس(١)
.۱۷۲:فارعألاةروس(۳)
.۷:رمزلاةروس؛۸٠:رطافةروس؛١٠:ءارسإلاةروس؛٤:ماعنألاةروس(٤)

۸٢۸٢۲-



رافكللةيلستهمعاذاينوکيالئل‹ءيشبحرصيملو«ءاشتالاهناب

ابلطمهيفضوخلانعفوقولا:اهثلاثو؛مهركذكرتفىلوملابايسأت
أ.ةمالسلل

نعليملاودودصلا:ضارعإلا؛للملاماكحأنعانهضرعنو
هلوقوهو.‹جحلاةروسيفةروكذملاتسلا:يأ‹للملاماكحأركذ

َسوُجَمْلاَوىَراَصنلاَوَيباصلاَواوُداَهَنيِذَلاواونميذلانإ»:لاعت

نملاقنملًافالخ«داقتعإلانمتسيلاهنأل«هر4اوُكَرشأَنيِذَلاو
.للملاباحصأماكحألهجعسيالهنأ:انباحصأ

لهجعسيالهنأ:(هيَط)خيشلاةياكحو:"ليلدلا"يفو للملالهج

‹وُكرشأنيِذْلاو٠َسوُجَمْلاو‹نوئباًصلاو‹ىراَصنلاو«َدوُهَيلا:مهو
‹دوهيلاةجردغلبتملو‹لأواهلكلئاسملاهذهنمدعبهذهف

‹مهبناميإلاهللانرقينأ‹اوكرشأنيِذْلاو‹َسوُجَمْلاَو‹ىّراَصنلاَو

‹ىسوُمَو‹ميهاربإ‹مهؤايبنأاهغلبتملةلزنمكلتو.هبناميإلاب
.ها.كلذنمسخأمهلب‹ىسيعو

ىتح اهماكحأوللملاكلتةفرعممزلتالو:بطقلا"بهذ"ينو
نباو«رزخيبأو«متسرنبنهحرلادبعو‹سورمع:دنعةجحلاموقت

.يدنعحيحصلاوهو‹نيقحملانممهريغو«بوقعييبأو‹نوقرز
٠طقفللملافرعيملنموأ‹كلذفرعيملنمكرشأو‹مزلتوأ

مانصألاةدبعنأفرعينأوأ‹كرشللماهنأفرعينأاهتفرعمو
.۷:جحلاةروس()

۹٢۲-



ددعتبلئاقلا‹كرشلالهاجرذعيالهنأل‹«نوكرشمسوجملاو
.هأ.ةهلألا

لهأةلم:تسلانمىلوألاةلملانأو:"ةينونلاحوش"يفو

بلطو‹هبحو«نيدلابمهنميفوملاةيالو:اهلهأمكحو‹ديحوتلا
هضغبوهرضكرتو‹ىوقتلاوربلاىلعهتناعإو‹هتحيصنو‹هلنارفغلا
ريغةءاربو‹انطابوًارهاظ‹هلةبجاولاهقوقحنمكلذريغو«هبايتغاو

ملنإ ىنزلاىلعهدلجو‹هنعلو‹هضغبو‹نيدلابمهنميفومأا

قوقحءارجإو٠فذقلاىلعهدلجو‹نصحأنإهيلعهجرو‹نصحي
هديعطقو‹هنفدو‹هيلعةالصلاو«هنيفكتو«هلسغنم«هيلعىلومأ

ءيفهتداهشلوبقمدعو‹عطقلاهببجيامقرسنإ ‹حاكتللاريغ

‹هنمةاكزلاذخأو.هثراو‹هتحكانملحو.هتلادعمدعو‹هيفاهلوبقو

يفوملانيبوهنيبةيوستلاو‹هعمجحلاو‹هسنجنمريقفلايفاهعضوو
.هئاعدو‹هيبسو‹هلامو‹همدميرحتو.ةيدلاو‹صاصقلاو.دوقلايف

‹هلوهنمفاصنإلاو‹قحللهئاطعإو.هنمردصنإ‹يغبلاكرتىلإ
صاصقلاو٠تاعابتلادرو‹تافلتملامرغموزلو‹هيلعدودحلاةماقإو

قحللنعذأوباجأنإف‹تايدلاودوقلابسفنألايفو‹تاحارجلايف
عوجرلانمعبتمإنإو‹لتاقيالهنإف‹هيلعناكامكرتو«هيلإعجرو

رصأىلإعجرينأىلإلتوق‹راذنإلاوهيبتلادعبداسفلانعو«كلذنع

الوعبتأمزهنإنإو‹هلايعوهلهأىبسُيالو«هلاممنفيالوهلا

٠لاتقلفرحتملالإ«هبرحلاحرارفلامرحيو‹حرجنإهيلعزهجُي
امأو‹هريغويفوملانيدلايفقفاوملامكحوهاذهو«ةئفىلإزيحتموأ

۰٢٦۲-



٠عدبلاداقتعإنم‹لضهبامكرتىلإءاعدلاهمكحف‹هيففلاخملا

ةيالوو‹اننيديفلوخدلاىلإوءاهلنيعدتبملاةمئألانمةءاربلاىلإو
امهيلعو.انلامهلءانمراصباجأنإف‹انمءافولالهأو.انتمئأ

ةبجاولاقوقحلاعفدىلإيعُدعتتمإنإو«اهلكقوقحلانم«انيلع
ناف«هيلعهللادودحءارجإو‹مهماكحألمالستسإلاىلإو‹نيملسُملل
.هنمانملحياملكلحعم‹هيلعوهاموكرت.هلداقناوكلذلنعذأ

ناكنإ‹هتداهشةزاجإو.ةنفادملاو.ةثراوملاو‹ةحكانملاوحننم

.نيملسُمْلاريفكتهيفامو‹ةءاربلاوةيالولانود‹ماكحألايفًالدع

هانبلغنإو«هتداهشتزاجانبلغاذإ:هللاهجر)رثوُمْلاوبألاقو

اماهلكقوقحلانم‹انلوانيلعبجيام«هلوهيلعبجيو‹زجتمل

وحننم‹هنمةءاربلاهبيصنو‹بيصناهيفهلسيلهنإف‹ةيالولاالخ
راهظإمدعو‹مهتيملنإهتداهشلوبقو‹صاصقلاو‹حئابذلالكأ
ذخأو‹اهلطبياماهيفثدحيملنإهعمةالصلاو‹تاركنملا

هنمءيفلاوتاقدصلا ‹روهظلانامزيفهريقفيفاهعضوو«اينغناكنإهنم

هعمقياميبدأ«هيلعقوقحلاءارجإنمعتتمإنإو«مهنعملظلاعفدو

وهاموكرت‹بدألاكلذبعدتراوعمقنإنإف«هنمهعاتمإنعهعدريو

ةمينغو‹هلايعيبسمرحو‹نعذينأىلإهبرضوهلاتقلحًالِإَو‹هيلع
ةفهلنكتملو«حرجنإهيلعزاهجإلاو«ربدأنإهعابتإو«هلاومأ
‹ةشلاثلاو«ةينافلانإو‹هيلعزهجأوعبتأتناكنإف‹اهيلإعجريةيغاب
‹نوئباصلاو‹ىراصنلاو‹دوهيلا:مُهَو‹باتكلالهأةلم:ةعبارلاو

‹مالسإلايفلوخدلاىلإلداعلامامإلامهوعدينأوهو‹دحاومهمكحو

دن



مهيلعونيملسُمللاممهيلعومهلناك«هيفاولخدوهتوعداولبقنإف

لوخدلانماوبأنإو‹هريغو-رمامم-ةيمالسإلاقوقحلاعيمجنم
كلذلاوباجأنإبف‹نورغاصمهودينعةيزجلاعفدىلإمهاعد«هيف

٠مهتنایدنمهيلعمهامىلعمهکرتومهنماهذخأ‹اهئاطعإياوضرو
نود‹تاينازلاريغلامهئاسننمرئارحلاحاكنو‹مهحئابذتلحو

يبسو‹مهمدلحومهبراح‹اهعفدنماوبأنإو‹تاينازلاوءامإلا
٠مهرئارححاکنو‹مهحئابذلكأمرحو‹مهلاومأةمينغو«مهتيرذ
ذخأيو٠حلصلااودارأنإ‹مهبراحينألبقمهحلاصينأمامإللو

‹كلذريغالهلهعفدىلعحلصلاعقياممهيلعاوقفتااملكمهنم

امالإ‹منغو‹مهابسو‹مهلتاق‹ةيزجلانماوعنتماوهوضقننإف
عفردقو٠ىبسُيالو‹منغيالهنإف‹حلصلالاحةيزجملاهيلعاوعفد

.مهلمامإلاءاعدةيفيكيف‹هللامهمحر)انتمئأنيبفالخلا

لهأنمدحاولكو«رارقلالهأنمءارمألااوعدي:مهضعبلاقف
ملنإف‹رارقلالهأكًاضيأمهَءارمأاوعدي:نورخآلاقو‹هنيعبةيدابلا
نأو؛دحاوب:ليقو4مهناوعدينينيمآنينامجرتبىتأمهتغلملعي

هلوقل«بانكلالهأمكحكاهلهأمكحو‹سوجملاةلم:ةسماخلا

رئارحلاحاكنو‹حئابذلايفالإ«باتكلالهأةنسمهباوس":.

:هلوقف‹ر"اهوعفدوةيزجللاونعذأولو‹نالحيالامهنإف‹مهنم

حئابألاىلعالطقفةيزجلاىلعلومحم«خلإ...مهباونس

نأمهمكحو‹ناكوألاةدبخةلم:ةسداسلانأو؛ًاضيأحاكتلاو

.قحلملارظنا(١)
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‹نيملسماوناك‹هيفاولخدوهولبقنإف‹مالسإلاىلإمامإلامهوعدي

‹اهلكةيمالسإلاقوقحلانممهيلعو‹نيملسُمللاممهيلعومهلو
ىتح‹روفلاىلعمدقتنمعيمجنممالسإلايفلخدنمةيالوبجتو
رابع:يآ۽فلوخدلانماوبأناو«دمعاربجوامهنمرهظي

:يرذیبستوءًاحلصالوةيزجمهنملبقيالو‹مهبراح‹ناثوألا
:يقو«فرشهللااهداز)ةكملهأنمنيكرشُملاالإمهلاومأمنغو

‹ةصاخشيرق:ليو«1هلًاميظعت«نوسيالبرعلارشمعه
هأ.ةديقعلايفامك

‹للملاماكحأةفرعممزليال:لوقنانإملعاف‹اذهتعمساذإف
ةدهاعملاحاكنو‹مارحةيسوجملاحاكننأفرعيملنمرفكيلهو
لئاسمنماهريغولئاسملاهذهنيبقرفلاامو؟لالحتايباتكلانم
ملام«نمووهفةلمجأابرقأنمنأاوعجأدقو«مكحلاالإعورفل

.هيلعةجحلامايقدعبائيشعيضي

©
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۱ANGE ١

اتتعالاتامهمحرشيفكاشلا
هدمحقحهللُدمَحلاو

|هبحصوهلآوهقلخريخىلعهمالسوهللاةالصو
,ميظعلايللابهللابالإةوفالولوحالو_

ىلوألاةخسنلاهذهديوستنمغارفلاعقودقو

Î/لضافلا ةمالعلا‹هيقفلا‹انخيشفيلاتنم
ايصورخلايلعنبناميلُسنبرصاننبفيس
1نيمآاريخانعهللاهازجوهءاقبهللامادأ

Î/ىلاعتهَلريقفلا‹فيعضلادبعلاملقب

هديبيلمازلاسيخنبملاسنبدوه
رهشنم۱۹راهنهمامتناکو

ئ۳۲۸١ةنسلوألاعيبر
ةيوبنلاةرجهلادعب

لضفأاهبحاصىلع
ةالملا

ةيحتلاو
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ةيرشلاثداحالارّخقحلُم
ثيدحلافرط

ركشلاسُردمحلا

رخفالوةمايقلامويمدأدلوديسانأ

نايسنلاوًاطخلايتمأنعمفر

رجأهلفًاطخأفمكاحلادهتجإاذإ

هبرفرعهسفنفرعنم

هللاتاذيفاوركفتتال

انُهاهناميإلانإ

رغصألاكرشلاوهءايرلا  
ن

 

عجرملا

۹£:٩فاحتإ

١:١۱۱روثنم

٩۱٢زنك
١٩فاشكلا

٨٢٤۳۱ت/٣لئاضفلام
١:۲۸۱صیخلت

۸۷ ررد

۱٩ةركذت

٢٤:۲۱۱طق

٤:۱۸۰صيخلت

۲:١۱٤يواح

۲:۲٦۳فخ

۰٠:١٦۱۸۲/۱فاحتإ

۴۳:۱۷بیبح

۸٨۹۹٢٤۳۸۲۱/۳زنک

۲۰۹:۱۷بط

٥۸:۵٨٤مح

١١:۷هنس

 ٩۸ررد

ةحفصلا

٢۲

۲۳

٥۲

٢۲

۳۸

۸

١۱۳

2٤۱ 



 

ثيدحلافرط

هتمایقتماقدقفتامنم

لوئسملانماهبملعأبلئاسلاام

نمؤُمىلعةعاسلاموقتال

يبرهيندعوةنجلايفرهنرثوكلا
ءاوسهایاوزورهشةريسميضوح

ءالبلادهجنمكبذوعأينإمهللا

ملعأامنوملعتول

هللايفبُحلامالسإلاىرُغقثوأ

اثدحمالسإلايفثدحأنمهللانعل

انشغنمانمسیل

قلصوأقلحنمانمسيل

تا

 

عجرملا

٢۲۱ةركذت

۷٦۲دئاوف
٦٦فاشكلا

1٦:۰٥روثنم
١٠:۸۲يبطرق

٢۸٨٤٧/٢٤۸٥٤بلاطم

۱۳:٥۸حتف

٩٦٢۳۹۱زنک

۲۷ةباحصلالئاضفم

٢:۳۰۷دیهمت

٥:٧٣٤۸فاحتإ

۱:٢۳۲رع

۳i۸زنک

VINAEغ :Y£0

۸۱۹/۹/۷

٠٢٤۲نامعاد

۱£:١۱ش

١:۱۳بیبح

۹۹۷۲زنك

6٦:٢٢۲فاحتإ

۲:١۱۳لکشم

 ۳۱۳۰د

ةحفصلا

۸٤۱

٥٥N

١٥١۱

١٥١۱

١۱۷

١۱۷

١٥۱۸

۱۹۸

Ya۳

٤۲

٤۲ 

 

 



 

ثيدحلافرط

اريخراصنألاباوصوتسإ

يتبيعراصنألا

راصنألاءاسنهللامحر

ىفوأيبألآىلعلصمهللا

هدحويشمي«رذابأهللامحر

هومرکافموقمیرکمکاتآاذإ

هولتقافهنیدلدبنم

عيمجلاىلعيمكُحدحاولاىلعيمك

عبرأبنمؤُيىتحدبعنمؤيال

هلبقاملٌبُجمالسإلا

 نيرجاهُملاوراصنألامحرامهللا
۷٢٦۲

عجرملا

۱:۳٢٤۲مح

۳۳۷۹۷زنك

١۱:۱۷۱هنس

۸:۲١۱ا

١:۸٤قف

۳:١۱۲۲۰یدع

۸/041/۹:غ

١٦۱لکشم
هو:۳ك

۸۲فاشکك

۳۷۱۲ھه

۲۹۲ك

٤١۹/۷۱۳۷/۱۹خ

١١٤۱ت

١۱۸هرکذت

۱۸۸رارسأ

٩٢٤۲۱ت

٢٦بیغرت
۹:۰۹فاحتإ

٢٢۳:£هوبن|

۴:۷۷مح

۸:٥٥حتف

٥

 

٤۲

٤۲

A

۲ا٥

A

٥\۲

٦۲

۲۲۹

٢۲۲

٢۲۲ 



 

.|ةحفصلاعجرملاثيدحلافرط

٢:٢۲۰۲۳۷هریسمنورصملاكله

۱۰۲۳۸۲۳۷زنکرافغتسإلاعمةريبكال
۲:۲٥٥فخ

٢:۳۲۳۳۹یماهحمتةنسحلاةئيسلاعبتا
٤:۲۸۹ریثک

۲۳۹:o0خاذهيئوضْووحنًاضوتنم
۳/٤ةراهطلام

۲۳۹|٥مقر٤بةراهطلامءوضولانسحيفملسمًاضوتيال
رركم٥مقر٤بناعيإلا

۸:۰٢۷4٢٤۲فاحتإرارصإعمةريغصال

۲:۰۸٩۵فخ

۱۸۰ررد۱

۲:٢۳١٢٤۲صیخلتاهومدقتتالوشيرقاومدق
۲:٢۲۳۳فاحتإ

٢۲۷۸ف

۹۳۷/۹٤Ye/هولتقافهنیدلدبنم

١١٤۱تِ

۸/0Yon:نيلماعاوناكامبملعأهللا o۳
۸٢٢٤۹/۲۰٤۰م

٩:۱۸۹٢۲قهبانكلالهأةنسمهباونس
  ٥:۸٨۸لیلغ
- ۲۹۸

 





 
۹۹/۸:عاددالامقر

 




