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:باتكنميناثلاءزُجْلااذه

۱داتنعالاتامہمحرشيداشمالا۱

‹ةمالافارتفإو.ةمئألاريسو‹ةمامألاثحبناكاملهنإ

‹كلذركذب-ابلاغ نيِفْوُمْلاةداعترجنكلو‹دئاقعلانمسيل
.ءزُجْلااذههلفْلْوُمْلادرفأ

٠©قيفوتلايلوهللاو

يصورايلعنبنامیلسنبصاننیفیس

 





 

.اهطورشلامكتسإعمةبجاوةمامإلالأ:لوقنو
يهامنإ٠.صنايفسيلو٠يشرقاهبصتخيالو
:ىنعمبانهلوقلاف.دقتعن:يأ‹لوقنو؛نيملسملانمرايثخلا

هتريص:يأ‹لجرلاتمَّمأنمردصمةغليه)ةمامالانأ.داقتعإلا

حلاصمظفحةنمضتمةماعةسايريه:احالطصإو‹يمادق:يأ‹يمامأ

لاقنملافالخ.القعالاعرش:يأ‹ةبجاو«(نيرادلايفدابعلا

اهنأ:ةضفارلالوقو؛عامجإلاقيرطنماهبوجوامنإو‹القعاهبوجوب
امك۔ءيشهيلعبجيالهناحبسهنأل‹ءيشبسيل‹هللاىلعةبجاو

.لطاببجتال‹جراوخلانمتادجنلاونيسحلايبأ:لوقو-مدقت

‹لدعمامإبيهنلاورمألامنيو:(هنعهللاىفع)بطقلالاق
نوقبينيذلامهودعفصنىلعنوملسُمْلاناكاذإ‹بجاوهبصنو

اونوکينأتطرتشإامنإو‹لاموملعنممهيفكيامعم«مهتکوش

مكيفنأمِلَعَومكنَعهللافخنألا»:ىلاعتهلوقل«فصنلاىلع
فلامكسنكينإونيتئأمولعبةرياصٌةَنَممكسنكيناقافعتض

يهبنلاورمألابوجول‹هبوجوبتلقامنإو‹نر«نيلاول
كلذمتيامنإو‹دودحلاجارخإوقوقحلاباحصأل..فاصنإلاو

ةمامايكَيبنلارمألو۽بجاووهفهبالإبجاولامتيالامو‹مامإلاب

.١6:لافنألاةروس(١)

س١۱



ىلَعَو‹رمُغىَلَعَو‹هيلعةمألاعامجإلو«هيلإهتداشإوأ‹ركبيبأ
ريغمامإلابصنأ:جراولاوراكملالاقو«يلعىو«نام
هدريو.مهنيباميفهللاباتكاوميقينأسانلاىلعبجيهنإو‹«بجاو

٠فلتختنكلموقتناكولولب‹كلذبموقتالةعامجلاو‹هانركذام

اهطورشمامت:يأ‹اهطورشلامكتسإعم«خلإ...مامإلانكيلف
‹طورشلاهذهو؛هطرشمامتبالإطورشمللامتيالذإ«(طرشعمج)

ريغ‹الدع‹القاع«افلکُم«اركذ«ارُخ:هنوکوهو.مامإلايفامإ

امأو؛مالكو‹عمسو‹رصبدقفنماملاس‹اهوحنو«هنامزلدعقُم

لامايفةوقو.ةدعيوذاونوكينأطرتشيو.هيلعنيدقاعلايف

هباشتمنممهاشغيو‹رومألاثداوحنممهيلعيتأياَمِل‹ملعلاو
مهئادعأنممهيليامل‹.فصنلايفةدعلابكلذعماوراصو‹لزاونلا

.مهتكوشنوقتينيا

رظنلاويأرلالهأعامجاينوملسُمْلاراتخينأكلذ:بطقلالاقو

ةماعلارمأنموأ«قافنلاوأ‹كرشلانمةرجهمهمدقأ‹الجر

ازيزع‹ئدمحمهلوسرةنسو«ىلاعتهللاباتكبمهملعأ‹مهصوخو

حلصأاودجونإو«هلامباداوجاعاجش‹بسنوبسحاذ«هموقيف
‹قحلابمايقلاهمزليف‹همملَعَأوُهنممهيفناكولو‹زاجةمامإلل
سانلانوكيو٠قحاىلعمادامهتعاطمهمزلتو«هنوعيابُيكلذىلعو
.هأ.ءاوسقحلايفهدنع

الةيبابحتساإااهركذيتلاطورشلاهذهرثكأنأ‹ريبختنأو

.نيبتنأنمرثكأبابحتسإلاطورشو‹ةيبوجو

ت



هبوجو:ناماقمانلانموقبشكن̀ميواضيبلاعلاوطيفو

بصننألف:لوألاامأ؛ىلاعتهللاىلعهبوجومدعو«اعمسانيلع

‹رهاقسيئرنعالخاذإدلبلانألهبالإعفدنيالررضعفدلمامإلا

نعةملظلاسأبًارديو٠.يصاعملانعىهنيو‹تاعاطلابرمأي

قوّشسفلامهيفىشفو«ناطيشلامهيلعذوحتسإ‹نيفعضتسُملا
ردقبسفنلانعررضلاعقدو‹جرملاوجرهلاعاشو‹نايصعلاو
لمتحُي:ليقنايف؛ءالقعلاقافتإو.ءايبنألاعامجإببجاو‹ناكمإلا

وأ«داسفلا-دادزيفهتعاطنمسانلافكنتسيامبرذإإ‹اضيأدسافم

ىلإةسايرلاةيوقتوضراعملاعفدلجاتحيو‹مهملظيفمهيلعىلوتسي

ريخلاكرتو‹ءةحوجرمتالامتحإ:الق؛؛مهنمبصغيفلامدیزم

هيلعبجيالهنأانيباملف:يناثلاامأو؛ريثكرشليلقلارشلالجأل

.ها.ءيشلکلبجوملاوهلب۽ءيش

عاميلالدتساإلاىلوألافةيلقعتامدقمهذهنأ‹ريبختنأو

هللالوسرتوممويهتبطخيفلاق(هط)قيدصلانأيورو‹ةباحصلا
Eناکنمو‹تامدقدمحمف‹ادمحمدبعيناكنمسانلااهيأ:

نمنييدلااذهلوأءرمألااذهلدْبالو«تومياليحهناإف‹هللادبعي

‹راصنألاونيرجاهملانمدحأهيلعضرتعيملف.خلإ...هبموقيمئاق
.كلذىلإاوردابلب

نوكينأ:ىلوألا:ةمئألاتافصيف4اضيأيواضيبلبلالاقو

لحو‹لئالدلاداريإنمنكمتيل‹هعورفونيدلالوصأيفادهتجُم

- ۱۳



نأ:ةثلاغلا؛ةيسايسلارومألارئاسو‹ملسلاوبرحاربدي«ريبدتو

ةماقإنعهبلقفعضيالو«برحلابمايقنعنيجيال«ًاعاجُشنوكي

ناكنمبيني:اولاقو.ثالثلاتافصلايفاولهاستعو؛دودا

أ.اهبافوصوم

الفلَو‹تنكمأنإةيبابحتسإانعمتافصلاهذهنأىفخيالو

:ًاضيألاق؛دجويملنإهوحنودهتجُمريغمئاقنمرطْفلالطع

‹مهلاومأو‹سانلاباقريففرصتُمهنأل‹ًالدعنوكينأ:ةعبارلا

ةروكذلا:ةعباسلا؛غولبلاولقعلا:ةسداسلاوةسماخلا؛مهعاضبإو

دبعلانأل,ةيرحملا:ةنماثلا؛نيدولقعتاصقان-ءاسنلا:يأ نهناف

‹ًايشرقهنوك:ةعساتلا؛ديسلاةمدخبلغتشُم‹سانلانيبرقحتسُم

نمةمئألا":8ييبلالوقال«ةلرعُمْلانمعمجو‹جراوخللافالحخ
:يهلوقو‹موُمعللدهعالثيح‹عمجللايفماللاو«ر"شيرف
.هأ.ر"رومألايفاوماقتسإوهللااوعاطأامشيرقنمةالولا"

٠:هلوقالإ«ةيبوجواهلكطورشلاهذهنأملعتتنأو

هوهبلعسإيالاهحىمشههيلعدولااشرهوك

هللااوعاطأامشىيرقنمةالولا":$هلوقوهو‹يناثلاثيدحلا

‹ىلاعتهوعيطيملواوميقتسيملنإهموهفمنإف‹"رومألايفاوماقتسإو
نمةعطقوهف‹لوألاثيدحلاامأو‹ةماركالولب‹مهلةيالوالف
تمسقوتلدعفتمكحام‹شيرقنمةمئألا":انباحصأهاورثيدح

.قحلملارظنا(۱)

.قحلملارظنا(۲)



يفلدعتملنإهموهفمنإف‹يناثلاثيدحانيعوهو٠"تطسقف
.الف‹مسقلايفطسقتو‹مكحلا

نمةمئإلا":كيبنلانعةدربيبأنع:"يطويسلاخيرات"يو

۱ر"اومحرفاوحرتساو‹اوفوفاودعوو‹اولدعفاومکحامشيرق

امفًالإَو‹ناكمإلاعمبحتسُماذهنأملعاف‹اذهتفرعاذإف

طورشتلمکو«هيلعاوردقالو«يشرقهيفدجويملعقصيفنولوقي
اذهتعمساذإف؟اوراتخيلف‹نولعفيمأ‹نولطعيمهارتأ‹ةمامإلا

شىر:يأءيشرقاهبصتخيالو:املايففْلُمْلالوقتملع
٥صصختالباوصصخثیح«مهبضيرعتاذهو‹ءاوساهيفمهريغو
‹ريمأانمراصنألا:لاقنيح«ةفيقسلاموي(4يَم)قيديصلالوقو
مامإلاف‹دحاوباتكلاو«دحاولوسرلاو‹دحاوبرلا‹ريمأمكنمو

ساسلاطولمهتاف.شييرأيفلإرصألااذهفرصينلوداو

ذئمويرمأللمهنمحلصينمًاشيرقناف‹هيفليلدالخلإ...

ريغيئ.هباتيفهابهيلعيننممهيفوالفودوجود
لوقنيبقرفلاامو؛ذئنيحمهنعاهبلودعلايغبنيالف‹هنمعضوم
هللانأ:ةعيشلالوقو‹شرقىلعاصنهلوسروهللانأ:ةيرعشألا

نأاوملسولو‹ليلدالبمكحتلاالإهينبوٌيِلَعىلعاصنهلوسرو

ىلعالوءشيرفىلعصناهيفسيل‹نيملسُمْلانمرايتخإةمامإلا
‹هدالبيفهّللاةجحمهنيذلا«نيملسُّمْلانمرايتخإيهامنإ‹مهريغ

تايألاييغتاَمَول:نكلو‹مهلًاريخناكل‹هدابعىلعهءافلخو

.قحلملارظنا(١)

س١۱



مهبضيرعتصناهيفسيل:انلوقو«رنونيالموقنَعردنا
ريخل:مهوةباحصلانمعامجإلادقعنإدقوفيك.ةضفارلامهناوخإيو

ملو«نامثغو«رمغوركييبأةعيبىلع«ر€سالتجرأ
.هللاءاشنإهعضوميفيتأيسو«كلذدحأركي

٠(ت)قييدصلاركبوأ5٠قيبنلادعبةمثلالأو
دفلوُسَرالمحماَول:ىلاعتهلوقل‹قحهتمامإوهتيللوو

نمَومكباقعأىلعميلاليفوأتامنيفألساهلبفنيتع

٠س€نركاشلاهَليِزجَيَسَونيشهللارْصَينلفهيبِقَعىلعبِلَقَ

نيَنِفَلَحُمِلْللف»ل:لاتهلوقيو«ركبوبألإنيركاشلامامإلهو
:ىلاعتهلوقو«يعادلاوهركبوبأناكف«ىر€نوَعدََسبارع

يفمُهنفلخَتسلتاَحلاصلااوُلِيَعَومكناوناَنيذلاهللادَعَو

هنيدنمهنكمو‹هدعوهللازجنأف‹ركبوبأفلختساف«مر ٍضرَألا

ةباحصلاعامجإبىفكو‹اأفوخلادعبهلدبأو‹هلىضترإيذلا

.لالضىلعنوعمتجيالف‹للزلانعنوموصعملامهو‹مهقابطإ

مويعيوب‹(كْقَمرقيدصلاركبوبأ‹عوييبلادعبةمئألالوأو
‹راصنألاونيِرجاهُملانيبةعجارُمدعبءةدعاسينبةفيقسيف‹قهتوم

رثكأزاحنإنيح‹اهرشهللاىقومث‹ةنتفلاعقتنأتداكىتح

تيبىلإماوعلانباومشاهونبو‹ةفيقسلابةدابعنبديعسىلإراصنألا

٤۱1:تارمعلاةروس()
.۹١:حتفلاةروس(٤)

.٥9:رونلاةروس(٥)

ت



نأمهغلبف‹ركبيبأىلإنيرجاهملارثكأو‹(مالسلااهيلع)ةمطاف
لاقف‹مهيلإاوراسف.مهيلإنيتأنل:اولاقف‹ةفيقسلابدعسعمراصنألا

ناكو.اذهامإو.اذهامإاوراتخإ:ركبوبألاقف.اولاقامراصنألا

‹هعيابفركبيبأديبرمُغذخأف‹(امهنعهللايضر)رمُغوةديبعيبأنيب
.رمألاماقتساف‹نظرراصنألاونيرجاهملانمرضحنمعيابمث

ملو«8يهللالوسرضيقاملف:"ناييلاوفشكلا"باعكيفو
الإهللانيداوميقينأمهعسيالنأاوملعو‹ًادحأهتمأىلعفلختسي
‹تاقدصلاضبقنممهرمأبموقيو‹ةنُسلاوباعكلابلمعيماماي

رمألاو‹داهجللشويجلازيهجتو‹دودحملاةماقإو‹لاومألاظفحو

الو‹ركبيبأنملضفأاوريملف‹ركَُمْلانعيهنلاو‹فورعملاب
مهلوأو‹ةرجهمهمدقأو امالسإمهلوأهنألهنمميدقتلابمهالوأ

مهنسحأو‹ابلقمهعجشأو«ةفرعممهرئكأو‹ةبحم«كهللالوسرل

‹هللاباعكعبتاو‹الهأكلذلناكف‹هومدقف:لاقىتح؛ةريس

عضمنمو«كرشلاىلإدترإنمبراحو8هلوسرةنُسبذخأو
.(فرصتب)هأ.هنماوجرخاميفاولخدىتح‹ةاكزلا

هللالوسرصنيملو:انموقبتكنم٠"سيمخلاخيرات"يفو
اودتقإ":يهلوقو؛ةمألاىلإاهرمأضوفو‹دحأةمامإىلع‹عي

.8هلوقو«امهيلعاصنسيل«ر"رموركبيبأيدعبنمنيا
6(۲)"يدعبيبنلهنأالإیسوُمنمنوراهةلزنميينمتنأ":يلعل

نبحهلةفيلخهنأ:دارملالب‹هتافودعبهلهتفيلخهنوکىلعلديال

.قحلملارظنا(۲).قحلملارظنا(١)

س۱۷



نعهتبیغنيح‹یسوُملةفيلخنوراهناكامك‹كوبتةوزغيفهتبيغ

:هموق

هتماقتساللو-مدقتامكةباحصلاعامجإل:يأ‹قحهتمامإوهتيالوو

نمتلخدقلوُسَرلإدمَحُماو>:ىاعتهلوقلو‹ميوقلاجهنلاىلع

ىلعبلقنينمومکباقعأىَلَعمتلقناليفوأتامنألُسْرلاهلق

نأبضيرعت٠٠ر4نيركاّشلاللايزجّيَسَوًانيشهللارضينلفِهيبقَع

ىلاثملاهتقيرطىلعتباثلاو«هسفنىلعدئاعهررضهبقعىلععجارلا

(485)هنألو«هلاحریغتمريغ«هبرلارکاشهنوکل«هتابثىلعیزجم

مويشالاطير«لقعلاتباثناكو«ةيآلاهذهمهيلعىلتيذلاوه

أ:انلُقمثنمف؛مهلوقعتشاطو‹مهلاوحأتريغتنيح«كهتوم

حرصذإ؛دحأمويتلةبآلاهدو«هريشالنيركاشلامامإوه

‹رجحبيهامرةئيمقنبانأكلذو«لفدقًادمحمنأ:خراص

‹ةئيمقنباهلتقفهسفنبريمُغنببعصمهادفف؛هتیعابررسکوهجشف
ضعبلاقف‹ادمحمتلق:لاقف‹يهللالوسرهنأیریناکو

ذخأيفرضاحيبأنباتیل:ضعبلاقو‹لتُقامايبنناكول:ِنيَقفانُمْا

كيلإرذتعأينإمهللا:رظنلانبسنألاقفنایفُّسيبأنمانامُأانل

٠لعقىتحلتاقف«ءالؤههبءاجاممكيلإاربأو‹ءالؤهلوقيامم

رظنلانباتابثوه‹#6هيلعيضقموي‹(كأ)ركبيبأتابثف

.اليتقهتومبربخأموي«هبارضاو

لاقف‹همديفطحشتييراصنأبرمنيرجاهُمْلانمالجرنأيورو

‹قابهبرفلعقناكنإ:لاقف‹لتقدق‹8هللالوسرنأ:هل
.١٤١٤۱:نارمعلآةروس(١)

س۱۸



نيَنفلَحْملللف»:ىلاعتهلوقلو‹هباوقحلتیتحمکنیدىلعاولتاق

نافَنوُمِلسُيوأمهَوَلِبَفتديشسابيلواموقىلإنوَعدتَسبارعألا

مكبذَعُيلبقنُمميلوامكأولونإوًانَسَحارجأهللامكؤاوُيِطت

اوبموقلاو‹ركبوبأيعادلانأنورسفملاقبطأ‹ىر4اميلأاباّذَع

.ةدرلالهأوأ.ةفينح

تعججأف:ةيآلاركذدعبةيداهجلاهتلاسريفيليلخلامامإلالاق

هّللالوسرةفيلخ.هيرركبوبأوهةيألاهذهيفيعادلانأةمألا

نماهيفامتعمسدقو‹ةفينحينبلاتقيفسانلاىعدامل‹

.هأ.هتوعدةباجإنعفلختنمىلعديعولا

عمداهجلامهعنمنيحنيقفاَُمْلايفىلاعتهللالاقو:"ليلدلا"يفو

بنعللاةيبيدحلا.نمزيئهنعاوفلختنيح.عهيبن

ناقنوُمِلسُيوأمُهَنولِاَفتديِدَشسابيلوموقىلإنوعدتسبارعألا

مكبذَعُيلبقنُمميوامكولوتنإوًاننسَحًارجأهللامكتوباوفي

اوفلختاوناكامدعب‹اوفلختنإىلاعتهللامهدعوف.4اميلااباذَع

زئافلا‹عيطملامومأملاو‹هدعبنمهتفيلخوءقيهللالوسرنع
مكنسياومأنياهللادَعَو»:ىلاعتوهناحبسهلوقلو«كهعاطب
نيَنيِذَلافّلختسااًمُكضرألايفمُهنفِلخَسَيلتاحلاصلاولِمَعَ

مهفوخدعبنشمُهدَيَومهلیتصترايذلامهيدمهكَممهليف
ُمُمكوفكلذدعبرفُكنَمَوائيشيبنوکرشياليِنوُدُبعَيانآ

.46ٌوقِسافلا
.٥٥:رونلاةروس(۲).١٠:حتفلاةروس(١)

- ۱۹



هلهللازجنأ‹(كْقَس)ركبوبأفلختسااملف:"ليلدلا"يفلاق
دعبهللاهنكمو‹تاحلاصلالمعدقو‹نمؤُمركبابأنأتبثف‹هدعو

راصف٠فوخلادعبنمنمألاهلدبوهَلىضترايذلا‹هنيدنمكلذ

ليبسكلسيملنممكلذدعبرفكنمو‹كرشلاضاحدإوةدابعلالإ
نامأاينألاو‹هرادرعقيفدهطضاو‹نامألادعبفاخركبيبأ

5٠)4توقِسافلامَْكيَلوأفل:ناميإايندلاو‹ثغيملو‹ثاغتساو

هللالوسرهمدقنأ:ةنُسلانمهتيالوبيوصتىلعرخآليلدو

ريغلاو‹نيقَُملامامإهلعجو.ةالصلايهو‹نيالادامعىلع‹ي
لوسركيضر:بلاطيبأنبيلعلاقامك‹مولمهفلاخنمو‹مومأم
اودتقإ":يهللالوسرلاقدقو,انايندلكانيضرو«اننيدلكعهللا

ىلإاوعدي‹قحشممامإلانأىلع‹ليلدةمامإ‹۲ر"يدعبنمنيذلاب
.هأ.ىدهلا

‹يعادلاوهركبابأنأ:الق‹نيرسفماقابطاو.ةمألاعامجإلو

وأ‹ةفينحونبوأ‹ةدرلالهأمهأ«هلاتقىلإوعدملايففلتخإنإو

نکيملف‹هدعبكلذىلإعادلوأهنإف‹مهريغوأ‹مورلاوأ«سراف
.(امهنعهللايضر)رمُغوركبوبأالإهدعبنم

عوجرو.هيلعةباحصلاقابطإ:عامجإلايفنيملسُمْلايأرنمو

همساهبسحوعهللالوسرةفيلخهنأمسالاقالطإو‹مهيلإنيَقفاَُمْلا
.هأ.سر4راغلايفاَمُهذإنينثايناثلم:ربكألاقيدصلا:هللادنع
.٥٥:رونلاةروس؛4۷:ةدئاملاةروس؛۸۲:نارمعلآةروس(١)

.١4:ةبوتلاةروس(۳).قحلملارظنا(۲)

س۰٢۲



‹هدعوهللازجنأف‹نتملاتفرع«كيلعهانولتامتعمسنيحف

ىضترإيذلاهنيدنمهنكمو.هناميإلامكل.ةيآلايفروكذملا:يأ
هرمأو‹يهزهجهنإف.ةماسأشيجاهلوأو‹شويجلازهجنأب,هل

ةمليسُمموقو‹ةدرلالهألتاقمث‹كلذركبوبأذفنأف‹هرمأب

نمحضوأنايبيأو‹انيبجاهنملاو‹زعأنيدلاعجرىتح«مهريغو
٠رهباحصأو‹كيهللالوسرناف‹انمأفوخلادعبهلدبأوكلذ

لكنمودعلاموجهنوعقوتي‹حالسلايفنودغيونوحورياوناک
امك‹برعلاةريزجهللالوسرحتتفاف‹مهيلعهللانمنمىتح.ةهجو

يفنوُلخدَيسائلاتيرو*%حتفلاوهللارَصءاَجاإ:یلاعتلاق

‹مهرثكأبرعلاتدترإ‹يرفلختسإاملف٠ىر4ًاجاَوفأهللانيد

ةقلحلامهتمةخأو«نيرغاصمالسإلاىلإقيدصلاركبوبأمهدرف

برحيف«(هقظرباطخلانبرمُغهيلعضرتعإاملو«عاركلاو
يفراوخو.ةيلهاجلايفرابجأ:رمل‹(هكظ)ركبوبألاق«ةدرلا
انعجرف:رمُغلاق؛نيدلالمكو٠يحولابابدسنإدق‹مالسإلا

مهقابطإو‹هتعيبىلع:يأ‹ةباحصلاعامجإبىفكو«هلوقىلإانلك
ةباحصلا:يأ‹مهو‹هيلإتابعصتسملايفمهعوجرو«هتملكىلع
الف‹نيالايفللزلانعمهتلجثيحنمنوموصعملا‹ناظر
.ةلالضىلعنوعمتجي

ةباحصلانمةعجارُملاترثكامل:"سيمخلاخيرات"يفلاق

.۲-١:رصنلاةروس(١)

٢۲-



باتكلاهبلزنالو‹مكيبننمرمأهيفضميملاميفةروشمأا
‹مكيلعريشأسينإو‹ةلالضىلعمكعمجينلهللانأو«مكيلع

«هبمترشأاميفو«مكيلعهترشأاميفنورظنت«مكنملجرانأامنإو
دشننأىرأف:انأامأ‹مكقفويهللانإف«كلذدشرأىلعنوعمتجتف

النأو٠نر4رفكَيلفءاَشنَمَونِمْؤَُفَءاَشنَمَفلء:انودعىلع
امكدهاجنف.‹يهللالوسرباوسأتتنأو‹ادحأمالسالاىلعاوشرن

.همالكخلإ...دهاج

ركبيبأبقانمءافيتسإدارأنمو‹راصتخإلاكلذنماندصقمو

ىلععامجإلاتيعداكارأ:تلقنإف؛ريسلاعجاريلف‹(هقيدصلا

تمثو«هتيالووهتمامإىلعةّسلاوباتكلابتللدتساو‹ركبيبأةعيب

نمهعيابنمهعيابنإو‹الهأةفالخللسيلهنأيعدت‹اهلكةعيشلاقرف

لاقدقوالفيك‹ةّسلاوباتكلانعمهنملودعكلذنإف,ةباحصلا

ةراتف٠"قحامامإلاوههنإ":بلاطيبأنبيلعيفكيهللالوسر

دقف‹تايآركبيبأيفمتلوأتامكو«ًاحيولتةراتو‹احيرصت
هللاُمُكِلَواَمنِإل:ىلاعتوهناحبسهلوقاهنم‹يلعيفاضيأاولوأت

و
و اولاَعَتلقفلل:ىلاعتهلوقيهو,ةلهابملاةيآاهنمو‹ر4ُهلوُسَرَو

دقف‹سر مكسفنَأوانسفنأومكءاَسِنَوانءاَسِنومكءانبأوانءانيأغدن
‹نسحلاداقو‹نيسحلانضتحإ‹يهنأريسافتلاوريسلالهأعمجأ
.(مالسلااهيلع)ةمطافويلعهعبتاو

.٥٥:ةدئاملاةروس(۲).٢۲:فهكلاةروس(١)

.۱١٦:نارمعلآةروس(۳۴)

- ۲۲



تلق ةباحصلاعامجإ.ةعيشلامعزعيمجنعيلامجإلاباوجلا:تلق

هيفلخدامعيمجيفلخددقف«مهتلمجنميلعو«ركبيبأةعيبىلع

دهعلاوفيكلطابلاىلععامجإلانعةمصعلااهلةتباثلايهو‹ةمألا

ءاَرَقْفلل»:ىلاعتهلوقلشم‹نآرقلامهيفلزنينيذلامهو‹ديدج

هللانمالضُفنوفيمهلاومأومهرايدنماوُجَرخأَنيِذلاَنيِرِجاَهُملا

ؤونيدو*نوفداّصلاُمُهكيوهلوُسَروهلاتورصاناوضرو

يفوُدِجَيالومهيلِإَرَجاَهنَمنوُحُيمهلبفنمناَميإلاَوَراَدلا

ةصاَصَخمهبناكولومهيسفنَأىلَعنوريواوتواممةَجاَحمهروُدْص

‹تايآلارخآىلإ«ر وُحِفُمْلامهَكِيْوفهسفنحشَقوُينَمَو

ونموتاحلاَصلااولِمَعَواونمَنيذلاو»:ىلاعتوهناحبسهلوقلثمو

حَلصأَومِهتايَسمُهنَعرفكمهبَرنمّقَحلاوُهَوِمَحُمىلَعلناَمب
تجرخأمَاريخمتنك: مهقحيفلجوزعلاقو٠ىر4مْ

ورکمص

اونوکتلاطَسَوةامكانلعَجكلذكو»:ىلاعتهلوقو«مر4سانلل
¢)5'ةموحرمةمأيتمأ':8لاقو‹ىر4سالاىّلَعَءاَدَهُش

؛نرکءيشلكتقسويتَمحَرَو»:ىلاعتوهناحبسهلوقىلإةراشإ
دنعاهلضفأواهريخمتنأ‹ةمأنيعبسنوفاوتمتنأ":اقفلاقو
نممهتمصعو.ةلمجةباحصلاةيالوبةقطانةنسلاوباتكلاف‹7ر"هللا

ىلعءالؤهاهبلدتسييتلاتايآلاامأو؛مهعامجإيفةلالضلاوًاطخلا

اهنأحصنإءنينمْوُملليلوءِهَللايلوهنوكنمرثكأاهيفسيلف«مهمعز

.۲:دمحمةروس(۲).۹-٣٨:رشحلاةروس(۱)

.١١٤٠:ةرقبلاةروس(٤).١۱۱:نارمعلآةروس(۳)

.١١٠:فارعألاةروس(1٦).قحلملارظنا(٥)

.قحلملارظنا(۷)

- ۲۳



هللالوسراهيفهعماهنوكل‹دعبأيهفةلهابملاةيآامأو؛هيفتلزن

باحصأو‹ةرامإىلعلدتالفكلذعمو‹ةمطافهتعضبو‹ع

امنإو‹ةعيشلاالهللاباعكليوأتب‹ءاملُملامه#63هللالوسر

مهترواجمل٠حيسملايفىراصنلانم«‹يلعيفبهذملااذهاوسبتقا

عادمحمنأنولوقيةرمو«ءايبنألاعيمجىلعهنولضفيمهارتف.مهل

‹ةمايقلالبقايندايفةعجرلابنونيديمهلكو«ءاوسلضفلايفايلعو

مهنعضارعإلاف‹ةمعنرفكاهنمو‹كرشاهنم«ىصحتالعدبمهلو
.قيلأمهتضراعُمنعو

دقفثاريملانم(مالسلااهيلع)ةمطافعنمهنأهومعزيِذْلاَو

:88هللالوسرنمثيدحلااوعمسمهنأ‹ةباحصلانممجدهش

اهنكل‹"ةقدصءايبنألاهتكرتامنإ‹رانيدالومهردهنمثرويالهنأ"

بتكيفعئاشاذهو‹«صصخملارهظىتح‹مومعلابتكسمت

٠صصخملاهلرهظيىتح«ماعلابكسمتينأناسنإللهنأ‹لوصألا

.ةيعفاشلاكلذنمىبأنإو

هيلإتبهذيلاوهو:(لاعتهللاهمجر)‹"لدعلا"بحاصلاق

يفهللامكيصويل:لجوزعهللالوقيف‹(اهنعهللايضر)ةمطاف
قيدصلاركبابأهبتضرتعاف‹ىر4نيناظَحلمركذللمكدألوأ

:يبأثرُأالو‹مكتانبمكثرتأ:تلاقف.اهيبأنماهثاريميف«(هظ)

.١٠:ءاسنلاةروس()

.۹٥:سنويةروس(۲)

س٢۲



امءايبنألارشاعمنحن":8يهللالوسرلوقوهو‹ربخلابهَر

اوذخأالو‹ميمعتلايفاهبهذماهيلعاودريملو‹١ر'ةقدصهانكرت

نلهنإ:لاقف‹تيضرفاهاضرتسإهنأ:"سيمخلاخيرات"يفو

.تیضریتحاهبابنعحربي

٠هيي
a

قطرقيدصلاركبيبأةيلضفأىلع-ةعيشلاادعامةمألاتقفتأ

يفكهيبنعمهتابثو‹هدهزو‹هلضفو«هتقباسل«نييبنلادعب

ريغو٠»€راَفلايفاًمُهذإنياياك>:هنألو تابعصتسملا

:رظنلانباخيشلالاق؛كلذ

لّمْزُمنمهللاهيلعىلصلدبعلايحطبألايبنلادعب

حصنيفادهجلأيمل,هيفتاميذلاهضرم(هكقَظ)ضرماملو
‹نامئُغو‹فوعنبنمجرلادبعك‹ةقباسلالهأةرواشمو,ةمألا
ةمر)يداربلارهاوجيفامك«(راصنألانم)ريضحنبديسأو‹يلعو
نبرمىلإ؛هدهعيفامهريغو؛سيمخلاغخيراتو؛(هيلعهللا
:وهو‹رمُغىلإدهعلاببتكف‹نامثُغرمأف(كِقَمرباطخلا

.قحلملارظنا(١)
..٠4:ةبوتلاةروس(۲)

٢۲-



€محلانحرلاهللامسف
اهتماجراخ«اينُدلابهدهعرخآدنع«ركبوبأهبدهعاماذه

يقتيو‹رفاكلانمآۇيثيح‹اهيفًالخاد,ةرخآلابهدهعلوأدنعو

٠باطخلانبرمُغمكيلعتفلختسإينإ‹بذاكلاقدصيو«رجافلا

لدبنإو‹يلمأويئاجرو.هيفيملعوينظكلذف‹ىقتاولدعنإف

يأاوُملَطَنيِذلاُملعيَسَولل«بيغلاملعأالو«تدرأريخّلاف«ريغوأ
.ر4نوبلبلف

.(ع)باطخلانبرمعةمامإو:نتملايفلاقمثنمف

عمةكرشهلو٠قح(48ت)قيدصلاركبيبأدعبهتيالوو
هنألف:هتمامإةيقحامأ٠قيسنباقسن٠هتلودعيمجيفركبيأ

هتضتراو‹ةيعرلاىلعهنممكحكلذو‹ظرركبوبأهفلختسإ
ملو‹ىلثملاةقيرطلاىلعهتماقتسإلف:هتيالوةيقحامأو؛ةعامجلا

 ءاوسديعبلاوبيرقلاهعمناكلب‹هتريسنمءيشيفهيلعضرتعي
ةباجإ‹مالسإلاهبزعأو‹هديىلعحوتفلاهللاحتفو‹هلدعمهعسي

ال:قطرلاقو‹همالسإموينيعبرألاهبهللالمكو‹قيهيبنةوعدل
لاقو؛'قورافلا":8يهللالوسرهامسو؛مويلادعبارسهللادبع

لاقو؛ر"رخآًاجفناطيشلاكلسوالإًاجفرمُغكلسام":

ةمألكل":8لاقو؛مر"رمُغناكليدعبنمًايبنناكول":

نمٌباذعانيلعلزنول":88لاقو؛"رمُعفمكيفنكينايفعور
.قحلملارظنا(۲).۲۲۷:ءارعشلاةروس()
.قحلملارظنا(۳)

۔-٢٦۲



يضر)ركبيباعمهتكرشامأو؛هر"رمُغريغهنميجناَمِلءامسلا
ىلعهنيعُمو‹هريشُمو‹هريزوةايحلايفناكهنألف(امهنعهللا

‹هتريتوىلعقحلاعبتاو‹هتريسىفتقإتامملايفو‹تاحلاصلا

القحلاعبتانمو٠بيصنهيفهلف‹ركبيبأيفيآلانمتبثاملكف
٠ضرألايفنوفلختسملاءاونمَنيِذلاهللادنعامهبارضأوامهف‹بيخي

بيصننمهلريخلايفعباتلاو‹هلهأورفكلاةحازإىلإنوعادلاو
ىلَعكلوال:ءيشعوبتملابيصننمصقنينأريغنمعوبتملا

عبتينمو«رئارسلاىلبتهّللاىلإو«رهاظلايف٠ر4مهرنمئدُه
.باطتسُمبهبردنعهیعسنکیملو«باخورسخنينمؤُمْلاليبسريغ

ضرأبوهوهاداننيحةيراسةصقبىفكو«ةيفاخريغفهتاماركامأو

نيبوهنيبناكو.لبجلاةيراساي:ككهللالوسرربنمنم‹ماشلا
ودعلانمملسف٠لبجلامزلوهءادنةيراسعمسف‹رهشريسمةنيدملا

.نيملسُمْلانمهعمنمب

امنیب:لاق«ثراحلانبورمعنعو:`سيمخلاخيرات*يفلاق
:ىدانوهتبطخكرتذإ,ةعمُجْلامويبطخي‹كطنباطخلانبرمُغ

نمسانلاقفهتبطُخىلعلبقأمث«(انالثوأنيترم)لباةيراسا
ةيراساي:ىدانوةبطْعلاكرت,نويجملهنإ:عهللالوسرباحصا
:لاقف‹هيلعطسبيناكو٠فوعنبنهجرلادبعهيلعلخدف‹لبجلا

ذإكتبطخيفتنأامنيب‹ًالاقمكيلعسانلللعجت«نينمْوُمْلاريمأاي
تکلمامهّللاو:ظرلاقف؟اذهءيشىلع«لبجلاةيراساي:تيدان

.٥:نامقلةروس؛٥:ةرقبلاةروس(۲).قحلملارظنا()
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نيبنمنوتؤي‹لبجدنعنولتاقيهباحصأوةيراستيأرنيح‹كلذ

اوقحليل‹لبجلاةيراساي:تلقنأكلمأملف‹مهفلخنمومهيديأ

موقلانأ‹هباتكبةيراسلوسرءاجىتحمايأالإضميملف؛لبجْلاب
ترضحنأىلإ‹حبصلاةالصنيحنممهانلتاقف‹ةعمُجْلامويانوقال

ةيراساي:يدايدانمتوصانعمسف‹سمشلابجاحرذو‹ةعمُجلا

مهمزهىتح‹انودعلنيرهاقلزنملف‹لبجْلابانقحلف‹(نيترم)لبجلا
أ.هللا

باطخلانبرمُغءادنهنمةيراسعمسراغدنواهنلبجيفهنأ:ليق

ريغو‹رصملينىلإهتباتكو؛ناكملاكلذمظعينآلاىلإو٠(هضر

.هيأرىلعنآرقلالزنيف‹$8هللالوسرعجارُيناكو‹كلذ

١١۵0د

0
ېچ

يفاهنعباجأ«ءايشأ(هْيَشرباطخلانبرمُغىلعةعيشلاتمقن

باطخلانبرمُعاهثدحأيتلانتّسلاركذننحنو:لاقف‹"ليلدلا'
ءيفلاضرأ:اهلوأ؛ضفاورلاوةعيشلاهيلعاهتضقنف‹(كظ)

٠ماهسلابنيملسَملامئانغيفمكحدقىلاعتهللانأ:اولاقف‹جارخلاو

امناوُملعاَو»:لجوزعهللالاق‹اهومنغنيذلااهلهأىلعمسقلاو

ىَمالاَوىبرقلايلولوُسّرلِلَوةَسُمَخهِلنافءيَشنممميغ

وياندبعىَلَعاَاموِهللابمعمامنكنإليلِانباَونيكاَسَمْلاَو

نمناكو«»4يدقءيّشلكىلعللوناَعِمَجْاىلاهويناَقرفلا

.١8:لافنألاةروس(١)
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لاقامك4عابرلاولاومألايفمئاغملالعجنأعهللالوسرةّس
.نر€سمحهللدفءيشنممتميغامناوُملعاو>:ىلاعتهللا

لاومألاربيخضرأيفءكعهللالوسرمسقو٠صخيدملوممعف

مهسأةعبرأاهنمجرخأواهسمخفامهسنيرشعىلععابرلاو

لجرةئامثالثوفلأيفشيجْلاو‹امهسرشعةتسيقبو‹سمخلل
نامهس‹مهسأةئالثسرافةئاملااطعأو‹مهسةئاملكل«سرافةئامو

‹دحاولامهسلارشعرشعلجرلكلراصف‹اهبكارلمهسو‹سرفلل
ىلإرمُغفلاخف‹رشعلاراشعأةثالثسرافلكلو.ةئامنمدحاو

نيباهلعجف‹اهومنغنيذلااهلهأيديأنماهعزنف‹ءيفلاضرأ
.هنميلاتلاويضامّلاو‹ةمايقلامويىلإاعاشمنيملسُمْلا

اهومعطأنملهللااهلعجربيخضرأنإ:قيفوتلاهللابوباوجلا

زعهللالزتاف«ًاصوصخناوضولالهأو,اصوصخةيييدحلالهامهو

نمرعلاق«ريكالعمهلميملومهدعويامئانكل

مِلَعفوةَرَجُشتحتكنوُعيابيذإنينِمُْملانعهللايضردقلطا:لئاق

يهو«5€ارقاحقمانامةنيكسلالرنافمهبوليفام

مكَللُجَعَفاَهنوذخاتةريثكمنامهللاُمُكدَعَو»:مهدعومثربیخ

ًاطاريصمكندهيوَنِموُمللهيأنوكتلومكنعسالايديأفكَوذه

‹ةكمحتفيهف«اهيلعاوردقيمليتلاىرخألاامأو‹سر4اميقتسُم

‹مهنعسانلايديأفكاملءر4اهبهللاطاَحأدقلل:هنأمهربخأو

.۱۸:حتفلاةروس(۲).١8:لافنألاةروس()

.٠۲:حتفلاةروس(٤).٠۲:حتفلاةروس(۳)
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هللالوسرهيلعاودهاعيذلادهعللشيرءافلخعيججو«ةنانكمهو

Eءاَهَزربيخىلعثکمف«ةنانكنمالو«شرقنمفخملف

‹ةيرقنورشعوىدحأيهو‹اهلكاهحتتفإىتح«ةيرقايرحتفيرهش
لجوزعهللااهبهوف‹ةبيثكلايهو٠ىرفعستلهأاهنمبرهف
.انركذيلاةمسقلاىلعربيخمسقف«هدنجو8دمحمًاصوص

هيفىرقلالهأنمِهلوُسَرىلعهللاَءاقأام:كلذدعبهللالزنأف

نوُكَيأليكليسانباونيكاَسَمْلاَوىَمايلاَوىّبرقلايِذِلَولوُسّرلَِو

اوهتنافنعمكاهتاموةوذحَفلوُسّرلامكاامومكنءاَيَألانيةَّلوُ

اوُجِرخأيذلانيِرجاَهُملاءار باقعلايدشهللانِللاوقتا

هللانوُرُصبَواناوضرو۽هللانمالضفنوَمهلاومأومهرایدنم
مهِلفنمتاَميإلاَوَراَدلاوُعَوبََنيِذَلاو نوُقِداَصلاُمُهكُأهلوُسَرَو
اوتواممةَجَحمهرودُصيفتوُدِجَيالومهلَرَجاَمنمثوُصِ

هسفنحشقوبنموةصاَصخمهبناكولومهيسفنأىلعنوري
الغااننوُلوَقيمهدعبنموُغاَجَنيِذلاَوَ*نوُحِلفمْلامهكيو

اونمأَنيِذَلَلالغانبولقيفلعجتالوناَميِإلابانوقَسنيانناوخالاو

:نيلوألانيرجاهُمللانهاهلاقاملو«ىر4ٌميِحَرفوُؤَركنإابر
‹4مرعبنموُءاَجَنيذّلاَولل‹€تاَميإلاَوَراَدلاوُبَنيِذَلاَو
نيذلااهلهألاهلكمئانغلاتيقبو‹راقعلاوعابرلادارأهنأانملع

نسمةيدمحملاةباصملاتوكو«عايللكيفاهوضفوهوز

.كتماوتأاركنمكانهنأاوعداناف,قحاىلعالإدهةمأعمتجت

.٠-۷:رشحلاةروس(۱)
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وأ‹ءهمرحوأججارخلااذهنععزانةباحصلانمدحأةمألايفلهو

يذلابلاطيبأنبيلعكلذلوأف.هنودحيالوعنمفهتمسقبلاق

دقو.ةنسلكيفرانيدفلأنيعبرألغتسمقارعلايفهلو«هلاورصتنا

٠صوصنلايفكعهّللالوسرعم‹كلرباطخلانبرمُغلاحاوفرع
يفنامزلهالكلو«اذهىلعةمألاتقبطأدقوتاثدحملافيكف
هنرباطخلانبرمُغعينص:ةيناثلاو:لاقىتح؛ماكحأاهتاثدحم

دعب‹هایإمهعنموسمَحْلامهنملس%6هللالوسرةبارق«ةبارقلايف

هبلمعف٠ر4کءيشنممتميغامناوُمَلعاَول:لجوزعهلوق
رمركبيبأدعبو«ركبوبأهبلمعو«هتايحمايأكيهللالوسر

مث‹ركبيبأةنّسو‹يهللالوسرةنُسريغو«هايإمهعنموهلادبمث
هعينصيفهمزليفيكف,هتبارقلوكيهللالوسرلآلًاضغب‹هسفنةنُس
مكُحْلامهيفىيحأ,هللامهاتآاممهبلسدقو‹سمخلامهمهسيف

يفضفاورلاوةعيشلابهذمهلكاذهو‹مالسإلامكُحريغو‹يلهاجلا
.قطرباطخلانبرمُع

$6هللالوسرةبارقللعجىلاعتهللانإ:قيفوتلاهّللابوباوجلا
ناكو‹رمُغوركبوبأو‹$8هللالوسرهذفنأو‹اضورفمًاضرف
‹مهنمىمايألاحكنيو‹مهنمءارقفلاللخهبدسي.كيهللالوسر

نمسانلاخاسوأنعو‹سانلاةلئسمنعمههوجوهبنوصيو
بهذمبهذيملو‹مهنعوهنعلجوزعهللااهمرحيتلاتاقدصلا

تناكولوللخلادسينكلو‹بئاغلاورضاحلاو‹ريقفلاوينغلاماهسلا

.١8:لافنألاةروس()
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هللاحفاملف«موقنودموقاهقحتسإامل«ةليازريغةبجاومهماهس

هللابانكنم(ط)رمُغسبتقاو«دالبلانيملسُْمْلاىلعلجوزع
لاومأنععيمجلاهبىنغتساف‹نيضرألاجارخو«ءيفلايضضارأ

لجوزعهللامهانغأ‹ليبسلاءانبأو‹ماتيألاو‹ءارقفلاو‹نيكاسملا

ةلعلانأل‹مهريغونيكاسملاوءارقفلاةكراشُمنع‹نيضرألاجارخب
‹سانلاخاسوأنعنوصلا‹لاومألاكلتاهبلجوزعهللاحابأيتلا

نعمهناصنأب‹مهيوذونيكاسملاوءارقفلايفرمُعمهلاهلمعتساف
نيضرألاجارخبهلضفنمىلاعتهللامهانغأنأب‹نيروكذملاةكراشُم

ةفرعمطكهلوسرةنُسيفو«لجوزعهللابانكيفهقفلاو‹اهللغو
ةبارقلامهسناكولف‹لولعملاباهذةلعلاباهذو‹للعلاقئاقح

هنكل‹لوزيالمهبًاطبترُمناكل‹ءاينغألاوءارقفلاوءاسدلاولاجرلل

:ةفلاغلاو؛دجوُياهدوجودنعو‹لولعملالوزياهلاوزدنعف‹ةجاحلل

ىلاعتهللانأ:ضفاورلاوةعيشلاتلاق«مُهْولفِةفلوَمْلايفمغعينص
:لئاقنمزعلاقف‹تاقّدّصلايفامهسمهبولقومهباتكيفضرف
مهبولِةفلوُملاَواَهيلَعنلِماعلاونيكاَسَملاَوءاَرَقْلِلتاَقدصلااَمنِإ

ُةللاَوهللانمةضيرفليبسلاننباوِهللاليبَسيفوَنيِمراغلاوباَقرلايفو

دنعامنإو4٠ُتاّقدّصلااَمَِإ»:هلوقاذهلواف«هر«ٌميِكَحميلَع

:لجوزعهلوقلرييغتالوءانثتسإهلخديالرصحلافورحنمبرعلا
٠ى4هللالإمكُحلانإ:هلوقو‹رداوهلهللااَمنِإل

رمُغءاجف٠ر4ٌميِكَحٌميِلَعهللاوهللانمةَضيرفل:هلوق:ةيناثلاو

.١۱۷:ءاسنلاةروس(۲).١٠:ةبوتلاةروس(١)
٠٩:ةبوتلاةروس(4٤).٤٤١۷٠:فسويةروس؛5۷:ماعنألاةروس(۳)

٢۳-



‹لعفباطخلانبرمُعلغاسولف‹مكحأوهللانمملعأهنأىعداو
نأو‹ناضمرمايصو.‹ةالصسمخلاتاولصلاسانلاضقنتنأغاسل.

‹دعبيتأينممنمؤُيالو‹هناكموهمايأيفجحلاو«هريغىلإهلوحت

ولف«ارارطضاادمعجردنيو«ارايتخإاهخلسيوةعيرشلاماكحألدييف
امهملعو.هللاهادهيذلايدهمللناكل‹ةعيرشلاليدبتدحألناك

.ةمطافدلونميدهماو«اميِظَعِهيلَعهللاُلضَفتاكو«ملعينكيمل

‹ماكحألاوضئارفلاضرفلجوزعهللانإ:قيفوتلاهللابوباوجلا

نملاهيقابضوفو‹نفلكاهنمنيبو«ننُسلاكهللالوسرنسو
‹طابنتسإلامهيلإلجوزعهللاضوفنيذلا‹نيملسُملانميتأي
نيدلايفهقفلاو«ارانمللعلامهللعجو«طارصلاءاوسىلعمهلو
مالسإلاةجاح.مّهْبولَقةَفلَوُمْلامهسيفةلعلانأمهلمهفناو‹اراونأ

اوءاجنيحهَرباطخلانبرمُعلاقامك«هنممهتفيخومهيلإ
‹لزبدقفنآلاامأو‹ايقحمالسإلاناكاذإكلذ:مهماهسنوبلطي

٠ىر4ولعتمكَلعلابيرَعانأرقةانلرنأنإ»:لجوزعلاقاذهلو

مكلَعلل:لاق‹ةبيجعلابئارغلاو.ةعيدبلايناعملانمهيفامل:يُ

‹هاوحفوباطخلانحلهروتعإدق«لجوزعهنمباطخلاو‹4نوقع
اذهلبقتهبندقو‹نولقاعلانوملاعلاالإهملعيال‹هانعموهليلدو

برعلالوقعنمهبدرفتامو‹يناعملانمبرعلامالكهنمضتامىلع

نأكلذو‹مهئابآىلعدالوألاتاهمألهقنع:ةعبارلا؛مجعلانود
لحيالل:لجوزعهللالاق‹نهبابرألسانلاءامإيرستحابأهللا

.٢:فسويةروس(١)
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الإنهنسُحكبجعأولوجاوزأنمنهيلدننأالودعبنيُءَسلاك

مُكَاَهُمَأمكيَلَعتتمرحل:ىلاعتلاقو‹نر(كنيِمَيتكلمام

تخألاتانبوخألاتاسومكتالاخومُكَامَعَومكتاوخأومكناس

مكاتاهوةعاصْرلانممكاومكعتطرأيبامك

اونوکتملناقنهبمتلخَديلامُكِئَسَننُممكروُجُحيفيامكبر
ناومكبالصأنممنيامكيليالَحَومكيلَعحاجالفنهبمتل
نيباوعَمجت ¥ًاميحراروقغناكهللانِفلسدقامالإنيمخألاني

ىلاعتهللاحاباف«ر«مُكناَميأتكلماَلإءاَسنلانمُتاَصحُمْلاو

تاهمأسانلاىلعقتعيملو«نهريغودالوألاتاهمأيرارسلا
هقبسيملو«نهنمءيشقتع8ىهللالوسرةنسيفسيلو‹مهدالوأ

ةنُسلاوباتكلانمصوصنلاعميأرلاو‹هيأرالإنهيلإسانلانمدحأ
.طقاس

يفبهذ«(هقَكرباطخلانبرمنإ:قيفوتلاهّللابوباوجلا
‹نهءانبأةمرحلنهقاتعإيغبنييذلاو‹يغبنييذلاىلإدالوألاتاهمأ
فلاقهنأ‹يهنعدروهنأيلعالفقاتعإريغنمنجرخينأامأو

هدلوتدلويتلايهو‹"اهنطبوذاهقتعأهتيرس":ةيطبقلاةيرام

هيلعىنبو‹ثيدحلااذهىلع(هظر)رمُغلوعولف‹(الَعَكا)ميهاربإ
حابأدقف ةقيتعدلولاأتناكنإف:لئاقلاق؟نافاذامناكل«هاوتف

امتأيملو.مدقتوقبسمكخ:انلق؛يرستلامكحىلعةرحجرف
الو.رضحنمهلملسدقرمأمظعأاذهيفسيلو:لاقىتح؛هضقني

.٢۲-۲۳:ءاسنلاةروس(۲).٢٠:بازحألاةروس(۱)
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نود«مهبرنمیدُهىلعمهن‹نيمعازلاءالؤهنمبجعلاو

يفجورخلااوأرىتح.‹مهسفنأمهلتلوسفيك.ةيدمحُملاةمألا

«لكنود(امهنعهللايضر)باطخلانبرمُغوقيدصلاركبيبأضرع
ءالؤهيفنوجرخي.مهَتاَفَوُمَومهبطخيفمهارتفمالساإلايفةليضف

نلفةفهللادرينَمَول6ودمحمباحصأنم«ماركلاةداسلا

٠ر4مُهَيولُفَرْهَطُينأهللادريملنيِذَلاكلوانيشِهّللانمهلكلمت

:انهدارملااقحاهودبناك٠نافعنبنامثلعةيالوو
ناك‹اريمأ:يأ‹سانلاىلعايلاوهنوكىنعمبةيالولاف-ةرامإلا

ةباحصلاةيقبنمو‹ىروشلالهأنمعامجإلاداقعنإل«اقحاهؤدب

مالغةۇلۇلوبأهنعطامل«طرباطخلانبرمغنا:ليق‹اهيلع

ةثالثهعمنعطو٠تانعطثالث‹رجفلاةالصيف(هّللاهازخأ)ةريغملا

دقو«هتيبىلإلمح«فوعنبنهجرلادبعسانلابىلصو«الجررشع
حتفف‹ةالصلا:هلاولاقف‹هبتنيملفهوهبنُينأاودارأف‹هيلعيمغأ

هتاحارجوىلصف«ةالصلاكرتدبعلمالسإلايفظحال:لاقوهينيع

لاقمث.اهيفنصُطينلاهباوثأيفيلصُيمايأةثالثثكمفامدبعثت

٠نعطلانمجرخف«‹انيلبيبطلاهاقسفءابيبطيلسمعلإ:هللادبعهنبال

رمألالعجمث«‹عنصافعناصتنأامف‹يسمتكارأال:هللاقف

۽نافعنبنامثغو۽بلاطيبانبيلع‹نيرجاهُمْلانمةتسنيبیروش
يبأنبدعسو«فوعنبنَمحّرلادبعو‹ماوعلانبريبژلاو‹ةحلطو
.١8:ةدئاملاةروس(١)
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يراصنألاةحلطابأرمأو‹اوقفتينأىلإ‹ابيهُصةالصلابرمأو‹صاقو

ةئالثىلإاوقفتيملنإ«راصنألانمنيسهعمعهللالوسربحاص

مهيلعرمف«(هيلعهللاةحر)رميضفمث مهقانعأبرضُينأ«مايأ

الهللامكدشانأ:لاقف6هللالوسرسراف-دوسألانبدادقملا

؛ناوضرلاةعيبدهشيملو‹دحأمويرفو«ًاردبرضحيملالجراولوت

‹رثكألاعماونوكفاوقرتفإنإ:ىروشلالهأيفلاقرمُغنأيورو
رظاناملو‹توعنبنمحرلادبعةقرفعماونوكف‹اووتسإنإف
نافعنبنامثغىلإلاممهرئكأ‹«ضعبيفمهضعبفوعنبنهحرلادبع

زهجو‹نيترجهلارجاهنممهنألو‹همالسإمدقتلو‹هلضفةقباسُمِل

‹قففهللالوسريتنبابجوزتو«ةمودرئبرفحو«ةرسُحلاشيج
‹ةيبيدحلامويةيهللالوسرنعيدهلاىدهأو‹ىرخأدعبةدحاو

ةنسعابتإىلعفوعنبنهجرلادبعهعيابف‹نوكرشملامهدصنأامل

ىروشلالهأهعيابو‹هدعبنمنيتفيلخلاةريسوكهللالوسر

اميقتسُملزيملو‹هتعيبىلععاهجإلادقعناف‹راصنألاونورجاهملاو

هلو.نوضارهنعنوملسُملاو‹«نينستسىلاعتهللاةعاطىلع

.نورزاۋم

لزيملنافعنبنامثغنأمث:(هيلعهلاةمحر)يداربلالاق

‹هلنذأيلدوعسمنبهللادبعدنع‹(اهنعهللايضر)ةشئاعبعفشتسي

يلرفغتسإ:نامثُعهللاقف‹هودعقأف‹ينودعقأ:لاقف‹هيلعلخديف

تنكنإو.كعفنيامفلوقأامكتنكنإ:هللاقف‹نمجرلادبعابأاي

هئاطعسبحنامثُغناكو‹كلرفغتسأملنإوكرضيامفلوقتامك

س٢۳



هلعمتجاف‹مهردفالآةسخةنسلكهءاطعناكو‹نينسس

دقف‹هذخفكئاطعىلإثعبإ:نامثُغهللاقف.افلأنورشعوةسخخ

هنمذخأأالهّللاوال:دوعسمنبهللادبعلاقف‹لاماندنعكلعمتجا

ينوقبستال:ريبؤلللاقونامثُغماقف‹يادمحمىقلأىتحئيش

بكرفهتومنامثُغغلبف‹هنفدبموقلالجعتاماملف‹هتزانجب

هللاومتعفر«ربريباي:لاقف‹هنفدنماوغرفدقمهدجوف‹مهاتاف

:الثمتُمريبژلالاقف‹ينوملعتملو«ضرألاىلعنمريخنعمكيديأ

ادازينتدوزاميتايحفوينبدنتتوملادعبكنفرعأل

يکتشتام:ليوطباطجخدعبهيلعلخداملهللاق:ةياوريفو

:لاقف؟يهتشتامف:هللاقف‹يبونذ:لاقف؟نمجرلادبعابأاي

اذهلعف:لاقف؟كيوادّيلبيبطلاكلاوعدنالأ:هللاقف‹ةرفغملا

‹هلجاتحُمانأذإهتسبح:لاقف؟كءاطعبكلرمانالأ:هللاقف«يب
ال:لاقف؟ةليعكتانبيفىرأ:هللاقف‹هنعينغانأذإيلعهضرعتو
نينمْوُمْلاتاهمأاي:هللادبعلاقمث‹ةادغلانيلصامنهيلعفاخأ

نإو‹ينومتقدصاَملتقدصنإهللامكدشانأ‹يدمحمباحصأايو

نطاوميفلاق.8يهللالوسرنأنوملعتأ‹ينومتبذكاَمِلتبذك
:لاقمث‹معنمهللا:اولاقفهلبقانمددعي اذكواذكموي

دقينإمهللا":ثالثنطاوميفلاق‹8عهللالوسرنأنوملعتو

لطخسنمتفخر.ديعمأنااهليضرنميسالتضر

هملعُيىتحهدنعهلًامالغدعقأونامثغجرخف؛معنمهللا:|
دقواليلدوعسمنباتامف«افلاذألعهلابرصفنو
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.هنفدنماوغرفمهدجوفءاجهتومهغلباملف‹هنفدباولجعُينأمهاصوأ

ملنمم‹ةيمأينبيلويامًاريثكناكو:انموقنميطويسلالاق

هركنيامهئارمأنمءيجيناكف‹ةبحُصيهللالوسرعمهلنكي
كلذو‹مهلزعيالف4مهيفبتعتسينامثُغناكو.يدمحمباحصأ

همعينبرثأتسإ‹رخاوألاتسلايفناكاملف‹نيثالثوسهةنسيف

ثکمف«رصمحرسيبأنبهللادبعىلوف‹مهعمكرشأامو‹مهالوف

لبقناكدقو,هنمنوملظتيوهنوكشيرصملهأهءاجف‹نينساهيلع

نبرامعو«رذيبأو‹دوعسمنبهللادبعىلإةانهنامثُغنمكلذ

نبالاحل‹اهيفاممهبولقيفةرهزاونبو‹ليذهاونبناكو‹رساي
اممهبولقيفرذيبألبضغنمو.اهفالخأورافغتناكو‹دوعسم
نبرامعلاحلنامثُغىلعتقنحدقموزخماوبتناکو.اهيف

اباتکهيلابعکف«حرسيبانبانمنوکتشيرصملهأءاجو«رساي
برضو‹نامثُغهنعهاهناملبقيحرسيبأنباىبأف‹هيفهددهتي

نامثُغیتاناکنمم‹رصملهانمنامثُغلبقنمهاتأنمضعب

.هأ.هلتقف

ديبُغنع‹شمعألاناميلُسانثدح:"هرهاوج"يفيداربلالاق
يلعاي:لاقفنامثُغيناعد:لوقيًايلعتعمس:لاق«هثراحنبهللا

اهلوأريعكلو.ةنيدملاباهرخآوماشلاباهلوأريعكلو‹كسفنينعأ
‹نميلاباهرخآوةنيدملاباهلوأٌريعكلو‹قارعلاباهرخآوةنيدملاب
لامنم:لاقف‹كلامنمناكول‹«ترثكأدقل«خبخب:هلتلقف
:لاقف‹مهفايسأبهيلعاودلاجموقلامنم:يلعلاقف‹نذأنم

٢۳۸-



|.بهذتكانهلكنإو

مكحلانبناورمىطعأو:(هنعهللاىفع)"يداربلارهاوج"يفو
نممهردفلأةئاممكحلانبثراحلاهاخأىطعأو‹ةيقيرفإسمخ

فلأةئامتسيصاعلايبأنبدلاخنبهللادبعىطعأو‹نيرحبلاةقدص

ىلعهلماع رماعنبهللادبعىلإاهبهلبتك‹ةرصبلاةقدصنممهرد

ةقدصنمميظعلامبيرعشألاىسوُموبأهيلإلسرأو ةرصبلا

دابعنبدايزناكو‹فاحصلابهلهأوهدلونيبهمسقيلعجف‹ةرصبلا

یکبف4لامْلابىتأيذلاوهو«ارضاحيفقثلاثراحلاىلوم-

:لاقف؟كلمأالكيكبُيام:نامثُغلاقف‹عومدلابهانيعتضافو

‹ةرصبلانمهبهتيتألاميهعينصو(هْيَطرباطخلانبررمغترکذ

‹ةرصبلانملامبكلذلبقهنرباطخلانبرمُغىتأدايزناكو

‹تبهذفاهيفيفهتلعجفامهردتذخأف‹ةريغصهلةنبإهيدينيبو

هتبابسلخدأواهذخأف‹اهرثأيفيعسفتعسفعجرتلرمُغاهبحاصف

ىلإاهدروةيبصلاتكبو‹لامايفهدرومهردلاجرخأف‹اهيفيف

بصحأ‹اهلكايندامايأنيكبتتنألهللاوفيتنبيتكسأ:لاقف‹هردص

رمغ4‹كوبأهلل:نامثُغهللاقف‹ةمايقلامويرمُغيكبينأنميلإ

امءاجريتبارقويلهأتيطعأانأو,هللادنعامءاجرهتبارقوهلهأعنم

.هللادنع

هاتأف‹اميظعًالامهّللالامنمفلستساو:ًاضيأباتكلاينو

مايأيفمئانغلاوسمخلايليناكو-نيملسُمْلانيمأ مقرأنبهّللادبع

هاتأف‹(كيَشرقيدصلاركبيبأمايأيفلامّلاّيلوو‹6يهللالوسر
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ىلعكلذلاطاملف‹هينميوهلطامينامثُغلعجف.‹هنمهاضاقتي

:نامثُغلاقف,هللاءيفنمهلبقامىدأامالإ«هللاهدشانهللادبع

كلذهنمعمساملف‹ادبأائيشهنميدؤُأامهّللاوف‹لامااذهلوكلام

اي:لاقف‹هدنعسانلاونامثُغىتأمث‹اهذخافحيتافملاىلإقلطنإ

ل:نامثعللاقمث«مكلامتيبومكحيتافمهذه‹نيملسُمْلارشعم

.ادبأايشكليلأ

ةنيدملاَمِدَق‹نيثالثوسهةنسناكاملف:"سيمخلاخيرات"يفو
مهلك‹رصملهأنملجريتئاميف‹يعخنلارتشألانبكلام

‹ةنيدملايفاوعمتجإاملف‹ةفالخلانمنامثُغعلخىلعنوعمجم

ىلإمهوعديل‹يصاعلانبورمعو‹ةبعشنبةريغُملانامثُغمهيلإريس

اوعمسيملو‹درحبقأامهودرف‹يهلوسرةنّسو‹هللابانك

مهدعياممهلنمضو‹كلذىلإمهدرفايلعمهيلإثعبف«امهمالك

مهيفريسلاو‹مهتلعةحازايًاباتكنامثُعىلعاوبتكو«نامشهب

‹كلذبًادهعهيلعاوذخأو‹كهيبنةنُسو«لجوزعهللاباتكب

نامثُغىلعنويرصملاحرتقإو«كلذنمضهنأىلعايلعاودهشأو

ىلإمهباجأف‹ركبيبانبدمحمةيلوتو«حرسيبأنبهللادبعلزع

ىلإنويرصملالصواملف‹هدلبىلإلكعمجلاقرتفإف‹هالووكلذ

متاخبموتخمباتكهعمو‹نامثغلبيجنىلعالجراودجو.ةليأ

يبأنبهللادبعىلإنامثُغنم:هناونعو«هناسلىلععنطصُم‹نامثُغ

عطقاف«نالفونالفو‹ركبيبأنبدمحمٍمَِقاذإ:هيفو«حرس

‹نويرصملاعجرف‹لخنلاعوذجىلعمهعفراو‹مهلجرأومهيديأ

فلحفربخلاهوربخأو‹كلذمهغلبامل‹نويفوكلاو‹نويرصبلاو
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ذخۇُي‹كيلعدشأاذه:اولاقف‹هبرمأالوكلذلعفامهنأنامثُع

بولغمالإتنأامو‹ملعتالتنأو٠كلبإنمبيجنو‹كمتاخ
هورصحف‹هراصحىلعاوعمجأف‹ىبافلزتعينأهولأسو«كرمأىلع
.هآ.هراديف

قفألكنمنوملسُمْلاهيلإاوراسف:"يداربلارهاوج"يفو
نماولبقأنيذلامهلئاوألرناملف‹هولتقيلوأ‹هولزعيلوأ‹هوبيتتسيل

‹راصنألاونيرجاهملاىلإلسرأ‹هيلعسانلادشأنماوناكو‹رصم
٠ينعسانلااودرو‹يلعاولجعتالف‹هتلعفاممهللاىلإبوتأينأ

نميقألو‹اهلهأىلإملاظملاندّرأل‹هقاثيموهللادهعىلعمكلينإف
نلمعتسألو‹مهومتهركنيذلايلامُغنلزعألو‹اهتلطعيتلادودحلا

دهعاوذخأو‹هنماوقثاوتمهيلإكلذبلسرأاملف‹متببحأاممكيلع

نبيلعهنمكلذيلوناكو‹هولبقامبمهلءافولاىلعهقاثيموهللا

یجرو‹مهراصمأىلإاوفرصناف‹هنعمهفرصوسانلايقلف‹«بلاطيبأ
.لعفيملف‹مهليفوينأسانلا

٤نمجرلادبعنبدمحمنع«يندملارساينبقاحسإنبدمحمانثدح
يدمحمباحصأىلإاوبتك‹نامثُغعنصامسانلايأرامل:لاق

٠يدمحمنيدنوبلطتمترفندقمكنإ:مهلاولاقوروغنلاويزاغملاب
دمحمنيداوميقأفاوملهفهودكردقااغادمخندو

ىلإبسكدقنامثُغناكو«هولتقىتحقفألكنماولبقأف‹

هنأمعزف.هنعسانلاعجارتثيحرصمىلإهلماعدعسنبهللادبع

راصمألالهأدشأنماوناکورصمنمهيلإاوصخشنيذلايفبئات

7



‹امهباقربرضاف‹نالفونالفكيلعمدقاذإرظناف‹دعبامأ:هيلع

هللالوسرباحصأنمرفنو‹اذكواذكبامهبقاعف,ًانالُفوًانالُفرظناو

روعألاوبأكلذيفهلوسرناكو‹ناسحايمهلنيعباتلانمرفنو.
ىتح‹داهتجإلاودجلابهرمأمث‹هللمجىلعنامثُغهلم‹يملسلا

:هولأسف‹قيرطلاضعببروعألاوبأمهقحلف‹موقلالبقرصملخدي
٠نالوخنمماشلالهأنملُجرهعمو«رصمديرأ:لاقف؟ديرتنيأ
٠ال:لاقف‹نامثُغلحجاوفرعدقو؟بانككعمله:هلاولاقف

ةبوقعو٠مهضعبلقهيفاذإفهورظنف«اباتكهعماودجوفهوشتفف
سانلاغلبف‹ةنيدملاىلإباتكلاباوعجرو.مهلاومأومهسفنأيفمهضعب

لهأهيلعراثو‹اهلكقافآلانمسانلاعجارتف‹ناكيذلاومهعوجر
ريغبقلطنإ:لاق؟كلماعاذهسيلأ:هلاولاقوهوءاجاملف,ةنيدملا

يملعريغبيرادنمقرُس:لاق؟كلمجاذهسيلوأ:اولاق‹ينذإ

٠طخلابطخلاهبشدق:لاق؟كباتكاذهسيلوأ:اولاق.يرمأو

يأراملف:لاق‹هيلعشقن:لاق؟كمتاخعباطاذهسيلوأ:اولاق

ةيواعمىلإبعك.‹هيلعسانلانمثعبنإدقامو«هبلزنامنامثُغ
اوثكنو.ةعاطلااوعلخو‹اورفكدقةنيدملالهأنإف‹دعبامأ:ماشلاب

بعصلكىلعماشلالهأةلتاقُمنمكلبقنمبيلإثعباف‹ةعيبلا
نمفاخو‹هراهظإهركوصبرت‹باتكلاةيواعمارقاملف؛لولذو
املف‹نامثُغرمأىلعمهعامتجإمِلَعدقو«يكدمحمباحصأةفلاخُم

‹مهلجعتسيومهرفنتسيماشلالهأىلإنامثغبتك«ةءارمأهيلعًاطبأ

مهدعوو‹مهتحصاُمو‹مهتعاطنمهبهللارمأامو‹ءافلخْلاركذيو

ا



ناكنإف‹هعينصوهءالبمهركذو‹سانلانودًادنُجوةناطبمهذختينأ

هباتكءيرقاملف‹انولجعأموقلانإف‹لجعلالجعلافاثايغمكيلع

ركذو‹هيلعىشأوهللادمحف‹يلجبلازيركنبدسأماق‹مهدنع

هعباتف‹ريسمْلابمهرمأو‹هترصنىلعمهضحو‹هيفوهامونامئُغ
نامثُغلعقمهغلبف‹یرقلايداوباوناکیتحهعماوراسف«ریثکسان

ىلإاههجوف‹مهيلإهباتكةخسنبتكنامثُغناكدقو«اوعجرف
مهعمجف‹هترصنىلإةرصبلالهأبدنينأ«زيركنبرماعنبهللادبع
‹يملسلادوعسمنبعشاجممهيفماقف٠باتكلامهيلعأارقوهللادبع

.هترصنىلعمهٹحف«شرفدیسذئمویوهو«ملكتنملوأناكو

عراستف‹نامثُغةرصنىلعسانلاثحوبطخف‹مثيهلانبسيقماقو
دوعسمنبعشاجم‹رماعنبهللادبعلمعتساف‹كلذىلإسانلا

ةريسم«رادصهتمدقُمتلزنو«ةوبرلااولزنىتحمهبراسف«يملسلا
.هأ.نامثُغلتقمهاتأف‹ةنيدملانممايأ

«هيلعناکنمو«هلتقنمو«هلتقببس:باتكلابحاصركذمث
.عجاريلف«ذئمويلتقفنمو«هعمناكنمو

لاقو:لاقف‹مهلوقةياكحدعب‹"جورملا"بحاصراشأ‹معن

٠مهريغوراصنألانمهلذخو‹هنعفلختنميف٠تباثنبناسح

: تايبأنمهلاقامبملعأهللاو-هلتقىلعناعأنمو

راصنألاهتالوتناكوتوملارضحذإراصنألاهتلذخ

٤۳٤-



رادقمهلرمأءاجذإدةحلطنموريبزلانميريذعنم

رامعهفلخوانايعرکبيبأنبدمحمىلوتف

ىلعيلامتلاىلإمهبسنيو«انركذنمريغركذي‹ليوطرعشيف

.هأ.ملعأهللاو«هبلعفامبىضرلاو‹هلتق

٠ءالؤهءاملُغنمرحبلااذهةبوجأىلإ نيملسُملارشاعم-اورظنا

اهمأوءيسوجَماهوبأةؤلؤليبأةنبإو«ينارصنةنيفجنأ:لاقهنإف

نأدبالو‹زئاجهدنعيمذلالتقنأك‹رمآلاوهنازمرهلاو‹ةلوهجُم

نأنوحرصملاُمُهَفالأو همعزىلع-انمأتسُموأايمذةنيفجنوكي

نبرمُغمكحدقو‹ملُحْلاغلبكرشُمةنيدملالخدينأىضريالرمُع
نازمرهلانأدهشتةنيببيتأينأامأ«هللاديبُغةنبإيف(هيِيَمرباطخا

ملو.ةجحالبهلتقنمبهللاديبُغدَقيلفالإو‹رمُغلتقبقوللابأرمآ
ناكهنأاهنمو:لاق؛همدقتمامإنممكُحكلذو«نامثُعكلذبضري

فلحهنأهباوجو:لاق‹قطرركبيبأنبدمحمعمهلعقواملارداغ

.هأ.هوقدصفمهل

‹انئاخةمامالاالو‹ًايغابمالسإلاذيعيالذإ:"ليلدلا"يفلاق
.هأ.هبقعىلعًادترُمةبحصلاالو‹اقسافمارحلارهشلاالو

عمتجتالةيمالسإلاةمألانأو‹نامثُغيفتبنطأكارأ:تلقنإف
-مدقتامك هئادحإىلعةمألاتعججأدق:تلق؟هيفتركذامىلع

:اولاق‹هثادحإاوكحامدعب‹ةعامجلاوةنسلالهأبنيِبَقلَُملاءالؤهنأو

٤٤



نامثُغنأ:تلقنإف؛ورغالوةنجّلالهأنمهنأو«امولظملعقهنأ

نأاوعمستملأ‹هللامكدشانأ:مهللاقف‹رادلامويمهيلعفرشأ

:ثالثیدحإبالإ‹ملسُمءرمإمدلحيال":لوقيكَهللالوسر
الإهللامرحيتلاسفنلالصقو«ناصحإدعبينزو«نامسيإدعبرفك

٠سفنلاتلتقالو‹ناميإدعبترفكالو«تينزامانأو«ر"قحا

يلااولِياَفَفل:ىلاصتهللالاق‹يغابلامدةحابإنعلفغدق:تلق

نأىلعكتمئأعمجأدق:تلقنإف‹ر4هللارمأىلإَءيفتىتحيفبت

نموهو«هيلعضرتعينأدحألسيلو«ماكحألاذيفنتيفةجحمامإلا
ذافتإىلعهبراحنملكو‹ماكحألايفةماعلاىلعهللاججح

انئاخمامإلاناكولو‹رذعلاعوطقموهو‹ةجحللمصخوهف‹مكُح
اذإامأ‹«ءيشيفهرصعءاملُعهيلعركنتملاممعن:تلق.ةريرسلايف

نوناقلانمةجراخلاعفألانمهيتأييذلانأءاملغلاهيلعركتنأ

ةجحلامهءاملُعلانأل‹راكنإلايفهيلعةجحءاملغلانإف‹يعرشلا

الاممماكحألاتناكنإبف٠كلذيفهيلعاوفلتخإنإف,مامإلاىلع

يذلاو‹مهنمقحابقطننمكلذيفةجحلاف,اهيففالخملازوجي
جرخمجرخياممناكنإو‹هنمالوهلةجحال‹لطابلابلوقي
:تلقنإف؛هرذعهاوعدبدحأىلععطقيالف‹هولاقاممهنمىوعالا

ىلعبجتامنإال:تلق؟فلکُملكىلعنامثُعنمةءاربلابجتلهف
نموأ‹هنامزلهانمةرهشوأ‹ةداهشوأ‹ةنياعمبكلذهعمحصنم

.قحلُملارظنا(۱)

٩:تارجحلاةروس(۲)

۔-٥٤



ءالفكلذهعمحصيملنمامأو‹كلذيفمكُحْلامِلَعاذإ‹مهريغ

٠ةمئألانمنامثُغنأ:تلقناف؛هثادحإيفمكُحْلاملعيملنماذكو

ةمئأيفكلذرسفدق:تلق؟ةمئألالهجعسيالهنأرثألاءاجدقو

نمهريغووهناكل.‹كلذككلذناكولو مدقتامك هرصعلهأ

.كلذكهريغف‹وههلهجعسيملاذإف‹ءاوسةمئإلا

.ةجحريغبربينأمارحو:(هرسسدق)يليلخْلامامإلايسركيفو

هبهلنذأيملامبملكتلايفهلرذعالو‹لهجلاىلعمكحنملالو
بذكلاءارتفإنمهنأل‹ملعيالامبلوقينأدحألهللانذأيملوهللا

.هأ.نيدلامكُحيفلطبُمكلذلعافو‹ةريبكوهو‹هللاىلع

٠قحهتمامإوهتيالونف٠بلاطيبأنبيلعامأو
يبأنبيلعامأو:اهيلعةباحصلانمعامجإلادقعنإثيح
٠فانمدبعهنأ:ليقف‹بلاطيبأمسايففلتخإ.خلإ...بلاط

‹هتيالو‹«يوسوملارعشيفيناثلاو«حصألوألاو«نارمُغ:ليقو
‹يهنلاورمألايفسالاىلعهمدقت:يأ‹هتمامإو‹هترامإ:يأ

هئالبوهتقباسل‹ةفالخلللهأهنأل‹قحمدقتامكمالسإلاحلاصمب

دهتجاو«ربيخحصتفإهنأو‹امهريغو«ولحأو«ردبك«.ةمجنطاوميف
يفىبرتهنأل«طقًامنصدبعيملهنأيورهنألو‹داهتجإيأمالسإلايف

اذك‹نايبصلانمملسأنملوأ:ليقهنألو‹كيهللالوسررجح

صخينكيمليهّللالوسرنأل‹اذهنمبجعتأانأو‹انموقىور
الِإَو‹يلعتايصوصخنمكلذنوكينأالإمهللا‹نايبصلاهتوعدب

ت



‹ءاضقلايفةباحصلاملعأناكو«امالسإسانلالوأوهركبوبأف
٠ىر"يلعمكاضقأ":لاقهنإف‹هلكلذب8كهللالوسرةداهشل
‹ةباحصلادهزأناكهنألو‹(مالسلااهيلع)ةمطافلوتبلاجوزهنألو

ةنيدمانأ":ككهللالوسرثيدحو,ةلهابُمْلاةيآافرشوًالضفهافكو

ىلإلسرأ(هَط)باطخلانبرمُغنأيورو«(6)"اهبابيلعومللا
‹هيلعءيشالوبدؤُمهنأبةباحصلاهاتفأف‹انينجتضهجأفةأرمإ

نبرمُغلاقف‹ءاطخلاةلزنمبهنأل‹هتريشعيفهتيدنأبيلعهاتفأف

رمأهنأ:ةعيشلالوقتامكال؛رمُغكلهليلعالول:ظرباطخلا
يفامىلعءيشكلال:يلعهللاقف‹نينجاهنطبيفوةأرمإمجرب

.ةباحصلاعامجإل‹نيترمكلذلاقرمُغنوكينأالإمهللا«اهنطب
.هتمامإىلع:يأاهيلع

نوملسُمْلاعياب‹نامثُعلتقامل:"نايبلاوفشكلا"بانكيفو

ربنملادعصهوعيابامّلو‹ىبأيوهوامايأهيلعاوددرتنأدعب.ايلع

نعركبيبأنبدمحو«هنيمينعرساينبرامعو‹حالسلاهيلعو
درو‹هلةناعإلاهللالأسو«هيبنىلعىلصو.هللادمحف‹هراسي

هلامكرتو.نيملسُمْلالامتيبنمهتيبيفامذخأو‹نامثُععطاقم

٠لدعلاهيلعقاضنمو‹ةعسلدعلايفمكلنإ:لاقمث«هتثرول
.(فرصتب)هأ.قيضأهيلعروجلاف

.قحلملارظنا(١)
.قحلملارظنا(۲)

س۷٤



اوريملةينامثُغةعامجهتعيبنعدعقو:"يدوعسملاجورم"يفو

نيبهللادبعو«صاقويبأنبدعس::مهنم‹رمألانعجورخلالإ
:مهنمو‹ناورمنبكلمْلادبعلجاجحلاوءكلذدعبديزيعيابو‹رمُع

نبةريغملاو‹مالسنبهللادبعو‹يفيصنبنابهوو‹نوعظمنبةمادق
نبناسحو«كلامنببعك:راصنألانملزتعإنمصو«يفقثلاةبعش
فيلح۔ةملسمنبدمحو‹يردخلاديعسوبأو نيرعاشاناكو-تباث
نبةملسمو‹ةرجعنببعكو«ديبعنبةلاضفو-لهشألادبعينب
مهريغو‹راصنألانمةينامثفلانممهركذيملنممنيرخآيف‹دلاخ
ةعامجاهعطقأ‹نامثعلتناكاكالمأيلععزتنإو‹مهاوسوةيمأينبنم

أ.نيملسُمْلانم

ذخأو‹هثراولهكالمأهلكرتهنأ:يتاهلقلانعمدقت:تلق
لامتيباهلصأو.هبراقأاهعطقأيتلالاومألاو‹۾بجنلاو.‹حالسلا

هيلإىضفأنيح‹كلذلعفزيزعلادبعنبرمُعنأيتأيسو نيملسُمْل
نمءالؤهو,عاهجإلااهيلععقوهتعيبنألوقتكنأ:تلقنإف«رمألا

دحأ صاقويبأنباو‹مالسنباو«رمُغنبا:لثم‹ةباحصلارباكأ

؟اوعيابُيمل ىروشلالهأ

‹عيابينأدحألكمزليالو‹اوملسلب«هتعيباوركنيمل:تلق

ايلعنأىلعنورخآلاركنيملو«نانثإولودقعلاولحلالهأعيااذإ

ىلعاوديعيملو٠قحلانعنعاودعقموقكئلوأ:لاق‹مهنعلسامل

ملنإ‹ناورمنبالجاجحلاو‹ديزيلرمُغنباةعيابمنكل‹لطابلا
.اهيفاماهيفف‹ةيقتنعنكت

7



نوفقوتملامه:ةيناثلاةقرفلا:هللاههحر)"ليلدلا"بحاصلاق
نبهللادبعو صاقويبأنبدعس:مهنمهمدلحاوريملو‹نامثعيئ

‹ةريرهوبأو‹ثباثنبديزو‹مالسنبهللادبعو٠باطخلانبرمُع
يفاوفقوتءالؤهف‹ساسلاةماعنمنوفقوتملاو‹ةملسمنبدمحو
رامعاربيملو‹هباحصأورامعنماوؤربيملو‹نامثُعمدةلحت
‹نييدلايفرئاصبلالهأهباحصأورامعلوألاف٠مهنمهباحصأو

لقت":$$8لاقو‹ةنتفللًاملعهلعجكهللالوسرنأاميسالو
نيناتفْئاطنإَول:لجوزعهللالاق‹6ر"ةيغابلاةئفلاارامع

pn OB

وُلِافَفىّرخألاىلَعاَمُهادحإتعبناقاَمُهَيَاوُحِلصأَقولانممُلا
لدقلابامهأوُحِيِصأَفتَءاَفنقهلارمأىلإءيتىحيغبتيا

ترصقنورخآلاو:لاقىتح؛45َىِطِسَقْمْلابحيهللانإاوطسقأو

غبيملام«ةريصبىلعلكلاو‹اوفقوتفنامثغمدةلحتنعمهرئاصب
اينذلايفنامثعبزحيفمهفرادلاباحصأامأو‹«ضعبىلعمهضعب

محقياممهلعساوف‹دعسورامعناتقرفلاامأو‹رارقلاراديفو

عسيالهللانيدهيأرىرينأ:اهّدحإ:ةئالثلاطورشلادحأامهدحأ

؛هنعفلختلايفهبحاصرذععطقينأ:يناثلاو؛هنعفلختلاًادحأ
نمف‹مالسإلادعاوقنمةدعاقمدهينأىلإهلوقهجرخينأ:ثلاغلاو

نمةءاربلابًادتبإنمو٠كلذهعسوةئالثلاطورشلاهذهنمملس

.هأ.اهبىلوأوهف‹نيتفئاطلا

.قحلملارظنا(١)
.٩:تارجحلاةروس(۲)

۹٤-



مث‹اليلقًارفنالإراصنألاهتعيابو:هخيراتيئيدرولانبالاق
تاقدصلاىلعنامثُغمهالودقءالؤه:لاقمث؛مهدادعتيفذخأ

ىلإمدلاباخطلُمنامثغبوشبريشبنبنامعنلاراسو:لاق‹اهريغو

لاتقىلعاضيرحتربنملاىلعنامثُغصيمققلعُيةيواعمناكف‹ماشلا

.ها.يلع

ملو‹سانلاىلعلاماتيبيفاميلعمسقو:يدوعسملالاق
اهريغوةفوكلابيلعةعيبتلصتإو:لاقىتح؛دحأىلعادحألضفُي

ةعيبلاهلذخأو«هتعيبىلإةباجإعرسأةفوكلالهأتناكو‹راصمألانم
اهيلعناكو‹هيلعسانلارثاكتىتح‹يرعشألاىسوُموبأاهلهأىلع
مث؛ةيمأينبنمهتعيبنعفلختنممةعاججهاتأو«نامشُللماع
فلختنملانإ:ديلولاهللاقو‹ليوطبطخمهنيبوهنيبیرجف:لاق

‹انسوفنىلعانفخوسالاانرتوموقانِكَل«كتعيبنعةبغركنع
.حضاولوقناممانرذُعَف

نبناسحنأ:ىيحّينبطولفنخموبأركذو:لاقنأىلإ

أ-صیمقلابهروفنلبق۔ریشبنبنامعنلاو‹كلامنببعكو‹تباث
.نينمْؤُمْلاريمأاي:كلامنببعكلاقف‹ةينامثملانمنيرخآيفيلع
مت«.ریشکمالکيف«رذعهاحماموفكریخو«بتعأنمائيسُمسيل

.اعیجرکذنمعیابوعياب

عامجالاداقعنإل‹نتملانعباوجلاوهف‹اذهحصنإ:تلق

نأ٠عامجإلاضقنتاليغبلالهأةعزانموءالؤهرخأتفًالِإَو‹اهيلع

Oس



«هيغبنعبوتيىتحغابنمةجحالو«اعامجإهيغببموكحُمعزانملا
.عامجإلانيعمهيلإمهعوجرمث‹نيرخآلانمراكنإلامدعو

مهقشلقحهلاتقف‹مهعمنمو‹ةشئاعو‹ريبزلاو‹ةحلطلتاقف
‹ةمئألاىلعجورخلااوسسأنملوأو‹ةقفصلامهئكنوةمألاىصع

ردعترهتشادشاهشراعرسناکامذرهلقيلل

نبيلع:يأ‹لتاقف:(اهيلعهللاناوضر)اهتبوتبنيِملسُمْلا
لاايشنبا,يآحلذئمويقحلامامالاوههنألبلاط

‹يشرقلايرجاهملاماوعلانبا:يأ‹ريسبؤلاو‹يشرقلايرجاهمأ
يهفلَو«باوصلانعاهالزتسااهنأل‹ععهللالوسرجوزةشئاعو
يتلاهثادحإيفًاطخلابهيلعدهشتو‹سالاضرحتتناكيتلا

دعبسانلاهلتقنامثُغنأ:اهلاولاقامهعمنموامهنأكلذو.اهثدحأ

مهنأل‹قحمهلهلاتقف يتأيسولدعلابحاصنعمدقتامك-ةبوتلا

‹ةمألاىصعاوقشمث‹مهعمنموريبژلاوةحلط:يأ«ًلوأهوعياب
وهف‹مهقراف:يأ‹ةمألاىصعقش:لاقُي؛اهوداعواهوقراف:يأ

دهعمهضقن:يأ‹ةقفصلامهنكنو.یدّهلانعمهفلختنعةيانك

نمبيصنمهلف‹لدعلاةمئأىلعجورخلااوسسأنملوأو.ةعيبلا

‹ةمايقلامويىلإةعامجوأمامإنمهللاةجحىلعجراخلكجورخ

.مهلاتقبلاطيبأنبّيلعللحف

نمةلولشمهديتناكو«ةحلطهعيابنملوأ:يدرولانبالاق

ديةعيبلابادبنملوأ«ر4هللانإل:بیوذنببيبحلاقف‹دحأ

.۱۹:ةرقبلاةروس()
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امتببحأنإ:امهليلعلاقدقوريبزلاعيابو‹رمألااذهمتيالالش

يلعلاقو‹كعيابنلب:الاقف‹امكتعيابامتببحأنإو«اعيابتنأ
كيلعامهّللاو‹سانلاعيابُيىتح:لاقف‹عياب:صاقويبأنبدعسل

.ها.هليبسالخف‹سابينم

لتقمدعبةكمنمتمدق:سابعنبالاق:يدوعسملاجورميفو

دنع-:يلليقف4هيلعلخدأًايلعتشجف‹لايلسمخبنامش

يلعملسفةريغُمْلاجرخفةعاسبابلابتسلجفهبعشنبةريغُمْلا

تملسوّيِلَعىلَعتلخدو.ةعاسلا:تلقف؟تمدقىتم:لاقو

نمو:لاق‹فصاونلابتلق؟ةحلطوريبزلاتيقلنيأ:لاقف‹هيلع

مهنإامأ:يلعلاقف‹ماشهنبثراحلانبنايفُسوبأ:تلقف؟امهعم

ملعيهّللاو‹نامثُغمدبلطن:نولوقي اوجرخينأدبمهلنكيمل
.هأ.نامثُعةلتقمهنأ

ةلتقنأ‹يلعنع‹سابعنبانععفري‹اذهىلإرظنا:تلق

رهعضاّوُمنَعملكلاَنوفرَحُيللانموقو‹ريبزلاو‹ةحلط:نامثُع

.مهنمبيجعبسيلكلذنكل

الخملو.ةريغملانأشنعينربخأ:تلقف:اضيأيدوعسملالاق

٠تلعفف‹ينلخإ:لاقف‹نيمويبنامثُغلتقمدعبينءاج:لاق؟كب
انأو‹حصانكلانأو‹سانلاةيقبتنأو‹ءصيخرحصنلانإ:يللاقف

مهتابثإيمهيلإبتكاف‹اذهكماعنامثُعلامُعدرتالنأ‹كيلعريشأ

.۳٠:ةدئاملاةروس؛46:ءاسنلاةروس()
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٠تببحأنمتلزع‹كرمأنأمطإوكوعياباذإف‹مهلامعأىلع

يطعأالو‹ينيديفنهادأالهللاو:هلتلقف«تببحأنمتررقأو

كرتاو‹«تئشنمعزناف‹تيبأدقتنكنإف:لاق‹يرمأيفةيندلا

يفةجحكلو.هنمعومسمماشلالهأيفوهو‹ةأرجهلنافةيواعم

لمعتسأالهللاوال:هلتلقف‹اهلكماشلاهالورمُغناكدقف«هتابثإ

:لاقفداعمث«هبداشأامىلعيدنعنمجرخف,ادبأنيمويةيواعم

تنأاذإو‹رمألايفترظنفيلعتيبأو‹ترشأامبترشأينإ

لاقف‹ةيندهيفنوكتالو‹ةعدخبكرمأذخأتنأيغبنيال«بيص

رخآلاامأو‹كحصندقفكيلعراشأاملوأامأ:هلتلقف:سابعنبا

تبثتنأكيلعريشأانأو«كشغدقف نأىلعف‹كلعيابنإف‹ةيواعمتبث
:لثمتمث4فيسلاالإهيطعأالهّللاو:لاق‹هلزنمنمهعلقأ

اهلوغسفنلاتلاغاماذِإراعبزجاعريغاهتمنإةتيمامف

لوسرتعمسامأ‹عاجشلجرتنأ‹نينمُْمْلاريمأاي:تلف

هللاوام:تلق‹ىلب:يلعلاقف٠مر"ةعدخبرحلا":لوقييهللا

الإمهرثأيفنورظنيمهنكزتالو«دورودعبمهبنردصأل«ينتعطأنئ
‹كيلعمثإالو‹كلصقنريغنم‹ههجوناكامنورديالو‹رمأب
.ریسءيشيفةيواعمتاينهوكتاينهنمتسل.سابعنبااي:لاقف

ةحلطلخدو:لاق‹قيفوتلايلوهّللاو«ةعاطلاالإيدنعكلام
امكلعل:امهللاقف‹ةرمُملايفًايلعانذاتسااناكدقو‹ةكمريبزلاو

.هأ.ةكمريغنادصقيالامهنأامسقأف,ماشلاوأةرصبلاناديرت
 

.قحلملارظنا(١)
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.امهنمردغلالوأاذهنإف٠بلقهلناكنمرظنيل:تلق

ناكدقو.ةكمب(اهنعهللايضر)ةشئاعتناكو:ًاضيألاق

ذخأنيح«اهنعبره-ةرصبلاىلعنامثُعلماع رماعنبهللادبع

نبنامثغريصمو‹يدعسلاةمادقنبةثراحسانلاىلعاهبّيلعلةعيبلا

نعفرصنإو‹يلعلبقنماهجارخىلع‹اهيلإيراصنألافينح
ةئامعبرأ.ريبزلاو‹ةحلطو.ةشئاعىطعأو٠نامثُعلماعنميلا

:ىمسُملالمجلابةشئاعىلإثعبو‹احالسو‹ًاعاركو‹امهرد
‹ماشلااودارأف‹رانيديتئامبنميلابهيلعهءارشناكو‹اركسع

٠مكعيطيالومكيلإداقنيالو‹ةيواعماهبنإ:لاقو‹رماعنبامهدصف

ةئامو‹مهردفلأفلأبمهزهجف‹ددعوعئانصاهبيلةرصبلاهذهنكل

٠بكارةئامتسيفةرصبلاوحنموقلاراسو٠كلذريغو‹لبإلانم

نمسانهيلع۽بءاوحلاب:فرعُي‹«بالكينبلءامىلإليللايفاوهتناف
اذهمساام:ةشئاعتلاقف«بكرلاىلعمهبالكتوعف‹بالكينب

تركذوتعجرتساف‹بءاوحلا:اهلمجلقئاسلااهللاقف‹عضوما
.هأ.كلذيفاهلليقام

؟اھلليقيذلاركذيمل:تلق

6ريبزلاو‹ةحلطو‹ةشئاع‹نامثُغمدببلطو:يدرولانبايو

اورمو:لاق‹ماشلارمأيفةيواعمباوفتكاو‹ةرصبلاىلعءاليتسإلل

»اذهءاميأ:ةشئاعتلاقف‹هبالكتحبنف‹بأوحلا:همساناكمب
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هيلانإَوهللانإلل:تلاقو‹تخرصف‹بأوحلاءاماذه:ليق

تيل':هءاسنهدنعو‹لوقيكيهلللوسرتعمس«١رهکنوعجار

اهريعبدضعتبرضمث«ر"بأوحلابالكاهحبتتنكتيأيرعش
.هأ.ةليلواموياوخانأف‹ينودر:تلاقو«هتخانأف

بالكاهحبتنكتيأ":ةمألاعمروهشمثيدحلا:تلق
مهنأك.همتکنمكلذمتنكنإوةيغابلاةئفلاعميهو٠بأوحلا

ثيح,ةكممهمودقدنع,ةشئاعل‹ةحلطو‹ريبزلاةعجارماوركذيمل

نامغُغنأو,ةروشمريغنمهسفنلرمألااذهرثأتسإًايلعنإ:اهلالاق

رفكنامثُغعنأ‹هللابدهشأ:لوقتو‹اهفحصُماهترجحنمجرخت

يذلا‹اهتيبنماهاجرخأىتحاهبالازيملف۾فحصملااذهيفامب

٠قارعلاىلإانعميريستنأبجي:نيلئاق‹هيفرارقلابهللااهرمأ

هذهرمأهللاحلصيو‹«ضعبنعمهضعبيفكتو‹سانلانيبيحلصتو
.هأ.كبةمألا

ال‹8هللالوسرمرحىلإينودر:تلاقف:يدوعسملالاق

دقلو‹بأوحلااذهامهللاب:ريبزلانبالاقف‹ريسمْلابيلةجاح

نأمسقأف‹اهقحلفسانلاةقاسيفةحلطناكو.هبكربخأاميفطلغ

ناکف.مهعمناکنممالجرنوسمخامهعمدهش«بأوحُلابسيلكلذ

لإجرخف‹ةرصبلااوتأف.مالسإلايفتميقأروزةداهشلوأكلذ
.۹:ةرقبلاةروس(١)

.قحلملارظنا(۲)
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دعباوحلطصامهنأمث:لاق‹لاتقيرجو‹مهعنامففينحنبنامثُع

‹يلايللاضعبيفناكاملف,يلعمودقىلإبرحُلافكىلعكلذ

موقلانأمث.هتيحلاوفتنو‹هوبرضو‹هورسأففينحنبنامثُعاوتيب
٠فينحنبلهسهيخأنمةنيدملابمهيفلخمىلعاوفاخواوعجرتسا
نازحخلامهعنامف‹لاملاتيباودارأو‹هنعاولخف.راصنألانمهريغو

نمريغالجرنيعبسمهنماولتقف‹نوحلاصلامهو«هبنولكوملاو

 رسألادعينماريصيياقرتبرطنيعبسلانمنوسخو۽حرج

هلبجنبميكحاولتقواوربصو«مالسإلايفاملاولتقنملوأءالؤهو
هأ.اهكاسنو‹ةعيبرداهزو‹سيقلادبعتاداسنمناكو‹يدبعلا

.يدوعسملامالک

‹ةنجْلابةنُسلالهأمهلدهشينيذلاءالؤه«ربكأهللا:تلق

تاداقتعإيفلقاعلالمأتاذإو‹8يهللالوسرنعكلذنووريو
هبلجوزعهللاباعامعيججدجو‹ةرعاشألااميسال«نيفلاخملا

اوثرَوٌفلخمهدعبنيَفلَخَف»:ىلاعتلاق۽بيصنهنممهل‹دوهيلا

لاق«ىرچاأرْفْغُيَسنولوقيوىندألااذَهضَرعنوذخأَيباتكلا

مكيلع‹مكضارعأو‹مكلاومأو«مكءامدنإ"::ىهللالوسرانديس

مكضعببرضي,ارافكيدعباوعجرتلالأ"::8لاقو‹"مارح

ريكومهولتّسقَفُدَمَألاُمِهيَلَعل:َلاطموقلانكل‹"ضعبباقر
.٠رهڳنوقيساقمهم

.۹٦۱:فارعألاةروس(١)
.١٠:ديدحلاةروس(۲)
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ةالصلايفريبزلاوةحلطرجاشتو:هجورميفيدوعسملالاق
‹امويريبزلانبهللادبعسانلابيلصُينأىلعاوقفتإمث‹سانلاب

«ریبزلاوةحلطنيبناك«ليوطبطخيف«ًامويةحلطنبدمحميلصْيو
يفرهشأةعبرأدعبةنيدملانميلعراسو‹انفصوامىلعاقفتإنأىلإ
نوعبسمهنم‹راصنألاونيرجاهملانمةئامعبرأمهنم5بكارةئامعبس
.ةباحصلانممهيقابو‹ايردب

تباثنبةميزخمهيف‹راصنألانمةعامجيلعبقحلو:لاقىتح
يرعشألاىسوُمابأىلإةدبرلانميلعبتاكو:لاق؛ نيتداهشلاوذ-

كلذىمنف‹ةنتفيهامنإ:لاقوىسوُموبأمهطبثف‹سانلارفنتسيل

يبأىلإبصكو«يراصنألابعكنبةطرفةفوكلاىلعلوفيلعىل

لوأاذهامف‹اروحدمامومذم‹كئاحلانباايانلمعلزتعإ:ىسوُم

.تاينهوتانهلااهيفكلنأو‹,كنمانموي

مهدشانوموقلالسارو-ايلع:ينعي ةرصبلاىلإىهتنإف:لاقىتح
.فذحعمهمالكهأ.هلاتقالإاوبأف‹هللا

ةرسصبلايلععملخدنمو‹تايارلاوبكاوملافصويفذخأمث

«سابعنباو‹رامعوءةميزخ:مهنم‹(يَو)راصنألاونيرجاهُمْلانم

يضرواريخهلهأومالسإلانعهللامهازج)لضفلالهأنممهريغو
ناوضرعبتانملليبسلااوحضوأو‹ىدهلارانماونيبثيح«(مهنع

ةحلطوريبزلانأ:لاقنملوقو؛ةاغبلانممهاوسنمىلعمهف‹هللا
‹مهراصبأتيمغموقلانكلاذهداهتجإيأيردأال‹اءاطخأفادهتجا
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ثكاَمنِإَفثكننمفل:لاعتلاقدقو‹نيرادلايفىمعهللااهداز

هنلتاقتلكنإاأ":ريبزللكهللالوسرلاقو‹١ر4هيسفتىلع

رمُعنييعتو‹اذهلإريبزلاويلعنيب.لاتقنكيملو«"ملاظهلتنأو
ناكول:لاقهنأامكءهآريأركلذامنإ‹ىروشللمهل(ءظر

.نونظلاهيفينجلاخام«ايح ةفيذخيبأىلوم-ملاس

يفريبزلاوةحلطةلزو:هليلديف(هيلعهللاةمحر)بوقعيوبألاق
هالعفاممةبوتلادارأنإف‹افكنفًايلعاعيابنيح.ةقفصلاامهنكن

دقف‹ىضرتىتحنامشُملينمذخمهللا:ةحلطلوقينيح«نامشُب

‹نامثُغمدٌيلولامهسفنأنماداقأولنأىلاعتهللاىضريامنإ‹ًاطخأ

روجأامهلو«انيدجراوخلانيداعرشو.ةقفصلاثكننماملسو
ةمئألاىلعاوجرخامنإجراوخلانأىلع‹مهرازوأوأجراوخلا
.هأ.ةماعللضارعتسإلاالول‹جورخلايفمهبرحأ‹ةروجلا

:راصنألاونيِرجاهُمْلانمهعمنموايلعهركذدعبيدوعسملالاق

‹تاعكرعبرأىلصف,ةيوازلابفورعملاعضوملااولزنیتحاوراسف
مهللا:هئاعذيلاقو:لاق؛اوعديهيديعفرمث«ةيرتلابهيدخرفعو

؛خلإ...يتعيباوشكنو«يلعاوفبو‹يتعاطاوعلخدقموقلاءالؤه
اوبأف؟يننولتاقُيامالع:لاقو؛ءامدلايفهللامهدشانُينمثعبو:لاق
فحصمهعمو«ملسمهمساهباحصأنمالجرثعبف‹برحلاالإ

رمأو:لاقمث؛يلعىلإلمُحف‹هولتقفمهنيبهومرف.هللاىلإاوعدي

ليدُبنبهللادبعءاج:لاقىتح؛لاتقبمهنؤدبيالومهوفاصُينأيلع
١٠:حتفلاةروس(١)
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دقلجربةرسيملانمموقءاجو‹لوتقمهلخأبيعازخلاءاقرونبا
ماقف‹موقلاىلإاورذعوءدهشامهللا:يلعلاقف‹لتقفمهسبيمر
‹مكيبنمتفصنأام‹سانلااهيأ:لاقف‹ريفصلانيبرساينبرامع

ةشئاعو٠.فويسللهتليقعمتزربأو‹رودخلاكلتءاقتُغمتففكثيح

امىلإ:یدانفاهعضومنمرامعیندف:لاق«جدوهيئلجىلع
مويلااذهيفهللالتق:لاقف‹نامثغمدببلطلاىلإ:تلاقف؟يننيعدت

انيأنوملعتلمكنإءسانلااهيأ:لاقمث٠قحلاريغببلاطلاو‹يغابلا

:لبنلابهوقشردقو‹لوقيًاشنأمث‹نامغُغلتقيفيلامملا

رطملاكنموحايرلاكنموليوعلاكنموءاكبلاكنمف
هرمآنماندنعهلتاقومامإلالتقبترمأتنأو

الف‹مهومتمزهاذإ‹سالااهي:لاقف‹يلعماقف:لاقنأىلإ

اوبلطتالو«ايلوُماوعبتتالو‹ًاريسأاولتقتالو«حيرجىلعاوزهجتت

الو‹ارتساوکتهتالو«لیتقباولثمتالو«ةروعاوفشكتالو‹اربد

«عارکو«حالسنممهركسعيفهنودجتاملإ«مهلاومأنماوبرقت
.راصتخايهأ.مهتثرولثاريموهف«كلذىوسامو,ٍةَمَأو«رلبعو

ام:هلوقلإهلكةاغبلابرحيفانبهذموهاذه:تلق

؛عاركلاوحالسلاامأو«لامّلانمةمألاوديعلانإف‹خلإ...هنودجت

ءاضقنإدعب‹يغابلاحالسيففلخلاو:"ملاعملا"يفلاقدقف

.برحلا
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باحصأمكحكلذيو‹هيلعدريهنأحيحصلاف:يخامشلالاق

يفلالبيبأباحصألعفامك‹نفدُي:ليقو؛ىيحينبهللادبع
عابي:ليقو؛هحالسوهلامهعماونفدف‹هراديفهباوكتفيذلالجرلا

ال:انتمئأضعبلاقو؛لاتقلااودهشنيِذْلاءارقفلاىلعهنمثبقدصتيو

‹اهطابريفوأةحراساهودجونإ‹ليخباونيعتسينأنيملسُمللسأب
‹هلهأاولتقنإحالسلااذكو.اهيلعاهلهأاولتقوأ‹مهودعلتناكنإ

.هأ.مهلزانميفهودجووأ

ءهحيرجىلعزهجُيالوعبيالربدملا«اربدُماوعبتالو:هلوقو

نإ‹هيلعزهجأوعبتأالو‹هبعنتميف‹هيلإيوأيىوأمهلنكيملنإ
وألعقنمهبرحلاحيف‹هفلتأاميغابلانععفريو‹هلكلذناك

؛اهبذوخأمهنإف‹لاومألاالطقفلتقلاالإهنععفريال:ليقو؛لام

ءيشهنععفرُيال:ليقو؛ةكرعمايفهفلتأاملإهنععفرال:ليقو
يفيليلخلاانمامإكلذىلعصن.هفلتأامبذوخأموهف‹هلككلذنم

.هتبوجاضعب

تيبيلعلخدو:لمجلاةعقورمأركذامدعب‹يدوعسملالاق

نمهيفامىلإرظنف‹راصنألاونيرجاهُمْلانمةعامجيفةرصبلالام
ىلإرظنلامادأو«يريغيرغءارفصاي:لوقيلعجف.قرولاونيعلا
ةئامسخيعمنمويباحصأنيبهومسقأ:لاقمث‹اركفُملاما

رشعىنثإلاجرلاددعو‹دحاومهردصقنامف‹اولعفف‹ةئامسمج

 ةلآو‹عاتمو«ةبادو‹حالسنممهركسعيفناكامضبقو«افلأ
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لكل.ذخأامهسفنلذخأو‹هباحصأنيبهمسقوهعابف٠كلذريغو

هنأ‹ةرصبلالامتيبيفانباحصأهركذيذلاوُه‹معن:تلق
٤مهنمدحاولثموهذخأو‹هعمنممدحاولكلمهردةئامسمخهقرف

‹مارمّلابفاوهنألةعقاولاهذهرثكأيفيدوعسملامالكبانيفتكإامنإو

الإ:تملالوقيقب‹هيلعرابغالاذهنإف«بتكلالقنىلإةجاحالف
‹خلإ...اهتبوتنيملسُملادنعترهتشإدقاهنإف«ةشئاعنمناكام

درونو‹كلذىلإراشأهنكلو.ةبوتباهليدوعسملاحرصُيملهنإف
.كلذيفباحصألامالكباهعبتنمث‹هتراشإ

ليق:ةنيدملاىلإةشئاعليلعلاسرإةياكحدعب‹يدوعسملالاق
:تلاقنأىلإ؛هّللاوريخبتنك:تلاق؟كريسمتيأرفيك:اهل
رومأنم«تیکوتیکينتباصأنإو‹جرخأملينأهللاوتددو

امناكف‹هللادابعنيبنيحلصتفنيجرخت:يلليقامنإو‹اهتركذ
.ها.ناک

نبرامعلاقذئمويو:(هيلعهللاةمحر)"يداربلارهاوج"يفو

ىلعلخدأ:يلعهللاقدقو‹(اهنعهللايضر)ةشئاعل«(كْقط)رساي

اهللاقف‹هللارفغتستوبوتاهلالوقواهاملكو.نالفوتنأهذه
هللاعدنالنكلو.ةنجلايفانيبنجوزكنإملعنلانإهّللاو:رامع

.ترفغتساوتباتف‹انرهظأنيبىصعي

ههر)لیحرلانببوبحمنايفُسوبألاقو:اضيأبانكلايفلاقو
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٠نارةشئاعىلع‹«سادرملالبوبأو«ديزنبرباجلخد:هللا

تلخداممتباتوترفغتساف‹لمجلاموياهنمناكامىلعاهابتاعو
.ها.هيف

يفىرتاهنأل‹مزعلانمًائيشاهيلعاوبجويملامنإو:تلق
مرغالو‹نيلحتسملانميهف.اهللالحاهلعفنأ«كلذاهجورخ
سفنألاولاومألافلتأاذإ‹لعفاممباتنإلحتسملاىلع

صبب‹ةنجلابهلدوهشملانأ:انباحصأذخأكلذنمو‹هلالحتساي

هيلعماكحألاءارجإنمديال.كهللالوسرنعثيدحوا۽باتک

.ملعأهللاو مدقتامك-

مه.نيفصمويو.دئموييلعيارتحتتامنمف

ريغوأ‹اليتقتامنمف:يأ؛نيدلامالعأونيملسملاةمثأ

:لثم‹فورعملابمهرمأو‹مهتريسىلعنيملسُملللاومهنأالإ‹ليتق

٠يلعةيارتحت‹(امهنعهللايضر)نييعازخلاءاقرونبليدبينيإ

‹ةرصبلابريبزلاوةحلط‹يلعلتاقموي:يأ‹ذئمويةاغبللابراحم:يأ

نمو٠صاعلانبورمعو«ةيواعمبرحيفيلععم:يأ‹نيفصمويو
نوملسُمْلاو‹ععهللالوسريغبلابمهيلعدهاشلا«ةاغُبلانمامهعم

نأل‹نافلانمةشلاثلاةنتفلايهو‹قحانعهللاهلضأنملإ«ةفاك
.لمجلاةنتفةيناثلاو‹رادلاةنتفىلوألا

٠نامثُغنعًافرحشُمصاعلانبورمعناكدقو:يدوعسملالاق

٠نامثُغرمأهبلصتإاملف‹ماشلالزنف‹هريغرصمةيلوتوهفارحنإل

ن



مدبةبلاطملابهيلعريشُيوهزهيةيواعمىلإبتك‹يلعةعيبنمناكامو

ءيشلکنمترشقذٳإاعناصتنكام:هيلإبتكاميفناكو‹نامثُغ
هللاقف‹هيلإراسف‹ةيواعمهيلإ.ثعبف٠عناصتنأامعنصاف‹هكلمت

‹كايندنملانأىتح؛ينيدنمكنيعأالهللاو:لاقف‹ينعياب:ةيواعم

؛اباتکهبهلبتکو‹كلذىلإهباجأف‹ةمعطرصم:لاق‹لس:لاق

لاقريرجناكدقو‹ةيواعمىلإهللادبعنبريرجبيلعهجوو:لاق
ىلإهوعدأوهيتافاذإو«احصنتسُميبلزيملهنإف‹هيلإينثعبإ:ّيلعل
ال:رتشألالاقف‹كتعاطىلإماشلالهأوعدأو‹رمألااذهملسُينأ

لاقف‹مهتينهتينو‹مهاوههاوهنألينإهللاوف‹هقدصتالوهثعبت

ةيواعمىلإبتكو‹هبثعبف«انيلإهبعجريامرظننىتحهعد:يلع

ثكنوهيلعمهعامتجإو‹راصنألاونيرجاهُملاةعيابُمهملعُي«هعم

‹هتعاطيفلوخدلابهرمأيو‹امهبهللاهعقوأامو‹ةحلطوريبزلا

هيلعمدقاملف,ةلالخلامهللحتالنيزذلاءاقلطلانمهنأهملعيو

امك-صاعلانبورمعىلإبتكو‹هبرظتنينأهلئاسوهعفاد‹ريرج
مدبًايلعمزلينأو‹ماشلاهوجوىلإةثعبلابورمعهيلإراشأف-انمدق
لهآعامتجإومهربخهربخأفيلعىلإريرجمدقف‹هبمهلتاقيونامثغ
نإ:نولوقيونامثُغىلعنوكبيمهنأو.هلاتقىلعةيواعمعمماشلا

٥هونفيیتحهلاتقنممهلدُبالمهنإو‹مهنمعنمو‹هتلتقىوآوهلتقايلع

هتوادعبنينمْوُمْلاريمأايكتربخأتنكدق:رتشألاهللاقف‹مهينفيوأ
ىتحماقأو‹هقانخىخرأيذلااذهنمريختنكلينتثعبول‹هشغو

هللاقف‹هقلغلإهنمفاخيًابابالو«هحمفًالِإهنموجريًابابعديمل
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لاق٠نامثُعةلعقنمكنإاوركذدقلهللاو«كولتقلتنكول:ريرج

‹مهباطخيلعلقثالو‹مهباوجينيعُيملهللاومهتيتأول:رتشألا
ريمأينعاطأولو‹ركفلانعاهيفهتلجعأةطخىلعةيواعمتلمحلو

ىتحهنمنوجرختالف‹«سبحميفكهابشأوكتسبحل«لبقنينمْؤُمْل

مهضعبلاقو‹ةقرلاهلوزنو‹هشيجبنيفصىلإيلعريسمركذمث
:شيجلاددعيف

لفاحلاكاتأدقيوعمتبثأ

مهنأ:ليق‹ماشلالهأهشيجهعمو‹ماشلانمةيواعمراسمث

..نونامثوةسخخ:ليقو؛افلأنوعستوةينامث

ضعبمهاهنأدقف,ةمدخألانودنيقيرفلانمةلتاقملاهذه:تلق

.كلذنمرثكأىلإ

هعمنمويلععنمو‹ءاملاىلعةيواعملوزنيدوعسملاركذمث

يفرودييلعامنيب:لاق‹هعمنموثعشألايلعرمأو‹دورولانم
:لوقيالئاقعمسذإ‹هشيجيفليللا

فحجلاانيفوحامرلاانيفوتارفلاءامموقلاانعنميأ

فخيملىدرلاهوفوخاذإةلوصهليلعانيفو

ا



فلتلارامغانضخةحلطوريبزلاانيقلةادغنحنو
فجنلاةاشمويلاانلابامونيرعلادسأسمألااللابامف

:اهيفةعقرثعشألاطاطسفيفتيقلأو:لاق

تلعتسوفنللانعتومانمبركمويلاثعشألالجُيملن
ترمفاوناكلبقاسانأانبهفهفيسبتارفلاءامنمبرشنو

فالآةعبرأيفجرخأ:هللاقف«ايلعىتأوجاه«ارقاملف:لاق

‹باحصألايقستوبرشتف‹ةيواعمركسعيفمجهتىتح«شيجلانم
.مكرخآنعاوتومتوأ

‹هباحصأثحيمث‹هحمرمدقُيثعشألاناكو:لاقنأىلإ

هعمنموةيواعملحترإو:لاق‹حمرلااذهرادقممهوهجرأ:لوقيف
هوعديةيواعمىلإيلعثعبو:لاق‹هعمنمويلعدروو«ءاملانع

ةلسارُملاتلاطو‹نيملسُملاةعامجيفلوخدلاو,ةملكلاداحتإىلإ
بورغلبق‹مرحملانمرخآلامويلايفناكاملو:لاقىتح؛امهنيب

‹هللابانكبمكيلعتججتحإدقينأماشلالهأىلإثعبسمشلا
بِيلهللانِءاوَسىلع»:مكيلِإتذبنأدقينإو‹هيلإمكتوعدو

‹كنيبواننيبفيسلالإ‹اباوجهيلعاودريملف٠ىر€َنييئاَحْلا

.همالكنمهلقناندرأامهأ.انمزجعألاكلهيو

موييف:لاقىتح؛نيفصيفةيراجألاعئاقولافصويفذخأمث
.١:لافنألاةروس(١)
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نممهريغو‹نييردبلانم‹ةباحصلايفهسفنبيلعجرخءاعبرألا

يفتيأر:سابعنبالاق؛نادمهو«ةعيبرو‹راصنألاو‹نيرجاهّملا
وهو‹طيلساجارسهينيعأكو‹ءاضيبةمامعهيلعوًايلعمويلااذه

ىهتنإىتح‹مهضرحيومهثحي‹مهبتارميفسانلافئاوطىلعفقي
اومغ.نيملسُملارشاعماي:لاقف‹سانلانمفيثكيفانأولإ
فويسلااوقلقأو٠ةيشخلااورعشتساو«ةمالملااولمكأو‹تاوصألا
اوحفانو‹ربهلااونعطأوءررشلااوظحلاو‹ةلسلالبقنافجألايف
مكسفنأنعاوبيطو‹حامرلابلابنلاو‹اطخلابفويسلااولصو«ابصلا
‹ركلااودواع‹عيهللالوسرمعنباعمو,هللانيعبمكنإف‹اسفنأ
مكنودو‹.باسحلامويرانو‹باقحألايفراعهنإف‹رفلااوحبقتساو
ناطيشلانإف‹هجهناوبرضاف‹بنطملاقاورلاو‹مظعألاداوسلااذه

صوكدللرخآو‹اديةبثوللمدقدق‹هيعارذضرتعُم‹هديعصبكار

‹نولعألامتنأو«قحلاةهجونعيلجنتىتح‹الیهجاربصفالجر
هللالوسرةلغبىلعيلعمدقتو‹مكلامعأمكرتينلو‹مكعمهللاو
.برحللا

نولازيالموقهوجوىرألينإ:رساينبرامعلاقو:لاقىتح
انباوغلبيىتح‹انومزهولهللاو‹نولطبملاباتريىتح«نولتاقي
رامعمدقتو«لطابلاىلعاوناكو‹قحلاىلعانكل‹رجهفاعس
«نابیشينبءاسننمةأرمإهتتاف‹اقستساف‹هعضومىلإعجرمث‹لتاقف

هربكأهللا‹ربكأهللا:لاقفءهيلإهتعفدف‹نبلهيفلسعب‹مهفاصمنم

‹قطانلاربخأكلذبو٠قداصلاقدص«ةنسألاتحتةبحألايقلأمويلا
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ىلإحئارنمله‹سانلااهيا:لاقمث؛هيفتدعويذلامويلاوهو

امك‹هليوأتىلعمكدلتاقنل‹هديبيسفنيذلاو؟يلاوعلاتحتهللا

:لوقيوهومدقتو‹هليزنتىلعمكانلتاق

هليوأتىلعمكبرضنمويلافهليزنتىلعمكانبرضنحن
هليلخنعليلخلالهذُيوهليقمنعماهلاليزيابرض

هليبسىلإقحلاعجريوأ

لبقهّللاىلإحئارنمله:لاقهنأ‹انباحصأبكيف:تلق
:تلق‹ذئيحنكيملميكحتلانأ:تلقنإف؟نيمكحلاميكحت

.كلذىلإنوبقرتينولازيالمهنأ

ةعقولبقثدحُييرعشألاىسوُموبأناك:يدوعسملالاق

‹مهضفختومهعفرت‹ليئارسإينبيفلزتملنتفلانإ:لوقيو‹نيفص

لاقف‹امهعبتأنمهبىضريالامبنامكحي.نيمكحااوثعبيىتح
دحأنوكتنأ‹نامزلاكلذتكردأنإكايإ:همقلعنبديوس

:لوقيوهصيمقعلخيناكف‹تنأمعن:لاق!؟انأ:لاق‹نيمكحلا
هيقلف‹ادعقمضرألايفالو‹ًادعصمءامسلايفًاذِإيلهللالعجال

:لاق؟كتلاقمركذتا«ىسوُمابأاي:لاقف‹كلذدعبةمقلعنبديوس
.هأ.ةيفاعلاكبرلس

ةنسألاهيلعتكبتشإو‹موقلاطسوتف:اضيأيدوعسملالاقمث
6يكسكسلاءاوحوبأو‹يلماعلاةيداهلاوباهلتقف ارامع:ينعي-
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لاقف‹صاعلانبورمعنبهللادبعىلإامكتحاف«هبلسيفافلتخإو

لاقوأ‹لوقيىهللالوسرتعمسينإف.ينعانجرخأ:امهل

ىلإمهوعديرامعلومهلامرامعبشيرقتفبو':6عهللالوسر
:ليهبع‹هريغويراخبلايفو:تلف؛ىر"رانلاىلإهنوعديوةنجلا

.هأ.١ر"ةيغابلاةئفلاهلتقترامعحيو"

لهأنمذئموييلععملمفنمو‹ةكرعملافصويفذخأمث

‹ءاقرونبليدبينباو‹رامعو‹تباثنبةميزخ:لثم‹رئاصبلا
ةمئأمهنإ:القمثنمف؛(شي)مهريغو:مشاهلاق؛رمْلاو

.(اريخهلهأومالسالانعهللامهازج)«نيدلامالعأو»نيملسُمْلا

بلكو«ماشلالهأيفلتقلاةيواعمىآرامّلو:يدوعسملالاقمث
بحاصناکو«يخونتلاهلبجنبنامعنلابىعدتسإ‹مهيلعقارعلالهأ
وهنمكموقيلوأنأتممهدقل:هللاقو‹دهنوخونتيفهموقةيار

یعدنانکولانإ:نامعنلاهللاقف‹انيدكنمحصنأو‹امدقمكنمريخ

ىلإمهوعدننحنوفيكف,ةانإلادعبعكليفناكل‹عونممشيجىلإ
دقلهللاو‹ةذفانرئاصبيوذموقو.ةرغاشةَينُيَدُرَو‹ةعطاقفويس
دشرلاكاوهلتكرتو‹ينيدىلعككلُمترثآو‹يسفنىلعكتحصن

لتاقأنيحدشرلتقفوامو‹هرصبأانأوقحلانعتدحو«هفرعأانأو

‹هعمرجاهُمو‹هبنمؤُملوأو«8هللالوسرمعنباككلُمنع
‹ةيطعلايفلزجأو‹ةيعرلابفأرأناكل‹كانيطعأامهانيطعأولو

اشاحو‹ادشروأايغناكأ‹همامتإنمدُبالو«رمألاكلانلذبدقنكلو
.قحلملارظنا(۲).قحلملارظنا(١)
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رامثانمرحأاذإ‹اهنوتيزوةطوغلانيتنعلتاقنسو‹ًادشرنوكينأ
.هأ.برحلاىلإدمصفهموقىلإجرخو‹اهراهنأوةنجلا

عمتنك:مزاحيبأنبسيقلاق:نيفلاخُمْلاضعببتكيفو
ةيقبىلإاورفنا:نيفصمويلاقىتح؛هبورحوهلاوحأعيمجيفيلع
متنأوقهلوسروهللابذك:لوقينمىلإاورفنا‹بازحألا
‹ةعامجملايفدقتعيناكشيإتفرعف«ععهلوسروهللاقدص:نولوقت
.هأ.هنعتلزتعاف

:هيبنت
فلسنممسالانمفئاوطملكتدقو:يدوعسملالاق

لمجللاموييلعلعفنم«مهريغوجراوخلايفءارآلالهأنم«فلخو
۽نيلبقُمنيفصلهانملتُڦنميفو«امهيفهمكُحنيابتو‹نيفصمويو

الوءايلوُمعبتيمللمجلامويو‹مهئاحرُجىلعهزاهجإو‹نيربدُمو
امو‹انمآناکهرادلخدوا«هحالسیقلانمو‹حيرجىلعزهجأ

فالتخالنيمويلانيذهيفيلعمكخنيابتيف.يلعةعيشهبمهباجأ

ةئفمهلنكيملاوفشكنإامللمجلاباحصأنأ:وهو‹امهمكح

الو‹نيبراحمريغمهلزانمىلإموقلاعجرامنإو‹اهيلإنوعجري
مكُحْلاناكومهنعفكلاباوضرفنيفلاخُمهرمألالو‹نيذبانم

اوناكنيفصلهأو«ًاناوعأهيلعاوبلطيملذإ‹فيسلاعفرمهيف
ينسيو‹حالسلامهلعمجي٠بصتنُممامإو‹ةدعتسمةئفىلإنوعجري

‹مهلجارلمحيو‹مهريسكربجّيو‹لاومألامهلمسقُيو‹ةيطعألامهل
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‹نوعبتُمهيأرلو‹نوداقنُمهتمامإىلإمهو«برحلاىلإنوعجريفمهدريو

امبلطيهنأبو‹نودحاجهقحلو.نوكراتهتمامالو‹نوفلاخُمهريغلو

املامهامكُحنيابتو‹انفصواملمكُحْلافلتخاف‹نولئاقهلسيل

.ها.انرکذ

امنإو‹اذهلبقةاغّبلابرحيفبهذملاوهامىضمدقو:تلق

ةجحهنأل‹امهيفانبتكانكرتو‹نيتعقاولايفيدوعسملامالكبانيفتكإ

.لاحلکىّلَعِهلِلُدمَحْلاو‹انبهذمةيقحيركنُمىلع

‹هئدبىلعةدوعداعمث.نيمكحلاميكحتبيضريلعنأمث

نمو‹ميكحتلابيضرنملتقف«هللالزنأامريغبامكحامهنإ:لاقف

٠هنععجرينأهلسيلف«هسفنيفاقحناكناف«هضريملف‹هنمىبأ

هنأبهنعرذتعينمراذتعإو؟لوخالاهلنيأنمف«|الطابناکنإو

يقبولو٠قحلاىلعيضمسينأهيلعهنأل«ءيشبسيلبولغموروهقم
ةّصاخمكنماوُمَلَطيذلانصتلنتفاوقتاو»:ىلاعتلاق‹هسفنب

‹نيمرحملاكلذبهّللاهمرحف٠ىر باقعلاُديِدَشهللانأاوُمَلعاَو

لهبهسأبعقوو.كرشلالهأهنمملسف‹نيقارعلاةنتفلارادهضوعو

‹دقعلاوللالهأنماهتوبثوهتعيبةحصدعبيلعنمث؛مالسإلا

لضافألالعقدعبو‹نيفصولمجلالهأنمنيتيغابلانيتقرفلاهلاتقو

٠نيمكحلاميكحتبيضرف‹هلككلذنععجر‹هشيجنمرايخألا

سانلاطبيناكامدعب‹يلعنذلنم‹يرعشألاىسوُموبأ:امهو

‹صاعلانبورمعو‹-انمدقامك ةفوكلاةيالونعهلهلزعدعبو«هنع
.٢۲:لافنألاةروس()
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عمهبراحُيو‹همصاخُيو‹هيلعمهعمجُيو‹سانلاضرحيلزيمليذلا
.بازحألاةيقبمهنأمهيلعهتداهشدعبو‹ةيواعم

ءالبنماهيفعقوامو‹ريرهلاةليلهركذدعب‹يدوعسملالاق
٠صاعلانباايكتابخُممله:ةيواعملاقو:ةيماشلاءالؤهبنيملسُمْلا

نم‹سانلااهي:صاعلانبورمعلاقف‹رصمةيالوركذتو‹انكلهدق

.فحاصملاعفرشيجلايفرثكف«هحمرىلعهعفريلففحصُمهعمناك
.هأ.مكنيبواننيبهللاباتك:اودانو.ةجضلاتعفتراو

نوملسُمْلالمحو:(هنعهللاىفع)"يداربلارهاوج"يفو:تلق

.اولخدىتح‹لتقلامهيفاورثكأومهومزهف‹ةيواعمباحصأىلع
مث‹ركسعلانمةيحانىلإورمعزاحنإو:لاقنأىلإ؛هركسعةيحان
نإ‹ةوعدموقلاوعدتنأكلله:ورمعهللاقف‹ةيواعمفرصنإ

لَو‹اعامتجإالإانديزتالو‹اوقرتفإاهوعنمنإو«اوقرتفإاهوطعأ

فراعينإ:لاقف؟يهامو:ةيواعملاقف«اتاتشوةقرفلإمهديزت

اهيفامىلإمهوعداوءحامرلاىلعفحاصملامهلاوعفرإ‹قارعلالهأب
;‹حامرلاىلعفحاصمامهلعفرتنألرمأف‹لعفإ:ةيواعمهللاقف
لهامهنمعمساملف«هللاباعكمكنيبواننيب:لاقو‹ايداغجرخ

اوماق‹قارعلالهأءانبجنمهريغو‹سيقنبثعشألا:لثم‹نهولا

.هأ.موقلاكفصنأنيِموُمْلاريمأاي:اولاقفهيلإ

ةئامسمحنماوحنةيواعمرکسعيفعفر:يدوعسملاجورميفو

ىلإبيجن:اولاق‹.كلذقارعلالهأنمريثكىأراملف‹«فحصم
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دق:يلعلليقو‹ةعداوُملاموقلابحأو‹هيلإبوثنوهللاباتک

نبثعشألامويلاكلذيفمهدشأناكو:لاق.قحاةيواعمكاطعأ

مکتحرقیتحبحاممكرمأنمنكيملسانلااهي:يلعلاقف‹سيق

.اريمأسمأتنكينإو«تكرتومكنمتذخأهللادقو‹برحلا

.هأ.اروُمأممويلاتحبصأف

ثعشألانيبو‹هنيبىرجدقو رثآو«ءاقبلابحأنمم.هبارضأوثعش

.ليوطبطخ«اينُدلاةايحلا

الو‹اهنوملعتمكنألاهوعفرام:يلعلاقف:يدوعسملالاقىتح
اولاقف.ةديكمو‹ءاهدو.‹ةعيدخالإ‹مكلاهوعفرامو‹اهبنولمعي

مكحيو:لاقف.هلبقننأىبانفهللابانكىلإىعدننأانعسيام:هل

‹هبمهرمآاميفهللااوصعدقف‹باتكلامكُحباونيديلمهتلتاقامنإ

ناف«مكودعلاتقو«مكدصقومكقحىلعاوضماف‹هباتكاوذبنو
٠هملسمنببيبحو‹طعميبأننباو‹صاعلانبورمعو‹ةيواعم

ىتح؛نآرقالونيدباحصأباوسيل«ءالؤهريغةدعو«ةغبانلاينبو
.هأ.نامثغبعنصامهباوعنصينأهوددهتو:لاق

نمةفئاطذئنيحتجرخو:(هنعهللاىفع)"يداربلارهاوج"يفو
‹نوديرُيهللابانكامهّللاَو«هللالإمكُحل:اولاقف‹يلعباحصأ

يفمكُحْلاىضمدق:ّيلعلاولاقو‹مهحامراولقتعاو‹مهفويساودلقتو

ىتح؛هللاباعكىلإاوعجريىتح‹يغبلهأمهنإ‹هباحصأوةيواعم
نيح‹لاتقلاىلإاوعدموقلاضعبنأ:ديعسنبدلاخنعو:لاق
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‹ةعيبرنببيبشو‹يعخنلارتشألا:مهنم٠فحاصملاتعفر
‹نالجرلاولجرلاةليبقلانمیبأیناکو‹مهریغوسيقنبدیزیو

ةيهاركلانمسانلالخدامل‹نادمهسانلانمىبأينمرثكأناكو

.فأاوباجأواوعجرىتح«ةموكُحلل

امهقافتاو‹ةيواعمىلإثعشألايلعلاسرإ:يدوعسملاركذمث
.ةموكُحْلاىلع

ىلإمتنأونحنعجرت:ةيواعمهللاقف:يدوعسملالاقىتح

‹هنوضرتالجرمكنمنوثعبت‹هباتكيفهبهللارمأامىلإوهللابانك

المعينأ‹قاشيملاودهعلاامهيلعذخأنو‹لجربثعبنو«هنوراتختو
بوصفهيلعانقفتاامىلإاعيمجداقننو«هنعاجرخيالو‹باتكلاب
:سانلارثكألاقف‹كلذبهربخأفيلعىلإفرصناو‹هلوقثعشألا
نبورمعماشلالهأراتخاف‹انعطأو‹انعمسو انلبقو‹انيضر
نحنانيضر:جراوخلايأرىلإدعبدترإنمو‹ثعشألالاقو٠صاعلا

.هفورحبيدوعسملامالكهأ.يرعشألاىسوُميباب

مهنإفهريغويدوعسملاك؛مدَقلاةيرعشألاعيمجبتلزانه:تلق

نبةورعنأو‹الصأةموكحلاباوضريملجراوخلانإف‹اوفصنأام
هللالإمكحال:لاقو‹هتلغبباصأفثعشألابرض.(َظ)ريدج

نمهيلعناكامععجاراهلبوصملانأللطابمهعمةموكحلانأل

مهلنيعباتلاو‹راصنألاو‹نيرجاهملاو‹يلعلاتقنأتبثدقو«لبق

‹مهكلسيفمظتنإنمو‹صاعلانبورمعو.ةيواعمل«ناسحاب
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مهنإ٣هّللالوسردهشدقوفيك‹كلذيفةيرمال‹نيِمْلاقحا
امو‹6ر"ةيغابلاةئفلاهلتقت":(يَض)رساينبرامعللاقثيح,ةاغُب
‹ةعيدخوركمالإهالاقام٠ءثعشألل‹صاعلانبورمعو‹ةيواعملاق

نيرشعوةسخهللابانكىلعاولتقدقو«هللاباتكنومكحيفيكو
.سانلالضفأنمًافلأ

دمحأةمأهذه:لئاقلاقنإف:هيلعهللاةحر)ليلدلابحاصلاق
نممًاضيأمتنأمكلعلمكيرديامو‹اهلئاوأعابتابتبيصأدق,

لئاوأو‹ىدّهلاىلعمكلئاوأنأمتيضقملو‹هلئاوأعابتاببيصأ
؟مکريغلئاوأک‹نیموصعمريغمکلئاوأو‹یدرلاىلعمكريغ

‹ادييقتمهانعبتاو‹مهانبساحو«انلئاوأانعبتاانإ:قيفوتلاهّللابوانلُ

‹ميقتسُملاساطسقلابنزولاىلعادلئاوأتلوعف‹اديلقتمهعبتنملو
هنأكلذو.نيملسُملايأرو,ةسلاوباكلوعَوميوقلاناهربلاو

ىتح‹اهلضفأيفانلئاوأناكالإ«كهللالوسردعبةقرفقرتفتمل

دعباوفلتخانيملسُمْلانأ:كلذلوأو‹انيلإرمألاىهتنإ هللالوسردب
عمانكو.‹ةعيشلاتفلاخف‹نرقيدصلاركبيبأىلعاوعججأف‹ك

نبرمُغو‹ميجرلاناطيشلابزحعمتناكو‹راصنألاونيرجاهُملا

بزحيفانعقوف‹(هقَرقيدصلاركبيبأبزحيف«(ط)باطخلا
ىروشلالهأو‹راصنألاو‹نيرجاهُملاو‹8يهّللالوسردعبنيذلا
لوسرباحصأهيلعفلتخاف‹نيمامإلادعبنامثُغيلومث‹امهدعب

.قحلملارظنا(١)
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نبديزنمناكاملِ«هلالهيلعراصنألاونيرجاَهُمْلالجفعهللا
نبدعسو‹رمُغنبهللادبع:نوفقوتملاو‹مالسنبهللادبعو«تبا

الهيلع‹راصنألاونيرجاهُمْلايقابو‹ةملسمنبدمحو‹صاقويبأ
ةمالع.ةيهللالوسرهلعجامل(هقط)رساينبرامعمامإلاول

ىلإهنوعديوةنجْلاىلإمهوعديرامعلومهلام":6كلاق‹ةنتفلل
ملكلانهًارملابيصأامهم‹ينيعويفنأنيبةدلجرامعامنإ«رانلا

هلوقو«ر"ةيغابلاةئفلاكلتقت":رامعليهلوقو«ر"قبتسي

ىروشلالهأقبطأمث«مر"دبعمأنباورامعيدهبمكيلع":ك

ةحلطهنعاجرخف‹مهعمانكو‹يلعىلعراصنألاونيرجاهُمْلاو
دمحبانلصحف‹ةبئاتلانينمؤملامأةشئاعو‹ةقفصلااغكنف‹ريبزلاو

سيلو‹ماشلابصاعلانبورمعوةيواعمفلاخمث‹روهمجملاعمهلا

يلععمانلصحف‹روكذمالوروهقمراصنألاونيرجاَهُمْلانممهعم
يضروهيبقعىلععجريلعنأمث‹راصنألاونيرجاهُمّلاعمو‹رامعو
٠عينيقيرفلالعقف«اهطخاسبوصو«اهيضاررفكيتلا.ةعوكحلاب

انقرافيذلالصألاىلعانكف‹لطبملاوقحملاوءطخاسلاويضارلا
هللالوسرهلعجيذلا‹رساينبرامعو‹دوعسمنباو‹رذابأهيلع

‹«4›"ةيغابلاةئفلاهلتقترامع":يلاقنيح,ةنتفللًامّلَع

رامعيدهبمكيلع":يلاقنيحو‹فالتخإلادنعيدهلاىلعهتبثأف
ةنجْلاىلإمهوعديرامعلومهلام":كلاقو«"دبعمُانبايدهبو
عيمجلاناكنإبف.‹امهبزحيفهللادمحبانعقوف‹"رانلاىلإهنوعديو

.قحلملارظنا(۲).قحلملارظنا(١)
.قحلملارظنا(٤).قحلملارظنا(٢)
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٠لطابلاىلعاوناكنإو‹مهلنيعتمعنالو‹ىلوأنحنف‹قحلاىلع

نيترابعلانيبسيلذإ«هئدبىلعةدوعداعمث‹تملانيبتياذهبو

ناكامىلع:يأ‹هئدبىلععوجرلا:دوعلاو‹ظفللافالتخأالإ

مهنأبسەهبزحوةيواعم:يأ«مهيلعدهشيناكهنإف«لبقنمهيلع

.ميكحتلابىضرلامهاطعأهنإف‹نآرقالونيدلهأاوسيل

اورفنا:لوقيهنأ‹"لحنلاوللملا"بانكيفهنعلقنوعجرمث

مىتنأو‹هلوسروهللابذك:لوقينمىلإاورفنا‹بازحألاةيقبىلإ
‹"لحنلاوللملا"بحاصنأ:ليقنإف؛هلوسروهللاقدص:نولوقت

٠بلاطيبأنبّيلَعنينمؤَملاريمأىلعجرخنملوأهنأملعإ:لاق
٠هيلعاجورخمهدشأو‹نيفصبرحيفهعمناكنممةعامج

نبديزو‹يكدفنبدوعسمو‹سيقنبثعشألا:نيدلايفاقورمو
؛فيسلاىلإانوعدتتنأوءهللابانكىلإاننوعديموقلا:اولاق‹نیصح

‹بازحألاةيقبىلإاورضنا‹هللابانكيفاميملعأاأ:لاقیتح

هللاقدص:نولوقتمتنأو‹هلوسروهللابذك:لوقينمىلإاورفنا

الإَو٠نيملسُمْلالاتقنعرتشألانعجرتملنشل:اولاق‹هلوسرو

مزهنأدعب‹رتشألادرىلإرطضاف‹نامثغبانلعفامككبنلعفل

ةشاشحمهيفةليلقةمذرشالإمهنميقبامو«نيربدُماولووعمجلا

.نيمكحلارمأنمناكو«هرمأرتشألالشتماف«ةوق

ثعبينأديريناكو6الوأميكحتلاىلعهولمَحجراوخلانإ
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‹كنموه:اولاقو‹كلذبجراوخلايضرامف٤سابعنبهللادبع

هللاباتكبامكحُينأىلع.يرعشألاىسوُميبأثعبىلعهولمحف

تجرخ«ضرسيملاملف‹هبىضرامفالخىلعرمألاىرجف‹ىاعت
مهوهللالإمكُحال‹لاجرلاتمكحمل:اولاقو«هيلعجراوخلا

.هللميفيناتسرهشلامالكاذه‹ناورهنلاباوعمتجانيذلاةقراملا

يبأنبيلعنيمْوُمْلاريمأىلعجرخنملوأ:هلوقامأ:تلق
.هنمسوهاذهناف‹«نيفصبرحيفهعمناكنممةعامج‹بلاط

‹امهعمنمو«ريبزلاو‹ةحلط:هيلعجراوخلالوأنأانمدقدقو

وأ‹جراوخلاروجأمهلف‹ةمئألاىلعجورخلااونسنيذلامهمهنأو
مهنألمهنعمهنيعأتلوحإمهنكل-بوقعييبأنعمدقتامك۔مهرازوُ

ادهتجإامهنأب‹ريبزلاوةحلطنعرذتعإنممهنمو‹مهتمةيقب
نيرجاهُملانمنيملسُملااولتاقينأىلإداهتجإلامهلمجدقو.اءاطخأف

نممهنمو‹اربصرئاصبلالهأنمنيسمءامداوكفسيو‹راصنألاو
.اركذتفيلعامهركذذإاباتامهنأ:لوقي

نبانيبوهنيبیرجنیح«سابعنبانعيكحييدوعسملااذهو
تيقلدقف,8يهللالوسريراوح:كلوقامأو:هللاقف‹ٌرمأريبزلا
رفکكدقف:لوقأامىلعنكينإف‹ىدُهمامإعمانأو.فحزلايفكابأ

.هأ.انعهبرهبرفكدقف:لوقتامىلعنكينإو,انلاتقبكوبأ

اذه‹عابسلايداوبًابراهلعقريبزلاو‹ةكرعملابلعقةحلطنإف

‹ةلزتعملاف‹ةيرعشألاريغامهتبوتةدحوملاقرفنمدحأعديملو
- ۷۷



لِبقُيالءامصخاوناكنإو‹مهتبوتدحأعديمل«جراوخلاو‹ةعيشلاو
‹ةميزهلاباوسحأىتح‹نيفصبناكامةيواعمنمناكمث‹مهلوق

‹لطاباهنألنوققحملااهركنأدقو,ةموكحارمأبيلعىلعاولاتحاف

ملرساينبرامعنأو‹ةيغابلاةئفلابرحنععجردقفاهزاجأنمف

.(ه)دهشتسایتحاهنعيهنيلزي

هللانعل.خلإ...ثصعشألاهيلعاجورخمهدشأو:هلوقو

امأو‹هبارضأوثعشألاالإلطابلاوةاغبلاناعألهو‹ثعشألا

.هللامكحنمموهف«(هط)يئاطلانيصحنبديز

ىلعهولمَحجراوخلانأ‹نيمكحلارمأنمناكو:هلوقو
ىلعهنولمحيمهلام«خلإ...ميكحتلا ٠هنعنوهنيمهو‹ميكحتلاىلع

وأفلأةئامشيجلاو‹نوليلقةمذرشمهاضيأو«ًالصأهنوزيجيالو

لشميفوهو«نامشُفبلعفامهبلعفُينأهنودعوتيفيكلب‹نوديزي
‹راصنألاو‹نيرجاهُمْلانم‹هتمامإييضروهعيابنممشيجلااذه
هلاانافاع؟ىوشعطبخالإاذهله‹ناسحايمهلنيعباشلاو

ىلعهلهامنإ‹جاجوعإلاىلإليمْلاَو‹جاجللانمنيملسمْلاو

مليرمعلو«قافلاىلعاودرمنيذلا‹هبارضأوثعشألا‹ةموكحلا

نيح‹ميكحتلانمةبوتلارهظأهنأمث«مهتعواطُمالإهرمأنمهلنكي

هءاجىتح«هتيوتهيلعاودريملو«هشماولبقف‹نولسمهبتاع

نأثبليملف.هيلعقاثيملاذخأدعبعجرف«‹قحلانعهدرف‹ثعشألا

ثعبينأديريناكالوأو:هلوقو‹هنعاوجرخ یضرامف‹سابعنباثعبب

یسوُميبأثعبىلعهولمحف‹كنموه:اولاقو‹كلذبجراوخلا
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.رهکنوغجارِهيلِإانإوهللانإل:يرعشألا

ميكحتلااولبقيملجراوخلانإ«جراوخلاىلعقالتخإالإاذهله
ىتحل:لتاقنأ,ةيغابلاةعفلايفمكحىلاعتهللانأل‹رمألالوأنم
سيلف«هللارمأىلإاوئيفيملهبزحوةيواعمو‹١ر4هللارمأىلإءيت

‹اومكحينأ‹مهريغالو‹يرعشألاىسوُميبأو‹صاعلانبورمعل
«سابعنباريسينأقرفالو‹مهلوقلوبقيلعلسيلو‹اومكحيوأ
«سابعنبانع‹يدوعسملاىكحدقو«هسفنبيلعريسيوأ«هريغوأ
مويىسوُميبأناكمكشعبينأايلععنمام:(هلَظرهلليقهنأ

ةنحمو‹ةدملارصقو‹ردقلالئاحكلذنمهعنم:لاقف؟نيمكحلا

‹هسفنجرادمتضرتعإل‹هناكميضشعبولهللاوامأ‹ءالتبإلا

‹فسأاذإريطأو«راطذإفسأ٠ضقنأاَمِلامربُمو‹مربأاَمِلًاضقان

ريخةرخآللو‹ءادغمويلاعمو‹فسأيقبو‹ردقىضمنكلو
.هأ.نيقتملل

‹هرمأانبثيملثيح:يأ‹هللالزنأامريغبامكحامهنإ:لاقف

.هلعيابوةيواعمصاعلانبورمعرقأو‹ةرامإلانمهعلخىلعاقفتإلب

ىيحُينأ:ةفيحصلايفبتكاميفناكو:هجورميفيدوعسملالاق

نمءيشيفنانهادُيالو‹ىوهلاناعبتيالو‹نآرقلاىيحأامنامكحلا
:لاق‹ءارُبامهمكُحنمنوملسُمْلاو«امهلمكُحالفالعفنإف‹كلذ

.۹:ةرقبلاةروس()

.٩:تارجحلاةروس(۲)
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عوضوميف«نيمكحلاعامتجإىلع‹ناضمررهشىلإلجألااوريصو
سانلاىلعاهأرقيةفيحصلابثعشألارمو:لاق؛ماشلاوةفوكلانيب

«مهئامعزنمةعامجهيفو«ميمتينبسلجمبرمیتح«ارورسماحرف
اهأرقف يجراخلالالبيبأوخأ يميمنلاریدحنبةورع:مهنم

نأو‹ليوطبطخمهنمسانأنيبوثعشألانيبىرجف«مهيلع
اوئيفيىتح‹مهودعلاتقنمهلعناملاو‹رمألااذهادبناكثعشألا

هيهنوهرمأو‹هللانيديفنومكحتأ:ةورعلاقف,هللارمأىلإ

ىلعدشو«اهبمكحواهلاقنملوأناكفءهللالإمكُحاللاجرلا
سرفلازجعيفتعقوف‹ةبرضلاىلعهسرفمضف‹هفيسبثعشألا

اربي‹اعيمجموقلاضغابت‹ميكحتلاعقواملو:لاق؛ثعشألايجنو
‹ةملكلافالتخإل‹ليحرلابيلعرمأوءهيبأنمنبإلاو‹هيخأنمخألا
٠مهنمفالخلانمهقحلامو‹مهرومألماظنلامدعو.يأرلاتوافتو

لاعنوعراقملابموقلابراضتو‹قارعلالهأشيجيفميكحتلاةرثكو

‹ةفوكلامؤييلعراسوءةيأريفرخآلامهنمقيرفلكمالو‹فويسلا
ىلعلخداملو:لاق؛ماشلاضرأنم قشمدبةيواعمقحلو
هنعزاحنإ‹ةفوكلا ءارورحباوقحلفمهريغوءارقلانمافلأرشعانثإهنع

ىلعو.يميمتلايعبرنببيبشمهيلعاولعجو-ةفوكلاىرنمةيرق
يلعجرخف لئاونبركبنم-يركشيلاىوكلانبهللادبعمهتالص
همالكهأ.ةفوكلااعيج`اولخدف‹تارظانممهعمهَلتناكو‹مهيلإ

.فذحعم

هالكصخلأانأو‹ةرواحملاركذنعهقيربصغدقو:تلق
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ةعيشلانيبىرج:اولاق؛ةرعاشألامالكبهعبتأوباحصألا

متقبتسإ:نوملسُمْلامهللاقف‹ةرظانُمايلعاوقرافنيح‹نيملسُمْلاو

اوعيابمهنافماشلالهأامأف‹ناهريسرفكرفكلاىلإماشلالهأومتنأ

ءايلوأمكنأىلعًايلعمتعيابفمتنأامأو‹اوهركواوبحأامىلعةيواعم

لسراف«ءارورحنوملسُمْلالزنمث«یداعنمءادعأو«ىلاونم
نأانرسام:اولاقو«هباوبحرمهيلإمدقاملف‹«سابعنبايلعمهيلإ

:هلاولاقف؟نيِنمْوُمّلاريمأىلعمتمقنام:مهللاقف‹انيلإءاجكريغ

‹ريبزلاوةحلطعمةرصبلابهيلعيلعونحنانكيذلارمألانعانربخأ

لاقف؟ًالالضمأناكئدُهَأ‹صاعلانبورمعوةيواعمعمنيفصبو
كلذكرتبءامسلانمباتكلزنأ:هلاولاقف‹ىدّهلهنإمهللا:مهل

ولِاَقَف»:ىلاعتهللالاقدقو‹ةاغّبلانمهبزحوةيواعمنيمأتو«رمألا

ةيواعمهللارمأىلإءافمأ«نرهللارصأىلإءيتىحيفبتيِ

قاقشيفلوقيىلاعتهللانإ:سابعنبالاقف؟يلعمهتماذِإءهبزحو

هِلهَأنمامكَحاونعباَقمهيبقاَقِشمتفخنإو»:هتجوزولجرنيب
وُصأنيااأاب:مرمهلتقيديصفو«نرالهنمًامَكَحَو
نملفاملمْءاَرَجَفًادمَعَُممكنمهلقنمومرحمتنأوديّنصلاولفال
؟8دمحمةمأرمأبفيكف«مرمكنلداودهبُمُكحَيمعلا

امأو‹مهيلإكلذفنيملسُملاىلإهيفرمألاهللاضوفمكُحلك:هلاولاقف

‹هسفنءاقلتنمهلدبُينأدحألسيلف‹هسفنبهيفمكحيذلامكُحلا

.٢۳:ءاسنلاةروصس(۲).٩:تارجحلاةروس(١۱)

.۹0:ةدئاملاةروس)۳(
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ءليبسلاعطقوأ‹الشمىنزلادحك«دحأىلعدحبجوولتيأرأ
نأهلله‹دحلاهيلعميقُينأنيملسُمْلاةمئأنمرمألابمئاقلادارأف
هبامکحامف«يلبقنمامكحو‹كلبقنمًامكحثعبن:مامإلللوقي
ولتيأرأ:اولاقف‹هيلعاوركمث؟كلذلبقينأمامإللله«هانيضر
ىلإهمكاحتنأملسُملاةجوزتدارأف‹اقاشتفملسُمتحتةيدوهينأ

؟دوهيلاماكحأىلعملسُمْلارربجيو‹كلذاهلله‹دوهيلاماكحأ

نيملسُمْلالمحينأديرياورمعنإ:هلاولاقف‹المهللا:مهللاقف

ىلعمهيلإعوجرلاوألتقلامهيفهمكحسمألابو‹مهيفهمكحىلع
نأهلزوجيله.مرحُموهوديصلالتاقنإ:هلاولاقمث‹مهلطاب

٠المهللا:لاقف؟مرحُموهوديصلالتقةحابتسإ‹هبهذمنممكحي

وهو‹مهنيدونيملسُملاءامديفاورمعمتمكحفيك:هلاولاقف

نعانربخأ:هلاولاقف‹هيلعاورکمث؟مهءامدكفسيومهلتقلحتسي

نملدعيوذريغهيلعمکحينأزوجيله.مرحلايفةدارجلعق
ةموكحمتزوجفيك:هلاولاقفالمهللا:مهللاقف؟نيملسُمْلا

نباايهللاكدشانف؟نيلدعباسيلامهنأمكدنعو«ىسوُميبأوورمع
اهلتقنيحةدارجلامأةمرُخمظعأنوملسُملا«سابع 9هرحملااهلتق

نإ:مهللاقف‹مهيلإيلعراسف«ةجحلاهتمزلدقويلعىلإسابعنبا
:ةئاملللاقمثءةئاممكنميلِإجرخيلف‹عاطتسُيالةلمجمكنممالكلا

رخآيفلاقف«هسوقىلعًاكتُمبطخف«ةرشعمكنميلِإجرخيل
ماقف‹انعمےکجورخناکءيشيألو‹انيلعمتمقنام:همالك

تنأونحتهيلعانكيذلارمألاكرتكيلعانمقن:لاقفمهملكتم
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رمأىلإاوئيفيملةاغُبمهو‹هبزحوةيواعملنامألاكءاطعإو‹سمألاب

ةقحملاةمألاتعججأدقو‹نيمَوُمْلاةرامإنمكسفنكعلخو,هللا

‹كرمأيفلاجرلاتمكحو‹كيبأمساوكمسابتبتكو«اهيلع
‹مهحاورأىنفتوأ‹اوئيفيىتحاولتاقُينأب«مهيفمدقُمهللامكُحو

ءارونمةءاربلاو‹كتقرافُمتبجولب‹كعمنوكننأانعسيملف

موقلانألف‹هيلعانكيذلارمألليكرتامأ:لاقف‹عجرتىتحكلذ

‹ةيبيدحلاماعًاشيرقنداه.ككهللالوسرنأوهللاباتكىلإانوعد

٠شيرقلاهيهللالوسركلذلعفدقف‹يبأمساويمسابيتباتكامأو

بعكف‹كانعبتالوكادلتاقاملهللالوسركنإملعنول:هلاولاقنيح
88هللالوسرناف‹لاجرلليميكحتامأو‹هللادبعنبدمحمنم
:كلوقامأ:مهملكتُملاقف‹ةظيرقينبةيضقيفذاعُمنبدعسمكح

ىلعو‹اوعجريملواوئيفيملموقلانإف‹هللاباتكىلإانوعدموقلا
خوسنمكلذف‹اشيرقنداهعيهللالوسرنأو‹مهانلتاقهللاباتك

ةفاكنيِكرشُملاولتاقَول:ىلاعتلوقيثيح«(ةبوتلا)ةءاربةروسب
هتباتکامأو«خوسنملاىلعساقيالف‹ىر ةفاكمكنولتاقُيامك

ربيخحتفيلمهملاسيهنأ‹هيلإهللاىحوأاملف‹هيبأمساوهمساب

ىلععمتجإدقتنأو‹اهفالحأوشيرقنمفاخيالف‹كلذببسب

تعلخف‹ناسحايمهلنوعباتلاو‹راصنألاو‹نورجاهُمْلاكتعيب
‹لدعةقثهنإف‹ادعس8يهللالوسرميكحتامأو‹مهتعيبنمكسفن

نموكاريوهوءاورمعتمكحتنأوءةيزممالسإلاىلعرفكللىريال
.٢۳:ةبوتلاةروس(۱)

- ۸۳



وهنامثُغوهذهنمكتيضقنيأف‹همدبمكبلطيونامثُعةلتقكعم

هللالوسرنإفاضيأو«كنمسيلاورمعنأملعتامأ؟هللاةجحليتق
همكحامنإءصنهللانعهيفتأيملءيشيفادعسمكح‹

املف‹اهنممكُحْلاغرفو‹اهيفهللامكُحهذهكتيضقو«هيأردهتجيل

رضحنمممهنمموقىلإتفتلإ‹مهجاجتحإوموقلامالكعمس
متسلأ:لاقف‹مهعوجردنعمهناوخإبهللامهذقنأدقو.نيفص

اموقلتاقنفيك:معلقف‹هّللاباعكىلإانوعدموقلانأنوملعت
‹مكلاحريفمتدعقف‹مهنمةعدخ:مكلتلقف؟هللابانكىلإاننوعدي

:تلقف۽یسوُميبأريغمتيبأف‹ينمالجرثعبأينوعد:تلقمث

‹ءامكبلاءامصلاةسفلااورذحإ:لوقيسمألابو‹«لجرلابقثنفيك

‹يعاسلانمريخيشاملاو‹يشاملانمريخاهيفدعاقلايتلا

ربکف‹هنماوعمسنيحاوربکف‹اهراتوأاوعطقاو‹مكيسقاورسكاف
.ةفوكلادجسمىلإريبكتلالصتاو‹سانلا

لجربمكيلعف.مكقانعأنمتجرخيلعةعيبنإ:مهضعبلاقمث

طعمو«مهيلإعجارهنأو«اولعفيالنأهللامهدشانف«مكرمأهنولوت

‹ةفوكلاىلإاعيجاوعجرف‹دوهعلاهيلعاوذخأف.قحاهسفننم

٠امهنمهللاىلإاربنانإو‹لالضنيمكحلارمأنإ:لاقف‹يلعبطخف

فوسفٌةلزتللز:همالكرخآيفلاقمث؛امهلمكحلايضرنممو

‹هيلعلخدف,ثعشألاغلبف«هبطخيفاهرركيلزيملو«اهدعبسيكأ
الإ«ةرجاهرهظىلعةمأةفوكلابامنيولريمأاياذهام:لاقف

كبنولدعيسانلانأنظتوأ‹ةموكحلارمأنمتبتكنإثدحتيهو

٤۸-



‹ةيواعمغلبمث؟ًابسحوًانيدفرشأو«امالسإمدقأتتنآو‹ةيواعم

ىلإعجرف‹دحاولجرةضهنهيلعاوضهنف,ةيقارعلاهوجوىلإبتكف
‹هانبوصفنيمكحلارمأيفانرظنانإ:لاقف‹ربنملادعصمث‹مهلوق

:نولوقيمهو‹ربنملاتحتنمو‹دجسملايحاوننماوبثاوتف

داو,مهاماومكسنإركلايلعلاقف ِهَلِلالإمكُح

مهعمهلیرجهنآ:يدوعسملاهلاقامىنعماذه‹مهانلتاقاوجرخ

‹ةعامجلاوةنُسلالهأمهنأنومعزينمامأو‹اعيجاوعجرفةرظانُم

٠نالطبلاةيعطقجراوخلابمهلنيمسُمْلاناورهنلالهأةهبشنأمهدنعف

.داهتجإلهأمهدنعمهنإف«ايلعلتاقنمنود

نع٠"ناسللاونانجلاريهطت"هباتكيف‹يمثيهلارجحنبالاق
هالوملاوحأنمهيلإرطضيامامأو:لاق‹نايفّسيبأنبةيواعمهديس

‹ةحلطو‹ةشئاعلهلاتقوهبورحيف‹«بلاطيبأنبيلعنينمْؤُمْلاريمأ

يئ-نيغلابلاجراوخللو‹مهريغوةباحصلانممهعمنمو«ريبزلاو
يبنلاامهنيبنيذللا‹ةمالعلاوفصولاىلعافلأنيرشعواعضبةياور

نمهلتاقنملكف.قدصلاةفيلخلاو‹قحامامإلاهنوكنموك

مهفنيئطخُماوناکناو«جراوخلاادعنمنكلهيلعةاغبءالؤه

‹المحًاليواتنولۇُم‹نودهتجُم‹ةمئأ‹ءاهقُمهنأل«نوباشم
.هأ.نالطُبلايعطقمهليوأتنإف‹جراوخلافالخب

‹فاصنإللاليبسمهيفاوكلسيمل«جراوخللومهلام.يرعشتيل

ءالؤهفةبحصلامهتلعنكتنإف‹ءفاستعإلاربكأمهيففاوفسعتامنإو

٥۸-



 يردب يملسلايفوأنبةرجش:مهنمو‹الفيك‹مهلجأنم
ىلَعالو: ىلاعتهلوقمهيلإلزننيذلانم‹يراصنألارمعمنبةبتغو
مُهنيعَأَواولوتهيلعمكلمحأامدجأالتلقمُهَلمحملكوتأاماذإنيل

ةرجشنبهللادبعو٠نر4نوَقِفياماوُدجَيالأانَرَحعملاَنِمضيفت

‹مهتلعهقفلانكينإو«(نط)مهريغو-ةرجشلاتحتعيابنمم
٠مهتدابعلنکینإو‹سابعنباويلعىلعمهجاجتحإتعمسدقف

هيفلاقنميو«ر«رتبألاوُكئناشنإل:هيفلزننممريخمهف

‹"رعشلانسحأالينإف«ةنعلتيبلكيهتعلإمهللا*8هللالوسر

نميو«سر"هولتقافيربنمىلعانالفمتيأراذإ":8هيفلاقنميو
"سائلارشةيمأينبنإ":8كهيفلاق

دنسبيورملاثيدحلا‹ثلاغلا:باتكلاكلذيف‹رجحنبالاق

هفينحاونيوةيمأاونببرعلالئابقرش":لاقككهنإ‹«نسح

‹نيخيشلاطرشىلعمكاحالاق‹حيحصلاثيدحلايفو«"فيقثو

عهللالوسرىلإسانلاوأءايحألاضغبأناك:(هكفَ)ةزربيبانع
هأ.ةيمأاونب

اندعودقذإو؛عجاريلف‹ثيدحلاكلذليوأتيففسعتيذخأم
‹ةداسلاَكَِلوُأقحيفمهتافرخزنمهوغاصامومهلوقيكحننأ
.كنودف

.۲٩:ةبوتلاةروس(۱)

.٣:رثوكلاةروس(۲)
.قحلملارظنا(۳)

س٦۸

 



ىوريو:جراوخلارابخأبابيف هلماكيفدربملاسابعلاوبألاق
٠يدبعلاناحوصنبةعصعصاعد«هيلعموقلاجورخلوأيفايلعنأ
٠سابعنبهللادبععميثراحلارظنلانبدايزمهيلإهجوناكدقو

:سيقنبديزيلاقف؟ةقاطادشأمهتيأرموقلايأب:ةعصعصللاقف

ىلإراصیتحمهللختيلعجف«ءارورحىلإمهيلِإيلعبكرف‹ينجرألا
هسوقیلعاکتافجرخمث«نیتعکرهيفیلصف«سيقنبدیزبرضم
¦شايقمويجللجنلاقمث:‹سائلاىلعلبقأو

ينمةموكحللهركأناكمًكاذحأنأمتملعلهم

:اولاق؟اهتلبقيتحينويتهركأمكتأميملطفألاق‹المهللا:١

ابنذانيتأانإ:اولاق؟ينومتاذبانوينومتفلاخامالعف:لق.و

:ىلعلاقف‹كيلإدُعنهرفغتساوهنمهللاىلإبتفهللاىلإانبتفاميظع

اورقتسااملف«فالآةتسمهوهعماوعجرف٠بنذلكنمهللارفغتسأ
امن:اولاقو«لالهآرو«ميكحتلانععجرالعنأاوعاشأةفوكلا
ىلإضهنيف‹لاملايبجُيوعاركلانمسينأنينمْؤُمْلاريمأرظتني

نإ.نينمْوُمْلاريصأايدلاقف‹ايلعسيقنبثعشألاىتأف‹ماشلا

اهيلعةماقالاو.ًالالضةموكحلاتيأركنأ‹كنعاوثدحتدقسانلا

ةموكحلانعتعجرينأمعزنم:لاقف‹سانلايلعبطخف«ارفك

نمجراوخلاتجرخف‹لضأوهفًالالضاهآرنمو‹بذكدقف
ال:لاقف‹ءكيلعنوجراخمهنإ:ّيلعلليقف‹«تمكحفدجسملا
.هأ.سابعنبهللادبعمهيلإهجوف‹نولعفيسوينولتاقُيىتحمهلتاقأ

٠يلعريسمدعب‹مهيلإراسسابعنبانأ‹همالكموهفم:تلق

۸۷



نعمدقتامك۔يلعريسملبق‹مهيلإراسهنأ:ليق‹همالكموهفمو
نم:مهللاقهنأ هنعحصنإيلعلوقو«هللامهر)-انتمئأ

ءيطخُينأٌيرحف.مهلهنمةئطخت‹لضأوهفًالالضةموكحلايأر
.ملظأيدابلاو‹قحابلبقنممهلفرتعإثيح

راصاملف‹سابعلانبهللادبعمهيلإهجوف:ًاضيأسابعلاوبألاق

‹دوجسلالوطلةحرقاهابجمهنميآرف«هومركأوهباوبحر
.ها.نورمشممهوةضحرمصمقمهيلعو‹لبإلاتانفثكايديأو

يفمُماَميِسل:لاقف.لاعتهللامهفصواذك«يرويأ:تلف

‹اوسکتنافاوسکعانموقنكلو«نر ٍدوُجُسلارثانممهِهوُجُو
نمىلب:لوقيهّللاو«مهيقارتزواجيالمهنامسيإنإ:مهيفاولاقف
نإ:ىلاعتلاقو‹)4نقلْابِحُيهلانافىقتاودهيىفوأ

نِ:لاقو‹سر4َنِسحُملرجعضلهللاإفربصيوتينم

الواوفاحتالأةكَئلَمْلامهيلَعلرماوُماقتسامثهللاانباولاقيذلا

لق':88لاقو‹€توُدَعوتمتنكياةنجلابوُريشبأواونزحت

يف‹ثيداحألاويآلانوفلاخييمهارتالفأ‹هر"مقتسامثهّللابتنمآ

.مهسفنأىلعهللااومكحموق

:لاقف؟سابعنباايكبءاجام:اولاقف:ًاضيأسابعلاوبألاق

ةنسوهيربانملعأو«همعنباو‹يهللالوسررهصدنعنممكتئج

.٩۷:نارمعلآةروس(۲).٢۲:حتفلاةروس(١)

۳۰:تلصفةروس(٤).۰٩:فسويةروس(۳)

.قحلملارظنا(٥)

- ۸۸



اميظعابنذانيتأانإ:اولاق‹راصنألاونيرجاهُّمْلادنعنمو‹8هيب
ةدهاجُملضهنوانبتامكباتنإف«هللانيديفلاجرلاانمكحنيح
متقدصامالأىلاعتهللامكدشنأ:سابعنبالاقف«هيلإانعجرانودع
عبريواستبنزرأيفلاجرلاميكحتبرمأهللانأمتملعامأ‹مكسفنأ

‹معنمهللا:اولاق؟هتأرماولجرقاقشيفو«مرحلايفداصتمهرد

نعكسمأكهللالوسرنأمتملعلهف‹ىلاعتهللامكدشناف:لاق

يلعنكلو‹معنمهللا:اولاقف؟ةكملهأنيبوهنيبةندّهلللاتقلا

اهليزيسيلكلذ:سابعنبالاق‹نيملسُمْلاةرامإنمهسفنىحم
ىلعذخأدقو«ةوبنلانمهمسايهللالوسرىحمدقو«هنع

«هریغوةيواعمنمىلوأٌيلعف‹اروجيملنإو‹اروجيالنأنيمكحلا
‹هولوفىلوأهومتيأرامهيأف.«يلعیوعدلثميعديةيواعمنإ:اولاق

.امهلةعاطالف‹نامكحلاراجىتمو:سابعنبالاق؛تقدص:اولاق

.هأ.امهلوقللوبقالو

هللارونًاوُئِفطُينأنوُديرُيل:اهوقفلتاقيفلتهذهنأملعتتنأو

رثكأو«ر4نوُرِفاكلاةرُكولوةرونمينأالإللاىباَيومههاوفأب

نونعطياوذخأمث«هللامهر)انتمئأنعهانلقناميفتضممهتبوجأ

اولتقو‹یلبخةأرمإنطباورقب:مهلوقك‹ءارباهنممهءايشأبمهيلع

وهالو‹مهتريسنمسيلاممكلذريغو‹بابخنبهللادبع
هناحبسهللالوقنأ«يلعنعاوعفرمث‹مهبهذمنمفورعمب
يفمُهُيعَسَلَصَنيِذْلا¥المعنيرَسخألابمكبلَهلق>:ىلاعتو

۴۷٠:ةبوتلاةروص(١)

س۸۹



يفتلزناهنأ«مر4اعنصتونيسحُيمهنانوُبسحَيمُهَواُلاٍةاَيَحلا

«مسرالومساءارورحلهألنكيمليآلالوزننيحو«ءارورحلهأ
هناحبسهللالوقنأ:بلاطيبأنبيلعيفةيواعملوقلئماذهو

اوفوضرألايفاوديسفتنأمنيونإمتيسَعلَهَف»:ىلاعتو

‹6€مُهَراَصبأىمعأومُهمَصَقهللامُهَعَليذلاكيلوأ*مُكَماَحرأ

.همصخىلعهاوعدهنملوبقمبسيلمصخلاو‹يلعيفتلزناهنأ

هیدانتةيرورحلاتلعج«ةفوكلايلععجراملو:يدوعسملالاق

‹هينذلاتلبقو‹ةيضقلابتيضروءةيلبلانمتعزج:ربنملاىلعوهو
أ.مكيفرظتناهللامكُح:لوقيفهللالإمكُحال

٠صاعلانبورمعو‹يرعشألاىسوُميبأمكُحرظتنيهلعل:تلف
ناحبسفلبقنمىرجهيلعو‹يغابلايفىضمدقهللامكحَفالإ

.بولقلابلقُم

نيمكحاءاقتلإناك«نيئالثونامثةنسيف:يدوعسملالاقىتح
يفعزانتلافصويفانمدقامىلع‹اهريغب:ليقو‹لدنجلاةمودب
«ينادمهلايناهنبحيرشو‹سابعنبهللادبعبيلعثعبو‹كلذ

نبورمعبةيواعمثعبو‹يرعشألاىسوُموبأ:مهيف‹لجرةئامعبرأ
.هأ.لجرةئامعبرأيف‹ةمصلانبليبحرشهعمو٠,صاعلا

ريسملاىلعيلععججأمث:(هيلعهللاةحر)يداربلارهاوجيفو

٤باوجو‹ةرواحُمو٠«باطجخو,ةعجارُمدعب‹ورمعوىسوميبأىلإ

.۲۳-٢۷:دمحةروس(۲).١١٠-٤٠٠:فهكلاةروس(١)

- ۹۰



‹تامفلامذإ‹هيلعدشُيلمجلاامنيبف‹دشينأهللمجبرمأف
مهيلع‹لجرةئامعبرأىسوميبأىلإثعبوماقأف‹هببسنميلعريطتف

امک«نیرخآاموقرکذلب«مهعمراسسابعنبانأركذيملو
رضحو‹نامكحلاىقتلإمث:اضيألاق؛همالكىلعفوقولابملعي

نباو؛رمُغنبا:مهیف«شیرقنمرفنىلإاولسرأو‹هسفنبةيواعم

.(فرصتب)هأ.مهريغو‹مهجلانباو‹ريبزلا

هيفناكيذلاعضوملانمموقلاىنادت.املف:يدوعسملالاق

كبضريملايلعنإ:يرعشألاىسوُميبألسابعنبالاق‹عامتجإلا
‹كريغاوبأسانلانأو‹ريثككيلعنومدقتملاو‹كريغلضفلامكح

٠تيسننأكعمبرعلاةيهادمضدقو‹مهبداريرشلكلذنظألينإو

نبرمُغو‹(كْقَظ)قيدصلاركبابأاوعيابنيذلاهعيابًايلعنأسىتالف
نمهدعابتةلصخهيفسيلو‹نافعنبنامثُعغو‹(هيَظرباطخلا

.هأ.ةفالخلانمهبرقتةلصخةيواعميفسيلو.ةفالخلا

فقوامدعب‹ماشلاىلإةيواعمفرصناو:يداربلارهاوجيفلاقو

ايلعنأو‹تيفاودقينأتملعدق:لاقو‹يرعشألاىسوُميبأىلع
فلختو«نالجرهيلإمصتخإاذإ‹8يهللالوسرنأو‹فاويمل
ناكامنإ:ىسوُموبأهللاقف‹فلختيمليذلليضق‹امهدحأ

‹$6دمحمةمأرمأاذهو«ةاشلاوريعبلايفيضقي.كيهللالوسر

‹سائلانمكيتأينمىلعنمؤتنأكلىرأ:لاق؟يلىرتامف:لاق

س۹۹



أ.هبينترمأامعن:ةيواعمهللاقف‹هللايقتتو

نبورمعو‹يرعشألاىسوُموبأىقتلإاملف:يدوعسملالاقو
:یسوُموبالاقف؟اريخلقوملكت:ىسوُميبألورمعلاق«صاعلا
يسفنمدقأولعفألتنكام:ورمعلاقف‹ورمعايتنأملكتلب
635٠هللالوسركتبحصو‹كنسل«ةبجاواهلكقوقحكلو‹كلبق
ثيدحلاركذو«هيلعىنثأو‹«ىسوُموبأهللادمحف‹«فيضتنأو
َملَه«ورمعاي:لاقمث‹هلهأبعقاولافالخلاو‹مالسإلابلحيذلا
هازجف‹نيبلاتاذحلصيو‹ثعشلامليوهفلألاهيفهللاعمجيرمأىِ

مالكلاانعزانتىتمو‹ارخآوًلوأمالكللنإ:لاقو«ًاريخورمع
مالكلانمناكاملعجاف‹هلوأىسننىتحهرخآغلبنمل«ابطخ

ورمعاعدف‹بتكاف:لاق‹انرمأهيلإريصيبانكيفهيلعرداصتن

ًالوأهبادبيلهيلإمدقتف‹ورمعلًامالُغبتاكلاناكو‹بتاكوةفيحصب
بتكأ:ةعامجلاهللاقمثهبركملانمدارأاملىسوُميبأنود

رخآلارمأتستىتحاندحأهبكرمأيائيشبتكتالو‹انيلعدهاشكنإف
:بتكأ‹انيأرعمتجيىتحهتنافكاهناذإو«بتكافكرمأاذإف‹هيف

€ميرانَمحرلاهللامسي»ف
لاقف«صاعلانبورمعبأديو بتكف«نالفونالُفهيلعىضاقت

مابًادبفهقحبلهاجكنأكهلبقينمدقتأ‹كلمأال:ورمعهل

هللاالإهلالنأنادهشيامهنأىلعًايضاقتبتكو.سيقنبهللادبع

ىدهلاب»:هلسرأ‹هلوسروهدبعادمحمنأو‹هُلكيرشالهدحو

۹۲



مثء5€نوكرشُملاةركولوهلكنيدلاىلعُةَرهظُيلقَحلانيَو
لمع84هللالوسرةفيلخ(ط)ركباأنأدهشنو:ورمعلاق
ىدأدقو‹هيلإهللاهضبقىتحكيهللالوسرةنسو«هللابانكب
باطخلانبرمُغيفلاقمث«بتكأ:ىسوُموبألاق‹هيلعيذلاقحلا

رمألااذهيلونامثغنأو«بتكأ:ورمعلاقمث۽كلذلثمهير

هللالوسرباحصأنمىروشو‹نيملسُملانمعامجإىلع«٩رمُغدعب

سيل:يرعشألاىسوُموبألاقف‹انمْوُمناكهنأو‹مهنمىضروءاقع
وأانمؤُمنوكينأنمدبلهّڵللاو:ورمعلاق‹هلاندعقامماذه

وأنامثُغلعقاملاظف:ورمعلاق۽بعكأ:یسوُموبألاق«ارفاک

لعجدقسيلفا:ورمعلاق«امولظملب:یسوُموبألاق؟امولظم
لاق‹معن:ىسوُموبألاق؟همدببلطيًاناطلُسمولظملايلولهللا

٠ال:یسوُموبالاق؟ةيواعمنمىلوأيلونامشملعتلهف:ورمع
وأهلتقيىتح‹ناكامثيحهلتاقبلطينأةيواعملسيلف:ورمعلاق

وباهرمأو«بتكأ:بتاكللورمعلاق‹ىلب:ىسوُموبألاق؟زجعي
وبألاق‹نامثُغلتقايلعنأةنيبلاميقنانإف:ورمعلاق‹بتكفىسوغ

ىلإملهف‹هللانعمتجإامنإو‹مالسإلايفثدحدقرمأاذه:ىسوُم
دق:یسوُموبالاق؟وهامو:ورمعلاق.ييدمحمةمأهبحلصيرمأ
نوبحُيالماشلالهأنأو.ادبأةيواعمنوبحُيالقارعلالهأنأتملع
ناكو‹رمُغنبهللادبعفلختسنو‹ًاعيجامهعلخنلهف«ادبأايلع

كلذلعفيأ:ورمعلاق«ىسوُميبأةنيبىلع‹رمُغنبهللادبع
‹لعفكلذىلعسانلاهلماذإ‹معن:ىسوُموبألاق؟رمُعنبهللادبع
e

.٩:فصلاةروس؛۳۳ةبوتلاةروس()
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كلله:هللاقو‹هبوصفىسوموبأهيلإلاماملكىلإورمعدمعف
ىیسوُموبأو‹ةعامجورمعهلددعفال:ىسوُموبأهللاقف؟دعسيف
تحتاهلعجو‹اهاوطفةفيحصلاورمعذخأف‹رمنباالإكلذىبأي

لهأىضرنإتيأرأ:ورمعلاقو‹اعيججاهامتخنأدعب.همدق

لاق؟ماشلالهألتاقيأ‹ماشلالهأىبأو‹رمُغغنبهللادبعبقارعلا

‹قارعلالهأىبأو‹ماشلالهأىضرناف:ورمعلاقال:ىسوُموبأ

تيراذإامأ:ورمعلاق٠ال:ىسوُموبألاق؟قارعلالهألتاقيأ

علخاو‹سانلابطخافمقف‹نيملسُمللريخلاو‹رمألااذهيفحالصلا

:ىسوُموبألاقف‹فلختسنيذلالجرلااذهمسابملكتو‹انيبحاص

نأبحأام:ورمعلاق‹كلذبقحأتنأف«سانلابطخافمقتنألب
ماقف‹ادشارمقف‹دحاولوقالإسانللكلوقويلوقامو‹كمدقتأ

‹ۇئهيبنىلعىلصو.هيلعىنثأوهللادمحف.يرعشألاىسوُموبأ
انرضحيامبرقأانيأرف«انرمأيفانرظندقانإ‹سانلاهيأ:لاقمث

انعلخةفلألاعمجو‹ءامدلانقحو٠ثعشلاملو«حالصلاونمألانم

ىلإیوهأو‹هذهيتمامعتعلخامك«ًايلعتعلخدقو‹ةيواعموايلع

٠هسفنبقيهللالوسربحصدقالجرانفلختساو‹اهعلخفهتمامع

رمنبهللادبع:وهو«هتقباسيفزربف‹كييبنلاهوبأبحصو

هللادمحف‹صاعلانبورمعماقف‹لزنوهيفسانلابغرو‹هارطأو

ايأنإءسالااهي:لاقمث‹فهلوسرىلعىلصو‹هيلعىنثأو
يذلارمألااذهنمهجرخأو‹يلععلخ‹سيقنبهللادبعیسوُم

يلعةيواعمتبئأو«هعمًايلعتعلخينإوالأ‹هبملعأوهو٠بلطي
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امولظملتفدقنامثُغنأةفيحصلايفبتكدقىسوُمابأنأو«مكيلعو
ةيواعمبحصدقو‹ناكثيحهمدببلطينأهيلولنأو‹اديهش

سانلابغروهارطأو‹يييبنلاهوبأبحصو‹هسفنبكيهللالوسر
مدببلطلاىلعانتعيبوانتعاطهلو‹انيلعةفيلخلاوه:لاقو‹هيف

انكلو.ةيواعمفلختسنمل‹ورمعبذك:ىسوُموبألاقف‹نامثُع
دق‹سيقنبهللادبعبذكلب:ورمعلاقف«اعمايلعوةيواعمانعلخ

.ةيواعمعلخنملوايلععلخ

اقفتإامهنأ:تاياورلانمرخآهجويفتدجوو:يدوعسملالاق

راتخي‹ىروشكلذدعبرمألاالعجيهنأو‹ةيواعمويلععلخىلع
ينإ:ىسوُموبألاقف‹ىسوُمابأورمعمدقف‹اهلحلصيالجرسانلا
نمورمعماقو‹ىحنتومكرمأاولبقتساف‹ةيواعموايلعتعلخدق
‹هعلخامكهبحاصعلخأانأو«هبحاصعلخدقاذهنإ:لاقف«هناك

تردغهللاكقفوالكلام:ىسوُموبألاقف‹ةيواعميبحاصتبث
لد(انساليحتللتككلمامنإترجف

لثمك: كلثمامنإ‹تردغوتبذك«هللانعليكايإلب:ورمعهل

یسوُماأزکومث«ر«ثلةكرتتوأثِلهيَلَعليحتنإبلكلا

٤طوسلابًاورمععرقيناهنبحيرشكلذيأراملفهبنجلهاقلأف

ىلإدعيملوةكمبقحلو‹هتلحارىلعىوتسافىسوُموبألوحتو
هجوىلإرظنيالنأىلآو,اهبهدلووهلهأوهتطختناكدقو‹ةفوكلا

.سدقملاتيبىلإدعسورمُغنباىضمو‹يقباميلَع
.١۱۷:فارعألاةروس(۲).٥:ةعمجلاةروس()
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ول:يدسألاكتافنبميزخنبنميألوقي‹نيمكحلالعفيفو
نكل«سابعنبابمكومر‹بوطخلادنعهبنوطبغي٠يأرموقللناك

اماذه۽سادسأبسامابرضامرديمل۽نمييوذنمدغوبمکومر

.(ةو)ناورهنلالهألتقمىلإعجرنو‹نيمكحلايأرنمناك

؛ميكحتلامهراكنإىلعناورهنلالهأاوبوصانباحصأنأملعاو

لهابيوصتبنيدنو:يبرغملافلخينبناميلّسعيبرلاوبأخيشلالاق

.ةيواعمىلعنيفصمويةموكحلامهراكنإيف‹رهنلا

هذهيفهلوقنأملعاو:"ليلدلا"يفبوقعيوبأخيشلالاق

ةمرُخيلعكاهتنإل‹رذعلاعطقنمرثكألمتحيال‹نيدنو:ةلأسملا
‹رذعلاعطقىلإهيفاوزواجتيمل‹لوقلاالإعقيملولف‹ءامدلا

يتلارومألانكلو‹عسولانماهيفاماهيفناكل‹مدلاةمرخكاهتنإو
‹رذعلاعطقىلإيدؤيال‹مفلاراوفالإسیلو«ًامكُحالإيضتقتال

.ملعأهّللاو‹لامتحإهيفف«ًايأرالإ

اوتكسنإ‹ربكأهللا:يلعلاقامل:يداربلارهاوجيفو
لاق‹يراجنلامصاعنبديزماق‹مهانلتاقاوجرخنإو‹مهانضمغ

ينإهللاوامأ‹انفرعتتوملابو«انفوختلاتقلابأيلعاي:هنمامالک

اهبىومُهَنيَِابُملعَأنحملمث»:ليلقامعاهبمكبرضأنأوجرأل
ل:لوقيوهو«هلةوخأةعبرأودجسملانمجرخمث«نر4ًيليع

‹مهنمرفنىشم«ىسوُميبأهيجوتنوملسُمْلاغلباملوءِهَلِلالإمكُح

۷۰:میرمةروس(١)
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يفتالو‹ًادحأثعبتالنأ‹انتيطعأيذلادهعلانيأيلعاي:اولاقف

امأ:روعألالالههللاقو‹انومتكلهأفانومتككش:مهللاقف؟مهل

لخدو؟انلاتقببلطتنمف٠تنأامأو‹هللاكلاتقببلطنف‹نحن

بتيلعاي:هلالاقف‹يئاطلاةعرذو‹يدعسلاريهزنبصوقرحهيلع
اننيبانبتك:امهللاقف‹كودعوانودعىلإانبجرخاو‹كتئيطخنم

هللادهبًاوفوأول:لجوزعهللالاقدقو‹اندوهعاوذخأوبانك

بوتتنأبجيبنذكلذنإ:صوقرحلاقف«نر4متدَهاَعاِ

ةعرذهللاقف.يأرلايفزجعهنكلو٠بنذبوهام:هللاقف‹هنم

هللاهجوكلذببلطأ‹كىلتاقأللاجرلاميكحتعدتملنأل:يئاطلا
‹حيرلاكيلعىفست«يفيسبليتقكنأك‹كلاسؤب:يلعهللاقف
یرجف٠نامکحيامهوهدنعنماجرخف‹كلذناكنإتددو:لاقف

.مالکمهنيبامي

مالکدعبلاقف‹نانسنبةزهحماقف:باتكلابحاصلاقىتح

اهبنوعمتجتهيأرنمو‹دامعودنتسُمنممكلدبالهنإف:ليوط

نصحنبديزىلإاوٹعباف‹مكنمالجرمكرمأاولوف‹اهيلإنوعجرتو
اهوضرعف؛ىبأفهيلعاهوضرعف‹مهرايخومهلضافأنمناكو‹يئاطلا

؛ىبأفةرمضنببيسملاىلعاهوضرعو؛ىبأفصوقرحىلع
نبهللادبعىلعاهوضرعف؛ىبأفيسبعلاىفوأنبحيرشىلعاهوضرعف
‹ايندايفةبغراهتذخأامهللاوفاهوتاه:لاقف‹اهوفذاقتامدعب٠.بهو

٠فرصتب)هأ.بهونبهللادبعاوعيابف‹تومانمًاقرفاهعدأالو

.۱٩:لحنلاةروس(١)
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.(ريخأتوميدقتو

اذ٠«بهونبهللادبعناكو:دربملاسابعلايبأ"لماك"يفو

ةعيبلاىلعاومزعامل:اضيألاقو؛ةعاجشو‹ناسلو‹مهفو‹يأر

‹هاوسنماوبأف‹كلذهركت-دزألانم-يبسارلابهونبهللادبعل

اوتيبتساموقاي;مهللاقف‹مهنمكلذيأراملف‹هريغاوديريملو

غلباملو؛يريدلايأرلانمهللابذوعن:لوقيناكو:لاق‹يأرلا

دعص‹يرعشألاىسوُميبأبركمامو‹نامكحلاهبمكحامًايلع

مهنمنيملسُملاىلعسيل:لاقو‹امهنمءيربو‹امهعلخو«ربما
راسمث‹اياطعلاسانلااطعأو‹مهودهاجومكودعىلإاورفناف‹مكُح

ماشلاىلإريستأ:ثعشألاهللاقف‹رابنألاىلإیهتنإىتحةيواعمىلإ

مهيلإثعبفف‹ديرأمهيلإ:مهللاقف.ككءارورهنلالهأكرتتوةيواعمو

كركذن‹نسحايانتئجمل:هلاولاق‹مهءاجاملف.ليخيفنسحلا

علخو‹نينمْوُمْلاريمأكابأانيمسنأىلع,انلتاقتامالع«انءامديفهللا
هللاودعلاتقىلإيضمينأهانوعدو.هعلختنأانيبأو‹هسفن

ملونسحلافرصناف٠كلذىلعانتبثو‹كشو‹ىبأف‹انودعو

‹موقلازجانيلعاي:ثعشألاهللاقف‹يلعىلإىهتنإىتح‹مهلتاقُ

ناحوصنبةعصعصمدقمث‹كيلعمهودسفأسانلااوملكنإمهنإف

ةعضبتيطعأدق,ةعصعصاي:هلاولاقف‹مهبطخف‹مهاتأف‹يسبعلا

ميكحتىلإانوعدنيذلانحنانكول‹هللاكدشاننف‹كيفيفاهبلقت

٠كلذانيلعركنأيذلاوهيلعناكو‹كلذىلإانكرو‹نيمكحلا
يتأىتحفرصناف‹ًاباوجرحيملف؟يلععممأ‹قحلاناكانعمأ

۹۸



لاق‹مهاتأاملف‹دعسنبسيقمهيلإثعبف«ربخلاهربخأف‹يلع

يذلاام‹مكءامدوانءامديف‹نيملسُمْلارشعمايهللامكدشانأ:مهل
‹هللاباتكبلمعيوأ‹هللامكحيىتحةيواعملاتق:اولاق«نوديرت

نمو:اولاق‹هللاباتكبمكيفلمعينينمْوُمْلاريمأاذه:سيقلاقف
‹اهذبنو‹هسفنعلخسيلو:اولاق.يلع:لاق؟نيِنمْوُمْلاريمأ

امف‹هيلعنعلخيامكهعلخف‹ىسوُابأاهالوو‹هقنُغنماهعلخو
ملهنأو‹هناطلّسوهنيدهبلسيملأ‹هبهللاعنصفيك«ايلعىرت

‹هريغلمكحو‹هلمكحيملنيح‹هسفنلبضغامنإو‹هبرلبضغي
نبورمعوىسوُمابأمكحسيلا:اولاق؟كلذفيكف:سيقلاق
نو»:لجوزعهللالاق‹نآرقلامكُحكرتوهاعلخف2صاعلا

.يداربلارهاوجهأ.ر€توقويموقامكهللانمُنَسحأ

برطضإ‹ىسوُمابأصاعلانبورمعداكاملف:"دقعلا"يفو

الإمكُحال:اولاقو‹جمراوخلاتجرخو«اوفلتخاويلعىلعسانلا

:تايبألاهذهبلثمتيلعج.هلل

رمشتأواهدعبسيكأفوس
رشتنملاتيتشلارمألاعمجاو

نسحلاىلإتشتلإذإ‹ربنملاىلعاموييلعامنيبف:لاقیتح

‹سيقنبهللادبع:نيلجرلانيذَهيفلقف.نسحايمق:لاقف۔هنبا۔

.١٠:ةدئاملاةروس()
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مترثكأدقمكنإ‹سانلااهي:لاقف‹نسحلاماقف‹صاعلانبورمعو

موكحمهنكلو‹امكحمسيملاذكهناكنمو‹باتكلاىلعىوهلاب

‹رمُغنبهللادبعلاهلعجذإ‹سيقنبهللادبعًاطخأدقو‹هيلع

الو.هلاهضريملذإ‹هابأفلاخهنأ:ةدحاو:لاصخثالثيفًاطخأف

هنأ:ةغلاو؛هسفنيفهرمأتسيملهنأ:ىرخأو؛ىروشلالهأنمهلعج
6ةرامإلانودقعينيذلا‹راصنألاونورجاهُمْلاهيلععمتجيمل

»مق:سابعنبهللادبعللاقفءسلجمث«سانلاىلعاهبنومكحيو

‹سانلاHFهيلعىنثأو,هللادمحنأدعب«سابعنبهللادبعلاقف

هنافهنعبغاروهبضارنيبسانلاف‹قيفوتلابهوباصأًالهأقحللنإ

ىلإةلالضبورمعثعبو«ةلالضىلإيدهيسيقنبهللادبعثعب

ىلعورمعتو«هادنعسيفنيللادععجرايملفعد

بغنماذهداعبامف؛ةمامإةيواعموومعراسو؛ةسصامإعو
.فذحعمهأ.رظتني

نمو‹امهبزحو‹ورمعو‹ةيواعمك‹ميكحتلابيضرنملتقف

.ةصقلاتعمسدقو٠(نيو)ناورهنلالهأمهو‹هضريملفهنمىبأ

نمهنأل4ميكحتلا:يأ‹هسفنيفًاقحناكنإ:القمثنمف

دحأبايضراذإنيمصخلانأ:لاقال‹ذفانهمكحفةيضقيفمكح

امهنملكلفامهنيبمكحينأسانلانم ايلعنأ:لوقنانإف‹عوجرلاامهنم

ت٤



امدعب‹هيلعتباثىسوُمابأهميكحتف‹مهمعزيفلدعلامامإلاوه

مامإلاىلعتباثهمكحف.ماماألابئانهنأل‹هنمةموكحلاهيلإتضفأ
ةجحملاتعمسدقو‹الطاب‹ميكحتلا:يأ‹ناكنإو‹هريغو
هنمجرخوهيفلخددقو,هيف:يأ‹لوخدلاهلنيأنمف«هنالطب

‹ةيبصعلاليبسكلسف‹هاوههلضأنمىلإتفتلتالف-تعمسامك

.هرصبهللاىمعأف

ةسخيفةفوكلانعلصفنإيلعناكدقو:يدوعسملالاق

-اهيلعهلماعناكو-سابعنبالبقنم«ةرصبلانمهاتأو‹افلأنيثالثو
‹ركاسعلاهيلعتماتلإو‹رابنألايلعلزنف:لاقىتح؛فالآةرشع

ةلتقىلإاوريس:لاقو‹داهجلاىلعمهضرحو‹سانلابطخف
‹لبقنمهللارونءافطإيفاوعساملاطدق‹راصنألاونيرجاهُمْلا

لإاوريس:لاقیتح‹هعمنموقيهللالوسرلتقىلعاوضرحو

مكنولتاقُيموقىلإاوريس«جراوخلانمانيلعمهأمهنإف‹نيطساقلا
هللادابعنوذختيو‹ابابرأسانلامهذختي‹نيرابجاونوكياميك
.فذحعمهأ.جراوخاباؤدبينألإاوباف«ًالودمهلامو«ًالوخ

بعالتهبنوبعالتيمهنأو‹هلسيلهرمأًايلعنأىلعكلدي:تلق

هيلعنودیزیف«نیرخآیاهنوعدیو.‹موقىلإمهوعديفيك«ةركلا
.هبازحأوةيواعميفهمالكتعمسدقواذه

نأ:تاقثهلاجرنسبو‹(هّيَظ)رامعنعرجحنبالاقدقو
مهباوغلبىتح‹يلعموقاولتاقول.ةيواعمموقنأ‹فلحارامع
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ىلعهدضو٠قحلاىلعمهمامإايلعنأاوكشامل‹رجهتافعس

لوسرنأ‹حيحصلاثيدحلا‹عبارلاثيدحلا:ًاضيألاقو‹لطابلا

ركسعلتاقف‹١ر"ةيغابلاةئفلاكلتقت":رساينبرامعللاقيهللا

لالوسرلاق قداصلاقودصلانمرابخإاذهفلتقفیتحةيواعم

"قحاةفيلخلاوهيلعنأو‹يلعىلعغابةيواعمنإ":ك

٠ةافبهباحصأوةيواعمنأ:ثيدحلااذههيلعلديامةياغنأهباوج

نيروزأمريغنوروجأمكلذعممهنإو‹هيفصقنالكلذنأرمدقو
نمو‹"ٌرجأهلفًاطخأفدهتجإاذإدهتجملانأ":8هلوقصب

عطقيالامبثيدحلااذهًلوُأدقو‹دهتجُمةيواعمنأاطوسبميفوتسم

.همالكهأ.مثؤيالوقسفياليذلا‹هنالطب

لهألابامف‹هيغببمثأيالوقسفيالهنإو‹غابةيواعمناكاذإف

نماذهله.ةدحاوةلعلاو‹مهنوقسفيومهنوللضي‹(ط)ناورهنلا
الهنإو‹مهيغبىلعنيروجأمتافغُباعيججاونوكينأامإف؟فاصنإلا

ةوهيفاعيججمهولزنينأامإو‹ءالؤهنمالوءالؤهنمدحأقسفي
.فاصنإلامدعوبصعتلاالإكلذنممهلأجلمالو‹لالضلا

هنأملعاف.ةيعفاشلاةمئأننمرحبلااذهمالكتعمسدقذإو

امو‹هدنعهداهتجإباهضراعُيو‹ةجحلامصاخُينأدهتجُمللزوجي

ىفتقإنمنيبو‹رمأبهللانعءاجاذإ‹كييبنلاةضراعُمنيبقرفلا
‹هدالبيفةمئاقلاججحلاو‹لدعلاةمئأنم‹هتعيرشعبتاو«هتريس

.قحلملارظنا(١)

سا۲١



ماعلببهذملإاذهلهو‹ءايبنألاباونةلداعلاةمئألاو‹هدابعىلعو

#یسوُمهللايبنةفلاخُمىلإهداهتجإهادأثيح«(هللاهازخأ)

لب.عيمجلايفةلعلااودرطيملكلذعممث‹هموقىلعاعدنيح

ىلإ‹مهريغيفاوبهذو‹نوروذعممهنأىلإ‹هناوخإوةيواعميفاوبهذ
نمهنوركذيامىلعدازلب‹عيمجللاىلعيلعىنثأدقو‹عينشتلا
‹انيلعاوغبانناوخإ:مهيفلاقهنإف‹ناورهنلالهأىلعءانلا

نم."ًاطوملا"حراش‹يناقرزلاهنعهلقنمالكلااذهو‹مهانلتاقف

.انموق

عرصنميردتأ‹ربمقايكحيو:ربمقللاقايلعنأيورو
:لهأهلتقدعبكلذو‹اهءارقوةمألاهذهرايخانعرصدقل‹انهاه
نباكلذلقن‹يظيغتيفشو‹يفنأتعذج:لاقمث‹ناورهنلا

فرعيف‹مهنونفديالتقلايفنوفوطيل‹«يلعباحصأنأو‹هنعسابع

برهىتح«ركسعلانمابراهجرخيف‹هالومو‹هبيرقو‹هاخألجرلا

.افلأرشعىنثإدحاوموييف

لوقي‹هتوصاعفارلبقأالجرنأ:يبضلاماطسبنبنامثُغيورو

انلتقمويءابهشةلغبىلعلمحنم:يلعنمعمسمبوهو‹ركسعلايف
اوسيلمهنإ«كحيو:هللاقف‹لجرلابيلع:يلعلاقف‹نيكرشملا
:يلعهللاقف؟نوقفانمافأ:لاقف‹اورفكرشلانم«نیکرشمب

ءالؤهو‹راليلالإهللاتوُركذَي»دالنيقفانملانإكحىيو

ةايَحلايفمُهْيعَسَلَضَنيِذْلال:نممهفأ:لاقف‹اريثكهللانوركذي

.١:ءاسنلاةروس(١)
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٤كحييو:يلعلاقف«ىر4اعنصثونسحُيمهنانوُبسحَيمُهَواَلا

؟نيِنمْوُملاريمأايمهنمفنذإ:لاقف‹ليجنإلاوةاروتلالهأكيلو
‹يلعاي:لاقفلجرهيلإماقف‹مهانلتاقفانيلعاوغبانناوخإمه:لاقف
لاقو‹هنعجرخف؟مهانلتقامالعفنيقفانمبالو‹نيكرشُمباوسيلو

ناكنإ‹قيرطنيقيرطلانيبامهّللاو‹يلعاي:رضحنمملجرهل

اموءامهنمكتءاريوكدهعضقنبتللضدقل«يدهنيمكحلارمأ
لهأكلتقبتللضدقلًالالضامهرمأناكنإوءانيدتهإالوتيدتهإ

لجرهفرع‹مهعملتفينرقلااسيوأنأو‹لالضلانعكوهنذإ‹رهنلا
£هللالوسرءادهإفرعدقو,ةنيدملابانكاسنميلالهأنم

هللالوسر‹سيوأاذه‹يلعاي:اعيرصهآرامللاقف«هيلإمالسلا

هيلانإَوهِلانِإل:حامرلافارطأهيدهننحنو‹مالسلاهيدهيقك

:لجرلاهللاقف«سيوأبلجرلاسيل:يلعهللاقف«ر€وتجار
امتیارًالِإَوتکسا:يلعهللاقف‹كفرعأينإامكهفرعألينإ

.ركسعلانملجرلاجرخف«ليللالخدىتحتكسف‹هركت

دشارنبثيرحلانأ:ةناوعنع‹يرازفلاديزينبهللادبعثدحو

نامكحلامكحاملفيلعباحصأنمناكةيجانينبنملجر-

٠نيلجرلانيذهامتمكحامكنإ:لاقف‹هيلإثيرحلاىتأ‹يلععلخب

‹ءيشرمألانمكلسيلتنأف ةيواعميفافلتخاو‹كعلخبامكحف

ىلعسانهعبتأف,يلععلخىلإوعديسرافرحبفايسأىتأفجرخمث
هباحصأوثيرحلاىقلف«سيقنبلقعم‹يلعهيلإثعبف‹كلذ

.مهلتقف
.١١٠:ةرقبلاةروس(۲).١٠٠:فهكلاةروس(١)
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:يلعللاقمتاحنبيدعنأ:يرازفلاديزينبهللادبعيثدحو

‹اهيضروةيضقلاىلإىعدنمتلتق‹بهذننيأيردنالانتكرت

‹اهوهركفهباحصأوبهونبهللادبعامأ‹اهنعاهنواهابأنمتلتقو
عضومءالؤهنيبامهللاو‹اهوضرفهباحصأودشارنبثيرحلاامأو

نإو‹هباحصأوهللادبعتملظ,هللانمًاقحاهراكنإناكنإ‹مدق

6‘يدعاي:يلعلاقف,هباحصأوثيرحلاتملظدقل‹الطابتناك

دقلو‹يلوببءضوتأالهّللاو:يدعلاقف‹كلوببىضوتتٌيبرعألكنإ
.بهذننيأيردنالانعكرتانكلو‹يادمحمتبحص

نممهبلزنامو«سانلايأرامليلعنأ:ديزنبرياجنعو
نىيزتو‹مهيلعينثتترصمث‹اموقتلتقكنإ:هلليقدقو‹ةمادنلا

‹اناطيشىلتقلايفاوغتبإ:لاقحبصأاملف‹نلتقتلوأنعلختل‹مهرمأ

نإ:يلعلاقف.هتوذتتلحفلادقناكنيملسُملانمالجراودجوف

‹هلمرتىلوم«عفاراذهسيلأ:نسحلا:يأ‹هنبإلاقف‹وهلاذه

عمداهجوةبحُصهلعفارلجرلاناكو‹يهللالوسربحاص
.ةعدخبرحلانإفتكسا:هنباللاقف‹8ىهللالوسر

هلميقتسينأسيآ‹رهنلالهألتقاملايلعنأ:يبعشلانعو

متيأرلهومتدقفولمكنإف‹ةيواعمةعيباوهركتال:هينبللاقف‹رمألا

‹ةفوكلايلعلخداملو‹دارجلارياطتاهلهاوكنمرياطتتسؤرلا

دسأنيأ؟نآرقلالهأنيأ:لاقف‹نيركاذلاوءارقلاتاوصأدقتفإ

امأ‹ناورهنلاموياولتق:نسحاهنباهللاقف؟ليللانابهروراهتلا
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.اوبحولواهلخدأينتيل:يلعلاقف‹ةنجلامهلتاقلخديالهّللاو

يفتيبلهألمكنإ:يلعنبنسحلل(ي)سابعنبالاقو
‹هللاباتكبمتمق‹ليئارسإاونبتهاتامك‹اوهيتتنأقحأ‹برعلا

ىلعًامكَحمتلعجمث‹مكودعهللايفامهبمتدهاجو‹قكهيبنةنسو
ىلإمتدمعمث‹مكودعيفهللامكُحمكلنابتسإدقو‹هللاباتك

دلجلااودهجأو.خمّلاومحللااوفأدقو‹مهرايخوسالاءاهقف

ناكولهّللاو‹هللمهلاومأومهسفنأاولذبو‹هللةدابعلايف‹مظعلاو

ملنإ.نيملسُملااولتقتنأمنكللحام‹نيملسُمْلانمنامكحلا

مهلزتعاف؟مكءايلوأاولتقدقو‹مكودعمهوفيكف‹امهيأرباوضري
ميدقتو«فرصتب"رهاوجلا"نمهأ.(امهنعهللايضر)سابعنبا
.ريخأتو

أ:يلعىلإبتكيلعلامعضعبنأ:نيفلاخُملاضعبىورو
نامتکينعسيملف«كنمملعريغنم«هديتحتاملكأكمعنبا
نيحكلذو‹روجلاقرافوقحلاىلعلآو:يلعهيلإبتكف‹كلذ

‹ةرصبلالامتيبيفامذخأو«ًايلع(امهنعهللايضر)سابعنباقراف

تطخسأدقفهتلعفتنكنإ‹ٌرمأكنعينغلبهنأ:يلعهيلإبتكو

ينغلبنملسُمَلاتنخو‹كمامإتيصعو‹كتنامأتبرخأوهللا

‹كباسحيلعفراف‹كديتحتامتلكأو.ضرألاتبرخكنإ

يديتحتاملينإ:سابعنباهباجأف‹ميظعهللاباسنأملعاو

نأيأراملف.اذهبهنميلعفكتسيملف‹لطابكغلبامو‹طباض
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نميلعكميظعتينغلبهنأ:سابعنباهيلابتك۽ هنععلقُمريغايلع

نم«ءضرألاهذهنطبيفامبهلاىقلأنئل«هللاميأو«لامةازرم

نأنميلِإبحأ«ابهذاهعالتواهنطبيفامبو‹اهتائبخُمو«اهتابقع
‹ةرمألاوكلُمْلاكلذبلانأل ةمألاهذهءامدتكفسدقو,هللاىقلأ
نسبرماعنبلالهينبهلاوخأىعد‹ريسملاهللادبعدارأاملف

لاقو.هعملجرووههراجأف‹هللادبعنبكاحضلاءاجف‹ةعصعص

اوعمتجإاملف‹ميلسنعانبىنغال«نزاوهنعانلینغال:لالهاونب

مهنيبىرجف‹سامألاهتعبتف‹هبراسولاماتيبيفاملمح«هيلإ

.زاجحلاهللادبعلصومث«ليوطبطخ
نع«دیبعنبهللادبعنع«دشاريبانبنامیلُسلاق:لاقیتح

املف‹ةرصبلابسابعنبهللادبعناوعأنمتنك:لاق‹دونكلايبأ
ابنمهيلَعٌلتاَول:لاقف«هتربخأفالعتیتأ«ناکامهرمأنمناک
٠›4َنيواغلانمناَكَفناطيَشلاعنكاهنمٌخُلَسناَفانيُةانيَنَأيِ
لهانمنکيملو«يتنامأيفكتكرشأتنكينأ:هعمهيلإبتكمث

‹ةنامألاءادأبيترزاؤُمويتاساوُمِل‹كنميدنعقثوألجرنميتيب

ةنامأو‹درحدقودعلاو‹كمعنباىلعبلكدقنامزلاتيأراملف
‹نحملارهظكمعنبالتبلق‹تنتفدقةمألاهذهو‹«تبرخدقسانلا
‹ناخنمعمهتنخو‹نالذخءوسأهتلذخو‹نيقرافملاموقلاعمهتقرافف

ةنيبىلعنكتملكنأك.تيدأهيلإةنامألاالو‹تيسآكمعنباالف

‹مهئيفنعمهتردغو‹مهاينُدنعيدمحمةمأتدكامنإو‹كبرنم
.١۷٠:فارعألاةروس(١)
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تلجاعو‹ةردفلاتعرسأ«ةمألاةنايخيفةصرفلاكتنكمأاملف

‹زاجحاىلإاهبتبلقنإو‹مهلاومأنمهيلعتردقامتفطتخإو«ةبثولا
‹هللاناحبس.كمأوكيبأنمكثاريمكلهأىلعترخامنإكنأك

.امارحلكأتكنإملعتامأ‹باسحلافاختامأ‹داعملابنمؤتامأ

‹لمارألاوىماتيلالاومأباهحكنتستوءامإلايرتشتو«مارحبرشتو
ىلإدأو‹هللاققتاف‹مهيلعهللاءافأيتلاهللاليبسيفنيدهاجُمْلاو

نرذعأل‹كنممللايننكمأو‹لعفتملنئلهللاوكنإف‹مهلاومأموقلا

يذلاكلذلغمالعفنيسُحْلاونسحلانأولهللاوف‹كيفهللاىلإ

قحاذخأىتحامهتكرتاملو,ةداوهيدنعامهلناكام‹تلعف

.مالسلاو‹امهنم

.هتذخأيذلانمرثكأهللالامتيبيفيقحنأ:سابعنباهباجأف

هللالامتيبيفكلنأىرتكنإكنمبجعلا:يلعهيلإبتكف

.هأ.نيملسُمْلانمدحاولاممرثكأ

هءايلوأيلعىتأنيح«لعفلاكلذبىلاعتهللاةمرُخ:يأ‹مرحف

اوناكنإو‹ناورهملالهأيفلواتو.قانعألاوقوسلاباحسمهئادعأو

غولبو.ةمألاتيتشتوةقرفلامهعينصيفنإ‹داهتجإلالهأنمهدنع

ملعتتنأو«مهرخآنعمهيلعیناف,ةيألامظعأمهيفنايفسيبأنب
؛باوتباوأفالآةعبرألعقنمبفيكف‹ًادحاوانمؤُملعقنميف

‹هتافودعبهاوثمانوكينأو‹هتايحيفامهبميقينأنيفيرشلانيمرحلا
مالسنبهللادبعنأ:موقلاضعبثدحدقو‹نامرحلاةلدأنماذهو

n



نيأىلإ:هللاقف‹ةرصبلاىلإهجورخنابإ‹هقيرطىلعهلدعت
نلكنإامأ:هللادبعهللاقف‹ةرصبلاديرأ:يلعلاقف؟بهذت

؛كلذكناكف,ًادبأهيلإندوعتال.قيهللالوسرمرحنمتجرخ
$هللالوسرنإبف‹نيقارعلاةنتفلارادهللاهضوع:يأ«ضوعو
‹انهاهةنعفلانإالأ":لاقو‹قرشملاةهجىلإةفيرشلاهديبراشأ

يفامهبهماقمناكف«ىر"رضموةعيبرناطيشلاانرقعلطيثيح
‹ةفوكلادجسمبلب:ليقو٠فجنلابنفذ‹هتافودعبهنفدمو‹هتايح

نييأرديملف‹لمجلاهبهاتف‹ةنيدملابنفدّيللمجىلعًلمُح:ليقو
:لاقف‹باحسلابهنأةعيشلانمةلهجلاضعبمعزمثنمف‹هجوت

ىلإمالسلانودريايلعاوركذاذإموقنمو

لمجلالب:ليقو‹ماقمااهلمحنعزجعي‹تافارخهيفمهلو
:ةيواعملرصتنينمضعبلاقواذه‹كلانهنفدف‹يطلبجبرهظ

‹ةنيدملاوةكم‹نامرحلاهيفيذلازاجحلافلخنأيلعتافآمظعأو

ندمعيمجىلعاتلضفو‹عهيبنربقو.مارحُلاهللاتيبامهيفناذللا

٠قاقشلاوةضفلاراد«قارعلامهتمهللاضوعوامهيمرحوايلا

هّللالوسرراشأثيح.قاقعلاوسوجملانارينو‹قافنلاوةوسقلاو
.هأ.نحملاو‹ايالبلاو‹نتفلاعضومهنأك

نمةنيدمهتفالخيفحتفيملهنأثيح‹كرشلالهأهنمملسف
يففيسلالسلب«نيدلاءادعأنماودعبراحًالَو‹نيكرشُملانئادم

.قحلملارظنا(١)

-ا۹١



مهيفلسف«مالسألالهأبهسأبعقوو‹روغثلالطعو«نيملسُمْل
:ىلاعتوهناحبسهللالوقدعب‹جراوخلاهتكلسابابحتفو‹فيسلا

اناودُغكلذلَعفَينمواميرمكبناكهَلنِإمُكَسُفنأاولتلَو

لوقدعبو٠نر4رييسهللاىلَعَكِلَذناكَواراتهيلصنَفوَسَفاملُظَ

باقرمكضعببرضيًارافكيدعباوعجرتالالأ':8يهللالوسر

.(۲ر"ضعب

رهظأامهف‹صاعلانبورمعهريزوو‹نايفُّسيبأنبةيواعمامأو
لوسرلوقو‹امهيغبىلعةمألاعامجإيىفكو‹امهرمأتنيبينأنم
هالتقدقو‹سر"ةيغابلاةئفلاكلتقت":رساينبرامعل,كيهللا
امشغامهنأملعإ‹خلإ...هريزووةيواعمامأو:ماشلاماغطعمنيفصب

يبأنبةيواعمنأل«ءيشهنمامهلنكيملو‹ًافسعهافستعاو‹رمألا

‹ردبلهألرمألاو«هيفامهيفصاعلانبورمعو‹ءاقلطلانمنايس

ادهشدقو‹أيرراصنألاونيرجاهُملانمنيلوألانيقباسلاو«دحأو
لوسرامهيلعدهشو‹نيدلارمأنمءيشىلعالامهنأ‹امهسفنأىلع

.كلذبكهللا

ةيواعمنأ:ةنييعنبنايفسىوردقف‹امهسفنأىلعامهتداهشامأ
ورمعاي:هللاقف‹رمألاهلمتينلصاعلانبورمعهعيابيملنإملَع

مأ‹ةرخآكدنعامهللاوف«ةرخآللءاذامل:ورمعلاقف‹ينعبتإ

يکیرشتناف:لاق‹اهيفككيرشنوكأىتحناكالهللاوف‹اينذلل

.ةصقلارخآىلإاهيف
.قحلملارظنا(۲).۴۰:ءاسنلاةروس(١)
.قحلملارظنا(۳)

-١٠ا١



ىلعورمعمدقاملااولاقمهنإف‹8يهللالوسرةداهشامأو
:هللاقف«ةمعطرصمهللعجنأدعب‹يلعنأشيفهعمماقو‹ةيواعم

هبتيوهتسإ‹كعمماقنإهڵللاو‹مساوفرشهلالجركضرأبنإ

هاتأاملف‹ةيواعمهيلإلسراف‹تماصلانبةدابعوهو‹لاجرلابولق

ىىئأو‹ةيواعمهللادمحف‹امهنيبسلجف‹ورمعنيبوهنيبهلعسو
ىلعهضحو«هلانامونامثُغركذو‹هتقباسوةدابعلضفركذو‹هيلع

تسلجملنايردتأ‹تلقامتعمسدق:ةدابعلاقف‹هعممايقلا

.كفرشو‹كتقباسو‹كلضفل‹معن:الاق؟امكناكميفامكنيب

يفامكنيبسلجألتنكامو‹كلذلامكنيبتسلجامهللاوال:لاق

‹كوبتةوزغيفقيهللالوسرعمريسننحنامنيبنكلو«امكناكم
`امهومتيأراذإ":لاقفانيلإتفتلإف‹ناثدحتتامتنأوامكيلإرظنذإ

انأو«رر"ادبأريخىلعناعمتجُيالامهنإف‹امهنيباوقرفف‹اعمتجإ
."ديرفلادقع"نمهأ.امكعامتجإنعامكاهنأ

هعمورمعو.ةيواعمىلعلخدسيوأنبدادشنأ:رجحنبايئو

ينإ؟امكنيبينسلجأامنايردتأ:لاقو‹امهنيبسلجف‹هشارفىلع

‹امهنيباوقرفف‹اعيجامهومتيأراذإ":لوقيكيهللالوسرتعمس

"امتيقوفأنأتيبحاف٠"رديلعلإاعمتجإامهللاوف
ادحاوالإ‹حيحصلالاجر‹هلاجردنسبءاجو:اضيألاقو

تملعامو‹تاقنلادحأهنإ:هلوقبيبهذلاهاوقنكل‹هيففلتخُمف

هلثملعفمث.يلعيفعقوفربنملادعصًورمعنأ:ًالصأًاحرجهيف
.قحلملارظنا(١)

س١۱۱



الإعنتماف‹امهيلعدرتلربنملادعصا:نسحللليقف‹ةبعشنبةريغُملا
‹الطابلاقنإهوبذكيو‹ًاقحلاقاذإهوقدصيمهنإًادهعهوطعينأ

:لاقمث‹هيلعىنأو.هللادمحفربنملادعصف«كلذهوطعأف

,لبهلالوسرنأاملعتملا«ةريذمايو.ورمعايهلاامكدشت
امكدشنأ:لاقمث‹ىلب:الاق؟نالف:امهدحأ‹دئاقلاوقئاسلانعل

ورمعنعل8٠يملاكأملتملا«ةتاو«يواايها
هّللابامكدشنأ:لاقمثءىلبمهللا:لاق؟ةنعلاهلاقةيفاقلكب

؟اذهموقنعل‹كيهللالوسرنأاملعتملأ«ةيواعمايو«ورمعاي
.هأ.ىلب:الاق

ريمأهدنعنأل‹ةيواعميمسينأرجحنباىجس:تلق

‹هتيماليفرظنلانبدمجأخيشلاهيلإراشأيذلاوُهاذهو‹نينمؤَملا

:لوقيثيح

لمجلافلخنوعلملاسعقألاو لطبُملُكساربرحنيبكاذ
.امهصصقنمتعمساًمل:يأ‹امهرمأنيبينأنمرهظأامهف

نيرجاهُمللامهتعاشو«ةجحهلادنعيهيلاةجحللامهتيراحُمو
ةفالخلاتراصىعح.ةعداخُمْلاوةركامُمْلابامهلايتحإو راصنألاو

تاغيغبىلإتفتلتالف‹قعهّللالوسرلاقامك‹ًاضوضعاكلُمامهب
كلذنإف,داهتجإلاوداهجلالهأنمامهنأ:نيلئاقلا«نيمسربملا
عامجإيىفكو‹عدخلانيطايشءاوهألالهأنأالإ‹هتحتلئاطالهيومت

لهأنمامهنأ:لوقينمعمىتح‹كلذلراكنإال‹امهيغبىلعةمألا

نمامهجرخُيالو‹مذمسابسيليفبلانأمهعمنكل‹داهتجإلا

- ۱۱۲



نمذوخاماندنعو«ةغللاقيرطنمةلاطتسإلامهعميغبلانأل‹ناميإلا
لاقبدالن|عدتبموهف‹هيغبلاحنمؤميغابلانأ:لاقنمو؛يدعتلا

W4

اَمْهَنيياوُحِلصأفاولاَنينمْوُمْلانمناتفاطنإول:ىلاعتهللالوقنأ €

رمأىلإَءيِفَتيحيفيتيباواقفىرخألاىلعاَمُهادحإتبنإ

بحيهللانإاوطِسقأولدغلاباَمْهْيباوُحلصأفتّءاَقنافهلا

دارانألنيصقرفللناميإلاتوبثىلعليلدهيف«هر4َنِطِسَقمْلا

هبدارملاال‹قيدصتلا:ةغللايفناميإلانإف‹نودحوُمْلا:نينمْوُمْلاب

ناملسُمْلاىقتلإاذإ":$8هللالوسرلاقدقو‹لماكلاناميإلا

‹لتاقلااذههللالوسراي:ليق٠"رانلايفلوتقملاولتاقلاف‹امهفيسب
لتقينأدارأامهنمدحاولكنأل":لاق؟لوتقملالابامف

ةئفلاكلتقت":رساينبرامعل‹قكهللالوسرلوقو«ر"هبحاص
‹ماشلاماغطعمنيفصبهالتقدقو-(ط)رامعلتقممدقت(۳)"ةيغابلا

هدجسمهَهللالوسرىنبامل:تلاق‹عهيبنلاجوزهملسمانع
‹$6هللالوسرماقمث‹هيلِإجاتحياموبرضتنيللابرمأ«ةنيدمأا

مهتيدرأاوعضو‹راصنألاونورجاهُمْلاكلذيأراملف‹هءادرعضوف
:نولمعيونولوقيونوزجتري‹مهتيسكأو

للضمًلمعلثذإكاذلمعييبنلاواندعقنئل

ةنبللالمحيناكف,افظنتمافيظنالجرنامثُغناكو:تلاق

ناف«هيوىلإرظنو«هيديضناهعضواذإف‹هبوثنعاهباجو

:دشنأف«بلاطيبأنببيلعهيلإرظنف هضفنبارتلانمءيشهباصأ

.قحلملارظنا(۲).٩:تارجحلاةروس()

.قحلملارظنا(۳)

- ۱۱۳ _



ادجاسواعكاراهيفباديادجاسملارمعينميوتسيال
ادئاحبارتلانعیرینموادعاقاروطواروطامئاق

ينعينميرديالوهو‹اهبزجتريلعجف‹رساينبرامعاهعمسف
؟ضرعتنمبينفرعأام‹ةيمسنبااي:لاقف‹نامثُغهعمسف‹اهب

يبنلاهعمسف‹كهجواهبنضرتعألوأنفكتل:لاقف‹ةديرجهعمو

ينيعنيبامةدلجرامع":قكلاقف‹طئاحلظيفسلاجوهو
نيباهعضوفهديبراشأو‹"ينمغلبدقفهنمكلذغلبنمف‹يفنأو

دقككهللالوسرنإ:رامعلاولاقو‹كلذنعسانلافكف«هينيع

امكهيضرأانأ:لاقف‹نآرقانيفلزنينأفاخنو‹كيفبضغ
لاقف؟كباحصألويلام‹هللالوسراي:لاقف‹هيلعلبقأف«بضغ

يلعنولمحُيو.ةنبلنولمحُي‹يلتقنوديرُي:لاق؟مهلوكلام:كي
‹بارتلانمههجوحسمُيلعجو‹دجسملايفهبفاطوهذخأف‹نيتنبل

‹"ةيغابلاةئفلاكلتقتنكلو‹يباحصأكلتقتالةيمسنبااي":لوقيو

٠صاعلانبورمعنبهللادبعثيدحملااذهىورو؛نيفصبلتقاملف

‹ًايلعكلذغلباملف‹لتقلاىلإهوجرخأمهنأل‹هولتقمه:ةيواعملاق

.هأ.هاجرخأانإل‹ةزهحاضيأانلتقنحن:لاق

ةيواعملوقياذام‹ًاربصهباحصأورجحنبيدعلتفو:تلق

ةفيجيفهلاخدإدعب‹رصمبرانلابايحركبيبأنبدمحمقارحإو؟مهيف
ناكمث‹ةالصلكربُذامهيلعوعدتتنكمةشئاعةديسلانأو‹رام

ىلإةجاحالف‹كلاهملابلمعو‹كلامملاىلعبلغتنمءالؤهدعب
١٤۱۱-



:يأ ءالؤهدعبناكمث؛زيزعلادبعنبرمُعىشاح‹مهركذ

‹مالسإلاكلامم:يأ‹كلامملاىلعبلغتنم-افنآمهانركذنيذلا

هناف.ةيواعمنبديزيك.ةكلهُملايصاعملا:يأ‹كلاهمْلابلمعو

‹دالبلايفثاعف‹اهركواعوطةعيبلاهلذخأو,ةيواعمهوبأهلعياب
هّللالوسرمهيفلاقنيذلا‹ةيمأاونبتعباتتمث‹داسفلااهيفرثكأو

ىشاح‹ريغصلاريبكلااهثرويكلذىلع‹"سانلارشمهنإ":عي

باحصألاضعبنكل‹مهتريسريغهتريسناف‹زيزعلادبعنبرمُغ
نيملسُملاءايلوأىلاواذإ:لاقمهضعبو‹نامثُغيفهفقوتل‹هيففقوت
.هنماوربتنممًاربتدقف

وهفامهدعبلدعنمو:نيقيدصلاهركذدعب‹"ملاعملا"يفلاق

الدعاهقحةفالخلاىطعأدقهنإف‹زيزعلادبعنبرمُعك‹امهتقيرطلرظان
.هأ.ةروشمريغنمةرامإلاىلوتو‹نامثغيففقوتيهنأريغ‹ادهزو

عجرهنأ‹رحلايبأنعيتأيس‹نامثُغيففقوتي:ةلوق:تلق

‹باستحإلاليبسىلعرمألاىلوتنمف«ةفالخلاهتيلوتامأو‹هفقوتنع

يفرمألابامئاقهلعجنأ‹هللاردقنمناكف همعنباكلمادبع

:هيفریرجةملكنمو.هدابعىلعو‹هدالب

ردقىلعیسوُمهبریتأامكاردقهلتناكوأةفالخلاءاج

:هيفهنمو

رمُغنمتاريخارمُعايتكروُبانقرافُيالانيفتمدامريخلا

١۱٠-



نيذلادفولاو‹نيصحلانبيلع«رحلاابأنأ:ريسلاضعبيفو
تحرطف‹اعجورحُلاوبأناكو«هيلعاولخدف‹رمُغىلعاومدق‹هعم
:رمغلاقف‹نامثعيئمالكمهنيبورمُغنيبىرجف؛مدأنمهلةداسو

:لاقو‹ةداسولا(هّللاهمحر)رحُلاوبأحرطف«هلتقنمًاريخنامثُغناك

يفمهنملبقىتح‹مهنيباميفمالكلالزيملف«ةملظلارذعتلكنإ
رذعرهظأفء”ربانملاىلعاومتشنيملسُملانإ:اولاقمث‹نامثُع

ةمئأنإ:اولاقف‹كلذىلإنكمتأالنأفاخأينإ:لاقف‹نيملسُمْلا

ىلعنونعلُيمهو«اوبلُصونوملسُمْلالتقفدقو‹ةيقتلااهعستاللدعلا

‹كلذالإكعسيالهنإف‹نيملاظلانمًاربأو‹مهرذعرهظأف‹ربانما

تيلغولوروكبلابموقلاعطأ٠تبأاي:لاقف‹كلمادبعهنبالبقف
نكل‹تلجوُغكلذتلعفنإ:رمُغلاقف‹يشعلابلجارملابانموحل
جرخن:اولاقو‹اوبأف«ةسيبحنو«ةعدبمويلكتيمنمكليلع
‹هنماولبقموقلاتيل:لاقف‹ةديبُغابأربخلاغلبف‹كالوتنالكنع

‹اليقمءوبتيبهذمث‹سانلابطخةفالخلارمُغيلوامل:ليقو

.ينبيأ:لاقف‹ملاظمللادرتالوليقتأ:كلمادبعهنباهللاقف

‹ملاظملاتددررهظلاتيلصاذإف.ةحرابلاناميلُسرمأيفترهس

هللاقف؟رهظلاىلإشيعتنأبكللهو‹نينمْوُمْلاريصأاي:هللاقف

يبلُصنمجرخأيذلاِهلِلُدمَحْلا:لاقو‹همزتلاف‹ينمندإ:رمُغ

حالصلالهانملجرلزنو«لقيملوجرخمث‹ينيدىلعينعينم
٠بزعأكلمادبعناكو‹كلملادبعهدلوعمهلزنأف‹رمُغىلع

ىلإانملكيوأو‹ءاشعلاانيلصىتحهتيبيفهعمتنكف:لجرلالاق

١۱۱-



يلصُيماقو‹هافطأفحابصملاىلإماقف‹تمندقينأنظف‹هشارف

نإتيرا»:ىلاعتهلوقارقيوهوتظقيتسامث‹مونلايببهذىتح

اوناکاممُهنَعینغأام¥نوُدَعوُيوناکاممُهَءاَجمث¥نييسمُهانعَم

هلتقينأتضخیصح«یکبمث«اهیلإعجرمث«یکب«نر4نوُعََمُ
ينعمساملف.هللُدمَحْلاَوهللاناحبس:ظقيتسُملاكتلقف‹ءاكللا

٠نامسلانبرفعجرحلايبأدفويفناكو؛اسحهلعمسأملقدبلأ

:هيبأنع«۽تاتحنبكرابمينربخأ؛نايفسوبأو«بتاكنبتاتحلاو

‹انيلإثعبف4رمُعدنعذئموينحنويفوت‹رمُغنبكلمادبعنأ
سلجفيسركرمعلعضوف‹هلسفلانلخدف‹مكبحاصاوزهج:لاقو
هوعفرف‹عقوفرمُغىلعيشغف‹هبايثعزنوهلسغيفانذخأو‹هيلع
‹سلجمبكلسيلاذهنإ‹نينموُمْلاريمأاي:رضحنمضعبلاقو
‹جرخف‹كبقفرأناكل‹كوثدحوكوزعفسانلاىلإتجرخولف
نفداملو‹(امهيلعهللاةمجر)هوبأهيلعىلصوهانيراووهانلسغف
هبطاحأو‹امئاقزيزعلادبعنبرمُعىوتسإ‹رمُغنبكلمادبع
يلهللاكبهوذمتنكو‹كيباباربتنكدقل«ينا:لاقف‹سانلا

يظحلىجرأالو«ارورسدشأطقتنكامهّللاوًالَو«كبًارورسم

هللاكمجرف«هيلإهللاكريصيذلالزنملايفكعضودقو‹كيف

نم‹كلعادلكهللامحرو‹كلمعنسحأبكازاجو.كلرفغو

لكىلعهللُدمَحْلاَو‹هرمألانملسوهللاءاضقبانيضر‹بئاغودهاش
.(ريخأتوميدقتوفرصتب)ديعسنبسيهخيشلاجاهنمهأ.لاح

:(هلرفغوىلاعتهللاهمحر)رظنلانبدمحأخيشلالاقةمثنمو
E

.۷٠۲-٢٠۲:ءارعشلاةروس(۱)

- ۱۱۷



يلوقحلايخألمهيفسيلفلكراوًارطناورمينبنعلاو
لصقمفيسكصفحوبأكاذلعفياملومهيذلاريغ
لضفملاكيلملادبعهنبإولحمملانامزلايفعيبرلاكاذ

نمهريغلوأ‹هلله‹ءيفلايضارأنممامإلاهعطقأنم:ةلئسم

؟كلذيفعوجرلا‹ةمئألا

امکو‹نامثُغعيطاقميفبلاطيبأنبيلعلعفامك‹معن:باوجلا

ىلإراصامىلإرظنهنأكلذو«(هّللاهجر)زيزعلادبعنبرمُعلىرج
اهيفيتلاطافسألاىتأف‹ةليلجًالاومأهأرف‹ءيفلالاومأنمةيمأينب

‹مهبطخف٠سانلاعمتجاف‹ةعماجةالصلا:ىدانف‹لاومألاقئاثو
هتيأرف‹ءيفلالاومأنمانيديأيفامىلإترظنينإ‹سانلااهي:لاقو

‹ةقيثولاهنمذخأيو‹طفسلاحتفيمث‹هفصنوأءيفلاثلثزها

:لوقيف‹ربنملاسأرىلعكلمادبعو‹كلمادبعهدلولاهعفديو

‹ناورملنافعنبنامثُغنينمْوُمْلاريمأعفداماذه:لوقيف‹يبايأرقإ
؟تنألوقتام٠ينباي:لوقيف‹ةعيطقهايإهعطقأ‹ءيفلالامنم

قزم:رمُغلوقيف‹هلبقنيملسُمْلاهعطقأهللانإ:كلمادبعلوقيف

‹ناورمبساكمعيججعبتيو‹ةقيثولاكلمادبعقزميف‹يباي
‹هقزمف‹ينُبايقزم:لوقيف‹ءافلخلانذلنم هيبأ-زيزعلادبعو
نلخديال:ادحاوًامويهبجاحللاقرمُغنأمث«اهرخآىلعىتأىتح
املف‹مهريغلنذأتسيالو‹مهريغلنذأيال‹يومأالإدحأيلع

مكيديأيفامىلإترظنينإ:زيزعلادبعنبرمُغمهللاق‹اوعمتجإ
۱۱۸



نآلاف٠ءفصنلاىلعوأ‹ثلثلاىلعديزيهتدجوف‹ءيفلالامنم
اباوجاوريحيملواوتكسف«هللالامنممكيديأيفامعاوعلخنإ

نبسابعلاهباجأف,ةشلامهللاقف‹اوتكسف‹ةيناثمهللاقو

لاومألاهذهنإ:لاقف موقلانسأناكو ناورمنبكلمادبع

رفكنو6انءانبأرقفنأ‹هضقننانسل‹انءابآواندادجألءافلخلااهتلعج

.انلهاوكىلع۔هسأربراشأوهذهتمادامكلذيلعافبانسل«انءابآ

بلطأنمباونيعتستنأالول«هللاميأو:لاقمث‹ةئينُهرمُغتكسف
وأانهنممتجرخام«مهبينولتاقتف‹يلعلاملااذهنمهقحهل

دادرتسإرمُغيأرنمناكف‹اوفرصناف‹اوفرصنإ:مهللاقو‹هوكرتت
ييبنلانأل‹مهركذىلإةجاحال:القامنإواذههلكمهنمكلذ

.مهبحرصوضرعدق

 ةفآيبنلكل":هكهنع.رمُعنبهللادبعلاق:رجحنبالاق

:يمثيهلاظفاحلالاق‹هيفدنسبو:لاق‹"ةيمأاونبنيدلااذهةفآو

‹"راللالهأنمهتيرذووهةفيلخنوكي":لاق‹يهنأهفرعأال

ىلعنذأتسإمكحلانأ‹تاقثهلاجرةيقبو‹روتسمهيفدنسبو:لاق

ةكئالَملاَوهللاةنعلل:هيلعفهلاونذإء":لاقف‹هفرعف‹8يبللا

‹ايندلايفنوفرشي«هبلصنمجرخيامو«نر َنيعَمجأسانلاو
ليلقو‹مهنمنيحلاصلالإ‹ةعيدخوركماووذ«ةرخآلايفنولذريو
۱.ها."مهام

.۸۷:نارمعلآةروس؛١١٠:ةرقبلاةروس(١)
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نبرمُغةفيلخلالشمىلإ‹8كهللالوسرنمةراشإهذه:تلق

.(هللاامهر)هنبإو‹زيزعلادبع

ادحاوالإ٠حيحصلالاجر«هلاجردنسبو«اضیأرجحنبالاقو

‹نولزنيو‹هربنمىلعنوزنيمكحللاينينأكىأراكهنأ,ةقف

وزن٤يربنمىلعنوزنيمكحملاينبتيأر":لاقو‹ظيغتمْلاكحبصأف
ىتح‹ًاكحاضاعمجتسُمييأرامف:ةريرهوبألاق«ر"ةدرقلا
ال:يدعنبالاقو؛عضوللبسننمهيفدنسبو:لاقو,هللايقل

‹لالضىرخألاو‹رفكامهادحأ‹نيتيارسابعلاينبلنأ":هبسأب

:لاق8يهنأفيعضهيفو«دنسبو«١ر"لضتالفامهتكردأنإف

مهوسبلأو‹مهءامداوكفسو‹يتمأىلعاوقش‹سابعلاينبلويلام"
.موقلابتكيفاذه.هأ.سر"رانلابايثهللامهسبلأ‹داوسلابايث

نتيلانأ«ديعسنبدشارنعو:"ليلدلا”يففانبتکامأو

‹يدعبنمرمألااذهةالومكنإلأ:شيرنمرفنهدنعو‹امويلاق

قشفيتمأىلعقشنممهللا‹يتمأىلعمتققشامنفرعأالف
يحلااذهيتمأكلهي":لاقهنأ‹هعهنع‹ةريرهيبأنعو«"هيلع

أ"مهولزتعإسانلانأول":لاق؟انرمأتامف:اولاق‹"شيرفنم
يتمأىلعفوختأامدشأام":لاقهنأ‹عيهنعو-مهوكرت:لاق

٠"نولضمْلاةمئألا مهيلعيقلأامدشأنكلو‹لاجدلاوناطيشلا

اهيفلدعيملفًائيشدمحمةمإنمىلونم":لاقهنأ‹ًاضيأككهنعو

.قحلملارظنا(۲).قحلملارظنا(١)
.قحلملارظنا(۳)

0



زعهللاةنعل":لاق؟هللاةلهُبامو:اولاق‹ر"هللاةلهُبهيلعف
."لجو

:سابعلاهمعللاق«يهللالوسرنأةيقيرفإتاحوتفيفَرِكُذَو
يسفنبجأالفأ:سابعلاهللاقف؟معايكتيرذنميتيرذىقلتاذام

اوعاطأاممهوعيطأو«اهومدقتتالواهومدقو‹اهوملعتالوشيرقنم

اهولعجاومكفايسأاوذخمث‹مكيلعمهلةعاطالف‹هوصعاذإف‹هللا

اوشیعفالِإَو«مهءارضخاوديبتیتحاهبمهوبرضاو‹مكقتاوعىلع
.ها.۲ر"لاحءوسبينوقلتىتح.نيئارحنيدادفمهتحت

٠هةل

e

اهيفمكُحْلانإف‹مهلاومأتويبوكولملانئازخيفمكُحلاامأو

مل‹فورعمءيشبنوكتنأالإ‹نيملسُمْلالاومأتويبيفمكُحْلاك
وهامنإف‹مهمهبهذمليبسالو‹نيدشارلاءافلخلاليبسهيفاوكلسي

نيعلابهاذنوكينأالإ‹هلهأىلعدودرموهف,ةملظموبصغ

كولمْلامايأيف نيملسُملالام-لامّلاتيبنيادنمو«هليبسلىضمو
لامتيبنمهلامهلف هنيبومهنيبليحوأ‹هوعنموهولطمف.ةملظلا

٠نيملسُملالامتيبيفةدعنمدحألناكامو,هذخأىلعنيملسُمْلا
‹كلذقحتسينممهلةحلصمهآرنإ‹كلذبءافولانيملسُمْلاريمألف

مورلانممهودعنيبوكولمْلاءالؤهنيبحلصلكو«هلرايخلافلرو
.قحلملارظنا(۲).قحلملارظنا(۱)

 

 



مهيلإذبنيلف«ةنايخمهنماوفاخينأالإ«مهحلصىلعمهف«مهريغو
لازىتحاهبمهوغورف‹ةالولاىلعكولمللقحلكو«ءاوسىلع
ىلعهيفمكُحلاءاضمإكلذيفنينمْؤُمْلاريمألنإف‹كولملاناطلُس
.ةيزجلانمو‹جارخلانممهيلعامةمذلالهألطعنإو«ههجو

نإو٠كلذكولملامهلتغوسنأالإ‹كلذبمهذخأنانإف‹ةدعنينس

مهذخأنالانإف‹انيلعاوتأف‹اندالبريغةديعبدالبيفةمذلالهأباغ

دالبلاكلتءاوس«ةلماكةنساندالبيفاوثكماذإًالِإ‹ءازجلانمءيشب

دالبلاكلتلهأمهلعاطنإ«مالسإدالبوأكرشدالباهنماوءاجيتلا

الو‹كرشلادالبالخامنينسلاكلتةدعءازجلاانذخأالإَواهب

‹ةيزجلاوأ«رشعلااوطعأمهنأاوعدانإف‹دحاوماعلالإمهلاومأرشعن

ىلعمهلو٠فالخلالهألوأ«اهنماوءاجيتلادالبلاكلتلهأضعب
مهرشعنو‹جارخلاوأءازجلاكلتمهنعطحنانإف‹تاواربكلذ

سئانكلانمكولملامايأهوثدحأامو‹انيلعهيفاوزاجيذلاانماعل

هانحزاملظنعو‹هانكرتنذِإىلعاوناکنإو«هانمدهیشّرلابعيبلاو

ىلإاورباصوكولملاهنممهعنموهودأنإو مالسإلابةمذلالهأمهنإو

ىلعاودامتنإو‹كلذليبسفاوملسأنإءيشمهنمانيلعسيلف‹انمايأ
نبجاجحلامايأيفمهنأكلذو«ءيشمهنمانيلعسيلف‹هيلعمهام
‹مالسإلانممهوعنمف‹مهضعبملسأفةالولامهيلعتراج‹فسوي
مهنمانعزتنإ‹ةمذلالهأملسأنإو‹نيملسُمْلالامتيبعيضيالكل

نإو‹جارخلاوءازجلامهنعانططحو‹مهناريجىلعاهانددرو‹ءيفلا
هيفهيلعوهلاموملسأنمف‹ءيفدالبالحلصدالبمهدالبتناك

۱۲۲



نماهارتشإنمو«هتوخألاهملسينأدارأنأالإ رشعلاوحلصلا

‹هسفنلذينأملسُمليغبنيالو‹كلذلثممهيلعناك‹نيملسُملا
عيبلاوسئانكلااونبنإو«كلذنمدعسنبثيللالاومألجنأركذو

ديىلعناكنإامأو‹اهايإومهانكرت‹مهيلعانرهظوكولملارمأب
‹اهمايأيفمئانغلاكولملاتفطصإنإو‹اهنممهانعتم‹ناطلّسلا

مهانكرت‹نيملسُمْلالامتيبىلإاهودرو‹ماهسلااهيفاولطعو
‹ماهسلاىلعاهانيرجأ‹رمأباهيفاوضقيملةمئاقناكنإو‹مهلعفو
‹هونيفوأمهرمأفلاخوأ يصاعملالمعنمعيمجلاومألاباوبقاعنإو
ةمئاقيهو‹لاومألاو‹نمدلاو‹راقعلاو‹رايدلامهنماوعزتناو

انيلعسيلو‹هلاهوطعأنمدييفوأ‹نيملسُمْلالامتيبيفاهنايعأب
نإو.فرصتيملوأفرصت‹هيفرظنلاالو‹اذهنمءيشحالصإ

ةمذلالهأنيبومهنيبملاظموأ‹ءردغوأ‹دهعضقنمهنيبناك

‹اومرتجإامدقعلحنو‹اودسفأامكلذنمحلصنانإف‹نيبراحُمْلاو

ةمذلالهأنموأ‹مالسإلالهأنم‹ردفلاوأ‹ضقنلاناكءاوس

عنتمإنمو‹هلهأومالسإلامكحهيلعانيرجأعنتمإنمف‹نيبراحُمْلاو
ىلعاوبلغتنيذلامهف‹ةروجلانيطالسلاامأو‹هانبراحوهانلتاق

اولطعو‹هبنولمعيالو«هيلإنوعديالو‹ًاعرشنوعارُيال‹سانلا
ةيضقألابنولبتهيالو‹تاجارخلاو‹روشعلاو‹تاقدصلاو«ةاكرلا
مهسفنألاوعرشو٠تاصاصقلاودودحملاةماقايالو‹تاموكحلاو

اونبو‹روصقلااوديشو‹عئارشلاقئارطفالخ,مهكلمةماقإيفقرط

اولمعتساو‹نادلبلاىلعنوريغيو‹ناوعألاوسرحْلاباهونصحورودلا
- ۱۲۳



‹تافكلاوناوعألااوذختاو‹تالابقلاومراغملا‹لاومألاعيجيف

‹روتسلاوفزاعملاو‹«ريرحلاسابلو‹رومخلابرشاورهظأو
."ليلدلا"نمهأ.رومألاعيمجيفروجلاو

‹روهظلا:يهو‹نيدلاكلاسمذئنيحنوملسُمْلالمعتساف
‹قيدصلاركبيبأرمأك:روهظلاف؛نامتكلاو‹ءارشلاو‹عافدلاو

-قختلابلاط”يدنكلاىيحينبهللادبعو‹باطخلانبرمو
اذهيمسو,نيملسُملاةمئأنممهريغو‹دوعسمنبادنلجلاو
:لم‹رهاظلامامإلابلإ‹ماقتالومتالدودحلانأل‹روهظلاب

.اهوحنو‹مجرلاو‹عطقلا

لاوحألا:يهو.هقرط:يأ‹نيدلاكلاسمنوملسُمْلالمعتساف

ىلعبجاولا‹ركَنُمْلانعيهنلاو‹فورعملابرمألااهيلعبترتييلا
لصألاوهو:روهظلا؛لاوحألاكلتيهو‹ناكمإلاعمفلكم
نوملسُمْلانوكينأبكلذو‹8هللالوسرىفوتهيلعو«هبرومأملا
:عافدلاو؛ةدعوًاددع,هيلإنوجاتحيامعيمجيف‹مهودعفصنك

‹مهدصقاذإودعلالاتقدنعهنومدقي‹مامإىلعسانلاعمتجينأيهو

هتمامإلوزتو:ليق؛هتعاطمهيلعنأامك.مهتحيصنهيلعبجتو

-طوحألاوهو-عفدللرارمتسإلاىلعهبصن:حيحصلاو‹لاتقلالاوزب

.نيعلاضورفنمعافدلاو‹ةتغبودعلاموجهنكميذإ

وه:داهجلايهجونم:يأ‹يناثلاهجولا:يليلخلامامإلالاق

واعمُهَلليواوفانياملعَلَو»:ىاعتهلوقيفروكذملاعافدللا
١٤۱۲-



‹بترهرخأتلةيآلايفعافدلارخأف٠راوُعفداوأهللاليبَسيفاوا

تاضرملضحملاداهجلاو‹مئاهبلاهلمعتستامبرةرورضعافدلاف

.هللاءادعأتبكو.هللا

‹ريقفلاو‹ينغلاىلعهعفدبجوءدلبلاودعلايشغاذإ:لاقىتح

‹ءافوهلنكيملولو‹نويدملاودبعلايفلوقىلع‹دبعلاو«رحلاو

ةنجلانوملسُمْلايرتشينأ:وهو‹رصقلاودمّلابءارشلاو

قالطإنإف,هللاهوعيبينأوأ‹رانلانممهسفنأاورتشيوأ‹مهسفنأب
ىلعءارشلا يفداهجلاىلإنوملسُمْلاجرخُينأ:وهو‹زئاجعيبلاىلع

.ادعاصفالجرنيعبرأ

نم‹دودمموروصقمءارشلاو:"عضولاشماه"يفةتسوبألاق
اوعيابمهنأدارملاو‹ءارشلاوعيبلاىلعقلطُي؛دادضألاءامسأ

ةَسفنيرشَينمسالانول:ىلاعتهللالاق‹هتنجبٍهلِلمهسفنأ

هللاتإ:ىلاعتهللالاقو«اهعيبي:يأ«ر4هللاتاّضرَمءاغبا

.سرهپةَنَجْلامهلأبمّهْلاَومأومُهَسُفنََنِنِموُمْلانمیرتشا

.يرتشُمْلامظعب:ءايشأةئالثبفرعتةعلسلاةسافن:مهضعبلاق
ءايشألايرتشيالو‹ءاارشلاةداعلايفرشابيالردقلاميظعلانأل

نأل‹لالدلاةلالجبفرعتو‹اهءارشهيلإبسنالو«هسفنبةسيسخلا

cs

.۷٠۲:ةرقبلاةروس(۲).۱۷٦۱:نارمعلآةروس(۱)

.١۱۱:ةبوتلاةروس(۳)
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‹نمثلامظعبفرعتو؛ةريقحْلاءايشألاىلعيمسيالريبكلالالدلا

ءادهُشلاسوفنلإرظناف؛ريطخلانمثلاهيفعفدُيالريقحلاءيشلانأل
لعجو‹العوالجهسفنبىلاعتوهناحبساهارتشإفيك‹نيدهاجُمْلاو

برراوجيفةنجلااهنمثلعجو‹نيعجأهقلخفرشأاهيلعراسمسلا
هيلإلصيملًالضفو‹مهريغهلنيملًافرشاذهبكيهانو‹نِيمَّلاَعل
.مهاوس

عيبلاهيلععقيملسوفن:ةثالثسوفشنلا:نيفراعلاضعبلاق

‹اهتماركلعيبلااهيلععقوسوفنو؛نيرفاكلاسوفن:يهو‹اهتساسخل
:يهو‹اهتمرخلعيبلاهيلععقيملسوفنو؛نينمؤملاسوفن:يهو
.ءايبنألاسوفن

٠ةذفيطل
ل

 

َنيِنِمْوُمْلانمىّرتشالل:هنأبهناحبسهللاربخأامل:مهضعبلاق

لاق؟عيبلااذهيفنمثلاامانبر:اولاقمهنأكفىهَلاَومَأَومهس
هذهبملسنفيكفانبر:اولاقمهنأكف4ةنجلامهناب: ىلاعتهللا

هللاليبَسيفنواا:ىلاعتهللالاق؟عيبلااهيلععقويتلاةعلسلا
متیفوو‹ةعلسلامتملسدقف‹كلذمتلعفاذإف‹هر4ولقينولتقي

انبر:اولاقمهنأكفةنجلامكلتبجوو‹ةقفصلاهذهيفمكمزلامي

دقو«كديبعىلعهبمعتتامبكتكئالمدهشتنأءكلضفةنستضم

ةباتكبترمأو‹4متعيابتاذِإاوُدهشأول:زيزعلاكباتِكيفتلق

.١١۱:ةبوتلاةروس()
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:ىلاعتهللالاقف؟عيبلااذهيفدهشنمف«نيعيابتُمْلانيبقئاثولا

يدابعايمتناف«ىر€نَأرَقلاَوليجنإلاوةاروتلايفاقَحِهيلَعادعولي
دهشأدقف‹نيدهاشبنوقثتو‹قئاثوثالثهذهف‹ةدحاوةقيثوبنوقثت

. o A . é
مهنأكف.ىصحتالةمألك.ممأثالثمهومهيلعاهتلزنأنميلع

› لعفت.امعلأستالو‹ءاشتامتبثتو‹ءاشتاموحمتتنأانبر:اولاق

: ىلاعتوهناحبسلاقف؟نيبئاخنمثلاىلععجرتف‹اذهاوحمتاميرف

مث(ينمهدعبىفوأدحأال:يأ٠»ر4هللانِهدهعبىفوَأنَمَول

اصقنو‹نارسخلاهبحاصلنيبتاذإ‹مدنلاهبقعيامعيبلانمناكامل

حبرلانمهيفرهظيامب«رورسلاوحرفلاهبقعيامهنمو‹نمثلايئ

يذلامكعباورشبتسافل:هناحبسلاق‹ءافولانسخو«ةطبغلاو

ىلعيبارعألارماملكلذلو‹ر4ميِظَعلارولاوُهَكِلَذَوهبمعا

َنيمْوُمْلانمىرتشاهللانإ:ةيآلاهذهارقيوهو‹كيبا

: لاق؟اذهنممالک:لاقف‹)4ةنجلاهَلنأمُهَلاومَأومُهَسفنأ

ىلإجرخف4هليقتسنالوهليقنال.‹حبرُمهللاويب:لاق‹هللامالک

. هأ.دهشتسافودعلا

‹ربصلاىلعضرحتلانمهيفامل‹هلوطعماذهتركذامنإو

‹همتكي«رمألامتكردصموه:نامتكلاو؛هللاليبسيفداهجلاىلع

وأ‹هللانيدىلعنوبذعينوملسُمْلاناكاذإامقلطي‹ًانامتك

ىلعقلطيو‹هنمنوعنميوأ‹مهبهذمىلعنوبذعيوأ,هنمنوعنمي
دحاوغلبيملولو‹هنمنوعنميالو‹كلذىلعنوبذعيالاوناكاذإام

.١۱۱٠:ةبوتلاةروس(۲).۲٢۲:ةرقبلاةروس(١)
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يفنيملسُمْلالاحو‹ةرجهلالبقكعهللالوسرلاحوهو‹روهظلا
.(فرصتب)ةمئألابطقمالكهأ.نامزلارخآ

5هللالوسرلاحوهو:يأ«رمغو«ركبيبأرمأك:روهظلاف
‹ركبوبأانديسهرثأىفتقإمث‹ىلاعتهللاهضبقنأىلإ‹هترجهدعب

مالكلامدقتدقو‹(امهنعهللايضرر)باطخلانبرمُغيناثلاةفيلخلاو

دحأوُه(قحلابلاطب:بَقلُمْلا)يدبكلاىيحينبهللادبعكو؛امهيلع
لاق,ادباعادهتجُمناکو«تومرضحنمناک«ةيواعمنبرمُغينب

‹ىرقلايداوكليخنغلبتلونكلمتل:هيلإرظنلاةلاطإدعب«لجرهل
.جرفلاوبأهلاق

هریغلاوةميركيبأنب ملسمةديبغيبأىلإبتكو:لاقیتح

تعطتسانإ:هيلإاوبتكفجورخلايفمهرواشي«ةرصبلابةيضابألانم

؛لضفأحلاصلالمعلابةردامْلانإف‹لعفافًادحاوامويميقتالأ

‹ةبقغنبجلبو٠يدزألافوعنبراتخُمْلاةزهوبأهيلإصخشو:لاق
:هباحصأنمبتكبهوتأو‹جورخلابهوئحف.ةيضابألانملاجريف

اعدف:لاق؛حلاصلامكفلسباودتقاو‹اوردغتالو‹اولغتالفمتجرخاذإ
نبميهاريإتومرضحىلعو‹ةرامإلاراداودصقف‹هوعيابفهباحصأ

عماقأو,هوقلطأفامويهوسبحف«‹هلبج تومرضحبىيحينبهللادبع

هباحصأنمناكنمىلإبصكفقحلابلاط:هومسو«هعمجرثكو

‹ةئامونيرشعوعستةنسءاعنصىلإهجوتو‹مكيلعمداقينأ‹ءاعنصب
يفةيضابألاديريجرخف هريسمدمحمنبناورملماعغلبو«نيفلأيف
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نمابيرقییحينبهللادبعهيقلف«ةريثكعمجو‹ةدعو«رهاظحالس
‹مهلتاقوىباقاليلجراوخلالتاقتالريمألااَسانلالاقف‹ليللا
ركسعمث‹امويماقأف‹ءاعنصىلإمزهناو‹اریثكهباحصأنماولتقف

وکسعنمنیلیمىلعلزنفییحينبهللادبعلبقاف‹ءاعنصنمًابيرق
مهنيبتناكف,فالآةئالثيفضيفلانبديزيمهيلإهجوف‹مساقلا

:ديزيلاقف‹یبأف.مهتايبيئهنذأتسافمساقلاىلإديزيعجرف«ةشوانم
عممهافاوف‹ىيحينبهللادبعلبقأمث«كنمغيلمهتيبتملنإهّللاو
بكرف‹يلصُيمساقلاو‹قدنخلاىلعسانلامهلتاقف‹رجفلاعولط

نبةهربأدارأف‹ءاعنصلهأمزهنإف‹فسوينبتلصلامهلتاقو

هربخأفمساقلاديزيعبتاو‹ىيحيدنبهللادبعهعنمفمهعابتإحابصلا

:مساقلالاقف‹ربخلا

يتامملبقتانيأودنهلابوانقلابندوذألهيرعشتيلالأ

تاوهللاعطقيوبرضونمطب امهيلكنئراحلانحبصألهو
‹ةمرنبكاحضلاسبحف‹ءاعنصىيحينبهللادبعلخدمث

:لاقو‹امهلسرأمث‹لاومألاونئازخلازرحأوةلبجنبميهاربإو
‹امتئشنإاميقأف‹امكيلعالو‹ةماعلانمامكيلعافوخامكتسبح

هللادمحف‹نميلاىلعهءاليتسإدعبهللادبعسانلابطخو«اجرخف

هيبنةنُسو‹هللاباعكىلإاوعدنانإ:لاقمٽ؛8هيبنىلعىلصو

آرُلاوءانةيكلاو«انينًاادمحمو«اسيدمالسإلاءا

.هتبطخخلإ...انمامإ
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يفكشنمو.رفاکوهفقرسنمو‹رفاکوهفینزنم:لاقیتح
امیفلدعو‹دعواميفقداصهنأدهشنو:لاقىتح؛رفاكوهفهرفك

ءادأو‹دعولاوديعولابنيقيلاو‹برلاديحوتىلإاوعدن«مكح

ةيالولهألةيالولاو‹ركُمْلانعيهنلاوفورعملابرمألاو.ضئارفلا

.خلإ...هللاءادعألةوادعلاو‹هللا

‹مهيفةريسلاننسحّي‹ارُهشأءاعنصبهللادبعماقأو:لاقیتح

لكنمةارشلاهتتآو‹هعمجرثكف‹سانلانعفكيو‹مهلهبناجنيليو
نبةهربأو,ةبقُغنبجلبو«ةزهابأهجوف‹جحاتقوناكو«بناج
ردصاذإةكمبميقُينأهرمأو‹سرافةئامعستيفةكمىلإ‹حابصلا

اهيلعو‹ةيورتلامويةكماومدقف‹ماشلاىلإ‹اجلبهجويو‹سالا

هنيبتناكفمهلاتقهركف«كلملادبعنبناميلُسنبدحاولادبع

ىلإلوألارفنلايفدحاولادبعبرهمث‹ريخألارفنلاىلإةنداهُممهنيبو
:لاق؛اهبماقأو‹برحريغنمةكمهباحصأوجلبلخدف,ةنيدملا

‹مهتايطعيفدازو‹سانلاىلعبرضو«ناويدلابدحاولادبعىعدو
اديدقاولزنف«نامثُغنبورمعنبهللادبعنبزيزعلادبعمهبجرخو
ىلعةلتقملاتناكف«مهيلعاوجرخدقموقلاالإمهعريملفالي

ىلإدحاولادبعبتكف‹ةكوشلامهبوسانلارثكأاوناكمهوشیرق

نبزيزعلادبعىلإناورمبتكف‹ةكمنعهجورخنمرذتعي‹ناورم

فالآةينامثهجوف‹ةكمىلإشيجلاهيجوتبهرمأي‹زيزعلادبعنبرم
لهألابقإةزمحابأغلبامّلو‹راصنألاونيرجاهمْلاءانبأنملجر
‹مهيلإصخشو‹حابصلانبةهربأةكمىلعفلختسإ‹هيلإةنيدملا
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لاق«مهحبصيتلاةليللاناكاملو‹ةبقغنبجلبهتمدقُمىلعو

.نيديعيذلحبصلاحضودقودغمكموقوقالمكنهباحصأل

‹ربصلاىلعمكسفنأاونطوو«نآرقلاةوالتو‹هللارکذاورثکأف

هللامهركذف‹ابكارنيثالثيفمهاتأف«اجلبةزمحوبأمهيلإلسرأو
مكُحْلايفراجنمىلعرسنانلیبساولخ:مهللاقف«اوفكينأمهلأسو
مكيلخن:اولاقو‹ةنيدملالهأمهمتشف‹مكلاتقديرنالانإف‹مكيلع

انجرخامنإ:جراوخلاتلاقف‹هللاءادعأايضرألايفنودسفت

‹التاقنمالإلتاقنالو«ضرألايفدسفنلال‹داسفلالهأفكل
نولوقتام:زيزعلادبعهللاقف‹قحالهأاونواعو«ملسلايفاولخداف
لاقف‹مهبدتقُمانأو‹يلبقنوملسُمْلاهنمءيرب:هللاقف؟نامثُعيف

يبأىلإعجرف«فيسلاالإمكنيبواننيبسيلف«كباحصأىلإعجرا:هل
‹مهوعقاوف‹لانقلابمكوءدبيىتحمهولتاقتال:لاقف‹هربخأفةزهج

الجرحرجفمهسبةزمحيبأركسعيفةنيدملالهأنملجريمرف
٠ضعبلمهضعبتبثف‹مهيلعاولمحف‹مهلاتقلحنآلا:ةزمحوبألاقف

‹اليلقمهولتاقفمهيلعاوركمث‹مهوعبتيملفةنيدملالهأفشكنإمث

مهمزهفةزمحوبأمهلتاقف‹ةشلااوركىتحاودعبيملف‹اومزهنإمث
‹ربدملالتقافموقلاعبتا:نيصحانبالاقف,ةيقابمهنمقبتملةميزه

ال:ةزمحوبألاقف‹هركتامءالؤهنمتيأرلادغماشلالهأكءاجولف

نيثالثونيتئامونيفلأديدقىلتقتغلبو:لاق؛انفلسةريسفلاخأ
ناکو.ةكمىلإةزهحوبأعجرو«برحريغبةنيدملاجلبلخدو«الجر

دحاولادبعىضمو«ةقارُسلآنم,هللادبعنبركبوبأهتطرشىلع
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.يناهبصألاجرفلايبأنمهأ.ربنملاةزمحوبأيقرف‹ماشلاىلإ

.ةلاطاإلاىلإةجاحالف‹نورمهلتقمربخاذكو‹ةروهشمهبطخو

دهشتساو‹ةئامونيرشعوعستةنسعيوب‹دوعسمنبىدنلجلاو
ةدُممايألاضعبورهشوناتنسف«ةئامونيئالثوىدحإةنس(هّللاهرز
‹لئاضفلاورثآملاوبأ,لحالحلا‹لطبلاءلداعلامامإلاوهو«هتفالخ
نبديعسلدعلامامإلاىلعهايإضعبليضفتو‹ًافرشوًالضفهبكيهانو

مامإللامعم«(ًاعيجمهيلعهللاةمحر)بوبحمنبدمحمنبهللادبع

مامإلاو‹اديهشتامهنأو‹عرولاو‹ملعلاو‹لضفلانمديعس
ناكهنأ:ليق‹نامُكبةمامالاهلدقعنملوأ.هللاهجر)ىدنلجلا

رهشأهايازمو؛اجننميفاجنف‹هللاهجر)راتخُمْلاةزهحيبأةارشنم

ينبهمعينبهلقالإلضفلانمهلنكيملول«ملغىلعراننم

.ةروهشممهعمهتيضقو‹ىدنلجلا

نمءحافسلاهللادبعيلوامل:"ةمغلافشك"بحاصلاق

ذئموينامُغو‹قارعلاىلعروصنملارفعجابأهاخأىلو«سابعلاينب

‹يئانهلاحانجنبدمحمنامىلعروصنمالوف‹مهيديأتحت
نبىدنلجلااومدقينأىلعةيضابألايأرعمتجاو«ةريسلانسحأف

نمةمئألاةريسو‹ايهلوسروهللاةعاطىلعهوعيابف‹امامإدوعسم

هيلعجرخنأثبليملف‹ةريسلانسح«ًالضافًالدعناكف,هلبق
جرخأ‹نامنابيشلصواملف‹نابيشلابلاطحافسلاناكو«نابيش

نبىيحيو«ًالضافامِلاَعناكو«يناسارخلاةيطعنبلالهمامإلاهيلإ
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نيملسُمْلانيباذهىيحيلضفناكو.نيملسُمْلانمةعامجيفحيجن
نإمهللا:لاقهنأكلذو؛هئاعُدىلعنيقيرفلانمأف«اعدف‹ارهاش
ينلعجاف‹هبكاقلننأبحتو‹هاضرتيذلانيدلاىلعاننأملعتتنك

لصجاو«هباحصأنمليتقلوأنابيشلعجامث‹يباحصأنمليتقلوأ
يذلانيدلاىلعهباحصأونابيشنأملعتتنكنإو‹مهيلعةرئادلا

مث‹هباحصأنمليتقلوأنابيشلعجاف‹هبىتؤينأبحتو‹هاضرت

فحازتف‹انيلعةرئادلالعجامث‹يباحصأنمليتقلوأينلعجا

لوأىيحيناكف‹مهنملكىيحيءاعُدىلعَنمآنأدعبناقيرفلا

قرفتو‹هباحصأنمليتقلوأنابيشناكمث‹هباحصأنمليتق

ابلاطحافسلادنعنمةميزخنبمزاحلصومث‹نابيشباحصأ
نابيشفيسبةفيلخلاىلإعجرأنأديرأ:مامإلللاقف‹نابيشل

الو‹ةنهادملامامإللنوملسُملاريملف«هتعاطيفمكنأو«همتاخو

لتاقف‹كلذلمزاحبضفف‹هثراولةنامأهنأل‹نابيشفيسميلست

لالهلاقفءةيطعنبلالههملاَعومامإلاالإمهنمقبيملف‹نيملسمأا

مدقتف‹كدعبىقبأالنأيلعكلو‹يمامإنكف‹يمامإتنأ:مامإلل

موقهنمبجعتيناكف‹لالهمدقتمث«هللاهحر)دهشتسافمامأإلا

هأ.(ىلاعتهللاهجر)هولتقیتحهيلعاولاتحاف‹هوفرعیتح«مزاح

نإف6هبارضأوثراولالئم:يأ(نيملسُمْلاةمئأنممهريغو

‹رمألاماقتسإىتح‹ةربابجلالتاقدقو‹ايراشامامإناكثراولامامإلا

.نيدلازعو
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:(َظ)ناهبنوبأيديسةمالعلالاق

لحالحلطبلداعمامإبعكنبثراولثميلنمف
لئالغلالدعلانماورشندقفانهملاوكلاملجنتلصو

هللادبعنبدمحمهخيشووهاهيلعدراوت‹ةليوطةديصقهذهو
:يأ‹روهظلاب:لاحلا:يأ‹اذهيِمْسَو‹ةمئألاركذيف‹يرشفلا

ةبوقعاعرشو.عنماةغللايفوه«‹دحعمجدودحلانأل‹هنايبمدقتمْلا

هنمف‹هعاونألةاعارُمهعمجامنإو‹صوصخمبنذىلعةصوصخم

هنوكلاح‹نصحملاينازلايفلتقلاف‹عطقهنمو«برضهنمو‹لتق
نعدترَملايفو؛توميىتحةراجحلابمجريهنإف‹القاع‹اغلاب‹ارُخ

لتقلهو‹لتقاذإقيرطلاعطاقيفو-رمامك-فيسلابلتقي‹مالسإلا
؛نالوق؟امأدحْلابىمسُي‹اصاصقلوتقملاو‹الساكتةالصلاكرات

رمخلابراشو‹ةدلجةئامدلجُي‹ركبلاينازلاف«برضلاامأو
امأو؛رحلادلجفصندلجُيدبعلاو‹ةدلجنينامثنادلجُيفذاقلاو

نمهنيميعطقت‹زرحنمادعاصفمهاردةعبرأقراسلايفف‹عطقلا

ملوبلسنإ‹ليبسلاعطاقيفو«هلحميفررقُموهامك«غسرلا
ملو‹لتقيملو‹قيرطلاعطقولف.فالخنمهلجروهديعطقت‹لتقي
:يأ‹ماقتالو‹مامإلابةطورشماهنأل:يأ«متتال«رّرُغ«بلسي
لاق؛لوقلاضعبىلعمهلزاجنإو‹اهمايقةعامجلاىلعبجيال

هاور‹"مامإلل‹ةاكزلاو«ةعمُجْلاو«دودحلا":$6هللالوسر
٠ءاضقلاةيلوتو‹داهجلاىلعةيعرلاربج-اذكو‹هتماقتسإيفديعسوبأ

.كلذريغو
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عقدو«رولاعقدمامإلابصنيفنأ:*فقاوملا*يفلاق
بصنيفنأهنايب‹اعامجإهيلعاوردقاذإ‹دابعلاىلعبجاوررضلا

عرشاميفعراشلادوصقمنأ‹ةرورضلابراقُياملعملعنانأو‹مامإلا

راعشراهظإو‹تاصاقمْلاو‹داهجلاو‹تاحكانُملاو٠تالماعُمْلانم

اشاعمقلخلاىلعةدئاعحلاصميهامنإ‹تاعمُجلاودايعألايفعرشلا
هيلإنوعجري‹عراشلالبقنمنوكيمامايالإمتتالكلذو«ًاداعمو

امهنيبامو‹ءارآلاتتشتو.ءاوهألافالتخإعممهنأل‹مهلنعياميف
عزاسلاىلإكلذيضفيف«ضعبلمهضعبداقنياملق«ءانحشلانم

نافلاوةبرجتلاهلدهشيو‹اعيجمهكالهىلإىدأامبرو«بئاوتلاو
.هأ.ةالولاتومدنعةمئاقلا

نيركُمْلاةقحُمْلاةقرفلا‹ةمكحملامامإ«بهونباك:عافدلاو
هللاناوضر)نيملسُمْلانمهعمنموهناورهنلابدهشتساف‹ميكحتلا

نبهللادبعوُه:بهونباو؛مالكلاهيلعمدقتعافدلاو؛(مهيلع

:دربملالاق؛هتدابعةرثكل‹تانفثلايذب:بَقلُمْلايدزألابهو

-هيلعمالكلامدقتو ةعاجشو‹مهفو‹يأراذبهونبهللادبعناك

عتتمإهنأو‹يبسارلابهونباىلعمهعاججإيففلتخيملو:لاق

:لاق؛موقلامامإناكف«هبالإاوعنقيملف‹هريغىلإًاموأو‹مهيلع

:نادعملوقل‹يدايألانادعماولخو‹هيلإاوئجلامنإو

مالسميقملارحلاىلعسيلوايراشهللاعيابنمىلعمالس

:لاق‹دعقلانمتأربكنأل‹تفلاخكنإ:اولاقو‹هنماؤربتف
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ةيصعملايذنمو‹بذاكلانمنوأربتيمهفانصأعيجيفجراوخلاو
.هأ.ةرهاظلا

ءاهفُسلااولاويملثيح4ريبكلمهمرجنإيرمعل:تلق

امةيوشحلاوةئجرملادنعمهمرجلجأننمو‹هللايصاعمبنيحجبتما

لوألانمزلايفمهجورخامأو:لاقثيح«هللميفيناتسرهشلاهركذ

ريغيفةمامإلااوزوجذإ‹ةمامإلايفمهتعدب:امهدحأ:نيرمأىلع

ذإ‹ميكحتلايفيلعًاطخأ:اولاقمهنأ:ةيناثلاةعدبلاو:لاق؛شیرق

:نيهجونميِلَعىّلَعاوبذكوءِالإمكُحال«لاجرلامكح
مهمهنأل‹ًاقدصكلذسيلو‹لاجرلامكحهنأ:ميكحتلايفامهدحأ

ناف‹زئاجلاجرلاميكحتنأ:يناثلاو؛ميكحتلاىلعهولنيذلا

.هأ.لاجرمهو‹ةلأسملاهذهيفنومكاحلامهموقلا

‹ةيرعشألاكلذبتدرفنإدقف‹شيرُفيفةماماإلانوكامأف:تلق
ىلعهولمجنيذلامه:هلوقامأو؛اهعضوميفةمامإلايفانملكتدقو

هناف«يمشيهلارجحنبالوقىلإاوحاترإهبزحووههتيلف‹ميكحتلا
نعمكتيهنتنكدق:يلعلاقف‹نامكحلافلتخإنيح:لاق
لب:هللاقو‹مالكلاهيلعظلغأفيفهيلإماقف‹ينومتيصعفةموكحلا

يفيلعهلظلغاف‹هركتاماهيفناكاملتأربتامنإو«انترمأ

‹ابنذناكنإهللاو:لاقمٹ‹مالكلااذهوتنأام:هللاقف‹باوجلا

:اضيألاقو«روكشمميظعلهنأ‹ًانسحناكنإلو‹روفغمريغصلهنأ

يفنوكي":لوقييعهللالوسرتعمس:لاقيرعشألاىسوُمابأنأ

یسوُماباای:هلليقف‹"امهعبتانملاض«نالاضنامكحةمألاهذه
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.امهدحأنوكتنألرظنا

رمتسإامل:لاق‹حيحصدنسبيلعيوبأجرخأ:اضيألاقو

لاقف.لبجبهباحصأوةيواعممصتعإ‹نيفصبماشلالهأيفلتقلا

هللاوف‹حلصلاهلأساوفحصُملاّيلعللسرأ:صاعلانبورمهل
باعكمكنيبواننيب:يدانيانوهلمجبالجرهللسراف«مکیلعهدریال

هللاباتكىلإنوَعدُيباتكلانمبيعتاوتوأَننيِذلاىلإرتملأ»:هللا

.معن:لاقنرکنوضرعُممهومهسقيرَفىلوتيمتمُهنيَمُكحَ
انکو جراوخلاتءاجف«مكنمهبىوانإو‹هللاباعكمكنيبوانني

ريمأاي:اولاق«مهقتاوعىلعمهفايسأ-ءارشلا:ذويمهيمسن

اقف«منيواشيهلامكحيىحموقلاءالؤهلشمتل«نيسؤن
نأ‹ةيبيدحلاةصقبلدتسإو‹حلصلادرنعمهاهنف‹فينحنبلهس

ريخلاناكو‹ةباحصلانمنيريشكنودحلُصلاىلإلام‹8ييبللا

اوجرخ.حلصلادريفيلعمهلعمسيملاملو‹حلّصلايفريخلالك

.هأ.افلأرشعةعضباوتأف‹هيلإعوجرلامهدشانييلسرأف‹هيلع

هددرتعممث؟المابنذيها‹ةموكحلايفددرتايلعنأىرتلأ

دهشدقف‹ىسوموبأامأو‹مدقتواهلطخاسلاو‹اهبيضارلالق

امأو.‹"ةلالضلاهنأ":اهيفلاق$8هللالوسرنأهسفنىلع
اهيفاومكح‹لاجرمهوةلأسملايفاومكحمهنأ:هلوق.يناتسرهشلا ِ

ولجملو«هوريفتوأ«يلييحيغالالتقبلمك

نعتوكسلاو«هنمهفس.اوبذكمهنأ:هلوقو‹ةموكحملايفايأردحأل

.۲۳:نارمعلآةروس()
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:ليقامك‹ريخهيفسلا

توكسلاهتباجإنمريخفهبجتالفهيفسلاقطن

ةموكحمهكرتو‹هللامهميكحتلةمكحم:اومسةمكحملاامأ

:مهضعبلاق‹یسوُميبأوورمع

نافلتخمهللادبعوورمعوهمكحلزنأهللانأرتملأ

يفّيِلَعىلَعاوجرخنيذلامه:ةمكحملا:"فقاوملا"يفلاق
ةالصلهأاوناكلجرفلآرشعىنإمهو«هورفكوميكحتلا

يفهتالصمكدحأرقحي":ييبالاقمهيفو,مايصو

مهنامیازواجيالکلو«مهموصبنجيفهموصو«مهتالصبنج
£۱ر"مهيڦارت

ىلَب»:ىلاعتهلوقهبرنعغلبملاوهو«#8هللالوسرنأ:تلف
هناحبسلاقو‹ر4َنيِقَمْلاْبِحُيهللانُِفىقتاَودهبىفوأن

٠©4َنِيِسحُمْلارجعيلهللانافربصوتتينهنِإ»ا:ىلاعتو
مهيلَعفوَحالقوُماَقتسامثهللاانبَرواقَنيِذَلاثِإ>:للاعتهلوقو

‹مهلامعأعفرتالناب‹8فمهصخءالؤهمأ٠مرونرحبمهالو
تاعدتبُمنمالإاذهلهو‹مهيقارتزواجيالمهناميإنأىتح

يفهفلاخُيمث‹هّللانعغلبيهنأ‹,فلتخُملوقاذهنإف‹ةيوشحلا

.اثيدحنوهقفيالمهلاميرعشتيل هتمأضعب

.٩۷:نارمعلآةروس(۲).قحلملارظنا(١)

.۳٠:فاقحألاةروس(٤).۰٩:فسويةروس(۳)
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يهريغوشيفنمبصلنم:اول:ًاضيأ"فقاومأا*يفلاق
وألزعُينأبجوةريسلاريغنإو‹مامإوهفسانلانيباميفلدعو

‹مامإملاعلايفنوكيالنأاوزوجلب‹مامإلابصناوبجويملو‹لتقي
.هأ.ةريبكلابكترمو.ةباحصلارثكأونامثغاورفكو

يتأيس«خل...لدعومهريغوشيرقنمبصننم:هلوق:تلق
ةمكحملادرفتمللبءكلذىلإراشأظرباطخلانبرمنأ
. يتأيامك كلذب

لوسرباحصأبةوسأمهل‹خلإ...راجوةريسلاريغنإو:هلوقو

ىلعاومقنثیح‹مهريغو‹دوعسمنباوءرذوبأو‹رامع‹يهللا
.لذاخولتاقنيبةباحصلالكلب‹هنماؤربتونامثغ

بصناوبجويملو:هلوقو ‹باوجىلإجاتحييالاذه«مامإلابصن

نوكيالف.٠بهونبهللادبعاوعيابمهنأ:مهنعنولقانلامهمهنا

. تمدقتدقواطورشةمامإللاوطرشمهنكل.مهلعففلاخييمهلوق

دارأنإةريبكلابكترُمو‹ةباحصلارثكأونامثُعاورفك:هلوق

بهذمنمسيلو«ةقرازألابهذمكلذف,ةلملانمجورخلارفكلاب
ةعطاقلاصوصنلاتدرودقف‹ةمعنلارفكهبدارأنإو‹ةمكحملا

نمهريغامأو‹مهيفعذقيمل"فقاوملا"بحاصنأواذه,كلذب

:رعاشلالاقدقو‹مهبسيفةياغلااوغلبدقف‹ةعيشلاوةيوشحلا

اَداَسُحسانلاماللىرتالوةدسحماهاقلتنينارعلانإ
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دقو‹ةموكحلارمأيفاولخديملمهنأل,ةقحُملاةقرفلا:انلوفو

نيركُمْلا‹امهعبتُمونيمكحلايفهلوق‹8يهللالوسرتعمس

هعمنمووه.ناورهنلاباودهشتساف‹ ةرمريغاذهمدقت-ميكحتلا

.مهلتقمىلعمالكلامدقت‹(مهيلعهللاناوضر)نيملسُملانم

يفهلتبثو‹لصأىلعناكنم:(ْش)ديعسوبأمامإلالاق

نبيلعناكشالو‹هنععجرهنأحصيىتحهيلعوهف‹مكحءيش

نأرهاظلامكُحيفكشالو‹هلهأوقحللابرحاوناکهبزحوةيواعمو

دحأكرتسيلو‹رهاظلامكُحيفليبسلاكلذىلعاوتبثناورهنلالهأ

ىلعتباثلاناكولو.هلراضبهريغوأمامإنمقحلاليبسلسانلانم

٠عامجإلاهيلععقويذلاقحلاىلعتبثنمليبسفلاخنملكىلع
هلزوجيالو‹هاوعدلبقتال‹عدُمنيتلزنمیدحايلزانفلاخُملاو

رباكُمهميرحتبنيدياملكهتنُمامأو‹هئاعدإىلعقحُمْلاةبراحُم

.قحاليبسريغىلعبلغت
هعمحصامیفناورهنلالهألاتقيفاقحُميلعناكنإف:لاقىتح

حصينألبقةجحلالعقهنأل‹رهاظلابمكُحلايفلطبُمهنإف‹مهيلع

.اهلثمةجحبالإةجحلالوحتتنأزوجُيالو«اهلاوز

(َ)ناورهنلالهأليبسىلعىضمنملك:(هللاهجر)لاقمث
ملو‹ةمايقلامويىلإ‹«براحُموأ,ملاسُموأ‹دعاقوأ‹جراخنم
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‹ييبللاهيلعىضمامليبسىلعةمانلاةجحلاوهف‹لدبيملوريغ
ةعامجلاو‹(امهنعهللايضر)باطخلانبرمُغو‹قيدصلاركبوبأو
يلعهيلعلتاقامو‹نامثُعلاتقيفرادلامويهللاةجحمهنيذلا

امو‹نيفصمايأةيواعمهيلعاولتاقامو‹ريبزلاو‹ةحلطو.ةعامجلاو
ماكحألاو‹ةيضاقةجحلاف‹(هّللامهجر)ناورهنلالهأهيلعلتاق
فلاخنمنأو‹هماكحأيفضقانتالدحاوهليبسفهلكاذهنإ‹ةيضام

سيلو‹اذهىلععامجإلابىفكو‹قحللفلاخُموهفليبسلاكلذ
.رهظامبلإرومألانمءيشيفمكحننأانيلع

.هئاعدإيفعدمیوعدلوبقزوجيفيكو:هللاهمر)لاقمث

نمف؟ماكحألانمتبثامضقنيو‹مالسإلاججحنمةجحلطي
‹هقحنيبتسيىتحهاوعدلبقثالوءقحُلالهألمصخوهفةجحلافلاخ

.فذحعمهأ.ةريرسلايفهللانيدلًافلاخُمهيلعىَعدُمْلاناكولو

نمهوذحاذحنمو«ريدحنبسادرملالبيبأك:ةارشلاو

بيرقو«ِلِلالإمكُحًال:لاقنملوأوهو«ةورعهوخأو‹نيملسُمْلا
سابعلاوبألاق‹ريدحنبسادرم؛ةارشلاىنعممدقت؛فاحزلاو

:نيدهتجُمْلانمتناکو:سادرملالبيبأجورخببسيفدربملا
دیزنبكلامنبةلظنحنبعوبرينبمارحينبنمةأرمإيهو‹ءاجلبلا
نبةعيبرينبدحأ‹لالبوبأريدحنبسادرمناکو«ميمتنبةانم
‹هظفليفباوصلاريشك‹ادهتجُمناكو‹جراوخلاهمظعت‹ةلظنح
ةحرابلاتعمسينإ‹لالبابأاي:لاقف‹يبضلاهشرخنبناليغهيقلف

س١١٤۱



اهيلإىضمف‹ذخؤتساهبسحأو‹ءاجلبلاركذيدايزنبهللاديبُغريمألا
‹يرتتسافةيقتلايفنينمْؤُمّلاىلععسودقهللانإ:اهللاقف‹لالبوبأ
نإ:تلاقف‹كركذدقدينعلارابجلاهسفنىلعفرسُملااذهناف

هجوفيببسبناسنإتنعينأبحأامفانأامف‹يبيقشأوهففينذخأي

يفاهبيمرو«اهيلجرواهيديعطقف«اهبىتأف«دايزنبهللاديبُغاهيلإ
:اولاقف؟اذهام:لاقف‹نوعمتجُمسانلاولالبوبأرمف‹قوسلا

هذهل:هسفنللاقو‹هتيحلىلعضعمثرظنف«اهيلإجرعف‹ءاجلبلا
عبتهللاديبغنأمث‹سادرمايكنمايلاةيقبنعسفنبيطأ

هداهتجإةدشنجسلابحاصيأرف‹اسادرمسبحومهسبحفجراوخلا

كيلوأنأبحألينإوانسحابهذمىرأينإ:لاقف‹هقطنمةوالحو
:لاق؟ًيلِإجلدتأكتيبىلإاليلفرصتكتكرتنإتيأرفأ‹افورعم

‹مهلتقوجراوخلاسبحيفهللاديبجلو«هبكلذلعفيناكف‹معن

مجنينألبققافنلاعمقأ:لاقو‹ىبأوحلفجراوخلاضعبيفملكف

مويتاذناكاملف«عاريلاىلإرانلانمبولقللعرسأءالؤهمالكل

عنصأام:دايزنبالاقو«طرششلانمالجرجراوخلانملجرلتق

يفنمنلتقأل‹هلتاقباوكتفمهنملجرلتقبالجرترمأاملك‹ءالؤهب
یتأو‹لعفيناكامكهلزنمىلإًاسادرمناجسلاجرخاف«مهنميسبح
قتا٠:هلهأهللاقف‹عوجرللًايهترحسلايفناكاملف.‹ربخلااسادرم

ىقلألتنكامهللاوينإ:لاقف‹تلتفتعجرنإكنإفكسفنيفهلا
هيلعمزعامتملعدقينإ:لاقف‹ناجسلاىلإعجرف‹ارداغهللا

.تعجروتملعأ:لاقف‹كبحاص
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طقسفريعبلاجرهف‹هلًاريعبُءانهييبارعأبرماسادرمنأىورْيو
املف«هنذأيفأارقف«عرُصهنأيبارعألانظف«هيلعايشغمسادرم

يبسيل:سادرمهللاقف‹كنذأيفتأرق:يبارعألاهللاق‹قافأ

ةيآتركذف‹نارطقلانمجرهكريعبتيأرينكلو‹يلعهتفخام

؛ًادبأكقرافأالهللاومرجال:لاقف‹تيأرامينباصأفمنهجنارطق

٠ميكحتلاركنأو٠«بلاطيبأنبيلععمنيفصدهشدقسادرمناكو

يأرو«دايزنباسبحنمجرخاملف«اجننميفاجنورهنلادهشو
هنأ:هباحصأللاقف‹جورخلاىلعمزع‹ةارشلابلطيفدايزنبٌدج

‹مهماكحأانيلعيرجت‹نيملاظلاءالؤهنيبماقمْلاانعسيامهّللاو

‹ميظعلاذهىلعربصلانإهّللاو لضفللنيقرافُم‹لدعللنيبناجُم
الو‹مهنعذبتننانكلو‹ميظعلليبسلاةفاخإو‹قيرطلاديرجتنإو

ءاهزهباحصأهيلإعمتجاف‹انلتاقنمالإلتاقنالو‹افيسدرجن

.يميرصلاقلطنبسمهکو‹لجحنبثيرح:مهنم‹الجرنيڻالث
ىضماملف«اسادرممهرمأاولوف‹ىبأفاثيرحمهرمأاولوينأاودارأف

:هللاقف‹اقيدصهلناكو‹يراصنألاحابرنبهللادبعهيقل‹هباحصأب

نميباحصأنايدأوينيدببرهأنأديرأ:لاق؟ديرتنيأيخأاي

:لاق4ال:لاق؟دحأمكبملعأ:هللاقف‹ةروجللاءالؤهماكحأ

‹مكبىتؤُينأو‹معن:لاق؟ًاهوركميلعفاختوأ:لاق.عجراف

للتاقأالو‹ًادحأفيخأالو‹ًافيسدرجأالينإف«فختال:لاق

زمرهمارنيبءاموهو۽كسآلزنىحیضممثينلتاقنم

‹نيعبرألاهباحصأبراقدقو‹دايزنبإللمحيلامهبرمف‹ناجرأو
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ىلعيقابلادرو.‹هباحصأهتيطعأوهءاطعهنمذخأولاملاكلذطحف

ضعبلاقف‹انتايطعأانضبقامنإ:مكبحاصلاولوق:لاقو‹لسرلا
امك.ءيفلااذهبنوميقيمهنإ:لاق؟يقابلاعدتامىلعف:هباحصأ

يفراعشألالبيبألو‹ةالصلاىلعمهلتاقنالف‹ةالصلانوميقُي

:هلوقاهنمترتخإ‹جورخلا

اكلاهملابورحلاكلتيفضاخنموىقتلاوةهازنلايذبهونبادعبأ

اکلامونصحنبدیزاولتقدقوةمالسيجرأوأُءاقببحأ

اكََلوُأيقالأىتحىقنلايلبهويتريصبويتينملسبرايف

دیرنشیجیفانجرخ:لاقدایزنباباحصأنمالجرنأیورو

انبحاصف‹الجرنیئالثوةتسمهبنحناذإف‹كسآبانررمف‹ناسارخ
‹ايرزانلخددقيخأوانأتنكو؟متنأانلاتقلنودصاقأ:لالبوبأ

مكيلعو:سادرملاقف‹مكيلعمالسلا:لاقفهباببيخأفقوف

‹ناسارخديرنامنإ‹ال:لاق؟انلاتقلمتئجأ:يخأللاقف‹مالسلا

عورنالو«ضرألايفدسفنلجرختملانإ«مكيقلنمغلبأ:لاقف
ذخأنالو‹انلتاقنمالإلتاقنانسلو«ةملظلانمانبرهنكلو«ًادحأ

ةعرزنبملسأ‹معن:القدحأانلبدنأ‹انتايطعأالإءيفلانم

لاقف‹اذكواذكموي:انلق؟انيلإلصيهنورتىتمف:لاق‹يبالكلا

نبملسأهللاديبغزهجو«١ر ُليِكّولامعنَوهللااًبسَحل:لالبوبأ

سادرمباحصأماتتدقو‹نيفلأيفمهيلإههجو٠تقوعرسأيفةعرز
.۱۷۳:نارمعلآةروس(١)
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‹ملسأايهللاق3ا:لالبوبأحاص‹ملسأمهيلإراصاملف«الجرنيعبرأ

نأدير:لاق؟ديرتيذلاامف«ائيفنزجتحنالو«ًالاتقديرنالانإف

.مکلتقنإو:لاق؟التقياذإ:سادرملاق«دايزنباىلإمكدرأ

«نولطبُممکنإو‹قحُمهنابٍهلِلنيدأينإ:لاق؟انئامديفكرشتأ:لاق
٠مهدحأوهوةرجفلاعيطيوهوقحموهأ:لجحنبثيرحهبحاصف

لتقهنأتملعامأ‹مكخلايفروجُيو‹ءيفلابصخيو«ةنظلابلتقيو

مهاردهنطبيفتعضودقلو‹هتلتقدحأانأو‹ءاربةعبرأداعسنباب

ريغنمهباحصأووهمزهناف‹دحاولجرةلمحهيلعاولمحمث‹هعمتناك

نباىلعدرواملف,هذخأيداكدق‹جراوخلادحأدبعمناكو.لاتق

مزهتفنيفلأيفيضمتأكليو:لاقو‹اديدشًابضغهيلعبضغدايز

بح«ايحدايزنباينمذينئل:لوقيملسأناكو‹نيعبرأنمةلمحل

٠نايبصبرموأ«قوسلاىلإجرخاذإناكو«اتيمينحدمينأنميلا
یتح؛هذخدبعمای:هباوحاصامبرو‹كئارولالبوبأ:هباوحاص
كلذيفف‹هنعسانلااوفكينأطرشلارمأف‹دايزنباىلإكلذيكش

انيموسمقاتعلادرجلاىلإاوماقواولصاوحبصأاملف

انولَتَقُيلئاعجلااووذلظفمهيلعاولمحاوعمجتسااملف

انوغواريهيفليللاداوسمهاتأىتحمهمويةيقب

انييراهاولوموقلاأبمهوتأاملمهريصبلوقي
انوعبرأكسابمهمزهيومتمعزاميفنمؤُمافلأ
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انورصنيةريثكلاةئفلاىلعكشريغةليلقلاةئفلامه

‹رضخأنبدابعراتخاف‹سانلامهلدايزنبهللاديبغبدنمث

جوزرضخأناکو‹ينزاملاةمقلعنبدابع:َوُهَو«رضخأهوبأسيلو
لهأمعزيو‹مهلدهشف‹فالآةعبرأيفههجوف«هيلعبلغف«همأ
‹سرافضرأنم‹درجبارادنعاوحتتدقاوناكموقلانأ‹ملعلا
:لاليوبأهادانف‹ةعمُجْلاموييفمهءاقتلإناكو«دابعمهيلإراصف

ام:لاقف‹هيلإجرخفكرواحأنأديرأينإف‹دابعايّيلِإجرخأ

نبهللاديبُغريمألاىلإمكدرأف‹مكءافقأبذخآنأ:لاق؟يغبتيذلا

الانف«عجرتنأ:لاق؟وهامو:لاق؟كلذريغوأ:لاق‹دايز

الو«انيراحنمالإبراحتالو‹ًاملسُمرعذنالواليبسفيخن
هللاقف‹كلتلقامرمألا:دابعهللاقف‹انيامالإيبجن

؟دينعرابجىلإنيملسُملانمةئفدرتنألواحتأ:لجحنبثيرح

نبعاقعقلامدقو‹دبكلذنمامو‹هنملالضلابىلوأمتنأ:مهللاق
ام:لاق‹نيعمجلايأراملف‹جحلاديريناسارخنميلهابلاةيطع
عاقعقلاذخأف.برحلاتبشنو‹مهيلعلمحف«ةارشلا:اولاق؟اذه
٠كءادعأنمتسل:لاق؟تنأام:لاقف‹لالبوبأهبيتوأف‹اريسأ

‹دابعىلإعجرف.هقلطأف‹ترزعأوتلهجف‹جحللتمدقامنإو

:لوقيوهوةيناثمهيلعلمحمث‹هنأشنمحلصأف

طاشىلاباذهسيلاطاشنثعبيلعسيلومهلتاقأ

س١٤۱



طارصلاحضوىلعمهلمحأليرهمنييرورحلاىلعركأ

قلطنبسمھکو«يسودسلالجحنبثيرُحهيلعلمحف
موقلالزيملف‹لالبابأهبايتأيملو‹هالتقوهارسأف‹يميرصلا

اي:لالبوبأمهادانف‹ةعمجلامويةالصلاتقوءاجىتح‹نودلتجي

كل:اولاق‹اولصتويلصنىتحانوعداوف‹ةالصلاتقواذه‹موق

دابععرسأف‹ةالصلاىلإاودمعومهتحلسأبنوعمجأموقلايمرف٠كلذ

يفمئاقو«دجاسو«عكارنيبنممهف‹نوئطبمةيرورحلاو‹هعمنمو
‹نيعججأمهولتقف‹هعمنمودابعمهيلعلامىتح‹دعاقو‹ةالصلا

.لالبيبأسأربيتأف

‹هباحصأىلعدقعامل«لالبابأاسادرمنأ:ةارشلايورتو
اقحهيفنحنامناكنإمهللا:لاقو‹هيديعفر‹جورخلاىلعمزعو

.تيبلافجرف ةيآانرأف

نمالجرنأ:ملعلالهأيورف؛فقسلاعفتراف:نورخآلاقو
يفهبغريو‹ةيآلانمهبجعي‹يحابرلاةيلاعلايبألكلذركذجراوخلا
مهتكردأمث‹مهبلزنيفسخلاداك:ةيلاعلاوبألاقف‹موقلابهذم

.هأ.هللاةرظن

املًاشيرفنإف«هبارضأوةيلاعلايبأنمبيرغبسيلكلذ:تلف
:هلاولاق‹سدقملاتيبىلإهبءارسإلانعيهللالوسرمهربخأ

ناوت:یلاعتلاقف‹دمحمانرحس:اولاقف‹رمقلاقشناف«ةيآانرأ

س١٤۱



نمةيقبلإاذهنظأامو٠نر«نمَعسُمرحيماولوقيواوُضوعبيأاور

؛هللاةرظنمهتكردأهّللاو:يأ‹هللاةرظنمهتكردأ:هلوقو؛كلو

٠مهبلبقأ‹ةعامجلاكعلوأنمغرفاملف:اضيأسابعلاوبألاق

:مهیفو‹اکسانناکو«ثیشنبدواد:مهيفو‹مهسوؤرتبلُصو

‹سمهكموقلايف:لاقىتح؛ادهتجُمناكو«سيقنبرظنلاةيبخ
:تلاقف‹تجرخلكناكمالولمااي:اهللاقف‹همأبسانلاربأناكو
:كتافنبىسيعىطخلالوقيكلذيفف‹هللكتبهودق‹يباي

تلاسسانلايفالهللايفالأ

ابلصواقيزمتوالتقاوضم
هودباكملظأليللااماذإ

اوماقفمهمونفوخلاراطأ

عوذجلاهتوخإووادب

عوقوريطمهيلعموحت

عوكرمهومهنعرفسيف

عوجهاينألايفنمألالهأو

:(ىلاعتهللاهجر)ناطحنبنارمغلاقو

هعرصموسادرمليكبنعاي

يتازرمليکباًامئاهينتکرت
ةفرعأتنكدقامكدعبتركنأ

اهلوأرادسأكبتبرشامأ

الجعبراشاهقذيملنملكف

سادرمکينلعجاسادرمبراي

سانيادعبنمشحوملزنميئ
سانلابسادرمايكدعبسانلاام

سأكلاةعرجاوقاذفنورقلاىلع

سافنأدعبدروسافنأباهنم

.٢:رمقلاةروس(١)
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ىلعجسننأب,هلعفكلعف:يأ‹هوذحاذحنمو‹هريغو‹يبرغملا

.رضخألانباهلتقك‹هلاونم

ثبل‹ينزاملارضخألانبدابعنأمث:دربملاسابعلاوبألاق
نمةعامجهبرمتأىتح‹هنمناكامبادومحمرصملايفارهد

‹مهنملجرهيلِإماقف‹ةعججموييفهلاوسلجف«هباوكتفينأجراوخلا

لتاقللو‹قحريفيالجرلتقالجرتيأرأ«ٍةلأاسمنعكلأسأ:لاقف

لب:لاق؟هبكتفينألوتقملاكلذيلوا‹ناطلّسلادنعردقوهاج

‹هنمهناكملانيلعهيدعيالناطلُّسلانإ:هللاقف٠ناطلّسلاىلإهعفري

‹هفاختامعد:هللاقف‹ناطلُسلاهبكتفنإهيلعفاخأ:لاق

‹هباحصأووهمكحفال:لاق؟هللانيبوهنيباميفةعبتهقحلتأ

.فذحعمهأ.(مهيلعهللاةحر)اولتقو‹هولتقفمهفايسأبهوطبخو

ةيدأنأل,هيدأينبإب:ناينكُيو‹ريدحنبأ:يأ«ةورعهوخأو

نبةعيبرينبدحأ‹ريدحنبةورع:َوُهَو‹ةيلهاجلايفامهتدج
:هللاقيلجر:لیقو؛ةورعمكحنملوأنإ:موقلاق‹ةلظنح
هربخمدقتدقو‹لوألاانعمحصألانيكل‹براحُميبنمديعس

ملف.ناورهنلابرحنماجنةورعناكو:دربملاسابعلاوبألاق

هلأسف‹هلىلومهعمودايزهبيتومث«ةيواعمةفالخنمةدُمًايقابلزي

:لاقف؟(امهنعهللايضر)باطخملانبرمُعوقيدصلاركبيبأنع
ىلوتف؟بارتيبأو‹نامشُغنينمْؤُمْلاريمأيفلوقتام:هللاقف‹اریخ
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يلعرمأيفلعفو«رفكلابهيلعدهشمث«هتفالخنمنينستسنامثُع
؟ةيواعمنعهلأسمثرفکلابهيلعدهشمثمکحنأىلإ‹كلذلثم

كرخآو.ةينزلكلوأ:لاقف؟هسفننعهلأسمث‹احيبقًابسهبسف

مث.هقنعتبرصضف‹هبرمأمث‹كبرلصاعدعبتنأو‹ةوعدل
:لاقف؟رصتخأمأبنطأ:لاقف؟هرومأيلفص:لاقف‹هالوماعد
تشوفالو‹طقراهنماعطبهتيتأام:لاقف‹رصتخإلب اشارفهلتش

.بابلاردصدربملاسابعلاوبأهركذاماذه.هأ.ليلب

ديبغو‹لالبيبألتاق دابعلتقناكو:رخآعضوميفلاقو

‹هركبيبأنبهللاديبغةرصبلابهتفيلخو‹ةفوكلاب-دايزنبهَل

دجو‹هسبحلإيأرلااذهبفرعيادحأعديالنأ:هرمأيهيلإبتكف

لإعفشاذإف«مهذايفمهميهركييبأنهللاديشلعجف‹هبلطيل

:لاقو‹هقلطأفةورعبيتوأىتح«دايزنبمدقينأىلإهلفكدحا

٠اهيميلفسيلافرموعايزيبهلهشمدقملفا‹كليفك

لتقوهقلطأهبحاصبءاجنملكف«مهنمهباولفكنمبءالفكلابلطو

نبهللاديبللاقمث«هلتقمهنمهبلفكنمبتأيملنمو‹يجراخلا
٠كلتقأهّللاوًاذإ:لاق‹هيلعردقأال:لاق«ةورعتاه:هركبيبأ

٠دايزنباىلإكلذبتكف‹هيلعلدىتحهبلطيلزيملف‹هليفككناف

هحصأوهربخيففلتخإدقوهرواحهيدينيبةورعميقأاملف:لاق

هبتنكدقلهّللاو:هللاقف؟يلعكاخأتزهجدقل:هللاق‹اندنع
امزعمزعف‹يسفنلتدرأامهلتدرأدقلو‹ازعيلناكو‹انينظ

تنافأ:لاق‹جورخلاكرتوماقمْلاالإيسفنلبحأامف‹هيلعىضمف

T۳



:لاق‹كبنلثمألامأ:لاقو«ادحاوابردبعنانك:لاق؟هيأرىلع

‹هيلجروهيدياوعطقف,هبرمأف؟تئشامصاصقلانمكسفنلرتخا

كيلعتدسفأو‹ياينُديلعتدسفأ:لاق؟ىرتفيك:هللاقمث
.فذحعمهأ.لتقفهبرمأمث‹كترخآ

نمدحأنعةهجرتامهلدجأمل:فْلْوُمْلالاق؛فاحزلاوبیرقو

هبأدفورغالو«دربملاسابعلاوبأامهيلعهبعنشاملإ‹موقلا
‹رظنلانبدمحأخيشللاعبتامهتركذامنإو.ةباصعلاهذهىلععينشتلا

:لوقيثيح

لفحملامويفاحزلاثلاغلاولوهملوهدنعبيرقكوأ
لطبلاديهشلافاوطمويولدنجلامرخصلابامجٰذإ

انبإامهو‹يئاطلافاحزو‹يدزألابيرقجرخمث:حراشلالاق

ةرصبلاباعمتجاف‹نيدلاةمرُخكاهتنإارصبأنيحءاولادقعو«ةلاخ

ديبغامهربخغلبف‹نيملسُملانمةعامجامهدنعو‹جورخلاناديرُي

7رخف«اوبهأتاونوكيملو«لاجرلاوليخَلامهيلإثعبفدايزنبهللا

فوفنمرخصلابمهنومريسالااعجف‹نابجلاناديرُيامهعمنمي

ةأرمإتبهذف«ةيرورحلا«ةيرورحا:نولوقيو‹الامشوانيميتويبلا

یىتح

مهعمنسوالتاقو«حمرلابمهنمدحأاهنعطف‹ةرخصبمهيمرت

.(فرصتب)هأ.التق

بيرقجرخمث:م:::
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ةموحبهللاامهمحر)لتقفةلاخانبإامهو‹يئاطلافاحزو‹يدزألا

قوفنمامهومرف‹جورخللاثيهتانوكيملوامهولجاع‹«بسارينب
دايزنباىلإ«ةركبيبأنبهللاديبغثعبف.ةقزألانموتويبلا

تماقمدقاملف‹لجعلالجعلافةجاحةرصبلابكلناكنإ:ةفوكلاب

.هأ.هسأرىلعءابطخلا

.جراوخلالعقنعثبليالدايزنبهللاديبناكو:دربملالاق

دحأنعلفاغتيالو‹مهلتقيكلذرثكأو‹ةراتمهلتقيو‹ةراتمهسبحب

‹هدعبيلواملدايزسبحنممهقلطأناكهنأكلذببسو‹مهنم

الو‹رسماحلصتسيو‹نلعملالتقيناكفدايزامأف‹هيلعاوجرخف

.هأ.ةمهتلالوزتىتحفيسلادرجي

‹ناورهنلابمهلتاقليبسهليبسف‹ًادحأمهنملتقنملك:تلق
.رئارسلاىلبتهللاىلإادغو‹مهيفةنساهلعجهنأل

ةديبعوأو٠ديزنبرباجءاثعشلايبالاحك٠نامتكلاو

مهمامإو.نيملسملاةمئآنممهريغو٠بجاحو٠ملسم

ديزنبراجنلف (امهنعهلايضز)سابعنياكلذيف
نيكسمتمةروحجللتحتاوشاعدقو٠ذخأهنعو٠هلذيملت

تحتةماقلااوزاجأنيملسُملاةمّأنف٠سأبالو٠مهنيدب

6ةيصعمبمهورمأيأ٠مهروجمهلاوذفنيملاأإ٠ةروجلا

لاحك:نامتكلاو٠قلاخلاةيصعميفقولخملةعاطالفلاو
ردقيالنأ:نامتكلانأمدقت‹خلإ...ديزنبرباجءاثعشلايبأ
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لاحوهو‹فورعملابرمألاراهظإو‹ركَمْلاراكنإىلعنوملسُمْلا
دوعيسو‹ابيرغنيدلاادب":يلاق‹ةرجهلالبق66هللالوسر

نبرباجءاثعشلايبألاحك؛ر"ءابرغللىبوطف«ادبامكًابيرغ

بطقلالاقو؛جراوخلالاجرنمهللميفيناتسرهشلاهدع؛ديز
‹رجحنباتاقثلايفهركذ«نيعباتلانمديزنبرباج:(هللاهمر
.هأ.ةمألاهيلعتعمتجاو‹يراخبلاهقثوو

وهو‹نامُغلهأنمهنأو‹دزألانمهنأ:"عضولاشماه"يفو
يضر)ةشئاعةديسلانأىور:تلق‹حصألوألاو‹روعأوأ‹لوحأ

هنوكىتحهتربخأف‹قعهللالوسرلاوحأنعاهلأسنيح‹(اهنعهلا
:اهللاقف‹اهعجارمث‹هامأايكبحأ:اهللاقمثعهلهأعم
‹روعأايهللاريغيفةبحمأ:تلاقو«هيلعتركذأف,هللايفكبحأ
.يخايشأضعبنماذهتذخأ

٠باطخلانبرمُغةفالخنماتيقبنيتنسلدلو:اضيأةتسوبألاق

:لاق‹رابخأهلوسانلاملعأنمناك‹ةرصبلابنيعستوٍتسةنسيفوتو
نويحيو«ديزنبرباجمهمامإرمأبنوجرخيةباصعلاءالؤهنأانغلبو
.هأ.مهلادررباجنوکیو‹مهتوعدتومتالثل‹برحلاةريس

.هنامزيئةورعوسادرملانأ:ليحرلانببوبحمةريسيفو

نبمامضو‹هتذمالتنمةديبغوبأناكو‹هرمأنعسادرمجورخو
هکردا«بيبحنبعيبرلا:هتذمالتنمو‹اضيأهتذمالتنمبئاسلا

.قحلملارظنا(۱)
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٥مامضنعيوريعيبرلاناكو‹ملعلانمهنعلمحاملقو‹باشوهو
نكل.نسحلايبأنبنسحلانمهقفأدیزنبریاجناکو«رباجنع

.ةماعللنسحلاو‹موقلرباج

لوقينأملاغلللحيال:"ليلدلا”بحاصهاورام‹همالكنمو

نألهاجلللحيالو‹كرذعتعطقًالِإَو«يملعلثمملعإ:لهاجلل
مِلاَعلالاقناف‹كرذعتعطقًالِإَو«يلهجلثملهجأ:ملاعلللوقي
‹ملاَعلارذعهللاعطق.كرذعتعطقلَويملحعلثمملعإ:لهاجلل

عطقكرذعتعطقًالِإَويلهج.لثملهجإ:ملاَعلللهاجُلالاقنإو

‹ةءاربلاوةيالولالوصأهيلعتينبام‹همالكنمو؛لهاجلارذعهللا

.هوبكريملام‹هميرحتباوناداملهجسانلاعسي:هلوق

ذخأو‹جاجحللتاحاسملاوىوتفلالوتهنأ:*ليلدلا"يئو
رمُغنبانعو‹سابعنبانعملعلاذخأرباجناكو.هنماياطعلا

ذخأو‹اردبدهشنممنيعبسيقلهنأهنعيورو‹ةشئاعةديسلاو

تذخأف‹ايردبنيعبستيقل:لاقهنأ‹(هللاهجر)هنعيورو‹مهنع

.هنعيورو‹سابعنبا:ينعي‹رحبلاالإ«مهعمامتيوحف‹مهنع
نبنسحلا:لاقف؟يهتشتاذام:هيفتاميذلاهضرميفهلليقهنأ

‹هللالإهّلِإاللق:هللاق‹قايسلايفوهوهرضحاملف‹نسحلاييأ
للانلبنسحلالاقف‹اضيأتكسف‹هيلعداعأف‹رباجتكسف

‹هعمسف‹ماقمااذهيفهيلعجتريرباجلثم«ر نوُعجاَرِهّلِإانإو

.١١۱:ةرقبلاةروس()
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يتأُيموي$:ىلاعتهلوقالتمث‹تبلقتنإاهتلقاملاط:رباجلاقف

٠رهکلفنمتنقأنكتملاهناَميإاسفنعفنالكبَرتايضع

امهلأسمث‹هاضعماذهمالكوأ«هيقفنمكردهلل:نسحلالاقف

ًاسفنو«هبلقىلعادربدجينأ:هللاقف؟تومادنعنمْوُمْلاةمالع

ةمحر)يفوتاملو«كلذدجألينإامأ«ربكأهللا:رباجلاقف«ةنئمطُم
هذهينابرنفدمويلا:لاقف‹هربقىلعنسحلافقو‹(هيلعهللا

.ةمألا

نحتماو.میمتيبلیلوموهو‹هریغنعوهنعذخأو‹ديزنبرباج
.رباجباحصألضفأنمناکو٤نجسلابجاجحلاهاذأو

‹مامضنعو‹رباجنعيوريةديبغابأنأ:"ةريسلا"يو
ءاهقفنمهيقفوهو«دبعلانبراحصنعملعلانملمحامرثكأو
‹هتروشمنعقحلابلاطجورخنأمدقتو‹ناسارخنمنيملسُمْلا

جاجحلامدهنمزاجاحناکهن:هاعلاوصاخلاىلعهيفمدقتاممو

امنوفرعيالسانلاوضقنةبعكلاومارحلادجسملالخدف‹ةبعكلا

دلاِهِذَهبردعانأترمأاًمنِإ»:ىلاعتهلوقیلتومدقتف‹نولعفي

4٠َنِِلسُمْلانمثوكأنأتريأوءيَشلكهلواَهَمَرَحيِ

ىنمتيناكيلزتعملالصاونأيورو«كلذىلعسانلاعباتتف«فاطو

يفهبهذمهيلعضقنهيقلنإهنأمعزيو«ًاماعنيعبرأنمًابيرقهءاقل

.١١٠:ماعنألاةروس(١)
.۱٩:لمنلاةروس(۲)
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لاقف‹ةديبُغوبأاذه:هعابتأضعبهللاقف‹ةكمبايقتلإف‹ردقلا

؟:ردقلاىلعبذعيهللانأ:لوقتتنأأ:يظرةديبُغيبأللصاو
:لوقتتنأكنكلو‹رودقملاىلعبذعيهللانأ:لوقألب:هللاقف
رممث(اباوجرحيملولصاوتكسف؟ًاهركتسُمىصعيهللانأ

صلختفهتلأس:هللاقف‹هصاوخضعبالصاولأسف‹ةديبغعوبأ

نيعبرأذنُماناينُبهلينبأتنك:لصاولاقف؟تفقوتفكلأسو‹كنم
.هيلإةوفنلاعطتسأملفادسهنيبوينيبىنبمث‹فقاووهوهمدهفًةنس

تاياوربترو«اهملعوموللاملعتهنأ:"ةيبرغملاريسلا"يفو

محدزیو»هنارقأنيبعباصألابهيلإراشييذلاوهواهمكحأوثيدحلا

عمفرتعاو‹قيسلاتابصقزوحمهلفرتعاووجوزىع

:للاامهمر)امهايإجاجلانجسب

نأعنم4امامضوةديبغابجاجحلانجسامل:نايفّسوبألاق

٤شيرجلاحلموريعشلازبخ نجسلالهامعطيناو‹ءيشامهيلإلصوي

اهيفحرطيو«ءاملااهيفبكسيف«ماظعنكارمىلإدمعيناكو
‹لشمأناكالوأبرشنمف‹هتوغرجرخيىتحهوبرضيف‹حلملا

:ةديبُغوبألوقيف٠مامضقاضامبرف‹باذعلاناكاوخأبرشنمو

.جاجحلاتامىحنجسلانماجريملو؟قينصىع

بجاحتومدعب‹روصنملارفعج يبأةفالحخيفةديبغويايفوت

وه:بجاح؛نيملسُمْلاةمئأنمهريغوبجاحو‹(لاعتهللاامهمجر)
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نيبلصيفلاماعلاوُهَو‹ةديبغيبأةقبطنم.‹يئاطلادودوموبا

.فوصومعرولاودهزلابهنأ:هيفليقامكناكلب‹.باحصألا

.فورعملضفلاوملعلابو

ةديبُعابأيفوكلاةزمحىتأ:نايفُسوبألاق:"ةيبرغملاريسلا"يفو
رخآو:«اریثكارظانتفبجاحلزنمىلإانجرخف.ردقلارمأيفهركاذيل
هملکفجرخف‹نالیغتقرافاذهىلعةزمجاي:ةديبُغيبأنمعمسام

لاقف.ةديبغيبأنمهتبيهنممظعأبجاحنمهتبيهناكو‹بجاح

مل:بجاحهللاقف‹نيملسُمْلانعلوقلااذهتذخأامنإ:ةزهح
.كنع:لاقف؟هتذخأنمنعفارباجالإ‹هتكردأدقوالإدحأكردت

ورُأ:لاقف۽تعجرامکهنععجراف«هنععجرأينإ:بجاحلاقف

نيَكَباَصأاَمَوهللانمفٍةَسَحنَِكباَصأاًمل:لوقأاملبقأو‹يب
:لوقأو«دابعلانمةئيسلاو‹هللانمةنسحلاف«ر4كيفننيفهس

ةملكلاهذهامإ:هللاقف٠ر4اَهَعسْوالإًاسفتهللاُفْلُكِيال

لئسف‹جرخف«.الوأكبهذمفرعأانأفكنمامأو‹كريغنمةلوبقمف

ىلإىشمهنأةدمدعبمهغلبمث‹ةزمحباوقفرأ:لاقف‹بجاحهنع

‹سانلاهلعمجفابجاحةديبُغوبأرمأف‹مهملكفءافعضلاوءاسنلا

:لاقو‹هيلعىنثأوهللادمحف«بجاحملكتمث‹نوملكتُمْلاملكتف
وأ‹امهلزنأوأ‹امهاوأنمف‹اثادحأانيلعاثدحأةيطعوةزمنإ

نمادرطو‹سانلاقرفتف‹مهَنُمْلانئاخلااندنعوهف‹امهسلاج
.هأ.سلجملا

.٢۲۸:ةرقبلاةروس(۲).٩۷:ءاسنلاةروس(١)
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ماعةكممدقابجاحنأ:لئاونع.نايفسوبألاق‹اضيأاهنمو

هولعجنيح«ديعسنبهللادبعرمأيفعقوامتومرضحلهأنيبعقو

ثعبف«هبلعفامنوهركيةفئاطتفلاخو«ًانسحاوعيابوديدحايف

:لاقف‹دمرأوهوبجاحىلعاولخدف‹الاجرءالؤهو‹ًالاجرءالؤه

اممو‹البجالوًالهسةرصبلانمرصبأامف‹مكلجأنمتجرخدقل
لاقف‹انومتبلغدقمکنإ«تومرضحلهأاييكسنءاضقنماوجرأ

امهّللاوتکسا:هللاقف‹كيأرنمجرخنالهللاكمري:لئاو
رمألابقحأام:هللادبعىلعاوركنأنيذلالاقف‹كبحاصأالوكديرأ

امأ:ديعسيبأباحصألاقف‹يراشلالب:لاق؟يراشلابمأعفادلا

‹اوقدص:لاقف‹برحلابانلةقاطالانإفانعاوجرخيلفاورشاذإ

مايأةثالثالوهّللاوال:لاقف‹ارهشاننولجؤي:اولاقفمهنعاوجرخأ
رومألاهذهلثمبمئاقلاوهبجاحناکو:نايفسوبألاق‹مهاضربلإ

.هأ.ةنوعملاولاملعمجوبرحارمأنم‹ءايشألاهذهلثميف

:لثم‹نيروكذملاءالؤهريغ:يأ«نيملسُمْلاةمئأنممهريغو
دهشتامك‹مهلاشمأو‹جروملاوبأو‹حونوبأو«بئاسلانبمامض
:يأ‹كلذيفمهمامإو؛فلاخُمْلاوقفاوُمْلانمريسلاوراثآلاكلذب
:وهءسابعنبإ‹نامتكلايف:يأ‹كلذيفةباصعلاهذهمامإ

يذلا‹8هللالوسرمعنبا٠ءبلطملادبعنبسابعنبهللادبع
‹»"ليوأعلاهملعوسابعنباهقفمهللا":8كهللالوسرهيفلاق
دعبامهنيیبیرجامو‹يلعلهتقرافمتعمسو‹.رحبلابهنوبقلياوناكو

.قحلملارظنا(١)

س۱۸



ام:لوقيءاطعناكو«اضيأهيفرباجلوقتعمساذكو‹ناورهنلا

لهأو‹هنولأسيهقفلالهأ«سابعنباسلجمنممركأاسلجمتيأر
بهذيو‹بيجيالك.هنولأسيريسفتلاباحصأو«هنولأسيثيدحلا

.عساورحبيفهعم

‹امویرمُغنباىلإو«امويسابعنباىلإسلجأ:دهاجُملاقو
رٹکادریرمُغنباناکو.هنعلاسیاملکيفبیجییسابعنباناکف

.هنعلأسبام

 افیدحرٹکأا«سابعنبالشمتیرام:نیریسنبدمحملاقو

هاوراممو؛همرکىلإريشي«امحلالوًازبخرثكأالو‹ًامهفو
‹مالغانأوكيهللالوسرلًافيدرتنك:لاق‹«سابعنبهللادبع

‹ءالبلادنعكرجسي«ءاخرلايفهللاىلإبرقتمالغاي":كلاقف
.رابخأهلو‹"هللاكظفحي«هللانمظفحاو

نبهللادبععجتنيقرزألانبعفاننأ:دربملاسابعلاوبألاقو

يفهيلإعجردق‹هريغونآرقلانملئاسمهنعهلو‹هلأسيفسابع
.اهريسفت

نع«ديزنبةماسأنع‹يميتلاينثملانبرمعمةديبُعوبأثدح

هلأسيوهو.قرزألانبعفانهدنعوسابعنباتيأر:لاق‹ةمركع

فرعتلهو:هللاق‹ءيشنعهلأساذإف‹ةغللابجاجتحإلابلطيو

:لجوزعهللالوقنعهلأسيف‹معن:سابعنبالوقيف؟كلذبوعلا
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كلذفرعتأ:لاقف‹عمجامو:لاقف‹ىر€َقّسَواَمَوليلو

:زجارلالوقتعمسامأ:سابعنبالاقف؟برعلا

اقئاسندجيولتاقسوتسماقئاقحاصئالقانلنإ

نباىلإبعكريبزلانبانأ:رجحنبالاقو؛ةروهشمةصقلاو
‹هلةياعركلذنأةيواعمنبديزينظف٠ىبأف.هعيابل(هيَ)سابع

‹هنعسانلاريفنتوريبزلانبانالذخبو‹كلذبسابعنباىلإبتكف
هبسيفلاطأو‹سابعنباهيلإبتكف«هتزئاجنسحُيديزينأو
الو‹ديزيةزئاجءاجرلريبزلانباةعيابمنمعنتميملهنأو‹هحيبقتو
‹ريبزلانبانعلذخيالو‹ديزيىلإادحأاوعديالهنأو‹هقحلةفرعم

هدوهنعاسباحسابعنبانوکیل.هتلصوهربهنعسبحيديزينأو

‹دايزقاحلتسإيفعنصامبهيبأىلعطخلايفلاطأمث‹هرصنو

انيسُحلعقیتحقلوسرلالآةمرُحنمحابتسإامبديزيىلعو
ةنيدملاةمرُخحابتساو‹مهيرارذيبسو«تيبلالهأنمنيريثكو
بهنلاولتقلابمئاظعلاحابأىتح,اهلهأةمرُخو.ةمظعُملاةمركُمْلا

.هأ.امايأ

:لوقيناكو‹هرمُغرخآهرصبفكدقو‹نوعبسونانثإ:ملسم

رونامهنميبلقويناسليففامهرونينيعنمهللاذخأينأ

ت٣



روثأمفيسلاكمراصيمفيفولخدمريغيلقعويکذيبلق

-مالكلااذهىنعممدقت ذخأهنعو‹هلذيملتديزنبرباجناف

تحتاوشاعدقو ىلعنيرداقريغ:يأ‹مهنيدبنيكسمتمةروجلاتحت

اكسمت‹نامتکلامهليبسلب«ركنملانعيهنلاالوفورعمابرمألا

ءوسأبينوقلتىتح‹نیدادفمهتحتاوشیعفلاو':8ىهلوقرهاظب
:يأ‹ينوقلتبالاوشيعبقلعتملاحءوسأبنأرهظييذلاو‹١ر"لاح

برضىلعاوردقيملاذإكلذو‹ينوقلتىتحلاحءوسأباوشيع
هلفشکاملابیلغتاشيررکذامنإو‹مهءارضخاودبيىتحشيرف
يفمهيلع:يأ«سأبالوكلذكرابجلكفلَو‹هدعبرمألاةالومهنأ

‹»€اهَعِسُوالإًاسفنهللافلكيأل:هنألنيمتتكممهتحتةماقإلا

نيملسُمْلاةمئأنإف‹امهريغوتادجلاوةقرازألانمجراوخللافالحخ

ملنإ‹مهبولقبركَُمْلانيركنُم:يأ,ةروجلاتحتةماقالااوزاجأ

.ناسللابالودیلابراكنالااوعيطتسي

نيكرشُمْلاعيمجلمهعموزغلازوجيهنأملعاو:"ليلدلا"يفلاق
:ىلوألا‹تاقبطىلعةملظلاتحتسانلاو:لاق؛مهلاتقلحنيذلا

‹ركنُلانعمهاهنيومهرمأيوهو‹ردقاممهبصانوةملظلانيابنم
٠كلذيفسانلادنعافورعمناكو‹مهضقانيومهبهذمءوسمهيلعدريو

نمهمهسذخأيو‹مهعمداهجلاو‹مهتحتنوكلاهلغوسياذهف

‹ديزنبرباجل٠تاحاسملاةمسقو٠ىوتفلاىلعمهليليو‹ةمينغلا

.قحلملارظنا(١)
٢۲۸:ةرقبلاةروس(۲)
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ءالؤهف‹ةباحصلانمريثكو‹سابعنباو‹حيرشو‹يرصبلانسحلاو

اولمعينأطرشب‹سأبهبسيلامرومألانماولينأسأبمهيلعسيل
‹مئالةمولهللايفمهذخأتالو‹لدعلاةقيرطاولمعتسيو«هللارمأب
:$8هللالوسرمهيفلاقنسيذلا‹لطابلالهألنينواعماونوكيالو
ملنمامأو:لاقو؛"ملقةدمبولومهناوعأونيملاظلاهللانعل"

نألِ‹ئيشمهرومأنميلينأيغبنيالف‹رومألاهذهبدهعهلنكي

حالصديرينأامأو.هيلعسأبالفهحالصسانلافرعيارمأنوكي

نإامأو‹سأبالفهحالصفرعيوهفرعيارمأناكنإف‹نيملسُمْلا
رومأيلينأامأو‹الفاهيلهوهركأوأمهتيصعمىلعهودوار

.سأبالف‹ريكذتلاو‹رضاحملاو‹نيذأتلاو,ةماقإلاوأ‹دجاسملا

سأروأ‹انوعوأ.مساقملاىلعوأ‹قاوسألاىلعانيمأريصينأامأو

نيواود‹نيواودلاىلعوأ‹ءسرحلانموأ‹مهلافيرعوأ‹ناوعألا
مهبراحُيودعنمةسارحلاو‹لاومألاةيابجو«جارخلاو‹دونجلا

رومأيفًانيمأمهلناكنإامأو,هلكاذهيفالف«ًامولظموأ‹املاظ

نأنمأيالهنإفاهبمهربخأةيصعمهنمترهظنمف؛اهلكةيصعملا

الو‹ًانيمأنوكيالف.ةعيرشلاتايضتقُمفالخبيصاعلانوبقاعي

ىلعانيتأدقو,هقفلابتكاهعضومةربابجلاماكحأف.ةلمجلابو

لوقل‹انطوكرشلارادذختينملزوجيال:"ليلدلا"يفلاق

-۲٦۱-



كليدبتو‹كتمأنمكجورخ:رئابكلانمثالث":كهللالوسر

دارأ۽كتمأنمكجورخىنعمو‹"كتقفصلهأكلاتقو‹كتنُس

:نيكرشُمْلاونيملسُملايفكلاقو‹انطوكرشلارادكذاختإكلذب

انلزوجیو‹مهتنکاسُمزوجتالهنأىلعلیلد«"امهرانيآازنتال"

الو‹مهماكحأانيلعاورجيالواودغيالنأانمأنإ‹مهدالبىلإرفسلا

٠سيساوجو‹انويعمهيلعانلوخدزوجيو‹ةيصعمىلعنوهركي

هيفنيملسُمللرمألوأ‹هضقنوأ‹حلّصلاىلإو«مالسإلاىلإةاعدو

وأ‹مالسإللوأ‹ةراجتلاندالبيففرصتللنامألاانماوبلطناو.جرف

.نيملسُملادالبنوكرشُمْلاازغنإو‹مهكرتانلزئاجف«انيلإلسر

الو‹مهماكحأمهيلعيرجتو.مهتحتومهعمنوكلادالبلالهألزاج
دحأجرخنإو‹سالارئاسنمانطواهذختيواهلزنينأدحألزوجي
ںإو٠طقاهنکسیملنملئموھف۽مهفوخنمهدالبنمنیملسُملانم

نيملسُمللف‹ىراصنلاودوهيلاك٠بانكلهأنوكرشُملاناك

‹مهنمسو‹مهحئابذنولكأيو‹مهتلكاوُمو‹مهتعيابمو|مهتطلاخم

مهؤمهتانإو:لاق؛مارحىلعاورهظيملنإ‹مهنبجو‹مهطقأو

الو‹مهيلإنوجوزتيالو‹اوردقاممهنماوجرحتيلف‹ةساجنلاىلع

اهنمنورذحيالو‹مهلاومأيفمهنولماعيو‹مهنوحكنيالو‹نورستي
ركاسعالإ‹مهدلبنعنوعفديو,ابرلابمهنولماعيالو:لاق؛ائيش
:لاق؛لكۇُيامعيجيسوجملانمنوقتيو‹مهنوعفديالف‹نيملسُمْلا

نممهوكلمتيملنيذلا‹نيملسُمللزوجيامعيجمهنمانلزوجيو

مهدالبانلخدنإو:لاق؛مهيلعجورخلاو.ةلالدو,ةنايخو‹ردغ
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.راصتخاإبهأ.ردغنالو‹نوخنالف‹نامأب

اهدارأنمف«یصحتنأنمرفكأنيكرشُمْلانيبواننيباملئاسمو
زوجيامتعمسدق‹مهروجمهلاوذفنيملاذإ؛اهناظمنماهبلطيلف

هيفءاکرشمهف‹مهروجمهلاوذفناذإامأ‹زوجيالامو‹مهعممهل
زوجيهنأمدقتو‹ةنايخلابءاشمهيأذخأينأردقنإهيلعينجمللو

نمءاطعللذخألاو‹نينيدتُماوناكاذإ‹نيكرشُمْلاعيمجلمهعموزغلا

نإمهفلخةعامجلاوةعمُجلازوجتو‹تاقدصلاو٠«سمخلاو‹ةمينغلا

عيمجمهعملعفيهنإف‹صاصقلاودودحلابقلعتيامامأو‹اهوماقأ

دلجيو‹.نصحمللمجرلاك‹ةيعرشلاةجحلابتتبثنإ‹دودحلا
‹حصألاىلعههجوىلعهوتأاممكلذريغو‹ركبلاينازلاو‹فذاقلا

هنإف.هاضريالًالعفلعفينأبهوربجولامأ«ربلاىلعنواعتلانمهنأل

يقنينأهلزاجنكل‹هرايتخإيوهفلعفلاامأو«ىضرللامدعُمنوكي
هبلقنئمطإاذإ‹هّللابكرشلاىلعربجأولو‹لوقلايفهسفنىلع

.ًادحأهلعفبرضيالامبلوقلايفهركأولاذكو‹ناميإلاب

لكيفةزئاجتومانعلوقلابةيقتلانأو:"ةينونلا"حراشلاق
‹لطابلاقيقحتككلذو.لاقُياميفقحلاببلقلانانئمطإطرشب«لوق
تانايدبيوصتو‹نيملسُملاةءاربو‹نيرفاكلاةيالوو‹قحلالاطبإو
تابثإو‹اهتابثإوةجوزلاراكنإو‹هيبأريغلصخشةبسنو.نيفلاَخُمْلا

افالختانصحُملافذقيفزوجتالاهنأو‹ريغللوأسفنللةيدوبعلا

الوقهيفاهبهلوقيف(هّللاهمحر)ينامُعلاةكربنبدمحمهللادبعيبأل
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ضباهزاجأو«روزلاةداهشيفالو٠قحريغبىوتفلايفالو‹افيعض
امريغب‹لوقلانمناسللاهلوقياملكيفو.ةنثالثلاهذهيفءاملغلا

٤اهنممظعأوهيذلاكرشلاىلعاسايق‹ناتهُبلاوبذكلاو«هللالزنأ

نكيملاذإ‹لامافالتإنودسفنلافالتإيفزوجتامنإاهنأو

‹نودوًاضيأهيفتزاج«كلذكناكنإف,اهفالتإىلإًايدؤمهفالتإ
فلتىلإدؤتملنإ‹شطعلاو‹عوجلاو‹برضلاو‹سبحلا:وحن
نأك.هلاموريغلاسفننوداضيأاهيفتزاج«هيلإتدأنإف‹سفنلا

تفلتأوأ‹ًانالفتلتق‹نيثإنيهّلإبلقتملنإصخشلاملاظ:لوقي
فلتىلإيدؤُيهبلوقلامدعناكاذإالإ«كلذلوقيالهنإف‹هلام

سالالاومألكأو«انزلاو‹لتقلاك«لعفلايفزوجتالاهنإو«هسفن
ءاقلإو‹امهيفسيسجتلاو‹سفنألاولاومألايفداسفلاو‹لطابلاب

‹مدآينبراذقأو‹رمخلابرشو«هلسابللاءاطعإو‹ودعللحالسلا

لتقلابهركأنمف‹لاوبألاوحننمهتساجنيففلتخيالاملكأو
‹هلعفهلزوجيالولتقيهنإف‹هوحنوكلذنمءيشلصفىلع
‹رمخلابرش:وحننماهلكلاعفألايفءاملعلاضعباهزاجأو

مهضعبزاجأو‹ريزنخلامحلو«مدلاو«ةتيملالكأو‹ساجنألاو
‹هبرشوأ‹ريغلالاملكأ:وحنىلعهاركإلانعسفنلاةيجنت
نأشطعلاوعوجلابرطضُمللاضيأزاجأو‹ناكهجويأبهبعافتنإلاو

هيجنيامردق«هریغلامنمهبرشوأهلکاب«توملانمهسفنيجني

الو‹هبحاصلهتميقوأ‹هبرشوأ‹هلكأاملثمىطعيوأ‹طقفهنم

نميففلتخاو‹كالهلانمهسفنهبيجنييذلاردقلاةزواجُمهلزوجي
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امنإاهنألاهلكأيال:مهضعبلاقف؛اهوحنوأةتيملالكأىلعهركأ

تحيبأاهنألاهلكأي:هضعبلاقو؛طقفاهريغمداعلاعاجلحاب
عيمجلصفيفةيقنلاةلرتعُمْلاضعب زاجأو‹كالهلانمسفللاةيجنتل

ضعبلاقو؛ريفلاملُظهيفناكاملإ‹لوقلاىلعًاسايقيصاعمأا

نإ":يهلوقلضيرعلاقرطلفكلابلوقاعويلاءاملغلا
.هأ.)"بذكلانعةحودنملضيراعملايف

مهلةيقتلازوجتامو‹مهعمزوجياممدقت‹ةيصعمبمهورمأيوأ
رمأىلعمدقُمو‹هوعبتينأقحأهللارمأف‹يصاعملابمهورمأنإف«هيف

‹هللارمأاولئتميملنإو:يأءالو:نامايفلاقاذهلو؛مهتغارف
هللالوسرنعثيدحاذهو‹"قلاخلاةيصعميفقولخملةعاطالف"
اذإف‹هللاتعطأامينوعيطأ:(ْيَظرربكألاقيديملالاقدقوكط

.مكيلعيلةعاطالفهتيصع

نموه٠بهذملاهيلإبوسنملا٠ضاأنبهللادبعو
٠نادلبلاىلإلئاسرلالسو٠ةوعدلارهظأهنكل٠نيعباتلا
:هللماقلب.نكتسيملو؛هموفيفازيزعناكهل
يذلاملعلاوهلب‹دقعلاةطساووه«‹خلإ...ضابأنبهللادبعو
هيلإبسنامنإو‹هرامضميفقبسلاتابصقلزئاحلاو‹هرانمبىدتهي

يفالإنوفلتخيًال,ةدحاومهتملكتناكةمكحملانأل‹بهذملا
نملوأو‹اوقرتفإمث‹هلماكيفدربملالاقامك‹عورفلانمذاش
.قحلملارظنا(١)
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ةمكحملانأكلذو.قرزألانبعفانمهيلعثدحأومهتملكقرف
ديزيفرطنمفرسملاملسمحابأذإ«هللامرحنعبذللاوجرخ

نيحريبزلانبانونيعيمهنأو.ةلئاهلاتاركُمْلااهلهأيفلعفو.ةنيدمأا
هدنعاماوفرعوهونحتمإىتح‹هنمةعدخمهيأرىلعهنأمهلرهظأ

‹ةرصبلابدايزنباةكوشتفعضوةيواعمنبديزيتاممث.هوقرافف

اوجرخف‹مهقلطأفمهيفملكف.‹مهنمةئامعبرأردقهسبحيفناكو

‹ةعيبرو‹دزألانيببرحلاتجاهف‹دزألاىلإلقتناف‹هونهوأوهيلع
‹هموقىلعةيبصعلاهتذخأنمالإبرحلاةمكحملاتلزتعاف٠ميمتو

مهو«ةربابجلالاماهنماودرطو‹مهتملكةرصبلابةمكحملارهظأف

اسادرمو‹ةليخنلالهأو‹ناورهنلالهأنولوتي‹دحاويأرىلع
»اثادحأعفانثدحأف,زاوهألابذئمويقرزألانبعفانو‹هباحصأو

‹رفكرادرادلايأرهنأ:اهنمو‹ةماعللضارعتسإلايأرهنأ:اهنم

الو‹مهحئابذلحتالهنأو‹هناميإرهظأنملإةمينغلاوابسلاحاباق
‹هنحتمننأانيلعفدحأمهنمانءاجنإو«مهتحكاشالو«مهتشراوت

:اهنمو‹فيسلاوأمالسإلاالإمهنملبقُيال۽برعلارافكلثممهو
دحأللحتالةيقتلاو‹رافك:يأ‹مهتلزنمببرحلانعةدعقلانأ

مهنيبوهنيبتعقوف‹ةمكحملالجهنمرفنف‹لعفالولوقيف
ىلإهباتکدرواملف.اهرکذلوطي«تابتاكُمو‹تاعجارُمو‹تارظانم

وبأو٠(هّللاهمحر)ضابأنبهللادبعمامإلامهيفو‹ةرصبلاةمكحم

نمناكف,ةزواحمامهنيبترجف‹يعبضلارباجنبمضيهلاسهيب
٠«ترفکفترصقتنأو«رفكفالغاعفاننأ:لاقنأ‹,سهيبيبأمالك

۷٦١۱-



مهكسمتل‹معنلارافكمهامنإو‹كرشمبسيلفلاخنمنأمعزتو

‹مهتثراوُمو‹مهتحكانُمنأتمعزو«قيلوسرلابمهرارقإو‹باتكلاب
هللالوسرءادعأكانءادعأنأ:لوقأانأو«قلطلالح‹مهعمةماقالاو

‹ةكمبمهتماقإيفنوملسُمْلالعفامك.مهيفةماقإلااللحت

‹مهتحكانمو‹مهتثراومنأمعزأو‹مهيفيرجتنيكرشُملاماكحأو

مكهللادنعمهمكحنأو‹مالسإلانورهظُينوقفاُّممهنأل‹زوجت

‹ليواقأةثالثمهل‹قرفثالثذئنيحةمكحملاتراصف‹نيكزشُمْلا

.ضابأنبهللادبعمامإلالوقو‹«سهيبيبألوقو

ةنّسلاىلإبوقأوُهضابأنبهللادبعلوقو:هلماكيفدربملالاق

لوقبتقولاكلذيفلوقتةيدجنلاو.ةيرفصلاولالضلاليواقأنم
.هأ.ضابأنبهللادبع

ةزمحوبألاقامكلوقأو‹يعميتلاةخسنلامالكبرطضإمث
:يصورخلاناسغنبملاس

اهادعتدهشنمموقلاريخودوهشانرخفمبانيداعأ

امنأملعافتعمساذإف‹دربملا"لماك"نمهتصخلاذهلجو

مهتافرخزنماهتإ«ةيضابألالإتافاضإلانمةيمالكلاموقلابكي

افإتناوتحببذاك«لإنوبيامصكلذريغو«ةزجش

- ۱۹۸



٠عطاقناهربو‹عطاسرونهلقحلانأتملع‹اذهانباتكيفتلمأت

ردصهيلإابوسنمبهذملانوك‹مدقتبهذملاهيلإبوسنملاانلوقو
:يأ«نيعباتلانموه«ةيضابألارشعماندقتعُميف:انلوقدنع«بانكلا
كردأهنافمهنمادحأكردأنميعباتلاف‹ةباحصلاضعبكردأنمم

.(و)ةشئاعوسابعنباكردأهنإفمهنمادحأ

طهرنم‹ميمتنم‹ضابأنبهللادبع:"ةمغلافشك"يفلاق

نمزىلإشاعو‹نايفّْسيبأنبةيواعمنامزيفاشن«سيقنبفنحألا
يبأو«سابعنبانعبهذملاعفرو:لاق؛ناورمنبكلمادبع

نميقبنمو‹ناورهنلاو‹ةليخنلالهأنعو‹ديزنبرباجءاثعشلا
.خلإ...ناسحايمهلنيعباتلاو‹ةليخنلالهأو‹نيفصلهأ

يفةدمعلاو٠قيقحتلالهأمامإهنأ:"ةيبرغملاريسلا"يفو

قرافو٠لدعلاةجحمهباحصأبكلس‹قيرفتلابغشدنع«بهذملا

كلمادبعلحئاصنلايدياماريشكناكو‹لهجْلاوةلالضلالبس

يفردصيودريناكو«مهريغوجراوخلاعمتارظاُمهلو«هريغو

.ها.دیزنبرباجيأرنعهرومأ

وههيلإهوعديامسانللنيب:يأ:ةوعدلارهظأهنكل:انلقمث

مهبتقرفتنمو‹غيزلالهأفلاخو‹نيملسُمللدعاوقنمهباحصأو
وهامب:يأ«نادلبلاىلإلئاسرلالسرأو«مهبرليبسنعلبّسلا
يتلا‹ةروهشملاةلاسرلاالإهلنكتملولو‹قحاداقتعإلانمهيلع
اذحوهعئاشنمو‹نامثُغرمأيف«ناورمنبكلمادبعاهبباجأ

ا



ةلاسرلاكلتيفهمالكنمو‹هزعوهفرشىلعًاليلداهبىفكل‹هوذح

امامأو:لاق؛ىوقتللةبقاعلانإف,هللاىوقتبكيصوأو:هلًابطاخُم

دحألسيلهناف‹ةمألانأشنمهبتضرعيذلاو‹نامثُغنعتركذ

اًمبمكحيملنَمَولل:هناحبسلوقيثيح«هتداهشهللاىلعركننأ
ناكدقلو:لاقو؛ماعاذهو‹ىر4توُمِلاظلامهَكَلوأَقهللالن

رجيملىلاعتهللانكلو‹مالسإلايفهمدقنمتركذامكنامثُع
مث.ضرألايفهللءادهشنومْوُمْلاو:لاقىتح؛ةنتفلانمدابعلا

الفمدقتدقو مهيلعنوملسُمْلاهمقنامو‹هريغونامثُعرمأيفلاطأ
٠نایبىلإجاتحيالرهاظاذه‹هموقيفًازيزعناكهنأل باتكلاليطن

دقوقحانمهيلعوهامبكولمللهترهاجُم‹هفرشوهزعنمو
مهنمرهظأنمو‹نامتكلانمةياغيفمهرثكأبهذملاةمئأنأتفرع

يرذتليتقنيبمهف.ءادعألاهيلعترهاظت‹هتوعدنلعأو‹هتملك

ضعبكانعمسأدقو‹نيرابجلانوجسيفريسأو«حايرلاهدسجىلع
‹نکتسیملو‹مهراثآومهریسلِعجراف‹ديزملاتدرأنإف‹مهرابخأ

-انمدقامك هيفلاخُمىلعًاضقانو‹هنيدىلإًايعاد:يأهللماقلب
ماهسلانمدشأهجاجتحإناكلب«هنانسوهفيسبابراحُممقيملهنكل
.ءادعألالتاقميفةذفانلا

جورخملادارأضابأنبهللادبع:ريثألانبالاق:انلُفةمثنمو
‹نيركاذلاركذو‹ءارقلاةءارقو‹نينْذْوُمْلانينرعمسف‹ةرصبلاب
.ها.ءالؤهىلعجرخأال:لاقف

.405:ةدئاملاةروس(۱)
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"لماكلا"بىمسملاخيراتلابحاص‹ينابيشلا:يأ‹ريثألانبا

لاقمن؛«"ضارتعالاةلازإ"هباتكيفةمئألابطقهلقناذههمالكو

.هأ.ةدابعبسيلمتشلانأداقتعإانبهذمنمهنأ:(هنعهللاىفع)

نمةقيرطلفلاخُمهنأ«هللادبعلدهاشهنأل«هلقنانرتخإامنإو
"هليلد"يفبوقعيوبأهاكحامنبيعاذهو.ةماعللضارتعالازوج

هنأكلذو‹اذهنمءيشضابأنبهللادبعلىرجدقو:لاقثيح

‹ليللارخآاهيفاوعمتجينأ‹عماجلاةرانمبهباحصأعمقفتا

سلجوةرانملاىلإمهقبسف‹ليللارخآماقف‹جورخلاىلعقافتإلل

فونصو‹نيدبعتُملانينرو‹نينذُْمْلاتاوصأعمسذإ4اهدنع

ءالؤهىلعأ‹ءيشيفمكنمتسل:مهللاقف‹راحسألايفراكذألا

نأىلإ؛اوطروتوملسف‹مهقرافمث‹ضارعتسإلاوجورخلازوجي
ىلعجورخلاوهامنإ‹ضابأنبهللادبعةقيرطنأكلذو:لاق

همحر)لالبيبأةقيرطك.ةرخسملاةماعلاىلعال ةروجلاكولملا

.هأ.هللا

ىلعجورخلابهذملاA:فّلْوُمْلالاق4كلذلجأنمف

.ماكحألااولدباذ6ةروجلانيطالسلاو٠ةملظلاكولملا

اكسمتم٠مهتحتماقأءاشنمف٠مالسإلاملاعماوسمطو
:يأ۾بهذملانأل:هتژاجمهيلعجورخلادانمو٠هنيدي
:يأ,كوماىلعجورعازاوج«ىلمأاةقيرطلاو«قحادقتعمل
عرشلادودحلنيزواجتُملا:يأ,ةملظلانيطلستُمْلا‹ةماعللنيرهاقلا

س۱١۱۷



ملو‹یوهلاباومكحنأب‹هيهاونوهللارماوأ:يأ‹ماكحألااولدباذإ

واامامُهنِمعطتالو»:لوقيىلاعتوهناحبسهللانأل‹ةنايدمهدقت

مُكَسَمََفاوُملَطنياىلإاونكرتالو»:هناحبسلاقو«رهًاروُفك
ةعاطىلعنيرابجلاةعاطةرثاؤمزوجتفيكف«اهريغيف«ر رانل
اينداةايحلاةرثاؤُمنأىرتمأ‹فلتخُملوقلإاذهنإ‹نيمّلاَعلابر

.ىبقغلانمرضأ

ىلعةلأسملاهذهيفةمألاتفلتخإدقو:"ليلدلا"يفلاقاذهلو
‹مهيلعجورخلازئاجهنأ:ةوعدلالهألوق:لوألا:لاوقأةئالث
ريغيفانكاذإ«مهماكحأءارجإنمعانتمإلاو‹مهتبصانُمو‹مهلاتقو
نمريثکنمعانتمإلاانعسيالف‹مهمكحتحتانكاذإامأو‹مهمكح

لوق:يناثلا؛الزاجمهيلعجورخلاوءارشلااندرأنإو«مهماكحأ

نمعانتمإلاالو‹مهلاتقالو‹مهيلعجورخلازوجيالهنأ:نيفلاخُمْل
‹ةيرغصلاو‹ةقرازألابهذم:ثلاثلا؛عافدلاالو‹مهماكحأ

ةيعرلاو‹اهدانجأوكولملا‹قلخلارئاسلضارعتسإلايف:تادجنلاو

‹عيمجلااوضرعتساف‹كرشلابعيمجلاىلعاومكحمهنأل‹اهماوعو
هأ.ةمينغلاو‹يبسلاو‹لتقلانم‹نيكرشُمْلامكُحمهيلعاورجأو

.(فرصتب)

؟ةيضابألالوقبلوقتتادجنلاوةيرفصلانأمدقت:تلقنإف

رمأادبناكامنإو‹يتايسواهبنوفرعيهلوقمهنملكل:تلق

.٢۲:ناسنإلاةروس(١)
.۱۱۳:دوهةروس(۲)
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»اطرفمهرثكأرمأناكواوقرفتفةدحاوةملكىلعمهلكجراوخلا

نل‹ةمامالارمأباطانمهمدعوةربابجلاىلعجورخلارمأناکاملو

.روجلامامإاذكو-مدقتامك-هلهجعسياللدعلامامإلا

هنألو‹ةمئألالوقىلعةداهشلاكيدوعسمامالكفْلْوُمْلالعج
امالکانهرکذتلو:لاقف‹مهمالكمهيلعةجحهنوكل.نيفلاخُمْلانم

ركذتلو:هانلقامىلعمالسإلاقرفلجنأملعتىتح‹يدوعسملل
يذلا:يأ‹ماقملاىلإةراشإ:انهو؛(رمألامالدعبباطخاءاتبر

.اریثکوأناکالیلقهبملكتياملسنجمسا:امالک؛نآلاهيفنحن

ظافلألاهبانهدارملاو‹دانسإلابنيتملكنمضتامحالطصإلايفو
‹نيسُحْلانبيلَعةمالعلاَوُه:يدوعسملاو؛ةيتآلايناعملاىلعةلادلا
نبديلولاينباميمیهاربإوديزيةهجرتيفهركذامنإ«هركذيتآلامالكلاو

ىلعفقاولااهيأنقيتت:يأ٠باطخاءانبملعتىتح‹كلمادبع

ةفئاطلايهو.(ةقرفعمج)مالسإلاقرفمظعم:يا۽لجنأكلذ

ةمامإلارمأيفهانداقتعإ:يأ«انلقامىلعلوصألايفاهريغلةنيابملا

ةمصعاللبءاموصعمايمشاهنوكينأمزليالمامالانأو‹رايتخإاهنأ

ةمامإالنئاخلانأل,ناخنإوًايشيرقالو-انمدقامك-ءايبنألاريغل
:ىلاعتلاق‹هدالبيفهدابعىلعهلوسروهللانمرامشتساةمامإلاو«هل

نمول:ىلاعتوهناحبسلاقو410َنفرسُمْلَرمأاوعيطتالو

هويۇتاليسربععبوىلاأنْامدعبنيَلوُسَرلاقاش
ةلزتعملاتناك:لاق؛رڳًارييصمتّءاَسَومْنَهَجهِلصنتوىلوتام

.١٠٠:ءاسنلاةروس(۲).١١٠:ءارعشلاةروس(١)

- ۱۷۳



نأكلذو«ةمألانمرايتخإةمامألانأىلإبهذت‹فئاوطلانماهريغو

ىلإضوفمكلذرايتخإنأو«هنيعبلجرىلعصنيمللجوزعهللا
نمهريغوأايشرقناكءاوس‹مهماكحأذفنياهنمالجرراتخت‹ةمألا
الوبسنلاكلذيفاوعاريملو‹ناميإلاولدعلالهأو,مالسإلاةلم

.هأ.كلذاولعفينأرصعلكلهأىلعبجاوو‹هريغ

نبلصاو:باحصأمههلزتعملا؛خلإ...ةلزتعملاتناك:هلوق

ناكو٠.كلذريغليقو.هقنُغلوطل:ليق‹لازغلاب:بَقلُمْلاءاطع

.هللاهجر)ةديبغيبأةرظانُمهلتمدقتو‹ردقلابلوقينمم

ضعبصقنلكلذبيمسو٠صقانلاديزيهركذدنعيدوعسملالاق

نوبهذياموةلزتعملالوقىلإبهذيناكو:لاق‹مهقازرأنمدنجلا
‹ديعولاو‹دعولاو‹لدعلاو‹ديحوتلانم«ةسمخلالوصألايفهيلإ

رمألاو‹نيتلزنملانيبةلزنملابلوقلاو‹ماكحألاو‹ءامسألاو

بابلانمهيلإاوبهذاميفمهلوقريسفتو«ركُملانعيهنلاوفورعملاب
نييرصبلانمةلزتعملاهيلعتعمتجإام:وه‹ديحوتلابابوهولوألا

نمنينيابتُممهعورفنمكلذريغيفاوناكنإو‹مهريغونييدادغبلاو
الو«٠ضرعالو‹مسجب,سيلهنإو«ءايشألاكاللجوزعهللانأ

.ضوملاو‹مسجلقلاخلاوهلب‹رهوجالو‹ءزجالو۽رصنغ

يفهكردُيالساوحلانمئيشنإو‹رهوجلاو«ءزُجْلاو«رصنشلاو
‹راطقألاهيوحتالو‹ناكملاهرصحيالهنأو‹ةرخآلايفالوايلا

هنأو‹دحالو,ةياهنالو‹ناكمالو‹نامزالو‹لزيمليذلاوهلب

١٤۱۷-



هاوسامنإو‹ميدقلاهنأو«ءيشنمال‹اهلعدلا‹ءايشأللقلاخلا
الهللانأ:وهف.‹يناثلالصألاوهو‹لدعلاب:هلوقامأو؛ثدحُم

بحي اوهنوهباورمأامنولعفيلب‹دابعلالاعفأقلخيالو‹داسفلابحي

امبالإرمأيملهنأو‹مهيفاهبكزومهلهللااهلعجيتلاةردقلابهنع

نمءيرباهبرمةنسحلكيلوهنأو«هركامعلإهنيملو«دارأ
الاممهتمدارأالو‹نوقيطيالامفلكيملاهنعیھنةئیسلک

هللاةردقبالإ«طسبالوضبقىلعردقيالًادحأنإو«هيلعنوردقي

اهيقبيو‹ءاشاذإاهينفي4مهنوداهلكلاماَوُهَو‹اهايإمهاطعأيتلا

نعارارطضإمهعنمو‹هتعاطىلعقلخلاربجلءاشولو«ءاشاذإ

كلذيفناكوإلفيالهنأيغارداقكلذىلعناكلو«ةيصعم
‹ثلاثلالصألاوهو«ديعولاب:لوقلاامأو؛ىولبللةلازإوةنحمللعفر

يفقداصلهنأو‹ةبوتلابالإرئابكلابكترُملرضفيالهللانأ:وهف

‹نيتلزنملانيبةلزنملاب:لوقلاامأو؛هتاملكللدبُمال‹هديعووهدعو

نمؤُمبسيلرئابكللبكترُمْلاقسافلانأ:وهف«عبارلالصألاوهو
‹هتيمستبفيقوتلادروامبسحىلع‹اقسافىمسيلب‹رفاكالو

.هقوسفىلعةالصلالهأعججأو

‹لازتعإلاوهو:ةلزتعملاتيمُسبابلااذهبو:يدوعسملالاق
قسمافلايفديعولانممدقتامعم«ماكحألاوءامسألابفوصوملاوهو

نعيهلاوفورعمابرمألابوجوب:لوقلاامأو؛رانلايفدولخلانم

نيِنمْوُمْلارئاسمىلعهركذامنإ:وهف‹سماخلالصألاوهو«رک
ناو:هنوداسفيسلبكلذيفمهتعاطسبسحىلع٤.بج
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اماذهف‹قسافلاورفاكلاةدهاجُمنيبقرفالو‹داهجلاكناك

.هأ.ةلزتعملاهيلعتعمتجإ

‹كلمهفالختفرع.باتكلااذهيفرمامبتفرعاذإتنأو

نمةلزتعملاريغ:يأ‹اهريغو«اوفلاخواوقفاواميفمهقافوو
ريغنممالسإلاقرف:يأ‹نيملسُملافئاوط:يأ‹فئاوطلا
ةمألانمرايتخإةمامإلانأبهذف٠صنلامدعهبهذمنمم.ةلزتعملا

نمف؛هنيعبدحأىلعصنيملىلاعتهللانأكلذو-كلذريسفتمدقت
ةتلفتناكركبيبأةعيبنأ:(هْقَر)باطخلانبرمُغانديسلاقمث

ريغبكلذلعفنم:يأ‹هولتقافكلذلعفنمف‹اهرشهللاىقوف

ةعيسبو-انتمئإهيلعامك-نيملسُمْلانمدقعلاولحلالهأنمةروشم

يئروضحراصنألاونيرجاهُمْلارباكأوفيك‹ةروشمبتناكركبيبأ
:يأةمألاىلإضوفمكلذرايتخإنأو-مدقتامكةدعاسينبةفيقس

:يأ‹اهنمالجر‹ةمألا:يأ‹راتخت‹اهرباكأوةمألاءاملُغىلإ

موقي:يأ‹مهماكحأذفني,ةمدقتملاطورشلاهيفتلمكنمم
هنأل‹مالسالاةلمنمهريغوأ‹ًايشرقناكءاوس‹عرشلاتابجاوب

الوولعيمالسالانأل‹نمؤُمىلعرفاكلةجحالو‹هدالبيفهللاةجح
‹هيفطرشةلادعلانأو:يأ‹ناميإلاولدعلالهأنمو«هيلعىلعي
ذافنإيفريغلاىلعةجحنوكييذلادهاشلايفطرشتناكاذإو

ملو«هدابعیلعوهدالبيفهللارمأبمئاقلامامالابكنظامف‹مكُحلا

-نكمأنإيغبنياموهفبسلاامأ‹هريغالوبسلاكلذيفاوعاري

نإ:ىلاعتهلالاق‹ةنامألامدعوةنايعلاعمهدافامفلإ

ت



انمناملس":8هللالوسرلاقو١٠ر4مكاقتأهللادنعمكمَركأ

:كلذيفليقدقو‹"تيبلالهأ

بسلاىلعًادامتعإىوقتلاكرتتالفهنيدنباالإناسنإلاامكرمعل
بهلابأيقشالهجلاعضودقو.سرافناملسمالسالاعفردقف

ةيريغلابهدارُماميردأالو‹هريغالوبسنلاكلذيفاوعاريملو

لامكتسإعم:يأ‹كلذاولعفينأرصعلكلهأىلعبجاوو«انه

.ةمدقتُمْلاطورشلا

اممو:"ةماقتسالا"يف‹(ىلاعتهللاهمحر)ديعسوبمامإلالاق

رمألايلوأةعاط:هباتكيفهدابعىلعاتباثاضرفىلاعتهللابجوأ

مامالاةعاطىلعةمألانمةماقتسإلالهأعمجأو:لاقىتح؛مهنم
‹8£هينةنُسوهباتكبلمعو.8يهلوسروهللاعاطأام‹لدعلا

الو‹لوقبكلذيفًافالخمهنمملعنملو,ةمألانمنيقحُمْلاعاججإو
هتمامإتتبثاذإمامإلانأ‹نيملسُمْلانمملعلالهأعمجأو:لاق؛لمع
باعكفلاخُيملام‹ةبجاوةمزالةتعاطنأ‹قحلاهوجونمهجوب
ملعلالهأعاهجإوأ‹هلبقنيملسُمْلاعامجإوأ‹كيهيبنةسوأهللا

هذهدحأبتأيملامف‹اعامجإهمكُحنوكيامم‹هرصعيفنمم
.فذحعمهأ.ةتباثهتعاطفيناعملا

مجرتُمْلا‹ةمامإلاطورشلامكتسإعم‹حيحصهلكاذه:لوقأ

.۳٠:تارجحلاةروس(١)
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هدعبيكحتيذلالوقلانم(عراضُملعف):لوقأ؛هقفلابتكيفاهل
٠يدوعسملامالكىلإةراشإاذهو‹ددجتلاىلعلديلهبءيج‹لمجلا
ىتح«هطئارشوهناكرأتعمتجإاموهو‹داسفلاهلباقامحيحصلاو

:لامكتسإلا؛ةمامإلاطورشلامكتسإعم«مكُحْلاقحيفاربتعُمنوكي

يفةمامإلا:يأ.اهلمجرتُمْلا‹(ناتدئازنيسلاوءاتلاف)‹لامكلاوه

هيفتركذذاملمكأو«"لينلاو"‹"عرشلانايب"ك«هقفلابتُك
‹تئشنإهعجارف‹يليلخلاانمامإل٠"فوُيلملاةئاغإ"ةمامألاطئارش
.هبهللاحتفاماهنممدقتدقو

شرقيفزوجتدقةمامإلانأىلإبهذيذلاو:ًاضيألاقو

:لشمةيديزلانمةعامجو‹اهرسأبةلزتعملامه«سانلانممهريغو
عيمجلوقلااذهىلعانركذنمقفاويو:لاق؛حلاصنبنسحلا
يذلاو:يدوعسملا:يأ‹اضيألاقو؛مهريغوةيضابألانمجراوخلا

مه‹سانلانممهريغوشيرقيفزوجتدقةمامإلانأىلإبهذ
مهلوصأيفمهنعهاكحامتعمسدقو‹اهعيج:يأ اهرسأبةلزتعما

يفيناتسرهشلاةرابعنكل«ةمامإلايفمهنعهاكحاماذهو‹ةسمخلا
لوقلاو‹ةمامإلايفاوفلتخاو:لاقثيح‹مهدنعفالخلابنذؤتهللم

:اضيألاقو؛ةفئاطلكةلاقمدنع يتأيسامك-ارايتخإوأاصناهيف

باحصأنم‹نيقيرفلايفلصاولوق:يأ«هلوقةعبارلاةدعاقلا

نامثُغيفهلوقكلذكو.هنيعبالءيطخُمامهدحأنأ:نيفصولمجلا

دحأنأامك.ةلاحمالقسافنيقيرفلادحأ:لاق؛هيلذاخوهيلتاقو

تاجردلقأو‹قسافلايفهلوقتفرعدقو‹هنيعبالقسافنينعالتُملا

- ۱۷۸



.هأ.نينعالتملاةداهشلبقتالامك‹امهتداهشلبقتالهنأنيقيرفلا

نبّيلَعنبديزعابتأةيديزلانأملعإ:ةيديزلانمةعامجو

اذيملتهنوكل‹لوصألايلزتعُمناك«بلاطيبأنبّيَلَعنبنيسُحْلا

تالاقمْلالهایکح«ةلزتعُممهلكلب‹هباحصألجوءاطعنبلصاول
ةمامإزاوج.هبهذمنمناكو:هللمييناتسرهشلالاق؛كلذمهنع

.ةباحصلالضفأبلاطيبأنبّيلَعنأوءلضفألامايقعملوضفملا
ةينيدةدعاقو‹اهوأرةحلصملركبيبأىلإتضوفةفالخلانألإ
ترجو:لاق؛ةماعلابولقبيطتو«ةنتفلاةرئاننيكستنم‹اهوعار

ناکثيحنملب‹هجولااذهنمالةرظانمرقابلادمحمهيخأنيبوهنيب
هدجىلعءاطخلازوجينممملعلاسبتفيو‹ءاطعنبلصاولًاذيملت
بهذامريغىلعردقلايفملكتنمو‹نيطساقلاو‹نيثكانلالاتقيف
نوكيفاطرشجورخلاطرتشيناكهنأثيحنمو‹تيبلالهأهيلإ
‹مامايسيلكدلاو:كبهذمةيضقىلعًامويهللاقىتح«امامإمامإلا

.جورخللضرعتالو‹طقجرخيملهنإف

ةمامإب:لوقلانمكلذدعبةيديزلارثكأتلاقو:لاقنأىلإ

:ةئالثفانصأمهو‹ةيمامإلانعطةباحصلايفتنعطو‹لوضفملا

بهذمىلعهيرتبلاومهنمةيحلاصلاو‹ةيرتبو‹ةيناميلُسو«ةيدوراج
.هأ.دحاو

:يناتسرهشلالاق؛ةيناميلّسلا:ينعي«ةيديزلانمةعامجو

ىروشةمامإلانأ:لوقيناكو‹ريرجنبناميلُسباحصأةيناميلّسلا

- ۱۷۹



حصتاهنأو«سانلارايخنمنيلجردقعبدقعتتنأحصيو«قلخلانيباميف
ةمامإزاوجبلوقلاىلعهعباتو:لاق؛لضفألادوجوعملوضفملايف

ءرشبنبرفعج:مهنم‹ةلزتعملانمةعامج‹لضفألامايقعملوضفمأا
.هأ.ثيدحلاباحصأنموهو‹ىونلاريثكو«برحنبرفعجو

‹ةيحلاصلاةقرفلاهيلإيناتسرهشلابسن«حلاصنبنسحلا:لثم
:ةيرتيلاو؛يحنبحلاصنبنسحلاباحصأ:ةيحلاصلا:لاقف
يفمهلوقو‹بهذملايفناقفتُمامهو«رتبألايودلاريثكباحبصأ
نمؤُموهأ‹نامثُغرمأيفاوفقوتمهنأالإ‹ةيناميلُسلالوقك.ةمامإلا

عيمج‹لوقلااذهىلعانركذنمقفاويو:لاق؛خلإ...رفاكوأ
:هلوق؛رايتخإةمامالانأبلوقلا:يأ‹مهريغوةيضابألانمجراوخلا

.جراوخلاعيجج

:ةمألاهذهاهيلإقرتيلاقرفلاركذيف"ملاعملا"يفلاق

نيعبسىلإسوجملاتقرتفإ":هلوقب‹8يهللالوسراهيلإراشأدقو

نيعبسونيتنثإىلإىراصنلاو‹ةقرفنيعبسوىدحإىلإدوهيلاو«ةقرف
الخامةكلاهاهلك.ةقرفنيعبسوثالثىلإيتمأقرتفتسو«ةقرف
نمكلذناكو‹٠ر"يباحصأوهيلعانأاميهو‹ةيجانةدحاو

ىلإ؛ةيجانلاكلتيعديمهلكو«هبربخأامعقوثيح‹6هتازجعم
ىلعرصتقنلف‹قرطىلعاهقيرفتهجويفسانلافلتخإدقو:لاقنأ
؛اهنایبىلعفقنسامكءامهنمةيناثلاىلعنيدمتعُم‹اهنمنيتقيرطركذ

.قحلملارظنا(١)
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اعبرأو‹ةئجرملايفنيرشعاهنمنأمهضعبركذامنإ:ىلوألا
يفةرشعيتئإو‹ةمكحملايفةرشععبسو«ةعيشلايفنيرشعو
مث."فقاوملا"يفدضعلااهررقيتلايهةيناثلاو:لاق؛ةلزتعملا
.تئشنإهعجارف‹اهيلعهباتكريرقتيفذخأواهراتخإ

رشعةعبسلاقرفلامه‹مهريغوةيضابألانمجراوخاعيمج:هلوق
هونصوصاعلانبورمعميكحتمهكرتىلع‹ةمكحملابوصتيتلا

امك‹عافدللبهونباةمامإاوتبثأمهفلسنألكلذو-مدقتامك

ةمكحملاتقرفتانهنمو«ةارشللسادرمنيملسُمْلاديسةمامإاوتبثأ
يفكتمئألوقوهةيحلاصلالوقنأكنعبيغيالمث انمدقامك

نأىلإ؛ انمدقامك-ادحأركبيبأةيلضفأبلدعنالانكنإو:ةمامإلا

نبرمُغلوقاهنم‹اهوركذلئالدىلإلوقلااذهبلاقنمبهذو:لاق
كلذو‹نونظلاهيفينجلاخاميحاملاسنأول:(هِيَمرباطخلا

نمةأرمإىلومملاسو:اولاق‹ىروشلالهأىلإرمألاضوفنيح
مل.نينمؤُملارئاسيفةزئاجةمامإلانأرمُعملعيملولف‹راصنألا

:!ولاق-هفیذحيبایلوم-ملاستومىلعفسأتيملو‹لوقلااذهقلطي

اوعمسا":كيهلوقاهنم‹ةريشكرابخأييبنلانعكلذبحصو

مكَمَركأنِإ»:لجوزعهللالاقدقو‹ىر"عدجأدبعلولواوعيطأو
.هأ.ىركمكاقتأهللادنع

‹هتیاکحكرتهنأل.خلإ...بهذو:لاقنأىلإ:فلْوُمْلالاقامنإ

.قحلملارظنا(١)
.۳:تارجحلاةروس(۲)
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لوقلااذهىلعانركذنمقفاويو:لاقاملهنأكلذو:تادجنلالوق
قرفنمتادجللاالإ:لاق‹مهريغوةيضابألانمجراوخلاعيج

اذهىلعمهقفاوو‹اهبصنبجاوريغةمامإلانأاومعزف«جراوخلا
.هأ.ةلزتعملانمسانألوقلا

يفةفلتخُمةلزتعملانأ‹لبقنميناتسرهشلامالكديؤُياذه:تلق
:يأ‹لوقلااذهبلاقنمبهذو-انمدقامك مامإلابصنبوجو

‹مهريغو‹ةيضابألاوايديرااو‹ةلزتعملاقرفنممهركذمدقتنمم
لعافللةيمست‹ليلدلا:ینعمب«(ةلالدعمر«اهوركذلئالدىلإ

.احالطصإوهريغىلعلديل‹«بصنامةغلوهو‹ردصملامساب

»لولدملاهبفرعُياملكىلععقيليلدلامسامث:ءاقبلاوبألاق

٤سحُلایمسیتح‹يعطقريغوأناکًايعطق«ايعرشوأناكايسح

اهلكصوصنلارهاوظو.دحاولاربخو‹سايقلاو‹صنلاو‹لقعلاو

هأ.ةلدأ

ول:ظرباطخلانبرمُغلوق‹لئالدلاكلتنم:يأ‹اهنم
ملهنأيظرهلوقيفليلدلاو‹نونظلاهيفينجلاخاميحاملاسنأ
ىتحاهزوجلب-ةيوشحلالوقتامك-شيرقيفةمامإلابلوقلارصقي
يفكلذمدقتو«ىروشلالهأىلإرمألاضوفنيحكلذو«يلاوملايف
ىلومملاسو:اولاق‹(هْيَظرباطخلانبرمُغتومدنعبابلالوأ
صيیصختبلاقنمىلعدريكلذهلوققالطإف:يأ‹راصنألانمةأرمإ
مل4نينمَؤُمْلارئاسيفةزئاجةمامإلانأ(هقَظ)رمُعملعيملولفشير

-۱۸۲س



-ةفيذحيبأىلوم ملاستومىلعفسأتيملو‹لوقلااذهقلطي
نممامإلابصن":نوزوجملا:يأ‹اولاق؟كلذهلوققلطأدقوفيك

انمدقاماهنم«ةريشكرابخأييبنلانعكلذبحصو«شيرفريغ
ام:يأ٠"عدجأدبعلولواوعيطأواوعمسا":هلوقاهنمو‹بابلالوأ
‹رئابكلالهأةعاطبةَيَييبللارمأينألاحُموهللاماكحأمكيفماقأ
مويهعمهرشحرئاجناطلُسعمهمسادوسنم":یلاقدقوفيك

مهتمذبىعسي‹مهاوسنمىلعدينونمْوُمْلا":قيلاقو‹"ةمايقلا
هبجورخ.‹مامإلاهيلوينمةعاطىلعبابلاثيدحلمحو‹"مهاندأ

هللادنعمكمَركأنإطل:لجوزعهللالاقدقو‹هرهاظىضتقُمنع

يههيلةماركلاةلعلعجىلاعتوهناحبسهنأىرتالءنر€مكا

كلذلبقىلاعتوهناحبسلاقوءلامْلاالو«بسلاالءىوقلل
ئاوًابوعشمكالعجَىثنأوركذنممكانقلخانإساغلااهيااي»

يلاةماركلاو«ربكألارخفلاناف«اورخافتتلاليأ«نرهکاوفراعتل

‹تايهنملاكرتوتابجاولالعفيهو‹ىوقتلايه«اهيلعديزمال
هللالاقف‹نيقداصلاعماونوكينأنينمْوُمْلاهدابعهناحبسرمأاذهلو
نياف.ر4َنيقِداَصلاعَماونوةّللاواونتيذلاهيأبلیلاعت

نأةنكأمهبولقىلَعل:نكلوءةنُسلاوباتكلانمءالؤهلاقم
قدصأهنأل«هتمربهمالكانلقنامنإو؛۳ر4ًارقومهِناَذَأيفوُةوُهَقفَ

جورم"هخيراتنميدوعسملامالكانلقن:يأ«هناسلءرمْلاىلعدهاش

.۳٠:تارجحلاةروس()

.۱۱۹:ةبوتلاةروس(۲)
.١٠:فهكلاةروس؛46:ءارسإلاةروس؛٢۲:ماعنألاةروس(۴)

س۱۸۳



‹هناسلءرملاىلعدهاشقدصأهنأل‹هعيج:يأ‹هتمرب٠"بهذلا
‹ًالامتحإهيلعريغلاةداهشيفنإف«هنعهسفنةداهشبسبللاعافترإل
لطبأدقف‹هدييفقحلانأهفلاخنملفرتعإاذإفلاخُمْلانألكلذو
هلهتیاکحف:تلق«هاکحامنإوهبفرتعيمل:تلقنإف«هيلعوهام

.ريضالف‹هدقتعمفالخبنذؤت

:تادجنلاو‹ةيرفصلاو‹جراوخلانمةقرازألالوقتامكلوقنالو
يفومهعماونوكيملاذإمهنأل‹اقلطُمسالاضارعتسإزوجيهنأ

مدقت؛ةمينغلاو‹يبسلاو‹لتقلامهنملحي‹نوكرشممهف‹مهدالب

‹ةقرازألاداقتعإدقتعنال:يأ,انهامكداقتعإلاىلعقلطُيلوقلانأ

ىلعهثادحإوهتفلاخُمعمسو‹قرزألانبعفاندشاريبأعابتأمهو

.مدقتاميفةمكحملا

ةرصبلانم.عفانعماوجرخنيذلامه:هللميفيناتسرهشلالاق

سرافنادلبنماهءاروامو‹اهروكىلعو‹اهيلعاوبلغف‹زاوهألاىلإ
‹يحاونلاهذهبهلاماولتقو‹ريبزلانبهللادبعمايأيف«نامركو
٠يفنحملادوسألانسبةيطع:جراوخلاءارمأنمعفانعمناكو
ريمُغنبرمُغو‹ريبزلاو‹نامثُغهاوخأو‹نوخامنبهللادبعو

‹يركشبلالالهنبةديبُغو‹ينزاملاهءاجفلانبىرطقو‹يربنعلا
قارخمنبحلاصو«يميمتلاابنحنبرخصو‹لالهنبزرحمهوخأو
فلأنيثالثءاهزيف‹ريغصلاهبردبعو«ريبكلاهبردبعو‹يدبعلا
نبهللاديبغمهيلإذفناف«مهكلسيفطرخنيومهيأرىرينمم«سراف

نبزیوکنبسبنعنبملسمهشيجبحاصُي‹يلفونلالفوننبثرحلا

١٤۱۸-



نبنامثُغاضيأمهيلإجرخاف.هباحصأاومزهوجراوخلاهلتقف«بيبح

يباتعلاردبنبةثراحمهيلإجرخأف‹هومزهفيميمتلارمعُمنبهللادبع

نممهدلبومهسفنأىلعةرصبلالهأيشخو‹هومزهفريثكشيجيف
برحيفيقيف؛ةرضلصيبأنببلهُملاهيلاجرخاف«جراوخل
‹جاجحلامايأيفمهرمأنمغرفنأىلإ«ةنسةرشععستةقرازألا

نبىرطقهدعباوعيابو‹ةقرازألاعمبلهُمْلاعئاقولبقعفانتامو

‹ةينامثةقرازألاعديو:لاقمث؛نيمْۇُمْلاريمأهومسو‹هءاجفلا

نمو»:هناشيفلزنأهللانإ:اولاقو‹ًايلعاورفكمهنأ:اهادحإ
لقيفامىلعةاُههشْيواَلاةايحلايفُلوَقَكّبجعُينَمسالا

أ:اولاقو«مجلمنبهللادبعاوبوصو٠ىر4ماصخلادلاوهو
تاضرتافيةفيرشنمياانيوهنأشيفلزنأهللا

.اهدهازو‹جراوخلايتفُموهو‹ناطحنبنارمُغلاقو‹ر4هللا

:مجلمنباهبيوصتيف«ربكألااهرعاشو

اناوضرشرعلايذنمغلبيلالإاهبدارأاميقتنمةبرضاي
انازیمهللادنعةيربلاىفوأةبسحأفامويهرکذألينإ

.هعذقنمقباطيالامتفذحامنإو.(فرصتب)هأ

ةيالولهانموهف‹(یلاعتهللاهحر)ناطحنبنارمُغامأ:لوقأو

‹ةيقرزألاةقرفلانموهسيلو" ةيبرغملاريسلا"يفامك.نيملسُمْلا

نأمدقتنكلو«هبرىلإهرماق«ملعهيفيدنعسيلف‹مجلمنباامأو

.۷٠۲:ةرقبلاةروس(۲).٢٠۲:ةرقبلاةروس(١)
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هلتبثأدقهنإفاضيأو.٠عفانثادحإلبق‹ةدحاومهتملكةمكحملا

.نارمعلرعشلانأروهشمو«اذههرعشيفةيالولا

نملوأوهو‹ةدعقلارفكهنأ:ةيناثلاو:اضيأيناتسرهشلالاق

رفكو«هنيدىلعاقفاومناكنإو‹لاتقلاىلعةدعقلانمةءاربلارهظأ

؛ناوسنلاونيفلاخُمْلالافطألتقهتحابإ:ةثلافلاو؛هيلِإرجاهُيملنم

طاقسإو‹هركذنآرقلايفسيلذإ‹ينازلانعمجرلاطاقسإ:ةعبارلاو

ىلعدحلابوجوعم‹لاجرلانمنينصحُمْلافذقنمعفذقلادح

نيكرشُملالافطأنأبهمكُح:ةسماخلا؛ءاسنلانمتانصحُملافذاق
؛لمعالولوقيفةزئاجريغةيقتلانأ:ةسداسلا؛مهئابآعمرانلايف

وأ‹هتوبندعبرفكيهنأملعيايبنىلاعتهللاثعبينأهزيوجت:ةعباسلا

يهوهدنعةباثمبتناكاذإرئاغصلاورئابكلاو ةثعبلالبقارفاكناك

(مالسلامهيلع)ءايبنألاىلعرئاغصلاورئابكلازوجنمةمألايفو«رفك
نمةريبكبكترإنمنأىلعةقرازألاتعمتجإ:ةنماثلا؛رفكيهف

يفدختنویو«تلجمالسإلانعهبجوع«ةلمرفكرف«رئابكل
:اولاقو‹هللاهنعل)سيليإرفكباولدتساو‹رافكلارئاسعمرانلا

فراعوُهالو«عتتمافمدآلدوجسلابرمأثيح«ةريبكالإبكترإ
.هأ.ىلاعتهللاةينادحاوب

٠جراوخ:ىمستاهلكةمكحملاقرفنأملعإ:جراوخلانم

‹ةيغابلاةئفلالاتقنععجرنيح«بلاطيبأنبيلعنعمهجورخل
ىلإاهلكيملو‹اهيفهللامكحةلأسميفلاجرلاميكحتبدهعلاهئاطعإو

١۱۸-



هلِوُسَرَوهللاىَضَقاَذِإةنمۇُمالونِمُْمِناکامو:هقلخنمدحأ

لصدققُهَنوُسَرَوهللاصعنمومهرمأنمٌةَريخلامهنوُكَينأًارمأ

نم:يأ.مهنم:يأ.تادجنلاوةيرفصلاو«رهکانيشًالالص

نبدايزعابتأوأ‹رافصلانباعابتأمهلهف‹ةيرفصلاامأ؛جراوخلا

وأ«انركذنممهعابتإلله‹ةيرفصمهتيمستيفو‹نالوق؟رفصألا
.اضيأنالوق؟ةدابعلانممههوجورارفصال

‹ةيديزلاضعبك‹ليؤأتلالهأنوكرشيمهنأ:"ملاعملا'ئو
.ةلزتعملانمهاظنلاو

باحصأ‹ةيدايزلا‹ةيرفصلا:يناتسرهشلاحتفلايبأللميو

‹رومأيف‹ةيضابألاو‹تادجنلاو,ةقرازألااوفلاخ‹رفصألانبدايز

يفنيقفاوُماوناكاذإ‹لاتقلانعةدعقلااورفكيملمهنأ:اهنم

لافطألتقباومكحيملو‹مجرلااوطقسيملو‹داقتعإلاونيدلا

لوقلايفةزئاجةيقتلا:اولاقو مهديلختو«مهريفكتبو«نيكرشُملا
.هأ.لمعلانود

نإف٠قرزألانباالإهيففاوفلاخيملهلكاذهنأ‹ريبختنأو

نمناکام:اولاقو:اضيألاقو‹لئاسملاهذهيفمهلوقاذهةيضابألا

‹دحلاهبهمزليذلامسالاهلهأبىدعتيالفعقاودحهيلعلامعألا

ال‹افذاق‹اقراس«ایناز:یمسیف«‹فذقلاو‹ةقرسلاو‹ىنزلاك

لشم«هردقمظعلدحهيفسیلاممرئابکلانمناکامو«اکرشُمارفاک

.٢۳:بازحألاةروس()
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.هأ.كلذبرفكيهنإف‹ةالصلاكرت

:فلاخ‹يفنحلارماعنبةدجنباحصأمهف:تادجنلاامأو

امك.تاعجارُمامهنيبتعقوف‹هيلعاهمقنوءايشأيفقرزألانبعفان

.دربملل‹"لماكلا"يف

‹ةيرذاعلاباومس:يأ‹ةيرذاعلاتادجنلا:يناتسرهشلاللميفو

٠يفنحلارماعنبةدجنباحصأمه:لاق‹تادجنلاباومسامك

ديريهرکسععمةماميلانمجرخهنأهنأشنمناكو‹مصاع:ليقو

ةفئاطلايف‹دوسألانبةيطعو‹كيدفوبأهلبقتساف,ةقرازألابقوحللا

‹فالخملانمعفانثادحإبهوربخأف‹قرزألانبعفاناوفلاخنيذلا
هومسوةدجناوعيابو‹عدبلاوثادحألارئاسو‹هنعةدعقلاريفكتب

رومألمهنمموقهرفكدقف,ةدجنىلعاوفلتخإمث‹نيمْوُملاريمأ
‹اولتقف٠.فيطقلالهأىلإشيجعمهنباثعبهنأ:اهنم«هيلعاهومقن

يفنهتميقتراصنإ:اولاقو‹مهسفنأىلعاهوموقو‹مهءاسناوبسو
اولكأو‹ةمسقلالبقنهوحكنو‹لضفلاانددرًالِإَو‹كاذفانصصح

مكعسيمل:لاق‹كلذبهوربخأوةدجنىلإاوعجراملف‹ةمينغلانم
‹مهتلاهجبمهرذعف‹انعسيملكلذنأملعنمل:اولاق؟متلعفام

يفتالاهجلابرذعو‹هقفاونممهنمف‹كلذدعبهباحصأفلتخاو

.هأ.يداهتجإلامكحلا

:مهلوقاهنم«مالكلابتُكيففرعتهسفنبةلاقمهلنإ‹ةلمجلابو
ةجحلامايقلبقماكحألايفءيطخُمْلادهتجُمْلاىلعباذعلافاخنم

- ۱۸۸



٩٠مهئاسنيبس‹ةمذلاودهعلالهأءامدلالحتسإاهنمو‹رفاكوهفهيلع

نأ‹هيقفاومنمرئابكلاودودحلاباحصأنأ:اهنمو‹مهلاومأمنغو
‹ةنجلامهلخديمث«رانلاريغبفمهبذعنإو.مهنعوفعينإهلعلهللا

رئابكلاىتأنمو‹كرشُموهفاهيلعرصأوةريغصولولعفنم:اهنمو
ةزئاجةيقتلانأ‹هنعيبعكلاةياكح:اهنمو‹كرشُمريغوهفريصُمريغ

بوجومدعىلععامجإلا:مهنعاضيأىكحو‹لمعلاولوقلايف

ريغاهنمو‹مهنيباميفاوفصانتينأسانلاىلعنأل‹مامإلابصن
.عجاريلف‹كلذ

‹كلذكًاعيجمهداقتعإنكيملنإو‹مهنيبفلْوُمْلاعمجامنإو

هاکحيذلاامأو-تعمسامك ضعبمهضعبنمداقتعإلااوبيرقمهنكل

سانلاضارعتسإزوجيهنأ‹هيعباتموعفانداقتعإ:وهف‹نتملايئ

هللالوسرنأعم‹اهمدعالوىوعدىلإتافتلإريغنم:يأ‹اقلطُم
‹قرطلااوفاخأمهنإو‹ةمايقلامويىلإةيقابيتوعدنإ":لاق‹

هللالوسرلاقو٠"مهيلإةرجهلااولحتناو‹مهفلاخنماونمؤُيملو
."ةكمحتفدعبةرجهال":

مهفمهدالبيفومهعماونوكيملاذإمهنأل:نتملايفلاقمثنمف
اورجاهُيملمهنأالإ‹داقتعإلايفمهلنيقفاوُمنإو:يأ‹نوكرشم
‹يبسلاو‹لتقلامهنملحي:اولاقف«مسالامكحلااوعبتادقو‹مهيلإ

ةيرفصلاوتادجنلاف‹هيعباتموعفانبصتخماذهسيلو‹ةمينغلاو

بلاغتمدقتدقو‹ءايشألايفمهوفلاخنإو.داقتعإلااذهيفمهلثم
نإو ًايشرفالإنوكيالمامإلانأ:ةئجرملالوقتامكالو؛مهتلاقم

- ۱۸۹



الإلوزىتالهتمامإناف‹مارحلاولالحلاملاعمسمطو«ماكحألالدب

‹ةمجرملالوقكلوقتالو:يأ‹ةمجرملالوقتامكالو؛كرشلاب
‹هباحصأوةفينحوبأ:انهمهبدارملاو‹دقتعنال‹مهداقتعإ:يأ

مهنإف‹كلذاوبأمهنإو‹ةرعاشألاعيجنممهوذحاذحنمو

ريخأتءاجرإلانأل‹كلذبانتمئأحرصامك‹مهدراومنمنوفرتغي

نماينألايفمكُحبهيلعيضقيالو‹ةمايقلامويىلإةريبكلابحاص
ىلعةغلءاجرإلاو‹ليقاذك‹رانلالهأنموأ«ةنجلالهأنمهنوك
ىلعو«‹ءاجرلاءاطعإ:يناثلاو‹لاهمإلاوريخأتلا:امهدحأ‹نيهجو

يناثلاىلعو‹داقتعإلانعلمعلانورخؤُيمهنأل‹رهاظهانعمفامهتيلك
.ءاجرإلانيعامهو‹ةيصعمناميإلاعمرضيال:نولوقي

رثكأو.ةئجرملارثكأوءةفينحوبأبهذو:يدوعسملاجورميفو
‹ةضفارلاو‹ةعيشلاقرفرئاسو‹اهريغوةيدوراجلانمةيديزلا
يبنلالوقل4شيرقيفلإزوجتالةمامإلانأىلإ«هيدنوارلاو
الواشيرقاومدق'2٠ەلوقوشىيرئيةا:

.ها.("اهومدقتت

ياو«لماثيلحالتيلحيمةعاهنرمق
٠"تطسقفتمسقو‹تلدعفتمکحامشیرقيفةمامإلا":هرس
لباهلةمامإالف.لاذاهننكيملاذأ«هوهالامادق
نمةعطق"اهومدقتتالوًاشيرقاومدق"::ئهلوقو‹ةماركالو

.هيلعمالكلارمدقو‹هدعبامبقلعتمثيدح

.قحلملارظنا(١)
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:هباحصأوةفينحيبأللاقيناكيرمعلو:يناتسرهشلالاق

‹ةئجرملاةلمجنمتالاقملاباحصأنمريثكهدعو«ةنّسلاةئجرم

٠بلقلابقيدصتلاوهناميإلانأ:لوقيناكاملهنأءهيفببسلالعلو

لجورلاو‹ناميإلانعلمعلارخؤيهنأهباونظ‹صقنيالوديزيالوهو
هنأوهو‹رخآببسهلولمعلاكرتبيتفيفيك‹لمعلايفهجرحتعم
‹لوألاردصلايفاورهظنيذلا‹ةلزتعملاوةيردقلافلاخُيناك

كلذكو.ايئجرمردقلايفمهفلاخنملكنوبقلُياوناكةلزتعملاو
يقيرفنمهمزلامنإبشقللانأدعبيالف‹جراوخلانمةيديعولا
.هأ.جراوخلاوةلزتعملا

ةنجلانوجريمهنأثيحنم‹مهمزلبقللانأ:هلوقنيذلاو

‹اهكاهتنإىلعنورصملامهو‹ىلاعتهللاتامرحلنيكهتنملل
لوقناميإلانأ:نولوقياوناكنإو‹ةبوتريغنمرشحمللنوفاوملا
ءاشنإف‹ىلاعتهللاةئيشميفنيلماعلاريغنأ:نولوقيمهنكل‹لمعو
مث.مهلمعردقبمهبذعءاشنإو‹ةنجلامهلخدأفمهنعىفع

:ةرهوجلابحاصلاق‹ةنجلانولخديفرانلانمنوجرخي

هبرلضوفمهرمأفهبنذنمبتيملوتمينمو

البلوقناميإلانأ.ىنعملايفةئجرملانوقفاويمهىرتالأ
هنمبجعتاممو‹مهتدامتقفتإدقف.ظفللايفمهوفلاخنإو‹لمع

نأبلوقلااومزجيملمهنأبجعلانمو:لوقيثيح‹يناتسرهشلا
.هأ.رانلانمةلاحمالنوجرخيديحوتلالهأنمنينمْوُمْلا
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اولاقنإومهنأل‹هباحصأنموهنمًالاحنسحأةئجرملاًاذإ:تلق

لاق؛هباحصأووهكلذبمزجامنإو‹كلذباومزجيملمهنإف‹كلذ
يبانبيلعنبدمحمنينسحلاءاجرإلابلاقنملوأنأ:ليقو:اضيأ

نعلمعلارخأامهنأالإ‹راصمألاىلإبتُكلاهيفبنكيناكفبلاط

نأبمكحهنكلةيديبعلاو‹ةيسنويلاةئجرملاتلاقامك‹ناميالا

سيل«يصاعملاكرتو‹تاعاطلاىدأاذإ‹رفكيالةريبكلابحاص

ةئجرملالاجر:لاقمث؛اهلاوزبناميإلالوزيىتحناميإلالصأنم
«ریبجنبدیعسو٤بلاطيبانبيلعنبدمحنبنسحلالقنامك
نبلتاقمو.راثدنببراحمو«ةرُمنبورمعو‹بيبحنبقلطو
.ةفينحوبأو‹ناميلُسيبأنبدامو«رذنبورمعو‹رذو‹ناميلُس
ةمئأمهلكءالؤهو‹رفعجنبديدقوءنسحلانبدمحمو«فسويوبأو
مهديلختباومكحيملو.ةريبكلابرئابكلاباحصأاورفكيمل‹ثيدحلا

.هأ.ةيردقلاوجراوخللافالخ,رانلايف

نأو‹ةئجرملامهمهنأ‹ريرحتلاملاَعلااذهفصنأدق:تلق

لاقدقو«نر4رَرَوالألكارَفَملانأ:ف‹مهتمئأءالؤه
نمجورامهئاعدإل:يأ,"ةمألاهذهدوهيةخجرملا*:اوفيبلا

تاًدوُدعُمامايأالإإرانااسمننأ: ددوهيلالوقنيبقرفلاامو‹رانلا

لهاجورخبمهلوقنيبو«ر نوُرتفَياوناکاممهنيديفمُهَرْغَو
مهسيآدقو‹ةبوتريغنمةمايقلانيفاوُملا‹اهيلعنيرصُملارئابكلا
امهو‹يتعافشامهلانتاليتمأنمناتفئاط":لاقف‹ةعافشلانمقي
.١٠-١٠:ةمايقلاةروس()

.٤:نارمعلآةروس(۲)
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لوقو؛"ةئجوملاو‹ةيردقلا:يلبقايبننيعبسناسلىلعناتنوعلم

‹مدقتملاثيدحلاباولدتساو‹ايشرقالإنوكيالمامإلانأ:تملا

مهلنيأف«ةلالدالوةفيقسلامويةباحصلالعفبو«هنعانبجأدقو

ًابطاخُم«ءارزولامكتمو«ءارمألاانم:(َ)هلوقو«ركبيبألثم

نماهنأل‹ملاظاهلانيالةمامإلافًالِإَوقحلاباومكحنإ:يأ‹راصنألل
اهيلعةباحصلاعامجإل‹هدابعىلعهللااهبجوأاممو‹ىاعتهللادوهع
‹ملاظةريبكلابكترُمو‹لالضىلعهتمأعمتجتالو‹كهتومدعب

لاقامك‹هسفنىوهتامبلمعف.ماكحألالدبنإو‹اهلانيىنأف

.مهيصاعميفمهكامهنإعم«هينبوناورمو«هينبوةيواعمةمامإبمهضعب
ملباطخلانأكلب‹ءابهمهيدلهللارماوأنأک.مهلةقسفلاةناعإو

‹هلعفمهيلعبجوامعمهريخأتبمالسإلاملاعماوسمطو‹مهمعي
زوفيال:لاقو‹هتنبإ:ءيطونم:مهنمف«هنعاوُهناممهميدقتو
نم:مهنمو‹هيخأتانبعماجنم:مهنمو‹روسجلاالإتاذللاب

لإلوزتالةمامإلانأاوعجأدقو‹اهتاقوأريغىلإةالصلارخي
'كلماذإةفيلخلانُامعزنم:مهنمو‹يصاعملالهأاورذعف‹كرشلاب

امأو:لوقيثيحبوقعييبأردِهلِلَو؛هيلعباسحالفاموينيعبرأ
ةيصعملانعمهلىنغال‹مهسفنأىلإاورظنمهنإف‹ةئجرملاانناوخإ
رانلايفدولخلاو‹ديدشلاديعولابمهيلعتصغتتدقو‹اهنودربصالو
يفةرملوأ‹كيدمحمهيبنىلعهللالزنأامىلإاودمع‹دولخلاموي
حتفيذلابابلاو«مالسإلايفلوخدلاىلإنيلهاجلانيكرشملاهئاعُ

ليزجلاباوثلانمهيفنيلخادللهللادعواممظعو‹ناميإلانممهل
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يفلوخالايفمهلاليهستو«هدابعلاحالصتسإ‹ليلجلارجألاو

‹مالسإلايفاولخداملف‹باوشلاميظعيفمهلابيغرتو«مالسإلا
سالاَبِسَحَأ¥ملا:لاقومهبطاخ‹ناميإلامهبولقيفنكمتو
مهلبنيَنيِذْلااندقونوتتفُيالمهواناووفنأاوكرينأ

ىلعاوبقعمث٠٠ر4َنيِذاَكلاَنَمَلعَلِواوُقَدصنيالامَعَ

يصاعملاىلعمالسإلاةيرخآيف‹هناحبسءيرابلاهبقعيذلاديعولا

ىَلَعاوُبذُكَنيذْلاىرٍةَماَيقلاَموَيول:هوشالوهولطبأو‹بونذلاو
٠ر4َنيِرَبَكَْملْلئوشمَهَجيفسيَةَدوسُممُهُهوُجُولا
خوسنملاباوضرو‹هولطبأفخسانلاىلإاودمع‹مهنيعأتلوحاف

لوقدعبًايلوتوايلست«رافلانمجورخابمهسفنأتحاترإو‹هولبقو
امايألإاملاانّسَمَتنلاوُلاَفَو»:دوهيلانعةياكحلجوزعهللا

ىلَعنوُلوقَتمأةَدهَعهللافِلخُينلفادههللادنعمتذختألقةدوُدعُم

كيتوأَفةئيِطَخهبتّطاَحَأَوهيسبسكنمىب*نوُمَلعتالاَهللا

.هأ.دوهيلامهتوخاإباومتأ٠سر4نوُدِلاَخاَهيِفمُهرالُباَحصأ

مهنأو‹هتيرذويلعيفةمامإلانأ:ةضفارلالوقتامكالو
مهو‹مهلوقكلوقتال:يأ‹ةضفارلالوقتامكالو؛نوموصعم

اهضعبفلاخُيتاداقتعإوتالاقممهلو‹نيعبسلانودىتشقرف
نبيلعنبديزمهضفرل.ةضفارلااومسو.اهريغوةمامإلايف‹اضعب
مهفالتخإانهركذنو«كلذريغل:ليقو يتأيامكيلعنبنيسحلا
اهيفمهطبخوةمامإلايئ
٠٦:رمزلاةروس(۲).۳-٠:توبكعلاةروس(١)
.۸-۸:ةرقبلاةروس(۳)
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اصنالإنوكتًالةمامإلانأب«ةمامإلالهأدرفناو:يدوعسملالاق

رئاسيفو«كلذكهراهتشاو«همساومامإلانيعىلعهلوسروهللانم

ىلع«ًانطابوأارهاظمهيفهللاةجحنمسالااولختالراصعألا

نأىلعصنلاباولدتساو‹هسقنىلعفوخلاوةيقتلاهلامعتسإبسح

يفصوصنلانمعماوجو‹لوقعلانمةريثكلئالدبو٠شيرفيفةمامإلا
لجوزعهلوق‹كلذنممهتمصعيئو«مهيلعصنلايو«اهبوجو
ميهاربإةلأسمو«نر4اماَِإسانللكلِعاَجينإ»:میهاريإنعاربخُم

يدهلانيأال:هنأبهلهللاةباجإو«١ر4يتيرذنموال:هلوقب

نمصنةمامإلانأىلعلئالدانولتاميفف:اولاق‹ر4َنِعِلاظلا

اهصنناكولو«هلل  اهجوهبرميهاربإةلأسملناكام‹سانلاىلإاهصن

يدهعُلايالل:هلوقو‹هراتخإهنأهملعأدقهللاناكاملو

فصوو«ملاظبسيلنمهلاشيهدهعنأىلعةلالد.ىر€يلا

نماموصعمنوكينأهسفنيفمامإلاتعن:اولاقف‹مامالاءالؤه

هنملخدياميفلخدينأنمؤُيملاموصعمنكيملنإهنألبونذلا

نمؤيملو‹ةياهنريغىلإمامإلاىلإمامإلاجاتحيفبونذلانمهريغ

ملعأنوكينأوأ‹ارفاك‹ارجاف‹ًاقسافنطابلايفنوكينأاضيأهيلع

هللاعئارشبلقينأهيلعنمؤيملامْلاَعنكيملنإهنأل,ةقيلخأا
٠عطقلاهيلعبجينمدحيوءدحلاهيلعبجينمعطقيف‹هماكحأو

عجشأنوكينأو‹هللااهعضويتلاعضاوملاريغيفماكحألاعضيو
ءابدقنوكيبرهنبجناف برحأايفهيلإنوعجريمهنأل‹قلخلا
١١۱٠:ةرقبلاةروس()
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نيملسُملانزاخهنأل‹قلخلاىخسأنوكينأو‹هللانمبضغب

امىلإتهرشو‹مهلاومأىلإهسفنتقات«ايخسنكيملنإف‹مهنيمأو
اهبلانيةريشكالاصخاوركذو‹رادلابديعولاكلذيفو‹مهيديأيف
يفدجوهلككلذنأو‹دحأاهيفهكراشُيال‹لضفلاتاجردىلعأ

‹ناميإلاىلإقبسلايف‹(امهنعهللايضر)هدلووبلاطيبأنبيلع
‹عرولاوءهللاليبسيفداهجلاو‹لدعلابمكحلاو«ةبارقلاو‹ةرجهلاو

زعهلوقب‹مهرهاوظلاهتقفاومومهنطاوبنعربخأدقهللانأو‹دهزلاو

‹ميتيلاو‹نيكسمللماعطإلانمهوعنصاميفمهلهفصوو‹لجو
٠طقفمهتنسلأبهودبأمهنإال‹اصلاخههجولكلذنأو‹ريسألاو

يفمث؛رشحملايفلمؤملانسحو‹بلقنملايفمهرمأنعربخأو
٠ريهطتلانممهبلعفو‹سجرلانممهنعبهذامعلجوزعهرابخإ
.هأ.كلذريغيفو

امنإو‹هريغىلعةباحصلاعامجإبضوقنمهلكاذهنأريبختنأو

ةعهللالوسرباحصأريفكتىلإاهباولصوتيلةفارخلاهذهاوغاص

فوقولابملعيامك‹مهحدمبميظعلانآرقلالزنامدعب‹مهليلضتو

تاقرخمكنرغتالفالك‹اهريسافتومهيفةميركلايآلاىلع
.ليبسلاءاوسنعنيلضملا

‹صنلابتبيثتةمامإلانأ:لاقنمو:يناتسرهشلاللميو

هنياىلعصنامنإ:لاقنممهنمف‹(ًالكَعلا)يلعدعباوفلتخإ
نممهنمف‹هدعباوفلتخإمث,ةيناسيكلاءالؤهو‹ةيفنحلانبدمحم
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هنأ:لاقنممهنمو؛ًالدعضرألاالميفعجريوتميملهنأ:لاق

مهنمف‹ءالؤهتقرتفإو‹مشاهيبأهنبإىلإهدعبةمامإلاتلقتنإوتام

:لاقنممهنمو؛ةيصودعبةيصو‹هبقعيتيقبةمامإلا:لاقنم

نبنانبَوُه:لاقنممهنمف؛ريغلاكلذيفاوفلتخاف‹هريغىلإتلقتنإ

؛سابعنبهللادبعنبيلعوه:لاقنممهنمو؛يدهنلاناعمس

مهلكءالؤهو«بلاطيبأنبرفعجنبهللادبعَوُه:لاقنممهنمو
ىلعاهلكعرشلاماكحأنولوأتيو‹لجرةعاطنيدلانأ:نولوقي

ىلعصنلابلقيملنمامأو‹مهبهاذميتأتسامك‹نيعُمصخش

ةمامالا:لاقو‹نيسحلاونسحُلاىلعصنلابلاق,ةيفنحلانبدمحم

یرجأنممهنمف‹اوفلتخاءالؤهمث‹نيسحلاونسحلانيوخألايف
هنبامث‹نسحلاهنباةمامإيدعب:لاقف‹نسحلادالوأيفةمامإلا

مايأيفاجرحخدقو‹نيمامإلاميهاربإهيخأمث‹دمحمهنبامث‹هللادبع

‹مامإلادمحمةعجرب:لوقينمءالؤهنمو‹همايأيفالتقفروصنملا
يلعهنباةمامإيدعب:لاقو‹نيسحلادالوأيفةيصولاىرجأنممهنمو
هنباةمامإي:ةيديزلاتلاقف‹هدعباوفلتخامث‹هيلعاصننيدباعلانيز

.عاجش‹دهاز«ملاَعوُهَو«جرخيمطافلكنأمهبهذمو‹ديز

دالوأىلإةمامإلاعوجراوزوجو«عابتإلابجاوامامإناك‹يخس

:لاقوقاسنممهنمو؛ةيصولاب:لاقوفقونممهنمو‹نسحلا
.مهبهاذمليضفتيتأيسو‹نامزلكيفهلاحاذهنملكةمامإي

مث‹هيلعاصنرقابلايلعنبدمحمةماماي:اولاقف‹ةيمامإلاامأو
نمهدالوأيفهدعباوفلتخامث«هيلإةيصودمحمنبرفعجةمامإب
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‹ىسوُموءهللادبعو«ليعامسإو«دمحم:ةسخحمهوهيلعصوصنمأا

:لاقنممهنمو؛ةيرامعلامهو‹دمحمةماماي:لاقنممهنمف؛يلعو

نمو؛ةيكرابملامهو«هيأةايحيفهتوماوركنأو ليعامسإةماماي

هدالوأيفةمامإلاقاسنممهنمو؛هتعجربلاقوهيلعفقونمءالؤه

ةمامإي:لاقنممهنمو؛ةيليعامسإلامهو«اذهانمويىلإصندعباصن
؛بقعيملوتامهنأل‹هتومدعبهتعجربلاقو٠حطفألاهللادبع

مكقباسهدلاولاقذإ‹هيلعاصنىسوُمةمامإي:لاقنممهنمو
نممهنمف‹اوفلتخاءالؤهمث‹ةاروتلابحاصيمسوهوالأ‹مكمئاق

يففقوتنممهنمو؛وهتميمل:لاقذإ‹هتعجربلاقوهيلعرصتقا
هنياىلإةمامإلاقاسوهتومبعطقنممهنمو؛ةروطمملامهوهتوم
دلولكيفاوفلتخاءالؤهمث«ةيعطقلامهو«يضرلاىسوُمنبيلع
مث‹دمحمهنباىلإيضرلايلعنمةمامإلااوقاسةيرشعىنثألاف‹هدعب
يناثلارظتنملامئاقلادمحمهنباىلإمثنسحلاهنباىلإمث٠يلعهنباىلإ

امكادعضرألاالميوعجريف‹تميمليحوهو:اولاق«رشع
اولاقمن;‹يركسعلانسحلاىلإةمامإلااوقاسمهريغو‹اروجتئلُم

لاحفكشلاب:اولاقذإ«هيلعفقوتلاباولاقو‹رفعجةيخأةماماي

ةعجرلابلوقلاو‹فقوتلاو‹ةمامإلاقوسيفليوطبطخمهلو‹دمحم
.هأ.ةيغلادعبةعجرلابمث«ةيفلابلوقلاو«تولادع

اذإتنأو«فسافسلاهذهلشمنمالآىلعُدمَحْلللو

كبَردّبعاو>:هركشتلف؟وهنيأقحلانأتملع«,فادملاتري

مهزيوجت‹ةيضابألاىلعاومقننإواذه؛١ر4نقلاكي

.٩٩:رجحلاةروس(١)

ن۱۹۸



نبيلَعنبنيسحلاجرخدقف‹ورغالفءةروجلاكولملاىلعجورخلا
‹ةباحصلانمهنإف‹هيلعاومقنيلف:يأ ةيواعمنبديزيىلعبلاطيبأ

٠«مهبطخرخآيفهتبحموهتيالوبنونلعينممو‹سانلالضافأنمو

هنأل‹هدجفيسبلعقهنأ:لاق‹يلازغلالثممهضعبنأيرمعلو

‹ةروهشمفهلتقموهجورخةيضقامأو‹مهمعزيفمامإلاىلعجرخ

‹يلعدلوعجشأناكهنأ:ليق‹هرابخأنمءيشداريإبسأبالو

نإو.مهتقيرطىلعنكيملهنإفانباحصأامأو‹افسخماسيالناكو

هنمبلطاملهنأ:ليق‹هيخأوهيبألهتالاومالإهيلعنودعيالاوناك

:الثمتملوقيوهوةكمىلإجرخ.ديزيلةعيبلاةنيدملايلاو

اديزيتيعدالواريفُمحبصلاقلفيفماوسلاترعذال

اديحأنأينندصريايانملاواميضتومّلاةفاخميطعأموي

المهنأو‹هتعيبىلعمهسفنأاوسباحمهنأ:ةفوكلالهأهيلإبتكف

لسراف‹هنودتوملاىلعهنوعيابُيمهنإو‹ةعامجالوةعمُجنورضحي
‹ايفيخُمةفوكلالزنف«بلاطيبأنبليقعنبملسمهمعنبامهيلإ
ريشبنبنامعنلاذئمويريمألاناكو‹افلأرشعانثإنيسحللاهنمهعيابف

نيسحلامهف‹نيسحلاىلإلسرأدقو‹هربخىشفو‹يراصنألا
‹ردغموققارعلالهأنإ:هللاقو‹سابعنباهحصنف‹جورخلاب

كلو,انوصحاهيفنإف‹نميلاتأتلفجورخلانمدُبكلنكيملنإف

‹نيقداصاوناكنإمهريمأجارخإبقارعلالهأرمأو‹راصنأكلانه
ريبزلانبإيرمق٠سابعنبادنعجرخف‹جورخلاالِإنيسحلایباف

- ۱۹۹



ةفوكلاىلإجرخسينيسحلااذه‹ريبزلانباايكنيعترق:لاقف
ىتحنيسحلاجورخريبزلانبإلءيشبحأناكو«زاجحلاوكيلخُيو
هنولدعيالمهنإف‹كانهنيسحلاوهدارُمهلمتيالهنإف‹تسدلاهلمتي

نأفاخمث‹ءجورخلاهلنيزفنيسحلاىلعريبزلانبالخدمث«هب
لأيملنممو«هتعيبىلإسانلااوعديهنأو.ماقملايفهلبغرفهمهتي

نسبماشهنبثراحلانبركبوبأ‹نيسحلاةحيصنيفادهج
نمدايزنبإللسرأف«ةيواعمنبديزيربخلاغلبدقو٠بلطملادبع
‹نيسحلانوجريسانلاوهمشحباهيلإجرخف‹ةفوكلاةيالوبةرصبلا
هللالوسرتنبنبايابحرم:اولاق‹ةفوكلالفاحمنمدانبرماملكف

مهتافدقو‹هناجرمنبا:اودانتف‹دايزنباهنأمهلنابتسإىتح

ىلإلوحتف‹ملسمفاخدايزنبالصواملو‹ةرامإلارصقبنصحتف

٠لیوطبطخدعبدايزنباامهلتقف«هموقریبکناكو‹يدارملايناه
‹ةكمىلإعوجولابمهف‹ةيسداقلابوهوهمعنبالعقربخنيسحلاغلبف
٠.تومنوأانرأثبذخأنىتح:الاقو,هنباوملسموخأكلذنمىبأف

هعمنمبءالبركىلإلامف‹مكدعبةايحلايفريخال:نيسحلالاقف
ةئاموسرافةئامسخخمهنأ:لوقيرثكملاو‹هباحصأوهتيبلهانم

ركاسعهيلعترثاكتاملو‹نوعبسونانثإمه:لوقيلقملاو‹لجار
مكحامهللا:لاق‹يفوكالإتمثسيلو«ةفوكلالهأمهودايزنبا
نيرشعوةعبرأذئموياوناکو«يننولتاقُيمهمثينوعدموقنيبوينيب
لصفىتحمهولتاقو‹ءامْلادرونممهوعنمف‹كلذريغبليقوافلأ
تلمحف‹مهسوؤرتزتجاو‹هعمنمموهتيبلهأنمريشكونيسحلا

ت7



باتقأىلعایابسمشاهينبءاسنتلمخحو«ديزيیلِإمث‹دايزنباىلإ

وهو.مهٹنجليخلااطوتنأصاعلانبديعسنبرمُغرمأو‹لامجلا
سأرلعج‹ديزيىلإسوؤرلاتلصواملو«دايزنباشيجريمأذئموي
:لوقيو‹بيضقبهايانثىلعهيفتكنيديزيلعجف٠تسطيفنيسحلا

املظأوقعأاوناکمهوانيلعةزعألاجرنماماهةلفن

لوسرتیأرام«لاطایانث:لاقف«ةدربوبأنيرضاحلانمناكو

ةعبرأمهواضيأنوباوتلاجرخو‹كبيضقعفراف«اهلبقيكعهللا

.نولتقيونولتقيءاضرعولوطةريزجلااوذخأف.فالآ

زاوجىلعالةجحنوكيل‹هلبقامو‹هدعبامو‹اذهاندروأامنإ

‹انبهذميفًاعدبسيلف«هتلعفةيمالسالاةمألابلاغنأو‹جورخلا

.ربخباتکسیلانباتکناف‹ءالؤهرابخأيصقتسننأاندارُمسيلو

هنالذخونيسحلاكرتىلعاومدنمهنأاومعزمهنإف‹نوباوتلاامأف

«لتقفامكاولتقُينأامإ«مهتبوتنأاوأرو«هنمنوبيرقمهو«لفىتح
نمًافلأنيثالثيفدايزنبامهيقلف«ةليخنلاباوركسعف«هتلتقاولتقيوأ
درصنبنامیلُسراس‹نیتسوسهةنسيفسيمخملايفو‹ماشلالهأ

٠نيسحلارأثبنوبلطيفالآةعبرأيفناريمألا‹بيسملاو‹يعازخلا

يفقارعلاهلذخأيلههجودقناورمناكو«دايزنبهللاديبعاودصقو

‹ةبحصدرصنبناميلُسلو‹ناريمألالتقفاوقتلاف«سراففلأنيثالث
.هأ.ةريزجلابةعقاولاتناكو‹يلعباحصأءاربكنمبيسملاو

س٢٠۲



٠يدنكلاثحسشللانبدمحمنبنمحرلادبعجرخو
اهيفو.يفقللافسوُينبجاجحلاىلعةماعلاتماقو

نبديعسو٠يبعشلا٠منم.هيقفةئامسمخءاهأزءاهقفلا

ايلاوجاجحلاهلمعتسا«خلإ...دمحمنبنهرلادبعجرخو؛ريبج

هلتعقوفامهشًارمشمالجرناکف‹اهريغوتسبوناتسجسىلع

يحاونلاكلتيفمهريغوكرتلاعمبورح هلادبمث؛احوتفحصفو‹يح

٠كلملادبععلخبينثمث٠نامركىلإراصو٠جاجحلاةعاطعلخف

مث‹امهريغوةرصبلاوةفوكلانيبامم‹لابجلاويرلالهأهلداقنإو

ثعشألانباهبراحف‹ةرصبلاىلإجاجحلاراس بورحهعمهلناکف‹ثعش

:رعاشلالوقيثعشألانبايفو‹ةميظع

مادقألارعارعوىرعلارجشهئاولتحتراسوكولملاعلخ

هيلإبتكو٠ثعشألانباربخبهملعيكلمادبعلجاجحملابتكو
‹هلامشبهناطلُسو‹هنيميبهللاةعاطعلخدقليرمعل:كلمادبع

هتيبلهأكالهوهكالهنوكينأوجرألينإو«انايرُغنيدلانمجرخو

ثاغتساف‹ةفوكلاثعشألانبالخدمث.نينمْوُمْلاريمأديىلع
هيلإلسرأف‹(انالث)هللابهاثوغاي:لاقنأب,كلمادبعبجاجحلا

نباوجاجحلاىقتلاف‹(اثالث)كيبلب:هباجأو‹ماشلادونجكلملادبع

تناكو.ةعقونونامثوفينمهنيبتناكف‹مجامجلاريدبثعشألا

.هلتقيفجاجحملالاتحاف«دنهلاكولمىلإىهتناف.ثعشألانباىلع

نمنيعبرأعنمدنهلالهأهبلسرأهنأ:ليقو«هسأربهبيتأولتقف

ت۰۲



جاجحلافلحو‹هسأربجاجحللاىتاف‹لاعنمهسفنيمرف«هباحصأ

يدوعسملانماصخلُمهأ.هلتقالإمجامجُلاريدنمريسأبىتؤيال

.هريغو

ىلعهترامإلاح:يأ‹۾فسؤينبجاجحلاىلعةماعلاتماقو

ةماعلاكلتيف:يأ,اهيفو‹كلملادبعندلنم.اهريغوقارعلا

نمءالؤهو‹ةئامسمخردق:يأ‹هيقفةئامسمخءاهز‹هيلعةمئاقلا

.جورخلانوريالمهو‹ةعامجلاوةنسلالهأمهنأنومعزينيذلا

مهلاوقأاوضقندقف.ةينّسلاامأ:"ليلدلا"يفلاقمثنمف

نبديعسوءيبعشلا:مهنم‹اهريغوةجقولاهذهيث:يأ«مهلاعفاب

ینالاقهنأ‹يدوعسملاهنععفردقف‹يبعشلاامأ؛ريبج

!:لاقف‹ملسمنبديزيينلبقتساهيلعتلخداملف«ًاقثومجاجحلا

هوب.عفشمريبيلوهللانمكىيقذنيبامىلع«يشبول

املف‹اهنموجيتنأيرحلابف۾كسفنىلعقافنلاوكرشلابريمألل
املف‹ديزيةلاقملثميللاقف‹جاجحلانبدمحمينلبقتساوتلخد

 انيلعجرخنميف‹يبعشايتنأو:لاقف.جاجحلايدينيبتلثم

بدجأو‹كربملاانبنزحأ‹ريمألاهللاحلصأ‹معن:تلق«رشكو

‹فوخلاانسلحتساو‹داهسلاانلحتكاو.كلسملاقاضو‹نانجلا

:لاق‹ءايوقأةرجفالو‹ءايقتأةررباهيفنكنمل.ةنتفيفانعقوو

اوقلطأ‹اورجفذإاوموقالو‹انيلعمهجورخباوريام‹هّللاوقدص
رفظامل:اضيأيدوعسملالاقدقف‹ريبجنبديعسامأو؛هنع

۰۳



؟كمساام:هللاقهيلالصوأو‹ريبج-نبديعسبفسوُينبجاجحلا

ناکيبا:لاق۽ريسکنبيقشلب:لاق‹ريبجنبديعسيمسا:لاق

امنإبيغلا:لاق‹كوبأىقشوتيقشدقل:لاق‹كنميمسابملعأ

كلذنأتملعول:لاق‹ىظلرانايندلابكىلدبأل:لاق‹كريغهملعي
:لاق؟ءافلخلايفكلوقامف:لاق«كريغاهّلِإتذختاامكديب

لب:لاق؟كلتقأنأديرتةلتقيأرتخاف:لاق«لیکوبمهيلعتسل

ةرخآلايفكتطقالإةلتقبمويلاينلتقتامهللاوفكسفنليقشايرتخا

رمأف‹كحضىلواملف4لتقلجرخأفجاجحلاهبرمأف«اهلئمب

ىلعكتأرجنمتبجع:لاقف؟هكحضنعهلأسو‹هدربجاجحلا

النأدهشأ:لاق‹ههجولبكاملفهبماف‹كنعهللاملحوهللا

نأو«هلوسروهدبعًادمحنأو‹هلكيرشالهدحوهللالإهَ

دحأىلعجاجحلاطلستالمهللا:لاقمث‹هللابنمؤُمريغجاجحلا

الإدعبنمجاجحملاشيبملو‹هسأرزتجاوحبذف‹يدعبنمهلتقي

ىوريو‹كلذنمتامفةلكألاهفوجيفتعقوىتح.ةليلرشعةسج

٤ریبجنبدیعسلويلاميموقاي:ريبجنبديعسلتقدعبلوقيناكهنأ

هأ.يقلحبذخأمونلاىلعتمزعاملك

٠كلمادبعنبماشهمايايف‹نيسحلانبيلعنبديزجرخو

باطخلانبرمُغو‹قيدصلاركبيبأيفلوقتام:هموقضعبهللاقف
:اولاقف‹كلذناوأاذهسيلموقاي:مهللاقف؟(امهنعهللايضر)

اهيااو‹يناجرخأناذللاامهرمُغوركبابأنإ:مهللاقف؟الك

دايزجرخو؛هقنغتبوُضوًاريسأذخأو«هولذخوهوضفرف«ماقما
7



.فورعملابهذملا

٠(مالسلااهيلع)ةمطافدالوآيفةمامإلااوقاس:يناتسرهشلالاق

.يمطافلكةمامإاوزوجمهنأالِإ«مهريغيفةمامإتوبثاوزوجيملو

بجاًوامامإنوكي«‹ةمامالابجرخ«يخس«عاجشم

أ.ةعاطلا

مالكتلمأتاذإو‹نيخيشلاةمامإمهزيوجتب‹هيلعضقتنماذهو

دقلقنلاو‹اضعبهضعبضقني-كلذك_هرثكأتدجو‹يناتسرهشلا

رمأيف‹مهرمأيليمهنمالجراوراتخينأنوزوجيمهنأ‹مهنعمدقت

نمنيملسُمْلاعامجإو«#8هينةنسو«هللاباتكىضتقمبيهنيو
نإو‹نيملاَع‹نيلضاف‹نيحلاصنيلجررمأنعهمدقتنوكيو.ةمألا

دوجوعملوضفملاةمامإزيوجت:مهبهذمنألهنملضفأوهنمدجو

‹كلمادبعنبماشهمايأيف؛يناتسرهشلامالكبةربعالفلضفألا

.لوحأناكو‹اظيلغ«اظف|انشخناكاذهًاماشهنأ:ليق

راشأف«رفعجابأهاخأرواشييلعنبديزيناك:يدوعسملالاق
لاقو‹ركموردغلهأاوناكذإ‹ةفوكلالهأىلإننكريالنابهيلع

كوبألفاهبوءنسحلاكمعنمطاهبو«يلعكدجلتاهب:هل
هدنعناكامبهربخأو‹تيبلالهأانمتشاهلامعأيفواهيفو‹نيسحلا

‹ةيسابعلاةلودلانممهبقعتيامو‹ناورمينبكلُمةدُميفملعلانم

ايكيلعفاخأينإ:هللاقف‹قحابةبلاطملانمهيلعمزعامالإىباق

٥۰



‹رفعجوبأهعدوو‹ةفوكلاةسانكببولصملاادغنوكتنأيخأ

.هأ.نايقتليالامهنأهملعأو

ةعيشلانأل‹رمُغوركبيبأيفلوقتام:هموقضعبهللاقف

هللانمصبيلعمامإلانأو«ةمئأباسيلرمُعوركبابأنأنودقتعي
موقاي:مهللاقف؟امهنعهولأسمثنمف مهنعمدقتامك هلوسرو
زيهجتوبرحلاريبدتوُه‹يناثرمأيفهنأل‹كلذناوأاذهسيل
‹رجزوعدرفرحالكنأل‹عدترإ:يأ؟الك:هلاولاقف٠شويجلا
؟امهيفكداقتعإةقيقحنعانربخأو‹هلوقنيذلااذهنععدترإ:يأ

.يناكمنم:يأ‹يناجرخأناذللاامهرمُغوركبابأنإ:مهللاقف

٠هعمقحامامإامهنأكلذباريشُم‹ةجحلاةماقإو‹لدعلابلطل
ةضفارلااومسف‹هولذخوهوضفرف‹بعصلاماقمااذهيفيناماقأو
.كلذل

مايقعملوضفملاةمامإزاوجهبهذمنمناكو:يناتسرهشلالاق
هنأهوفرعو.هنمةلاقملاهذهةفوكلاةعيشتعمسالف:لاق‹لضفألا

.ةضفارتيمّسف‹هيلعهردقىتأىتح‹هوضفر‹نيخيشلانماربيال

املف‹ةفاصرلابماشهىلعلخدديزناكدقو:يدوعسملالاق

هبیهتنإثيحسلجف«هيفسلجياعضومريمل‹هيدينيبلثم
الو‹هللاىوقتنعربكيدحأسيل,نينمُْمْلاريمأاي:لاق‹هسلجم
.هأ.هللاىوقتنودرغصي

لاقىتح؛ماشههيلعظلغأو‹مالكماشهنيبوهنيبىرجف

۳



.‹فارشألاوءارقلاهعمواهنعجرخو«ةفوكلاىلإىضمف:يدوعسملا
باحصأمزهنإ‹برحلاتماقاملفيفقثلارمغنبفسوُهبراحف
:الثمتملوقيوهو‹لاتقدشأمهلتاقف‹ةريسيةعامجيفيقبو‹ديزلز

اليبوًاماَعطةارأالكوتامملازعوةايحلالذأ

اليمجاريستوماىلإيريسفٍدحاونمديالناكنإف

هباصأدقو‹حارجلابانخشمديزحارف‹نيقيرفلانيبءاسملالاحو

ضعبنمماجحبيتوأف‹لصنلاعزنينماوبلطف‹هتهبجيفمهس
‹هتعاسنمتامف‹لصنلاجرختساف‹هرمأاومتكتساف‹ىرقلا

ىرجأو‹شيشحلاوبارتلاهربقىلعاولعجو.ءامةيقاسيفهونفدف

املف‹عضوملافرعف«هتاراومماجحلارضحدقو‹كلذىلعءامل
هجرختساف‹هربقعضومىلعهلدف‹احصتتُمفسوُيىلإىضمحبصأ
‹انايرُغهبلصأنأ:ماشههيلإبتكف‹ماشهىلإهسأربثعبوفسوُي
يفهورذوهقارحإب:فسويىلإماشهبتكمث‹كلذكفسويهبلصف

.فذحعمهأ.حايرلا

:لاقهنإف‹نتملايفاملفلاخُموهو‹يدوعسملاهركذاماذه

ابأمامإلا.ففْلُملاكلذيفعبتدقو«هقنغتيرضف«ًاريسأذخأو

مهيلعجورخلاةعيشلاتزاجتساو:"ليلدلا"يفهترابعناف.بوقعي

بلاطينبيلعنبنسانبيلعنيديزجرف«هنزجتساامك

نيكلمّلادبعنبماشهلالماعناكو‹يرسقلاهللادبعنبدلاخىلع

اريسأذخأفهباحصأهنعمزهناف:لاقنأىلإ؛مكحلانبناورم

س۲۰۷



٠هعمئأنعألإذخأيالنأاذههتميفنتمْلابحاصمزتلإدقو

نبدیزییلعلبقنمریبزلانباجرخو‹دیزنبییحيهنباجرخو
‹هيبألعقدعبىيحيجورخ؛جورخلاىلعمهلوانلامف‹ةيواعم

.لتقفناسارخدلبنمناجزوجلابجرخ«ديزينبديلولامايأيفكلذو

.روجلانمسانلامعامو‹ملظللًاركنُمجرخ:يدوعسملالاق

لتقف‹ينزاملازرحأنبملسمو‹رايسنبرصن‹ديلولاهيلإريسف

ةكرعملايفلسفو«ةريشكعئاقوىيحيلو:لاق؛ةكرعملايفىيحي
لمخحفهسأرزتجاو.ذئمويهنعهباحصأىلوف‹هغدصيفهباصأمهسب

.هأ.ديلولاىلإ

رهظىتح‹كلذدعبةيديزلارمأمظتنيملو:يناتسرهشلاللميفو
ىلإلزتعاوىفتخاف‹لتقبلهناكمبلطف‹شورضألارصانناسارخب

ةوعدسانلااعدف‹دعبمالسإلانيدباولحتيملو‹لبجلاومليدلادالب
‹هيلعاوشنوكلذباونادف‹يلعنبديزيبهذمىلع‹مالسإلاىلإ

دحاودعبدحاوجرخيناكو‹نيرهاظدالبلاكلتيفةيديزلاتيقبو
.هأ.ةمئألانم

ملهنإفريبزلاامأ:ةيواعمنبديزيىلع«لبقنمريبزلانباجرخو

n



نأريبزلانبابرفظنإهنأ‹ديزيهنباةيواعمهبىصواممو.ةعيبلا

وهوديزيمايأيفةفالخلابريبزلانباعيوُبلهو«ًابرإًابرإهعطقي
هنباتومو‹ديزيتومدعبوأ‹سيمخلابحاصهلقنامك‹حيحصلا

.رابخألالهألنالوق‹ةيواعم

مهمعو‹هلامُعوديزيروجسانلالمشاملو:يدوعسملالاق

رهظاموءكيهللالوسرتنبنباهلتقو‹هقسفنمرهظامو,هملُظ

يفهنملدعأنوعرفناكلب‹نوعرفةريسراسو‹رومخلاهبرشنم
‹مهيلعهلماعةنيدملالهأجرخأ‹هتماعوهتصاخلهنمفصنأو«هتيعر

‹هسفنلةوعدلاراهظإوههلأتو.ريبزلانباكسنتدنعكلذو:لاق

نبانذُانعديزيلماعو‹ةيمأينبنمانركذامل‹مهجارخإناكو
.ريبزلا

نبملسممهيلع‹ماشلالهأنمشويجلابمهيلإريسف:لاقیتح
اهلهأهعيابو‹اهلهألتقواهبهنوةنيدملافاخأيذلا‹,يرملاةبقع

:8هللالوسراهامسدقو‹هنتن:اهامسو‹ديزيٌديبعمهنأىلع

.هأ.ةبيط

؟جورخلازاوجمدعانموقذخأنمنيأ؟فاصنإلالهأنيأ:تلق

دولوملوأو‹هيراوحناو‹#8هللالوسربحاصريبزلانيااذهف
‹عبطسمنبهللادبعمهدئاق‹ةنيدملالهأءالؤهمث مالسإلايئ

مثنمف؛ةربابجلاىلعجورخلااونسدق‹ليسفلاةلظنحنبهللادبعو

نمهلعفدقو‹جرخنالانلام:يأ؟جورخلاىلعمهلوانلامف:الق
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حبق٠قدصلاةجحمو‹قحلاقيرطنوكلسيالمهلامو‹انمريخوه

.مهنموانمىدّهلاةمئأفلاخنمهللا

:دانسالادعبلاق‹يدوعسملاهلقنامم«ريبزلانبارابخأنم
ل:لاقو.هايساىلعيللاپنيربطخريزانبنا

نيبديعسرکذو«اهفانآبلاجرخمشتنألإ«هيلعيلصأنأينعنمي:

:ريبزلانياهللاقف‹ريبزلانباىلعلخدسابعنبهللادبعنأ:ریبج

هللالوسرتعمس«معن:سابعنبالاق؟ينلخبتوينبنؤتيذلاتنأ

لاقف.ر"هراج.عوجيوعبنشييذلاملسُملاسيل":لوقي‹

يرجو«ةنسنيعبرأذنمتيبلااذهلهأمكضغبمتكألينإ:ريبزلانبا

لزنف‹هسفنىلعافوخةكمنمسابعنباجرخف‹ليوطبطخامه
.هأ.كلانهيفوتففئاطلا

امتعمسدقو‹هيضغبُمهللاقفوالو‹سابعنباهللامحر:تلق

ناباملهتقرافمث‹ريبزلانباىلإتهتنإةمكحملانأ:دربملاركذ

نباسبح:اهنم‹تيبلالهأعمرابخأريبزلانبإلو‹هركممهل
.كلذريغاهنمو‹هعمنموةيفنحلا

نمةكمبنمىلإدهعريبزلانباناكدقو:ًاضيأيدوعسملايفو
تعقوول‹اميظعابطحمهلعمجو‹بعيشلايفمهرصحف‹مشاهينب
نبدمحمموقلايفو‹دحأتوملانمملسيمل«راننمةرارشهيف

أ.ةيفينحلا

.قحلملارظنا(١

-۲۹ا۰



‹يفقنلاهللاديبعنبراتخملاليخبعيشلااذهنممهتجرخأدقو

.هللا

نبركبيبأنبىيحيهيقفلاعممالكيلىرج:انتمئأضعبلاقِ

نسنملوأ:هيقفلالاقف‹ةتسامجلسبفسويخيشلانبنسحلا

كلذيفهلنأ:هلتلقف‹سادرملالبوبأ:نيطالسلاىلعجورخلا

؟وهنمو:لاقف؟ةئيسوأ:تلقف؟ةنسحوأ:لاقف‹ةنسحةوسأ

‹اءاطخأفادهتجإريبزلاوةحلطنإ:يللاقف‹ريبزلاوةحلط:تلقف
:تلقف؟باصأوأ:لاقف‹.باصأفدهتجإلالبابألعلو:تلقف

.هأ.عيمجللهللارفغي:لاقف‹ًاطخأفدهتجإهلعلو

بوقعيوبأمامإلا:انهضعبلااذهبدارملا:انتمئأضعبلاق

لدعلا”باتكبحاص(يبرغملايتاردسلاميهاريإنبفسوُ
ريغفيناصتلانمهلو‹"ناهربلاوليلدلا"باتكو٠"فاصنإلاو

هنأانباحصأركذيذلا‹روهشملاريبكلاريسفتلا«نيباتكلانيذه

‹ريسفتلاو‹لوصأللاو‹هقفلايفروهشملامامالاوهو‹هرثكأبهذ

نع‹عيبرلانعدنسملابتردقو‹لوقنملاو‹لوقعملاو‹ثيدحلاو
.ملَعىلعراننمرهشأوهفةلمجلابو‹ةديبعيبأ

مولُعيفو.ةياغنآرقلامولعيفناك:"ةيبرغملاريسلا"يفلاق
٠ثيدحلاملعيفو؛ةياهن‹مالكلاو‹قطنملاو.لدجلاو‹رظنلا

ملعَو‹ماكحألاو‹عورفلاو‹راثآلاو‹ننّسلاو‹رابخألالقنو
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.باسحلاملو‹ثيدحلالاجرةفرعمو‹ثيراوملاو«ضئارفلا
.هأ.ميجنتلاو

هيقفلاعممالكيلىرج:هلوقو؛هيلعةلادهراثآنأىفخيالو

ءاهقفنمهنأ‹هيقفلااذهبهدارُم‹ةسامجلسبركبيبأنبىيحي

يو‹نالجروةدلبنمةبيرق-برغملابةدلب ةسامجلسو‹نيفلاخملا

‹هيقفلالاقف؛.نادوسلانيبومهنيبيتلالمرلادالباهنأ:"ريسلا"

لالبوبأنيطالسلاىلعجورخلانسنملوأ:روكذملاىيحي:يأ
نإو‹مهيلعجورخلازوجيالهيقفلاكلذبهذمنأل‹سادرم
همجر)مامإلالاقف-مدقتامك-لاومألااوبهنو‹ءامدلااوكفسف‹اولض

كلذلهنمةطلاغُماذهو‹ةنسحةوسأكلذيفهلنأ:هلتلقف:هللا
كلتنأهباجأف‹ةلزنيطالسلاىلعجورخلانأدقتعإثيح«هيقفلا
هيقفلالاقمثنمف؛هبيوصتوهتيقحنودقتعتنمعاهذخأةلعفلا

لاقف؟ةئيسيهوأ:لاقف‹هيلعمامإلامهبأف؟ةنسحوأ:ابجعتم

ةحلط:مامإلاهللاقف؟لالبوبأهبىدتقإيذلاوهنمو:هيقفلا

ىلعامهعبتنمف‹ةنجلالهأنمامهنأنودقتعتناذللاامهف‹ريبزلاو
ادهتجإريبزلاوةحلطنأ:هيقفلالاقمثنمف؛انطخُمنوكيالمكمعز

لوسرلاقامك‹هأطخىلعرجؤيلب.هنمةلزالدهتجملاو‹اءاطخاف

لالبابألعلو:هيقفلاكلذل:يأ‹تلقف:مامالالاق.ةيهللا

ةلازإو‹ركنملانعيهنلاو‹فورعملابرمألانأل,باصافدهتجإ
مثنمف؛رهاظهباوصف‹ًاطخهنمءيشيفسيل‹ةاغبلاداهجو‹ملظلا

:تلقف:مامإلالاق‹بجعتلاليبسىلع!؟باصأوأ:هيقفلالاق
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٠باوصلالبوبأهلعفامنأملستملنإ:يأ‹ًاطخأفدهتجإهلعلو

يفًاطخلابابنمهنأ‹ريبزلاوةلحطنعهتركذامبابنمهلعلف

ًالِإَو مصخللنانعلاءاخرإو‹ميلستلابابرمأاذهو‹داهتجإلا

نعەهلديحمالنأهيقفلايأراملو‹لالبيبأبيوصتىلعمامإلاف

.عيمجللهللارفغي:لاقف‹دحاومكحيفنيتثداحلالعج

يرجلانعهنانعبكاسمإلاف«بحرلاجم‹اذهلثميفملقللو
لاجم.هيقفلااذهباوجلشميف:يأ«اذهلثميفملقللو؛ىلوأ
كلذو‹عساولا:بحرلاو‹سرافللنالوجلالحم:لاجملا«بحر
‹سفنلايفارمضماهيبشت‹لوجييذلاسرافلابملقلاهبشهنأ

كاسمالاو‹ةيليختةراعتسإنالوجلاهلتبثأو‹ةيانكلابةراعتسإ

رظنيلف؛كاسمإلاريغنمانب:يأ‹ىلوأو‹حيشوتيرجلانعنانعلاب
غلاب:يأ‹فلكملك؛نيبحضاوقيرطلاف‹فلكملكهسفلل
هناحبسلاق‹اهكولسدارأنمل:يأ‹نيبحضاوقيرطلاف‹لقاع
.١ر اروفكاًمِإَواركاشاّمِإَليِبسلاُةاَنيَدَهانإظ:ىلاعتو

فْلوُمْلاأدب؛8يهللالوسرىلعمالسلاوةالصلاو,هللُدمَحْلاَو

‹هلوسرركذو«هللاركذباكربت‹امهبمتخمث‹ةمعلصلاوةلدمحاب
.ريخةمتاخبانلمتخينأهللالأسن

- ۲۱۳ _
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هةمتاخلا

‹اهعججالإاهيفيلسيلو‹تاملكلاهذهتعج:فْلوُمْلالاق
ليبسىلعتابثإلاويفنلابىتأاذهلو‹هسفنءاقلتنمهنأناظنظيالث

.رصحلا

‹"ليلدلا"بانكىلَع«كلذيفيدامتعإرثكأو:فْلوُمْلالاق

رصتخُم"باتويليلخلامامإلاةلاسرو"٠"ملاعملا"باتكو
؛-مدقتامكبوقعيوبأهفْلوُمَف"ليلدلا"باتكامأ؛*دعاوقلا

باتكبحاصيبعصملاميهاربإمامإللف‹"ملاعملا"بانکامأو

درولا"و."جاتلا"ك.ةليلجلافيناصتلابحاصو‹"لينلا"

‹اهريغو«"ةيئارلاحرش"و‹”ةينونلاحرش”و٠"ماسبلا
ضلاباوجهنمتعقو«يليامامإلل«*نيدلاسمشةلاسر"و
نمرهشأوهف.‹لدعلابمئاقلا‹لصيفلا‹مِلاَعلامامإلاوهو‹هتبلط
.(نيعججأمهيلعهللاناوضر)مايأبهمامإدعبًاديهشتام«هلئاضفنبت

٠بطقللوُه‹"دعاوقلارصتخُم"باكو؛ةنسنوسمخوتسهرمغو
فيناصتلابحاص‹شيفطأفسوُينبدمحم‹مالسإلاخيش«مامإلا
نكل‹اهريغنمو.هتايحبهللاانعتم‹بتكلامدخدقو‹ةديدعلا
مث‹هيفرظنيلفتملااذهىلعلقنلاكلذبدهشيامك‹هذهدمتعملا

ناف‹هيلعهبنيلفاللزوأ‹ًاطخناكامو:يأ‹هلدعبالإخۇيأل

نمدحألالو«انلقيفوتالو«لهاجوأملالزوجيالقحلاريغلوبق
٢۲۱-



نيبتييتح«هنمءيشىلعلاجعتسإلايغبنيالنكل«هللابالإ‹ةقيلخلا

:لئاقلاردِهّلِلَو«هاطخ

ميقسلامهفلانمهتفاواحيحصالوقبئاعنممکو

 
۳



   

.ٌنِْلاَعلابرهللدمَحلاو
|نيلسرملاديسىلعمالسلاوةالصلاو

Îنيعججأهبحصوهلآوا

ميظعلايلعلاهّللابالإةوقًالَولوحلَو

‹فيرشلاباتكلااذهخسننمغارفلاعقو

¦ىلاعتهللريقفلافيعصضلادبعلاملقب.فيطللاهللانوعب

هديبيلمازلافيسنببلاطنبسیخنبملاسنبدوما

ه۱۳۲۸ةنسرخآلاعيبررهشنم١٠راهن۱

دمحمانديسىلعهللاىلصو|

ملسوهبحصوهلآو|

o١
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ةيرشلاثيداحألاجرحيقحلُم
ثيدحلافرط

شيرنمةمئألا
هللااوعاطأامشيرقنمةالولا

اومكحامشيرقنمةمئألا
يدعبنمنيذلاباودتقإ

یسوُمنمنوراهةلزنمبينمتن

يدعبنمنيذلاباودتقإ

ةموحرمةمأيتمأ

ةمأنيعبسنوفاوتمتنأ

ءايبنألارشاعمنحن
كلسوالإاجفرمُعكلسام

رمُغناکليدعبنمايبنناکول

ءامسلانمباذعانيلعلزنول

صاعلايبأاونبغلباذإ

يلعمكاضقأ
اهبابيلعوملعلاةنيدمانأ

ةيغابلاةئفلاارامعلتقت

ةعدخبرحلا

بالکاهحبنتنکتیأيرعشتیل   

عجرملا

۰/۱۲۳۳۸۳۱۹حجلامعلازنك

١٤۱/جلامعلازىك

۳۴۳۸۳۱۰/۱۲جلامعلازنك

١۱۱/٦٢۳۲۹جلامعلازنك

٥/٤٤١١٠١جلامعلازنك

٢۱/٢٦۳۲جلامعلازنك

۲٩تاعوضوملاةركذت

٤:٧٤۸مکاحلاكردتسم

٢:٢٦عيبرلامامإلادنسم

٢:۸۲٥مصاعيبأنبالهنسلا

٢٥/٤٥٢٤۳۲۷جلامعلازنك

۲:٢٤٦۳ضايعيضاقللافشلا

۴:۸۰لبنحنبدمادنسم

١۱۰:۰٥٥يرابلاحتف

۳/۱۳٤٢٤٢٦۳جلامعلازنك|

١۱٠/٥٥٣۳۳جلامعلازنك

۲/١١۱مکاحلاكردتسم

۷:۲۳۱ةياهنلاوةيادبلا

- ۲۱۹

ةحفصلا

٤١

٤۱

١۱

۱۷

۷

۲۰

۲۳

۲۳

٥۲

٦٢۲

٦٢۲

۲۷

٥٤

£۷

£۷

۹٤

o۳

o0   



 

ثيدحلافرط

رامعبشرقتغبو

ةيغابلاةئفلاهلتقترامعحيو

ةيغابلاةئفلاهلتقت

ةنجلاىلإمهوعديرامعلومهلام
ةيغابلاةئفلاكلتقت

دبعمانياورامعيدهبمكيلع
ةيغابلاةئفلاهلتقترامع

هولتقافيربنمىلعانالفمتيأراذإ

مقتسامثهللابتنمآل
ةيغابلاةئفلاكلتقت

انُهاهةنتفلانأالأ

ارافکيدعباوعجرتالل

ةيغابلاةئفلاكلتقت

امهنيباوقرففاعمتجإامُهومتيأراذإ
امهيفيسبناملسُمْلاىقتلإاذإ

ةيغابلاةئفلاكلتقت

يربنمىلعنوزنيمكحلاينبتيأر|

نيتيارسابعلاينبلنإ

ىلعاوقشسابعلاينبلويلام
ائیشدمحمةمُأنمیلونم

اهوملعتالوشيرقنماوملعت

عجرملا

۷:۹٦۲ةياهنلاوةيادبلا

١۱۲يراخبلاحيحص

٣۹۱۲يراخبلاحيحص

۷:۹٦۲ةياهنلاوةيادبلا

٢۲۳۷۳لامعلازنك

٢:٥۸راثآلالكشم

۹۱۲۳۲يراخبلاحيحص

۳:١٠٠١ءافعضلايفلماكلا|

۴/٧۷٤٥جلامعلازنك

۲۳Vلامعلازنك

٦۳۰۸۵لامعلازنك

۳۰۹۰۱لامعلازنك

٢۲۳۷۳لامعلازنك

۳۹۷۲۳لامعلازنك

۳o۸حيباصملاةاكشم

٢۲۳۷۳لامعلازنك

۸:٢٥۲ةياهنلاوةيادبلا

٢۳۱۰۳لامعلازنك

٤٢۳۱۰لامعلازنك

٢:٢۲۲يرجشلايلامأ

۳۳۸۰۸لامعلازنك  
س۰٢۲
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ةحفصلاعجرملاثيدحللافرط

۳۹۸۹۱۳۸هجامنباننسمهتالصبنجيفهتالصمكدحأرقحي

۳۹۸۹۳١۱هجامنباننسابيرغدوعيسوابيرغنيدلاادب

۳:٢۲۸١۱عيبرلامامإلادنسمسابعنباهقفمهللا

۰۸۳۳۸١٦۱لامعلازنكنيدادفمهتحتاوشيعفلَو

۷:۸٠٥7نيقتملاةداسلافاحتإةحودنملضيراعملايفنإ

٦۵۹٠٤۱۸دوواديباننسةقرفنيعبسىلإسوُجملاتقرتفإ
٦:٤٤٤۱۸۱لبنحنبدمحأدنسمعدجأدبعلولواوعيطأواوعمسإ

٢:٢۳1۹ریبلاصيخلتاهومدقتتالواشيرقاومدق
٢۲Akددسملالوقلاعبشييذلاملسُملاسيل
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٢٤۰/۱۱٠٠۲:عادالامق

 


