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يلاَلادِيمَحْهلادبعدمعكاماًشالل

۶ر

vَسصم

يلياہمترهااجا

هنيداعجييهومنوقح
هريمعنمحتلادّبعروتكتلا

بلوألاءزجلا



ليلرادلةويح

كلؤالاةكبطلا
م۸۹۹ەھ۹۰٠



:ىلاعتلاق

َناَحْبُسَويعبأْنَمَواأٍةَريِصَبىلعللاىلإوُعََأيلبسهرذَهلف
.4نيكرشُملاَنِمانآاموملا

فسويةروس

۹۱۰۸مقر





بانكتامدقم

لوقعلاراونأقراشم





دحرارتهادتس

ققحملاةمدقم

مالسلاوةالصلاو.ىدهفردقيذلاوىوسفقلخيذلاهللدمحلا...
ىدأوةلاسرلاغلبوةمتاخلاةعيرشلابءاجهللادبعنبدمحمىلع

اهدشرأوقداجلاىلعاهلعجیتحفلجهتايملوقمألاحصوفنامإلا

:اهبرلوقاهعمساىتحكلذكلازاموميقتسملاطارصلاىلا

0انیدمالسالا

ىلعةضاعءاهبرباتكبةكسمتمااهيبندعبةمألاتراسو

ءاهايندلاجهنمامهميلاعتنمذختتوءاهتايحلدشرلاامهنامهلتستاهيبنةنس

دجساو>:ىلاعتلاقاهبرىلااجارعموءكهترخألارخزو
.4برتقاو

؟..اڏهدعباذام۳

اهنمرذح۳ةنتفلا عطقلًانتفلامعألاباورداب(:هلوقبدمطلوسرلااهتم

.(۳):ةدئاملاةروس(۱)

.(۱۹):قلعلاةروس(۲)



حبصيوانمۇمسميوأارفاکسميوًانمؤملجرلاحبصيملظملاليللا

.ایندلانمضرعبهنیدعبيًارفاك

نعاودعتباو«؛مهيبنةيصواوسنةرتفلاكلتيفنيملسملانكلو
اولوفةيدنهلاو‹ةيسرافلاو‹ةينانويلاةفسلفلاقیربمهرهبو؛مهبرباتک

لبسلامهبتقرفتف.اروجهممهبرباتکاولعجوءاهوحنمهرطش
.ادیدشمهنيبمهسأابحبصأورصاوألامهنيبتعطفقتو

؛باتكلالهأهيفلداجتنأقبساميفنولداجتيمهؤاملعذخأو

ىلاعتهللاباتكاولُمحو«بهاذملاوقرفلاتددعتوىارألاترثكف

.هلقيملامكعلوسرىلعاولوقتوهلمحيملام

:هتَعلوسرلا

ربشبًاريشو«عارذبًاعارذوجابيًاعابمكلبقناكنمةنسنعبتلد
.هيفمتلخدلبضرحجاولخدولویتح

لبقلامعألابةردابملاىلعثحلاباب٠٠ناميالاباتكيفملسممامالاهاورثيدحلا)۱(

.نتفلارهاظت

.هرکذو:لاقاهللالوسرنأةريرهيبأنعهيبأنعءالعلاينربخألاق(۱۱۸)س(٦۱)

نبدمحاو١٠نتفلايفةجامنباو٠۳نتفلايفيذمرتلاو۲نتفلايفدوادوبأهاورو
.(يبلح)١:۱۸۹۲:٢٤۳۰دنسملايفلبنح

يبنعهدنسبس٢۳۹۹ممالاقارتفاباب۱۷نتفلاباتکيفةجامنبااورثيدحلا(۲)

.هرکذوهعهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنعهقملس
دمحاوملعلايفملسممامالاو١٠ماصتعالاو٠ءايبنألاباتكيفيراخبلامامالاهاورو

.(يبلح)۲:۳۲۷دنسملايفلبتحنب



:ىلاعتلاقهدعوفلخيالىلاعتهللانكلو

.€4نوظفاحلهلانإوركذلاانلزننحنانإلم

قحلاىلعنولتاقييتمأنمةفئاطلازتال»:ٍْْيَعلوسرلالوقو
.ةمايقلامويىلانيرهاظ

نيريغملاتاراغدرلةيمالسالاةمألاءانبأنمنوصلخملاضهنانهنم
موصخلالازننمدبالناکو‹نيدئاكلاهبشصحدو‹ةديقعلاىلع

هفرعيذلامالكلاملعناکف.مهججحسفنبمهتلواصمومهتحلساب

ةيناميالادئاقعلانعجاجحلانمضتيملعمالكلانإ»:هلوقبنودلخنبا

بهاذمنعتاداقتعالايفنيفرحنملاةعدتبملاىلعدرلاوةيلقعلاةلدالاب

.%7ةنسلالهاوفلسلا

يمالسالاركفلاجاتندحأوه«لوقعلاراونأقراشم١باتکو

يفداحلالاذفانمقالغاو‹نيفلاخملاهبشهبحاصهبضحديلرينتسملا

ىلعاهباحصألمعةيوامستناكأءاوسىرخألاتانايدلاوللملا
ةيرشبلاضارغألاوءرصاقلايناسنالالقعلااهزرفأةيعضووأءاهفيرحت
.ةرطيسملا

باتكومعمللاباتكباهنيوكتنابارخفتةيدقعلاةبتكملاتناكاذاو

.ه۳۳۰تيرعشأللةنابالا

.(۹):رجحلاةروس(١)

ينربخألاقجيرجنبانع(٦١١۱)٢٢٤۲ناميالاباتكيفملسممامالاهاورثيدحلا(۲)

هاوروهرکذو:لوقياهللالوسرتعمس:لوقيهللادبعنبرباجعميهنأريبزلاوب

باتكيفيذمرتلاو٢٢۲ناميالاباتكيفملسممامالاو١٠ماصتعالايفيراخبلامامالا

.(يبلح)٥:٢٤۳دنسملايفلبنحنبدمحاو١٠٠‹۲۷نتفلا

.م۷١۱۹ئابلاباتكلارادطنم۸۲۱ةحفصنودلخنباةمدقمعجار(۲)

۱١۱



ينالقابللهبلهجلاروجيالوهداقتعابجياميففاصنالاباتکو

.٣.٠٤ت

.ه٦۸۱تيجيالا۰نمحرلادبعنيدلادضعلفقاوملاباتکو

لوصألاوه۷۹۳تينازاتفتلانيدلادعسلدصاقملاحرشباتکو
.ه١٠٤ترابجلادبعيضاقللينغملاوةسمخلا

ھه۷۸ت07مامالةيماظنلاةديقعلاباتکو

٦.

.ه۰۰ت

يتلاوةديدجلاةفاضالاهذهبرخفتاهنأكشالةياهنلايفاهنإف

.يملاسلانيدلارونمامالل«لوقعلاراونأقراشم١باتكيفلثمتت

هلوسرةنسوىلاعتهللاباتكلةيناتمةسارددعبهفلؤمهعضوباتكلاو

ةيمالسالاةبتكملاهتجتنااملكلنمزلارمعىفةلوطمةحايسدعبودع
تافسلفلاو؛نيدلالوصأوتئاقعلاومالكلاملعيفتافلّؤموبتكنم
صعبيفهفلومعمفلتخندقو.لدجلاو‹قطنملاملعوففلتخملا

عجارهيففلتخنيذلااذهواهنمريثكلايفهعمقفتناننكلوِءارألا

:هلوقيفميظعلاهللاقدصو.نيوكتلاوةساردلاتارثؤموةيرشبلاةعيبطلل

.4نيفلتخمنولازيالوةدحاوةمأسانلالعجلكبرءاشولو

:لوقننأةيملعلاةنامألاانیضتقتانهنم

دحاوفصيفعضوينأقيقحوءةساردلابريدجباتكلااذهنإ
.نيدلالوصأوةديقعلايفبتكلاتاهمأعم

.(۱۱۸):دوهةروس(١)

١۱



اممحضوأبةيركفلاسرادملاراكفأوءارُأضرعلاقيقحلاوهنأل

ةسردمتاروصتضعبدنفو‹مهئارايفةلزتعملاشقانوءاهباحصااهضرع
لوقينأمهعمهفالتخاهعنميملو«مهئارأنمريثكلالجوةرعاشألا

قحلايفلماجيملوهف.قدصوقحهنأدقتعياممهئارأضعبيف
ًاعضاومالسالابدأابابداتمناکامناوةموصخلايفًافينعنكيملو

:یلاعتهللالوقامئادهينیعبصن

يتلابمهلداجوةنسحلاةظعوملاوةمكحلابكبرليبسىلاعدا

."ڳنسحأيه
طاقنلاقيقحتلاةمدقملمشتنأانلبيطيهنافكلذككلذناكاذإو

:ةيلاتلا

.فلۇؤملانطونامعنعةملك١

.هتايحو«هبسنفلؤملا١

.فلۇؤملاراثا۳
.ذيمالتلا٠

.بتكلاوتافنصملاب

.باتكلااذهىفانلمع٤

.همتاخح_د

.(١۱۲٠):لحنلاةروس()



نامعةنطلس

ريبكلااهرثأةئيبللنأىلععامتجالاوسفنلاءاملعنمريثكقفتي
ءاملعلایرابتيو«هلويموهعئابطنيوكتوءناسنالاصئاصخليكشتيف
فاصوأبمهنوتعنيوء«ةراحلانكامألايفنوشيعينمتافصحيضوتيف

.نودهاشمنورضاحمهناکمهيلجت

.ةلدتعملاوأةدرابلانكامألايفنونطقينيذلاكلذكو

يفةعباتتملامهتاءارقتسالهجيتنوءاملعلاءالوههررفقامىلعِءانبو

ءىطاشىلععقتيتلانامعةنطلسنإ:لوقننأعيطتسنناديملااذه
ةقهاشلالابجلانمةلسلساهتاعفترمواهلوهسللختتوءيبرعلاجيلخلا

يفةعفترملاةديدشلااهترارحوةنسلاروهشضعبيفلدتعملااهخانمو

اهلهألوقعنيوكتيفلاعفلارثألاهلناككلذلكءرخآلاضعبلا

مالسالالوخدلبقءاوس.نونفلاوفراعملانمريثكيفمهزيربتو
.اهيفرقتسانأدعبوأدالبلاكلتىلا

يفاوكراشنامعمهتجرخنيذلالاجرلانملفاحلجسكانهو
ءاحنايفتعباتتيتلاةيركسعلاوةيركفلاوءةيئاضقلاوءةيملعلاتاجوملا

.ةيمالسالادالبلا

٤



ىلعاهؤامسأتبتُكيتلاتايصخشلاضعبضرعتسننأانلبيطيو

:ءالؤهنموروننمفرحابخيراتلاةهج

يضر باطخلانبرمعنينمّؤملاریمايضاقروسمنببعك

نبليلخلاوءكيزنبرباجءاثعشلاوبأريبكلامامالامهنموةلقصمنب

.يفاوقلاوضورعلاملعبحاصيديهارفلادمحأ

ثيدحلاةمئأدحأيديهارفلابيبحنبعيبرلاورمعوب.مهنمو

.جاجحلاشویجدئاقةرفصيبانببلهملامهمو

.قحلابلاطمامالاشويجدئاقفوعنبراتخملاةزمحوبأمهنمو

رونخيشلاايلجلامامالاةمئاقلاهذهىلافاضيو.ریثکكلذريغو

نيذلاةقلامعلاءالّؤهةايحلًادادتماهتايحتناكيذلايملاسلانيدلا

ةادهمهتمالوارانممهنيدلاوناكوفراعملابةيمالسالاةبتكملااورثأ

بحاصيملاسلانيدلارونوهنمفكلذككلذناكاذإو.نيدشرمو

٥\



فلؤملا
..هتايحوهبسن

مولسنبديمحنبهللادبعنيدلاروندهتجملاققحملاةمالعلاوه

ماعنامعةنطلسلةعباتلاقاتسرلالامعأنمةدلب«نيقوحلاب»دلو

تعرعرتبيطلااهارثىلعوهينيعحتفةريغصلاةدلبلاهذهيفه١
هتاوطخاطخو«ميركلانارقلارهظتساةريغصلااهتاقلحيفوهتلوفط
.ةباتكلابيلاسأوةيبرعلاءىدابمملعتيفىلوالا

ملعلاجيرأبهوجءيلملا‹نامیالاءیدابمبءىفادلانضحملااذهيفو

.مالسالاميلاعتنمبعيوقفرعملانملهنيذخأءةيقنلا

ناکوامامتهرصبفکیتحهرمعنمةرشعةيناثلاغلبيداكامو

اممرثکاهتريصببیرینأةعلطلالفطلااذهلدارأ«ىلاعتوهناحبسهللا

ةريغصلااهجهابموةقاربلاايندلافراخزهلغشتالیتحوهرصببیری

يهوالا؛مايألالبقميفاهبطانيسيتلاةمهمللهسفندادعانع

.هلوصأوهدعاوقةيلجتوءهميلاعتنعدوزلاومالسالاطايحنععافدلا

ىلالحرفةدودحملاةدلبلاكلت«نيقوحلا»ةدلبهبتقاضدقلو

٦۱



.تقولاكلذيفقاتسرلايفذءاملعلاملاع«؛يکلملافيسنبدشارخيشلا

ملعلاتاقلحىلعفرعتقيرعلاخيراتلاتاذةريبكلاةدلبلاكلتيفو

لهنوءةفرعملابالطبجعتيتلااهاياوزرازوءاهدجاسميفماقتيتلا

.هتسرادمولمهتايحاودصرنيذلااهخويشملعنم

رهتشاو‹لوقنملاولوقعملاملعيفانملاعغبنقاتسرلاةنيدميفو

ًاذاتساواهخویشعماخیشحبصأیتحءاكذلاهدوجوبلطلاباهلهأدنع

.ليوطعابةفرعملاوملعلالاجميفهل

يلعنبحلاصخيشلابقاتسرلاةدلبيفوهوعمسدقل؟..اذاممث

مهدشأومارحلاولالحلايفهنامزلهأملعأهنعهللايضرناكدقل»

.)ماركلاتافصيفالاصحمهرٹكاومالسالاماوقىلعاصرح

ماعهيلإلحرفةيقرشلاةنيدميفشيعيحلاصخيشلاناكدقلو

هتيصولعوخيشلارابخأنمهعمساملءفلأوةئامثلثونامثهه۸

هنألوألاسحأىتحءيملاسلاانملاعبيقتليحلاصخيشلاداكامو
هنکلو.مولعلاوفراعملاضعبهعماسمىلعيقلي‹ملع.بلاطهمامسیل

.اهقلاغمضفومولعلاسردو.اهبعوتساوفراعملاشاعنكمتمملاعمامأ
رماليملاسلالثتمافلباقلاةنيدمنطوتسينأهيلعحلاصخيشلامزعف

نم.هدئارفجرختسيو‹هرهاوجطقتليهلادضاعمهدنعشاعو.خيشلا

ميظنتيفريبكرودمهلناكنيذلاهتذتاسأدحأحلاصخيشلاناكانه
امىلاةرظنو.ةباتكلاوفيلأتلاىلعهبيردتومراكفابيترتو«هتيلقع

ريسفتلامولعسردهنأیرنهتعاريهتجبدامو‹يملاسلاخيشلاهفنص

ءهقفلالوصأو‹نيثدحملاوةاورلاحلطصموثيدحلامولعو‹ليواتلاء

\۷



ملاعحبصأىتح.قطنملاونايبلاو«يناعملاووحنلاو«نيدلالوصأو
.هنامزدحواوهرصع

مزالمثتلجأهافاونأىلاحلاصخيشلاةمزالميفرمتسادقلو
ةروشملاويأرلابةلاعفةدعاسمهدعاسوحلاصنبىسيعريمألاهنبا
ةسايسلانسحنمكلذيفىدبأوءةرامالاةسايسوةمألارومأريبدتيف
.نامألافرمىلارومألاةقدريسيتيفلاعفلارثألاهلناكامةمهلاولعو

۱۸



..هلئامشويملاسلاقالحخأ

:نامعةضهن:باتكبحاصلوقي

لوقيءىلاعتهللامراحمىلعةريغلاديدشهنعهللايضرناك»

نمىلعدرلاريثكءفبالصلاوةلاسبلابروهشم‹قدصلابقطنيوقحلا

املنزحيواهعشتيامہحرغي«هتماب.لابلالوغشمماسلاهلمفلاخ

:لوقييذلاالوسرلاباداپلتتمكلذيفوهو

.0ىمحلاورهسلابدسجلارئاسهلىعادتوضعهنمیکتشااذا

عماجملايفلاوطلبطخلالجتربءايقطنمابلناك:اضيألوقيو

.ناسلحصقأونایبغلبأببهريوبغري‹لمشلا

هيدانبفويضلاماحدزالهدحوًاماعطلکااملقًایخسًاداوجناک

البهرضحامفيضللمدقيءهيدايأضيفنمنيفرتغملاهيمزالمةرثكو

دمحاو٦٦ربلاباتكيفملسممامالاو۷بدألاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا(۱)

.(يبلح)٤:۲۷۰دنسملايفلبنحنب

۱۹



هتذمالتوهناوخاةجاحىلعفرعتلاودقفتلاريثكرطبالوفلكت

مهيساویل

ليلقءاهيلإنوكسلاوايندلايفعسوتلانمهسفنفزعدقناك
.«ةرخألاقيرطنعةقئاعلااهلغاوشواهتاعبتبقلعتلا

:اضيألوقيو

ىلاةمامالاةداعإيفمظعألانكرلا هنعهللايضرناک»

ةينامعلاةمألاباىلعصرحلاديدشءايلعلاةبترملااهلينونامع

كلذوالیوطارهدفالتخالاوبّْرحتلادابايذلاخذابلااهدجمةداعتساو

.نيحلكيفنيلماعلاءاملعلابأد

:ةيالاهذهةوالتنمرثكيناك

باذعنممكيجنتةراجتىلعمكلدألهاونمانيذلااهيأ۶

مکیوتذمکلرفغي(١١)نوملعتمتتکنإمكلريختمکلذكفو

تانجيفةبيطنكاسموراهنألااهتحتنميرجتتانجمكلخديو

حتفوهللانمرصناهنوبحتىرخأو(١٠)ميظعلازوفلاكلذندع
.4٠(۱۳)بيرق

ضعبىفهارتفهللاىلاعرضتلاريثكسهنعهللاافعناك

هيديعفردقوءتالصميفوا‹قيرطلايفوسلجميفنايحالا

.«كيبلمهللاكيبل»:الئاقءامسلاىلا

:لوقيوهيديطسبيمث

كلذوحنو)ةملكلاديأو؛بولقلانيببفلو«‹لمشلاعمجامهللا(

.نيملسملاماظناهبوجرييتلاةيعدألانم

.(۱۳س١٠):فتعلاةروس(١)



تقولاكلذيفنيملسملاعقاويفهرصبحّرسُيناكامًاريثكو

نممهيوقلانيو«؛ضعبلمهضعبديكيو«رفانتلاوربادتلامهنيبىريف

ناكفنتفلامعتو«ملاظملارثكتو.مهريقفىلعمهينغيغبيومهفيعض

:لوقيوهواتي

.نيدلابهذءافولابهذ(

ةريغلاتبهدذ‹ةءورملاتبہبهذ

مصخلاانیفعمطءةيمحلاتبهذ

.«نوعجارهيلإانإوهللانإف

:هلوقنمو

عقادملانمىوقأاهنإومعئادخلابرادلانوذخأيف

:رعاشلالبعدلوقبلثمتيناکامريثكو

ملعيهللامهلقأاملبالسانلارثكاام

نكلوريثكىلعاهحتفأنيحينيعحتفالينإ

.ادحأىرالنكلو:هلوقررکیو

«؛بارطضالاةريثكىملاسلارصعىفةيمالسالاةمألاتناكاذإو
ىلعصرحيذلارمعتسملالوقبلثمتتتاهاجتالاةنيابتمرفانتلاةريثك

نكيمليملاسلانافءاهطبارتقيزمتوءاهتدحوتيتشتوءاهتعقرميسقت

رعشورابخأهلةفوكلانمهلصأءاجهرعاشيلعوبأيعازخلانيزرنبيلعنبلبعدوه(۱)
.ه٢٤٢۲ماعيفوتدیج

١:١۱۷۸نايعألاتايفوعجار
.۳ءارعشلاورعشلاو

٢۲



لكاحيامبیقشیوءاهمالاشيعيناک هنكلوفلکو

هللادبعینامیلسيشلوهونايعألا|سلجمءاضعأ217هدريف

يملاسلاخيشلالاقف.ةقرفورفانتنماهنيبامىلعءاضقلاوةيمالسالا5
.هللاهمحر

هقيقحنمءاطغلافشكاهيفاذافةيمالسالاةعماجلايفانرظندق»

.قئاقحلاكلتليدهملاركفلاكلذهللفعقاولا

بعشتوبهاذملافالتخاوهتتشتلاًاشنمنُىلعقفاونمعنا
عساولاكرظنهاضتقاامكةمالاقارتفايفمظعألاببسلاوهوءارألا

:اهنمىرخأبابسأقرفتللو.ةيمالسالاةعماجلانايبيف

بلط:اهنمو.ةلجاعلاظوظحلاىلعبلاكتلاو«ضغابتلاودساحتلا

ةباحصلاقارتفادنعاشنيذلاببسلاوهاذهورمألابدادبتسالاوةسائرلا
.ةيواعمويلع0يفمالالويف

.ةداعلیحتسمالعنکس

0میکحزيزعهنامهنيبفلا

وعدينأهلقرطلابرقأو.ةلاحمالحلصمعمجلايفيعاسلاو

.(۳٠٦):لافتالاةروس()

٢۲



نإل.مالسالابيّمستلاىلعمهٹحيوءةيبهذملاباقلالاكرتىلاسانلا
.04مالسالاهللادنعنيدلا

ةيبصعلامهنعتبهذةميظعلاةلصخلاهذهىلاسانلاباجتسااذِإف
داحادنعًالوأقحلانوكيوهسفنلقحلاسمتليءرملاىقبيفءةيبهذملا

امنإافلضنمو».اناوخاسانلاريصيفًاعيشفاعيشرهطملاجرلانم

متيفکوهلوبقسانلايفعرسالكلذىلاءارمالاوكولملاباجتساولو

قفوأو.ليقثمرغملاورسعرمألافكولملانماذهرّذعتنإومرغلاةنؤم
:‹ةوعدلاهذهلدالبلا صاخلادصقموةكئالملاددرتمويحولاطبهم

؛مالسالاالإبهذمانلسيلولكلاعجرمهنالنمالاهللامرحيماعلاو

لطابلادرنوًاضيغبناكنإوهبءاجنممقحلالبقناندجتمثنمف
انمريبكلافقحلابلاجرلافرعنوابیحناکناوهبِءاجنمىلع

امنإوابهذمضابأنباانلعرشيملتفلاخنمريغصلاوقفاونم
نيدلاامأقيرطىلاقيرفلكبهذنيحزييمتلاةرورضلهيلإانبسن
.(هللدمحلاوريغتيملاندنعوهف

فالخلابابسأتحّضوىنعملاةريبكلاددعلاةليلقلاتاملكلاهذهنإ

ىريف؟..فالتخالامتفيكامأفالتئالاوعمجتلامئاعدتعضوو

يلعنيبتعقويتلاىربكلاةنتفلاجئاتننمناككلذنأيملاسلا

«بازحأوقرفىلاةمألاتقرفتنأ امهنعهللايضرسةيواعمو
وهفاهادعامو«باوصىلعاهنأيعدتةقرفلکوعيشو«بهاذمو

ثيحةيمالسالاةمألايفنهولالوأاذهناکوحاوبلارفكلاوالطابلا

ةمألامسجنعلاصفئالاببلاطتيتلاةيلاصفنالاتاوعدلااهيفتماق
ءالشأةمألامسجحبصأىتحتقوريبككلذىلعضميملوملا

.(۱۹):نارمعلاةروس<١)
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ليزهكلماهنملكسأرىلعةريغصتاليوديفالثمتم.قيرافتو

نمقمعأرمألاناکامنإو‹ةريغصتاليودرمآرمألانکيملو

.لخادلانماهمازهناوةيمالسالاةمألاةيتاذلبيرختهنإربكأوكلذ

كلذيفمالسالاةمصاع دادغبباوبأتحتفناكلذةجيتنناكو

بزحللءىوانملابزحلاديبلوغملاوراتتلالفاحجمامأ تقولا

يف مالساللةيناثلاةمصاعلارصميفو.تقولاكلذيفمكاحلا
نيعتسيلنيبيلصلاىلاةلاسرملسملايمطافلاريزولالسرأ تقولاكلذ

نوملسملااهماكحناكسلدنألايفو.نيملسملارصمماكحىلعمهب

ةجنرفلاماكحنممهرواجيناكنمبضعبلامهضعبىلعنونيعتسي
.هللابالاةوقالولوحالو

ةدوعوفالخلاوةقرفلابابسأةلازابيملاسلاخيشلابلاطاذإف

ىمسيامكرتو«‹مهتايحلجهنملاهنومهلتسيمهبرباتكىلانيملسملا

تاطيءادلانطاومىلعهعباصأعضيكلذيفوهفبازحالاوقرفلاب

.هرتبوهتلازابةيمالسألاةمألا

اودوعينأاولبقوكلذلاوباجتسااذاورمألاةالووكحلاالو

رسيةمألاةباجتساتناك.فرفوبهاذمالبمالسالامالسالاىلا

.مهكولمنيدىلعسانلانأللهسأو

ةالوومهماكحونيملسملاءاملعهرضحيماعرمتؤمدقعببلاطيم

ميهارباةوعدتدهاشيتلاةبيطلاةدلبلاةكميفكلذمتيومهيرمالا

:نالوقيوامهبرىلانالهتييامهومالسلاامهيلعليعامساو
٤۲



انمانرأوكلةملسمةمأانتيرذنموكلنيملسمانلعجاوانبرط

.4١0ميحرلاوتناكناانيلعبتوانكس

:یلاعتهللالوقبيحولاهيلععباتتيوهوهتوعملوسرلاهوعدتدهاشو

مهنيبءامحررافكلاىلعءادشأهعمنيذلاوهللالوسردمحم

0اناوضروهللانمًالضفنوغتبيادجساعكرمهارت

فالتخالاوةقرفلاذلبنوةفلألاوداحتاللةمألاوعدتيتلاةوعدللدبال

نيبتفلافلبقنمتجرخامكنمآلامرحلاراوجنمجرختنأ

نكلومهبولقنيبتفلأاماعيمجضرألايفامتقفنأول:بولقلا

."'4مهنيبفلأهللا

.ناسناللقحلاتررقوملاعلاتبذهوايندلاتندممث؟..اذاممث

الًانامیانميكلذببلاطيوهوهللاهمحريملاسلاخيشلانإ

..ًالوأهبحلصامبالإارخاحلصيالرمألااذهنألابجلاهحزحرت

تريغتلكلذمتولملعيهللا؟..خيشلاةوعدلنوملسملاباجتسالهف

.مهدادجأناکامكةداقوةداساوحبصالومهعاضوأ

.(۱۲۸):ةرقبلاةروس(١)

.(۲۹):حتفلاةروس(۲)

.(۱۳):لافتالاةروس(۳)
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..يملاسلاخيشلاراثا

.ديمالتلا_١

.تافنصملاوتافلّوملا۲

قيرطلاىلادشرتيتلاةرانملامهءرصمورصعلكيفءاملعلا

.ةيادهلاقيرطقاجنلاقيرطىلانيلاضلايدهتويوسلا

ةمأللنرقلكسأرىلعلسريىلاعتوهناحبسهللانأ»:رثألايفو
.اهنيدرمأاهلددجينمةيمالسالا

نمةمرصنملانورقلانمنرقلخيملهنأىلعءاملعلاقفتيداكيو
ثعبوءقلخلاةيادهىلعةردقلاىلاعتوهناحبسهللاهبهوليلجملاع

.اهنيدلراصتنالاوةمألانايك

ازاتماامهنأىريقباسلارصعلاوهيفشيعنيذلارصعللدصارلاو

ىلانانبلابراشيو‹ةفلتخملانونفلاومولعلايفةقيقدلاتاصصختلاب

.ةديقعلاوأةعيرشلاعورفنمعرفيفزربوُنقتأنم

ًاضيأهنعطسوألايفيناربطلاهجرخأوءَهللالوسرنعةريرهيبأنعدوادوبأهاور(۱)
.ثيدحلاةمئألادمتعادقوهححصوبهونباثيدحنممكاحلاهجرخأو«تاقثهلاجردنسب
هباتكمهبمتخنيددجملاءامسأبنيدتهملاةفحتاهامسهلةلاسريفيطريسلامظندقو
.ةئاملاسأرىلعهللاهعيينميفةئبتتلا

٦٢۲



ةديقعلامولعرثكأيفبتكيملاسلاخيشلانأرمألايفبيجعلاو
ىلوألاةلهوللرعشياهفنصيتلابتكلاهذهنميألحفصتملاوةعيرشلاو

.هيفبتكييذلاعرفلايفنكمتمملاعمامأهنأ

.نيدلالوصأمولعيفملاعوهف

هلوصأوهقفلامولعيفملاعو

نايبلاوةغالبلامولعيفملاعو

هيقفويعلوسرلاثيداحأبةياردوةياورنيثدحملامولعيفملاعو
.ليواتلاوريسفتلاب

.اهوحنواهفرصةيبرعلابملاعو
.بوعشلالكاشموءةمامالاتابلطتمومكحلالوصابملاعو

تافنصملاوذيمالتلابًاتبثءىراقلايدينيبمدقننأانلبيطيو
.هارثهللابيطليلجلاملاعلااهكرتيتلابتكلاو

ذمالتلا_۹

ناكهنأيملاسلانيدلارونخيشلانعبتكنممريثكقفتي

ةيقنلاةيفاصلامالسالاءیدابمةداعاىلعلمعتةيركفةسردمبحاص

‹نيدقعملاديقعتنعةديعبدفعهلوسرةنسوىلاعتهللاباتكنم
بالطبامئاد.جعيهسلجمناكو.نيلطعملاليطعتونيلطبملالاطباو

رطقلالخادةديعبدالبنموىتشنكامأنماوءاجنيذلاةفرعملاوملعلا

نامعةنطلسمهبرخفتنيذلاءاملعلانمةعومجمهيديىلعجرختف

هيلإتلصوناكملكيفاهوعاشأوهفيناصتولجرلاملعاولمحو
:شيفطاميهارباقاحساوبأخيشلالوقيكلذيفو؛مهيديأ

Y۷



مهلجنامعبمويلاملعلالاجرنإانلقاذاغلابنالريثكهذيمالت»

وبُديؤملامخفالاةمالعلا|ممميفوریٹکعبندقلو‹هذیمالت4

:لوقيمت

كلملاوةمامالامهيلعتماقنيذلاوكانهةمألاةوفصنأكبسحو»

.هناشولعوهصالخاىلعدهاوشلاربكانمةماللو

`. £

:اضيأءالوهنمو

ناكدقفيصورخلادشارنبملاس:دهازلالداعلامامالا_١

.ىمظعلاةمامالاهيلعدقعنأىلاملحلاقهارذنمهلًامزالم

.ةمخضلافيلاتلاهلوهرمونامزلاولح

مامالاقيقش‹؛يصورخلادشارنبرصان:ةمالعلاخيشلا:مهنمو۲

ناکءريمحنمءيريمحلافيسنبناميلسخيشلامهنمو٤

ًاسردمنويناهخيشنمرابجنزلهأهبلطهلالاملعبهرصملهأملعأ

.مهيلاهلسرأوهخيشمهفعسافمهل

وأملعلاىقلتنملكبطيحننأةلاجعلاكلتيفعيطتسنالو

انلقاذِإغلابنال:قاحساوبأةمالعلاهلاقامانبسحوهيديىلعذملتت

.(هذیمالتنممهلجنامعبمويلاملعلالاجرنا

رونتافنصمضعبضرعتسننأانلبيطيفكلذككلذناكاذإو

۲۸



هللاىلعو.ةفرعملاوملعلابمطالتملارحبلااذهىرنليملاسلانيدلا

.ليبسلادصق

بتكلاوتافنصملا٢

.هقفلالوصأملعيفةيفلألاىلعسمشلاةعلطحزش١

تاحفص٢۳۰هتافصددعلوألا.نيريبکنيدلجميفعقيباتكلا

نايبوءهقفلالوصأفيرعتاهيفلوانتةمدقمبهأدب.طسوتملاعطقلانم
لحمهمكحفيرعت:خسنلاثحبمبهمتخوءهترمثوهعوضوم

.خوسنملاوخسانلاةفرعمىلإقيرطلانايبوهتحصطرش

ءامسيفلوصألاسمشعلطأنمايمهللاكدمحن:هتمدقميفلاق

رارسأاهبزربأو«نيرظانلاماهفإلةلدألاقئاقحاهبرهظأو«نيفراعلابولق
لاحلامهبىضفأىتح‹نيدهتجملاءاملعلالوحفلةيعرشلاماكحالا

ثوعبملادمحمىلعملسنويلصنو.نيقيلاءاضفىلإديلقتلاقيضنم
مهيعباتىلعوءنيدتهملانيداهلاهبحصوهلاىلعوءنيملاعللةمحر
.نيدلامويىلإناسحاب

لوصأملعيفرطخلاةميظعءردقلاةليلجةموظنمهذهفدعبامأ

دقو.(لوصألاسمش»اهتيمس(لجوزع)يبريلعاهبّنمقفلا
احضوم«رطاخلاجهبيورظانللقوریهجوىلعاهحرشيفتذحخأ
ءاهطسوأحورشلاقرطنماذخااهتاكنبلاغلًانيبموءاهتايبأيناعمل

.اهطبضأواهنسحأتارابعلانمو

ةعلطب»هللانذابهتيمسألسنجلااذهىلعهمامتابيلعهللاّنمنئلو
ةحلاصلايلامعأرئاسوهاقلتينألوماملاىلاعتوهناحبسهللاو.«سمشلا

۲۹



انليقينآوءانتائيسنيملسملاعيمجلويناوخالويلرفغينأو«لوبقلاب

.ليکولامعنوانبسحوهفءانتارثعنم

يداحآلارخلنايبو؛رتاوتماربخلاويحولماسقأوءةنسلاثحام

كلذريغىلإ...دهتجمنمنامزلاضعبولخناكمإنايبودهتجملا

ىلعهتباتکب.ميذلاحرشلااذهرخااذه:هتمتاخيفلاقوا

.لوصألاجاهمنمدباغتذعأدقو.نفلااذهىلعًاعلطمناكنميلع

هيشاحوءلوصألاةارمنمو‹هرصتخمىلعيخامشلاردبلاحرشنمو

ينانبلاهيشاحو؛عماوجلاعمجىلعيلحملاحرشنمو‹ءاهيلعيريمزألا

ءبتكلاهذهنمىنعملاذخاةراتف.حيضوتلاىلعحيولتلانموهيلع

لکهوزعألةرموهذخامىلإهوزعأةرموءةظفلبىنعملاذاةراتو

.رئارسلاىلععلطملاهللاو.لاقينألجألال«لاحلاةقفاومبسحبكلذ

ذخأملانيبنممهنمفء؛كلسملااذهاوكلسقمارشلابلاغناف

مهدنعفراعتملاىلعالاكناهنعتكسنممهتموتنياملمك

.ليکولامعنوانبسحهللاو.ىونامءیرمالكلو

بتكىلععلطادقليلجلاملاعلانأىريباتكلااذهلحفصتملاو

ءاملعلاهبتكامرخاىلإيعفاشلاماماللةلاسرلانمةيادبلوصألا

یاملعلاعضاوتنموهريصقتنمهركذامو.هرصعلبقنمنيرخأتملا
مهمهلايذلاوهیلاعتوهناحبسهللانانوربتعيمهنايفمهتقيرطنمو

۳۰



نمفریصقتكانهناکاذامأ.قحلاقرطىلإمهدشرأو«باوصلا

مقاطناکناولانمفًاياوصناكنإ

موييففلؤملاهتبثأامكباتكلااذهفيلاتنمغارفلاناكو

.ه۱۳۱۷ةنسءرفصرهشنمنيضمعستلنينثالا

ةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوًاريخأهعبطبتماقباتكلاو
.م١۱۹۸.ه٤.٤۱٠نیدلجميفنامغ

.«ديحوتلايفلوقعلاراونأحرش»راونألاةجهب٢
نامعةنطلسبةفاقثلاوىموقلاثارتلاةرازوهعبطبتماقباتكلا

.«ةيفلألاىلعسمشلاةعلطحرش»باتکشماهىلع

:هتمدقمىففلؤملالاق

ىلعمالسلاوةالصلاو.نيدتهملانيداهلاموقلانمانلعجو‹نيلطبملا

مويىلإمهيعباتىلعوءهبحصوهلاىلعوءنيملاعللةمحرثوعبمريخ
.نيدلا

دعاوقيفنانملانمحرلااهبيلعهللانمةموظنمهذهف:دعبو

لهنمبذعأةدراوءناشلااذهيفجهنمىلعأةكلاسءنايدألاوديحوتلا
رضاحلانيبقحلابعدصتويدانلكيفقدصلابقطنت«ناهذأللولحي
ء؛لداجملاضارتعاىلعروغلاةديعبءلوانتمللذخاملاةبيرق«يدابلاو

:لوقأاهيفامباهردجأامو«لوقعلاراونأ)١اهتیمس

رمقوأسمشقارشإالوالرهزمجنالراونألاهذه

۳



ركفلاكلتهبتنازعلطمىلعلابابرأبابلااهلف
ربتعممهمالكتوحویادقاباهيفتير

ءارصتقماهتايبأيناعمىلعًارصتخمًاحرشاهتحرشتنكدقو::لاقمث

ىلإتعجرف‹تايبأةلمجهتقحلأو«تادايزاهمظنىلعتدز۲مث

ارحمًامظنكاهف.هتحرشفديزملااذهیلاوهتحقتفحرشلاكلذ

ارخذيلهللاهلعج(راونألاةجهب١هتيمسارصتخمًابذهمًاحرشو

.ليکولامعنويبسحوهوءرارقلاراديف

حرشىلعمالكلاانب.ىهتناماقملااذهيفو:ةمتاخلايفلاقو

همظانلازوفو‹نيدتهمللارونو‹نيبلاطللانوعیلاعتهللاهلعجءماظنلااذه

ىلعوءهبحصوهلاىلعو؛نيلسرملامتاخىلعةالصلاو.نيدلاموي
هللابالإةوقالولوحالوءنيملاعلابرهللدمحلاو‹نينمْؤملاعيمج
.ميظعلايلعلا

نمةيمالسالاةبتكملايفهئارظنىلإهفيضيباتكلااذهلءىراقلاو

ديكاهباودروءنيركفملاءاملعلامالقأاهتجبديتلادئاقعلابتك

.نيدحلملاةقدانزلالاوقأاهباودنفونيدئاكلا

رصتخملاحرشلااذهمتدق:فلؤملااذهةياهنيفخسانلالاقدقلو

كلذوريغصلاحرشلاوهو«(لوقعلاراونأ)١بةامسملاةموظنملاىلع

.مالسلاوةالصلالضفأاهرجاهمىلعه١۳۱٠ةنسيف

.نامُغلهأةريسبنايعألاةفحت۳

هديبيذلاكرابت:هتمدقمنملاق.ريبكلاعطقلانمةحفص۱٢۲۸يف

.روفغلازيزعلاوهوالمعنسحأمكيا

۳۲



هبتبثاملسرلاءابنأنميعهيبنىلعصقيذلاهللدمحلا

دابأوءةيضاملانورقلاىنفأ«اربتعموةظعهدعبنملوهلهلعجويداوف
اوحبصاف.مهراثاالإىرتالومهرابخأالإقبتملفقيلاخلالودلا
مئاقاهنمكيلعصقنىرقلاكلت»©مهنكاسمالإىرتال

."مهسفنأاوملظنكلومهانملظامولم%4ديصحو

.مڏوةدمحملعفنماوبستكاامومهثيدحرشنريغمهنمقبيملف

‹؛بهذملالاوحأعمجتةريسعمجأنأتمزعتنكدقو:لاقمث
برغملاونميلاونامعوقارعلاوزاجحلانماوناكامنيأهلهأركذو

كلذنأتيأرمث.اذهانرصعىلإةباحصلادهعنماهريغوناسارخو
سانللتلجعفءلومأملامامتلبقمايألاةلجاعمتيشخو«لوطيءيش
يقابهللاءاشنإتعمجءةحسفلجألايفناكنإوءةينامعلاةريسلا
ترفمدلجميفةباحصلاةريسلعجأف«تركذامبسحىلعريسلا
برغملالهأةريسوءترفمدلجميفناسارخونميلاوقارعلالهأةريسو

لاساف؛تیقبناف.تادلجمعبرأيفريسلاعمتجتف«ترفمدلجميف

هللاو.تدصقامرجأهلاساف«تلجوعنإو.تركذاممامتىلاعتهللا
.ميظعلايلعلاللابالإةوقالولوحالو«نالكتلاهيلعو«ناعتسملا
.هللابالإةوقالهللاءاشامہتCيلإالإهللانمًاجلمالو.

يفباببهمتخوءنامُغفيرعتيفةمدقمبلوألاءزجلاادبمث

نمةحفص٢٠۲يفعقييناثلاءزجلاو.نيرخاتملاناهبنينبكولم

ثداوحركذىلإيبرعيلادشرمنبرصانمامإلاةمامإبهأدبريبكلاعطقلا

رهشنمنولخسمخلسيمخلاةوحضهيفلمعلاةيادبناكو۸٨
.١۱۳۳ةنسمرحملاهللا

.(٢۲):فاقحالاةروس()

.(١٠۱):دوهةروس(۲)
.(۱۰۱):دوهةروس(۳)



ةفحتنميناثلاءزجلاعبطمتدقفعبو:هححصمهنعلوقيو

فشكيذلاديرفلاباتكلااذههبلمكفءنامُغلهأةريسبنايعألا

.ةلودوةكوشاهمهأوخيراتةيمالسالاراطقألامظعُأنمرطقلاحانل

باتكلااذهنكلو.اضماغانعهمظعملازيالونامخیراتناکدقو

انيلإلمحتتايركذوءةميقراوطأوءةليلجهنمتاحفصنعانلني

.ربعنمخيراتلاتايطنيبمكو.ةفيسأةليلعیرخأوةليمجن

عابهلهفلومنأىلعلديةقيقحلايفباتكلااذهنإ:لوقنو

ًادیدجفاضأيذلاباتكلااذههعضوبو‹خيراتلاوريسلايفلیوط

ملاعلايفخيراتلاوريسلاتالاجرداورنمدعيةيبرعلاةبتكملاىلإ

.يمالسالا

.(ةعمحلاةالصماكحأيفةعنقملاججحلا١)باتک٤

شماهىلعنامُعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهعبطبتماق

لاق.م١۱۹۸.ه٥ةيفلألاىلعسمشلاةعلطحرش»باتک

:هتمدقميففلۇؤملا

ىلعو«نيلسرملاديسىلعمالسلاوةالصلاو‹نيملاعلابرهللدمحلا۱
يحلاصىلعو‹نيبرقملاةكئالملاىلعو«نييبنلاعيمجىلعوءهبحصوهلا
.نيدلامويىلإنيمئادامالسوةالصنينمؤملا

يلعمهمرکأويدلباحصألازعأوهنمينلاسدقفلعبامأ

رطمأوءهيراديفهللاهدعسأليعسنبفيسنبدمحءكيجملاانخيش

ججحوةعمجلاةالصيفةلاسرهلعضأنأهيلعةمحرلابحس
ادا؛هباوجبیترتيفتعراسوباطخلًايبلمهتبجافاھيباحصألا

ًاتيبثتو‹نيدلادعاوقلادييشتو«ةءورملامكحلادايقناوقوحخألاقحل

٤۳



ةيداهلا‹قيقحتلاىلعةلمتشملاءةلاسرلاهذههلتعضوف‹نينمؤملابولقل

.خلا...نيدصقموةمدقمىلعاهتبترو.قيرطلاءاوسىلإ

ةعنقملاججحلانمهتباتكهللارسيامرخااذه:اهرخايفلاقو
نأوجرملاوهوءانماهلوبقيلوانبرهللاو.ةعمجلاةالصماكحأيف
ةوقالولوحالوءاهئيسرتسينوءانلامعأحلاصىلعوهيلعانبيثي

‹نييبنلامتاخو«نيلسرملاديسىلعمهللالصو.ميظعلايلعلاهللابالإ
موي.ىلإناسحابمهيعباتىلعو.نيلماكلاءالضفلاهبحصوهلاىلعو

ناضمررهشنمءارهزلاةعمجلانم١٠موياهخسنمتأدقو.نيدلا
.يولهبلادمحنبسيمخنبديعسملقبء۱٠۳٠ةنسمظعملا

.لمجلاوتادرفملايفلمألاغولبحرش٥
اهنمضءةيملعلاهتايحةيادبيفيملاسلاخيشلاهبتكباتكلااذه

‹بانطإلاووشحلانملاخ؛ليلجباتكيفبارعألادعاوقنعبارعالا

.ينغملابحاصماشهنبإلباهسالاوليوطتلانمو
هتحرشو‹ينهذهعسوامءادتبالالاحهنمتلقن:فلّوملالوقي

ھه١٠۱۱ةنسيفكلذو.لاحلاردقىلعاحرشلاحلاكلذيف

روصقنمهيفامتیأرف«روكذملاهحرشعممظنلاكلذيلعءیرقف
ايلاخاهنممظنلاناكتايبأةدايزبهتكرادتفروهشملاهلصأمارمنع

اهنمحوشلاكلذناك.اللحةبطخلاعمديزملااذهحرشبهتوسکو

كلذنوکیل؛للخنماهيفامىلعىلوألاتايبألاتيقبأمثءايراع
.اليلقاليلقومنيامنإملعلانأءىدتبملاملعيلو.الیلديزجعىلع

.يهتنملاوءىدتبملاةجردنيبقرفلانيبتسيلو

نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوهعبطبتماقباتكلاو

.م١٦۱۹۸هه٦



.ماكحألاونايدألايملعيفماظنلارهوج١

قاحساوبأهحيحصتوهعبطىلعماقءازجأةعبرأيفباتكلاعقي

.یواتفلا۷

لحءتاباوجلاءازجأنمعبارلاوهو«تالكشملالح»١باتك
«يمايرلادمحمنبهللادبعديزيبأريبكلاهذيملتىلعلكشأامهيف

.ةلئسالاىلعباوجلالاحهبتردقءزجلااذهو

.يفاوقلاوضورعلايفيفاصلالهنملا۸
ءاطعلاحناملًادمح:اهلوأتیبةئامنالثىلعفونتةعئارةزوجرأ

.ًاعنقمافيطلًاحرشاهحرشدقوليلخللضورعلاحتافو...ليزجلا

.دارملاةياغ٩

يدنكلادمحمنبناميلسةمالعلااهحرشداقتعالامظنيفةزوجرأ
.اديفماحرش

Eبيبحنبعيبرلامامالالنس))حيحصلاعماجلاحرش

.ءازجاةنالثيفيديهارفلا

مامهلاولماكلامامالادنسحيحصلاعماجلاناف:هتمدقميفلاق

هللايضرسبيبحنبعيبرلا:لئاوألاورخاوألانيبريهشلالضافلا
٦۳



ادنسثيدحلابتكحصأنم ءاوثموهرقتسمةنجلالعجو«ءاضرأوهنع
نأهدنسردجأامو«زيزعلابفصوينأهنتمقحأامفًادنتسماهالعأو

عرولاو‹عفانلاملعلاوعساولاهقفلابهلاجرةرهشلزيربالالسالسبىعدي

لوطلنكلءةنايصلاوطبضلاوةنامألاولدعلاولماشلالضفلاولماكلا

تعمجاف؛دصقريغنمخاسنلانمفيرحتلاهيفعقوءدجلاءوسودهعلا

هخسننمتعمجفيمهفويملعغلبمردقىلعيمزعهحيحصتىلع
عيمجلانمتجرخفنسحأوقيلأوهاماهعومجمنمترتخاونكمأام
ينأريغقالطالااهتمالسيعدأالوءاهريغنمحصأاهنأىرأةخسن
قيلعتيفتعرشباتکلاحيحصتمتنأدعبوقاطمنماهقوفدجأمل
ملاعلااهبعفتنيفينملاهانبملحتوءفيطللاهانعمنيبتهيلعتاريرقت

لقأىلعاهيفترصتقاةربتعمةقيرطوةرصتخم7ىلعفيعضلاو
يفيلنعمث.هيلإراشملانتملانايبنم:هيلعراصتقالانكميام

الخمًاريصقالوًالممًاليوطالًاطسوتمحرشلالعجأنأفيلأتلاءانثأ

كلذدعباميفهنمدشأباتكلالوأيفراصتخالادجنمثنمف

١.«لیکولامعنويبسحهللاو

ةنسلابتكىلعفوطيملاسلاخيشلانأىريحرشلااذهلءىراقلاو
راتخاوةغللابتكقامعأيفصاغوءةلوطملاحورشلاًارقوحاحصلاو
نأحرشلااذهردجأاموءروجهملاضماغلاكرتو«فولأملاحيصفلا
يوونلامامالالعفامكثیدحلابتكحورشلةديدجةفاضاهنإلاقي

حيحصهحرشيفينالقسعلارجحنبامامالاوملسمحيحصهحرشيف

.يراخبلا

.لامكلاجرادمس۹١

رصتخممظنوهوتيبيفلأىلعفينتةيهقفلاعورفلايفةزوجرأ
.يمرضحلافاحسايبمامالللاصخلا

۳۷



.ةزوجرألاهذهلحرشلامآلاجراعم۲
مثءحرشلاءيدابميفتايبألاىنعملحي:فلّؤملالجنهنعلاق

عيرافتركذيمثءةلدألاباهنرقورثألاكلذبةقلعتملالئاسملابهبقعي
دئاوفلانمماقملاهاضتقاامىلعهبنيمثءاهلوصأىلااهدريوةلأسملا

اهفرعيالباتكلااذه.نساحمو«تدرفاولةلقتسمةلاسرنوكتنأ

.فاكتعالاوموصلااهرخاماخضءازجأينامثهنملمك.هيلعفقونمالإ

ضعبىلعانفقو:يرئازجلاشيفطاميهارباقاحساوبأهنعلوقيو
ةعيرشلاملعيفهخوسروءهقيقدتوهملعةرازغنعءىبتتيهوءازجألا

ملهنأالإًاعزجرشعةتسغلبتاهنإيلليقرابغهلقشيالثيحب

.ليلجلافيلأتلااذهمتي

نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازواريحخأهعبطبتماقدقو

:لوقغلاراونأقراشمل۳٣

 نيدلالوصأيفةماهلابتكلادحأربتعيو انيديأنيبيذلاوهو

راونأ»هامسو‹تیبةئامثالثىلعوبرتةزوجرأيفامظنفلّؤملاهعضو
.خيراتنودبرصمبىلوألاهتعبطباتكلاعبط«لوقعلا

ضعبعمنامعةنطلسبةماقتسالاةبتكمةيناثلاةعبطلابتماقمث
دمحنبدمحأخيشلاةنطلسلاماعيتفمةحامسلهشماهىلعتاقيلعتلا
.ةمتاخوةمدقموناكرأةعبرألمشيباتكلاو.يليلخلا

.باوبأةعبرأهيفوهيلعلمتشياموملعلايف:لوألانكرلا

۳۸



.لاؤسلايف:يناثلابابلا
.ىوتفلاوداهتجالايف:ثلاثلابابلا

.لهجلايف:عبارلابابا

ةتسهيفوءاهيلعلمتشيامواهريسفتوةلمجلانايبيف:يناثلانكرلا

.باوبأ

.اهموزلةيفيكوةلمجلايف:لوألابابلا
.ةمتاخولوصفةعبرأهيفوديحوتلايف:يناثلابابلا

.ىلاعتهللانعميسجتلاودادنألاودادضألايفنيف:لوألالصفلا
هابشالايفنىلعاهتيعطقبةلادلاةيلقعلانيهاربلايف:يناثلالصفلا

.العولجىلوملانعءاكرشلاو
.ىلاعتهتافصيف:ثلاثلالصفلا

ةثالثوةمدقمىلعهبترو.ىلاعتهنعةيؤرلايفنيف:عبارلالصفلا
.دصامقم

.دصاقمهيفوبتكلاوةكئالملاولسرلايف:ثلاثلابابلا

..مهثعبنمةمكحلاولسرلاثعبزاوجيف:لوألادصقملا

يفزوجيامو‹مهيلعليحتسيامو‹؛لسرلل.بجياميف:يناثلادصقملا
.كلذمکحيفومهقح

.ضعبىلعمهضعبءايبنالاليضفتيف:ثلاثلادصقملا
.مالسلاوةالصلاهيلعانيبنعئارشبلسرلاعئارشخسنيف:عبارلادصقملا

.ةكئالملايف:سماخلادصقملا

.لوصفةعبرأهيفوديعولاودعولا يف:عبارلابابلا
.باسحلاوثعبلاوتوملايف:لوألالصفلا
.طارصلاونازيملايف:يناثلالصفلا

.ةعافشلايف:ثلاثلالصفلا

۳۹



.ردقلاوءاضقلايف:سماخلابابلا

.يناثلانکرلانعمالكلامتيهبومالسالاوناميالايف:سداسلابابلا

هنمنادلوتياموهيلعنالمتشیاموةءاربلاوةيالولايفثلاثلانكرلا

.باوبأةتسهيفو

.امهماسقأوةءاربلاوةيالولا:لوألابابلا

ِ.هماكحأوفوقولاماسقأيف:ثلاثلابابلا
.كلذماکحاوبونذلانمرئابكلاورئاغصلايف:عبارلابابلا

.فذاقلاماكحأيفورئابكلانمءيشركذيف:سماخلابابلا

.باوبأةعبرأهيفواهيلعلمتشياموءاهماكحأوةبوتلايف:عبارلانكرلا

.اهماكحأواهماسقأوةبوتلايف:لوألابابلا
.بئاتلاتالاحيف:يناغلابابلا

.لحتسملاومرحملاةبوتيف:ثلاغلابابلا
:يهواهنمةبوتبجتاليتلارومألايف:عبارلابابلا

.ةيقتلا_أ

.اطخلاب
.نايسنلاسج
.ةسوسولاہہد

.ةمتاحخ



باتكلااذهيفانلمع

ريبكثارتاهلصوصخلاهجوىلعةيمالسالاوءةماعبةيبرعلاةمألا
اولهتوءتارقلاةسردميفاوبرتىالجأءاملعتافلؤمنمةيلاغزونكو

لكيفةميظعلاتافلّؤملاكلتاوبتكمثةيدمحملاةنسلاعيبانينم

.نفوملع

ةيندملاوةراضحلاحرصةماقإيفريبكلارودلاتافلّوملاهذهلناكو

.خيراتلاتارتفنمةيلاغةرتفيفمهتايحِءارڻاومهدالبعوبريف
روداهلناكيتلاتافلّوملاهذهنم«لوقعلاراونأقراشم١باتكو

.ةفرعملاوملعلاهنامالمحلماکليجدادعايف

ءىراقلايدينيباومدقينأنيفلّؤملاونيققحملاةداعترجدقلو
باتكلارهظىتحفيلأتلاوقيقحتلايفاهباوماقيتلالامعالابًاتبث

.روتلاىلا
مكحيلةديدجلاهتروصيفءىراقلاىلاباتكلامدقننأانلبيطيو

ناکناف؛باتكلااذهجارخايفلمعنمهبانمقامىلعهسفنب

ةردقملاوربصلاانمهلاوانقفونأىلعىلاعتوهناحبسهللااندمحاريخ
.ةروصلاهذهيفهزاجناىلع

ءىراقلانموءةرفغملاىلاعتوهناحبسهللانموجرن.ةيناثلاتناكناو

٤ا



ءاطحخمدانبالکو»هيفءرمللةليحاليذلاريصقتلااذهلةرذعملا

امكًارصإانيلعلمحتالوانبرانأطخاوأانيسننإانذخاؤتالامبرلل

رفغاوهبانلةقاطالامانلمحتالوانبرءانلبقنمنيذلاىلعهتلمح

.%04نيرفاكلاموقلاىلعانرصنافانالومتنأانمحراوانل

.هاا۷ناضمرYoيفطقسم

ةريمعنمحرلادبع.د.ا

ةعماجبةيمالسالامولعلامسقسيئر
سوباقناطلسلا

.(۱٦۲۸):ةرقبلاةروس(۱)
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لوقعلاراونأقراشم
لوألاءزجلا





(هيبت)

فنصملانم
دارملافمامالاظفلقالطانمباتكلااذهيفتدجوامهم:لاق

”يمدكلاديعسنبدمحمنبديعسنبدمحمديعسوبأمامالاهب

لضافأضعبلاق:يلوقوحننمهيفتدجوامهموهيلعللاناوضر
دلخوهرصنهللاديأيلعنبحلاصحلاصلاانخيشهبدارملافانرصع

بطقوأبطقلاظفلتقلطاامهموهتايحبانعتموةرهقدناعملاىلع
©شيفطأيبعصملافسويجاحلانبدمحمانمامإهبيدارمفةمكألا

وهف.يهتنا:لوقنمهيفتدجوامهموكمولعبانعفنوتايحبهللاانعتم

لقنلاكلذلوأوام.هلئاقلهتوزعءاوسكانهلقنمامتىلاةراشا

.۲۲۰و۱۹۳صةيفاوهلةمجرتعجار(١)

ضابا«بدألاوهقفلاوريسفتلابةمالع؛يودعلايصفحلاشيفطأىسيعنبفسوينبدمحموه()
ماعدلو.ةحيحصةينطوىلعلديةيسايسلاهدالبةيضقيفزرابرثأهلناكدهتجمبهذملا
ريسيت:اهنمفلّومةئامثلنمرثكأهلرئازجلايفبازيميداونم«نجسي٠#ةدلبيفه٦
ةديقعحرشو؛عرفلاولصألالماشو؛صلاخلابهذلاوتاعيملارادىلادازلانايمهوريسفتلا
.ه۱۳۳۲ماعيفوتكلذريغوديحوتلا

.۸:۳۲۳۳مالعالاعجار

to



ريرحتوأ.قيقدتوأقيقحتنمتدجوامهمومالكلاكلذلوأوه
.يلعهبللانماممًابلاغوهفدحالزعيملوءناهربلریرغفتوألكشمل

هبتکانآدعبهدجاف.كلذنمءيشيفيلبڦنمركفيركفدراوامبرو
الاذخأيالوفصنملاهيفرظنيلفهليتقفاومركذاالوفنعهركذأالف
.مالسلاوهلدعب

7٦٤



يارلاه
فلؤملاةمدقم

ملاعممهلرهظأو.هنيدلوصأةفرعمبهئايلوألوقعروننمايكدمحن
.هنيناوفوقدصلانيهارببقحلا

كلضفبانتصحتو.كتيالوءاولانكلمتةداهشتنأالاهلاالنأدهشنو

دعبنيدلادعاوقديشنمىلعملسنويلصنو.كتوادعوكتمقنرشنم
مهتقيرطكلسنمىلعو.هناوعأوهجحصوهلاىلعو.هناکرامده

.ةرخالاوايندلايفنيمئادامالسوةالص.ةرخافلا

.ريسيتلاونوعلاهللانميجارلا.ريصقتلابفرتعملالوقيف:دعبامأ

اهانسأو.اردقوللا۳.تانايدلالوصأناكاملهنا.ريرضلاهدبع

.اهيلإةمهلانانعفرصبجو.اجاهنماهبعصأو.اجايتحااهدشأو.ارخف
.اهريغنعاهبلاغتشالاو.اهيلعرشارشلاءاقلاو

لجأىلعنفلاكلذيفةيوطنمةموظنم.يناسلىلعنانملاىرجأدقو
اقباطماحرشاهيلعتفلأتنكدقوطسولاةقيرطةكلاس.يتاعملا
رطاخلايفحتسف.اهلامجالًارسفمواهلكشملاحضوم.اهلاحىضتقمل

عجارءربكألاهقفلاملعومالكلاملعوءةديقعلاملعوءكيحوتلاملعو؛نيدلالوصأملعىمسي(١)
.رهزالابةيمالسالاثوحبلاعمجمةعبط يلغرفمشاهىبحيروتكدللمالكلاملعةأشن

.ةنطلسلا ةفاقثلاويموقلاثارتلاةرازوةعبطفلّؤومللسمشلاةعلطعجار(۲)

t۷



ضعبرشنیو.نونكملاردلااهراحبنمجرخي.رخااحرشاهيلعقلعأنأ

معنويبسحوهو.ليبسلاانلرسينأو.لوبقلابهاقلتينأب.لوثسملا
.ليكولا

فلؤملا

۸



ہلا:يلاادام

)هللامسي)نعمالکلا

زيزعلاباتكلابءادتقاةلمسبلابًادتباامناهنأملعا(خلاهللامسب)هلوق
مسابارقا(نارقلانملزناملوأنأدرودقهنإفكلوزنبالهمسربي

عهنعيوراموهفلوقلاامأ.العفوالوقةنسلابالمعوةيآلا٠«كبر
:ةياوريفو«رتبأوهفهللامسببهيفادبياللابيذرمألك»لاقهنا

ملوعرشلايفناشوذلابيڌذبدارملاو«مذجأ:ىرحخأيفوعطقأ

وهعرشلايفنأشلايذبدارملاو؛صالخالاةملككضحمركذبنكي

ةعاطةينلاحالصابلوحتملاحابملاوأهيلابودنملاوأهلعفبجاولا
الإةجوزلاجرفىلارظنلاکهتاذلهوركملاوءانزلاكهتاذلمرحملاجرخيف

يفةيمستلانإف«رومألافسافسنمناكامجرخيوىادجالعكةجاحل

ناكامهتاذلمرحملابجرخوءةهوركمنيريخألايفوةمرحملوألا
ناكامهتاذلهوركملابو«بوصخغملاءاملابوضوتلاك«ضراعلامرحم

الوةمرحمريغامهيفةيمستلاناف؛لصبلالكأك«ضراعلاهوركم
.ةهوركم

.١مقرةيأقلعلاةروس(١)

نعكرابمنباانٿمدانبیيحيانٿيبينثدح۲٣دنسملايفدمحأمامالاهاورثيدحلا(۲)

.هرکذوعهللالوسرلاق

۹٤



«مهللاكمساب»بتکیمالسلاوةالصلاهيلعناكهنالف:لعفلاامأو

اوعداوأهللااوعدالق»تلزناملف«هللامسب١بتكدوهةيآتلزناملف

بتك‹”لمنلاةياتلزناملف«نمحرلاهللامسب١بتك©”(نمحرلا

.(ميحرلانمحرلاهللامسي)

مظانلااهبًادتبادقوحيحصلاىلعرعشلانموهفًازجرناكنإومظنلا
)¢ههجوامفهيف

يذلاكمرحملارعشلاوهةلمسبلابهئادتبانمعونمملانإ(انلق)
«ىنعمريغيفلزغتلاكهوركملاوأ«نمّوموجهوأ«رفاكحدمهبدصق
ةموظنملاهذهيفامكملعنيودتوأةمكحراهظاهبدصقامامأو

اهبةىدتبيملامناو«ثيدحلاهيلإراشأامكءةيمستلابهئادتباىلابدنيف
دمحلاوهللامسببتأدب)هلوقيف©يبطاشلاعنصامكمظنلابلاقيف

١٠۱مقرةيآءارسإلاةروس()
رفاسمنبرفعجوباانثدح هریسفتيفهللاهمحرمتاحيبأنبنمحرلادبعدمحموبألاق(۲)

نبانعسواطنعيبانثدحيدنجلابهونبمالسانثدحءيناعنصلاكرابملانبديزانثدح

وه»:لاقف؟ميحرلانمحرلاهللامسبنععهللالوسرلأسنافعنبنامثعنأسابع
نمامهضايبوينيعلاداوسنيبامكالإربكالاهللامسانيبوهنيبامو«ىلاعتهللاءامسأنممسا

۳۰مقر(ميحرلانمحرلاهللامسبهنإوناميلسنمهنإ)لمتلاةروسةياو.ءبرقلا
ناويدباتكلاناكنإفلئاسرلاوملعلابتكنمباتكلكلوأيفاهبتكزاوجىلعةمألاتقفتآ(۳)

¢ميحرلانمحرلاهللامسب»رعشلامامأاوبتكيالأاوعمجا:لاقيبعشلانعدلاجمىورفرعش

مسرىلابهذو«ميحرلانمحرلاهللامسبدرعشلايفاوبتكيالأةنسلاتضم:يرهزلالاقو

.نيرخأتملارثكاكلذىلعهعباتوريبجنبديعسرعشلابتكلوأيفةيمستلا

ةطانرغلهأنمظفاحيلوصأيبطاشلابريهشلايطانرغلايمخللادمحمنبىسومنبميهارباوه(٤)

نمعوببلاباتكهبحرشسلاجملاوءهقفلالوصأيفتاقفاوملاهبتكنمةيكلاملاةمئأنمناك
كلذريغوهقفلالوصأيفماصتعالاووحنلالوصأو«قاقتشالاملعيفقافتالاو«يراخبلاحيحص
ھه۷۹۰ماعيفوتريثک

.٠٠س٦٤جاييدلاشماهىلعجاهتبالالينو١:١۳٠سراهفلاسرهفعجار



نأنيفلؤملاةداعترجدقهنا(ملعامث)ىلوألافالخهنأل(الوأ
اهيلعنفلكلهأملكتفءةلمسبلاىلعدوصقملايفعورشلالبقاوملكتي

يفعرشننحناهواهباکربتمهدوصقممئالیو«مهضرغبقيليامب
.دصاقمةعبرأيفاهيلعمالكلارصحتفاندوصقمقفاويامباهيلعمالكلا

٥





لوألادصقملا

ءابلايف

انیعمءابلادعبامنوکانهةناعتسالاىینعمو‹ةناعتساللاهنإ:ليق

همسابانيعتسمىلاعتبرلانوكينأهيلعمزليهنأ(لوألا):نيهجو
خلا)هللا١مسي»:لقليقهنأكفكلذكًارقتلتلزنأامنإهناب:بيجاو

.قلاخلاىلإالقلخلاىلارظنلابةناعتسالاف

هنألءاهنمفرشأةلمسبلادعبامنوكينأهيلعمزليهنأ(يناثلاو)
هبلصوتملانمفرشأتاذلابدوصقملانأىفخيالو‹تاذلابدوصقملا

نوكتيأةيعبتةهج:نيتهجتاذلابدوصقملاعمةلاللناببيجاو«هيلا

افقوتمةلآلادعبامنوكيثيحبةيفقوتةهجوتوصقمللةعباتاهيفةلآلا

.اهيلعهمامت

اهبناعتسيلتلزنأاهبالااعرشمتتالفلكملالاعفأتناكاملو

نمالقعلضفاهيلاجاتحملاوءاهيلاةجاتحمواهيلعةفقوتملاعفألاف
اذِإةصقانةلمجلانوكتنأهيلعمزليهنأبباوجلااذهضروعو«جاتحملا

هدابعلميلعتاذهوهتكربوهقيفوتوهللانوعبتأدبينعي«هللامسب»هلوقىنعم:ءاملعلاضعبلاق)۱(

.زعولجهللاةكرببحاتتفالانوكيىتحاهريغوةءارقلاحاتتفادنعهمسااوركذيل

o۳



الءىراقلالعفيهوةءارقلاصقانلانأببيجأوءةلمسبلابًادبتمل

.ةروسلا

دوصقملامامتنوكيفءكربتلاليبسىلعةبحاصمللانهءابلا(ليقو)
يذلاهللامساب»ةعهلوقبهجولااذهحجروةلمسبلابءادتباللابحاصم
ةراشایلاعتهللاباتكيفءابلاتردصامناو١«ءيشهمساعمرضيال
يبو«ناکامناکيبليقامنأكفىلاعتهبةنئاكءايشألاعيمجنأىلا
یلاعتهللاتافصعيمجةراشالاهذهتحترصحناف؛نوكيامنوكي

.دئاقعلاعيمجنمضتف؛ليحتسمو«زئاجو«بجاونمءةيلامكلا
هتينادحوىلاةدحاولابةراشالفسأنمةدحاوةطقنتطقنأامناو:ليق

سفنلاراسكناوءىلاعتهلعضاوتلاىلاةراشاكلانهاهنوكبو«ىلاعت

يفنکيلفيتفرعمءاشنمليقهنأكف«ىلاعتهتفرعمبلطيف«للذتلا
:هلوقب"ضرافلانباراشااذهىلاوىابلانمةطقنلاةلزنمبيلهللذت

ةضفخِءابلاةطقننميلتنكولف
يتليحبهلتملامىلاتعفر

1دنسملايفلبنحنبدمحأو٤۱ءاعدلايفةجامنباو١.۱بدألايفدوادوبهاورثيدحلا)۱(

.٦۷۲آ۲

وبأوصفحوبأةافولاورادلاودلوملايرصملالصألايومحلايلعنبدشرمنبيلعنبرمعوه(۲)

ةفسلفهرعشيف؛نيقشاعلاناطلسببقلينيفوصتملارعشأ:ضرافلانبانيدلافرشمساقلا

ءاسنللضورفلاتبثيراصواهنكسفرصمىلاةامحنمهوبأمدق(دوجولاةدحو)ىمسيامبلصتت

هقفبرمعلغتشاضرافلاببيقلتلاهيلعبلغفمكحلاةباينيلومثمكاحلايدينيبلاجرلاىلع
كولسهيلإببحمثهريغويرذنملاظفاحلاهنعذخأوركاسعنبانعثيدحلاذخأوةيعفاشلا

.ه۳۲٦ماعيفوت.رعشناويدهل.ةيفوصلاقيرط

ناسلو٠:١٤٠بهذلاتارذشوء۲:٠٠لادتعالانازيمو١:۳٣۳نايعألاتايفوعجار

.١:٠٠1ةداعسلاحاتفمو4٤:۳۱۷نازيملا

o



هتددعامیرتالنأیرتثیحب

ةدعريغهتددعأيذلاناو

.ةيساتمدرجميهامنإوءةيمطقللعبتسيلللعلاهذهنأ؛هضقتناكمإ

ةلزنمبنوكتلليقو.مسافلأنعًاضوعاهليوطتنوكيلاذكهتلوطو

تعضاوت.ثیحءاهناكملاعفرواهناشلالالجإاهليوطت:ليقو‹؛فلالاكلت

نم»ثيدجلايفوءاذكهتمظعفةبصتنمفلألاةلزنمبنكتملوهل
.٢هللاهعفرهلمعضاوت

ةبيتقوبويأنبىبحيينثدح عضاوتلاووفعلابابحتسابابربلايفملسممامألاهاورثيدحلا(١)
لوسرنعةريرهيبنعهيبأنعءالعلانع(رفعجنياوهو)ليعامساانثدحاولاقرجحنيو
هللدحأعضاوتاموءأزعالاوفعبًادبعهللادازامو؛لامنمةقدصتصقناملاقعللا

.هللاهعفرالإ

١٠ةقدصلايفًاطوملابحاصو٤۳ةاكزلايفيمرادلاو؛۸۲ربلاباتكيفيذمرتلاهاورو

.(يبلح)۲:٦۳۸دنسملايفلبنحنبدمحاو
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يناغلادصقملا

مسايف

بهذماذه.هامسمبومسيهنأل؛ولعلايأومسلانمقتشموهو

.ملعىنعمبمسونمقتشمهنأىلانويفوكلابهذو.نييرصبلا

هللالزيمل:لوقيءومسلانممسالالاقنمنإ:”يبطرقلالاق

ثعبلادعبومهئانفدنعو؛مهدوجودعبوقلخلادوجولبقافوصومىلاعت
.هتافصوهئامسأيفمهلريثاتال

.”ةنسلالهألوقاذهو:نايميهلابحاصلاق

البلزألايفىلاعتهللاناكلوقيةمسلانملاقنمو:يبطرقلالاق
.ةهفصالومسا

نم:يبطرقلاهللادبعوبأيسلدنألايجرزخلايراصنألاحرفنبركبيبأنبدمحأنبدمحموه(١)

يلامشيفبيصخنباةينمبرقتساوقرشلاىلالحرةيطرقلهأنمدبعتمحلاص.نيرسفملارابك

ءامسأحرشيفىنسألاو.نارقلاماكحألعماجلاهبتكنمه١ماعاهبيفوتورصمبطويسأ
.ريثككلذريغو.ىتوملالاوحابةركذتلاو.ىنسحلاهللا

.۳۱۷جايدلاو١:٢٤٤بيطلاحفنولوألادلجملاةمدقمنارقلاماکحالعماجلاعجار

هللاهمحربطقلانكلوهريسفتوهامكيبطرقلامالكنموهامناوبطقلامالكنماذهسيل(۲)
مالکنأبسحثيحنمهمالكنمىلاعتهللاهمحرفنصملاهنظفهّصنبنايميهلايفهدروأ

ثيحىلابهذملاامفءهلوقنمبطقلامالكئدتيامناوهلبقىهتنابطقلاهدروأيذلايبطرقلا

.(يتفملاةحامس).هئاهتناىلعفنصملاهب
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.”ةلزتعملالوقوهو.:نايميهلايفبطقلالاق

وههءامسانأبهذملانإ:تلق؟بهذملاامفتلقنإو:لاق
امنإوءاهيفالاحتاذلاىلعادئازاعيشتسيلاهناینعمبوههتافصو

.(ىهتنا).قلخلاقلخدعبكلذىلعةلادظافلابقطنلاثداحلا

تلمأتنئلو«ىلاعتهللاءاشنإهلحميفماقملااذهطسبمامتيتايسو
نأتفرع؛عضوملااذهيفةلزتعملاةينسلانمناقيرفلاهيلابهذاميف

لادلابو؛بللانعرشقلايفقلعتامنا؛مهرظنحمطمو«مهرمایراصق

وهفءةيمستلاوأظفللا۱مسالابديرأنإ:لوقننحنوءلولدملانع

الیمسملانیعوهفهلولدمهبدیراناوهعمءيشالوهللاناکهنالثداح
ىلعاندنعهقالطاو؛ىمسملاىلعالاةقيقحاذكههقلطنالانكلريغ

هنافملظلافهكونيدباعلانيزكباقلألايفالازاجمةيمستلاوظفللا

بقلمسابيرابلاىمسيالو«ىمسملايفزاجمظفللايفةقيقحاهيف

.ةيلدعلاوةيردقلابنوبقليوءديحوتلاولدعلاباحصأمهسفنأىلعنوقلطيةلزتعملا(١)
هريغصتوءامسأهعمجوتومسنمهنألاولاهنمبهاذلاوعفا:هنزومسا:يبطرقلالاق)۲(

ًاعمجنوکيءامسأو:يرهوجلالاقلعف:ليقو؛لعف:ليقفهلصأريدقتيففلتخاوءىس

عبراهيفوعامسلابالإهتفيصكردتالاذهولافقاولفقوعاذجاوعذجلثموهونزولااذهل
ومساتومسنمهذخأفلالامضنم:ىيحينبدمحألاقمضلابمساورسكلابمساتافل

:دشنیومسوميسلاقیویمساتیمسنمهذخأرسکنمو
اکرابت!هبهللاكرثاأكرابمامسكامسأهللاو

همسباضرقوحمسلاابیعدي.همدقمانبجعأانماعو

.ا.۰.يبطرقلاعجار
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ثلاثلادصقملا

“هللا

.دماحملاعيمجلقحتسملاءهتاذلدوجولابجاولاتاذلاىلعملع

:نيهجونمفيرعتلااذهلكشتساو

تاذلاو؛تاذللليمكتخلادوجولابجاوهلوقنأمهويهنأ:امهدحأ

لیمکتالتاذللصصختهنابدروءاهليمكتمزليىتحاهبصقنالةيلعلا
.اهل

لقعلابءيشلاكلذكارداعرفوهامناءيشلملعلاعضونأ:امهيناثو

.كلذنمءيشبهلكارداالدوجولابجآووءاعمامهبوأةساحلابوأ

الفیلاعتهللاوهةلالجلامسالعضاولانأديرأنإهنأب:بيجأو

عضاولانأديرأنإوميدقةيهولالاىنعمو«هتاذةقيقحبملاعهناللاكشا

هتافصريثأتناكرديسحلاولقعلانالاضيألاكشاالفىلاعتهريغ
الوفاككاردالانمردقلااذهبملعلاعضووءةيلعفلاوةيبلسلاوةيفاضاألا

هللامساهنإ:ءاملعلاضعبلاقىتحاهعمجأوهناحبسهئامسأربکامسالااذه:ءاملعلاضعبلاق)۱(

هلملعتله»یلاعتهلوقلیوأتدحأوهو؛عمجيملو؛نثيملكلذلوهريغهبمستيملومظعالا
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يفعامجالالقن”مامهلانبانأعماذهةقيقحلاكارداهعضويفطرتشي

ظفللااذهريغيفاوفلتخاناوريغالهللاوههللامسالعضاولانأ

.ميركلا

؛نيدلالامكيردنكسالامث؛يماويسلادوعسمنبديمحلادبعنبدحاولادبعنبدمحموه)۱(

ءهقفلاوضلئارفلاوريسفتلاوتانايدلالوصأبفراعةيفنحلاءاملعنممامامامهلانبابفورعملا

يفغبنوه٠۷۹ماعةيردنكسالابدلوساويسنمهلصأ؛قطنملاوىقيسوملاوءةغللاوباسحلاو

نمرصمبةيخوخيشلاهاقناخلابخويشلاخيشناكمثنيمرحلابرواجو؛ةدمبلحبماقأوةرهاقلا

يفةيجنملادئاقعلايفةرياسملاوءهقفلالوصأيفريرحتلاوءةيادهلاحرشيفريدقلاحتف:هبتك

.كلذريغوةرخالا
١۸٠.0ةيهبلادئاوفلاو۸:۲۷٠۱۳۲عماللاءوضلاعجار
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عبارلادصقملا

«ميحرلانمحرلا»يف

امهبديرأنإلعفاتفصوءةمحرلاديرمامهبديرانإتاذاتفص
ىلعو«؛نيرابتعابتافصلانم.نيهجولاتاذنمامهفءهقلخىلانسحملا

يتلاءةيوغللاامهتقيقحىلاعتهقحيفامهبدارينألاحمفنيهجولاالك

امىلعناتيعرشناتقيقحىلاعتهقحيفامهنكلفطعلاوءةقرلاىنعمبيه
موحرمللريخلاةدارإيفاعرشةقيقحالثمميحرلانمحرلافهيلعاتقلطا

رايتخاوهامكموحرملاىلامعنلالاصيايفو”يرعشألارايتخاىلع
رقتسميفانلعجامهللالاقينُحصيلهفالخلاةرمثو ينالقابلا

سسؤميرعشألاىسوميبأيباحصلالسننم؛نسحلاوبأ؛قاحسانبليعامسانبيلعوه(۱)
ىقلتوه٠٠۲ماعةرصبلايفدلونيدهتجملانيملكتملاةمئالانمناكءةرعاشألابهذم

تغلب:لیقھه٢٤۳۲ماعدادغببيفوتومهفالخبرهاجوعجرمثمهيفمدقتوءةلزتعملابهذم
ةنابالاو؛نييمالسالاتالاقموءةمسجملاىلعدرلاو؛قيدصلاةمامإاهنمباتكةئامثالثهتافنصم

ركاسعنيالوريثككلذريغو؛يدناورلانباىلعدرلاونيدحلملاتالاقموءةنايدلالوصأيف
«يرعشلامامالاىلابسناميفيرتفملابذكنييبتوباتك

:١٠ةياهنلاوةيادبلاو١:٢۴۲ناكلخنباو۲:٢٥۲يزيرقملاو۲:٢٤٥۲ةيعفاشلاتاقبطعجار

.۲:٢۲۱ةيمالسالافراعملاةرئادو۷

هيلإتهتنامالكلاءاملعرابكنم؛ضاقركبريأرفعجنبدمحمنببيطلانبدمحموه(۲)
ديجناکه٤٠٤ماعاهبيفوتفدادغبنكسوءةرصبلايفدلوءةرعاشألابهذميفةسايرلا

=يفهلترجفمورلاكلمىلاهنعاريفسةلودلادضعههجوءباوجلاعيرسطابنتسالا

۹1۰



نمامهناكلمدقتدقو..معنيناثلاىلعوءاللوألاىلعف؟كتمحر

والسرمزاجموهلهوءةغلامهزاجمحاضيايفضوخلاواذه
؟ةيليختوةينكموأةدرفمةيحيرصتوأةيليثمتةراعتساوهلهو؟ةراعتسا

یلاعتهقحيفبدأةءاساهيفنابيئالثلاردبلاحرصدقوهيلاةجاحال

نوکیفءابلاغىنعملاةدايزىلعلدتءانبلاةدايزنأىفخيالورهاظوهو

لئالجهنمبلطينأبجيهنأىلاةراشاامهنيبعمجوءاهقئاقدبنسحملا

.اهعيمجبنسحملاوهوءلاهفئاقدومعنلا

فاصتالاونارقلازاجعاهبتکنماهکلميدينيبةينارصنلاءاملععمتارظانمةينيطنطسقلا=

ريثككلذريغو.لحتلاوللملاوىمالكلاقئاقدو»ءةمئألابقانمو

٥:۳۷۹دادغبخيراتو٠٤س۳۷سلدنألاةاضقو١:۸۱٤تايفوعجار

ةيضابألاءاملعنميضابأخروم:نيدلاردبينرفيلايخامشلادحاولادبعنبديعسنبدمحأوه)۱(

لوصأيففاصنالاولدعلارصتخمحرشوءةيضابألاخيراتيفريسلا:باتكهلبرغملايف

.ه٢۲۸٩ماعيفوت؛ةديقعلانتمحرشو؛هقفلا

.٢۲نينمّؤملاليبسىلاةياعدلاو۷۷٠ريسلاعجار
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(هللدمحلا»نعمالکلا

اقرشأدقيذلاهللدمحلار

(ىقتلايوذىهنيفلوصألاسمش

ةالصلامثةلدمحلابةلمسبلادعبمظانلاًادتباخلا(هللدمحلاهلوق)

ثيدحاماف.ةلدمحلاوةلمسبلايئيدحنيباعمجهلاولوسرلاىلع

لابيذرمألك»يعهلوقوهفةلدمحلاثيدحامأو.مدقتامفةلمسبلا
.«رتبأوهفيعهللالوسرىلعمالسلاوةالصلاوهللدمحلابادبيال

بيجا؟امهنيبعمجلاهجوامفضراعتلانيثيدحلارهاظنا:ليقنإف

اموهيقيقحلاف«يفاضاويقيقح:ناعونءادتبالانأكلذيفهجولانأب

هنمءاولعجوقبسيملوأءيشبقبسدوصقملامامأمدقتاموهيفاضالاو

يفاضإيقيقحلکذا‹قلطمصوصخومومعنيعونلانيبفةلدمحلاءادتبا

.سكعالوهيليامىلإرظنلاب

.دصاقمةثالثيفرصحنموهامنإةلدمحلاىلعمالكلانأ(ملعامث)

يبنبرکبوبانثدح٤حاكنلاةبطخباب١٠حاكتلاباتكيفةجامنباهاورثيدحلا(١)

نع؛سومنبهللاديبعان:اولاقينالقسعلافلخنبادمحمو؛ىيحينبدمحموءهبيش
لعسہللالوسرلاق:لاققريرهيبأنعةملسيبأنع«يرهزلانعةرقنع«يعازوألا
ءهحيحصيفنايحنباهجرخأويوونلاوحالصلانباهنسحدقثيدحلا:يدنسلالاقهركذو
.(يبلح)۲۹دنسملايفلبنحنبدمحاوكردتسملايفمكاحلاو
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لوألادصقملا

احالطصاوةغلدمحلافيرعتيف

ىلعمالكلابءانثلاةغلدمحلاو:ةرهوجلايشاوحيف”يروجابلالاق

ةمعنةلباقميفناكءاوس«ميظعتلاوليجبتلاةهجىلع«يرايتخالاليمجلا

يفهنافميركديز:تلقفديزكمركأاذااملوألالاثمف:لاق.المأ

.ةمعنةلباقم

لجرديز:تلقفةماتةالصيلصياديزتدجواذاام:يناثلالاثمو

.ةمعنةلباقميفسيلهنافحلاص

ميظعتلاىلعلديامبنايتألاوهنونلاىلعةثلثملاميدقتبءانثلاو:لاق

.ةثلثملاىلعنونلاميدقتبءاثنلاهدضوريخبركذلاوهليقو

ىلاهتبسنةيعفاشلاءاهقفنمرهزألاعماجلاخيشيروجابلادمحأنبدمحمنبميهاربإوه(۱)

اهنمةريثكيشاوحبتكورهزألايفملعتوه۱۱۹۸ماعدلو(رصمةيفونملاىرقنم)روجابلا
يفةيروشنشلاىلعةيشاحوءةيريخلاةفحتلاو؛قطنملايف١يسونسلارصتخمىلعةيشاح٠
ه۳١۱۲ةنسرهزالاةخيشمدلقتريثككلذريغوءكفيحوتلاةرهوجىلعديرملاةفحتو؛ضلئارفلا

.ه۱۲۷۷ماعةرهاقلابيفوتنأىلارمتساو

حاضياو۷٠٠تاعوبطملامجعمو۲:۷٠يركفيلعلحاجنلالبسو۹:۲كرابمططخعجار

.١:٤٢٠۲نونكملا
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فيرعتلالمشيلنيققحملاضعبهبربعامكمالكلابانربعامناو:لاق

هئايلوأوهئايبنالهدمحو«هسفنبهسفنهللادمحوهوميدقلادمحلاذعيح

«؛ضعبلانضعبدمحوىلاعتهللاندمحوهوثداحلادمحلاوئايفصأو

ميدقدمحوميدقلميدقدمحيهوةعبرألادمحلاماسقاتلخدف
.ثداحلثداحدمحوميدقلثداحدمحو«ثداحل

مهو”ةرعاشألابهذمىلعحصيامنالومشلااذهو(لوقأ)
ىلعىنبينأاماهنالحصيالفانبهذمىلعامأمالكلامدقبنولئاقلا
اماو«هلومشمدعيفلاكشاالفالصأيسفنلامالكلاتبثيالنمبهذم
ةيتاذةفصوهمهدنعيسفنلامالكلافهيلعوهتبثانمبهذمىلعىنبينأ

‹تاذلابامئاقايقيقحىنعمتسيل«سرخلاةفايهوءاهدضيفناهبربتعي
يفهقيقحتيتايسوءةيتاذلاتافصلارئاسيفةيرعشالابهذموهامك

.ىلاعتهللاءاشناهلحم

ولو«يرايتخالاليمجلالجأليأيرايتخالاليمجلاىلعانلوقو:لاق
اعرشاليمجنكيملناوكماحلامعزبدومحملاداقتعايفالیمجناک

هيلعءانثلانافيرارطضالا٩”يرايتخأالاديقبجرخو‹لاومالابهنك

ه٢٢۳ةنسيفوتوه٠٠۲ةنسةرصلابدلويذلايرعشألانسحلايبأىلاةبسن:ةرعاشألا(١)
ةيعرشلاصوصتلامهفيفيلقعلارظنلانأىأردقو«ثيدحلاوةنسلاباحصأبسنيهيلاودادغبب

ةلزتعملابهذمضراعدقوسكعلاسيلوعرشلاةمدخيفنوكينأبجيلقعلافعرشلابديقم

.عرشلاولقعلانيبامةيقيفوتهتعزنف؛عرشلاماكحألكيفلقعلااومكحنيحىرخالاقرفلاو
.۱۳۷صةيضابالالوصألايفةيمالساتاساردعجار

ةيرايتخااهنأباهفصوللاجمالذاةيئاذلاهللاتافصجرخيًايرايتخاهنوكبليمجللدييقتلارهاظ(۲)
هلاعفأىلعدمحيهللانأىلامهنمقيرفبهذهتافصىلعهللادمحزاوجيفءاملعلافلتخادقو

تناكولأةيلعلاتاذلاتافصنأعمدمحلاريسفتيفدراولاديقلااذهىلاًارظنهتافصنود
دمحيهللانأىلانورخآبهذوكلذنعهللاىلاعتاهدادضأبهناحبسقحلافاصتازاجلةيرايتخا

=دييقتلانعءالؤهباجأودماحملالجأنميهتافصلانألهلاعفأىلعدمحيامكهتافصىلع
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ىلااهتدمحنوداهنسحىلعةّولْوللاتحدملوقت.ادمحالاحدمىمسي

ليجبتلايهةهجىلعيأميظعتلاوليجبتلاةهجىلعانلوقو:لاقنأ
جرخفريسفتللميظعتلاىلعليجبتلافطعوءنايبللةفاضالافميظعتلاو
ةكئالملالوقيفامكةيرخسلاوءازهتسالاةهجىلعناكاذإامكلذب

كموقادنعكمعزبيآ٤ميرکلازيزعلاتنأكلنإقذا(رلهجيال

وأ«ناسللابالوقكلذناكءاوسريغوأدماحلاىلعامعنمهنوكثيح

(۱)

(۲)

بسحفةيرارطضالالاوحألاجارخاديقتلااذهبدارُملانأاهنمةبوجأبفيرعتلايفدراولارايتخالاب
ةيرايتخااهنوكباهفصوًاضيأليحتسييهفةيرايتخااهنأباهفصولاحتساناوهناحبسهللاتافصو
يفهنعهللايضربطقلاباوجوهاذهوءيشىلارارطضالابةيلعلاتاذلافصوةلاحتسال

ملنإوتافصلاهذهنأهلصاحرخاباوجفاشكلاىلعهيشاوحيفيناجرجلاديسللوريسيتلا

هذهىلعيناجرجلاعباتدقواهيلعىلاعتهدمححصكلذبوتارايتخاللًاشنميهفةيرايتخانكت

وأناكايرايتخاليمجلاىلعناسللابءانثلاوهدمحللهفيرعتيفلاقفنيرّسفملاضعبةباجالا
ريغبءانثلاهنا:لاقذاتاظحالملاهذهلكنملاخوهامبدمحلايولملافرعدقوهلاشنم

يهذا ةيلعلاتافصلاهلومشلراونألاةجهبيفهللاهمحرفنصملاهراتخاوعوبطملاثداحلا

ةحامس).باوجوداريانمتافيرعتلانمهريغيفاممهولخو ةعوبطمالوةثداحريغ

.(يتفملا
تاداسدحأوعيبللةوادعسانلادشأءيشرقلايموزخملاةريغملانبماشهنبورمعوه

¢لهجابأدنوملسملاهاعدف«مكحلاويأ١ىمسيناك.ةيلهاجلايفاهتاهدواهلاطبأوشيرق

ھه٢ماعاهالتقنمنيكرشملاعمىربكلاردبةعقودهش

رابخألانويعو٢٥۲٦۲۲۷۳۲۳۳۳۸٤0٤٦٤۷٤و١:٢۲ریثآلانباعجار

.١:۳۲۲ةيمالسألافراعملاةرئادو۲:۳۳ةيبلحلاةريسلاو۱٠

الوزيزعبتسليأ امهنعهللايضرسابعنبانعكاحضلالاق٩8مقرةيناخدلاةروس

:لاقءةمركعنعيلذهلاركبوبأانثدحكمحمنبطابسأانثدحهیزاغميفيومألالاقدقوميرك

كلىلوأ»:كللوقأنأينرمأىلاعتهللانإ:لاقفهللاهنعللهجابألَمهللالوسريقل

ءيشنمكبحاصالوتنايلعيطتستام:لاقو«هدينمهبوثعزتف«.ىلوأفكلىلوأمثىلوأف
هريعوهلذأوردبمويىلاعتهللاهلتقف:لاقميركلازيزعلاانأوءاحطبلالهأعنمأينأتملعدقلو

.(ميركلازيزعلاتنأكنإقذ)لزنأوهتملكب
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:لئاقلالاقامكءاضعألايهيتلا«ناكرألابالمعوأ«نانجلاباداقتعا

هلئثالثينمءامعتنلامكتدافأ

ناف:لاقنأىلا.بلقلابميمصتلاهنالالعفداقتعالاناكامناو:لاق
هيلععلطاولءىبنيهناببيجامعنملاميظعتنعءىبنيالداقتعالاليق

.هنمذوخأملاداقتعالاب:رخألاو

.ركاشلابدماحلالادباباحالطصادمحلاوه:ةغلركشلاو:لاق

هلجألقلخاميفهبهيلعهللامعناامعيمجدبعلافرص:احالطصاو
.یھتنا
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يناثلادصقملا

دمحلايف«لا›

نوکينأ:يناثلا.دهعللنوکينأ:اهدحأتالامتحاهنالنهيف

امإهللايفماللافلكىلعوسنجللنوكينأ:ثلاثلا.قارغتسالل

نمةمئاقةعستتالامتحالاف‹كلمللاماو‹قاقحتساللاماو«صيصختلل

دهعلللاتلعجاذاكلمللماللالعجاهنمعنتميةثالثيفةثالثبرض

وُ‹هسفنلیلاعتهللادمحوهو‹ميدقلادمحلادوهعملابديرأاذإاذه

ءلزالايفةدومحملاتافصلابهفاصتاهسفنلهدمحىینعموهئایلوال

امكةيتاذةفصءاضرلالعجاذااذه«مهنعهؤاضرهئايلوألهدمحىنعمو

.هعباتنموبوقعييبأمامالابهذموه

هدمحيفهجولاكلذحصيفةيلعفةفصاهلعجنمبهذمىلعامآو

دقو؛كلميالميدقلانوكوهامنإهزاوجنمعناملانألهئايلوألىلاعت

هللاءاشنإهلحميفهحيضوتيتايسامكةثدحملاعفألاتافصنأررقت

ميدقتلاةلالدبصيصختللماللالعجو0(هللانمفةمعننممكبامو»

.«دمحلاهلوكلملاهل»ىلاعتهلوقيف

(نورأجتهيلإفرضلامكسماذإمث)ةيآلاةلمكتو۳٠مقرةيآلحنلاةروس(١)

.١مقرةيأنباغتلاةروس(۲)
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ثلاثلادصقملا

٠ةلدمحلاةلمجيف

اظفلةيربخنوكتنأو«ىنعمةيئاشنإاظفلةيربخنوكتنألمتحت

هرخاىلاىانثلاوهوهببولطملالوصحمدعبيناثلالكشتساو«ىنعمو
ملامكلذلحمنابهنعبيجأو«هريغلبهنيعسيلءيشلانعرابخإلاو
اماوةيمسالايفاذه؛حيرصدمحوهوكلذكانهامومدارفأنمنكي

.احيرصادمحتسيلفةيعراضملاةيلعفلا

ادیزدمحتسكناتربخااذاكنألينمضدمحيهلب:مهضعبلاق

ةرباكمهناكافخيالودمحوهوءكمحيناللهاهنأكلذمزلتسا

.يعافرللظفللاو.ىهتناو

وأةيمسالاغلبألالهفلتخاو«تاذلااهتبسانملةيمسالارثاو:لاقو
دقيذلاهلوق)ىهتناتاماقمللرظنلابيظفلفالخلالعلو؟ةيلعفلا

ةوقيفهتلصولوصوملاوكلذلعافوههنالىلاعتهللةفص(اقرشا

وهفدماحملانمسنجJقارغتسالماللاوفلألاولماكلاءانشلادانعمبرعلامالکيف:دمحلا)۱(

.العلاتافصلاوىنسحلاءامسألاهلذإهعمجأبدمحلاقحتسيهناحبس

عقاوللًاقباطممالكلاناكنإفبذاكوأهيفقداصهنإاهلئاقللاقينأحصيام:ةيربخلاةلمجلا()

.ابذاکهلئاقناکهلقباطمریغناکنإوقداصهلئاقناک

.بذاكوأقداصهنإاهلئاقللاقينأحصيالام:ةيئاشنالا()
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دنعىمسملاوهوءفخأملاةيلعبنذُّؤيقتشملابفصولاو«قتشملا
مظعأنماهنالةفصلاكلتدوجوبدمحلامظانلاقلعفىاميالابنييلوصألا
ةمعنةلباقميفدمحلانألدمحلاقلطيملوءقلخىلعىلاعتهمعن
«بجاولاباوثهللصحيدييقتلابفهيلابودنمقالطالايفو«بجاو

لصحيفهريغوديقمللهمومعىلااورظنمهلعلو«قالطألامهضعبراتخاو
.نيلعفلاباوثهل

قلطمنعمظانلاهبربعوسمشلاعاعشراهظالوأ:قارشالاو
سمشهلوق)قالطالاودييقتلاةقالعللسرمزاجمهترابعيففءراهظألا

لكهعمىفخيوهلكملاعلاهبءيضيبكوك:سمشلا(خلالوصالا

ناکِءاوسهريغهيلعينتبيام:ةغلوهولصأعمجلوصألاوىيضم

يفوءيونعملاىلالقنمث؛يسحلايفةقيقحوهليقوءايونعموأايسح
وهو:اهعوضومءتايئزجماكحااهنمفرعتيةيلكةيضق:حالطصالا

ميدقتعميروجاب.ىهتنا.ةفدارتمظافلأنوناقلاوطباضلاوةدعاقلاو

.ريخأتو

ةءاضانکلءيضماهنمالكناعماجبسمشلابلوصألامظانلاهبش
‹ىسحلابيونعملاهيبشتنموهفةيسحهبهبشملاةءاضاوةيونعمهبشملا

':هلوقدحىلعهبشملاىلاهبهبشملافاضأو

یرجدقونوصفلابثبعتحيرلاو
'”ءاملانيجلىلعليصالابهذ

ةعلاطيفملكتملاركذينأيهولالهتسالاةعاربلوصألاركذيفو
یهنلا(خلایھنيفهلوق)حيرصتريغنمهدوصقمبرعشيامهمالك

اهيففصيةديصقنمه۳٠۳٥تيسلدنالااةجافخنبحتفلايبأنبميهارباقاحسايبألرعشلا(١)
.ارهن
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وهوءىوقتلاىنعمبمسا©(ىقتلاو)لقعلايهومضلاب”ةيهنعمج
ءامسبىقتلايوذلوقعمظانلاهبش«تابجاولاةيداتوتامرحملابانتجا

ةنيرقبيفهمزاولنمركذوهبهبشملاركذفذحمث«سمشلااهيفقرشت
امناوءةيلييختةراعتساروكذملاوةيانكلابةراعتسافوذحملاف.قارشالا

.عرولاملعلاءاعونألكلذبىقتلايوذصح

كلامنبسنانعديزنبرباجنعةديبعيبانعهدنسبعیبرلایور

اضيأيورو٠«نيدلايفههقفاريخهبهللادرينم»لاق.ةعيبنلانع

يبأنبةيواعمنعينغلب:لاقهناهنعهللايضررباجنعدنسلااذهب

الوللاهاطعانملعنامالهناسانلااهيأربنملاىلعوهو:لاق.نايفس

ههقفياريخهبهللادرينمءدجلاهنمدجلااذعفنيالوهللا.عنمامليطعم

هذهىلعتاملكلاهذهدفعهللالوسرنمتعمس:لاقمثنيدلايف
.ربنملاينعيداوعالا

.لقعلانعىهنتاهنألكلذبتيمسليقو(١)
.ةياقولاحالطصالايفومالكلاةلقةغللايفاهلصألاقي:ىوقتلا(۲)

 يبنلالوقباب١٠ةنسلاوباتكلابماصتعالاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا(۳)
.(ملعلالهأمهوقحلاىلعنيرهاظيتمأنمةفئاطلازتال)

لقهحير؛باهشنبانعسنوينعبهونباانڻدحلیعامسااٹڻدح_۲۳٣

.هرکذو:-يبنلاتعمس:لاق.بطخينايفسيبنبةيواعمتعمس

وُءةعاسلااشألهذهرملازينلو4؛يطعيهللاومساقUامنإو)ةدايزهيفو

.(هللارميتايتح

باتكيفيذمرتلاهاورو\..ء۸ةاكزلاباتکو»١۱۷ةرامالاباتکيفملسممامالاهاورو

^ردقلايفًاطوملابحاصو٢۲ةمدقملايفيمرادلاو١۷١٠ةمدقملايفةجامنباو٤ملعلا

1:٢٠۳۳:7A4دنسملايفلبنحنبدمحأو AA AY A Ae AF A E

(يبلح)



اكلاسملااهرونباورصبأفر

(اكلاهملااهرسباوبناجو

لوصألاسمشقرشأهلوقىلعءةيعيرفتءافلا(اورصبأفهلوق)
”كاردألايفةقيقحوهورصبملاىلعةرصابلاعاعشعاقيا:راصبالاو
وهو1لكبءادتهالاعماجبيلقعلاكارداللمظانلاهراعتسافيسحلا

قتشامثءةيحيحصتةيقيقحتةيلصاةراعتسايهفرهظأيسحلايف

رولوهبقلعتم(اهرونبهلوقو)”ةيعبتلاةراعتسالاليبسىلعاورصبا
ملعلاهبهبشرصبلاةساحبسوسحمءيضمفيطلمسجوهوةملظلادض

ةناعتساللوأةيببسللهيفءابلاوءهبشملاريمضىلاهفاضأمثلوصألاب
الرداصملانالردصمال؛كولسلاناكملفرظكلسمعمجكلاسملاو

انهامكءتايلقعلايفيراعتسازاجمتايسحلايفةقيقحوهوعمجت

؛جضنرمثلاكردأوءتياهنوهتقوغلبءيشلاكردألاقيلوصولاوقاحللاوه:ةغللايفكاردالا(١)

.هارهرصببءيشلاكردأوغلبدلولاكاردإو
هبامدهاشيكردملادنعةلثمتمهتقيقحنوكتنأوهءيشلاكاردإ:انيسنبالاقةفسالفلادنعو

ةقيقحنوكتفكردأاذإكردملانعجراخلاءيشلاةقيقحسفنةقيقحلاكلتنوكتنأامإفكردي

.ةيسدنهلالاكشألانمريثكلشمةجراخلانايعالايفلعفلابهلدوجوالام

ءاروصتىمستابثإوأيفنبهيلعمكحريغنمهدحوءيشلاةقيقحلثمتىلعكاردإلالداذإو

.ًاقيدصتىمساهدحأبهيلعمكاحلاعمءيشلاةقيقحلثمتىلعلداذإو

.(يناجرجللتافيرعتلاعجار)

كيلإءهانلزنأباتك)ىلاعتهلوقلثمهبهبشملاظفلباهيفحرصاميهو:ةيحيرصتلاةراعتسالا(×)
(رونلاىلاتاملظلانمسانلاجرختل

٭®:يبتملالوقو
دسالاهقناعتتماقالجرالوهوحنٌرحبلاىشمنميلبقرأملف

.العفوأًاقتشمهيفترجيذلاظفللاناكاذإ:ةيعبتلاةراعتسالا(۳)
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هلصأوةدعابملايهيتلاةبناجملانملعافاودعابيا(اوبناجوهلوق)
وهيذلابنجتلانعربعهناكلذوءاهبابريغىلعةلعافملافاوبنجت

نمدحاولكذاختايهيتلاةبناجملابكبحاصكبلطناوابناجكذاختا

‹قالطالاةقالعلالسرمازاجمنوكيف«دعبلايفابناجرخالانعنيبناجتملا

كلذكاهوبنجتممهناامكلوصألاكلتةيصاخبمهنعةبنجتمكلاهملا
الثمعبسلاكرافنلاوريضلاهيلادنسيءيشبكلاهملاهبشلوقتنأكلو

ةراعتسافوذحملافةيناجملاهمزاولنمتبثاوهبهبشملافذحمن

.ةيلييختةراعتسامزاللاكلذوءةيانكلاب

.ةناعتساللوأةيببسللهيفءابلاوءاهتيصاخبيأ(اهرسبهلوقو)
يفةقيقحكالهلاناكملفرظيهوةكلهمعمجكلاهملاو

.تايلقعلايفيراعتسازاجمتاسوسحملا
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برقلاطاسبىلعاووتساىتح)

-هلوقو) نعانههبربعورارقتسالا:ءاوتسالا(خلااووتسایتح

همتشاوهيلصأةراعتمايهفمهتملكيثنكملعماجبلوصول

يتلاةعيهلانعانههبربعهيلعسولجللطسبياملكلمسا:طاسبلاو
هنأكف«برقتلاىنعمبانهبرقلاولومأمريخىلالوصولانوكياهب

ةصاخباونكمتيأةزعلابرنمبرقتلاةئيهىلعاونكمتنأىلا:لاق
.هيلااهباوبرقتينأىلاعتبرلامهرمأيتلالاحلاىلعلوصألاكلت

اهجوتمناسنالااهيفنوكييتلاةلاحلانعةرابع(ةرضحيفهلوق)

يفاذكهءنافرعلافئاطلنمهيلادريامايقلتم؛نمحرلاىلاهبلقب

ازاجمنوكيفةماقتسالاقلطمنعانههبربعوءةقيقحلالهأحالطصا

.ريهطتلاوهوىسدشقلاىلاةبسنةيسدقلاوءدييقتلاوقالطالاةقالعلایلاسرا

برقلافهتعاطلهايإهقيفوتبهلهللبيرقتيفيأ(برقلايففهلوقو)

الکيفو‹ءاطباالفبيرقتلاىنعمببانهو؛برقتلاينعمتيبلايفلوألا

لوألايفببسملاىلعببسلامس١قالطاةقالعليلاسرازوجتنيقالطالا

:ثيدحلايفو.بيرقتلل

هلتنکهتببحااذافهبحایتحلفاونلابيلابرقتييدبعلازيال›

يبف.اديواناسلو»ثيدحيفو«داؤفو»ثيدحيفو.«ارصبواعمس

نبنامثعنبدمحم:ينئدح۲٠٥٦عضاوتلاباب٢۳قاقرلاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(١)

ےہںعرمنيبأنبهللادبعنبكيرشينثدحلالبنبناميلسانثدحتلخمنبدلاخانثدحقمارك
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اربشينمبرقتنم»اضياثيدحلايفو«شطبييبورصبييبوعمسي

0لورهأهتيتأ

ةكرحوءةفاسملايفابرقاهماهيإلةلكشمتيأرامكثيداحألاهذهو

٠:لاقهللانإ:هظفلو.هعهلالوسرلاق:لاقهنعهللايضرسةريرهيأنعءاطع0

/هيلعهتضرتفاامميلِإبحأءيشبيدبعيلِإبرقتامو«برحلابهتنذآدقفًايلويليداع

يذلاهرصبوهبعمسييذلاهعمستنكهتببحأاذإفهبحأىتحلفاونلابيلِإبرقتييدبعلازي
يبذاعتسانِإوءهينطعاليناسنإوءاهبيشمييتلاهلجروءاهبشطييتلاهديوهبرصيي
¢.هتءاسمهركأانأوتوملاهركينمّوملاسفننعيددرتهلعافانأءيشنعتددرتاموهنذيعال

فلخمنبدلاختاركنميفهودعلحيحصلاةبيهالول:لوقيفثيدحلااذهىلعرحجنباقلعيو

.دمحأدنسميفهنظأالويراخبلاادعنمهجرخألودانسالااذهبالإوريملنتملااذهنإف

تهزلايفدمحأهجرخاةشئاعنعاهنمًالصأهلنأىلعاهعومجملديىرخأقرطثيدحللو

نعنوميمنبدحاولادبعقيرطنمدهزلايفيقهيبلاوءةيلحلايفميعنويأوءايندلايبأنباو

.اهنعةورع

يناربطلاهجرخأنكل؛ثيدحلاركنمهنأيراخبلالاقدقوهبدرفتهنأيدعنباونابحنباركذو

اهنمو.دحاولادبعوبوقعيالإةورعنعهوريمل:لاقوةورعنعدهاجمنببوقعيقيرطنم
يناربطلاهجرخاسابعنبانعوءفيعضدنسبدهزلايفيقهيبلاويناربطلاهجرخأةمامايبأنع

نعوًاضيأفعضهدنسيفويتاربطلاورازبلاوىلعيوبأهجرخأسنأنعو«فيعضامهدنسو
وبأوةجامنباهجرخألبجنبذاعمنعوبيرغسحهدنسوًارصتخمياربطلاهجرخأةفيذح

اذهلفرعيالةريرهيبأثيدحجارخادعبلاقثيحنابحنباىلعبيقعتهيفوةيلحلايفميعن
نوميمنبدحاَّولادبعوسنأنعينانكلاماشهامهوبابلاثيدحريغينعيناقيرطالإثيدحلا

.(فرصتب٢٢۲ص۱جيرابلاحتفعجار)حصيالامهالكوةشئاعنعةررعنع

هلوقو(هسفنهللامكرذحيو)ىلاعتهللالوقباب١٠ديحوتلاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(١)
(كسفنيفامملعأالويسفنيفامملعت)ىلاعت
 ةريرهيبأنعحلاصابأتعمسشمعألاانثدحءيبأانثدح؛صقحنبرمعانثدح٥٠
اذإهعماأو«يبيدبعنظدنعانا۾ىلاعتهللالوقيبيبنلالاق:لاق.هنعهللايضر

نِإومهتمريخاميفهترکذاميفينرکذناو.يسفنيفهترکذهسفنيفينرکذناف؛ينرکذ

هتيتأيشمييناتأنإوًاعابهيلإتبرقتًاعارذىلإبرقتإوًاعارذهيلإتبرقتاربشيلِإبرقت

.٠ةلوره
=١۱۳تاوعدلايفيذمرتلاو١٠ةبوتلاباتکيفو٠۱۲۲ركذلايفملسممامألاهاورو
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نعباجحلافشكنمدبالفء؛لاحمىلاعتهيلعلكلاوكلذوحنو

.بايترالاعفتريونيقيلاتبثيىتحباجعلااهيناعم

نأهنمكبرقوكنمهبرقيفىنعملاامأو:هصنامزومرلالحيفلاق

دوجسلاببرقتتتناوءةمحرلابكيلابرقتيوهوةمدخلابهنمبرقتت
ةماقتسالاقيفوتببرقتيوهوءةعاطلاببرقتتتنأو«دوجلاببرقتيوهو

ملعلاوهوماعبرق:ماسقاةئالثىلعهقلخنمهبرق:لاقنأىلا
وهالإةثالثىوجننمنوكيام»ىلاعتهلوقوهوءةدارالاوةردقلاو

ةمحرلابرقوهونينمؤملانمةصاخلابرق:يناثلاو0(مهعبار

.٠«متنكامنيأمكعموهو»ىلاعتهلوقوهو«ربلاوفطللاو

ةءالكلاوظفحلابرقوهونيبرقملانمةصاخلابرق:ثلاثلاو

‹نيعمجامهيلعهللاتاولصنيلسرملاوءايبناللكلذوةباجألاوةرصنلاو
هبرقيفهلدبعلافديرولالبحنمهيلإبرقأنحنو»یلاعتهلوقوهو

.ناكرالابلمعلاوهونادبألابرق:لوألابرقلابتارمثالث

قيقحتلابحورلابرق:ثلاثلا.ناميالاوقيدصتلاببلقلابرق:يناثلا

.یھتنا

یندمث»یلاعتهلوقریسفتيفملسمحرشيفيوونلالاقو
هبرنملوسرلاوندبلوقلاينعيلوقلااذهىلعو»:هصنام«ىلذدتف

4۸0۸۲٤ء7:4۱1۳4۳66دنسملايفلبتجنبدمحأمامالاو۸٥بدألايفةجامنباو=

(يبلح)۹٢۲٤٤٤

۷مقرةياةلداجملاةروس(١)

٤مقرةيآديدحلاةروس(۲)
١۱مقرةياىقةروس(۳)

۸مقرةيأمجنلاةروس()



:دمحمنبرفعجلاقامكلبههجوىلعسيلالوأتموندلانوكي
يبنلاوندینعمنوکیف‹؛دودحمدابعلانموهلدحالىلاعتهللانموندلا

قارشاوهيدلهتلزنمميظعروهظهنمهبرقویلاعتوهناحبسهبرنمع
هاوسعلطيملامىلعهتوكلمرارسأوهبيغنمهعالطاوهيلعهتفرعمراونأ
ميظعلاهلضفوهربميظعوهلكلذراهظإهلهناحبسهللانموندلاوهيلع
نعةرابعاذهىلع0«ىنداوأنيسوقباق»یلاعتهلوقنوکیفيدل
هيلعانيبننمةقيقحلاىلعفارشالاوءةفرعملاحاضياو؛لحملافطل
يفلواتيامكلذيفلواتيوءةلزنملاةناباوةبغرلاةباجاهللانمومالسلا

«اعارذهنمتبرقتاربشينمبرقتنم»لجوزعهبرنعيعهلوق
.ىهتنا.يضاقلامالكرخااذهتد

ىلعليلدلاوءهيلعميغالقحنيهيجوتلاالكنافةيافكردقلااذهبو
ىلاعتهتهباشمةلاحتساىلعيلقعلاناهربلانميتأيسامليوأتلااذه

يمشاهلاطبسلانيسحلانبنيدباعلانيزيلعنبرقابلادمحمنبرفعجدصقيبتاكلالعل(۱)

ءالجأنمناكءةيمامالادنعةيرشعينثألاةمئألاسداسقداصلاببقلملاّللادبعوبيشرقلا

بقلوكلاموةفينحوبأنامامألامهتمةعامجهنعذخأملعلايفةعيفرةلزنمهلونيعباتلا

مهيلعايرجناكوءسابعلاينبنمءافلخلاعمرابخأهلطقبذكلاهنعفرعيملهنألقداصلاب

ھه۰ماعدلو.نونظلافشکيفاهرکذدرو؛باتکيفةعومجملئاسرل.قحلاباعادص

.ةنيدملابه١٠ماعيفوتو

۱١.۱نايعألاتايفوعجار

.۲:٤۹ةوغفصلاةفصو

.٩مقرهيامجنلاةروس(۲)
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اهدجيةوقوه:افرعشاعتنالاخلا(مهلوقعتشعتنافهلوقو)

يفوضهتنااذارثاعلاشعتنا:ةغللايفو.هرسيامهتاقالمدنعمسجلا

ثيح«؛لسرمزاجميهفانهفنصملااهقلطاوةصاخةوقيهفنيعضوملا

يلقعزاجملوقعلاىلاهدانسايفوةصاخلاةوقلابةقملطملاةوقلانعربع

هبهبشملافذحو«؛شعتنيمسجبلوقعلاهبشثيحةيانكلابةراعتساوأ

.شاعتنالاوهوهيلاليخيامهمزاولنمركذو

مولعليقوءرييغتلالبقيالطيسبرهوجوهولقععمج:لوقعلاو

حرشيفزيزعلادبعلاق.لاوقأهيفوءةيرورضلامولعلاضعبليقوةيرورض
هلحميففلتخاو.ىنغلاةليلقانعلاةريثكيهولوقفلاىلعوهزت:ةينونلا

بلقلاو«؛بلقلاهلحمنأىلانورخاوغامدلاهلحمنأىلامهضعببهذف

”لقعلايألعجردصلانمرسيألالكشلايفةيربونصةمحلوه
يمسوليقفيلكتلاهيلعبكروةيفخلاوةرهاظلاءايشالاهبزيميلناسنالل

نعهلعناملاريعبلالاقعنمذوخأم.اهتاوهشنعسفنلاهلقعلكلذب
وهركذلاوركذلايناعمببسبيأ(ركذلابهلوقو)ءاشثيحباهذلا
دارملاوةيالا”«سانللنيبتلركذلاكيلاانلزناو»ىلاعتهللالاقنارقلا

رظنهبقلعتيثيحبةنسللوهلةلماشلاوأهبةصاخلاهلاوحأوههيناعمب

‹كرتشملاوماعلاوصاخلايهيناعملاكلتوءهقفونيدنميلوصالا

هبحاصعنميهنألةقانلالقعبًاهيبشتكلذبيمسدقو.يهنلاوىجحلاوه:ةغللايفلقعلا:اولاق(١)
.دورشلانمةفانلالامعلاعنميامكليبسلاِءاوسنعلودعلانع

.٤٤مقرةيالحنلاةروس(۲)
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لكشملاوءيفخلاومكحملاورسفملاوصنلاو«رهاظلاوركنملاعمجلاو
ةلالدةيفيكوءةيانكلاوحيرصلاوزاجملاوةقيقحلاوباشتملاولمجملاو

لادلاوءهتراشابلادلاوهترابعبلادلاكءاهنمبولطملاىلعءايشالاهذه
ءايشالاهذهماكحأىلعاوعلطامهناكلذوئاضتقابلادلاوهتلالدب

اهيفخواهنمصاخلاىلااهماعاودروءهلحميفاهنمءيشلكباوضقف
ىلااههباشتمو«رسفملاىلااهلمجموءحضاولاىلااهلكشمو«رهاظلاىلا

ةنسوهللاباتكنمماكحألاطابنتساىلعكلذباوردتقافمكحملا

.مهلوقعهبتيوقفءهلوسر

نعانههبربعو«تلاطيأةلخنلاتقسب:ةغللايف(تقسبوهلوق)
ةدايزبلقعلاةدايزهبشثيحءايراعتساازاجمنوكيفلوقعللةوقلاةدايز

عمجرارسألاوةيعبتلاةراعتسالاليبسىلعتقسبهنمقتشاوقةلخنلالوط

.هصلاخوءيشلكبلةغللايفوهورس

ءندبلايفحورلاكبلقلايفةعدومةفيطلرسلا:”تافيرعتلايفلاق
.ةفرعملالحمبلقلاوةبحملالحمحورلانأامكةدهاشملالحموهو

يفقئاقحلاليصفتبملعلاكءتبعلانعقحلاهبدرفتامرسلارسولاق
بيغلاحتافمهدنعو»هيلعيهامىلعاهلامتشاواهعمجوةيدحالالامجا
0”(وهالااهملعيا

ءاملعلارابكنمفوسليفيناجرجلافيرشلابفورعملايلعنبدمحمنبىلع:ةفلؤمتافيرعتلا(١
.نانبلببتكلاملاعهعبطبتماقوهقيقحتبانمقدقو١۸۱ماعيفوتو٤٠٤۷ماعدلوةيبرعلاب

اهملعيالإةقرونمطقستامورحبلاوربلايفامملعيو٠#ةيآلاةلمكتو۹٠مقرةيآماعنألاةروس١
.٤نيبمباتکيفالإسبايالوبطرالوضرالاتاملظيفةبحالو
نبملاسنعباهشنبانعدعسنبميهاريإانٹدحّللادبعنبزيزعلادبعانثدح:يراخبلالاق

هدنعهللانإ#هللاالإنهملعيالةسمخبيغلاحتافم:لاقٍِْلَعهللالوسرنأهيأنعهللادبع

يردتاموًادغبسكتاذامسفنيردتاموماحرألايفامملعيو«؛ثيغلالزنيوءةعاسلاملع

۽ريبخميلعهللانإتومتضرايابسش
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نارقلايناعمةفرعمبمهلوقعتيوقامليأهببسبيأ(ركفلابهلوقو)
.ىلوألااهتوققوفةوقاهببسبتدادزافركفلاباهتفرعمكلذنمجتن

يفاهتكرحو”تالوقعملايفسفنلاةكرحوه:ةغلركفلاو
لصوتيلنيمولعمنيرمأبيرت:حالطصألايفو‹لييختتاسوسحملا
يفكلوقيفامك:لوالافايقيدصتوأناكايروصتلوهجمرماىلاامهب

امهونيمولعمنيرمأبيترتهيفنافقطانناويحوه:ناسنالافيرعت

وهو؛يروصتلوهجمرمأىلاامهبلصوتيللصفلاو”سنجلا
.ناسنالا

‹ريغتمملاعلا:ملاعلاثودحىلعلالدتسالايفكلوقيفامك:يناثلاو

ناتمدقملاامهونيمولعمنيرمآبیترتهيفناف«ثداحریعتملکو

ثودحلاتوبثوهو«يقيدصتلوهجمرمأىلاامهبلصوتيلناتروكذملا
.يروجابىهتنا.ملاعلل

.۲صانيسنبالتاهيبنتلاوتاراشالاعجار.ةفسالفلادنعركفلافيرعتوهحراشلاهركذام(١)

عونناسنإلاو«سنجناويحلا:لاقيعوتلانممعأوهو«يءيشلكنمبرضلاةغللايفسنجلا(1)
يناثلاناکواسنججيناثلاواعونلوألاناكرخآلايفاجردنمنيفنصلادحأناكاذإ:كلذلاثم

لولنممعأ
اذهوةيتاذلاققئاقحلاوروصلابيأعاونألاب'نيفلتخمنيريثكىلعلوقملاوهسنجلا:انیسنبالاق

:يهوتارمثالثةفسالفلاءامدقدنعسنجللو.بيرقلالصفلاوءةصاخلاوعوتلجرخي

سانجألاسنجىمسيورخسنجهقوفدجوياليذلاسنجلاوهويلاعلاسنجلا
وأمسجلاكسنجهتحتوهقوفنوكييذلاسنجلاوهوطسوتملاسنجلا۲توجوملاك
.ناويحلاكسنجهتحتنوكياليذلاسنجلاوهو لفاسلاسنجلا۳«يمانلامسجلا

۱:١٤٤١1٤ةفسالفلامجعمعجار

ًايصخشًاقرافموًامزالًايضرعوأناكًايتاذءيشهبزيمتيامامهدحأناينعمنييقطنملادنعلصفلل(۳)

ةيهاملايفلخادلاءزجلاوهوهتاذيفءيشلاهبزيمتيامامهيتاثو.قرفللفدارموهوايلكوأ

.موقملالصفلابىمسيواهلموقموناسنالاةيهاميفلخادوهفًالثمقطانلاك
۲:١٤٠قباسلاردصملاعجار
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راكفالاجلئاتناوزرباف)

(رادقملافرشنعتبرعأف

عمج:جئاتنلا(راكفالاجئاتنهلوقو)اورهظأيأ(اوزربافهلوق)
ميلستنممزاللالولا:احالطصاو‹ةدئافلاوةرمثلا:ةغليهوةجيتن

امهتقيقحطرتشيالهنأىلاةراشاخلاميلستنماولاقامناوامهتاذلنيلوق
ميدقملاعلالئاقلاقولامكالهجاناكولوامهميلستىلعرادملالب

نيذهميلستنممزليهنافدجومنمهلدبالفكلذكناكنملكو
ءدجومنمهلدبالملاعلالاقينأعقاولايفالهجامهنوكعمنيلوقلا

رماللبامهتاذلالنيلوقميلستنممزاللالوقلاامهتاذلديقبجرخو
نممزليهنافرکبلواسمورمعوورمعلواسمديزمهلوقيفامك«جراخ
ناوهوجراخرمآةطساوبركبلواسمديزلاقينأنيلوقلانيذهميلست
ولكنأليلدبىيشلاكلذلواسمءيشليواسملايواسمنأةدعاقلا
ورمعوورمعلودعديز:تلقوالثمةوادعلاةدامبةاواسملاةدامتلدبأ

.ملسلاىلعيروجابیهتنا.رکبلودعدیزلاقينأمزلیملرکبلودع
جئاتنصخمللیقناف:هصناموهوانههداریابسابالثحبهيفهلو

مولعلاكلذيفاهلثمنأعمركذلابةيرظنلامولعلالهيتلاركفلا

اهنافةيرورضلافالخبءفالخلالحمةيرظنلاناببيجا؟ةيرورضلا
اهيلعدمحلامهفيةيرورضلااضياودرلاددصبوهوءاقافتاهللاريثأتب
دانساوتنابايا(تبرعافهلوق).یهتنااهیفدبعللبسكالذایلوالاب

نعبرعيناسليذبجئاتنلاهبشلوقتوأ«؛يلقعزاجمجئاتنلاىلاةنابالا
؛بارعالاهمزاولنمركذوهبهبشملاكلذفذحمثهلسرأنملاح

(فرشنعهلوقو)ةيلييختةراعتسامزاللاوةيانكلابةراعتسافوذحملاف

:هصنامتافيرعتلايفوءيشلاغلبموهرادقملاورادقملاولعنعيأ

لوانتتيتلاةلصتملاةيمكلاوه:احالطصاوةيمكلاوه:ةغلرادقملاف

۸



‹؛لكشلاوءةيوهلاورادقملافكارتشالاب”نخشلاوحطسلاوطخلاومسجلا

ءامكحلاحالطصايفدحاوىنعمبضارعإاهلكءيميلعتلامسجلاو
1)۲(

هتنخثأو٤كاشيأحالسلانيخثلجرو؛نيخثوهفبلصوظلغيأءةناخثءيشلانخث(۱)
.هتنهوأ:ةحارجلا

:ىشعألالوقوءرثكأاذإًالتقضرألايفنخلأ:لاقيو

نخٿأىتحبرحلايفلهمتمزاحئرماحالسهيلع
.مغداف:نختثاهلصأ

.انقيقحتب٢٠۲صتافيرعتلاعجار(۲)

۸۱

 



ةالصلاعاونأ

همالسعمهللاةالصمث

ليجلااشلابناجزتمم)
(ليلجلاىفطصملايبنلاىلع

اظفلةيربخةمعلصلاةلمجنوكتنألمتحي(خلاهللاةالصمثهلوق)

يفمدقتامدحىلعءینعمواظفلةيربخنوكتنألمتحيو«ىنعمةيئاشنإ
ةفطاعنوكتنأوفانعتساللنوكتنألمتحيانهمثوءةلدمحلاةلمج
يبترلابيترتللنوكتنأو«يركذلابيترتللنوكتنألمتحيفيناثلاىلعو
ةالصلاوءقلاخلاةفصبقلعتياممةبترىندأقولخملاةفصبقلعتيامنال

ناوماقملاببسنألوألاوةمحرلاقلطمليقوميظعتبةنورقمةمحرانه
ىلاتبسنناوءىلاعتهيلاتبسناذاةالصلاةقيقحوهيناثلاناک

نأاذهنمرصخاوىاعديهفقلخلارئاسىلاوأ‹رافغتسايهفةكئالملا
نمرافغتسالانالءاعدمهلكقلخلانمو”ةمحرهللانمةالصلالاقي

نينمۇملابناكورونلاىلاتاملظلانممكجرخيلهتکئالمومكيلعيلصييذلاوه»:ىلاعتلاق00

.١امیحر

۳٤مقرةيآبازحألاةروس

.لأساميديعلونيفصنيدبعنيبوينيبةالصلاتمسق:يسدقلاثيدحلايفءاجامكلذديؤي(۲)
(نيملاعلابرهللدمحلا)لاقاذإف

(يدبعيندمح):هللالاق

=(ميحرلانمحرلا):لاقاذإو

AY



يفهنعىلاعتهللايضرديعسوبأمامالاهبحرصامكاضيأءاعدةكئالملا

امهفيرعتتمظندقو.ةرهوجلايشاوحيفيروجابلاحرصهلثمبو«هربتعم
:تلف

ءاعدلااهانعمقلخلاةالص

امكءهقلخنمهليلجتءاشنمناسلىلعةيحتلاكلتهعمسينأوهوهل

نأوهليقامعفدنافمالسلاهيلعليربجناسلىلعهمالكهعمسيناك

ليقو؛ىوصقلاةجردلاتغلبايلعةيحتانهاهمالسلابدارملاو‹یفخيال

نمدحأىلعالوهيلعفوخالْفَعهنأبدرودفعهلنامألاهبدارملا
حرصملافوخلاو)(”نونزحيمهالومهيلعفوخالف»كعلوأهعابتأ

الةباهمولالجافوخوه«هللانممكفوخالينأ»يعهلوقيفهب

(يدبعيلعىنا):هللالاق=

(نيدلامويكلام):لاقاذٍإف
(يدبعيندجم):هللالاق
(نيعتسنكايإودبعنكايإ):لاقاذإف

.(لاساميدبعلويدبعنيبوينيباذه):لاق
(نيلاضلاالومهيلعبوضغملاريغمهيلعتمعنانيذلاطارصميقتسملاطارصلااندها)لاقاذإف

(لأساميدبعلويدبعلاذههللالاق)

.ىشعألالاقءاعدلابرعلامالكيفةالصلالصأو

:ًاضيأىشعألاوهورخآلالاقوكلذىلعًادهشتسمريرجنباامهدشنأ

اعجولاوباصوالايبآبنجبرايالحترمتبرقدقويتنبلوقت

امجطضمءرملابنجلنإفامونىضمتغافتيلصيذلالمكيلع

(كعلوأ)لاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيآلاتءاجدقو١٠مقرةيافاقحألاةروس(۱)

=ينإ)يراخبلاظفلوحاكنلايفبيغرتلاباب١حاكنلاباتکيفيراخبلاهاورثيدحلا(۲)

AY



فوخنوجريونوفاخ:ءايبنألالهفالخلااذهًاشنمو«قافشافوخ

فوحخوهمهؤاجرومهفوخامنإو؟المامهریغکباوٹءاجروقافشا

هيلعيلاعتهلاناوضردعاوقلا1قنالوق5لالجا

رهظتمایالمحرةئالطقنأىسالماعدادواي

داممتوموکدتیبدالق

6املساوملسوهيلعالصب»لوقيىلاعت
ءاعضواهميدقتىلعةبترةالصلاميدقتبىفتكافنصملانأب(بيجأ)
ملاذإاميفضارتعالالمحفاضيأاهميدقتىلعةلادلانئارقلادوجوعم

يفناكاذاريزولاعمناطلسلالاقينأحصيهنأىرتالأةنيرقةمثنكت

.ناطلسلاىلعريزولاميدقتهنممزلیالفهتيب

يلقعزاجمامهيلاباحطصاأالادانسا(خلاانسبنابحطصمهلوق)

فذحمثاوبحطصاصاخشأبماعنالاومالسلاوةالصلاهبشلوقتنأكلو
ةيانكلابةراعتسافوذحملافباحطصالاءهمزاولنمركذوهبهبشملا

نمنيهجولاىلعةفاضالاوءاهبهيلعضافأاذاهيلعمعنأردصمرسكلابو

ةينسلاهماعنألوألاهجولاىلعهريدقتءاهفوصومىلاةفصلاةفاضاليبق

ًاطوملابحاصو١٤٠جحلاو٤۷مايصلاباتكيفملسممامإلاهاورو(هلمکاقتأوهللمكاشحخأل
.(ىبلح)۳:۳۱۷٥:1٣٤4۳1٦:١1دنسملايفلبنحنبدمحأو١٠مايصلايف

امزمزواهيلعىلصتحبفذ.نإواهتيبرهالاحريالسراحاهل
مستراواهھندیلعیلصواهندينحيرلااهلباقو

.1٦٥مقرةيآبازحألاةروس(١)

٤۸



الدماجلاودماجانسلانا(لاقيال)ينسلاهماعنأيناثلاهجولاىلعو
اماف«ةيفصوللالباقنكيملاذااميفكلذلحم(لوقنانال)هبفصوي

:ةصالخلايفلاقامكعنتميالفامهجوباهلالباقناكاذإ

مثةيلصأةراعتسايهفمازتلالانعانههبربعوهبطلتخااذاءاملابنبللا

وهوءةيعبتلاةراعتسالالیبسىلعنامزتلمینعمب‹ناجزتممهنمقتشا

انشلابهلوقو)هعهيلعءانثلانممالسلاوةالصلاهيلعهمزتلاامبحيرصت
وهنونلاىلعةئلثملاميدهتبءانثلانُأمدقتدقو«‹نسحلايأ(ليمجلا

ميدهتباغنلاهدضوريخبركذلاوهليقو‹ميظعتلاىلعلديامبنايتالا

امهنالمالسلاوةالصلاةبسانملماقملابقيلأيناثلالوقلاوةثلثملاىلعنونلا

ءةيرخسلاومكهتلاهجوىلعناكامجرخيلليمجلابهفصوواضيأركذ

زيزعلاتنأكنإقذ»مالسلامهيلعةكئالملاىلعةياكحهلوقيفامك

حيرصتلاسيلفعونلاكلذجارخابايضاقماقملاناكناوهناف١«ميركلا

.حيولتلاك

ناكاذاءاعدلانأعمىلعبهاّدعوهيلعانئاكيأ(يبنلاىلعهلوق)

هيلعىلصنيبقرفلانال‹ىلعبیدعيرشبناكاذاو‹ماللابیدعیریخب

زمهلابًابنلانمليعف:يبنلاو«نكمتلاىلاةراشاهيفورهاظهيلعاعدو
الربخمهانعملوألایلعفءاهحتفبوءابلارسکبربخمینعمبهمدعو

یلعوءطقفايبنناكاذامرتحيلهتوبنبوءالوسرناكاذاىلاعتهللاماكحأب
يهوةوبنلانموأهنعهبءاجامبهللانعهربخأليربجنأهانعمفيناثلا

.٩٥مقرةيناخدلاةروس(١)



الاعوفرمنمامذاهتمأنأشلعفارلاىنعمبيبنلانوكيفهيلعوءةعفرلا

هللانألةبترلاعوفرمینعمبوء؛مالسلاوةالصلاهيلعيبنلاهتعفربابو

ینعمبنوکيناحلصيليعففتاهيجوتلاعيمجىلعو«هريغنعهنأشعفر
عرشبهيلايحوأناسناهنأبيبنلااوفرعوتيأرامكلوعفمىنعميو«لعاف
:هنأبمهضعبهفرعوءاضيأالوسريمسهفيلبتبرمأناف«هغيلبتبرمؤيملو

لمعيعرشبهيلايحوأءاعبطرفنمريغميلسرحمداينبنمركذناسنا

نيفيرعتلاالكىلعوءاضيألوسروهفرمأنافغيلبتبرمؤيملناوهب

الويبنلوسرلكنأل؛قلطمصوصخومومعلوسرلاويبنلانيبف

.سکع
نمنوكتلسرلانأل:لاقيبنلانممعألوسرلانا:مهضعبلاقو

مهضعبلاقو«نايواستمامه”ينازاتفتلادعسلالاقو.اضيأةكئالملا

قوفوهفلوألانودناكناواذهو«؛يهجوصوصخومومعامهنيب
الامهللاهنمهلجرخمالفالإواذهبلئاقوهيناثلابلئاقلالعلو«نيريخألا

نأهبحاصدنعلوقلااذهنايبولوسروهوالايبننمامهنأيعدينأ

هيلايحوأناسنالوسرلاوءهغيلبتبرمؤيملوعرشبهيلايحوأناسنايبنلا

صخنافءهتمأنودءيشبهنمصخيملوهغيلبتبوهبلمغلابرمأوعرشب
ناواهنافتاناويحلارئاسناسنالابجرخف«لوسرويبنوهفهنمءيشب
الإةمأنمنإو»ىلاعتهلوقامأو«هعوقوحصيملفاهيلإاهنملاسرالازاج
لوقلاىلعءانبءىشنألاركذلابونيفلكملاممأنميأ«ريذناهيفالخ

دلو.قطنملاو«نايبلاوءةيبرعلاةمئثأنم:نيدلادعسينازاتفتلاهللادبعنبرمعنبدوعسموه(١)
يفوتفدنقرمسىلاكنلروميتهدعبأو«سخرسبماقأوه۷۱۲ماع(ناسارخدالبنم)نازاتفتب
ةغالبلايف(لوطملا)و(قطنملابيذهت)هبتكنمةنكلهناسليفتناكه۷۹۳ماعاهب

.ريثككلذريغوحاتفملاصيخلتحرشو
۳:٢۲۳ةغللاباداو٤:٢٠۳ةنماكلارردلاو١:١٠٠ةداعسلاحاتفمو۳۹۱ةاعولاةيغبعجار
٥:۳۳۹ةيمالسالافراعملاةرئادو

٢۲مقرةيآرطافةروس()

٦۸



هيلعوةناسناىمستاهنامهضعبلاقواضيأهيلعقلطيناسنالاظفلنأب
ةيساو«ميرميهوءاسنلانمةفئاطةوبنبلوقلاو؛ناسناةظفلبجرختف

ةمجعملالاذلاب«ذناحوي١اهمساوىسوممأوىاوحو«نوعرفةأرما

امهريغودعاوقلاوملاعملايفهبحرصناوحوجرموهف«ةراسورجاهو
ءةينظيهفةلدألانماهيفركذاموهيلعليلدالذاانباحصأبتكنم

ذيملتلبيبنبسيلليقهنافنامقلةوبنبدريالوقيقرلارحهلوقبجرخو
مداينبنمهلوقبجرخو‹ليقاميفيبنفلأدنعذملتهنأىتحىايبنالل

امأوكرحتلاوهو«سونلانمذوخأمناسنالانأىلعءانبنجلاوةكئالملا
يفجاتحيالفمداينيبصتخموهفسنالانمذوخأمهنابلوقلاىلع
سنالاونجلارشعماي»ىلاعتهلوقباذهدريالوديقلااذهىلاامهجارخا

لاقيو؛سناللامهومكضعبنماهانعمنالةيالا١٠مكنملسرمكتأيملأ

املف»یلاعتهلوقنمدافتسيامكمهيلاسنالالسرباون.نجلالسر

هللا»ىلاعتهلوقباضيأدريالو.ةيآلا٩«نيرذنممهموقىلااولويضق

١۱۳مقرةيآماعبألاةروس(١)

.۲۹مقرةيأفاقحألاةروس(۲)

نبيلعنسحلاوبأانربخأ(ةوبنلالئالد)هباتكيفيقهيبلاركبوبأظفاحلاريهشلامامالالاق
وبأانثدحددسمانربخأيضاقلاليعامساانثدحءرافصلاديبعنبدمحأانربخأ«؛نادبعنبدمحأ

هللالوسرارقام:لاقامهنعهللايضرسسابعنبانعریبجنبدیعسنعرشبيبأنعةناوع

قوسىلانيدماعهباحصأنمةفئاطيف ٍّْيَعهللالوسرقلطنامهارالونجلاىلعع

ىلانيطايشلاتعجرفبهشلامهيلعتلسرأوءامسلاربخنيبونيطايشلانيبليحدقوظاكع
لاحاماولاق.بهشلاانيلعتلسرأوءامسلاربخنيبواننيبليحاولاقف؟مكلام:اولاقفمهموق

يذلااذهاماورظناواهبراغموضرألاقراشماوبرضافثدحءيشالإءامسلاربخنيبومكنيب

لاحيذلااذهامنوغتياهبراغموضرألاقراشمنوبرضياوقلطنافءامسلاربخنيبومكنيبلاح

هعهللالوسرىلاةماهتوحناوهجوتنيذلارفنلاكعلوأفرصنافءامسلاربخنيبومهني
هلاوعمتسانارقلااوعمساملفرجفلاةالصةباحصأبيلصيوهوظاكعقوسىلاًادماعةلخنبوهو

انإ!انموقاياولاق)مهموقىلااوعجركلانهفءامسلاربخنيبواننيبلاحيذلاهللاواذه:اولاقف

AY



مالكلاوءةصاخهئايبنأىلااهانعمنال6السرةكئالملانميفطصي

؛ةرفنمةلعهبناكنماعبطرفنمنمميلسهلوقبجرخو«انفرعهيلعاميف
دعبهناف«بوقعيىمعو«بويأءالببدريالو«صربلاوماذجلاوىمعلاك
ناف)اهنراقاميفمالكلاوءةوبنلادعبءىراطوهفيقيقحامهيفهناميلستلا

.هجوامفيبنلانعلوسرلاةيصوصخحجارلانأمدقتاممملعدق(ليق

ربعامناهناي(بيج)؟صخألاىلعهتردقعممعألابفنصملاريت

امكةوبنلاةفصبامهقحتسيمالسلاوةالصلانأىلاةراشاكلذب

.ةلاسرلاةفصبامهقحتسي

ةلزنملاميظعيأ(ليلجلاهلوقو)راتخملايأ(يفطصملاهلوقو)
.هللادنع

هلي_هيبىلعهلالزئأو(دحأانيربكرشننلوهبانمافدشرلاىلايدهيًابجعترقانعمس
.نجلالوقهيلإيحوأامنإو(نجلانمرفتعمتساهنأيلإيحوألق)

.٩٥۷مقرةيآجحلاةروس(١)

۸A۸



ملسوهيلعهللاىلص نييبنلامتاخدمحم

(عبتنمواضرلابحصلاولالاو

هللاتاولصنييبنلامتاخو«نيلسرملاديسىلعملع(دمحمهلوق)

«؛بلطملادبعنبهللادبعنبدمحموهو؛نيعمجأمهيلعوهمالسوهيلع

يۇلنببعکنبةرمنب«بالکنبيصقنب«فانمدبعنبمشاهنبا

نبةكردمنبةميزخنبةنانكنب«رضنلانبكلامنبرهفنب«بلاغنبا
هلاصخةرثكلكلذبيمسوءناندعنبدعمنب«رازننبرضمنبسايلا
هتينکوءامسلايفهبفورعملاهنإليقودمحأاضيأیمسیوةدومحملا

ةداسشیرقو«شیرقتاداسمهومشاهينبنمهعثعبمساقلاوبأ
هللانإ»:كعهللالوسرلاقتاداسلاتاداسنمدْوَعهبسنف«برعلا

نمرايخنمرايخانفمشاهينبنمينافطصاومشاهينبشيرق
رایخنمهزجعیفدازینأثيدحلاردصىضتقمناکو٠رایخ

يراخبلایورو٦ةيافصلاةروس(دمحأهمسايدعبنميتأيلوسربارشبمو)ىلاعتلاق(١)
نعمعطمنبريبجنبدمحمينربخأ:لاق؛يرهزلانعبيعشانثدحءناميلاوبأانثدح:لاق

وحمييذلايحاملاانأودمحمانأءامسأيلنإ»:لوفيكلَهللالوسرتعمس:لاقيبأ

.0بقاعلاانأويمدقىلعسانلارشحييذلارشاحلاانأورفكلاهبهللا

.هوحنهبيرهزلاثيدحنمملسمهاورو
بےدمحمانثدحسعسيبنلابستلضفباب١لئاضفلاباتكيفملسممامالاهاورثيدحلا(۲)
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ينبنعةيانكيناثلاويعهنعةيانكلوألارايخظفلنوكيذعتيحو
مهضعبطخيفوءةنانكنعةيانكعبارلاوشيرقنعةيانكثلاثلاومشاه
ناوءثالثلاىلعةدايزاعيشرركتالبرعلانأبكلذنعباوجلا
.يروجابىهتنا.عجاريلفماقملااهاضتقا

ىلعةنسنيتسواثالثشاعوءةنسنيعبرأدلووهوهيلاىحوأو
يقابلاو‹ةكمباهنمةرشعثالثءةنسنورشعوثالثيحولاةدمفروهشملا

هخسنحصيالامالامئارشلانماهلبقاملةخسانهتعيرشوةنيدملاب

خسانالوءاهخسنلالاهميمتتلثعبهناف‹قالخالامراكموديحوتلاك

ءةليضفبهموققافنموهديسلا(عفشنملكديسهلوقو)ادبأهتعيرشل
كلوقكةركنناكناهيلافيضأامدارفأقارغتسالعوضومظفللكو

نسحدیزلکكلوقكءةفرعمناكناهئازجأقارغتسالو«لجرلكقاف
عفشهلوقوءاهدعبةلمجلابةفوصومةركنكلانهنموهئازجألكيأ
.ةليسولابلطانهاهاهبدارملاومامذلاوةليسولابةيلاطملاةغل:ةعافشلا

للاءاشناهلحميفاهيلعمالكلايتأيسو.هدابعنمنينمٌؤمللهللانم

هقالعب'يلاسرالازاجملالیبسىلعلبقتسملانعيضاملاةغيیصبربعو

اهلحمةيعرشلاةعافشلانال«عفشيسنملكديسلصالاو«هيلالوألا

يعفشينمةوقمهللعجهللانالىتادعتسالاهيفةقالعلاوقرخأالا

لمشيفهلضفبهدنعةعافشلاءاولاهبنوكلمييتلاتافصلامهللعج

الانمؤمنمامدروهناف‹نيحلاصلاوءاملعلاوةكئالملاوءايبنألاعيمج
امىتمهنال«قالطالاىلعقلخلالضفأُكْيَعهنأهنمدافتسيفةعافشهلو

يعازوالاانثدحملسمنبدیلولانعًاعيمجمهسنبنمحرلادبعنبدمحمو«يزارلانارهمنب=

هرکذو:لوقيلهللالوسرتعمسلوقيعقسألانببةلثاوعمسهنأدادشرامعيبانع

.(يبلح)ل۷:£دنسملايفلبنحنبدمحأو١بقانملايفيذمرتلامامالاهاورو
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١

ىلاهیدنناکیتوىلعمهارعمءايعهيتت

ىلعنيرخالاونيلوألامرکانا»|هلوقو0٠رخفالومدادلوديسانا»

لبارخفكلذلوقأالووأكلذنممظعأرخفالويأ«رخفالوهللا
ىلعينولضفتال»مالسلاوةالصلاهيلعهلوقامأوةمعنلاباثدحت
هلوقو7یتمنبسنويىلعينولضفتالرهلوقو)9(ءايبنألا

ملعينألبقهلاقهنآىلعلومحمفكلذوحنو«ىسومىلعينوريختال»

ىلعينولضفتالىنعمليقوءاعضاوتوابدأتهلاقهنألمتحيو؛لضفأهنأ

قوفنمهقحيفيوتسيف‹؛ناكملاوةهجلانعىلاعتههزنتل«رحبلا

هنأيفانيالرابتعألااذهبليضفتلامدعوراحبلاعاقيفنموتاو

.يروجابهاعيمجلالضفأا

1دنسملايفلبنجنبادمحأو۳۷دهزلايفةجامنباو۳٠ةنسلايفدوادوبأهاورثيدحلا(١)

(یبلح)
.۸ةمدقملايفيمرادلاو١بقانملايفيذمرتلامامألاهاورثيدحلا(۲)

.ناو(تافاصلا۳۹٠)ىلاعتهللالوقباب٢۳ءايبنألاثيداحأباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(۳)

يفلبنحنبدمحأدنعو(هللاءايلوأنيباولضفتال:يراخبلادنعهظفلو)نيلسرملانملسنوي
اولضفتال)لئاضفلايفملسمدنعوضعبىلعءايبنألاضعبباولضفتالظفلب۳:١٠)دنسملا

.(هللاءايبنأنيب

نافيسانثدحميعنوبأانثدح٢٤٣۳باب٢٥ءايبنَألاثيداحأباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(4)

الرهظفلوهركذو:لاقع يبنلانعهنعهللايضر هللادبعنعلئاويبأنعشمعألانع

.(یتمنبسنوي)ددسمداز(سنوينمريخينإمكدحأنلوقي

يفبنيالُسهََْعسيبنلالوقومالسلاهيلعسنويركذيفبابلئاضفلاباتكيفملسمءاورو

ينعي:لاقهنأهَسيبنلانعةريرهيبأنعهظفلوىتمنياسنوينمريخانألوقينأدبعل

ىتمنبسنوينمريخانآلوقينأيدبعل:ىنتملانبالاقويلدبعليغبنيال»:ىلاعتوكرابتهللا
٠مالسلاهيلع
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يتلاايازملانمهبصتخااملوهلهمهيلعهتيلضفأببسيففلتخاو

لضفينأديسللنالحيحصلاوهو«لهللاليضفتلوأهريغيفدجوتمل

؛لضافلايفدجوتاللاصحخلوضفملايفناکناوءهديبعنمِءاشنم

امو«نولاسيمهولعفيامعلاسيال؛كلذنمءيشيفهيلعضارتعاالو

فرخوهفانيبنىلعمالسلاهيلعليربجليضفتنم”يرشخمزلاهلاق
تافصيفىلاعتهلوقنمكلذيفهبلدتساامبهلثبشتالو؛عامجالل

رصتقاوهتافصيفيقرتلابذخأثيح٠ميركلوسرلوقلهنإ»ليربج
٠«نونجمبمكبحاصامو»:لاقثيحهنعةنجلايفنرىلعهفصويف

الوهفاصوألانيبتال؛كلذمهمعزيفنيكرشملاىلعدرلاماقميفهنال

امهيلعانيبنىلعليربجةيلضفأنممهوتاموكلذالالاحلارهاظيضتقي

اضيأدودرمفهتعيرشليلمملاوهنيدلهلملعملاناكهنأنممالسلاوةالصلا
ىلعرسكلابملعملاةيلضفأمازتلامدعب اذهدعباوفلتخامث«حتفلابملعملاىلع

مداينبنمنونمؤملاوءايبنألاوأةكئالملالضفألالههنأيفعامجالا

؛عضولارصتخميفبطقلاامهنميناثلاححصنالوق؟انيبنريغنم

.ىلاعتهللاءاشنإهلحميفيتايجاجتحالكلو

يبنلانملدبهنأالدمحمىلعاليبنلاىلعفوطعموهفخلا«بحصلاو

ملعلاةمئأنم.مساقلاوبأهللاراجيرشخمزلايمزراوخلادمحأنبدمحمنبرمعنبدومحموه(۱)
هللاراجببقلفًانمزاهبرواجفةكمىلارفاسورشخمزيفدلو.بدالاوةغللاوريسفتلاونيدلاب
هبتکنم.ه۳۸٥ماعاهبيفوتف(مزراوخیرقنم)ةيناجرجلاىلاداعمثنادلبلايفلقتتو

ریسفتيففاشكلا كلذريغوثيدحلابیرغنمقئافلاو؛لصفملاوفغالباساسأونارقلاريسفت

.ریٹک

£:6نازيملاناسلو۷:١٤٠بيرألاداشرإو۲:١۸نايعألاتايفوعجار

٠٤٤مقرةياةقاحلاةروس(۲)

٢۲مقرةياريوكتلاةروس(۳)
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ىلعةالصلاهيفويبنلانملالالدبحصيالو«لدبلدبلاىلعفطعلاو
ٍةَِعهلوقلاهيلابودنملبةزئاجيهومهلةيعبتلاقيرطبءايبنألاريغ
ءارتبلاةالصلانعيهنللو١«دمحملاىلعودمحمىلعلصمهللا»

وهوةزئاجليقفلالقتسالاقيرطىلعامأوءلالااهيفركذيمليتلايهو
.ىلاعتهللاهمحررظنلانباخيشلابهذم

هللاهمحرهتسوبردبلاكلذبحرصءايبنألاراعشاهنألةعونممليقو

يشاوحيفيروجابلاهبحرصىلوألافالحليقوعضولايشاوحيف
رظنلابةالصلابمالسلا”ينيوجلادمحموبأقحلاولاقةرهوجلا

.ىهتناهوحنوأمكيلعوأكيلعمالسلاببطاخيفبطاخملاامأو«بياغلل

نعضوعهيفلاوليواىلعهريغصتليلدبلمجكلوألالصأو
لالاةفاضاعنتمتالوكلذزاجأنمبهذمىلعهيلافاضملاريمضلا
:”بلطملادبعلوقكلذنمو؛عنمنملافالخريمضلاىلا

انربخأفسوينبهللادبعانٹدح۹۹٦۳۳باب٠ءايبتألاباتکيفيراخبلاهاورثيدحلا(١)

ميلسنبورمعنعهيأنعمزحنبورمعنبدمحمنبركبيبانبهللادبعنعسنانبكلام

يلصنفيكهللالوسراي:اولاقمهنأ مهنعهللايضرسيدعاسلاديمحوبأينربخأيقرزلا
.هرکذو:لاقف؟..كيلع

.٢٢۲صءزجلااذهيفهلةمجرتعجار(۲)

مامإببقلملانيدلانكريلاعملاوبأينيرجلادمحمنبفسوينبهللادبعنبكلملادبعوه(۳)

٤٤۱٤ماع(روباسينيحاوننم)نيوجيفدلو؛يعفاشلاباحصأنمنيرخأتملاملعأ:نيمرحلا
قرطًاعماجسردوىتفأفةنيدملاىلابهذونينسعبرأرواجثيحةكمفدادغبىلالحروه
ممالاثايغاهنمةريثكتافنصمهل٠ةيماظنلاةسردملا٠كلملاماظنريزولاهلىنببهذملا

بهذمىلعنيدلالوصأيفلماشلاو؛نيدلالوصأيفداشرالاوءةيماظنلاةديقعلاوملظلاثايتلاو

.ه8۷۸ماعيفوتةرعاشألا

40£:١ةداعسلاحاتفمو۳:٢٤۲يكبسلاو١:٢۲۷نايعألاتايفوعجار

تاداسدحأوةيلهاجلايفشيرقميعزءثراحلاوبأفانمدبعنبمشاهنببلطملادبعوه(٤)
ءناسللاحيصفقةدجنوةانأاذالقاعناكةكمبهوشنموةنيدملايفهدلوممهيمدقموبرعلا
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بيلصلالایعربصزاف

كلامولا4يدباعو

تلعجامبروتاماقملارابتعابناعمهللالانأملعاو:يروجابلالاق

.هريغنمءاعدللاجايتحادشأأيصاعلا

متيالماقملااذهيفةفصلاهذهتحتيصاعلالوخدنا:(لوقأ)
هلءاعدلاالهيلعءاعدلاانيلعبجوأىلاعتهللاناف«قحلابهذملاىلع

لاق.صتنلاةلباقميفهنالييشبسيلءاعدلاىلاهجايتحاةيدشأبهليلعتو
هللاداحنمنوداويرخالامويلاوللابنونمؤياموقدجتال»یلاعت

ةدومضحمنعالايورخالاريخلابءاعدلااشنيالو.ةيالا١«هلوسرو

هلوسروهللداحميصاعلانأكشالوءةيآلايفاهيلاراشملايهو«ةينيد

ةربعالهناف«ببسلاةيصوصخانيلعدريالوهيلعرجحامبكتراثيح
اذخأ‹يقتنمّؤملكحدملاماقميفو:لاقءظفللامومععمهصوصخب
.افيعضناکناويقتلكدمحملادروامم

‹حدملااوءاعدلاماقمبممعينأيغبنييذلاوهماقملااذه(لوق)
بلطملاونبومشاهونبةاكزلاماقميفولاق«ىفخيالامكلوألاطقسيف
ةلبانحلاكةيكلاملاةداسلادنعطقفمشاهونبو‹ةيعفاشلارشاعماندنع

لاوءليقعلاورفعجلاوءيلعلااسمخاقرفةيفنحلاتصخو

(بحصلاوهلوق)بهذملاوهلوالاولوقأ.ثراحلالاو«سابعلا
ىلععمجبسیلو«بکاروبكركبحاصلعمجمسأبحصلاو
هيلعيبنلابحاصو؛كترشعهبتلاطنم:ةغلبحاصلاو‹حيحصلا

.ه.ق4©وحنيفوتةدافرلاوةياقسلاهلتناكفهنأشنماوعفروهموقهبحأ«بلقلارضاح

١:۲۰۳يبوقعيلاو١:٢٥۲سيمخلاخيراتو۲:١۱۷يربطلاو۲:٤ريثالانباعجار

٢۲مقرةيأةلداجملاةروس(١)
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ةياورلاعماهلوطالو‹ضعبلافالخةبحصلالوطهيفطرتشيالو‹فراعتي

روهشمللافالخدادترادعبةبحصلاينعأاهنوكمدعالو‹نيرخألافالخ
ذايعلاودترافايباحصناكاذااميففالخلاةرمثوةيكلاملابهذمنم

؟..الوأيباحصلاتنبلاءوفكنوکيوايباحصیمسیله«باتمٹهللاب
.لوألاامهنمحيحصلانالوق

لعجتوأفاضمفذحىلعوهفىضرلالهأيأ(ىضرلاهلوق)
وحنىلعردصملابتعنلابابنمنوكيف«بحصلاولاللةفصىضرلا

ةلمجلاوءةفوصوموأةلوصومنم(عبتنموهلوق)لدعلاديزكلوق

هجوىلعيباحصلابانمؤمعمتجانموهافرعيعباتلاو«نيدلاموي
طرتشيضعبو‹يباحصلايفطرتشملازييمتلاهيفطرتشیالوفراعتم

ةمالاهذهلوأليضفتىلاةراشابحصلادعبنيعباتللفنصملاركذيفو

اهلوقاهتمهةيوبلاثيداحألايروهشملاوامك|ءاهرخآىلع

ٹیدحفو6|ودهشتسينألبقنودهشيةنامسلانوبحيموقفلخي

ماوقأءيجيمثمهنولينيذلامثمهنولينيذلامثينرقسانلاريخ»رخا
ريخرخ»ثيدحيفو٩(هتداهشهنیمیوهنیمیمهدحأةداهشقبست

يبنعميشهانثدحءميهاربانببوقعيينثدحةباحصلالئاضفيفملسممامالاهاورثيدحلا(١)

ةريرهيبأنعقيفشنبهللادبعنعرشبوبأانربخأميشهانربخأملاسنبليعامساينثدحوحرشب
.هرکذوطمهللالوسرلاق:لاق
۲:۳۲۸٥:۳۲۷1:١١٠دنسملايفلبنحنبدمحأو٩ةنسلايفدوادوبأو

٢٢٦۲تدهشاذإروجةداهشىلعدهشيالباب٩تاداهشلايفيراخبلاهاورثيدحلا(۲)
اوناکوومیهاربالاقةدایزهيفو.هرکذو ْفَع يبنلانعهنعهللايضر هللادبعنعهدنسب

.«دهعلاوةداهشلاىلعاننوبرضي
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ريخ»رخاثيدحيفو2«ثلاثلامثيناثلامثهيفانأيذلانرقلاسانلا

نورخالاومهنولينيذلامثمهنولينيذلامثمهيفانأيذلاينرقسانلا

عيبرلاىوراماهضراعيالوةروهشملاثيداحألانماهريغىلا«لذارأ

يبنلانعسابعنبانعءديزنبرباجنعءةديبعيبآنعدنسبحر

مهلكئلوافينوريملويرمابنولمعيويبنونمؤيموقيتمأ:لاقيع
لٹمرخاقيرطنمدروامبالو«ةنتفلايفقمعتنمالا‹«ىلعلاتاجردلا

نوكينألامتحال«هرخاوأريخهلوأيرديالرطملالثمةمألاهذه»
نيحفَعهلوقلالثمنييمتسرلاکنيصوصخمموقىلاةراشاناٹيدحلا

نملاجرهتلانلايرثلابنيدلاقلعتول»اضيأهلوقلوء؛ناملسايكطهر
يفةيريخلامهلتنيعنمريغىلعمهليضفتبدارملانوكيوأ"¢سرفلا

.ىهتناملعاهللاوةثالثلانورقلا

نبذاعمانثدحالاقراشبنباوىنثملانبدمحمانثدح ةباحصلالئاضفيفملسمهاورثيدحلا(١)

هَ_يبنلانعنيصحنبنارمعنعىفوأنبهرارزنعةداتقنعامهالكيبانثدحماشه
.هرکذو

ء۳:١۳١٤دنسملايفلبنحنبدمحأو١۸بدألاباتكيفيذمرتلاهاورثيدحلا(۲)

.(يبلح)ر٤

oمقرهياةدئاملاةروس(۳)

انثدحءديعسنبةبيتقانثدح سرافلضفبابةباحصلالئاضفيفملسممامألاهاورثيدحلا(٤)
سيبنلادنعًاسولجانك:لاقهريرهييأنعثيغلايبأنعروثنع(دمحمنياينعي)زيزعلادبع

ءالوهنملجرلاق(مهباوقحلياملمهنمنيرخآو)أرقاملفةعمجلاةروسهيلعتلزنذإهع
ناملسانفو:لاقثالثوأنيترموأةرمهلأسىتحيعسيبنلاهعجاريملفسهللالوسراي
هلانلايرثلادنعناميالاناكول:لاقمثناملسىلعهديةي يبنلاعضوف:لاقيسرافلا

.ءالؤهنملاجر

یتحسرافءانبأنم»:لاقواسرافنملجرهببهذلايرثلادنعنيدلاناكول:ةياوريفو
.٠هلوانتی
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ضعبليضفتيففلتخاو:دنسملا|يشاوحيفحرةتسوبأردبلاهلاق

ءاضعباهضعبلضفيالءاوساهلكليقف‹؛ضعبىلعةثالثلانورقلاادعام

ءةمايقلامويىلاارجملهوءهيليامىلعلوألانرقللليضفتلابليقو
.)(مکرایخبعرسيامناوهنمرشهدعباموالإموينمام»ثيدحل

.هنمرشهدعبيذلاالإنامزيتأيالباب1٦نتفلاباتکيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا(١)

كلامنبسناانتالاق.يدعنبريبزلانعنايفسانٹدح؛فسوينبدمحمانثدح۸

.٢٥۳نتفلايفيذمرتلاو.هركذواوربصا:لاقفجاجحلانمنوقليامهيلإانوكشف
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ادصقممهأنيدلافدعبور
(ادصقملعلجأهناو

هيلافاضملافذحلمضلاىلعءانبلابهرخاىلا(نيدلافدعبوهلوق)

دعبامأهلصأو«ىنعمواظفلهيلافاضملاةينلحتفلازوجيو«ىنعمهتينو
.اذهوهفةلدمحلاوةلمسبلادعبءيشنمنكيامهم”ليصألالصألاو

قحناکناوءامهملنايبءيشنموطرشلالعفنكيوطرشمساامهمف

ىلابولسأنمجورخللاهبىتؤيةملكيهو«؛سنجلاقارغتساىلا
عونلاوءةبسانمامهنيبرخاعونىلامالكلانمعوننميآءرخابولسا

.فيلاتلا

وهنيدلانأيفلاكشاالفالاوخلانيدلالوقأفيأ(نيدلافهلوقو)
ةيمهأديقتالفءدجويملوأايندلايفءيشدجوءاهلجأودصاقملامهأ

باوجنمفذحامهملوقلانإ(لاقيال)ريغدوجوبهتيلجأونيذلا
هيلععمجملابسيلكلذنا(لوقنانال)عمءافلافذحبجوامأ

يروجابلاهاكحاهتابثازوجييناثلالوقلاو.ةاحنلاضعبللوقوهامنإو

دعبوهو فرظلانوكيلاذكدعبلوقأفءيشنمنكيامهمليصألالصألاولاقُينأىلوالا١ر
ديكأتلانمءازجلابفرظلاقيلعتيفاملنكيوهوطرشلابال لوقأوهو ءازجلاباقلعتم

نافءازجلابقلعاذاامأطرشلادييقتنمهيضتقياملطرشلابفرظلاقلعاذادقتفييذلاغلابلا

يعطقيعطقلاىلعقلعملاويعطقكلذوايندلايفءيشيأعوقوعيفهقالطاىلعىقييطرشلا
يأراذهبلاغليصفتلاومزالاهيفديكأتلاوليصفتلانودديكأتللماقملااذهلثميفاّمأوهلثم

.(يتفملاةحامس).نيققحملاضعب
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اهنم:ناعمةدعىلعةغلقلطينيدلاو.عماوهلاعمهيف”يطويسلانع

:نافيرعتاحالطصاهيفمهلوباسحلاوءازجلاوةدابعلاوةعاطلا

نمهيبنناسلىلعیلاعتهللاهعرشاموهورصتخم:(امهدحأ)

نأثيحنمةلماضيأىمسيوءتاقننوهلنيدنانالانيديمسوماكحألا

نمةعيرشواعرشىمسيوءانيلعهيلميوهولوسرلاىلعهيلميكلملا
عراشلاوههللافكيميبنلاناسلىلعءانلهنيبيأانلهعرشهللانأثيح

.ازاجمعراشيبنلاوءةقيقح

ةميلسلالوقعلايوذلقئاسيهلاعضووهولوطم:(امهيناثو)
.تاذلابمهلريخوهامىلادومحملامهرایتخاب

يأءلوعفملامساینعمبردصموهفعوضوميأعضو(مهلوقف)
تاجارخالالجال«هريغوأامكحنوكينأنعرظنلاعطقبعوضومءيش
.هترهشلفيرعتلازاجملالخدوهةيتالا

عضولاهبجرخوىلاعتهللاوهوهلاللبوسنميأيهلا(مهلوقو)
كلذوةقيقمحلايفهللاوهءايشالاعيمجلعضاولافالاوءارهاظيرش

ملعكملاعلاةسايساهيلاعجرتيتلاننيناوقلاي‹°”ةيسايسلاموسرلاوحن

مامإ؛نيدلالالجيطويسلايريضخلانيدلاقباسنبدمحمنبركبيبأنبنمحرلادبعوه(۱)
سانلالزتعاةنسنيعبرأغلباملوًاميتيةرهاقلايفاشن.فنصم٠٠1وحنهلبيدأخرومظفاح

مهنمًادحأفرعيالهنأكًاعيمجهباحصأنعًايوزنملينلاىلعسايقملاةضوريفهسفنبالخو
.اهذريفايادهلاولاومألاهيلعنوضرعيوهنوروزيءارمالاوءاينغألاناكوهبتكرثكأفلأف

يفكلاوحلاريونتويوارلابيردتويافلخلاخيراتو«روثأملابريسفثلايفروثنملاردلا:هبتكنم
ھه۹۱۱ماعيفوتريٹکكلذريغو.كلاممامالاًاطومحرش

۳:٢۲۲ةغللاباداو۸:٠٠بهذلاتارذشو١:٢۲۲ةرئاسلابكاوكلاعجار

اذإف.ةيندموأةيعرشنوكتدقواهنوُوشريبدتو.ةلودلارومأميظنتوهوساسردصمةسايسلا()

=يهوءةيلمعلاةيمكحلانمًامسقتناكةيندمتناكنإو«؛نيدلانمةدمتسمتناكةيعرشتناك
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ةيعانصلاعاضوألاو«ناوخالاولهألاعمةرشعلانسحو«لزنملاحالصا

ابتكنوفلؤيءامدقلاءامكحلاتناكدقوكلذريغوقزازقلاوةراجنلاك

هنافمهلعرشالنمكولماهبمكحيف«ندملاحالصاوةيعرلاةسايسيف

كلذيفمهلرشبلانأالاىلاعتهللاوهءايشألالكلقلاخلاناكناو

r

نمتسيلةيداهتجالاهقفلاماكحأنأكلذىلعمزلي(لاقيالر

اصندروامهنمامناو‹؛بسكاهيفمهلنيدهتجملاينعأرشبلانال‹نيدلا

.هیففالخال

اهنأرمألاةياغيهلاعوضوميهواعطقنيدلانميه(لوقنانال)
دعاوقباهيلعلالدتسالاواهراهظانوناعينودهتجملاوءانيلعيفخت
.اهعضويفمهللخدمالو‹عرشلا

بترتيامعمساذافلكملانأل؛لماحوثعابيأقئاس(مهلوقو)

ىلاقاسناباقعلانممرحملالعفىلعوأباوثلانمبجاولالعفىلع
ريغيهلالاعضولاهبجرخوءاولاقاذكهو‹يناثلاكرتولوالالعف

قئاسهنابكلذيفثحبوءامسلاراطماوضرالاتابناك‹قئاسلا

اليذلايهلالاعضولابقئاسلاريغلليثمتلانسحالاف؛شاعملاحالصال

.ءيشلانقوسيالهفرعنالامنافنيضرألاتحتيذلاكهيلعانلعالطا

نمةميلسلالوقعلاباحصأليأةميلسلالوقعلايوذل(مهلوقو)
تاناويحلانممهريغومهقوسيامجرخوءطقفمهلقئاسدارملاورفكلا

ڦقوستيتلاتاماهلالايهوتاناويحلااهبيدتهييتلتلاةيعيبطلاعاضوالاك

نيناوقلاحورباتكوزبوهلناتايفيلباتكووطسرالةسايسلاباتكلثمةيسايسلاةمكحلا=

.ملعلااذهرضاعضعبىلعةلمتشمدعتهذدپفاهريع۾رکستنممل

.٠



بانتجاوءاتويبلحنلاذاختاوتوبكنعلاجسنكءاهعفانملعفلتاناويحلا

.كلذريغو«؛بئذلانمةاشلاروفنكاهراضم

المهلةقئاسلاعاضوألاهبجرخدومحملامهرايتخاب(مهلوقو)
امغرنينأللةقئاسلامالالاك:ىلوالافمومذملامهرايتخابوأ«مهرايتخاب

ارهقبرشلاولكالاىلاناقوسيامهناف«شطعلاوعوجلاكتاينادجولاك
ةاكزلاكرتىلالوقعلايوذثعبييهلاعضوهنافايندلابحك:ةيناثلاو

ريخىلاالاقوسيالادومحمرايتخالاناكىتمومومذملامهرايتخاب

قلعتموهفتاذلابمهلوقلالصوتهوركذامنإمهلريخوهامىلامهلوقف
برنمبرقلاوءةيدبألاةداعسلانعةرابعىتاذلاريخلاكلذوءريخب

يهلاعضوباتقلعتناوامهنافةحالفلاوبطلااتعنصكلذبجرخوةيربلا
ىلالبيتاذلاريخلاىلاالنكلدومحملامهرايتخابلوقعلايوذلقئاس

ءازجأيأ«ريقاقعلاوةمكحلابمهنادبأةحصظفحوهوريخلانمفنص
وهنيدلانأهلوطعمفيرعتلااذهلصاحوءةيذغالاوحنبوةيودألا
يفيروجابىهتنا.يتاذلاريخلاىلادابعللةثعابلاهللااهعضويتلاماكحالا

.ةرهوجلايشاوح

لعفأمهأفهيلاجايتحاللامهدشأدصقميأ(ادصقممهأهلوق)

نملعفينألبقءيشلعفىلعبلقلادقعوهومهلانمغوصمليضفت
يوقلامزعلاىلعقلطتدقوءةميزعلالوايهرسكلابةمهلاورشوأريخ
يه:تافيرعتلايفوءةيوقيأةيلاعةمههللاقي‹؛حابصملايفامك

لامكلالوصحلءقحلابناجىلاةيناحورلاعيمجبهدصقوبلقلاهجوت
ءهنيعبهبلطاذاءيشلادصقنمءيميمردصمدصقملاوهريغلوأهل

بلطملعلكمظعأيأ(ملعلجأهناوهلوق)زييمتلاىلعبصتناو

.۳۲۹مقرانقيقحتبتافيرعتلاعجار(١)



لئاسملاىلعو«ىرخأةكلملاىلعوةرمكاردالاىلعقلطي”ملعلاوهنيعب
يهةكلملاوءىنعملامامتىلاسفنلالوصووهكاردالافءةنواةمولعملا

ء؛ىرخادعبةرمدعاوقلاةسراممنمةلصاحسفنلايفةخسارةيفيك

كاردالاىلعملعلايأهقالطاوءةنودملاةمولعملادعاوقلايهلئاسملاو

زاجموأءةيحالطصاوأةيفرعةقيقحامإنيرخاألاىلعوءةيوغلةقيقح

بابنمو«يناثلايفببسملاىلعببسلامساقالطابابنمروهشم
.ثلاثلايفحتفلابقلعتملاىلعرسكلابقلعتملامساقالطا

.ةنيعمةيلمعتاياغغولبليرظنلاملعلانيناوققبطتيتلايهوءةيقيبطتلامولعلا:عاونأمولعلا(١)
وأاوناكًادارفامهكولسوسانلالاوحأيفثحبتيهوءةيناسنالامولعلاوءةيعانصلاءابرهكلاملعك

.عامتجالاملعو‹قالخالاملعكتاعامج

ملعكءكقنللةعضاخميوقتوأميقماكحأيأةيئاشنإماكحأنمةفلؤملايهو:ةيرايعملامولعلاو
ىوقلاو«تايفيكلايفثحبتيتلامولعلايهو:ةيفنحلامولعلااهريغولامجلاملعوقطنملا
ءايميكلاملعوموجنلاملعو«تامسلطلاوءرحسلاملعكءبابسألاةلوهجملاةيحورلاوأةيداملا
.ةميدقلا



ناسناللبرعيهنار

يأهرخاىلاهنأوأادصقممهأنيدلافهلوقلليلعت(خلاهنالهلوق)
هنوكلءاردقاهالعأوافرشاهلجأوءادصقممولعلامهأنيدلاملعناكامنإ

حابصملايفامكحضويونيبيىنعمببرعيوخلاناسناللبرعي
ناكاركذمهنمنيفلكملانعانههبربعو«قطانلاناويحلاوهناسنالاو

.دييقتلاوقالطالاهتقالعلسرمزاجمهيفف«؛ىثنأوأ

مومعنمهتفرعامكعورفولوصأنميأ(فلكاملكنعهلوق)
ليقوءةقشمهيفسفنلاىلعامدبعلاهللامازلاوهفيلكتلاوءامهلنيدلا

رمألاقلطمامهليقوءامهيلعبقاعيوباثيناذللايهنلاورمألاوه
ريغنانوكيفءهوركملاوبودنملاجرخينيلوالانيفيرعتلاىلعفيهنلاو

ءروهمجلادنعهبرومامبودنملانالثلاثلاىلعنالخديوءامهبفلكم

وبأو؛حتفنبسورمعنامامالابهذوفلخينبناميلسعيبرلايبأو

هوركملاكلذكوءهبرومامريغهناىلاكلذيفامهعياشنمعمبوقعي

دحيفةكئالملالخدتوءاضيأانريغنموانمروهمجلادنعهنعيهنم

ةقطانملادنعناهربلاو؛برعيهلوقبقلعتم(ناهربلابهلوق)لیقاذکهایا

ٹثدحملکو«ثدحمملاعلاكلوقك«نيتيلقع.نيتمدقمنمفلأتاموه
يفو.اهيفنوكيلبتايلقعلابصتخيالمهريغدنعو«ثدحمىلاجاتحم

يناٹانههبدارملاوسکعالومهريغدنعناهربنيملكتملاوةقطانملا
تانايدلالوصأهلحمفلوألاامافءاينظوايعطقنوكياضيأونيحالطصالا
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ملاعلالوألالاثمفاهعورفنمرخألاضعبلايناثلالحموءاهعورفضعبو
.ثداحملاعلاجتني‹«ثداحريغتملکو‹ريغتم

لکويلوريغبجيوزتاذهيلورغبجيورتيفانلوق:يناثلالاثمو
نذارغباهسفنتحکنةأرمااميا»يعهلوقلحصياليلوريغبجيوت

.حصيالجيوزتاذهجتنيثيدحلا١«لطاباهحاكنفاهيلو

وهودحاوربخىلاةدنسمهاربكنألينظلاناهربلااذهانلقامناو
يفامكةيعطقةجيتنلاتناكةيعطقاهلكهتامدقمتناكاذامثءينظ

ةجيتنلافةينظىرخألاوةيعطقامهادحاوأنيتينظاتناكناوءلوالالاثملا

هنيدنمهمزلامناسنالافرعينأيغبنيهنأىلاةراشاتيبلاينوةينظ

اذاعورفلايفرهاظبابحتسالاهجووءاعورفوالوصناکِءاوسليلدلاب

يفليلدلافرعيىتحرظنلاهيلعبجيفدهتجملاامأوءادهتجمنكيمل

ديلقتلاهلزاجوةلاسملاكلتيفلهاجلادحيفلخدزجعنافكلذ

.ىلاعتهللاءاشنإهطسبيتأيسامكريغللاهيف

ديلقتلاناوءةبجاوليلدلاباهتفرعمنأىلامهضعببهذفلوصألاامأو
ليلدلابءازتجأالاىلابهاذنيبامنيلوقىلعءالوهفلتخاواهيفزوجيال

وهيلامجالاليلدلاىنعمو«يليصفتلاليلدلاهيلعمزلمنيبامو«يلامجالا

ىلعليلدلانأفرعينأكءهيلعةدراولاهبشلادرىلعهعمردتقيالام

لاقو.يلوبالإحاکناللاقنمبابس٢۳بابحاكنلاباتكيفيراخبلامامالاهركذثيدحلا)۱(

ثيدحلانوكلاهقاسيتلاثيداحألاوتايآلانممكحلااذهفنصملاطبنتسارجحنباظفاحلا

هجرخأهظفلباعوفرمىموميبأثيدحهيفروهشملاوهطرشريغىلعةمجرتلاىلعهظفلبدرولا

رکذنأدعبيذمرتلالاقنكلمكاحلاونابحنباهححصوهجامنباويذمرتلاوبوادوب

.یسوموباهیفسیلةدربيبأنعقاحسايبأنعليئارساهلصونمهلمجنمنإوهيففالتخالا
قاحساابألاسييروثلانايفستعمس:لاقةبعشنعيسلايطلادواديبأقيرطنمقاسمث

.معن:لاق؟يلوبالإحاكناللعسهللالوسرلاق:لوقيةدربتعمسأ

٤۱



وهيليصفتلاليلدلاوءائیشكلذقوفيرديالو‹ملاعلادوجوهللادوجو

بجيالهنأىلانورخابهذوهيلعةدراولاهبشلادرىلعهعمردتقيام

فرعيملولوىلاعتهللادنعجانملاسوهفهداقتعاحصاذالبكلذهيلع
بتكيفهتيأرامامأوءانبهذمنمحيحصلاوهوكلذىلعليلدلا

ناعونوهوءمرحملاديلقتلاىلعلومحمفديلقتلاميرحتنمباحصاألا
كلذةباصابءةالابملامدععمةجحريغنمريغلالوقلوبق:امهدحأ

ةينلابكلاهعقاولاسفنقباطناوديلقتلااذهبحاصنافاهمدعودلقملا

هللاءاشنايتايسوانباحصأضعبلبهذموهامكقالابملامدعىف

.هفشکیلاعت

كلذةقباطممدععمةجحريغبريغلالوقلوبقوه:يناثلاعوتلاو

‹عامجالابكلاهليلدلتابلاطناكناوهللابذايعلاواذهنافيحلللوقلا

لبلوقنانالهبتحرصامفالخباحصالاهبحرصيذلانإلاقيال

نمةطوسبملاهلدهشتامكباحصاألاهبحرصامنيعوههبتحرصام

اولمجأناومهنافءاهريغوةينيدلاملاعملاو«ربتعملاوةماقتسالاكمهفيلات

كلذبسابالولحميفاضيأليصفتلاباوؤاجدقفلامجالالحميف
'.الاقمماقملكلناف



(هلدعقيرطتزجاهردتنا

اذهيفةموظنملاةيلوصالالئاسملااهبهبشحابصملايفامكةريبكلا

هبشملافذحمثامهنملكىلاسفنلاليموةفارظلاعماجبفنصملا

ىلعقابامإاهلاحيشرتمظنلاركذوةيحيرصتةيقيقحتةراعتسانوكيل

تاملكلاضعبمضلراعتسموأكلسلايفءىلاللالاخدايهيتلاهتقيقح
(هلصايفهلوق)ضعبىلااهضعبةبسانتملارومألامضعماجبضعبىلا

معياضمهناللوصأالادرفأامناونيدلاىلادئاعريمضلاوهلوصأىفيأ

نيدللالصأناكثيحيفخيالحدمبقللااذهبنفلااذهةيمستيفو
نيدالفهنممزليامبنايتالانودبمدهنينيدلانالهلالصأناكامناوهلك
رردل!ىلادئاعريمضلاواهملعتيأ(اهردتناهلوق)هلداقتعاالنمل

ةمجعملايازلافةمومضملاميجلاب(تزجهلوق)ةراعتساللديرجتهيفو

ىلعكولسلانعهبربعهادعتاذاناكملازاجنمذوخأمتكلسىنعمب

هيف(هلدعقيرطهلوق)دييقتلاوقالطالاهتقالعيلاسرألازاجملالیبس

ربعبردلاةغلقيرطلاو؛لدعلاهقيرطهلصأوهتفصىلافوصوملاةفاضا

ىهفبولطملاىلالكلاصياعماجبداقتعالايفةماقتسالانعاهب

ةغل:لدعلاواهلحيشرتزاوجلاركذوءةيقيقحتةيحيرصتةيلصأةراعتسا

عمهلحمريغيفءيشلاعضووهيذلا”ملظلادضلوقتنأكلولعافلا

«ميظعملظلكرشلانإ»ىلاعتلاقكرشلاةرموهفةدعناعمىلعميركلانارقلايفءاج:ملظلا(١)

=لاقلتقلابسانلاملظةرمو٠هسفنملظدقفهللادودحدعتينمو٠:ىلاعتلاق:بنذلاوهةرمو

١۱



يوغللاىنعملاناىفخيالوهريغويروجابلاهدافأهلعافىلعضارتعالا

.ماقملاببسنالاهنالانهدارملاوه

نوملظيالو٠:ىلاعتلاقصقنلاملظلاةرمو.«ًاناطلسهيلولانلعجدقفًامولظملتقنمو»د:ىلاعت=

.۱ایش



راثألارخازنماهتطقل
(راربالاةداسلاماكلانع

يفلاقذخالا:طقللاوارردهلوقلرخاحيشرت(اهتطقلهلوق)

نميآ(راثآلارخازنمهلوق)سحيالثيحنمذخألاهلصأوحابصملا
لوألاىلعفرخازلارحبلايأرخازلاكيهيتلاراثآلانموأةرخازلاراثآلا
همزاولنمركذوهبهبشملافذحوىماطلارحبلابراثالاهبشدقنوكينأ

ةيلييختةراعتسامزاللاوةيانكلابةراعتسانوكيفومطلاوهورخزلاةفص
فاضأمثاضيأيماطلارحبلابراثالاهبشدقنوكييناثلاهيجوتلاىلعو

عمجراثالاوءاملانيجلىلعليصالابهذدحىلعهبشملاىلاهبهبشملا

قحلانيبزيممءاملعلارباكأنع”روطسممالكافرعومسرلاةغلوهورثا
تناكناواهنافلاعفالاكمالكبسيلاممالكهلوقبجرخف‹لطابلاو

ارثأفرعلايفىمستالاهنكللطابلاوقحلانيبهبزيمياماهنمدافتسي
نمةنومأمريغاهنوكلاماوروكذملامالكلاىلعرثألابيلغتلاماكلذو
هبلئاقلانكلكلذنمنومأمريغاضيأمالكلاناكناواهنافةلفغلاوةلزلا

«؛لطابلاطباواقحقيقحتهيفنالهريغيفهزرحتنمرثكأهيفزرحتي
هبفيکفهمالکيفزرحتيامكاضيأهلعفيفزرحتينمؤملانإلاقيال
نظةءاسابسيلاذهنإلوقنانال«نظلاهبءاسيالفاضيأاملاعناكاذا
هيلعضرتعياليفرعحالطصاوهفاضيأوهدابعيفهللاةداعوهامناو

اربخیمسیذئنيحهنافروطسمريغناکاذاامروطسملابجرخوكلذب
ارثاىمسيالهنافلسرلاىلعناكاذاامءاملعلارباكأنمهلوقبجرخو

هلوقبجرخوهبدتعيالهنافءافعضلانعناكاذاامواضيأاربخلبافرع

:سمتلملالوقهنمو٤روطسمباتو٠:یلاعتلاقبوتکمياروطسم)۱(

روطسماهباتکحيتأقراهدهعمداقتنميهامنأكف



مالكنافريخاللاديقلاىلاةجاحاللاقيدقوطيلختهبلاغلبزييمتمدع

.حالطصالايفةحاشمالواضيأارثأىمسيةمئالاريغ

نعةدوجوملاوأةنئاكلايأفوذحمبقلعتم(ماركلانعهلوق)
ركذاملاملعتناكناواهنافراثالاةظفلبقلعتملوقتنأكلوماركلا

:لمالاغولبيفانلوهبقلعتللحلصيفةيفصولاةبئاشهيفف

امولعفلابرورجملاقلعو

يذلاوهداوجلاوىطعالئساذانمةغلوهوميركعمجماركلاو

.٠مكاقتأهللادنعمكمركأنا»ىلاعت

قالطالاةقالعلروهشمزاجموأةيفرعةقيقحامإهنعهبريبعتلاو
.دييقتلاو

وهوديسعمجةداسلاونايبفطعوأماركلانملدب(ةداسلاهلوق)

.هریظنيفمدقتامكةليضفبهموققرافنمانه

معأوهبرنيبوهنيبامحلصأنموهوحتفلابربعمج(راربالاهلوق)

.١۱مقرةيأ«؛تارجحلاةروس(١)



١۱يضقياهيفلوبقلابهللاو)

اهعفمعينأوجرأهور
(اهعنصمتينآوىرولالك

اهنألىنعمةيئاشنااظفلةيربخةلمجلاهذه(خلالوبقلابهللاوهلوق)

لينبلؤافتللوبدأتللربخلاةغيصيفاهبىتأامناوخلالوبقلابءاعد

عقاووهامعهبربخيظفلةغيصيفبولطملالعجثيحءدوصقملا
لوبقلاىنعمنالفاضمفذحىلعوهفهلوصحبيأ(لوبقلابهلوق)

هيلعضارتعالاكرتعمءيشلابءاضرلاليقو‹؛حيحصلالمعلاىلعةباثالا

امكضارتعاعمنوكيدقىضرلانالهيلعضارتعالاكرتعمانلقامناو

كلذىلعهبن.طخسريغبىضريضتقتو.؛كلامنبالوقهيضتقي

.يروجابىهتنا.يولملاخيشلا

الىضرلاةقيقحلفشكوهامناكلامنبالوقيفلاقيدق(لوقأ)

ِءيشيفدحاولاحيفنيدضلاعامتجامزلالاورخايشنعهيزارتحا

عمدحاولاحيفطخسلاوىضرلابدحاولاءيشلافصويثيحبدحاو

.نادضامهنأ

دلوءةغللامولعيفةمئألادحأنيدلالامج هللادبعوأيئاطلاكلامنياهللادبعنبدمحموه(١)

هلووحلايفةيفلألاهبتكرهشأه۷۲٠ماعاهبيفوتفقشمدىلالقتناوسلدنألابنايجيف

.ريثككلذريغوحيضوتلادهاوشوءةيفاشلاةيفاكلاو«برعلاناسلةفرعميفرضلاودئاوفلاليهست
٢:١۱۸۰ةياهنلاةياغو١:٤٤4٠٤٤بيطلاحفنو۲:۲۲۷تاوفو١٥ةاعولاةيغبعجار

ةيمالسالافراعملاةرئاديفبنشنبدمحمو٠:٢۲يكبسلاتاقبطو۳:١٤٠ةغللاباداو

.۳:٢٥۳تایفولابيفاولاو۱۲



ماللاىنعمب«يف»ةظفلفكلذباهلمكحييأ(يضقياهيفهلوق)
هلمكحيصخشبةموظنملارردلاهبشيثيحةيانكلابةراعتساهمالكيفو

مزاللافماللاىنعمب«يف»همزاولنمرکذوهبشملافذحمثةيضقب

.ةيلييختلاةراعتسالاليبسىلعماللاىنعمليفراعتسامتةيلييختةراعتسا

ليلعتةلمجلاويكىنعمبىتحفاهدجأيكيأ(اهارأىتحهلوق)
اهلخدتيكيأةنجلالخدتىتحملسأرفاكللكلوقكءاهلبقيتلاةلمجلل
نعانههبربعكمويدعبيذلامويللمساادغنأملعأ(دغيفهلوق)

ةيلصأةراعتسايهفامهنملكعوقويفةعرسلامعماجبةمايقلاموي

.اهلحيشرتخلالوبقلابهلوقوءةيقيقحتةيحيرصت

عمجلاوهاضقتللاملانمكريغهيطعتامضرقلا(يضرقنمهلوق)
.حابصمىهتنا.اضارقالاملاهتضرقأنممساوهوسولفوسلفلثمضورق
عوجرعماجبهترخالناسنالااهرخدييتلاربلالامعأنعانههبربعو

ةيديرجتةيقيقحتةيحيرصتةيلصأةراعتسايهفءهبحاصىلاامهنملك
.دغغةنيرقب

ريدقتىلعوهفهرخاىلاوجرأهتمحرنمويأ(وجرأهنموهلوق)
هنمولاقهنأكصيصختللهقلعتمىلعراجلامدقوتيأرامكفاضم

هنموةيحانلارصقلابولمالادملاب:ءاجرلاوهرخاىلاهريغنمالوجرأ
عمهيفبوغرمببلقلاقلعتافرعو0«اهئاجرأىلعكلملاو»ىلاعتهلوق
كرتعمةنجلاءاجركلوالافمومذموهوعمطوهفالاوهبابسأيفذحخألا
.يروجابىهتنا.تاعاطلالعفويصاعملا

زاجمهيففخلاىرولالكاهعفنلمشينأيأ(اهعفنمعيناهلوق)
نأكلوىلاعتهللاوهممعملاامناوعفنلاىلامومعلادنسأثيحيلقع

.٠ةينامثذئمويمهقوفكبرشرعلمحيو٠ةيآلاةلمكتو۷٠مقرةيآةقاحلاةروس(١)

١۱۱



مثامهنملکبعافتنالاعماجبىرولالكلماعلارطملابعفتلاهبشلوقت

هبلصوتياموهوءريخلاعفنلاومومعلاهمزاولنمركذوهبهبشملافذح
دارأوقلخلايأ(ىرولالكهلوق)حابصملايفهلاق.هبولطمىلاناسنالا

هجووصوصخلاومومعلاةقالعللسرمزاجمهيففمهنمءالّمعلاهب

هتقيقحىلعوهلوقتنأكلواهبنوعفتنيالءالقعلاريغنأهيفةيزاجملا
دابعلاحلصتودالبلارفعتمهبنالاضيأءالقعلاعفنبعفتنيءالقعلاريغنأل
تاتابنلاوتادامجلانماهريغيفامأتاناويحلايفرهاظاذهنكل

ريغيفهانلكشتساامناومدقتملايلاسرالازاجملاىقبيفلكشمف

عامتجاهيلعمزللملسولوازاجمالاعافتنالابفصوتالاهنالتاناويحلا

.لطبيفنادضامهودحاولاحيفدحاوظفليفزاجملاوةقيقحلا

هژازجاتلمکتاذارسکلابمتيءيشلامتنم(اهعنصمتيناوهلوق)

مامتلانيبقرفللتلمكتيفءاتلاةدايزبراشأهناكو.حابصملايفهلاق

تلمكوهؤازجأتمتاذالمكلاقيلامكلايفلاقهناف‹لامكلاو

هيلعو.فرصتعمیھتناتافصلايفوتاوذلايفلمعتسيفهنساحم

.قلطملاصوصخلاومومعلالامكلاومامتلانيبنوكيف

هلامهبفصويمامتلانأ:وهورخااقرفامهنيبيطويسلاركذو

تلمكأمويلا»ىلاعتهلوقهنملعجوءازجأاذنكيملامللامكلاوءازجأ
ثیحنملامکلابنيدلافصوف٢٠يتمعنمكيلعتممتأومکنیدمکل

ريغةصمخميفرطضأنمفانيدمالسالامكلتيضرو»ةيآلاةلمكتو۳مقرةياةدئاملاةروس(١)

.١ميحرروفغهللانإفمثالفناجتم

لوسرعجرومارحالولالحاهدعبلزنيملوةفرعمويةيالاهذهتلزنيدسلانعطابسالاق
ةجحلاكلتلَمهللالوسرعمتججح:سيمعتنبءامسأتلاق.تامف5ذا

لقثنمةلحارلاقطتملفةلحارلاىلعيعهللالوسرامفليربجهلىلجتذإريسننحنامنيبف

.يلعناکادربهيلعتيجسفهتيتافتکربفنارقلانماهيلعام

.ريرجنياامهاورواموینينامثودحأبةفرعمويدعبيعهللالوسرتامريرجنبالاقو

۱۱۲



ىلعةبطخلامدقتبراعشإهيفوحابصملايفهلاقعناصلالمعيهو

نأيهوماتتخالانسحىمستوعطقملاةعاربمامتلاركذيفو.ةموظنملا
لامكلاومامتلاكهدوصقممامتبرعشيامهمالكرخايفملكتملايتأي

ارخضغشتسمنارشقلابحصتساو

لحللاةمتاخارهظتسم

تاجردلاطسوتويرابمالف«قبسلاتابصقناديملااذهيفزرحأهناف

اذهيفهللاهلعجنممويلصملاهريغويلجملاوهفيراممالفىلعلا

نايبلاخيشهنارقأىلعمدقملاوهنامزرعاشمامالاكلذةيفيلخماقملا

هلدهشيامكباجعلابجعلاببابلااذه۔یفیتاهنافناخشنبدمحم

:”ةمئالا

یهتناولئاضفلاكيفتلمکدقمل

رئاشبلاكيلاتفوتساودجملاكب

:اضيأاهبهحدمهلةديصقورخانمو

.ملعأهللاوةبطخلامامتىلاةراشاانهةعاربلاهذهبىتأدقو

 

.هيلإراشوعضوملااذهريغيففنصملاكلذبربعامكشيفطافسوينبدمحموه)۱(

۱۱۳





لوألانكرلا

(باوبأةعبرأهيفوهيلعلمتشياموملعلايفر

تحتلخادلاءيشلاءزجةغل:نكرلا(خلالوألانكرلاهلوق)
ةلمتشممالكلانمةصوصخمةفئاطنعةرابعحالطصألايفوهتقيقح

ناعماجبةعبرأناكرأهلرصقبةموظنملاهذههبشةصوصخمناعمىلع

يتلاةكلهلانكلودعلالوصونمعنميوةكلهلانمظفحيامهنمالك
ةكلهلانإانلقاذااذهةيسحكلتوةيلقعاهعفدببسةموظنملاهذهتناك

نإانلقاذاامأةفئازلاتاداقتعالايهيتلامثاملايفعوقولاىنعمبانه
نكلاضيأةيسحيهفهللابذايعلاورانلايفعوقولايهاهيلاهراشملاةكلهلا

ةراعتسايهفناكرالاهمزاولنمركذوهبهبشملافذحمثرهظألوألا
ركذهيفنالهريغىلعنكرلااذهمدقوةيلييختةراعتسامزاللاوةيانكلاب

تناكناوهنافميدقتلابىلوأوهفهبمئاقملعلاريغوهيلعلمتشياموملعلا
اروصتناكناوملعلابالاموقتالاهنكلفلكملاىلعضرفلوأةلمجلا

بتردقولابلابروطخلابتارميهيتلااروعشوأهيفاماستراوألابلاب
باوبأىلعالمتشماهنمنكرلكلعجوناكرأةعبرأىلعةموظنملاهذه
نكرلالعجوءعفنللاميمعتوءةدئافللاراهظاو؛دوصقمللابيرقتلوصفو
.لصفوباوبأةعبرأىلعالمتشماهنملوألا
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لوألابابلا

(هماكحأوهماسقأوملعلايف)

امزلتسمملعلاناكاملوتاذلابدوصقملاوههنوكلواهيلعهفرشلنكرلا

يناثللويناثلابابلالواللعضولهجللاضيقنوىوتفللولاؤسللابلاغ

عبارلابابلاثلاثللوثلاثلابابلا

كارداليقوهيلعوهامىلعمولعملااهبىلجتيةفصوه(ملعلاو)
هللاهمحريخامشلاردبلادنعراتخملاوهوليقوءهتقيقحىلعءيشلا

ملعلالمتشيسنجكاردأالافضيقنلالمتحيالثيحبءىشلاكارداىلاعت

ركذولضيقنلالمتحيىنعمىلاسفنلالوصووهو(داقتعالاو)
قباطيملنالطابوعقاولاقباطناقحوهو

هضيقنىلعكردملاىنعملاناحجروهو(نظلاو)

وهو(كشلاو)هيلعكردملاىنعملاضيقنناحجروهو(مهولاو)
وهوامهنمدحاولناحجرريغنمهضيقنوكردملاىنعملانيبسفنلاددرت

الثٹیحبهلوقبءايشالاهذهعيمججرخفامهيواستكشلاومهلوقینعم
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هيلعامتلمأتناواذهدودحملاىلعدحلاقبطناف›ضيقنلالمتحي
اليذلاينيقيلاملعلاىلعملعلانوقلطيمهتيأرحالطصالانمباحصالا
اقدصناكاذااضيأنظلاىلعواقحناكاذاداقتعالاىلعوهعملاكشا

الاةموظنملاهذهيفاضيأكلذكومهتافنصمىلعفوقولابفرعيامك
اولاقكلذبدحاوهربخأاذافاذكملعهيلعبجينولوقيمهنُأىرت

ريغربخملاكلذالثمناكولوهجولاكلذىلعهتيداتهومزلأوءازتجالاب

نانظوريغلالوقبمزجناديلقتوهفمهضعبليأرىلعةقثالوملاع
كلذكنكيملولهنأليلدبهضيقنىلعكردملاىنعملاكارداهيفحجر

روديدححالطصالااذهىلعتبثينأيغبنيفهاياهمازلايفاوفلتخاامل
هيلعوهامىلعءيشلاكارداملعلالاقيفةدعاقلاهبسساتتورمالاهيلع
جرخنكلمدقتامككشلاونظلاوداقتعالاوملعلاكاردالابلخديف

.هيلعوهامىلعهلوقبناريخالا

كلذكسيلهنأ:اهضيقنف.ةرورضلابناويحناسنالكانلقاذإفةيضقلاكلتعفرةيضقلكضيقن(١)
ضئاقننمبلاسلافرطلا«تناك٠دنعيهو ةنيعمىوعدلةلباقمةيضقىوعدلاضيقنو

نألىوعدلاوأىلوألاةلحرمللةضراعملالدجلالحارمنمةيناثلاةلحرملا٤لجه»دنعو؛لقعلا
.امهنیبفيلأتلاو؛ىوعدلاضيقنو؛ىوعدلا:ةنالثهدنعلدجلالحارم
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البيرورضملعلاثدحمو
(لىۇتيرظفنولثأت

ميدقلافثدحموميدقنابرضملعلانأملعا(ملعلاثدحموهلوق)

دیقبجرخفیلاعتهادعامملعوهثدحملاوىلاعتهللاتاذةفصوه
فالخلالهأرباكأضعبىكحناوعونتيالهنالميدقلاملعلاثدحملا

هللاناهانعمليقناو؛لطابوهفتامولعملاددعتبددعتمىلاعتهملعنا

قالطألاكلذسفننالعونتمىلاعتهملعناالتامولعملاعيمجبملاع

هرهاظمازلتسالویلاعتهملعيفعونتلاهماهياللطابىلاعتهملعقحيف

اضيأولطابلكلاواهثودحلبقاهبلهجلامزلتسيفىلاعتهلمولعثودح

وأروصتامإامهنملكلاويرظنويرورضىلاثداحلاملعلاماسقناف
ىنعمهبديرأولویلاعتهملعىلعامهنمدحاوقالطاحصيالوقيدصت
هتنراقملفهملعىلعيرورضلاقالطاةحصمدعامافالثمحيحص
هملعىلعيرظنلاقالطاةحصمدعامأورايتخالافالخيهوةرورضلاب

یلاعتهقحيفلطابوهولالدتساورظندعبلصحاموهيرظنلانألف

كاردالابرسفمامهنمدحاولكنالفقيدصتلاوروصتلابهفصومدعامأو
اهيفعبطنتاسفنىلاعتهلنامهويفىنعملامامتىلاسفنلالوصووهو

لاقينأنمعنمنالطبلااذهلولطابوهوميسجتلامهويفتامولعملاروص
انقحيفقيدصتوهامبوروصتانقحيفروصتوهامبىلاعتهملع

قلعتموهفلمأتالبلصاحيا(خلالمأتالبيرورضهلوق)قيدصت
ذارملاوركفتلالمأتلاونزوللءايلانيكستبالموتيرظنوهلوقوفوذحمب
قيدصتوروصتىلامسقنيثداحلاملعلانا(ملعأ)بلطلاقلطمانههب

۱۱۹



يمکحريغكارداوهروصتلافيرظنوأيرورضامإامهنمدحاولكو

ةبسنلاكارداكةيمكحريغةبسنناكوأةبسنريغبامهكارداوهدحو

عوضوملاةظحالمعماهكارداكواهيفرطنعرظنلاعطقعميأاهدحو

مکحريغنمامهعماهكارداكولومحملاةظحالمعماهكارداكو
لومحملاتابثايهوةيمالكلاةبسنلايهواهعوقومدعواهعوقوب

اهعوقومدعواهعوقويفاكوكشمتناكوأانهذهتابثامدعوأعوضوملل
اهلجراخالذاةيئاشناتناكوأناعذالاهجوىلعالةيجراخلايهو

افصواهيفيناثلانوكينأيهوةيدييقتتناكوأهمدعبوأهباهلمكحيف

نبديزانلوقكةيفاضاوأقطانلاناويحلاوحلاصلالجرلاانلوقكلوالل

.ورمع
اهعوقومدعوأاهعوقوبموكحملاةبسنلاكارداوهف(قيدصتلاامأو)

ميلستلايأناعذالاهجوىلعةيجراخلاةبسنلاكاردامهلوقىنعماذهو
مدعوهعوقوبمكحلالعبالالبقيالوءيشلملسيالهنافلوبقلاو

.هعوقو

كارداكالصابلطىلاجاتحيالاموهفامهنم(يرورضلاامأو)

مظعألكلاانلوقكةرملوأنملقعلااهكردياميهوتايلوالااياضقلا

اولاقاذكةلهسماينومقسلامهلوقكةبرجتىلعاهکاردافقوتياميهو

جاتحياموه(امهنميرظنلاو)تايلوالابهصصخمهضعبويرورضلل
انلوقكيلقعلا”سايقلابلصحياماهدحأعاونأوهوبلطىلاهليصحت

=سايقلاواهقمعردقاذاليملابةحارجلاساقوهردقاذاءيشلاساقلاقيريدقتلانعةرابع:سايقلا(١)
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جاتحمثداحلكوثداحملاعلاانلوقوثداحريغتملكوريغتمملاعلا

وهفركسمناخدلاانلوقكيعرشلاسايقلابلصحياماهيناثوثدحمىلا

لعافلاولعفلالاثميفانلوقك"ليثمتلابلصحياماهٹلاثورمخلاكمارح
ءارقتسالابلصحياماهعبارومئاقديزربخلاوًادتبملالاثميفوديزماق

لكانلوقكةيلكةدعاقهنمينبيفهيلعموكحملادارفأبلاغمعبتتوهو

.غضملادنعلفسالاهكفكرحيناويح

دحاولانأانكارداكضحملالقعلااهدحأةثالث(ملعلاقرطو)

هنعربعوهسفنىفناسنأالاهدجياموهونادجولااهيناثونينثالافصن

ةحارلاوملالاوعبشلاوعوجلاانكارداکكلذونطابلاسحلابمهضعب

نمهريغىلعفقوتيالهنالهسأربامسقاذهناكامناوضغبلاوبحلاو

ءايشأةسمخوهورهاظلاسحلااهثلاثوءاوسهيفهريغولقاعلافقرطلا
ناولالاكرديوهورصبلااهيناثوتاوصالاكرديوهوعمسلااهدحأ

كرديوهوقوذلااهعبارونتنلاوةبيطلاحئاورلاكرديوهومشلااهثلاثو
كرديوهوسمللااهسماخواهوحنوةضومحلاوةرارملاوةوالحلا

اهتملكدودحانركذدقوةجوزللاوةبوطرلاوةسوبيلاونيللاوةنوشخلا
ايرورضالانوكيالفنادجولابكردملاامافهعجارفماتلا١فرشلايف

ىفخيالامكيرظنهضعبويرورضهضعبفسحلاولقعلابكردملااماو
لقعلاوسحلانمةبكرماهلعجوةبرجتلايهواعباراقيرطمهضعبدازو

دنعسايقلاولدعنمعومسموأتارتاوتملانمامهدحأوأهيتمدقماتلكيذلاوهيلقعلا=
.رخآًالوقهتاذلمزلتسياياضقنمبكرملاوه:ةقطانملا

ليثمتلاوءتداهشتسالافالخبءالمأعقاوللًاقباطمناكءاوسةدعاقلاتبثتنأوه:ليثمتلا(١)
امنإوهنمبيرقظفلبالولعوضوملاهظفلبهيلعلديالفىنعمملكتملاديرينأاضيأ
هلوقكفدارملاىنعملاظفللًالاثمنوكينأحصيفادرألاظفلنمدعبأوهظفلبيتأي
قالطألااذهبةنوحشمريسافتلابتكوًاقلطمهيبشتلاىلعليثمتلاقلطيو.٠رمألايضقو٠:ىلاعت

.١٠فاشكلاواميسالو

تعمسدقفمالسالامئاعدبفورعملاهللاهمحررضتلانباناويدلحرشباتكلااذهنأرهاظلا(۲)

١۱۲



لخادوهوانلق.هبلقعلاىضقفىرخأدعبةرمكلذسحلادهاشنأب

.اضيأعمسلاتحتلخادوهو:انلق.لقنلا

اناريغمئاعدلاعرشباينعمناكهنأفنصملانعلوقيهخويشدحأعمسهنالوقيانخئاشمضعب
.(يتفملاةحامس).حرشلااذهنعانديفينممدجنمل
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«يرظنلاويرورضلاملعلا»

دجتهلنيیذنملكلاور
(دروسامكافورعمعرشلايف

فلتخادقويرظنلاويرورضلاىلاةراشألا(نيذنملكلاوهلوق)
هيلعوحيحصلاوهزاوجلابهذموضعبولكىلعلالوخدزاوجيف
نمدحاولکوهریدقت؛كلذزاجأنمدنعهيلافاضملانعاضوعنوكتف

.نيذ

فيلکتنمفهریغيفنوكيالفهصخيفيلكتيأ(دبعتهلهلوق)
هبءاجامةيقحةفرعموءهلوسرةفرعموىلاعتهللاةفرعميرورضلاملعلا
ءايبنالاوةكئالملاورانلاوةنجلاوباسحلاوثعبلاوتوملاةفرعموهلوسر
هللاةعاطلهاةيالولاوءاجرلاوفوخلاوردقلاوءاضقلاوبتكلاولسرلاو
ةالصلابوجوكوهلاحلهجنمعفوقولاو«هنايصعلهأنمةءاربلاو
مدلاوريزنخلاوةتيملاةمرحوملاظملاميرحتوجحلاوةوكزلاوموصلاو
تايرورضلاهذهضعبوكلذملعهغلبنمىلارظنلابهلكاذهحوفسملا
لئاسمكفيرظنلافيلكتلاامأواهقرطتفرعدقوءةيلقناهضعبوةيلقع

بوجوو”ةيؤرلايفنكلالدتساورظندعبالالصحتاليتلامالكلا

___۔_—

دجسمبةنطلسلاماعيتفميليلخلادمحنبدمحأخيشلاةحامساهاقلأيتلاتارضاحملاعجار)۱(

.عوضوملااذهنأشبسوباقناطلسلاةعماج
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مايصلاوةالصلاليصافتلئاسمكوللابذايعلاورانلالخدنمديلخت
لالدتساورظنىلاجاتحتيتلامارحلاولالحلالئاسمكوجحلاوةاكزلاو

دنعيعطقهبوجوفيرورضلاامأءهعضومىلااهنمدحاولكدربجيف

.هقفحيفايرورضراصنم

لئاسمکينظوهامهنموكلذكيعطقوهامهنمف(يرظنلاامأو)
هيففالخلاحصياليرظنلانملوألافلاجماهيفيأرلليتلاعورفلا
امك قفانمامإوكرشمامإرفاكهيففلاخملاويرورضلاكدحال
ةمحرةعسنمفيرظنلانميناثلاامأو ىلاعتهللاءاشناهحيضوتيتأيس
هلحصيالهللاهارأامبالكفلكومهيلاهيفمكحلاضوفنأهدابعلهللا

بلعبجيهناف«افيعضناكناالاهريغديلقتهلوقيفقحلاىأرنادعب

ناهحاضيايتايسوليلدلانعزجعنااهبفلكيت١عضاوملايفديلقتلا

نوکپيرظنلاويرورضلانمدحاولكناانتلثمأنمتفرعدقو.هللاءاش
لوألاةتسماسقالالصحتتكلذعومجمبفایکرتوايلمعوايداقتعا

يكرتلايرورضلا:ثلاثلايلمعلايرورضلا:يناثلايداقتعالايرورضلا

يرظنلا:سداسلايلمعلايرظنلا:سماخلايداقتعالايرظنلا:عبارلا

يرورضلانايبمظنلااذهنمدوصقملاواهتلثمأتفرعدقويكرتلا

امهبوجومدعوامهبفلكنمىلعامهبوجونايبونييداقتعالايرظنلاو
.ىلاعتهللاءاشنإهفرعتسامكامهبفلكيملنمىلع

لاحلاىلعبوصتنملاافورعمبقلعتمراجلا(افورعمعرشلايفهلوق)
هربخوناثًادتبمدبعتنالًادتبملانملاحلاءيجمزاوجىلعِءانبدبعتنم

قلعتمعرشلايفناانلقامناولاحلايفلماعلاوهوءهلبقرورجملاوراجلا

ضعبيفلقعلاميكحتىأرنمبهذمىلعءانبدبعتبلقنملوافورعمب
فالخيلرهظمثهللاِءاشناابيرقهفرعتسامكانباحصأنمتادبعتلا
.اضياهفرعتسامككلذ

باوثلاهيلعبترتييذلابوجولايفاوفلتخادقةمئالانأ(ملعأ)
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امإعرشلاوكلذلبجوملاوهلقعلانأىلاةلزتعملاتبهذفباقعلاو
مهارتفهملعلقعللرهظاملدكومامإوهکاردالقعلاىلعیفخاملنیبم

لمعلافلاخيامبعرشلادرياليأعرشلاىلعايضاقلمعلانولعجي

هللاىلعةيحلصالاوةيحالصلاةاعارمبوجوكلذىلعبترتفمهدنع

الصاعرشلاركنيالهنال؛كرشمالقفانمهلئاقلطاببهذموهوىلاعت

لقعلانأىلاانمروهمجلابهذوكرشالهركنأولودكومونيبملاقلب
وهيعرشلابوجولابدارملاويعرشلابوجولانمءيشيفهلمكحال
نمءيشيفعرشلالبقاندنعبوجوالفباقعلاوباوثلاهيلعبترتيام

نمائیشعناصلاكلذلهيلعنُأبجويالاعناصهلنأةرورضلابكردأ

°”¢لسرلادعبةجحهللاىلعسانللنوكيالك»١ىلاعتهلوقلو٠الوسر

تلسرأالولانبراولاقلهلبقنمباذعبمهانكلهأانأولو»ىلاعتهلوقلو

املك»ىلاعتهلوقلو٩«يزخنولذننألبقنمكتاياعبتنفالوسرانيلا

ريذنانءاجدقىلباولاقريذنمكتايملااهتنزخمهلاسجوفاهيفيقلا

يفامةنيبمهتأتملوأ»ىلاعتهلوقلو٠«ءيشنمهللالزنامانلقوانبذكف
ةلادتايآلاهذهفالوقعمهيفبكرنملوألقيملو”«ىلوألافحصلا

مهفينىلوالاةجردلابلقعلاىلعدمتعتيهف؛قالطالاىلعةيمالسالاقرفلارهشآنم:ةلزتعملا(١)

ه١۳٠ةنسيفوتءاطعنبلصاووهةقرفلاسسؤمومالسإلالوصأوةيعرشلاةلدألا

رهشأنموحلصألاوحالصلاونيتلزنملانيبةلزنملاوءديحوتلاو؛لدعلااهنمةسمخلوصأاهلو

.ظحاجلاوماظنلاو«فالعلاوكيبعنبورمع:اهلاجر
١٠مقرةياءارسالاةروس(۲)

١٦۱مقرةيءاسنلاةروس(۳)

١٤۱۳مقرةيهطةروس(5)

۸مقرةيأكلملاةروس(١)

۱۳۳مقرةياهطةروس(١)



مكحلاادعاميفةصاختايالاهذهنإلاقيالعرشلاببوجولانأىلع

.هتافصةفرعموهللاهفرعمب

ايندلاباذعيفتلزنامنااهبلدتسملاتايآلاضعبناليقنافليلدلا

كلذللمتحماهضعبوبولطملاىلعاهبلالدتسالامتيالفىلوالاةيآلاك

.اضيأ

انملسولوظفللامومععمببسلاصوصخبةربعال(انلق)

.ىلوالاقیرطبةرخأالاباذعيفكلذانتٹالةيصوصخلا

اللجوزعهللانأتبثاذااذكههتوبثىلعلالدتسالايف(لوقنف)
بذعيالنأىلوألانمفلوسرثعبدعبالايويندلاباذعلابذعي
اهمومعنأليقنإورهاظةيولوألاهجووهدعبالايورخألاباذعلا

هجو«”نولفاغمهفمهؤابارذنأاماموقرذنتل»ىلاعتهلوقبصوصخم
مكمزليفةرتفلالهالراذنالامدعيفةحيرصةيالاهذهنأصيصختلا

.تايالاكلتلاهبصيصختلاامإومهكرشىلعةرتفلالهأرذعامإ
N ١£

دعبلجوزعهللاباوكرشأامنامهنالنيموزللاالكملسنال(انلق)

بتكلاولسرلاتمكحوامومعمداينبىلعبتكلالازناولسرلالاسرا
يأمهؤابارذناامهلوقىنعموكلاههريغلجوزعهللاعمكرشأنمنأ

هللالضفبكلذكوهامكمهرذحيومهرشبيمهنملوسرمهيلالسريمل
امهيلعهدلووليلخلانعةياكحىلاعتهلوقبةراشالاهيلاوممالارئاسيف

دارملانا(ليقناو)ةيآلا٠«مهنمالوسرمهيفثعباوانبر»مالسلا

٦مقرةيآسيةروس(١)
۱۲۹مقرةيأةرقبلاةروس(۲)

١۱



الوسرلقعلانوكيفغيلبتلابهيلاىحوملارشبلاولقعلانممعألوسرلاب
.كلذكهيلاىحوملارشبلانأامك

ةيوغللاهتقيقحلوسرلابدارينأامإهنالةيمعألاكلتملسنال(انلق)
هيلعمزليفازاجملقعلاهبدارينأاماولقعلاهتحتلخديالفةيفرعلاو

يراعتسالازاجملاليبسىلعةصاخلقعلالوسرلابدارملا(ليقناو)

روهشممزاليفامهكارتشالغيلبتلابهيلاىحوملارشبلابلقعلاهبشثيح
لقيملناروذحمهيلعمزللكلذملسول(انلق)ىوقأرشبلايفوه

نعلودعلاوليلدريغبرهاظلاىضتقمنعجورخلاامهويلوصأامهزاوجب
.هرذعتواهناكماعمزاجملاىلاةقيقحلا

ملولهناليلقعلابوجولابتبثامنايعرشلابوجولانا(ليقناو)
يتزجعميفرظنالوسرلالوقينأكلسرلاماحقاهيلعمزللكلذكنكي
يلعبجيالورظنلايلعبجيىتحرظناالاذهلوقيفيقدصملعتىتح

امإهناليعرشلابوجولاتبثامليلقعلابوجولاالولفرظنأىتحرظنلا

رظنلابوجونوكينأب”لسلستلاوأتيأرامكرودلاهيلعمزلينأ

ينعأعرشلاكلذلوبقبوجوورخاعرشبهيلعتبثةزجعملاكلتىلا

نملكبملعلافقوتوهيملعلارودلاف:رخألاىلعنيئيشلانمدحاولكفقوتوه:رودلا(١)

الإامهدحأنوكيالثيحبدوجولايفنيئيشلامزالتوه:يفاضإلاو.رخألاملعلاىلعنيمولعملا

.رخالاعم

يفلسلستلاك:يناثلانكيملوأدوجولايفةعمتجملاداحألايفنوكينأامإوه:لسلستلا(۲)
نأامإلوألاوءةقطانلاسوفنلايفلسلستلايناثلا.الوأبيترتاهيفنوكينأامإلوألاوثداوحلا

ايفصووأتافوصوملاوتافصلاوتالولعملاوللعلايفلسلستلاكبيترتلاكلذنوكي

دنعففالخهيفتالولعملايفوقافتالابلطابللعلابناجيفلسلستلاوماسجالايفلسلستلاك

.زوجيءامكحلادنعوزوجيالنيملكتملا

۱۲۷



رخاعرشىلاعرشلکبوجوتوبثجاتحيفرخآعرشبتبثلوالا
فقوتميعرشلابوجولاناملسنال(انلق)ةياهنالامىلالسلستيف

امىتمففيلكتللطرشلقعلاةحصنالوقنلبيلقعلابوجولاىلع
بجوناميالابرمأوأرظنينأهيلعبجوةلدالايفرظنلابرمأوتدجو

الورودالفةصاخعرشلاكلذبتبثامنابوجولاسفنولعفينأهيلع
هللاةفرعمىلعةفقوتميهامنابتكلاولسرلاةفرعمناليقناو«لسلست
تفقوتولفهباتكالوهلوسرفرعيالكلملافرعيملنمنالىلاعت

نإلوقنال(انلق)رودلامزلبتكلاولسرلاىلعلجوزعهللاةفرعم
سفنبةفرعملاكلتكردتلبهبتكوهلسرةفرعمىلعةفقوتمهللاةفرعم

تبهذو«رودالفىلاعتهتفرعمبوجووهكلذىلعفقوتملاامناولقعلا
مهنأكوةرتفلالهأاورذعمهنأالاانروهمجهيلابهذامىلاةيرعشالا

نأاونظمهنأكو«نيفلكملاىلعبتكلاولسرلاةيجحىنعماومهفيمل
سيلواورذعالاواهصخيلوسرةمألكىلالسرينالسرلاةيجح
دعبةمألكلكرشلازاوجهيلعمزللكلذككلذناكوللوقنانالكلذك

مدالہرأدقومدادلونمةرتفلالهأناةمزالملانايب؛لطابوهواهيبن

مالسلاهيلعلسرادقوحوندلونماوناكاضيأكلذكوهدلوعيمجىلا
امهيلعاحونومدانأانهنمرهظفقارغالاليلدبضرالالهأةفاكىلا

ھه۳۲۳ةنسيفوتوه٠٠۲ةنسةرصبلابدلويذلايرعشألانسحلايبأىلاةبسن:ةيرعشألا(١)

ةيعرشلاصوصنلامهفيفيلقعلارظنلانأىأردقو«ثيدحلاوةنسلاباحصأبسنيهيلإودادغبب

ءةلزتعملابهذمضراعدقو؛سكعلاسيلوعرشلاةمدخيفنوكينأبجيلقعلافعرشلابديقم

لقعلانيبامامدحىلاةيقيفوتهتعزنفعرشلاماكحألكيفلقعلااومكحنيحىرخالاقرفلاو
۱.عرشلاو
ناكلخنباو۲:۹٥۳٠يزيرقملاو۲:٢٢٤۲ةيعفاشلاتاقبط:يرعشالاةمجرتيفعجار

بذكنيبتيفو۲:٢٠۲ةيمالسإلافراعملاةرئادو١٠:۱۸۷ةياهنلاوةيادبلاو١۲

.هتافنصمنمريثكءامسأ١۱۲١١٠يرتفملا

۱۲۸



اضيأو؛مهريغىلانالوسرامهامكءةرتفلالهالنيلوسراناكمالسلا

ةلمىلعاوناكوهدلوىلالوسروهوليعامسادلونمةرتفلالهأناف
هيلعىسيعفاضيأو«؛كسانملانممهيديابامليلدبمالسلاهيلعميهاربا
لهأو‹مالسلاهيلعانيبنلبقيتلالسرلارخاوهوةفاكلاىلالوسرمالسلا
ةقروكليجنالاارقينممهيفومالسلاهيلعىسيعمهيلالسرأنممةرتفلا

٭نافةلمجلابو“©”«ىلوالافحصلايفامةنيبمهتأتملوأ0(لفوننبا

ىلالوسرلالوصوىلعفقوتيالىلاعتهللاةفرعميفبوجولامكح
هيفانرظنحمطموهخسنحصيالاممهنالعرشاذايفكيلبهيلإلسرملا

ماكحاللبصانلالبتايعرشلانمءيشعرشىلعهلليبساللقعلانأ
هتفرعمكردتعوننيعونتادابعلالعجدقوريغالعراشلاوهةيعرشلا

‹عامسلابالاهتفرعمكردتالعونوعناصلادوجوةفرعمكلقعلاسفنب

لكةيداتبعرشلاانيلعمكحفجحلاوةاكزلاومايصلاوةالصلابوجوك

مالسالالبقناثوألالزتعايلهاجميكح؛شيرقنمءىزعلادبعنبيدسألالفوننبةقرووه(۱)

يناربعلافرحلابةيبرعلاةغللابتكيناكوءنايدألابنكًأرقورصنتوءاهحئابذلكأنععنتماو

ءادتياثيدحيفونينمّؤملامأةجيدخمعنباوهوءةوعدلاكرديملوءةوبلارصعلئاوأكردأ
ةجيدخهبتقلطنافاهربخأف«فجتريهداؤفوةجيدخىلالحرعيبنلانأءارحراغبيحولا

نيانمعمسامعنيااي:ةجيدخهلتلاقفيمعدقريبًاخيشناکو؛لفوننبةقروتنأىتح

لاقف.یأرامريخبهكسهلللوسرهربخأف٠یتاميأنياا:ةقروللاقف.كيخأ

يکردبناو«يدوعالاهبتاملبللرتاپمآيسن؛لاق؟ريجر1

.ارزؤمارصنكرصنأكموي
ھه.ف۲ماعيفوت

١:٤٥يراخبلاحيحصو۱۲۷-١فنألاضورلاعجار

۱۳۳مقرةياهطةروس)۲(

۱۲۹



قيرفناقيرفمهوتادابعلاضعبيفامكاحلقعلالعجىلاانمةفئاط

وبأنامامالاامهوةصاخىلاعتهللاةفرعمبوجويفامكاحهولعج

ةيديرتاملانمةعامجكلذىلعمهقفاوونايمهلايفةمئالابطقوبوقعي

كلتضعبوملحلاغولبلبقةفرعملاكلتابجويملنيمامالانأالا

ىلااوبهذيناثلاقيرفلاوغلبيملولوهلقعيوقنمىلعاهبجوأةعامجلا
فاصتنالاو.لدعلاوىلاعتهللاةفرعملمشيفتاموهفملايفمكاحلقعلانأ

كلذىلعمهقفاووءةكربنباوديعسوبأنامامالاامهوملظلاميرحتو
هللايضرديعسابامامالانا(امهبهذمنايب)ةيديرتاملانمةعامجاضيأ

ملوةالصلاضرفبوجوةجحهيلعتماقنمىلعبجوأهنعىلاعت
نبامامالاناولقعيفنسحامىلعاهيدُؤينااهتيفيكهلربعينمدجي

يفحبقامكرتينأعرشهغلبيمليذلاةريرجلابحاصىلعبجوأةكرب

ءالؤهلوقنيبقرفلاوءهلثمناويحاهنافالثمتاناويحلاحبذكهلعفلقعلا

”ايضاقهنولعجيولقعلانومكحيةلزتعملانأةلزتعملاكعلوأوةعامجلا

ءالصألقعلافلاخيامبرشلادريالهنإنولوقيمهنأىنعمبعرشلاىلع
ةعامجلاءالّوهومهلوقنمرمامكنيبموأدكؤمامإعرشلايأوهف
عرشلادرينانوزوجيو؛عرشلادورومدعدنعامكاحلقعلانولعجي
دقلواذهعرشلاىلاريصملااوبجوأالمعلافلاخيامبدرونافهفالخب

نيمامالاكنيذيأرريغاذهيفىرأالةديصقلاهذهليمظنناوأتنك

.ميقتسملاطارصلانعفرحنيوعاضوألابلقلواحي؛عرشلاىلعايضاقلقعلالعجينمنإ(١)
ام:ًالوأيهةنيعملئاسميفلقعللًايداهنيدلاءاجوهف:لقعلابنيدلاةلصبقلعتياميفقحلاامأ
ىلعيهلالابيغلابوءرخآلامويلابوهلسربوىلاعتوهناحبسهللابةصاخلادئاقعلايأةعيبطلاءارو
يناسنالاكولسلاهيلعنوكينأيغبنياموةليضفلاوريخلايأقالخألالئاسميفو مومعلاهجو
اذإلئاسملاهذهو معمتجملاهبمظتنييذلاعيرشتلالئاسميفو ًاحلاصصخشلانوكيل
.نيقيلاةجردىلالصيالوطبختيهنإفهسفنبالقتسملمعلااهيفثحب

١۱۳



ةثداحلاهذهلاصحتسايفعسولاتغرفتساامدعبمثامهرثأاهيفتوفتقاف

هحاضيايلعبجوفنوهمجلاةقفاوموهوهركذتمدقامالارأمل

:مظانلالوقىنعمنايبدنعىلاعتهللاءاشناةمتتماقملااذهليتأيسو

امكهيدؤتنأكيلعنكل
\ممتم4اداممتير

ىلاعتهللاءاشناكللصحتانهئضمامىلعكلانهيتأيامفضأف

.قيرطلاموقأىلاقيفوتلاهنمويداهلاهللاودئاوفلادئاوع

۱١۱۳



بودنموبجاوىلاملعلاميسقت

ابجودقمزالهمملعلاور

(ابدنلفننانلاوهمیلعت

هيفعراشلامكحرابتعابملعللناثميسقتاذه(خلاهنمملعلاوهلوق)

.هبملاعلانهذيفهلوصحرابتعابوهامنالوألاعيونتلاو

نيعونىلعاهنممظانلارصتقاعاونأرابتعالااذهبملعلانا(ملعا)

هرظنحمطمناكلذىلعهراصتقاهجووهيلإبودنملاوبجاولاامهو
رابتعالااذهبوهو«يورخألاقيرطلاىلالصوملاعفانلاملعلايفوهامنا
وه:لوالاف.بودنمامإوبجاوامإامهونيعونلاكنيذنمجرخيال

هبلطىلعباثيوهلهجعسيامملعوه:يناثلاوهلهجعسيالامملع
ىلعبجتضئارفلارئاسكبلطلاىلعردقنمىلعلوالابلطبجيو
ميظعهللانمهليناثلابلاطوصوصخملاهجولاىلعاهيلعردقنم

.رجألا

روكذملارابتعالاكلذبالنكلاضيأهتفرعمىلابودنم(اهنمو)
ةرابعناوالأبطلاملعوهوةينامسجلانادبالاةحصرابتعابوهامناو
بودنمهنأبهيلعدريالفهلادوصقمنكيملناوهنافهلمشتفنصملا

.هعیونتنعجرخ

فلتخم(اهنمو)امههابشأولمرلاوفرحلاميلعتكحابم(اهنمو)
حيحصلاو'”يفسلفلاقطنملا:لوألاماسقاةئالثوهواهمدعوهتحابايف

.ةفسلفلالعلةمدقمربتعييذلاونانويلاةلودنمنوملسملاهدخايذلايغفسلفلاقطنملابدصشي(١)
ابریکم

181



دوهيلانأنمهميرحتيفليلعتلانمهوركذامو«عنامللةجحالوةحابالا

فرصلاووحتلاميرحتهيلعمهمزليومعنءيشبسيلفهنوملعتيىراصتلاو

كعلوأنأتبثاذانارقلاميلعتميرحتمهمزليواضيأ‹هنوملعتيكئلوانال

ليلعتلانماضيأهورکذاموليقلااذهنالطبيفءافحخالوهنوملعتي

مهداقتعادمتعيوةفسالفلاتالالضبلضينانمفيعضلاىلعقافشالاب

"قوةلالضلاسفننكلملعلاكللميرحتلابجويالليلعتوهف

.ملعلاالمرحملاوهداقتعالا

تايایفرظنهنالاضيأهزاوجحيحصلاو٠كلفلاملع:ىناثلاو

يطاعتنموهسيلوةصوصخمءايشأعوقولةيداعابابسأىلاعتهللااهلعج

ايدوموارفکناکاذاامافارفکنککیملاذاWwثلالاو

وقبحذفرفكلاريثلارحسلاميلعتزاوجيفاوفلتخامهنأ(ملعاو

بهذو.ثيدحلا¢ةرحاسلاورحاسلااولتقا١ةعهلوقرهاظبهعنمىلا

اهبيدتهييتلاةيمتحلارومالانمحبصأهملعتوممالاىدلتايرورضلانمكلفلاملعنآلاحبصأ(١)

مولعلانمسيلهملعتنأ ملعأهللاو ىرنومهايندتابلقتومهشاعمرومايفسانلا
.مالسالايفةعونمملا

؟هتبوتلابقتلهولتقيملوأهبلتقهرحسبرفكيهنأدمحأمامالابهذم:رحسلاملعتمكح(۲)

تدمعتوهلثملتقييرحس:لاقوهرحسبلتقنإفهرحسبرفكيال:يعفاشلالاقونيتياورىلع
الهنإفباتكلالهأرحاسامأفءةيدلاهيفولتقيملءىطخيدقولتقيدق:لاقنإودوقلتقكلذ

وبألاقوةأرملاولجرلاكلذيفءاوسوكهعلاضقنللتقيفنيملسملابرضينأالإدمحأدنعلتقي
قرحاسلاةأرملاامأفلتقلاباجيإيفنيملسملارحاسمكحباتكلالهأرحاسمكح:ةفينح

.لتقتالوسبحت:لاقف

سوجملانمةيزجلاذخأيفبابءيفلاوةرامإلاوجارخلاباتكيفدوادوبأهاورثيدحلا(۳)
ورمعثدحيةلاجبعمسرانيدنبورمعنعنايفسانٹ(دهرسمنب)ددسمانثدحس٢

۱۳۳



هنمرفكملاعونلاىلعههبشأاموثيدحلاكلذنيلماحهزاوجىلانورخآ

:مهصعبهيفدشناوةرحسلاملظنعهبزرحتلاهزاجأنمدنعهتدئافو

هيقوتلنكلرشللالرشلاتفرع

اميرویرخأو‹ايندهيفةدئافالذاةرطيبلاملعكهوركم(اهنمو)
امم(لصحتف)رجحيفرابدالايفءطولاكروجحملانييزتىلاىد

.ةيعرشلاماكحالاردقىلعملعلاعاونأنأانركذ

وهوبودنماهنموهلهجعسيالامملعوهوبجاووهام(اهنمف)

الامملعوهويورخأنافنصوهوهميلعتىلعباثيوهلهجعسيامملع
.نادبألاملعوهويويندوعئارشلانملاحلايفمزلي

وهوعامجالابمرحماهنموهتحابايففلتخماهنموحابم(اهنمو)

.هوركماهنموهريغورحسلانمرفكملا

رمعباتكانءاجذإسيقنبفنحألامعةيواعمنبءزجلًابنتاكتنك:لاقءاثعشلاابأوسوأنب=

ةمزمزلانعمهوهناوسوجملانممرحميذلكنيباوقرفورحاسلكاولتقا)ةنسبهتوملبق
.(يبلح)١:٠۹٠١۱۹دنسملايفدمحأمامإلاهاوروهركذو(رحاوسةثالثموييفانلتقف

ناويحلابطوهذابطلاملعنمءزجهنافاهيلاةجاحلاوعدتيتلاةديفملامولعلانمةرطيبلاملع(١)
ىلاعتهللاناوضرنيدلارونمامالاىلاترسنيأنميردأالوناسنالاةحلصمهيلعفقوتتيذلا

ةقالعلايهاموبسنامهيلابستىتحهنعةركفلاهذه هعالطاةعسوهعابلوطعمهيلع

نبديعسققحملاماماللواذهكلذنمبجعأليتناطاوللاةشحافباكترانيبوملعلااذهنيب

لديمالك معنلاتاقدصيفمكحلافئاطلهباتكيف هنعىلاعتهللايضريليلخلانافلخ

يفاهجارخاعنمتيتلاماعنالاضارمأركذدعبلاقدقفةرطيبلاملعىلاةجاحنمناسناللامىلع

هللاهمحرققحملامامالااذهنمهيلاداشرالااذهيفوةرطيبلابهيلعفديزملاءاشنّمو ةاكزلا

يتلاتاناويحلاجالعيفهيلاناسنألاةجاحنعالضفتادابعلاهقفبهتدئافطابتراىلعليلد

.(يتفملاةحامس).ناسنألاةحلصملهللااهرخس
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ضرفلاوبجاولاومزاللاوخلامزالعونيأ(ابجودقمزالهلوق)ِ
ءامزاجابلطهلعفبلطاموهو”ةيعفاشلاوانروهمجدنعةفدارتمءامسأ

انمضعبلابهذوباقعلاهكرتيفوباوثلاهلعفيفاموهليقامهانعمبو
ةيئارلاحرشيفزيزعلادبعو«بوبحمنبامامالاودايزنباوءةكربنباك

يعطقليلدبتبثاموهمهدنعضرفلافبجاولاريغضرفلانأىلا
رتولابوجوكينظليلدبتبثامبجاولاوءةاكزلااوتاوةالصلااوميقاك
ىلاعتهللاهمحريليلخلامامالابهذهيلاوليقاندنعحجارلاوهوالثم

هکرتبلطاموهومارحلامهدنعضرفلالباقيوةيفنحلابهذموهو
وهوباوثلاهکرتيفوباقعلاهلعفيفاموهليقامهانعمبوامزاجابلط
ء؛ينظلاويعطقلابهميرحتتبثامللماشفدارتلاىلابهذنمدنع
ىمسيفينظلاليلدلابتبثامويعطقلاليلدلابتبثامبصاخهنأاندنعو
.يظفلفالخلاوميرحتةهاركاهوركم

ببسلامساقالطاهتقالعلسرمزاجمهيففهملعتيأ(هميلعتهلوق)
.ةينايبلاةمزالملاوأببسملاىلع

لفتلاوخلالفنملعلانميناثلاعونلاويأ(ابدنلفنناثلاوهلوق)
اموههيلابودنملاوهيلابودنموهوبجاولاىلعدئازيةدايزلا

ه٤٠۲ماعىفوتملاوه١٠٠ماعدولوملايعفاشلاسيردإنبدمحمعابتأةيعفاشلا(۱)

ةوفصلاةفصو١:١٤٤تايفولاو۹:٢۲بيذهتلابيذهتو١:۳۲۹ظافحلاةركذتعجار)

)ا٤.۲

ماعىفوتملاوه٠۸ماعدولوملاةفينحوبأيفوكلاءالولابيميتلاتباثنبنامعنلاعابتأ:ةيفنحلا(۲)

ھه۰

ةيادبلاو۲:١٠ةرهازلاموجنلاو۲:۳١۱ناكلخنباو١۱:۳۲۳٢8۲دادغبخيراتعجار)

(١۱٠:۷١٠ةياهنلاو
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يفسيلوباوثلاهلعفيفاموهليقامهانعمبومزاجريغابلطبلط
ريغابلطهکرتبلطاموهوهيزنتةهاركهوركملاهلباقيو«باقعهكرت

يقبو«باقعهلعفيفسيلوباوثلاهکرتيفاموهليقامهانعمبومزاج
هکرتالوهلعفيفباقعالوباوثالاموهوحابملامكحلاعاونأنم
عاونآنملصحتفاهداسفىلعبقاعيو«هيفةينلاحالصاىلعباثيامناو
ةهاركهوركملاومرحملاوبجاولاوضرفلايهو:ةعبسيفيلكتلامكحلا

فدارتلاىرينمدنعالاحابملاوهيزنتةهاركهوركملاوبودنملاوميرحت

ةسمخهدنعاهناف«ميرحتةهاركهوركملاومرحملاوبجاولاوضرفلانيب
يعضولامكحلابنويلوصألااهنعربعءايشأمكحلاعاونأنميقبوطقف
عناملاوءاهبوجولتقولاكببسلاوءةالصللءوضولاكطرشلايهو
ليقورمالاةقفاوميهوةحصلاوءالثمةالصلابوجولعنامضيحلاك
هيلعءيشلارثابيترتتالماعملايفوتانايدلايفاذهءاضقلاطوقس

دنعنالطبلاهفداريوةحصلادضوهوداسفلاورخامكحلاببسهرابتعاو

ملاميفنالطبلااولعجفءةيفنحلاامهنيبقرفوءةيعفاشلادنعوءانروهمج
ةالصلاكءهفصولطبوهلصأعرشاميفداسفلاوابرلاكهلصأعرشي
‹نيديعلاورارمحالاتقوكاهيفامهنعيهنملاتاقوأالايفموصلاو

دقوماكحأالعضولامكحلتارمثنالطبلاوداسفلاوةحصلانأرهاظلاو

ةقيرطىلعنكلهدبزيفنالسرنباةيعناملاوةيببسلاوةيطرشلاالااهعمج
:لافةيعفاشلا

مسقتعبسهللاعرشماكحأ

مرحملاوبودتملاوضرشلا
حيااممثهوركملاعبارلاو

حيحصلابمتخاولطابلاسداسلاو

باوثلاهلعفيفامضرفلاف

باشقعلاهكراتىلعاذك
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هيافكلاىلعضورفمهشو
هعامجلانمميلستدرك

هلعفدقنمباثملاةنسلاو
هلمهأناؤرمابقاعيملو

هةيافكلاىلعنونسمهنو

هةعامجنممالسلابءتبلاک

لصحيباوثلافمارحلاابأ

|]عفين0مثاوكراتل

بذعيملهوركملالعافو

بشلاشمالفكينالب

ءاوتسابحابامصخو

ءاوسلاىلعكرتلاولعفلا
ىوقلاهلكأبیوناذانكل

یوندقامهلهللاةعاطل

امفتادابعلايفحيحصلااأ

امکحامينهلاعرشقفاو

تبترتامتالماعملاىفو

تتدقعبراثاهيلع|

دضحيحصللدسافلالطابلاو

\ ۳۷



بجاولاملعلاطباض

هلهجانعسيملءيشلكفر

(هلفنادعاموبجاوف

نالهلدحبسيلوبجاولاملعلاطباضاذه(خلاءيشلكفهلوق)

بجوضرفلكقرغتسيلانهاهبىتأامناو؛لكةظفلنعناصتدودحلا

.فلكملاىلع

يلقعزاجمهيففهلهجيفانلهللاعسويمليأ(هلهجانعسيملهلوق)
ةعسلامدعدنسافالثمنجسلاكقيضناكمبلهجلاهبشلوقتنأكلو
ةراعتسانوكيفةعسلامدعهمزاولنمركذوهبهبشملافذحمثهيلا

.ةيلييختةراعتسامزاللاوءةيانكلاب

ةدئازءافلاولكوهوًادتبمللربخهملعبجاوفيأ(بجاوفهلوق)

ىلاعتهلوقببولطملاوهعونلااذهوءأدتبملامومعانهاهتدايزنسحو
المتنكناركذلالهاولأساف»ىلاعتهلوقبو0هللاالاهلاالهناملعاف»
لاقهدنسبىلاعتهللاهمحرعيبرلاهاوراميفكيمهلوقبو١«نوملعت

لاقعيبنلانعكلامنبسنانعديزنبرباجنعةديبعوبأينئدح
قيرطنممالسلاوةالصلاهيلعهنعيورامبونيصلابولوملعلااوبلطا

۱۹مقرةيآدمحمةروس(١)
٤٤مقرةيالحنلاةروس(۲)

=ينئدح:بيبحنبعيبرلالاق١٠هلضفوهبلطوملعلايف٤بابعيبرلادنسميفثيدحلا(۳)
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لكىلعةضيرفملعلابلطنافنيصلابولوملعلااوبلطا:لاقهنارخ

©¢بلطيامييضرملعلابلاطلاهتحنجأعضتةكئالملانا»ملسم
يذلاملعلانأملعاو:دنسملايشاوحيفهللاهمحرةتسويأردبلالاق

مالکرهاظىلعثیدحلاهيلعلمحیوفلكملكىلعةضيرفهبلطنوكي
وهامکهریغودیحوتنمهلهجعسيالامملعوههللامهمحرانباحصأ

ضعبلاهبماقاذاةيافكلاضورفنمهنافتانايدلامولعرئاسامأومولعم

.یهتنانيقابلانعطقس

لفنلاوهفهلهجانعسيمليذلاكلذادعامويأ(هادعاموهلوق)
عونلااذهبلطيفو«ملعلاىلعيناثلاولكىلادئاعلوألاريمضلاف«هنم
.اهلحميفىلاعتهللاءاشنايتأتثيداحأيلفنلا

.هرکذوع يبنلانعكلامنبسنأنعديزنبرباجنعةديبعوبأ=
ثيدحلاءاملعنمريفغمجلاقنإوهدنسولعوهتحصبضاقدنسلااذهبثيذحلااذهتوبث

.(يتفملاةحامس).هفعضب

انثدح٢۲۲ملعلابلطىلعثحلاوءاملعلالضفباب۷ةمدقملايفةجامنباهاورثيدحلا(۱)

كلامنبسنانعنيريسنبدمحمنعريطنشنبريڻکانٿناميلسنبصفحاثرامعنبماشه

.هرکذوهعهللالوسرلاق
نيدلاييحمخيشلالئس:يطويسلالاقو.ناميلسنبصفحفعضلفيعضهدانسا:دئاوزلايف
لاقوىنعميأاحيحصناكنإوًادنسيأ«فيعضهنإ:لاقفثيدحلااذهنعهللاهمحريوونلا
ينإفلاقامكوهو نسحلاةبترغلبتقرطنميورثيدحلااذه:يزملانيدلالامجهذيملت

.يطويسلامالكىهتناءزجيفاهتعمجدقوًاقيرطنيسمخهلتيأر

ةجامنباو١٠ةراهطلايفيئاسنلاو١٠ملعلايفيذمرتلاو(١)ملعلايفدوادوبأهاورثيدحلا(۲)
يلعنبرصنانثدح۳٢۲ملعلابلطىلعثحلاوءاملعلالضفباب۷٠ةمدقملايف

سيقنبريٹکنعليمجنبدوادنعةويحنبِءاجرنبمصاعنعدوادنبهللادبعانثيمضهجلا
نمكتيئأءادردلاابأاي:لاقفلجرهاتأفقشمددجسميفءادردلايبأدنعًاسلاجتنك:لاق

ءاجام:لاقسعسيبنلانعهبثدحتكنأينغلبثيدحليَهللالوسرةنيدمةنيدملا

هللالوسرتعمسينإف:لاق.ال:لاق؟..هریغكبءاجالو:لاقال:لاق؟..ةراجتكب

٤:۲۳۹٤٤۲٥:١۱۹دنسملايفلبنحنبدمحأهاورو.هركذو:لوقي2
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عسيالامملعنعثحبلا

هلهج

مزليامتحبجاوللثحبلاو)
(مينثايكاذكرتبرداقل

(هليضميیانناواربعم

عسيالامملعنعثحبلابجييأ(خلابجاوللثحبلاوهلوق)
هيلعةردقلاعمهنعثحبلاكرتنموبلطلاىلعرداقلكىلعهلهج

مثاسحءيشلانطابنعشيتفتلا:لصالايفثحبلاوهللابذايعلاوكله
.يروجابيهتناهنعفشكلاوءيشلانايبيفافرعلمعتسا

امتحرمالاهيلعمتححابصملايفلاقامزاجابوجويأ(امتحهلوق)

.نکميالابوجوبجومتحتورمالامتحناوامزجهبجوأبرضبابنم

.بجاولانموامزلينميونعمردصمهنآىلعبصتناو.یهتناهطاقسا

(كاذكرتبهلوق)اهنايبيتايسيتلاةردقللدجاوليأ(رداقلهلوق)

ةبوقعلاقحتسييذلابنذلاوهومثلايفلخدييأ(مثاي)ثحبلايأ

اموباقعلاهبديرأِءاوسمرحملاالاهبفصوينأحصيالوهيلع

قلطمبنذلانأثيحنمقرفمثالاوبنذلانيبوبونذلانمهبقحتسي
باقعلاهلعافقحتسيامهنافمثالافالخبءاوهسوأناكادمعمرجلا

١۱



نأامكءىشلابنذبارابتعاةعبتبنذلاىمسيوادمعنوكيامبصتخيف

لامعألامثيهنأكواولانمهيفةزمهلاوهتبقاعنملصحيامرابتعابةبوقعلا

يمسهنمولقعلاءافصنمخالسنالانعةرابعاضيأوهواهرسكييأ

اهلوانتيفيأريبكمثااهيفولقعلانعخالسنالاببساهنالامثارمخلا
هؤازجومثالامالسكماثالاوخوسمميأهبلقمثاوتاريخلانعءاطبا
افلتخاناويفرعلامكحلايفدحاوامهرزولاومثالاومثالاريثكميثالاو

هنموناسنالايوقيوهورازألانمهنالةوقللرزولاعضونافعضولايف

الوىوقتيرزولابحاصناناكملرشلالمعلهلامعتسابلغنكلريزولا

ةذيذلرورشلانألرشلالعفهبصخامناوةذللمثالاعضوو‹قحللنيلي
لعفدصقنعهيلعءرملاعقيمرحملعفلمساامهالكةيصعملاوبنذلاو

لعفدصقنعهيلعءرملاعقيمرحملعفلمساهنافةلزلافالخب«مارحلا

؛عوقولاىلادصقلاهنمدجويملذا‹نيطلايفلجرلالزلاقي«لالحلا

دجوامكءقيرطلايفيشملاىلادصقلادجونكلوهدعبتابثلاىلاالو
امكهنمريصقتلبقاعيامناوءنايصعلادصقاللعفلادصقةلزلايف
بنذلالمعتسيوازاجمةيصعمةلزلاىمستدقونيطلايفلزنمبتاعي
فالخبهریغوناسناوناسنانیبنوکیامیفوهبرودبعلانيبنوكياميف
نمغلبأثنحلاوءطقفناسناوناسنانيباميفلمعتسيليمهنافحانجلا

هيفهقحلياغلبمغلبيثنحلاوةريغصلاىلعقلطيبنذلانالبنذلا

مهنومرجملاوءظيلغلابنذلاىلعالاقلطيالمضلاب”مرجلاوةريبكلا

ةفلاخملاالرمألاقلطملةفلاخملاوهةغللابسحبنايصعلاو«نورفاكلا

 

ةيانجلاويانجىنجةميرجمهيلاومهيلعمرجأوةميرجلاوهوبنذلاويدعتلا:ةغللايفمرجلا۱)

دعاوقلةفلاخملاديدشءرملاهبكترايذلالعفلاناكاذإفءاررضنمضتيروظحملعفلکيه

درفلامسابالهلكعمتجملامسابءرملاهيلعبساحييذلالعفلاوه:نوناقلايفمرجلاو.احانج

.اهتافصواهطررشومئارجلابابسأيفثحبلاوه:مارجالاملعو.هبررضتيذلا

١٤۱



كترمأةيواعملصاعلانبورمعلوقهيلاكدشريةصاخيفيلكتلارمالل

هلعفبباوثلاوجريالاروظحملعفينميصاعلاو.ينتيصعفامزاجارمأ

يفقسافلاويصاعلاوةرخالايفرباوثلاهبوجريهنافعدتبملافالخب

توافتتةمهبمةرذقلاتناكاملهنأملعأ(خلاةردقللدحلاوهلوق)
بلطلااهببجييتلاةردقلانایبىلاجيتحاننيرداقلاتوافتبسحب

وهواسداسانكركرتوناكرأةسمخاهلركذوانهاهنيبف«بجاولاملعلل

نامالهلدازالنمنافنماموهلوقتحتهجمدأنكلغلبملادازلادوجو

ربعملاىنعمومولعمناكميفريعملادوجوبةفرعملا(لوألانكرلا)
ةردقاليذلالهاجلاجرخفاهمهفيةرابعبهمزلامملعهلنيبيذلاوه

هترابعمهفتالنموءالثميبرعلاقحيفيمجعالاجرخو«نايبلاىلعهل

الهعمنیدوجومالثماناکناوامهنافءاهمهفىلالصوتلاعاطتسيالو

ةردقللنكرربعملادوجوةفرعمانلقامناو«ٹثبعاذإامهبلطفاعيشهناديفي

هنالهبفيلكتلاميكحلابقيلياللاحموهولوهجملابلطهمزلنالث

نالكلانههدوجوبنظاذاامناکميفهدوجوهفرعمانلوقبلخدوثبع

حازنملوهجملابلطوهوروذحملاوهلمشتةفرعملاويروصتملعنظلا
.هيلاجورخلاهدوجوبنظاذاهيلعبجيفهنع

امناوكلذبلطنعةعناملاتافالانمندبلاةحص(يناثلانكرلا)
اضيأورداقريغوهف‹جورخلاعيطتسيالضيرملانالةحصلاةينكربانلق

امبفيلكتلاناهناياهيلعردقيالضئارفضيرملانعطحىلاعتهللناق

.هعوقوباولوقيملنكلةيرعشالا

اذاامأفيشملاىلعردقيملاذاهلةلحارلادوجو(ثلاثلانكرلا)

٤١٤۱



جورخلابوجوبانلقامناو«جورخلاهيلعبجيفكلذىلعارداقناك
لصحدقو؛لصوتلاىوساهيفةدئافالذااهنودبيشملاىلعردقاذاهيلع
.هتردقصقنتفهلةلغاشهقحيفتناكامبرلوهل

ظفحانفلكدقو«رداقريغفئاخلانالقيرطلانامأ(عبارلانكرلا)

اذهتحتجمدناهناتفرعدقوءاهظفحلفانمفوخميفاهلذبفسفنلا
.هنمدشأفوخالوابلاغكالهللببسهمدعنالدازلادوجواضيأنكرلا

دالوأوةجوزكهلوعهمزلينملهکرتيامدوجو(سماخلانكرلا)
مئاقمثنکيملوءامهرمابمايقلانعازجعنيدلاوومهللامالراغص
انلقامناوهعوجرلاحىلاهيلانوجاتحيامكرتءالؤهلهيلعبجيفامهب
الفاضيأاضرفناكناوملعلابلطوهيلعرضاحضرفهنالاذهةينكرب

دوجووهواهسداسلخداوناكرأةسمخهذهفةضيرغلةضيرفعيضت
امهكرتحصيالفنانكراهنمهرابتعابجاولانماملاوهو«مبارلايفدالا

اموهانههرابتعابجاولاباندارموهلوعهمزلنملوعوةحصلاامهو
.همزلامملعبلطيفجورخلانعهعنمي

لاقسفنلابررضلانعيهنعرشلانأةحيصلارابتعابوجو(نايب)
الفكالهلاةنظمجورخلاكلذناكاذاف0«مكسفنااولتقتال»ىلاعت

.هيلعمودقلالحي

عرشلانأهلوعهمزلينملوعوهويناثلارابتعابوجو(نايبو)
بلطلناكناوعراشلاهيلعبجوأامكرتهللحيالوكلذهيلعبجوا

يقابوءةبئاغلاةضيرفلانمملأةرضاحلاةضيرفلانافءالثمضورفمملع

اهلامكنودبءاشنملحصيفرايتخالاامأبوجوللدحيهامناناكرالا

.0اميحرمكبناكهللانإ»ةيآلاةلمكتو٢۲مقرةيآءاسنلاةروس(١)

١١٤۱



الأضورفملاعيضماهلةاعارملاكرتبنكيملاذاباوثلاليزجهللانمهلو

ناهملعهمزلامهلربعياربعمالثمةكمبنأملعيملنملحصيهنأىرت

هنظبلاغناکولوكلذربعيدحأنماهيفلهسمتليوةكمىلاجرخي

نممناكاذااضيأكلذكوكلذنمعرشهعنميالوءدحأاهيفسيلنأ

يسفننرمألاقاذامسجلاحيحصناكوةلحارلادجيملفبوكرلادوعت

ملعللابلاطكلذىلعجرخفهملعينمزلامملعتأفهدوعتتىتحيشملاىلع

ملعنماضيأكلذكوكلذهلعفىلعباثموهلبكلذنمعرشهعنميال

هملعهمزلامملعادصاقفجاورلاهعزعزتملوهمزعممصفقيرطلافوحخ

.هلعفىلعباثموهوكلذنمعرشهعنميال

مدعهيلعمتلمحدقوهبوجوعورشمسفنلاظفحنا(ليقناف)
.ةدحاوةلعلانأعمقيرطلافوخهيلعاولمحتملمكلابامفةحصلا

انهوةداععقاوكلانهاهكالهنالةلعلاداحتاملسنال(انلق)

انهجراخلاناملسنالانكلاضيأةداععقاوانههنأانملسطقففوخم

هللاناوضرحلاصلافلسلانمدحاولاناكدقوءاهلجنملبهسفنلكلهم

نوجريكلذبمهوكالهلامهتنياعمعمودعلانمريفغلامجللزربيمهيلع

لالههريزوودوعسمنبيدنلجلاونيعباتلاوةيباحصلاضعبكهللاباوث
مهلعفاوركشلبدحأكلذمهيلعبعيملوةلدرخلتاقوةيطعنيا
.مهعينصاودمحو

نمًايضابأناكءاهيفدزألاميظعونامعريمأ:يدزألايدنلجنبرفيجنبدوعسمنبيدنلجلا(١)

يفةلقتسملاةعطاقملابهبشأنامعتناكو«يرفصلازيزعلادبعنبنابيشلتقيذلاوهوناعجشلا
هلتاقفاهعاضخالشيجيفةميزخنبمزاخحافسلالسرأسابعلاونبىلوتسااملفءةيمأينبمايأ

.هياحصأنمددعهعملتقولتقفيدنلجلا
۹١٦۱و٥:١۱۳ريثألانباعجار

.هلةمجرتىلادشرننأىلاعتهللانموجرنويّسصقتلاوثحبلاةرثكىلعهلةمجرتىلعرثعنمل(۲)

٤۱



ودعلاةناهالداهجلابصاخوهامنازاوجلااذهنا(ليقناو)

.هيلعمهصرحومالسالالهأدلجراهظالو
صرحلايهوةمثةاعارملاةلعلاوةيصوصخلاكلت(ملسنالانلق)

اماريڻکوفيككلانهاهنمانهىوقأيهلبانهةدوجوممالسالاىلع
الوكالهلامهتنياعمعممصخلاىلعمادقالاسانلاماوعنمدهوش

هجورهظفبجوناو«ملعلابلطيفلذبلاكلذلثممهسفنأنولذيي
امكاضيأةعناملاناكرالانمقيرطلافوخنا(ليقناو)انهةوقلا
نقيتاذاودعلاىلعمودقلاعنمثيحةكربنبامامالامالكنمدافتسي

وبالاقىأرامهيفلكلويأرلالحمهنالباوصلانمجراخريغفكالهلا

اهبنكمتيةوقىندأيهوةنكممةردقناعونةردقلانأ(ملعاو)اقبلا
ةردقومكحلكلطرشعونلااذهوايلاموأايندبهمزلامءادُأنمرومأملا

ةنكمملاىلعةدئازيهفءيدؤوملاىلعرسيلابجوياميهوةرسيم
.فرصتضعبعمیھتنا.ناکمالاتبثیاهبذاةوقلانمةجردب

املعناكِءاوسملعيىريىنعمودحلاوهلوقلربخ(هلیرینأهلوق)
ةرابعلاباقطانيأ(اربعمهلوق)مهحالطصانمهتفرعامكانظوأامزاج
ليبسىلعةلالدلاقلطمانهاهبدارأوهبدصقامىلعظفللاةلالديهو
همهفناهنالكلذانلقامناوكييقتلاوقالطالاةقالعليلاسرالازاجملا
ةرابعلابتبجوامك«هتفرعمهيلعبجيهاضتقمبوهتلالدبواظفللاةراشاب
ملنم»دبزلايفامكالثملوقينأكءةقيقحلاناكماعمزوجتلاةدئافو

ملنمنأىلعهيبنتلا.لحريلفاملعمدجيملنم«لأسيلفاذفرعينكي

ةاضقنمناک؛تايلكلاباتکبحاص«اقبلاوبيوفكلايعرقلاينيسحلایسومنببويوه)۱(

نيفراعلاةيدهو۲۹۳تاعوبطملامجعمعجارم١۹٠٠ماعسدقلابضاقوهويفوتوفانحألا

۹

٥\۱



همزليالناکميفهملعيملوهلاهربعينمدجيملوالثمةرابعلاريغمهفي

اذاوفلكملانمنممهفلابولطملانألاهريغبملعينمبملعناو؛جورخلا

هبقلعتيامىصقأنايبماقملااذهيفبولطملاوفيلكتلاعفترالصحيمل

.موزللا

وهامكهيلابهذييا(هليضميهلوق)دعبيأ(ىأنناوهلوق)

ىصقأنيصلاو6نيصلابولوملعلااوبلطا»عهلوقنمحيرص

.مالسالادالب

.هيلع

الفالاوتفرعامكيشملاىلعردقيملاذايأ(هلمحيامهلوق)
لمعيالامتاوذلاهنأل«امب»ةلحارلانعىنكوهنادجويفةدئاف

ريغنمناکناولماحلاقلطملخديلاهبةيانكلاةدئافونهريغتافصو

ريغواناجوأهلمحيدساليلذتبةداعلاهلقرختنأكءالثمفراعتملا
ردصم(نماموهلوق)ةدئافلاهذهدافأاملالثمةلحارلابربعولفكلذ

توقعمهلوق)يتآلانامزلايفهوركمعقوتمدعوهونمألاىنعمبيميم
”سرافنباهلاققمرلاكسميللكؤياممضلابتوقلا(هلفكينم

نابحنيالاقلبفيعضوهوسنانعمهريغويمليدلاوربلادبعنياوبيطخلاويقهيبلاهاور(١)
لصيامبرقرطهليزملاظفاحلالوقبعزونوتاعوضوملايفيزوجلانباهركذولطاب

اهضعبوةيهاوقرطةدعنميورتايهاولاصيخلتيفيبهذلالوقيو؛نسحلاىلااهعومجمب
نعاضيأربلادبعنباهاورو(طقفنيصلابولوملعلااوبلطا):ظفلبسنأنعىلعيوبأهاوروحلاص
(نيصلابولوملعلااوبلطا)ظفلبباذكهيفدنسبسنا

=عيدبلاهيلعأرق«؛بدألاوةغللاةمئأنمنيسحلاوبأيزارلاينيوزقلاءايركزنبسرافنبدمحأوه(۲)

١۱



دبالاممهيلاجاتحيامقلطمانههبدارأو.حابصم.ىهتنا”يرهزالاو
ةجاحلاعماجبيراعتساوأدييقتلاوقالطالاةقالعليلاسرازاجمهيففهنم
هنمدبالاموهكلذنمبجاولانأىلعهيبنتلازوجتلاةدئافولكلاىلا
.هبلمحتاذاهلفکعراضممضلاب(هلفکيو)هيلعدازامال

مث؛ناذمهيفةدمماقأو«نيوزقنمهلصأ«نايبلانايعأنمامهريغودابعنببحاصلاويناذمهلا=

ءلمجملاو(ةغللاسيياقم)هفيناصتنمهتبسناهيلإوه٢۳۹ماعاهيفىفوتفيرلاىلالقتنا
عبرأنارقلاريسفتيفليوأتلاعماجوءتابعنبابحاصلاةنازخلهفلأةيبرعلاملعيفيبحاصلاو

.ريثككلذريغو.تاطوطخملارداونيفزوريئلاو«؛تادلجم
يملعلاعمجملاةلجمو۲:٠۹٠۳ةغللاباداو۳۹۲يرابنألاو۱:٢۳ناکلخنباعجار

٢۲e.۱

يفهتافووهدلومبدألاوةغللايفةمئألادحأ:روصتنموبأيورهلارهزألانبدمحأنبدمحموه)۱(

ةيبرعلايفرحبتلاهيلعبلغمثًالوأهبرهتشافهقفلابينعرهزألاهدجىلاهتبسنناسارخبةاره

نمقيرفعمناكفةطمارقلاراسإيفعقوومهرابخأيفعسوتولئابقلادصقواهبلطيفلحرف
هباتکةمدقميفلاقامكنحلمهقطنميفدجويداكيالوةيودبلامهعابطبنوملكتينزاوه

۱ه۳۷۰ماعيفوتنارقلاريسفتو«ةغللابيذهت٠

بيرلاداشرإو٢۲:٠٠٠مقر1٠يبرعلايملعلاعمجملاةلجمو١:٠٠٠تايفولاعجار

١:۷٩ةداعسلاحاتفمو۲:٢٠۳ةغللاباداو1

٧٤۱



ملعلالضف
ءاصحاهلسيلدهلضفو)

(ءابنألاءارنمهبتءاج

هلسيلهيلابودنملاوهنمبجاولاملعلاباوثويأ(هلضفوهلوق)

ملعلابلاطلضفولوقتنأكلوملعلاىلادئاعريمضلافهرخاىلاءاصحا

ثحبلاوهلوقيفبلطلاىنعمبثحبلاىلاريمضلادوعيفهرخاىلا

ريمضلادوعيفخلاهلسيلملعلابلاطلضفولوقتنأكلوخلابجاولل
.هلوقيفرداقىلا

همومعلنيريخألانمىلوألوألانكل(مثأيكاذكرتبرداقل
ناكساوةزمهلارسكب(ءاصحاهلوق)نيعونلانمبجاولابامهصوصحخو
نوكيفةياهنىنعمبدعهلسيلهلضفويأهدعاذاهاصحاردصمةلمهملا

امهنملكبةطاحالاعماجبةياهنللدعلاراعتسادق

ةيدنعلاوانبردنعنميأ(انبرنمهلوق)هنايببيأ(هبتءاجهلوق)
.هيزاجمانه

يبنعهللاهمحرعيبرلاىور.رابخألايأةزمهلاحتفب(ءابنألاهلوق)

الطدلاقهعيبلاعكلامنبسنانعديزنبرباجنعةديبع
عضتلةكئالملانا»:لاقةْْيَعيبنلانأرخاقيرطنمو.«نيصلابولوملعلا

نملدبةحنجالاعيبرلالاق.”«بلطيامليضرملعلابلاطلاهتحنجا

.هلضفوهبلطوملعلايف٤بابهدنسميفبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا)۱(

يبنلانعكلامنبسئنعديزنبرياجنڪةديعوايٽاحدبيسنتيفلگ

.هركذولاقمالسلاهيلعيبلانعهقيرطنمو(۱۹)۴ن.ےصلابولوملعلااوبلطا٠:لاق

۸٤۱



نعةديبعيبأنعهدنسبهللاهمحرميبرلاىوروءاعدلابابيفيديألا

هللملعلاملعتنم٠هعهللالوسرلاقلاقةريرهيبأنعديزنبرباج
)ضوحلاىلعدورولاقزريوانماةمايقلامويهللاهرشحهبلمعفلجوزع

هميلعتنافملعلااوملعت»ةعهللالوسرلاقلاقدیزنبریاجنعةديبع
هبحاصبلزنيلملعلاناوةقدصهملعيالنملهميلعتولجوزعهللاىلاةبرق

اذهبو”«ةرخالاوايندلايفهلهالنيزملعلاوفرشلاوةعفرلاعضوميف

ءيفطيراغصلاميلعت»لاقةعيبنلانعكلامنبسنأنعاضيادنسلا
اوملعت»دهللالوسرلاقلاقةريرهيبنعهبو.٠٩(برلابضغ

نعكلامنبسنآنعهبو2(هلهأباهذهعفروعفرينألبقملعلا

فراجيهيب١يلافيقياريهيلاونمدلاقد

بتکیناكاذإمكدحأبوثيفدادملامسر۱دعهللالوسرنعيتغلب

يفدادملاكلذمادامباوثلاهبلانيلازيالوهللاليبسيفمدلاكاملع
ىلامويتاذوهللالوسرجرخ)لاقسابعنبانعهبو٩(هبوث

رباجنعةديبعوبأ۱هلضفوهبلطوملعلايف٤بابهدنسميفبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا(١)

.هرکذوهعسهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنعديزنبا
هلضفوهبلطوملعلايف٤بابهبلطوملعلايف٤بابهدنسميفبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا)۲(

هرکذوعهللالوسرلاق:لاقدیزنبرباجنعةديبعوبأ٢

رباجنعةديبعوبآ٢هلضفوهبلطوملعلايف٤بابهدنسميفبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا)۳(

.هرکذو:لاقيَ يبنلانعكلامنبسنأنعديزنبا
رباجنعةديبعوبآ٢٤۲هلضفوهبلطوملعلايف٤بابهدنسميفبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا)٤(

.هرکذوعسهللالوسرلاق:لاقةريرهيبنعديزنبا
رباجنعةديبعوبأ٢۲هلضفوهبلطوملعلايف٤بابهدنسميفبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا(٥)

.هرکذود يبنلانعكلامنبسننعديزنبا

رياجنعةديبعوبأ۲۷هلضفوهبلطوملعلايف٤بابهدنسميفبيبحنيعيبرلاهاورثيدحلا(١)

.هرکذودیزنبا



فقوةقلحلوفملعلانونفنوركاذتي”نيزعهباحصأدجوفدجسملا

ةيناثلاىلاماقمثيبرينلسرأاذهبلاقفنارقلانوأرقيمهدجواهيلع

ماقمثايشلقيملومهيلاسلجفمارحلاولالحلايفنوملكتيمهدجوف
لاثمالاوهابشالايفنولجوزعهللاديحوتنوركذيمهدجوفةثلاثلاىلا
ديحوتلانال:رباجلاقيبرينرمأاذهبلاقفاريثكمهيلاسلجفهنع

ريغىلا١١نمؤمبسيلفهللاديحوتفرعيالنمولجوزعهللاةفرعم
هللانمنملةيافكردقلااذهيفواددعىصحتاليتلاثيداحألانمكلذ
.ةيادهلابهيلع

.تاعامجلاوسانلانمةفئاطلا:ةزحععمجنوزعونيزع)۱(

رباجنعةديبعوبأ٢۲هلضفوهبلطوملعلايف٤بابهدنسميفبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا)۲(
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يناغلابابلا

(لاؤسلايفر

ةزئاجلاوةبجاولاهماسقأنايبيفيأ(لاُوسلايفيناثلابابلا)

لوألاميسقتلارابتعاباهنمميسقتلكتاميسقتةعبرألاؤسللنأ(ملعا)

رابتعابثلاثلاميسقتلا‹عراشلامکحرابتعابيناثلاميسقتلا‹لئاسلارابتعاب

نامسقرابتعالااذهبلاؤسلانأملعالئاسلارابتعاب(لوألاميسقتلا)
ءاقنعلااملوقينأكلاوسيفهركذامريغبباوجلارجحينأامإهنال
مأناويحأالثملبالاامو؟تابنمأدامجأرجحلاام؟ضرعمُأمسجأ
امو؟ءاقنعلانم:لوقيناکباوجلابيجمل١ىلاصضصوميوا؟تابن

نألارجحىمسينيمسقلالوأو؟تابنلاام؟ناويحلاام؟رجحلا

ةراتماهفتساللنوكيدقلاُوسلاو.اهيلإيدوياموأةفرعملاءاعدتساوهوىبهلأسيام:لاّوسلا(١)

قباطينأهقحنمناكلدجلللاّوسلاناكاذاوىرخأنيبتلاوفيرعتللوأةراتمالعتسالاو

.هعوضوم

١٥\



امإيللقلاقهنأكفركذامريغببيجينأبيجملاىلعرجحلئاسلا

نألبيجملاضيوفتيناثلاىمسيوكلذريغبينبجتالوضرعوأمسج
.ءاشامببيجينأبيجملاضوفلئاسلا

اذهبهنمانضرغمسقنيوهيفعراشلامکحرابتعاب(يناثلاميسقتلا)

ضرفناعونمزاللاو.هيلإبودنموأمزالامإهنألنيمسقىلارابتعالا

اهتيضرفيففلتخيمليتلانيدلارومأنعلاؤسلاك:لوألاف.بجاوو
فوقولاكيلعبجوأاڻدحثدحأاذايلولالاحنعلاؤسلاك:يناثلاو

وههيلابودنملاوهبقترافىلاعتهللاءاشناهطسبيتايسويأرلابهنع

.هيلابودنملاملعلانعلارسلا

اضيأنامسقرابتعالااذهبوهولاُوسلاظفلرابتعاب(ثلاثلاميسقتلا)

:ءايشأةسمخدحأهيفيذلاوهطقاسلافطقاسريغوأطقاسامإهنال

ناكهلوأضقنيامهمالكرخايفلئاسلايتأينأوهو«ضقانتلا:(لوألا)
لوقيناكلوالافسكعلاوأهرخايفهيفنيمثلاوسردصيفائيشتبثي

نأكسكعلاو؟اهمدقىلعليلدلاامفةثدحمءايشالاتناكاذالئاقلا
؟هئاقبىلعليلدلاامفقابريغضرعلاناكاذالوقي

يفمعألاهلاوسيفلئاسلالخدينأوهو؛بارطضالا:(يناثلا)'

ةلعلااموأ؟امسجثدحملاراصاهبيتلاةلعلااملوقينأكصحألا

.؟ةكرحضرعلاراصاهبيتلا

يفضقانتلاو.٠اهلزغتضقنيتلاک٠:یلاعتهلوقهنموهماكحادعبهدسفأءيشلاضقن(۱)
ضقانتلا»:انیسنبالاقوبلسلاوباجیالابنیتیضقوُنيروصتفالتخاوه:ةفسالفلاحالطصا

وةقداصامهادحإنوكتنأهتاذلهنعمزليثيحببلسلاوباجيالابنيتيضقفالتخاوه
.٠ةبذاك

یرخألا
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هيفنيءيشيفةدايزتابثانعلئاسلالأسينأوهوتابثالا(ثلاثلا)

نمملوؤسملاو؟ةكرحلادوجوىلعليلدلااملوقيناكلووسملا
لوقيوأاهيفنينمملوُوسملاوةيؤرلاتوبثىلعليلدلااملوقيوأاهيفني
.هبلوقيالنمملوؤسملاورانلانمجورخلاىلعليلدلاام

ريئيشهلاوؤسيفلئاسلاعمجينأوهونيلاؤسعمج(عبارلا)

و؟...ةدحاوةلعامهلبلطيفاضرعوامسجضرعلاومجلااهبراص

اليلدامهلبلطيف؟اينافواثدحمملاعلاهبراصيذلاليلدلااملوقي
.اضيأادحاو

ءيشنعلئاسلالأسينأوهولاملاتحتلاؤسلالوخد(سماخلا)
لوأالافتالاحملانمهريغوأنيدضلاعامتجاکهدوجولقعلازوجيال

؟ةدحاوةلاحىفاقطاناتماصناسنالالعجينأهلاردقيلهلوقيناک

نكنيدضلاريغلاثمو؟ةدحاوةلاحيفةاتیمایحهلعجينأردقيلهوأ

ملاعلالعجينأهللاردقيلهوأ؟اكيرشهللعجينأهللاردقيلهلوقي

؟امهدحأقلعريفينأريغنمةضيبيفهلك

ةسمخلاهجوألاهذهادعامطقاسلاريغوهو(يناثلامسقلاو)

نأامإهنألاضيأنامسقوهوهنعلوُؤسملارابتعاب(عبارلاميسقتلا)
لجوزعبرلاناكنافهريغوألجوزعبرلاوههنعلوؤسملانوكي
يسعنتميالفهريغناکناواهرکذيتايظافلأهنعلاوسلايفعنتميف

ةينامثماسقألاعومجمفنامسقاهنمميسقتلكتاميسقتةعبرأهذهفاهنم

اذهبهومسقولاوسللةثعابلاةلعلارابتعابسماخميسقت(هلركذو)
.ماسقأةسمخىلارابتعالا

الوالصأهفرعيالءيشنعلأسينأوهوماهفتسالاؤس(لوألا)
؟دیزءاجلههلوقکهيفهلعفن
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وأهیراديفهبدشرتسيءيشنعلاسينأوهوةدئافلاوس(يناثلا)
.امهادحايف

هيفاددرتمءيشنعلئاسلالأسينأوهوريرقتلاوس(ثلاثلار

.هنهذيفررقتيل

ءيشنعهقوفوهنملئاسلالاسيناوهولالجالاوس(عبارلا)
.هلالالجاولوؤسمللاميظعتهفرعي

زجعيلهفرعيءيشنعلئاسلالأسينأوهوتنعتلاوس(سماخلا)
هذهلرصحلاهجوو.مارحوهوكلذبرسيردأاللاقاذافلوُؤسملاهب

نأامإ:لوالا.الوأهفرعيءيشنعلئاسلالأسينأامإوه.ماسقالا

اميظعتنوكينأاماوهوددرتمريغوأريرقتلاوهفهيفاددرتمنوكي
.تنعتلاوهفهلزيجعتوألالجالاوهفلوؤسملل

لاؤسوهفهيفهلةدئافالءيشنعالئاسنوكينأامإ:يناثلاو
يفنوكتةسمخلاماسقالاهذهوةدئافلالاوسوهفعفنهلهيفوأماهفتسالا

يفاهبرضبفةينامثاهنأتفرعدقوةقباسلاتاميسقتلاماسقأنمدحاولك
.نيعبرأماسقالاغلبتةسمخلاهذه



..لاۋؤسلاماسقأ

ارجحمسقنامسقانلاؤسر

(اررقبيجملاضيوفتناثلاو

لعجوصيصختللةفاضالافنيملكتملارشعمنحنيأ(انلاؤسهلوق)
هبرومأملاةمعنلاباڻدحتومهكلسيفماظتنالابالؤافتمهنمهسفنمظانلا

يفهنامتکنعيهنملاو.٠«ثدحفكبرةمعنبامأو»ىلاعتهلوقيف

.ةيالا٠«مكنديزالمتركشنعل»١ىلاعتهلوق

اذالاملاتمسقنممسامسقهينثتفاقلارسكب(نامسقهلوق)
لمعتسامثاروهشمازاجمواةيفرعةقيقحامإبيصنلاىلعقلطيوهتازج
.سنجيفهريغلكراشملاىنعمللحالطصأالايف

هرکذامریغببيجينأبيجملاىلعمنميأ(ارجحمسقهلوق)

(تاثلاوهلوق)؟نوكسمأوهةكرحأثدحملاامهللوقينأكلئاسلا
يفهيلارمألاميلستيأ(بيجملاضيوفتهلوق)يناثلامسقلاويأ
ىلعليلدلاامو؟ملاعلاثودحىلعليلدلاامهللوقينأكباوجلا
مضب(اررقهلوق)ةلدألانمءاشيامببيجملابيجيف؟عناصلادوجو
رمألعفهنأىلعفاقلاحتفبولوعفمللءانبلاىلعةلمهملارسكبوفاقلا

__———-

١٠مقرةيأىحضلاةروس(١)
۷مقرةيآميهارباةروس(۲)
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اهتلدابةلأسملاتابثا:حالطصالايفوةغلنيكمتلاوهيذلاريرقتلانم

ناريرقتلاوريرحتلانيبقرفلا:تافيرعتلايفلاقاهيلعدريامعفدعم
اضيأهلثموىهتنا.ةرابعلابىنعملانايبريرقتلاوةباتكلابىنعملانايبريرحتلا

.٩”تايلكلايف

.١١٠صانقيقحتبتافيرعتلاعجار(١)
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عرشلارابتعابلاؤسلاماسقأ

دبعتلايفعرشلارابتعابو)

(دتهتلفنومسقمزالل

مزالىلالاؤسلامسقعرشلامكحرابتعابويأ(عرشلارابتعابهلوق)
لاوسلامسقنييأمكحلابترتيفءيشلابدادتعالاوهرابتعالاولفنو

تبثينأامإهنال:ناعونمزاللاوهيلابودنمومزالىلارابتعالااذهب

لاۋسلاك:لوالافبجاولاوهفينظليلدبامإوضرفلاوهفيعطقليلدب
باسحلاورشحلاوةعاسلاوتوملاةفرعمكاعامجاهلهجعسيالامع

اذاعورفلانعلاؤسلاكينظليلدببجواموه:يناثلاورانلاوةنجلاو
الونيدبهمزليالامعلاوسلاوههيلابودنملاو.اهبلمعلاىلاجاتحا
.هنعلاٌوسلاىلعباثينكلويأر

امهنوكلنيمسقلانيذهىلعمظانلارصتقاامناهنأ(ملعاو)
هيلاراشأامكهريغنممزاللانايبهضرغنالماقملااذهيفنيدوصقملا

ماكحألابسحبماسقأةسمخىلامسقنيلاُوسلافالاوبعتلايفهلوقب
لاؤسلاوهوهوركملا:ثلاثلاومظانلاامهركذناذللانامسقلاةيعرشلا
اسىسجتسانلابويعنعلاّوسلاوهومرحملا:عبارلاوهيفةدئافالامع

هلوق)اعرشحيبأامعلاوسلاوهوحابملا:سماخلاومرحملاملعلانعو
يذلالادللدبعتلاوهيذلالولدملاةيفرظنمةيزاجمةيفرظلا(دبعتلايف
فذحففورظملاوفرظلابلولدملاولادلاهبشهناهلصاحعرشلاوه

مزاللاوةيانكلابةراعتسافوذحملايفةظفلهمزاولنمركذوهبهبشملا

ماللافلفنىلاومزالىلايأ(لفنومسقمزاللهلوق)ةيلييختةراعتسا
\o۷



:ءاقبلاوبألاقنايبلايهيتلاةيادهلابصتيأ(دتهتهلوق)ىلاىنعمب

لكمعتيتلاةيادهلالوالاهجوأةعبرأىلعناسناللهللاةيادهمهضعبلاق

هنمردقوءيشلكاهبمعيتلافراعملاوةنطفلاولقعلانمفلكم

ىلعمهاياىلاعتهئاعدبسانللاهلعجيتلاةيادهلا:يناثلاوهلامتحابسح

هبصتخييذلاقيفوتلا:ثلاثلاو.كلذوحنونآرقلالازناوءايبنالاةنسلأ
هلوقبراشألوالاىلاوةنجلاىلاةرخألايفةيادهلا:مبارلاو.ىدتهانم

هلوقبراشأتايادهلارئاسىلاو0ميقتسمطارصىلايدهتلكناو»
ةلالدلايهانهاهيفنملانأالامعن٠«تببحأنميدهتالكنإ»

البوا.«یمرهللانكلوتیمرذاتیمرامو»هلوقدحىلعةقيقح
يبأيفاهلوزنتبثناوةمالاعيمجنمبدارملانوكينأىلعةطساو
ةيادهلكو.ببسلاصوصخبالظفللامومعباندنعةربعلاذا©بلاط
يهيتلاةثلاثلاةيادهلايهفاهنمنيرفاكلاونيملاظلامنمهنأىلاعتهللاركذ
ةرحخالايفباوثلايهيتلاةعبارلاونيدتهملابصتخييذلاقيفوتلا

نيرداقريغمهنأركذورشبلاويبنلانعاهافنةيادهلكوةنجلالاخداو

ءاطعاكلذكوقيرطلافيرعتوءاعدلانمهبصتخملاادعاميهفاهيلع
العاونأىلعاهعونتعمهللاةيادهنامثةنجلالاخداوقيفوتلاولقعلا

.ةيترتمسانجأيفرصحتتداكت
ةكردملاىوقلاوةيناويحلاوةيعيبطلاىوقلاةفاضاكةيسفنأ(اهنم)

.ةينطابلاوةرهاظلارعاشملاو

اميردتتنكامانرمأنمًاحوركيلإانيحوأكلذكو)ةيآلاردصو١٠مقرةياىروشلاةروس()

(اندابعنمءاشننمهبيدهنارونهانلعجنكلوناميإلاالوباتكلا

.(نيدتهملابملعأوهوءاشينميدهيهللانكلو)ةيآلاةلمكتو٠٠مقرةياصصقلاةروس(۲)
۷٠مقرةيآلافنألاةروس(۳)
ءزجلااذهيفةيفاوةملكيفهلةمجرتلاتقبس(٤)
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بصنيهولاحلاناسلبقحلانعةبرعمةينيوكتامافةيقافا(اهنمو)

نعةحصفمةيليزنتامإو.ملاعلادارفأنمدرفلكيفةعدوملاةلدالا
لازناولسرلالاسرابلاقملاناسلبةيلمعلاوةيرظنلاماكحالاليصافت

.بتكلا

يدهملابلقىلعرارسألافشكيهوةصاخلاةيادهلا(اهنمو)
امىلعقلطيوسيدقتلاوديحوتلاىلعقلطي(ىدهلاو)"ماحلألاويحولاب
قلطيولكلاىلعقلطيهنإمثكرتلاولعفلانمءايبنالاناسلبالافرعيال
.٠'يهتناءزجلاىلع

 

.خسانلانمتطقساهلعلةدايزاهيفو٠:1۹٠٠۷تايلكلاعجار(۱)
.٥:٠۷تايلكلاعجار(۲)
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هبسمخىتأناالاؤسطقسأر
(هبارطضابءاجوأضقات

اعمنيلاؤسعمجوأتابار

(اعقولاحملانمهنوكوأ

طقسأنمرمأةلمهملانوكسوةزمهلاحتفب(الاؤسطقسأهلوق)
ةقيقحامالاطبالاانهاههبدارملاوءلفسأىلاىلعأنمهعقوأاذاءيشلا

هبلابمريغامهنمالكنالةهباشملاهتقالعاروهشمازاجموأةيفرع

نمركذوهبهبشملافذحمثسوسحمءيشبلاّوسلاهبشلوقتنأكلو
ةيلييختةراعتسامزاللاكلذوةيانكلابةراعتسافوذحملافطاقسالاهمزاول

دودعملاناعمددعلانمءاتلافذحوهيفي(هبسمخ-یتآناهلوق)

رکذدنعوهامناِءاتلاتوبثيفمزاللاومالكلايففهرکذمدعلركذم

ددعيفءاتلانوفذحيبرعلانمموقءةغلىلعلوقتنأكلو.دودعملا

نسخنملسصفتلذت؛(ضقانتهلوق)ثنؤملاددعيفاهنوقبيوركذملا
وأاتابثاهلوأمالكلارخرخاعفديناانهاههبدارملاوعفادتلاةغلضقانتلاو

يأ(هبارطضابهلوق)لاوسلايا(ءاجواهلوق)هلاثمبمدقتامكايفن
لئاسلالدينأانههبدارملاورومألافالتخاةغلبارطضالاوهلاسبالم
امسجثدحملااهبراصيتلاةلعلااملوقينأكصخالايفمعألا

وهانههبدارملاويفنلادضةغلوه(تابثاهلوق)..ةكرحضرعلاو

يفمدقتامكهلصألوؤسملايفنيءيشيفةدايزلانعلئاسلالاسينأ

عمجهلوق)؟...اهتوبثىلعليلدلاامةيؤرلايفنينمللئاقلالوق

امهادحإنوکهناذلهنممزلیًافالتخاتابثئالاويفنلابنيتلمجلافالتحاوه؛ةقطانملادنعضقانتلا)ا(

.ةبذاكىرخألاوةقداص



لاؤسيفنيفلتخمنيئيشعمجينابضعبىلاامهضعبمضيأ(نيلاؤس
ةكرحلااهبراصيتلاةلعلااملوقيناكةدحاوةلعامهلبلطيودحاو

هيفعمتجملاناكمللمسا(اعمهلوق)؟...انوكسوةكرحنوكسلاو

يأ(هنوكوأهلوق)لاحلاىلعاهباصتناوباحطصالاىنعمبانهيهو

لقعلايفروصتيالاموهوميملامضب(لاحملانمهلوق)لاوسلا
الام”وهوبجاولاهلباقيو«لجوزعهللاعمكيرشدوجوكهدوجو
يفروصتياموهفزئاجلاامأ.ىلاعتهللادوجوكهمدعلقعلايفروصتي

.الثماندوجوكهمدعوهدوجولقعلا

ةلمجلاولاّوسلاىلادوعيريمضهلعافوقالطاللفلالا(اعقوهلوق)

ىلعمالكلايفعرشتاميسقتلاهذهنمغرفاملهنإمثنوكربخ
اذهبلاوسلانأتفرعدقفهنعلورسملارابتعابوهيذلاعبارلاميسقتلا

هريغوألجوزعبرلاهنعلوُوسملانوكينأامإهنالنامسقرابتعالا

هنعلاوسلايفعنتميفلوألاناکناوِءيشهيفعنتميالفيناثلاناکناف

اهيبنتوهنعلوُوسمللاميظعتواهبءانتعاالصفمظانلااهلدقعظافلأ

.اهرطخل



اهبعنتمملاظافلالايفلصفر
(العولجىلوملانعلاؤسلا

:يهو(العولجىلوملانعلاؤسلااهبعنتمملاظافلالايفلصف)
لهو«ميملاحتفوماللارسكبملوفيكيهوًاعستاهنممظانلاركذةرشع
نيأنمونيأوىتموىايلاديدشتوةزمهلاحتفبيأوميملاحتفبنمو

ءيشلاةقيقحنعاهبلأسيواميهوةدحاولمهاومكوميملارسكب
الوفصويبرغملابرئاطهباوجو؟اهتقيقحاميأءاقنعلااملوقتف

هللاامزوجيالاذلورجح:هباوجو؟هتقيقحاميألبجلاامو.دجوي
كردتالاموءاهلكارداالذإلطابةيلعلاتاذلاةقيقحنعلاّوسلانال

ناوضريليلخلاققحملالاقهنعلاسيالفماهوالاالوراكفالابهتقيقح
 ةيلعلاتاذلاةقيقحنعيأ لاّوسلااذهلثمبو:هيلعىلاعتهللا

مأوهردنمأدمحمبرمم:لاقذإةقعاصبةعيبرنبدبرأهللاكلهأ
انیبف؛هفکيملفهئامسأویلاعتهللاتافصبربخاف؟بهذنممآتوقاينم
هلوقلزنآهیفو.هتقرحافةقعاصبهتمرفةباحستعفتراذاهترواحميفوه

وهوهللايفنولداجيمهوِءاشينماهببيصيفقعاوصلالسريو»ىلاعت

لوسرلاةايحيفىلاعتوهناحبسهللاهكلهأبالكنبرفعجنبدیلجنبمزحنبسيفنبدبرأومه(۱)

.ةقعاصبةي

۱۲



مالسلاهيلعىسومباوجعونلااذهنمو:لاقنأىلا١«لاحملاديدش
نعدراملاثيبخلانملاوسهناف٠(نيملاعلابرامو»١نوعرفهللاقذا

نإامهنيباموضرالاوتاومسلابرلاق»نيرسفملارثكأدنعةيهاملا
هجوالامىلاهلاوسةقباطمنعهباوجيفىسوملدعنينقوممتنک

يفلاقفهلالجيفزعهئامسأوهتافصبهنعرابخألانمهريغلقحلايف

نعلاوسيهف(فيكامأ)یهتناتاومسلابرهنأتاذلانعهبارج

لاقنمباوجيفلوقتكنأىرتالاهنعلوُوسملااهيلعيتلالاحلا

يتلاةلعلانعلاوسيهف(ملامأو)؟ميقسوأحيحصوهديزفيك
ناکمللاقنمباوجيفلوقتكنأىرتالاهنعلوُرسملااهلجالناك

لولعمبسیلیلاعتهللاوةلعلابحرصتفاذكواذكلجالوهنوكيملواذك

۱۳مقرةيأدعرلاةروس(۱)

رذنملانبميهارباانثدحءراطعلاديعسنبةدعسمانثدح:يناربطلامساقلاوبظفاحلالاقو

امهيبانعملسانبديزانباهللادبعونمحرلادبعينثدح؛نارمعنبزيزعلادبعينثدحيمازخلا

كلامنبليفطلانبرماعوديلجنبمزحنبسيقنبدبرأناسابعنبانعراسينبءاطعنع
نبرماعلاقفهيدينيباسلجفسلاجوهوهيلإايهتنافلَمهللالوسرىلعةنيدملاامدق

نيملسمللامكل ٍةّْيَعهللالوسرلاقف؟...تملسأنإيللعجتام:دمحمايليفطلا

هللالوسرلاق؟..كدعبنمتملسأنإرمألايللعجتأدمحماي:رماعلاق.مهيلعامكيلعو

لعجادجنليخةنعأيفنآلاانألاق.ليخلاةنعأكلنكلو؛كموقلالوكلكلذسيلك

.ردملاكلوربولايل

.ًالاجروًاليخكيلعاهنألمألهللاوامأرماعلاقهدنعنمالفقاملفءالدٍَْفَعهللالوسرلاق
.هللاكعنمييعهللالوسرهللاقف

هللالسرأفمالسلاوةالصلاهيلعهبرحلسانلاناعمجيبرعلاءايحايفاقلطنافةنيدملانماجرخمث

ةدغهيفتجرخفنوعاطلاهيلعلسرأفليفطلانبرماعامأوهتقرحأفةقعاصاهيفةباحسدبرأىلع
.هللاامهنعلاتامىتحءةيلولستيبيفتوموركبلاةدغكةدغرماعلآايلوقيلعجفةميظع

(هللايفنولداجيمهوءاشينماهببيصيفقعاوصلالسريو)كلذلثميفهللالزنأو
٢۲مقرةيأءارعشلاةروس(۲)
٢٤۲مقرةياءارعشلاةروس(۳)

۱۳



نباهعنمفلاعفألانعاهبلاؤسلازاوجيففلتخاو.اهبهنعلأسيف
امعلئسيال»یلاعتهلوقبنیلدتسمهعابتأوهنعهللایضربوبحم

ىلاعتهيلعضارتعالاعنمىلعةيالاكلتنيلماحنورخاهزاجأو١«لعفي
.ميكحلاةمكحىلععالطالاهجوىلعال

الأهمدعوءيشلادوجوةبسنبقيدصتلانعلاوسيهف(لهامأو)
تسيلالمةدوجومءاقنعلالهلاقنمباوجيفلوقتكنأیرت

هنعلاسيالفهدوجويفكشيناحصيالىلاعتهللاو؟الثمةدوجومب

.لهب

يفلوقتكنىرتالاءيشلاسنجنعلاؤسفميملاحتفب(نمامأو)
امورشیلاف؟يشرقوايکموايمداواالثمرشبتنانملاقنمباوج
امكيقطنملااليلوصألاسنجلاانهسنجلابدارملاوكلسنجهدعب

.هللاِءاشنإيتايس

نڪومكحيفنيكرتشملانيئيشلادحأنعلاؤسيهف(يأاماو)

اهبامهنعلاؤسلاحصصاماقمريخنيفيرفلايأوةيلوجرلايفامهكارتشال

نسحأهئازجأيأيأنسحأديزيأيناثلالاثموةيقيرفلايفامهكارتشال
.ءازجأالوهلكيرشلیلاعتبرلاو

نوكيوأءيشلاهيفناكيذلانامزلانعلاوسيهف(ىتمامأو)

.نامزهيلعيتايالیلاعتبرلاونوکيیتمواذكناكىتملوقت

(نيأنمامأو)ءيشلاهيفلحيذلاناكملانعلاؤسف(نيأامأو)
لبناكمهيوحيالىلاعتبرلاوءيشلاهنمزربيذلاناكملانعلاوسف

.(ن!اسيمهم)ةيآلاةلمكتو٢مقرةياءايبألاهروس(۱)

٤٦۱



لاوسيهف(مكامأو)ناكامىلعنالاوهوناكمالونامزالوناك

يفكشلاحصيالدحاوىلاعتبرلاوكدنعامهردمكلوقتددعلانع

.مکبهنعلأسیفهتينادحو

ىتماماف«ماتحو«امىتم»عنملايفظافلألاهذهبقحليو(هيبنت)

یلوايهفاهتوقىلعةوقاهتدازفاماهيفتديزةيماهفتسالاىتميهفام
امىلعتلخدةياغلااهانعموةراجلاىتحيهفماتحامأوعنملاب
لاسيفهدوجولةياغالىلاعتبرلاوةياغلانعلاوساهنماشنفةيماهفتسالا

:ىلاعتهللاهمحررظنلانبامالكهيلعواهنع
الوىلاعتهللفيكال

لقنلاوةياغلايفماتح

امواتتديدجتنيأو
لبقالودعبنمل

ات

.۷٥۲صءزجلااذهيفةيفاوةملكيفهلةمجرتلايتأتس(۱)

٥٦۱



ىلاعتهللانعلاؤسلااهبعنتمييتلاظافلألا

الاۇسلهوملفيكبعشضأر
(یلاعتانبرنعیتميأنم

افيكفمكونيأنمونيأر

سنجنعنموقيدصتللهو
(سفنلاازجاوةكرشليأو

نامزنعءاجلاؤسىشمر
(ناكملانعنيأنمونيأ

هاناوددعلاؤسمکور

ةيدعتللءابلاوهبقلعتم(فيكبهلوق)ميرحتعنميأ(عنماهلوق)
رسکبملو.هدعبامكلذكوفطاعلافذحبهيلعفوطعم(ملهلوق)

ةيلعلاةراجلاماللانمبكرمانهامكةرورضللنكسيوميملاحتفوماللا
فيرشتلهيفةفاضالاوالاٌوؤسبقلعتم(انبرنعهلوق)ةيماهفتسالاامو

معنللىلوملاوريخلاريثكبرم

١٦۱



هل1ظغحاديسلاوانعماجو

نياوةراجلا«نم»نمبكرمميملارسكب(نيأنموهلوق)
.ةيماهفتسالا

اهيلعنوكيةلاحنعيأةئيهنعلاوسيأ(ةئيهنعفيكفهلوق)
اذاهريدقتردقمطرشنعتحصفأاهنالحاصفاللءافلاوهنعلوُؤسملا

لوقتنأكلوهرخاىلافيكفهنعاهبلاسياموغيصلاهذهنييبتتدرأ
ملةلعوهلوق)اذكاهنالتاودالاهذهبالاّوسعنمأهريدقتليلعتللءافلا
لوعفمهناىلعبصنلابوخلاةلعنعويأراجلاريدقتىلعرجلاب(افلت

يفاملوذوذشلانمراجلافذحيفاملهجوأيناثلاودجوتيأفلتلناث

ىلعهفطعزوجيالوةلعةلعلانعلاۇسلالعجثيحةغلابملان7يناثلا

قيدصتلابلطليأ(قيدصتللهوهلوق)كلذبىنعملاتاوفلهلبقام

دارلالاقيبلسلاقيدصتللالاهنابهلوقدرو'”ماشهنبالاقاذکتبرض

يهامناةربعلاويقنلافرحىلعلهلوخدعمنمهيلایرسمهواذه

لاقمایقهتمردصیملاذادیرماتلهباوجيفاللاقينأحصيهنأىرت

ةمئأنمماشهنبا؛نيدلالامجدمحموبأ«فسوينبهلادبعنبدمحأنبفسوينبهللادبعوه(١)

برغملابنحتواتلزام:نودلخنبالاق.رصمبه۷۱۱ماعهتافووه۷۰۸ماعهدلومبرعلا

بيبللاينغمءهفيناصتنمو«هيوبيسنمىحنأماشهنباهللاقيةيبرعلاب۽ملاعرصمبرهظهنآعمس

عماجلاوءريغصلاعماجلاو«بجاحلانبافيرصتقيقحتيفبلاطلاةدمعو؛بيراعألابتكنع

.ريثككلذريغوكلامنباةيفلأىلاكلاسملاحضوأوءىدنلارطقوبهذلاروذشوريبكلا
ةرئادو١٠:٢۳۳ةرهازلاموجنلاو١:١٠٠ةداعسلاحاتفمو۲:۸٠۳ةنماكلارردلاعجار

۱:٢۲۹ةيمالسالافراعملا

۱۷



قيدصتلاوروصتلايلاّوسنيبقرفلانايبيفهدوقعحشيف’يطويسلا

هسکع:يناثلاوةعطقنملانودةلصتملامأهدعبيتأينأحلصيلوألانإ

الامهدحأبملعلاطاحأننيئيشدحأنييعتيفددرتلادنعنوكيلوألاناو

خيشلاهركذاهيفنواهتوبثنيبنهذلاددرتةبسننعنوكي:يناثلاوهنيعب
لخأو.ورمعماديزاذهأهيلادنسملايفروصتلالاثم:لاقنيدلاءاهب

هقلعتميفو؟لسعمأسبدةيياخلايأدنسملايفو؟لسعمأءانالايف

ملمأريدقتلاناكثيحمئاقديزأقيدصتلالاثمو؟تبرضارمعمُأاديزأ

نيدلاءاهبهيلعهبن:لاقهبسيلفدعقمآواورمعماناكناف؟مقي

دنعسنجلاوهنعلاوسيأ(سنجنعنموهلوق)هظفلبىهتنا
وهامباوجيفةقيقحلابنيفلتخمنيريثكىلعلوقميلكوه:ةقطانملا
لوقتكنأىرتالأيلوصألاسنجلاانهاههبدارملاوكلذكوهثيحنم
كلذكىكرتلاوأىبرعلاوأالثمىندملاوأىكملاكللاقيف؟...ديزنم

ىنعملابالنكلالثمهريغواديزلمشيسنجةليبقلاىلاودلبلاىلاةبسنلاف
طقفادارفألمشاموهوىلوصالاسنجلابلبةقطانملاهيلاتبهذيذلا

يلکهنابهوفرعوةقطانملادنعيقيقحلاعونلاوهاذهوالثملجرك

هلوق)وهامباوجيفقئاقحلابنيقفتمنيريثکىلعوأدحاوىلعلوقم
ءيشيفةكراشملاانهةكرشلابدارملاواهنايببلطليآ(ةكرشلياو
؟...لضفأنيملاعلايألوقتفالثمملعلايفناكرتشمامهنافنيملاعلاك

نعاهبلئساذاامكسفنلاءازجأنايببلطلويأ(سفنلاازجاوهلوقر

قرفوضعبدنعحورلايهسفنلاو؟...نسحأديزيألوقتالثمملع
هتقالعيلاسرالازاجملاليبسىلعندبلاانهاهبدارملاوامهنيبنورخا

هلحميفيتأيمالكحورلاوسفنلايفولولحملاىلعلاحلامساقالطا

|

.ءزجلاادهيفهلةمحرتلاتقبس(١)

۱۹۸



تعنهدعبةلمجلاوهربخلاؤسوًادتبمىتم(لاوسىتمهلوق)هللاءاشنا
ضام(نامزنعهلوق)اينايبافانئتساةفنأتسمهربخوًادتبملاةلمجوهل
دادتمانعةرابعوهنامزلاونوكيىتموحنلبقتسموأناکیتمكلوقك

كلذيفضرفيءزجيأينعيءازجالالصتمتاذلاراقريغموهوم
ىلعامهلةياهنورخافرطلةيادبوفرطلةياهننوكيالدادتمالا

نالكنوكيفلصتملاطخلاىفةضورفملاةطقنلاك«تارابتعالافالتخا
امهبةمئاقنيفرطلانملکلةيادبوهياهنينامزلادادتمالايفضورفم

.'”ءاقبلاوبآیھتنا

نملاعفرقتسملاءيشلليواحلا:ةغلناكملا(ناكملانعهلوق)

نكمأهعمجيفاولاقمهناللوقلانملاقملاكنوكلانملعفمالنكمتلا
دنعناكملاونوكتاولاقلنوكلانمناكولونكمتاولاقنكامأوةنكمأو
‹توطالفأدنعاذكهوهيفهذوفنبمسجلاهلغشيموهومدعب:نيملكتملا

هلغشييذلامهوتملاغارفلاوهزيحلاوحطسلاوهف:وطسرادنعاماو
زيحلاوزيحلانمصخأناكملافدرفلارهوجلاكدتممريغوأدتممءيش

ءاهيلالوصوللكرحتملابلطمةهجلاوهيفلوصحللكرحتملابلطم

اذكوءامكحلادنعجراخلايف؛دوجومققحمرمأناكملاواهنمبرقلاو
لبمهدنعهلدوجوالف'”نامزلاامأواضيأققحمرمأهنافهيفلوصحلا

.؛«.۲:٥٠تايلكلاعجار(۱)

هنموةقحالامهتيناثوقباسامهالوأنيتثداحنيبةعقاولاةدملاوهوهليلقوهريثكتقولا:نامزلا(۲)

يفنامزلاو.لوصفوماسقأيأةنمزأنامزلاعمجوءةيلهاجلانامزوبابشلانامزوتاصحلانامز

رهدلاونامزلانيبقرفلاو.اهتياهنىلااهلصويوءايشألاجضنييذلاهلالاوهنيينانويلاريطاسأ
تباثلاةبسنورهدلايهريغتملاىلاتباثلاةبسنونامزلايهريغتملاىلاريغتملاةبسننأدمرسلاو

.دمرسلايهتباثلاىلا

.مظعألاكلفلاةكرحرادقمنامزلانأ:وطسرأمعزو

۹٦۱



ريصيلاحاهضعبةعطقنمةمرصتمەۋازجأفتاذلاراقريغنامزلاودوجوم

هدوجوباولاقيذلالايسلاوهنالاوالاحریصيلبقتسماهضعبوايضام

وبایهتنا.ثداوحللافرظحلصيالفؤزجتلللوبقودادتماهلسیلو

.'ءاقبلا

نيتثالاكءاوسلاىلعنيتديعبلاوأنيتبيرقلاهيتيشاحعومجمفصنیواس

ةيشاحالهنالددعبسيلدحاولاليقمثنموبولطملاوهونانثاةعبرألا

كشلاحصيالفاضيأومكبهنعلاسيالدحاويأ(درفهناوهلوق)
نالنابربخلادكأامناوكلذبهنعلاوسلازوجيالفىلاعتهتينادحوىف
هلهدكافغيصلاهذهبهنعلاوسلازجيململعماسلاددرتيناماقمماقملا

.اناسحتسا

ہیسفناکم۱ ْحيفتمسجلاهلغشيىذلاددحملا.احملاهو.ةكماهعمج4هضبلا:ناكملا)ا(
س0ِت2P۳م

يواحلامرجلامنطابلادطسلا:انيسنبانعدهانعمودادتماللفدارموهوليضناکمو
د4سس۰بسس۳واس

)۹دهداحلاةلاس۰هجا,(ىحملامسجلمالظلاہطسلسامملا
44ل4F4:یبت

)يناجرجلاتافيرعت)هداعباهيفذشيومسجلاهلغشييذل؛ههوتملاغارغا:نيملكتملادنعو

.١۱۲س٤:۱۲۴ءاقيلانبالتايلكلاعجار(۲)

ةرهاقلابهتافوودلوملايرصم«بدألاوةيبرعلابملاعنافرعلاوبأءنابصلايلعنبدمحموه(۳)

ةيفلألاىلعينومشألاحرشىلعةيشاحو.ةيفاقلاوضورعلايملعيفةيفاشلاةيفاكلاهله٠

ةلاسرلاونيبغارلافاعسإو؛ماركلاهتيبلهأوىفطصملابقلعتيامبمالسإلالهأفاحتاووحلايف
عمجةمدقمىلعريرقتوءةيدضعلاةلاسرلاحرشىلعةيشاحو.تاراعتسالايفةلاسرو«ىربكلا
.ريثككلذريغوفعسلاىلعةيشاحو؛عماوجلا
۳:۲۸۹ةغللاباداو۲:٤۸كرابمططخو۲:۲۲۷يتربجلاعجار
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قبسلاقلطمىنعمبانهمدقلافءيشلكىلعقباسيأ(ميدقهلوق)

ثدحملاواڻدحمناکلاميدقنکيملولهنال‹ىلاعتهلبجاووهو

هريغهثدحأوأهثدحأدقنوكينأامأثدحملاكلذوثدحمىلاجاتحي

اذاف‹لطابامهالكو‹لسلستلاورودلاامهوناروذحملاامهيلعمزليف

هتافصنمِءيشيفكراشيالفءيشلکىلعبلاغيا(رهاقهلوق)

روهقملانعلاوساهنالنيأنمونيأويابهنعلاوسلازوجيفهلاعفأالو
.بولغملا

هيزنتلاىلعملعناحبسفكلذميمجنعهلاهيزنتيأ(هناحبسهلوق)
لاوةفاضاللمزالمهنالو؛لجترمملعهنالهيلع٢لالوخدحصيالو

زوجيالنحلاماةناحبسلاهللاةماعلالوقفناعمتجيناداكيالةفاضالاو

فوصوملاهللاهانعموةلوصوملالعجيالوؤمنوكينأاماواعرشوةيبرع

.هيزنتلاب

امريثكفمالكهبردصاذإولعفهنمرجيملو.فلألاهيفلخديالهللاناحبس:يبطرقلالاق(١)
ملظلاهبسنكو«انلملعالكناحبس٠«ةكئالملالوقيفملعلايفنك٠ىلاعتقحلاهيزنتهبدصقي

.٠نيملاظلانمتنكينإكناحبس٠:مالسلاهيلعسنويلوقيف
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ثلاغلابابلا

لوألانكرلانم
(یوتفلاوداهتجالايفر

داهتجالا(ىوتفلاوداهتجالايف:لوألانكرلانمثلاثلابابلا)

لمحفدهتجالاقيالوةرخصلمحفدهتجالاقيرمأيفةقشملمحتةغل

عرشبةثداحلاصحتسايفعسولاهيقفلاغارفتسا:حالطصالايفوةرذ

.”اضيأداهتجالااهيفنافتايلقعلالمشيلكلذكتلقامناولقعوأ

نتوصملانألوقنانالاهتركذدقووأنعناصتفيراعتلانالاقيالو

انفيرعتنوكيفهيلعاهلوخدزئاجفمسرلاامأوطقفدحلاوهامناكلذنم

لبهيلعقفتمعنملاكلذناملسنالدحهنابليقولاضيأوءامسراذه

نميربنعلانسحلالوقىلعالإتايلقعلايفبيصيوءىطخيدقدهتجملانأىلعةمألاتعمجا(۱)

هللادنعقحلاوبيصمدهتجملكنأةفينحيبأنعيورملاوتايعرشلايفاوفلتخاو.ةلزتعملا
.بولطملاًاطخأناوبلطلايفبيصمهنأهانعمكحاو

مكحاهيفىلاعتهللودحاوتايعرشلايفبيصملانأ:روهمجللًاقافويعفاشلادنعحيحصلاو

هلذبلرجۇيلبمثأيالءىطخملانأوهتباصإبفلكمدهتجملانأوةراماهيلعناوداهتجالالبق

.داهتجالاثيدحهيلعلدامكهبلطيفهعسو
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(ىوتفلاو)هزاجأنمةدعاقىلعًاّينبمدحلانوكيفرثكالايأروه
دحاولكومكحللملاعلانييبتيهءايلاومضلاوأاهرخايفواولاوجتفلاب
نمبجاولافروجحموأزئاجوأبجاوامإىوتفلاوداهتجالانم

دارأوعامجاوأةنسوأباتكنماصنهيفملاعلادجيملاميفوهداهتجالا

ىتحةيضقلاكلتلوصأيفرظنيودهتجينأهيلعفىوتفلاوأهبلمعلا
الةلئسمنعتلثساذااميفوهىوتفلانمبجاولاوءاهيفمكحلاطبنتسي

اذااميفوهداهتجالانممرحملاواهنييبتكيلعبجيفاهنامتككعسي

لعجيفهداهتجاک:لوالاف.يلقعوايعطقصنةمداصميفدهتجا
.«ةالصلااوميقاو١ىلاعتهلوقنمةبودنمةالصلا

ىوتفلانممرحملاويرابلاةيؤرةحصزيوجتيفهداهتجاك:يناثلاو
داهتجالايفتيأرامكايلقعوأايعرشناكءاوساضيأايعطقمداصاموه

.ركذامادعامامهنمزئاجلاو
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يرابلاباتكهقفلللصالاور

(راتخملاةنسدعبعامجا

اهلامسفنلاةفرعموهانههقفلابدارملا(خلاهقفلللصالاوهلوق)

لطابوهفاهنمائيشفلاخوأاهفلاخاموةثالثلالوصألاهذهنمطبنتسم

ضعبةقيرطىلعءانبةثئالثلامولعلاهذهىلعهقفلامساقلطاامناو

نمهقفلابصتخياميهوةفاضالارابتعابهلوصاانههقفلالصابدارأ

وهوميظعلانارقلاانهاههبدارملاوقلاخلايأ(يرابلاباتكهلوق)
جرخفءارتاوتهنعلوقنملازاجعاللةعدمحمانيبنىلعلزتملامظنلا
قيرطبالاهنكلىلاعتهدنعنمايحوتناكناواهنافةنسلالزنملاب

بتكلارئاسيعدمحمانيبنىلعهلوقبجرخوماهلالاقيرطبلبلازنالا
اهنافةينابرلاثيداحأالازاجعاللانلوقبجرخوءهريغىلعةلزنملاةيوامسلا

ارتاوتهنعلوقنملابجرخوزاجعالاةهجىلعالاهلازنافةلزنمتناكناو
اهبصصخينكلنارقلامكحاهليطعيالهنافةذاشلاتاءارقلارئاس

كلذعنمودحاولاربخنمالالدتسافعضأبتسيلاهنالضعبدنع

.ةيفنحلا
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:حالطصالايفو‹قافتالاو©”مزعلا:هللايفوه(عامجاهلوق)

ماسقأوطورشهلو.رصعيفرمأىلعةعدمحمةمأيدهتجمفافتا

قفتملافهيففلتخموهيلعقفتم:ناعونيهفهطورشامُأ.ماكحأو

دحالحصيالهنالكلذانلقامناوايعطقعامجالافلاخيالنأوه:هيلع
ربخواةياليواتک؛ينظصنىلعادنتسمنوکيناوايعطقفلاخينأ

هلمكحلاناكلايعطقناكولهنالدنتسملايفينظلاانطرتشاامناوداحا

ضعيدنعفالخهمدقتيالناوهفهيففلتخملااماوعامجاللال

دنعةباحصلاريغنمنوكيالناو«نيرخادنعرصعلاضارقناو
يذلاوه:يعطقلافينظويعطقنائیشيهفهماسقأ)امو).'”ةيرهاظلا

وهلهفالخهلصايفتبثيذلاوه:ينظلاوالصأهيففلتخيمل
هيلععمتجملايفةيعطقةجحهنأوهفهمكح(امأو)؟الماعامجا

.هفلاخنمرفكياليأهيففلتخملايفةينظةجحوهفلاخنمهبرفكي

ٹويلاةنسدعبعامجالاةيلصأيأ(راتخملاةنسدعبهلوق)

ام.ريرقتوألعفولوقنمهعيبنلانعردصاميه٫مىضلابةنسلاو

هتمدحأنمردصالعقوأالوقیرینأوهفهريرقتامأو«فورعملعفلاو
ةيعطقىلاةنسلامسقنتوهيلعهلهنمريرقتوهفتكسوءهيلعركنيملف

يلعبذكنم»عهلوقيفامكةداعبذكلاىلعمهؤوطاوتزوجيال

ناكاذاامافءالوقلوقنملاناكاذااذه©«رانلانمهدعقمًأاوبتيلفادمعتم

عمجيالنملمايصال٠:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقو.ءمكرمأاوعمجاف٠:ىلاعتهلوقيفامك(١)

.دحاولانمروصتيىنعملااذهبعامجالاو«ليللايفمايصلا

.مزحنياةمالعلامهنمويرهاظلادوادوبعابتأ:ةيرهاظلا(۲)

=١۱۰٠فلسيبلاىلعبذكنممثإباب۳۸ملعلاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا)۳(
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ملامهبصاخهلعفلهيفاوفلتخادقمهنالةلالدلايعطقنوكيالفالعف

بوجولامدعملعيملامهريغلوهللماشوأريغلاىلعهبوجوملعي
ايعطقنوكياليأهريرقتكلذكوهيلععمتجملاكسيل:هيففلتخملاو

رتاوتلادحاهلقنغلبيمليتلايهف(ةينظلا)امآو.ةلالدلعفلانودهنال

الوالوبقلابىقلتتوةثالثىلعاهتلقنديزتنااماهنالاضياناعونيهو

داحالابضعبورتاوتملابمهضعبهقحلأفهيففلتخادقوضيفتسملالوالاف

.داحالانمیوقآوهورتاوتلادحغلبيملهنالهسأربامسقمهضعبهلعجو

وهفةعهللالوسرىلاهدنسلصتينأامإوهو(داحآلا)يناثلاو
هدنسبفقويوألسرملاوهفيباحصهدنسيفطقسيوألصتملادنسملا

دنسملا)امأ.عطقنملاوهفيعباتلاطقسيوأفوقوملاوهفيباحصلاىلع

الليقواعمامهبجويليقوملعلانودلمعلابجويهنأىلعرثكالاف
.(امهنمائيشبجوي

ملومهضعبهبلمعلابجوأفاضيأهيففلتخادقف:لسرملاامأو)
لاوبجوهریغهبیوقتوأهریغنمةنيرقهتوقنأضعبو؛نورخاهبجوي

.(الف

ركذيملواذه.(املعالوالمعنابجويالفعطقنملاوفوقوملا)امأو

هيبنعريبزلانبهللادبعنبرماعنعدادشنبعماجنعةبعشانثدح:لاقديلولاوبأانثدحب=
نالفونالفثدحيامكلعهللالوسرنعثدحتكعمسأالينإريبزللتلق:لاق

.هرکذو:لوقيهتعمسنکلوهقرافاملينإامأ:لاق

وبأو٢۷دهزلايفملسممامألاهاورو١٠٠بدألاو٠٠ءايبنألاوء۳۳زئانجلاباتكيفهاورو

يفةجامنياو‹١٠بقانملاو١ريسفتلاو۸٠۳٠ملعلاو٠۷نتفلايفيذمرتلاو٤ملعلايفدواد
TYEدنسملايفلبنحنبدمحأو£ةمدقملا XYVY o4 os ATF AT AV IY

(يبلح)
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مولعمىلعمولعملمحوهو:سايقلاوهيذلاعبارلالصألامظانلا
ىلااهبلصوتييتلاهقفلالوصأدحأوهامناسايقلانالامهنيبعماجب
اقلطملصابسيلةيليصفتلااهتلدأنعةيعرفلاةيعرشلاماكحالاطابنتسا
.هدوصقمهتافهركذولوميمعتلامظانلادصقمو
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هطورشوداهتجالا

اعميذهدنعداهتجالاو)

(اعدبماهيفناكنمكلاهو

هلو«بابلالوأيفاحالطصاوةغلهفيرعتمدقت(داهتجالاوهلوق)
داهتجالالعافرسكلابدهتجملافحتفلابهيفدهتجمورسكلابدهتجمنانكر
جاتحملاردقلابو«باتكلانمهيلاجاتحملاردقلاباملاعنوكينأهطرشو

نمهيلاجاتحملاردقلابو؛عامجألانمهيلاجاتحملاردقلابوةنسلانمهيلا

.داهتجالاعضاوموهقفلالوصأوةغالبلاوفيرصتلاوةغللاووحلا

همحرىخامشلاردبلاهركذناوطرشبسيلفتانايدلالوصأ(امأو)

الثمادلقمناکولوتاقتعالاحيحصنوكينأهيفيفكيهنالىلاعتهللا

حصيردقلااذهبوةدسافلاتاداقتعالاىلاهليموهامناهنمروذحملانال

يفهنعىلاعتهللايضرعيبرلاوبأمامالاطرتشاوروذحملاكلذنمزرحتلا
ةنسلايناعمميمجوباتكلايناعمعيمجباملاعنوكينأدهتجملا

دهتجملاناكاذااميفيأداهتجالايزجتيفاوفلتخاومهضعبهححصو

یتحالماملعياميفدهتجينأهلله«ضعبنودماكحالاضعبيفاملاع
ناوضرديعسوبأمامالابهذهيلاولوالاامهحصأنالوق؟عيمجلاملعي

يفاهمكحدجويمليتلاةثداحلاوهفهيفدهتجملاامأوهيلعىلاعتهللا
مرحملايهيتلاداهتجالاماسقأتفرعدقو«؛عامجاالوةنسالوباتك
داهتجالاهيفهلاميفدهتجملادهتجااذاف«بابلالوأيفزئاجلاوبجاولاو

فلاخناورجالاميظعهللانمهلوكلذىلاهللاهقفودقفقحلافداصف
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ثيح0”ظحاجللافالخللابذايعلاوكلاهوهفهيلععمجملاقحلاهداهتجا

.اکرشفداصولواطخافدهتجانمرذع

اهيفتضراعتفهيلععمجملاريغنمةثداحلاكلتتناكاذا(امأو)
نأىلامهضعببهذ:ةثالثلاوقأىلعاهيففلتخادقفنيدهتجملالاوقأ

”يسيرملاو”مصالاىلابسنومثاهأطخأنمفاهنمدحاويفقحلا

نملبهفالخسانلاىلعقيضيالودحاوىفقحلانأىلانورخابهذو
رجاهلفهأطخأنموقباصالارجأوهداهتجارجأنارجاهلفهباصأفدهتجا

ةكربنباهيلعوبرغملالهأنمانباحصأروهمجبهذموهوهداهتجا
ةيضقلانأىلع”«ناميلساهانمهفف»ىلاعتهلوقرهاظبنيلدتسمينامعلا

؛بدألاةمئأريبكظحاجلابريهشلا؛نامثعوبيئيللاءالولابينانكلابوبحمنبرحبنبورمعوه(۱)

يفجلفةرصبلايفه٢٠۲ماعيفوتوه١١٠ماعدلوةلزتعملانمةيظحاجلاةقرفلاسيئرو
هيلعتعقوبتكلانمتادلجمهتلتقهردصىلعباتكلاوتاموةقلخلاهوشمناكوصرمعرخا

٠دادضالاونساحملاهو«ءالخبلاوهو«نييبتلاونايبلاهو«ناويحلا»اهنمةريلكفيناصتهل

.ريثككلذريغو
نازيملاناسلو۷١٠:ةغللابادآو١:۳۸۸تايفولاو٠۸س6٦:٠٠بيرألاداشرإعجار

۱۲:٢۲۱دادغبخیراتو٤٢

اهنمفيناصتهل.نامعبةيضابالاءاهقفنمضاق:هللادبعوبأدمحأنبهللادبعيبأنبنامثعوه(۲)

ءرونلاهوءةريصبلاهو«جاتلاه

هلبقتعقوةصقدروأوةصقلكلذببقلامنإومصابنکیملهیفو۱٥نايعألاةفحتعجار

۱:۷٥بابللايفريثالانبااهركذمصالاناونعنبمتاحل

هيقف؛نمحرلادبعوبأءالولابيودعلايسيرملانمحرلادبعةميركيبأنبثايغنبرشبوه(۲)
اهتبسنهيلإوءاجرالابةلئاقلاءةيسيرملا٠ةفئاطلاسأروهوءةقدنزلابىمريةفسلفلابفراعيلزتعم
يقوديشرلانوراهةلوديفيذوأوءةيمهجلايأربلاقو«فسوييبأيضاقلانعهقفلاذأ

هلاماع۷۰وحنشاعاهيفسيرملابردىلابسنيدادغبلهانموهوءايدوهيهوبأناك

ھه٢۲۱ماعيفوتهبهذمىلعدرلايفيسيرملارشبىلعضقنلاباتكيمرادللو؛فيناصت

.۷:٦٠دادغبخيراتوء۲:٢۲۲۸ةرهازلاموجنلاو١١نايعألاتايفومجار

.۷۹مقرةيآيايبنألاةروس(4)

۱۷۹



نالوناميلسكلذبسخاملامهلوقيفقحلاناكولوداهتجالحم

يفناعمتجيالونادضامهميرحتلاوليلحتلايفنيضراعتملانيلوقلا

انضعبةباصابانتعيطقمدعلفكلذيفضعبلانضعبةئطختمدعامأولحم
.نونظلاىلعةئطختلایتنبتالورخالانودقحلل

روهمجبهذهيلاواهعيمجيفهللادنعقحلانأوه:ثلاثلالوقلاو

داهتجاةيضقلايفهللامكحنأبنيلئاقءةلزتعملاروهمجوءةقراشملا
ولوهنعلودعلاهلحصيالهنأىرتالأهارامبلكىلعمكحفدهتجملا

.هتفلاخمىلعبذعيلبالثمهريغعمقحلاناك

كلتدوجودنعيأةروكذملالوصألاىلاةراشا(يذهدنعهلوق)
لحمنأتفرعدقكنالاهيفداهتجالازوجيالةيضقيفلوصألا
.لوصألاكلتيفاهمكحدجويمليتلاةيضقلاوهامناداهتجالا

نايصعلاانههبدارأولاكنلاقلطملمساكالهلا(خلاكلاهوهلوق)

كالهلاوهيذلاببسملامساقالطاهتقالعيلاسرالازاجملاليبسىلع

هيبنتلاوظالغألايفةغلابملازوجتلاةدئافو؛نايصعلاوهيذلاببسلاىلع

.ةريبكاهيفعادتبالانأىلع

يهو:رسكلابةعدبلالعافةلمهملارسكوميملامضب(اعدبمهلوق)
بلغمثثادحالاىنعمباهلصاوعافترالانمةعفرلاكعادتبالانممسا

ريغاهضعبنوکدقنکلةدايزوأ«نيدلايفصقنوهاميفاهلامعتسا
وأعرشلايفلصأهسنجبدهشاموهوةحابمةعدبىمسيفهوركم

.سانلاطالخأنعةفيلخلاباجتحاكةدسفماهبعفدنتةحلصمهتضتقا

.انهدارملاوهنيهجولالوانکلحابصمیھتنا

٠۱۸



داهتجالاماسقأ

۱ازوجلوصاألاريغيفيارلاور
(ازوجألاىرحتننأبجاوو

هركذمدقتملاداهتجالالحملنايباذه(خلاريغيفيأرلاوهلوق)

ردصم:ةغللايفيأرلاوبجاولاهعونوزئاجلاهعوننايبهيلعبترتيو

ةيؤرالنيعلاهيؤريأنيعلايأرمهيلثممهنوري(یلاعتهللالاقيار

یلاعتلاقةرامألايفرظنلانعرداصلانظلاوه:ةغللافرعيفوبلقلا

معيوهفحالطصالايفذامأورظنلوانعنظيا)9(يأرلايداب»

داهتجاوأسايقنعرداصلاهلوقيأنالفيأراذهلاقيداهتجالاوسايقلا

أرلاقيالفنالفيأرتايعطقلايفلاقينأحصيالو«صوصنلايف
ةضمضملابوجوهيأرلاقيامناو«؛كلذوحنوأةالصلابوجونالف

.لوصالا

امهنمالکنأىلع«حابملاوبودنملاوريالالفيفعرشلايفنأ

.هعاونأيهواهلسنجوهفاعرشهلعفيفنوذأم

يلوألةربعلكلذيفنإءاشينمهرصنبديؤيهللاو)ةيآلاةلمكتو۳٠مقرةيآنارمحيلآةروس(١)

.(راصبألا

.(نيبذاکمکنظنلبلضفنمانیلعمکلیرنامو)ةيآلاةلمكتو۲۷مقرةيآدوهةروس(۲)

۱١۱۸



امیفوهوداهتجالانمبجاولامسقلانايباذه(خلابجاووهلوق)

وهامبلطننأيأ(ازوجألاىرحتننأهلوق)هبلمعلاىلاجيتحااذا

كهتجملارظنيفزاوجلاىلابرقألازوجالابدارملاولمعلايفىلوالا

يهاهنالةينظلاةلدالاهبصوصخماذهوءاهاوقأوةلدالاحضوأنوکيناب

ىراذاف‹ءاهضراعتحصيالفةيعطقلاةلدألاامأو.اهنيبضراعتلاحصييتلا

ناليلدالثمدهتجملارظنيفضراعتاذاياهریغنمیوقاياردهتجملا

بلطاذاهبيتفيو«لمعلاءاشاذاهبلمعيفامهاوقأبذخالاهيلعبجو

امہمکحولامکهمکحلطبهداهتجافلاخيامبمكحاذافكلذهنم

همکحرمتساهداهتجاریغتمثهدنعحجارلابمكحناوايعطقفلاخي

الو

نوكيدقوءتانسالارابتعابنوکدقحيجرتلانأ(ملعاو)لوصفلا

‹جراخرمأرابتعابنوكيدقوءلولدملارابتعابنوكيدقو«نتملارابتعاب
سداسلاعونلاوءةسيقالانيبحيجرتلاسماخلاعونلاوعاونأةعبرأهذهف

.یھتناةيعمسلادودحلانیبحيجرتلا

نمهلصأةرصبلالهأنمةمئألايفهيقفيمبات:ءاثعشلاوبأيرصبلايدزألاديزنبرباجوه(١)
هناب(ةيضابألاءاملعنموهو)يخامشلاهفصوملعلاروحبنمناكو؛سابعنبابحص.نامع

مامإللدهزلاباتكيفوءنامعىلاجاجحلاهافن.هماطآهيلعتماقيذلاهسأوبهذملالصأ
.فارعلالهملعأتاممويلا:ةداتقلاقھه٢٤۷ماعرباجتامامل:دمحأ

ةيلحو۲:٢۳بيذهتلابيذهتو۷٠ :١ظافحلاةركذتو٠۷۷۷يخامشللريسلاعجار

°4:47۹ةياهنلاوةيادبلاو١:۷يملاسللحيحصلاعماجلاةيشاحو۳:٥۸ءايلوألا

ثارتلاةرازوهعبطبتماقيبايسلاليمجنبنافلخ:هفلؤم«لوصألالوصفدىمسيباتكلا(۲)
م۱۹۸۲ھه١١٤۱نامعةنطلسبةفاقثلاويموقلا
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ىوتفلايفلدعألايأرلابذخألا

لدعاللانفالخرجيملور

(لزهأللانليموىرثنامم
ِوأمكاحلامكحدقامريغيفر

(اواراميفرفاكفالخناك

الضفأناكدهزلاقيرطنموأر

(الدعألاندصقافتمكحناو

دقعابسلللكالالشمكاذور
(درويهنناواهلحتیر

بدالاليسىلعهتلمحر

(بهذملامامأراتخااملثمك

نأبجاووهلوقلمزاللابحيرصتاذه(خلاانفالخزجيملوهلوق)

.ةفلاخملاىنعمبانهةمجعملارسكبفالخلاوازوجالاىرحتت

لاوقألادحألةيلدعألاىأرفةثداحيفدهتجملادهتجااذا(هناملعا)
ذخألاهيلعمرحوءلدعالالوقلاكلذبذخالاهيلعبجواهيفةدوجوملا

نايفسو(”لبنحنبدمحامهنمةعامجلافالحخهرظنيفحوجرملالوقلاب

ةمئألادحأو‹يلبتحلابهذملامامإيلئاولاينابيشلافّللادبعوبالبتحنبدمحمنبدمحأوه)۱(

بلطىلعايکنماشنوه١٤٦۱ماعدادغيبدلوسخرسيلاوهوبأناكوورمنمهلصأةعبرألا

=روغثلاوماشلاونميلاوءةنيدملاوءةكموءةرصبلاوةفوكلاىلاةريبكارافسأهليبسيفرفاسوملعلا
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قارعلالهألوءاقلطمملاعلاديلقتاوزوجثيح«هيوهارنباو°”يروثلا

هريغلهبيتفيامنودهسفنبهصخياميفهريغلدهتجملاديلقتاوزوجثيح

ٹثيحنيسحلانب:دمحملافالخو«لمعلاوىوتفلانيبقحلايفقرفالذإ

ةرثكبنوكتالقحلاةباصإنألهنمملعأوهنملدهتجملاديلقتزوج

هريغكهيلعزئاجًاطخلافةباصالانونظمناكناوملعلاريثكنافءملعلا

.هدیلقتزاوجيففاكةباصالابنظلانا(لاقيال)

دهتجملاامأهسفنلدهتجملاريغيفكلذلحمنا(لوقنانالر

افالخوريغيفقحلاهلرهظنأدعبهريغديلقتهلحصيالفهسفنل

بتكهلو؛ثيدحفلأنيئالثىلعيوتحيدنسملافنصو؛ريثككلذريغورئازجلاو«برغملاو=
‹ريسفتلاونارقلاهباشتنمهبتعدااميفةقدانزلاىلعدرلاوخوسنملاوخسانلاوخيراتلايف

.ه٢٢٤۲ماعيفوتكهزلاوكسانملاوقةباحصلالئاضفو

ةياهنلاوةياديلاو4:١١٩دادغبخيراتو۹:١١٠ةيلحو۲:٢۲ركاسعنباعجأر

۳EW _- ۳۲o:

ريم:هللادبعوبأرضمنمةانمدبعنبروثينبنميروثلاقورسمنبديعسنبنايفسوه(۱)

۷٩ماعةفوكلايفًاشنودلوىوقتلاونيدلامولعيفهنامزلهأديسناك.ثيدحلايفنينمْؤملا
ةكمنكسفه٤ةنسةفوكلانمجرخوىباف؛مكحلايلينأىلعيسابعلاروصنملاهدوارو

بتكلانمهله١١٠ًايفختسماهيفتامفةرصبلاىلالقتنارىراوتفيدهملاهبلطمثةنيدملاو
نبالو؛ضئارفلايفباتكوثيدحلايفامهالكءريغصلاعماجلاهوفريبكلاعماجلا

.هبقانميفباتکزوج

۲۱۷فراعملاو٦:٢٥۲دعسنباتاقبطو۱:۲۱۰ناکلخنباعج

هرصعيفناسارخملاعهیوهارنببوقعيوبأيزورملاللاهلخمنبيارنبفاحوخ)۲(
هنعذخأوثيدحلاعمجلددالبلافاطظافحلارابكدحأوهو(ناسارخةدعاق)ورمناكسنم

نباهبيقلتببسيفليقومهريغويئاسنلاويذمرتلاوملسمويراخيلاولبنحنبدمحأمامالا
ةقثقاحسإناكوقيرطلايففدلويأ(هيوهار)ورملهآلاقفةكمقيرطيفدلوهابأنأهيوهار

بيطخلاهيفلاقوهقدصببرغملاوقرشملالهُقاحسإداس:يمرادلالاقثيدحلايف

ه٢۲۳ماعيفوتظفحلاوهقفلاوثيدحلاهلعمتجا:يدادغبلا

١:٥۸لادتعالانازيمعجار
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ناليباحصللهديلقتازوجثيحيخامشلاردبلاوةكربنبانيمامالل

نئارقويحولاطبهمدهاشناوهنافءاوسقحلايفهريغويباحصلا

ةعيفريباحصلانملبقيمعناهيلععلطانماهبدبعتنئارقكلتفلاوحألا
ومىفاهياعدمتعيفربخلاةعيفرهنملبقيامكنئارقلاكلتنمءىش
دهتجملااهآرواهعفروأنئارقلاكلتنمائيشمفريملاذاامافتامتعالا

لاقوهرظنيفحجارلابذخأينأدهتجملاىلعبجوةحجرمريغاهنا
ةلدالايفرظنلابهلاغتشابتوفتيتلاءايشالايفهريغلهديلقتزوجيضعب

لقيناهلزوجيدضعبلاقوةلدالاىف هرظنلبقهلحمن.کلنسحاذهو

ذهورظنلابهلاغتشابهتقوتوفيامیفنکیملناويآرظنينالبقهريغ

.ديلقتلاضيضحةرامعوداهتجالاليطعتهيفنالءيشبسيل

.لدعالابقلعتم(یرناممهلوق)۱فالخبقلعتم(لدعأللوقر

مسالزهالاودهلرسفمانفالخىلعفوطعم(لزهأللانليموهلوق)

.۰٠2oF۹ا2ا. متیئاواهبشماتاداوامهلکيثفعلاعماجبلوزهملا

.ةيلييختةراعتسامزاللاوةيانكلابةراعتسايهف.لازهلاهمزاول

سسأاملهئاماعا(دلادقاميغيفهلوق) يهوةيلكلاةدعاقلاكلتسس
\ترص770

نٹتساامنيبيعرشهداهتجافالخبلمعلاهلزوجيالدهتجملكنا

.ءايشأةثالثركذفاهنم

همکاحلوقمزتلینأهيلعبجوهرظنيفلزهالاهنأیریامبهعابتا

 

اسامتلايلرملاوحنةقدحملابيلقتوه::رظنلا)۱( يرجارظملاعباوتنمةيؤرلاتناكاملوفتيؤرلاس

ةمولعمرومأبيترترظنلاو.ببسملاىلعببسلامساقالطاليبسىلعةيؤرلاىلعرظنلاظفن

.مولعمبسیلاممالعتساىلايدويهجوىلع

٥۱۸



یریامذخأينأهللحيالهنافكلذبهلمكحاذاالمرظنكلذلكرتيو

.مارحهنأ

سأتلدعألابذخألايفناكاذااموهوهكرتوهبذخألازئاج:يناثلا

حوجرملاىلاحجارلاكرتينأهلزاجنيدلايفنهوهلعفيفناكورفاكب
لدتساوناهبنيبأنباهدافاةدسفملاكلتلاعفدوةحلصملاكلتلةياعر

موقيناكنأدعبىتوملانفددنعدوعقلاىفةعهللالوسرلعفبهيلع
كلذنولعفيهرابحأنأبهربخأوكلذكيدوهيلاهيلعرماملفكلذدنع
رباجلعفبودوهيللةفلاخمسولجلابهباحصأرمأوعهللالوسرسلج
ال:رباجايلقيرصبلانسحلاهللاقفرصتخانيحهيلعهللاناوضر
.هنيدىلعهتومدنعهعبتلاقينأةفاخماهلقيملوكسمافلاالإهلإ

هذهنمىنثتسملانمخيشلاكلذهدعناوهجولااذهو(لوقأ)

اذهوهلنكرتلاءاهبذخالابجياميفةدعاقلانالاهنمسيلفةدعاقلا

ىلعوىلوالاةفلاخمنموهمعناهكرتواهلعفزئاجلاتاحابملانمعوتلا
دبنامكامهنیبةمءالمالذادیجبسيلةدعاقلاكلتنمهانتتسافلاحلک

حجارلاكرتيفنوکيناباهيلابودنمحجارلاةفلاخمهيفام:ثتلاثلا

وشوتسريفةمألاربحالهآماماناکيعباتدیعسوبا:يرصبلاراسينبنسحلاوه(۱)

بلاطيبأنبىلعفتكيفبشوةنيدملابدلو.كاسنلاناعجشلاءاحصفلاءاهقفلاءاملعلادحا
بولقلايفهنبیهتمظعوةرصبلانكسو.ةيواعمدهعيفناسارخيلاودايزنبعيبرلاهبتكتساو
ناسيملهانمهوبأناكوفمولقحلايففاخيالمهاهنيومهرمأيفةالولاىلعلخديناكف
ماعيفوتءايبنألامالكبمالكسانلاهبشأيرصبلانسحلاناك:يلازغلالاقراصنألاضعيلىلوم
ھه٠

VYo:۳ةيرهزألاو۱١:٢۲۰لادتعالانازیمو۲۱ءايلوالاةيلحوبيذهتلابيذهتعجار

٦۱۸



اهكرتفعابسلالكأليلحتىأراذاامكدهزعونحوجرملاىلالودعلاو

.هريغوخيشلاكلذهدافأاهنعدعهيهنلابدأتوادهز

امكةدعاقلانالةدعاقلاكلتنمهؤانثتسانسحيالاضيأاذهو:لوقأ

بدنونارمألاهلحيبأدقاذهوهكرتوأهلعفالاهلزوجيالاميفتفرع
امبمكحلاالاهلزوجيالكلذيفمكحامىتمهنأىرتالاكرتلاىلا
مدعرهظفةدعاقلالصاىلاعجررييختلاعفترااملفهذنعالدعهاري

.هئانثتسا

هلوق)هسفنرظنبمكحينأهليذلالدعلايأ(مكاحلامكحهلوق)
رباجعنصامكءةلبقلالهأنموأدوهيلاكناككرشميأ(رفاكفالخ

ناهيفوهعابتاوناهبنيبانبايا(اواراميفهلوق)هيلعهللاناوضر
.ةعيفرلارهظأثيحءانثتسالاكلذبلوقلانمهسفنأربمظانلا

اميفعوقولاةفاخمهبسأبالامكرتوه(دهزلاقيرطنموأهلوق)
كرتيهو«نيقيدصلاةجرداهنمىلعأونيحلاصلاةجرديهو«سابلاهيف
كرتيهو«لودعلاةجرداهنمىندأوالصأءيشةفاخمريغنمهبسأبالام

ةفاضاوعرولابهنعربعيضعبوتاجردثالثدهزللنأرهظفتامرحملا

ةقيقحقيرطلانأالءهبشملاىلاهبهبشملاةفاضابابنمدهزلاىلاقيرطلا

ىلاامهنملكبلصوتلاعماجبيونعموهواهبدهزلاهبشفسوسحملايف
نأىرتاميفةموكحلاتيلواذاويأ(خلاتمكحناوهلوق)بولطملا
كيلامكاحتهلاثمةيلدعالاىلاةيلضفالاكرتتنأكيلعبجولضفأهكرت

كلمناىرتتنأوهكلمنأدعباعبسهبحاصىلعامهدحأذخأنالجر

نأكيلعبجوهقحهيلعذوخأملابلطفءلضفأهكرتوزئاجعابسلا
اذه(خلالكألالثمكاذوهلوق)هنمذخأامبهمصخىلعهلمكحت

كيلعبجيهناهكرتلضفالاناكوءيشيفلدعلاتيأراذااملليثمت

.رهاظليثمتلاهجووكيأريفلدعالابذخالامكحلادنع

\AY



لهأنمةفئاطوبرغملالهآنمانباحصأبهذفءريطلانمبلخملا

نورخابهذوءكلذميرحتىلامهريغولبنحنباو”يعفاشلاوقرشملا
ىلانورخابهذوكلذهيركتىلاهيلعهللاناوضرناهينوبأمامألامهنم
مهفالتخاببسو:ىلاعتهللاهمحرحاضيالابحاصلاقءةحابماهنأ

اميفدجأاللق»ىلاعتهلوقرهاظنأكلذوةنسلاوباتكلارهاظةضراعم

يبُثيدحرهاظوحابمروكذملاادعامنأىلعلديةيآلا٠«ىلايحوأ

نمبلخموعابسلانمبانيذلكلكأ»:لاقيعيبنلانأةريره

ةمئألادحاہّللادبعوبايشرقلايمشاهلاعفاشبلامثعنبسابعلابسيردإنبدمحموه)\(

اهنملمحوه١٠٠ماعنيطسلفبةزغيفدلو.ةفاكةيعفاشلاةبسنهيلإوءةنسلالهأدنعةعبرألا

تناكمقرهاقلابفاورعمهربقواهبيفوتفه۱۹۹هنسرصمدصقونيترمدادغبرازوةكمىلا

بدأوةلاسرلاونارقلاماكحأو(مألا)باتكاهمهأنمةريثكفيناصتهله٢٠۲ماعهتافو

.ريثككلذريغويضاقلا

دادغبخيراتو١:47٤تايفولاو۹:٢۲بيذهتلابيذهتو١:۳۲۹ظافحلاةركذتمجار

۱:۲۸۰٢۸٢۲ةلبانحلاتاقبطو۹:۳٠ءايلوألاةيلحو۲۷۳

ًامدوأةتيمنوكينأالاهمعطيمعاطىلعًامرحم«ةيآلاةلمكتو١٤٠مقرةيأماعنألاةروس(۲)
توأاحف

ر

ادا0WFااككاهاايفكاق كبرنافداعالوغابريغرطضانمفهبهللاريغللهااقسفواسجرهنإفريزتخمحلوأاحوفسم
.,ميحرروفغ

.ريطلانمبلخم

نعرشبوبأومكحلاانثدحقناوعوبأانثدحنتوادنبناميلسانثدحلبنحنيدمحاانثدح

.هرکذوهعسهللالوسرنآسابعنیانعنارهمنبنومیم
يفهجامنباو٦ديصلايفيئاسنلاو۹١۱۱ديصلايفيذمرتلاو۳۲ةمعطالايفدوادوباو

١:١٤۱٤٢٤۲۲۸۹دنسملايفلبنحنبدمحأو۱۸يحاضالايفيمرادلاو١۱٠ديصلا

٢F۳F۹4 ۳Y(يبلح)

۱۸۸



يباثيدحرهاظباهميرحتبامإوباتكلارهاظباهتحابابامإ:لاقحيجرتلا

مالسلاهيلعهنايأرامىلابهذفةيهاركلاىلعاهلمحنمامأوةريره

لمحوريطلانمبلخميذوعابسلانمبانيذلكلكأنعىهن
.همالكىهتنا.ةيآلانيبوهنيبعمجيلةيهاركلاىلعيهنلا

اميوهللاهمحرهركذامقوفجاجتحاءالوهنمہدحاولكلو(لوقأ)
ىوقالًاراهظاماقملااذهيفمالكلاعبشننأانلنعنكلةيافكهركذ
.بهاذملا

خيشلااهركذيتلاةيآلارهاظبةحابالابنولئاقلا(لدتسا)دقلوقف

ةيالا١«ريزنخلامحلومدلاوةتيملامكيلعمرحامنإ»ىلاعتهلوقرهاظبو
نيكرشملاميرحتةلباقميفتلزنةيكماهنأبىلوألاةيآلانع(بيجأ)
يأدجأاللقاهيفلاقهلناثهجوبويفاضااهيفرصحلافماعنألاضعبل
يفازئاجخسنلاناكاملولابقتسالاولاحلللمتحمعراضملانالنالا

ةيندمتناكناواهنأبةيناثلاةيآلانعولاحلاىلعهلمحنيعتلعهنامز

نماهادعامىلاالماعنالاىلاةفاضالابيأاضيأىفاضااهيفرصحلاف
ةيابواةنسلابنيتيآلايفروكذملاادعامميرحتحصيفتاناويحلارئاس
.الثمتلزنولیرخا

نمةبكرمنوكتنألمتحيىرخالاةيالايف«امنا»ناف(اضيأو)

ىلعاهلةلالدالف”يزارلاهيلعهبنامكةلوصوملااموةددشملانأ

قيرطنمهدنسبیلاعتهللاهمحرعيبرلاىورامباضيأ(لدتساو)رصحلا
عابسلانعُهَيَعهللالوسرلئسلاقهناهنعهللايضرباطخلانبرمع

الفداعالوغابريغرطضانمفهللاريغلهبلهأامو»ةيآلاةلمكتو۱۷۳مقرةيةرقبلاةروس(۱)

.٢ميحرروفغهللانإهيلعمثإ
.ءزجلااذهنم٢۲۳صهلةمجرتعجار(۲)

۱۸۹



اهنوطبيفتغلواماهل:يعهللالوسرلاقفاهنمبرشتوضايحلادرت
نكيملوللالدتسالاهجويقباممكليأ:ميبرلالاق«ربغاممكلو
.اسجناهرّوسناكلالالحاهمحل

نيتلقنمرثكأءاملاناكاذاامىلعلومحماذهنأبهنع(بيجأو)

دقورخاقيرطنمعهنعيورامهدیؤیوضايحلاظفلهيلادشريامك
اذاباودلاوعابسلانماهيوأياموةالفلايفنوكتيتلاضايحلانعلكس

محللاليلحتنيبةمزالملاتملساذااثبخلمتحيملنيتلقردقءاملاناك

لكةراهطىلا“”كلامبهذدقفالاوبهذملاوهامكرّوسلاةراهطو

.الٹماريزنخناکولوناويح

لاقعهنعةريرهيبأثيدحرهاظبميرحتلابنولئاقلا(لدتساو)
ملسمةياوريفومارحريطلانمبلخموعابسلانمبانيذلكلكأ
.مارحهلکافعابسلانمبانيذلك

(يودامیرواتکلارهاظشراتالداعرخهنيهنعبارز

نبرباجنعةديبعوبأ١٠٠هايملاماكحأيف٢٤۲بابدنسملايفبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا(١)

.هرکذو:لاقدیز

ةعبرألاةمئألادحأوقرجهلارادمامإلادبعوبأ«يريمحلايحبصألاكلامنبسنأنبكلام(۲)

هنيديفًابلصناكه۷۹٠ه۳٩ةنيدملايفهتافووهدلومةيكلاملابسنتهيلإوةنسلالهأدنع

هفتكاهلتعلخناًاطايسهبرضفيمابعلاروصنملامعرفعجىلاهبيشوكولملاوءارمألانعًاديعب
رادجلاىلادنتساوهلزنمديشرلادصقفىتؤويملعلالاقف.هثدحيفهيتايليسابعلاديشرلاهيلإهجوو

هلأسوهثدحفهيدينيبسلجفملعلالالجإهللالوسرلالجإنمنينمْوملاريمأايكلاملاقف
ءظعولايفةلاسرهلوءأطوملافنصفهبلمعلاىلعمهلمحيسانللًاباتکعضينأروصنملا

.ريثككلذريغوةيردقلاىلعدرلايفةلاسرولئاسملايفباتكو

ةفصو١٥بيذهتلابيذهتو١:4۳۹تايفولاو۷٠٠٠۳بهذملاجاييدلاعجار
٦:٦۳۱ةيلحو۲:۹۹ةوفصلا
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لوسرناةبلعثيبأقيرطنموريطلانمبلخميذلكوعابسلانمبان

.عابسلانمبانيذلكلكأنعىهنُهْْيَعهللا
ليلدبالالصألانعلدعيالوميرحتلايهنلالصأنألالدتسالاهجو

كلذميلستدعببيجأوميرحتلايفحيرصةريرهيباثيدحوفيك

ليلدنطابلاىلعلديملاذااميفهبذخويامنارهاظلانأبدرومواقي

الیلدةريرهيبأربخبىفكوهيلالدعحجرمنطابللدجونافهحجري
.لودعلل

هيلعمزللايفاضااهرصحلعجولوةيندمةرقبلاةيآنأب(بيجأو)
عمدحاوربخلليزنتلايفكلذبكتريالو؛مظنلابولسأنعجورخلا
دقوسابعنبايهنلايوارفاضيأوهخسنتفةيالالبقعقونوكينألامتحا
ىلعثيدحلالمحنايباحصلاناببيجاوءهتدئامىلععبضمحلدجو

دهتجملوأتمهنالمعبتيملهرهاظفالخىلعهلمحناومبتهرهاظ
ىلعثيدحلالمحياللدعيباحصلانأبدروهسفنلرظنيناهريغلو
.هلتلصحنئارقوأةربخنعالاهرهاظفالخ

هعبتيناهريغمزليملوهبنظنسحالاهدزيملكلذنأب(بيجأو)
نوتبثملامهوةيهاركلابنولئاقلالدتساوهلرهظامهلرهظيىتحهيلع

تايالارهاظنيببعمجلابهيلعباثمكرتلانُأنولوقيمهنأعمليلحتلل

ىلعاللدهولعجوليلحتلاتايالارهاظنماوذخأفسابعنباثیيدحو

'ةريرهيبأربخدنسيفاونعطوةيهاركلاىلعثيدحلالمح

رباجنعةديبعيأنعهدنسيفهللاهمحرعيبرلامامالاهاوردقفهيفنعطمالةريرهيبأثيدح)۱(

نمبانلاتاوذميرحتوهو هنملوألارطشلاةياورتءاجدقومهنعهللايضرةريرهيبأنع

=ضعبهّدعدقوثيدحلاةمئأاهجرخأمهنعهللايضرةباحصلانمةعامجةياورنمسعابسلا

۱١۱۹



نمعبضلا»لاقهنأكيمهنعحاضيالابحاصىوردقف(اضيأو)

هيلعيبنلانأانموقنمدوادوباومكاحلاىورو«ديصلا
لكۇيونسمشبكهيففمرحملاهباصأاذاف«ديصعبضلا»لاقمالسلا

نباةدئامىلعدجوهنأتبثدقو:حاضيألايثحمامهنعكلذيكح

امتیاردقو«؛بانلاتاوذنمعبضلانأيفولاکشاالوعبضمحلسابع

يهامنايهنلايفةروكذملاةلعلانألاهيلعاهريغلمحبجيفاهيفدرو

ناومكحتامهنيبةقرفتلایوعدوعبضلايفدجودقو«بلخملاوبانلا

هادعاملنومرحموهيفدراولاصيصختلابعبضللنوللحمةفئاطهيلابهذ

امنإصيصختلانأانلوةريرهيبأثيدحرهاظبوهلصأىلعيهنلالمحب
بجوانهامكهتلعترهظاذاامافقلعهلرهظتملاذاءيشلايفتبثي
نمهنوکیهوةرهاظانهصيصختلاةلعنابدروءاهيلعهادعاملمح

مرحملاىلعءازجلاهيفبجولهلثمعابسلانمهريغناكولفديصلا
امكءعابسلانمائيشلتقنمىلعءازجلابوجومزتلنناب:بيجاو
عبضلايفهبوجوىلعاسايقىلاعتهللاهمحرناهبنوبامامالاهبحرص
هللانوعبانههانررحاممملعفءامهنيبقرافلامدعوامهيفةلعلاداحتال

.ملعأهللاوطقفهوركمعابسلالكأنأىلاعت

يبأثيدحيفامىلاةراشالكالاةظفلبىتأ(عابسلللكألاهلوق)
مضبعبسعمجةلمهملارسكبعابسلاو›ينشخلاةبلعثيبآو«ةريره

صوصخلاوصاخثيدحلاوةماعاهنألتايآلارهاظنيبوهنيبيفانتالورتاوتملاليبقنمءاملعلا=
.0يتفملاةحامس٠.ملعأهللاورخأتوأمّدَقَتمومعلاىلعيضقي

لهأنم؛ثيدحلاظافحنميوغلنسحلاوبأينشخلايبطرقلاةبلعثنبمالسلادبعنبدمحموه(۱)

ریبکءةقثناكوءهملعرشتناو؛ثيدحلابلطيفًالوجتمةنس٢۲ماقأوقرشملاىلالحرةبطرق
هه٦۲۸ماعيفوتثيدحلاحرشيففيتاصتلعساف۽ءاضقلاىلعديرأ؛نأشلا
۳٦سبتقملاةوذجو۷٠٦ةاعولاةيغبو۲:٠٠۲ظافحلاةركذتعجار

۱۹۲



عمجيالنكلةدحوملاناكساةغلهيفولجرعمجلاجرکةدحوملا

يفاضيأاوفلتخاو:حاضيالايفلاقسلفأوسلفكلعفأىلعالااهيلع

:نورخالاقوعبسوهفمحللالكأاممهضعبلاقةمرحملاعابسلاسنج

هلسيلامريطلاعابسنمناكامبرو«يزابلاورقصلاوباقعلاكمحللا
بارغلاكوةجاجدلارفظكرفظهلامناوهلبلخمالرسنلاكبلخم
.ةمخرلاو

لوسرنألميرحتلايفةلخادتسيلهذهنا(لئاقلاقناف):لاق
ميرحتلابدصقلانكيمل(هلليق)بلاخملاتاوذمرحامناٍةّْيَعهللا
املعبانلاناكامكءريطلاعابسلملعبلخملاامناوبالاالوبلخملل

املميرحتلابدصقلاامناواهرثكالنوكيبلخملانالشحولاعابسل

هلوق).ةبلعثيبأوسابعنباثيدحىلاةراشا(دروىهنناوهلوق)
.هنيعبدحاوهبدوصقملاسيلذابطاخملكمعيلءاتلاحتفب(هتلمح

سئاسخلابانتجابدالاوءهقيرطىلعيأ(بدالاليبسىلعهلوق)
يأ(راتخاامهلوق)ديكأتللفاكلاةدايزب(لثمكهلوق)تاحابملانم

دمحمنبديعسنبدمحمديعسوبآوه(بهذملاماماهلوق)ىفطصا
بهذملاةاجنلعجهللانألبهذملامامإبهبقلامناو""يمدكلاديعسنبا

نباناکوالهبيفةكربنباةمالعللًابيرقناك يمدكلاديعسنبدمحمنبديعسنبدمحموه)۱(

نودقفيالةبراغملاةبلطلاناليقىتحاهريغونامعنمةبلطلاهدصقيكلذلوملعللاريهظةكرب
نولوعيهيلعوةيملعلاةلزنملابديعسيبالنوفرتعيءاملعلالكفملعلاةيحاننمامأوءهماقمنم
.٥,٦ةماقتسالاباتكةمدقمعجار.يرجهلاعبارلانرقلايفشاع

۱۹۳



انيديأرلابصنواعدبیواعدلالعجبعدبلاترهظامنيحهيدييلع

دشارویمومنبیسومهيلعجرخنيحكلامنبتلصلاناوأدعبكلذو
جرخف‹عامجالابماماذعمويتلصلاواماماادشارىسومبصتفرظنلانب
الءايشأعممتاخلاوةمكلااضيأمهلملسومهلهملسوةمامالاتيبنم
تبهذفمهرمأيفنوملسملاراتحافاهيلعمهعلطيملولءاهيلعنوعلطي

دشاروىسومهيلعجرخدقو‹عامجالابماماتلصلانأىلامهنمةفئاط

یسومنمنوأربيوتلصلانولوتيمهفامهعافدنعتلصلازجعفنييغاب
ماقوهلعقورذعبهسفنعلختلصلانأىلاةفئاطتبهذوكشارو

ىسومنأىلاةفئاطتبهذومعيمجلااولوتفنيملسملارمأبناخيشلا

رمامهلملسوعفاديملثيحغابتلصلاوجورخلابنايغابادشارو
عقاولالاكشاللفوقولاىلاةفئاطتبهذولكلاىلعنومقنيمهفةمامالا

نمةءاربواولوتنمةيالوىلعىرخألاىلوتتقرفلاهذهنمةدحاولكو
ضعبرهظىتحكلذىلعاولازيملفمعقاولالامتحالاكلذلاوئرب

تلصلااذكه:الئاقنامثعةيضقبىسومودشارةيضقساقفةعدتبملا

جراخلکو؛عامجالابماماىلعناجراخدشارویسوموعامجالابماما
الدشارویسومفهنمةءاربلاالاعسياللطبموهفعامجالابماماىلع

الاممهمزلأومهعسوامنيملسملاىلعقيضفءامهنمةءاربلاالاعسي
ارهظمهيلاايعادقحلابايدانممامالااذهماقفربيملنممءىربومهمزلي

.قرافلاعمسايقاذهنأبالئاقهيلعاعنشمولضملالالضل

مهفلاخنماوأطخونامثعةيضقىلعاوعمجأنيملسملانا(هنايب)
دمحمةمالناكاموثلتقىلعاوعمجأوهنماوئربوهوعلخوكلذيف

ملو؛كلذبمهليبلاةداهشبلالضىلععمتجتنأعهللالوسر
اوكتينأنيملسمللاشاحودشاروىسومةيضقيفاذهنمائيشاولعفي
مهوفيكف«؛قحلامكحباهيفموكحمريغاهيفلوخدلاباولتبانيدةيضق

تمزلأتنأناعدتبملااذهل(لاقيو)؟اضعبمهضعبكلذىلعنولوتي

فلسلاعيمجنمةءاربلاكمزلدشاروىسومنمربيملنممةءاربلا
۱۹



تبوصنافهبتمکحامبمهنمدحأمكحيملذاامهدعبنميضاملا

ملنمماربيملهناثيحنمهتئطختكمزلهتءاربىلعامهنمءىربتملا

منمهجانمامذااعيمجفلسلاكلواليلضتاذهىلعبترتيمثار

هيلعمزليفهبتمکحاميمكاحدحأمهنماموةيضقلاكلتنمجان

.هبذكتةنسلاولالضىلعكَمدمحمةماعامتجا

نيملسملانمنوكينألامتحالملسمريغموزللااذهنا(لاقيال)

انأل)هعمقحلانوكيفاهنمملاشوهفالصأةيضقلاكلتهغلبتملنم
قحلأنيذلانيملسملانأهنايبليلدريغنعءىشانلامتحااذهنا(لوقن
ةنكمألاكلتيفةيضقلاكلتترشتناوةصوصخمةنكمأيفمهيديأيف
نألامتحاكرهاظلافالخناكمالاكلذفهغلبتملادحأنانكمأناو

ناکناووهفةعهللالوسردمحمةوعدهغلبتملمداينبنمادحأ
دمحبتلحمضافاذهدوجوكلذكفهبهبمکحیالنكلهدوجوالمتحم

رخاليلدوهف؛مهنمدحأاننامزبقبيملواهلهأضرقنامثةعدبلاكلتهللا

رمأهللانالوقحبهللمئاقنمولختالضرالانالهيلعمهامنالطبىلع
عماونوكوهللااوقتااونمآنيذلااهيأي»هلوقبنيقداصلاعمنوكلاب
نوكلابانرمأيفأاولحمضااملنوقداصلامهكعلواناكولف.‹«نيقداصلا

قوفجاجتحالااوطسبوماقملااذهيفاولاطأدقلو؟..هلدوجوالنمعم

مهامءافيتساءاشنمفيناصتهيفاوفنصو«فيلاتكلذيفاوفلأومارملا
رکبيباخيشللءادنهالاباتكومامالاكلذلةماقتسالاىلعفقيلفهيلع

ةكربنبدمحميبأماماللةنزاوملاباتكو«يدنكلاهللادبعنبدمحأ
عم؛سيمخنبتلصلارثْوملايبأماماللثادحالاوتافصلاباتكو
.ةديفمريسوةديدعلئاسر
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الدعألانفرعنملنإفلخلاور

(المعننأًاشنامبزئاجله

مدعياذيفيرحتلااذاالوأر
(ملعينمابجاوريشتسنوُ

تضراعتاذااميفاوفلتخامهناملعا(خلانفرعنملنافلخلاوهلوق)

فقوتاهيلعبجي:ليفحجراىلعردقيماودهتجملاىلعةلدال

هدصوءيشلانيبخلابابنم.هال‹مهصعبهدعبتساو٠هبلمعيف

ىلاعتهللاهمحر2”يخامشلاردبلا۳ةرافكلالاصخكهنابهنعبيجاو

هنمفرعاوهنمكلذيفرظانيناهيلعليقوةكربنبامالكرهاظوهو
ملهريغلوقلابالدسمیلاعتهللاهمحريليلخلاققحملاهدعبتساوهيف

.هكرتوهذخأيفرييختلاهلنوكيفاملعهدزي

هسفنبهفرعيفليلدلاملاعلاهلرهظينأامإهنالديعببسيلهنإلوقأو

دحأملاعلاكلذهلححصينأامإومارامبلمعلاذعيحهيلعبجي

طابنتسالاىلعةردقلامدعدنعديلقتلاو«هريغلادلقمنوکیفبهاذملا

فيعضلاهلثموتدئافترهظفبجاولمعلاىلاجيتحااذاحيجرتلاو
رهتشانمدلفيناهيلعبجيهنافءالصاليلدحيجرتىلعردقيمليذلا

هفقوأامكهنيعبدحأىلعافوقومديلقتلاسيلولضفلاوةلادعلاوملعلاب
ايباحصناکولومهريغلهوروجيملوءةعبرالاةمئالاىلعةعةعامحلاءالوه

اهانعمهةيربربةملك٠ِءافيس٠ةملكويخامشلاوافیسنبرماعنبيلعنبماعیکاسهناهج)\(

بسنتوةينايرلاصرايفعفتةعفترمةوبروهوخامشلبجىلاهبسنيخامشلاةملكوءيضمل۱

باضيالاباتكةمدقممجار.بتكلانمريثكلافنصوفلآيخامشلاةرسااهيلا
بَ.LCم:سس
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ملمهريغبهاذموةطوبضمةنودمءالوهبهاذمنابكلذيفاولتعاو
:هلوقبةرهوجلايفراشأىنعملااذهىلاوطبضلااذهطبضت

مهفيظفلبموقلاىوراذك

مهريغديلقتيفمهضعبصخرومهنمروهمجلادنعروهشملاوهاذه
:هلوقبزجارلاراشأكلذىلاوىوتفلانودلمعلايف

هفبرألاريغديلقتزئاجو

هعساذهيفوءاتفاريغيف

ريغىفهريغدلقينأهلزوجيلهةيضقىفاملاعفيعضلادلقاذاف

همحرردبلادنعراتخملاوهولوألاامهحصأنالوق؟المأةيضقلاكلت
هبيتفيناهللهءيشيفملاعلادلقاذافيعضلايفاوفلتخاو«ىلاعتهللا

ليقوملاعلادوجودنعهلليقفةصاخلمعلاىلعكلذروصقمماهريغل
زوجيالليقوهمدعوهدوجودنعينعأاقلطمهلزئاجليقوهمدعدنع
بوصو.ال:ليقوزئاج:ليقفلوضفملاديلقتىفاضيأاوفلتخاواقلطم

لضافلاةباحصلاىفنابالدتسمىلاعتهللاهمحرىخامشلاردبلالوالا

اوفلتخاوءدحأىلعراكناالوعيمجلانمىوتفلاتحصولوضفملاو
ححصو٠يئابجلاهعنمفهيلاعجريدهتجمنعنامزلاولخزاوجيفاضيا
.زاوجلاردبلا

يفمالكلاءاملعسيئروةلزتعملاةمئأنم:يلعوبآيئابجلامالسنبباهولادبعنبدمحموه(۱)

نم)ىبجىلاهتسسنبهذملايفاهبدرفناءاراوتالاقمهل٠ةيئابجلا٠ةفئاطلاةبسنهيلإوهرصع

يفونيرعشالاهيلعدر؛لوطملفاح«ریسفت٠هلیبجبنفدوةرصبلايفرهتشا(ةرصبلایرف

ھه۲۳ماع

١:٢٠۲بابللاو١٠:١۲٠ةياهنلاوةيادبلاو١:٠۸٤نايعالاتايفوور۲:٢٢٣۳يزيرقملاعجار

٢۲۷س٦:۲۷۰ةيمالسأالافراعملاةرئادرظناو۲:٢۳ةداعسلاحاتفمو

۱۹۷



ىلعفليلدالبريغلالوقلوبقوه:ديلقتلاتايلكلايفلاق(هيبت)
الواديلقتنوكيهلثمدهتجملالوقلوبقوهلثميماعلالوقلوبقاذه

يتفملالوقيضاقلالوقلوبقومالسلاوةالصلاهيلعيبنلالوقلوبقنوكي
ةعيبنلالوققيدصتوةزجعملانمليلدلامايقلاديلقتلدعلالوقو

ةلادعلابملعلاوءهقدصبنظلابجوييتفملالوقىلاسانلاعوجرو
لكلانوكياذهىلعفهيفداقتعاللريغلالوقلوبقديلقتلاليقوكلذك

اهنمدحاولكرايتخاوةداضتمنايدالاناللطابنيدتملكديلقتواديلقت

ناميايففلتخاوءهلثمباضراعمنوکيف؛حجرمالبحیجرتليلدالب

لباللاقثٿیيحةلزتعملانم(مشاهيبالافالحهريیغو١يرعشالا

هيلعمالكلانمفرطمدقتدقو."يهتنا.لالدتسالانمناميالاةحصل

:مظانلالوقدنع

بهذمسسوم؛يرعشألاىموميبأيباحصلالسننمنسحلاوبأقاحسإنبليعامسإنبيلع(۱)
بهذمىقلتوه٠٠۲ماعةرصبلايفدلونيدهتجملانيملكتملاةمئالانمناكةرعاشالا

هتافنصمتغلبليفه٢٤۳۲ماعدادغببيفوتومهفالخبرهاجوعجرمثمهيفمدقتوةلزتعملا
ةنايدلالوصأيفةنابالاو«نييمالسالاتالاقم»و«قيدسصلاةمامإ٠اهنمباتكةئامثالث
كلذريغوماكحألاوءامسألاولامعألاقلخويدناورلانباىلعدرلاونيدحلملاتالاقمو

.ریٹک
ةيادبلاوةياهنلاو١:٢۳۲ناكلخنباو۲:٢٥۳يزيرقملاو۲:٢٢٥۲ةيعفاشلاتاقبطعجار

۲:٢۲۱ةيمالسألافراعملاةرئادو١۷

نممالكلاملاعنامثعىلومنبنابأءانبأنميئابجلاباهولادبعنبدمحمنبمالسلادبعوه(۲)
هلو«مشاهيبأههتينكىلاةبسن«ةيمشهبلا٠تيمسةقرفهتعبتواهبدرفناءاراهلةلزتعملارابك

ه۳۲۱ماعيفوتهقفلالوصأيفءةدعلا٠و«ملاعلاةركذت٠وهقفلايفلماشلايفتافنصم
لادتعالانازيمو١٠:١۱۷ةياهنلاوةيادبلاو١:۳۹۲نايعألاتايفوو۲:٢٤۳يزيرقملاعجار

.مهبهذمىلعبتكلافنصموةلزتعملاخيشمشاهوبأهيفو١٠:٥٠دادغبخيراتو۲١

.۲:۹۰۱٩تايلكلاعجار)۳(

۱۹۸



ناسناللبرعب4زال

اذاهلوق)زئاجريغوأيأ(الوهلوق)زئاجلعاف(المعننأهلوق)
هلوقو)لمعلابىلوألاوهامبلطيرحتلاوةأجافمللاذا(خلايرحتلا
نالاذهركذيفةدئافال(لاقيال)دجوياليألوعفمللءانبلاب(مدعي

انال)راركتضحموهفالدعألانفرعنملناهلوقبهنعلصاحءانغتسالا
‹ليلدنعاشنتةفرعملافةفرعملاةبترنوديرحتلاةبترنا(لوقن

هامسيذلاوهوهراهظاىلعردقيليلدالبنظدرجموهامنايرحتلاو
ردقيالدهتجملانهذيفحدقنيليلدهنأبهفرعوناسحتسالابمهضعب
هبذخالاهيلعبجودهتجمللاذهلثملصحاذافءهنعريبعتلاىلع

الفىوتفلااماولمعلايفاذهءهنمىلوأهريغىريىتحهيلعليوعتلاو
ريغنعِءيشانرحتواناسحتساهنابهربخينأالاهريغهبيتفينأزوجي

اليلدفرعيملفةلبقلاهيلعتيمعلجرتايسحلانملاثماذهلوءليلد

ناهيلعبجيةصوصخمةهجيفاهنوكحيجرتهنهذيفعقوواهيلع
نابهفرعينأالارخااريحتماهيلادشرينأهلسيلوةهجلاكلتىلايلصي

نالءيلاسرازاجمىنعملااذهىلعيرحتلاقالطايفوءاهلرحتكلذ

ةقالعلافبولطملاىلعقلطافلمعلايفىلوالاوهامبلطيرحتلالصأ
.موزللاامهنيب

هترشتساواذكيفهترواش:حابصملايفلاق(ريشتسنوأهلوق)

ةحلصملانمهيفهدنعامينارأاذكبيلعراشأفهيفهيأرىرالهتعجار

.یھتن
ظفلنمةذوخاملاةردقملاةروشملاىنعمنملاح(ابجاوهلوق)

لوقتوأانيلعابجاوهنوکلاحيأابجاوكلذلعفنوأهريدقتريشتسن

ءاتلاتفذحفةبجاوةراشتساريشتسنوأهريدقتفوذحمردصملةفص

هلجاللوعفملةفصلوقتنأكلونئاجلعافلامسانماهفذحو
.كلذلجاليأابجاوامكحريشتسنوأهريدقتفوذحم

۱۹۹



١لمهىوتفلايفملاعلاًاطخور
(لمعيذللنامضلاورزولاو

دضنيتحتفبزومهمًاطخلاو:.حابصملايفلاق(ملاعلاًاطخوهلوق)
)ةديبعوبألاق۽ءىطخموهفًاطخانممساوهودميورصقيو«باوصلا
دمعريغىلعبنذينملدحاوىنعمبًاطخأوملعبابنمًاطخءىطخ
دماعريغواناکادماعِءيشلکيفًاطخأون.بدلايفءىطخهريغلاقو

اميبسنألاوهةديبعويأهلاقامنأيفلاكشاالوهيفلاطأامرخآىلا

يفعوقولاامهنمالكنال‹نيفدارتمةلزلاوًاطخلانوكيفهيلعو‹تیبلاىف

ناثيحنمقلطمصوصخومومعامهنيبمعنكصقريغنمبنأذلا
ليلدبريغصلاىلعالاةلزلاقلطتالوريبكلاوريغصلاىلعقلطيًاطخل
.مالسلامهيلعءايبنألاكنيموصعملانماهعوقواوححصمهنأ

اميملاعنمنوكينأامإروكذملاىنعملاب"ًاطخل١نأ(ملعار

يأنيدلايفًاطخنوكينأامافلکیلعو«هلهجامیفلاهاجنموأدملع
عفالخلامسيامهبدارملاونيدلاريغيفوأهفالخزوجيالامين

الوأريغلللامفالتاهبقلعتينأامإهيفًاطخملاكلذولخيالفاضيالك
نم.ًاطخلامقوناف«نينئايفةعبرأبرضنمةلصاحةينامثماسقالاف

همدقتساةرصبلابهتافووهدلومةغللاومعلاةمئأنم.يوحللاةديبعويأيرصبلاىنلملانبرمعموه(۱)

ضرألايفنكيملظحاجلالاقهبتكنمءايشأهيلعًارقوه۱۸۸ماعدادغبىلادیشرلانوراه
ريرجصئاقناهنمفلم٠٠۲وحنهلثيدحلاظافحنمايضابأناكوتنممولعلاعيسجببلعا

.۲:١٠٠نايعألاتايفوعجارنارقلازاجمو.قدزرفلاو

كلذوةهجلانعلودعلاوهليقوةعرسبلوزيالثيحبقحللةداضملاةروصلاتوبث:ًاطخلا)۲(

.ًاطخأهللاقيهريغهمقفتاوايشدارأنمنأرمألاةلمجو.برضأ

YY...



دنعسدسلامالاٹیروتکيعطقليلدهبدرويذلاوهونيدلايفملاعلا

الفثلثلااهللاقفهناسلتلزوكلذىلادصقفةوخالاوأدالوالادوجو

لطابلاكلذلبقيذلاىلعنامضلاومثالاامناوء؛نامضالوهيلعمثا

لوقنسحأامواهيلعباثمهتباصاوهنععوفرمملاعلاًاطخنألهبلمعو
:يغياصلا

هاوذملاعلاةلزو
هالواامو4ہک4عوفرم

مثاالونامضالوهيفرذعلابىلوأوهفنيدلاريغيفهأطخناكناو
هللاناولیرتالافنماقمماقملانالاهبلمعوهاوتلبقنمىلع

هفلاخناوهيلاهنمدصقىلعهبلوقينأهلحصيهنأليلدلابكلذهلرهظأ
نمملاعلالثمهيلعىلاعتهللالاوضركيعسوبامامالالعجوفلاحنم

اذاءاهتلداباهفرعيملناواهلقنىلعةردقاذاهلاطباضراثاللاظفاحناك
هيلعميغالىلجسايقوهوهريغىلاهناسلتاطخافهظفحيءيشلدصق

فالتاهب؟..قلعتينأامافيأرلاوأنيدلايفلهاجلانماطخلاعقوناو

لاهجلانمنوكينأامإولخيالفهبقلعتنافقلعتيالوأريغلالام

ناق«ماوعلادنعاهبنيموسوملالاهجلانموأةفرعملامدعبنيروهشملا
دلامدعحيحصلانيلوقىلعهنیمضصتيففلتخادقفلوالاناک ۱۔بمضتل

ىلعكلذناامكاعمهيلعرزولاونامضلافيناثلاناكناوءةبوتلاموزلو

ههاباعفلابصاصتخالاوزاجملانمءاونوهو.هانعملهنمضتلاهريغقومظلءاقيا:نيمضتلا(١) َتس4سمىرتب- 4

يفوتاومسلايفهللاوهو٠:ىلاعتهلوقريسفتيفينازاتفتلالاقًاضيأمسالايفيرجي

هنمضيذلايفصولاىصملابقلعتموهلبةفصالامساهنوکلهللاةظفلبهقلعتزوجيالمضرالا

فرحلايفهنايرجودوجلاىنعمنيمضتىلع(يطنممتاحوه)كلوقيفامك(هللا)مسا

مزلكلذلوةيطرشلا(نإ)ىتعمنمضتام»نإفءةيانمخسننام٠:ىلاعتهلوقيفامك
.لعفلامزج



ءيشالفريغلالاملفالتاهبقلعتيالاممناكناوءاضيأهنملباقلا

.هنملباقلاويتفملاىلعرزولاىوس

وهامناملاعلانععوفرملاًاطخلانأتفرعدق(:لوألاتاهيبتت)
نمهلكلذنأاناظهفالخبىتفافيعطقلاملعاذاامهبجرخف«ناسللاةلز

هيلعنافقحللفلاخملامهليوأتيفلالضلاةمئأًاطخكءليوأتلاقيرط

يعطقلابفراعريغناكاذااماضيأجرخوهيلعنامضالومئالاكلذب

تحتلحدناواذهوءاعامحاقحلافلاخياميفعقوفباوصلایرحتف

يففالخلاوهيلعمثالابلوقلايفلوالاكوهوهيلعهبنينأيبننيلهاجلا

.همدعلعیلاعتهللاناوضرمامالاححصهيلعنامضلابوجو

ربکتساورصافهاطخهفرعوةرضحلابنمههبنفلزاذا:(يناثلا)

ىلعتامىتحاهرديملوهتلزلهبنيملوملاعلالزاذا:(ثلاثلا)
.ىلاعتهللادنعاملاسكلذباروذعمناككلذ

هنعمفرياهيفلازوهوهاوتفلوبقىلعربجأاذاملاعلايف:(عبارلا)

.مكحلاكدئنیحهنالنامضلاهيلعقلعتيومثالا

ليلدبهيلعذخاويملهنأىنعمبكرتيأ(لمهىوتفلايفذهلوق)

هلوقةرابعبوانأطحأوأانيسنناانذخاوتالانبر١ىلاعتهلوقةراشا
£ء££.اا

هاطخنأهنمدافتسيوثيدحلا0«نايسنلاواطخلايتمانععفر۱

٢۲۸مقرةيأةرقبلاةروس()

لاقءاطعنعيعازوالاورمعيبآثيدحنمهحيحصيفنابحنباوءهننسيفةجامنبايور()
نبانعريمعنبديبعنعءاطعنعنابحنباويناربطلالاقوسابعنبانعهتياوريفةجامنبا
.هرکذوسهعسهللالوسرلاق:لاقسابع
=ركبوياانثدحميهاريانبملسمانثدحيباانثدحمتاحيبانبالاقوخاقيرطنميوردقو

Y.٢



الاهنإف«ىوتفلاكسیلوهتلاقمىلعربجأهنالهنععوفرمريغمكحلايف
لتاقلاکاضياعوفرمهناف‹مثالايفالنامضلايفكلذكوهواهيلعمربج

ةلقاعلاىلعمكحلايفمكاحلاًاطخنوكيالنكلمثأيالونمضيًاطخ

هنعهيدؤينيملسملالامتيبىفوهامناوءلتقلاىفاطخلافالخب

ىلعردقيالوناكوألامتيبنيملسمللنكيملنافهقدصاذامامالا
ناكولوهيفاطخاامهنعمرغيفةاكزلانمذخاينأهلناكهنمذحالا
نمدافتسياذكةاكزلامهلنيذلافانصالادحأمهونيمراغلانمهنالاينغ
.باوصلارهاظوهوةماقتسالايفهيلعهللاناوضرمامالامالك

اميفءىطخملامكاحلاىلعنامضلاتوبثنيعتي(:لوألاناهيبنت)
بجوحصناامافهلمكحيذلاىلعهبموكحملاقحلاحصيملاذا

.هلامنمذخۇيفهلموكحملاىلع

ريغناكاذااميفهئطخبنمضيامنامكاحلااذهنا:(يناثلا)

ضعبدنعهيلعنامضالفهلالحتسمناکاذاامافهبمکحامیفلحتسم

هفرعتسامكهللابذايعلاوكالهلاومثألاهيلعامناوادمعوأًاطخكلذناك
.باتكلارخايف

فلتملالاملامازلايأ(نامضلاوهلوق)مثالايأ(رزولاوهلوق)

امهفنونهيفسيلمضلاوةيلصأنامضلانوننالقاقتشالاةهجنم

ماللافلمعيذلاىلعيألمع(يذللهلوق)ىهتناناتفلتخمناتدام

.ىلعىنعمب

نايسنلاوإطخلانعيتمألزواجتهللانإ:لاقعسيبنلانعءادردلامانعرهشنعيلذهلا=

نإانذخاوتالانبر»انارقكلذبًارقتامألجألاقفنسحللكلذتركذفركبوبألاقةاركتسالاو

.«اناطخأوأانيسن



الھجوأًاملعءىطخملاىوتفبلماعلامکح

هيلعهنالطبىفخناو)
(هيلاىتأالمجمبوللاف

هبعامسلاةجحاممناكنار

(هبنتلفاربعمدجيملو

ىلادئاعريمضلاوءهنالطبهيلعرتتسايأ(هنالطبىفخناوهلوق)
..ءطخملایوتفبلماعلا

؟..فرعيالوأاهنالطبفرعينأامإولخيالاهبلماعلانا(ملعا)

نمهيجنيالىلاعتهّللابذايعلاوكلاهوهفهبلمعفاهنالطبفرعيناكناف
كالتولختالفاهنالطبفرعيالناكناوةنيببهنمةبوتلاالاكالهلاكلذ

عامسلاةجحالاهبموقتالاممنوكتنأامااهنالنيرمأدحأنمىوتفلا
هبموقتاممنوكتنأامإوجورفلاوءامدلارومأكلقعلاهكرديالامميأ
اهللباقلافيناثلانمتناكنافءىلاعتهللادوجوةفرعمكلقعلاةجح

الفلوألامتناكناو«هنیعبهنمهتبوتبالا:هکالهنموجنيالوكلاه

امإوءامارحوالالحهنيديفهللنأملعينأامإهنانيرمآدحأنمولخي

‹؛ملاسوهفءاملعلارصاعنملروصتيداكيالويناثلاناكنافملعيالنأ
هيلعارمتسملمعلاكلذىلعاميقمنوكينأامإولخيالفلوالاناكناو
يناثلاناكنافهيلعميقمريغنوکينأامإولامواجرفباکتراک

دقفلوالاناكناوءهنيعبهيلادتهيملاذاةلمجلايفهنعةبوتلاهئزجتف

دتهيملاذاهئزجتةلمجلايفةبوتلانأىلامهضعببهذهيففلتخا

٤۰



امعلاوسلاوقحلافلاخامعيمجنعةبوتلاادقتعمناكوهنعلاؤسلل

بهذوهنعلاّوسللدتهيملوالثم‹نيربعملادجوولولاّوسلاهيفومزلي
اذهومهمدعدنعهرذعىلاونيربعملادوجودنعهرذعمدعىلانورخا

هللاناوضرماماللاقافومظانلاىشمهيلعوروهمجلادنعروهشملاوه

.هربتعميفلوالابهذملاىلابهذوهتماقتسايفهيلعىلاعت

نمِءيشيفهلمكحاللقعلاناانبهذمنايبمدقتدق(هيبنت)

ةفرعملقيرطلقعلاو؛عرشلاوهكلذبمكاحلاامناوءةيعرشلاماكحألا

هجحبانربعاذافرخألاضعبلاةفرعملقيرطًاضيأعمسلانأامكاهضعب

هبمكاحلقعلانأالهتفرعمىلإاقيرطلقعلانوكيامهباندارمفلقعلا

:لامكلاجرادميفانلو

لمعلامازلادابعلاهفيلكت

لشقغقعدقواغلابداقتعالاو

هلفيلكتلاةجحمايقدعب
هلقعاميفلشقعلابوأعمسلاب.

عراشلامےيكحلناقيرطامه

عناصلاتوبثكاردالشعلل

دنعهلصابدسفاذالطبردصمةدحوملامضب(هنالطبهلوق)خلا

امكةيعفاشلاوروهمجلادنعامهدحابواعمهمصووهلصابو‹؛ةيفنحلا

ةبوتلافيرعتيتايسوعلقاوعجراذاباتردصم(بوتلافهلوق)مدقت
.ىلاعتهللاءاشناهلحميفةيعرشلا

یتهلوق)بوتلانملاحلیصفتريغنماعمتجميأ(المجمهلوق)
عافتناللطرش(خلااممناكناهلوق)هلمشوهيلعبحسنايأ(هيلا
هيفيأ(هبعامسلاةجحهلوق)هيلععمتجملاوهامكةيلامجالاةبوتلاب

Y.o



لاقاذكهيفروظنملاءيشلاةقيقحرظانللاهبلصحياميهةجحلاو

رظنءاوسةجحاهسفنبتناكتماقاذاةجحلانالنسحوهو«مهضعب

بصعلايفةعدومةوقوهوعمسلاىنعمبعامسلاواهيفرظنلانع

رخاديقوهوهيلالوصولاعطتسيملوأيأ(اربعمدجيملوهلوق)
اممتفرعدقو«روهمجلابهذموهامكاضيأةيلامجالاةبوتلابعافتنالل
اماوبنذلاىلعمايقلامدعدنعهعفتتامناطرشلااذهبةبوتلاهذهنأمدقت
.روهمجلادنعهيلادتهيملناوهلةبوتالفهيلعميقملا

ماتتخانسحوتيبللةلمكتظاقيتسالاوهوهابتنالابرمأ(هبتنتلفهلوق)

نأدعبذيملتللخيشلالوقكهلهلصفنأدعبهلهبتنينأهرمأثيحبابلل

اهلعجدقوتفرعامكةيلصأهؤاهوكلذوحنوأظفحامهفأهلنيب

هيلعمزليفريمضلاءاهبلوصوملوألايورلانأليلدبهيورلالصومظانل

:هلوقکمهنعريثكالصوةيلصالاءاهلاينعياهعوقو:ينج

اهرادجيفءابلغةقيدحاهراکواعئاطاهيفتيطعأ

اهرافادبعوىشنأاسرفو

يفوتولصوملابدلورعشهلوءوحنلاوبدألاةمئأنمحتفلاوبأ؛يلصوملاينجنبنامثعوه(۱)
يدزألادهفنبناميلسلًايمورًاكولممهوبأناكوًاماع١٠وحننعه۳۹۲ماعدادغبب

ذاوشيفويبنتملاناويدحرشو«ءارعشلانمهماىلابسننميفةلاسرهفيناصتنميلصوملا
.ريثككلذريغوةعانصلارسو؛تاءارقلا

تارذشو۲:۳۰۳ةغللاباداو١:۳۱۳ناكلخنياو٥:١٠٢۳بيرألاداشرإعجار
٢۲۹يديهمتلاسرهفلاو١:١٠٠ةداعسلاحاتفمو۲٠

٢۲



يفريمضلاءاهواهرافواهراكيفةيلصألاءاهلانيبزجارلاعمجدقف
:هتصالخيفكلامنبامامالاامهنيبعمجدقومعناهرادج

هبتنافهولمعتساكاذسکعبهبقحلملاوينامنونو

ةيبرعلامولعيفةمئألادحأنيدلالامجلادبعوبأينايجلايئاطلاكلامنبهللادبعنبدمحموه(۱)
ةيفلألاهبتكرهشأه۷۲٠ماعاهيفيفوتفقشمدىلالقتناو«سلدنألاب٠٠٠٠ماعنايجيفدلو
وحنيفةزوجراةيفاشلاةيفاكلاوبرعلاناسلةفرعميفبرضلاو٠دئاوفلاليهست٠#هلووحنلايف

.ريثككلذريغوتيبفالاةثالث

440£س١:٢٤4۳بيطلاخفنو١٤٠بتكلانئازخو۲:۲۲۷تاوفو۳٥ةاعولاةيغبعجار

١:۲۷۲ةيمالسألافراعملاةرئاديفبنشنبدمحمو٥٢۸يكبسلاتاقبطو

Y.۷



عبارلابابلا

لوألانكرلانم
(خلالهجلايفر

مالكلامتيهبوعسيالاموءهلهجعسياميفولهجلايفعبارلابابلا)
يفوملعلاضيقن:ةغللهجلا(ىلاعتهللاءاشنالوألانكرلاىلع
هناشنمامعالصأءيشلابملعلامدعوهوطيسب:نامسقحالطصالا

ىلعءيشلاداقتعاوهوبكرمو«هلاببرطخيملوهروصتيملثيحبملعلا
همازلتسالابکرميمسامناو:يروجابلالاقعقاولايفهيلعوهامفالخ

:ليقكلذيفولهاجهنابهلهجوءيشلابهلهجنيلهج

لهاجكنابردنملوتلهج:

يردتالكنابيردتنابيلنمو

هيفوروهشملاوهطيسبلالهجلادحنمرمامناملعأ(هيبنت)ىهتنا

اذهىلعوءهتئيهفالخىلعمولعملاروصتوهومهضعبلرخادح
اذهىلعوالصأالهجىمسيالالصادوصقملابملعلاءافتناففيرعتلا
لهجعسيالاولاقثيحةمئالامالكهنعهللايضرمامالالمحىنعملا

قاثيملاضقنوأاهبملعلاةجحهيلعتماقنمىلعوههلمحفةلمجلا
لاقوءاهبلهاجريغهلابباهملعرطخيملنملعجوهيلعهللاهذخايذلا

ةاروتلايفلزنولو:لاقىنعملااذهىلعالامهمالکلیواتحصيال
حيحصيفكلذىلعالاهلمححصامكلذكالمجمنارقلاوليجنالاو

Y.۸



كلتةرابعو:”ينانبلالاق١يكمنباةديصقنمناذوخأمطيسبلا
:ةدصصقلا

هتمتتنمديقلااذهفظفحاف

بكرملالهجلاوطيسبلالهجلانيبقرفلانوكيففيرعتلااذهىلعو

وهفهروصتبمزجيملوهتئيهفالخىلعءيشلاروصتنافمزجلاسفنوه
داقتعالافاذهىلعو«بكرملالهجلاوهفهبمزجناوطيسبلالهجلا

امإبكرملاوطيسبلانمدحاولكوبكرملهجقباطملاريغلامزاجلا
يلمعلاوأيداقتعالااهريسفتنمءيشيفوأةلمجلايفنوكينأ

هللاقيقشمدلهآنمةقرهيفرعشهلبيدأنيدلاءاهبيشرقلادمحمنبيكمنبدمحموه)ا(

.هرعشنمتاراتخمهیلو۲٦تايفولاتاوفعجارھه10۷ماعيفوت٩ةيجاجدلانبا0

يفهلهترهشتلعوفوصتسافنمهلصأيطابرلايسافلاينانبلاهللادبعنبدمحمنبركبوبأوه)۲(

تاحوتفلاو(كولملاللمىلاكولسلا)ةامسملاهلئاسراهنماباتكنيتسنمرثكافوصتلا
ةيرصملابتكلارادباشابروميتتاركذمعجار.كلامنبهيفلأحرشبكلامملاهفحتو./ةيسدقلا

.۳۰۱۹مقر



يفوأهلسرةفرعميفوأىلاعتهللاةفرعميفنوكينأامإ(يداقتعالاو)

ءاضقلايفوأهديعويفوأهدعويفوأهبتكةفرعميفوأهتكئالمةفرعم

امإاهبلهجلاوءةرشعهذهففوقولاوأةءاربلاوةيالولايفواردقلاو

نورشعلهجللاهنملصحيلهجلايمسقيفاهبرضبفبكرموأطيسب
وأتابورشملاوأتالوكاملايفنوكينأامإ(يلمعلاو)امسق

كلذنمءيشلعافيفوأيلحوأءاسكنمتاسوبلملاوأتاحوكنملا

امإحوكتنملاوبورشملاولوكأملايهولوألاةثالثلانمدحاولكو
امإومالاحاكنوءهنيعلةمرحلانانيلئاقلادنعرمخلاوةتيملاكهنيعلمارح

امرحامنانيلوالانافءةكرشملاحاكنوهئاموريغلالامكهريغلمارح

ماسقأةتسكلتفاهكرشلتمرحامنافةكرشملاامأوريغللاكلمامهنوكل

.امسقرشعانااهبهللصحتفلهجلايمسقيفةبورضم

اعمءاسنلاولاجرلاىلعمرحامىلااضيأمسقنيف(سوبلملاامأو)

ءاسنلانودلاجرلابهميرحتصتخاامىلاوهنذاالبهتنیزوريغلاءاسكك

لصحيلهجلايمسقيفامهبرضبونامسقامهفريرحلاوبهذلاك
.ماسقأةعبرأاهنملهجلل

الحتسمنوكينأامافتامرحملاتايلمعلانمءيشل(لعافلاامأو)

ماسقأةعبرأاهنمهللصحيلهجلايمسقةيفامهبرضبوءاكهتنموأاهلعفل
ةلمجنميقب.امسقنوعبرألهجلاماسقأنمانهركذامعومجمق
لهجلاوابكرموأاطيسباهيفنوكينأاموهوتاللحملابلهجلاماسقألا

هتحاباصتختنأامإوالثمدوعلاكلكللاحابمنوكينأامإوهوبيطلاب

ةتسهذهفبكرموأطيسبامإامهبلهجلاو«نارفعزلابيلطلاكءاسنلاب
نملهجلايقبءامسقنوعبرأوةتسذئيحماسقالاعومجمفرمامقوف
نأامإ‹موصلاوةالصلاكةتقومنوكتنأامإيهوضئارفلابتايلمعلا
هذهفاضيأبكرموأطيسبامإامهبلهجلاوةاکزلاکةتقومريغنوكت
طيسبلالهجللامسقنوسمخذئنيحعومجملافلوألاقوفماسقأةعبرأ
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نأامإهنأاببكرملاصتخينكلكلذكبكرمللو«؛نورشعوةسمخاهنم

يفنورشعلاوةسمخلاهماسقأبرضتفعساوريغوألهجلاعساونوكي

ةسمخطيسبلاماسقأونيسمخبكرملاماسقأنوكتفنيمسقلانيذه

.امسقلوعبسوةسمخذئنيح١عومجملافنیرشعو

هيفميرختلاةلعملعتملومرحاموههنيعلمرحملابدارملا(هيبنت)

.سجرهنافةيآلارهاظلاهتساجنلتمرحامناءايشألاهذهنألئاسرلا

لحةلعلاكلتتعفترااذاةلعلجالمرحاموهفهريغلمارحلا(امأو)

تمرحامناوةنسلاصنبراكساللمارحهنافاندنعرمخلاكءيشلاكلذ

.اهراكسالرمخلا

وأةبرشألانمللحمباهراكسالاحرمخلاتجزماذا(هيبنت)

اذاو؛كلذكيهوهتطلاخومارحيهوهيلعتدرواهنالهتمرحةمعطألا

ملناوىلوأعيمجلاىلعةمرحلابيلغتفهريغكرتبالامرحملاكرترذعت

.ةليحباهركسعفرجلوعاذاامفالخبىرحترذعتي

ًالهجهلسروهبتكوهتكئالموللابلهجلاىلعاهلامتشالرظنهيفماسقألاهذهىلالهجلاميسقت(١)
يفدحأرذعيالهنأيففالخالهنأمولعملانموماسقألايفءاجامكلهاجلارذععمًابكرم

ًابكرمًالهجاهلهجنمرذعيفيكفبكرملاوطيسبلالهجلالمشيقالطالااذهوةلمجلالهج

ةدراولاماسقألانافىرخأةيحاننمويعرشريغًايلقعءانلعجاذاميسقتلااذهرابتعا.حصيامنإو

هللاواهيفلخادريغمهضارعأونيملسملاءامدةمرحبلهجلافلهجلابورضعيمجبيفتالانه
.(يتفملاةحامس).ملعا



لهجلاماسقأ

املسطيسبنامسقلهجلاو)

(ىمتنااموهفيناثلاوهبحاص

ِملسيسيلوبكرمىلار

(ميتثايلبهةلعفبهبحاص

فلكتلاىدلهرابتعابور

(يفيقيضولهجلاعساول

ءزجالاموهويقيقحطيسب:ماسقأةثالثطيسبلا(طيسب:هلوق)

ماسجالانمابکرمنوکيالاموهويفرعوء«ىلاعتيرابلاكالصأهل
.رخالاىلاةبسنلابلقأهؤازجأنوكتاموهويفاضاو«عئابطلاةفلتخملا
سوفنلاولوقعلاكيناحورلافينامسجويناحوراضيأطيسبلاو
قالطايفولوقأتافيرعتلانمىهتنا.رصانعلاكينامسجلاوةدرجملا

.قولخملابناصتخمبيكرتلاوةطاسبلانالرظنىلاعتهللاىلعطيسبلا

ملوالصأهروصتيملامملعبهلةقاطالهنال(هبحاصملسهلوق)

ءترفلارهوجلابدروسفنمُئاَقلامسجلا:ليقففاتعمومسجلاديدحتيفسانلافلتخا(١)
لولدمنأنمققحتاملةغللاعضولفلاخمهنأعممسجبسيلوهسفنبمئاقهنإف؛ىلاعتيرابلابو
؛توجوملاوه:مسجلاليقوىلاعتيرابلايفالودرفلارهوجلايففيلاتال.فيلاتلاوهمسجلا

ءيشىلاعتهللاوضارعأدابعلالاعفأويجحبسيلوءيشامهنإفضرعلابودرفلارهوجلابدرو
امكلذبنونعيًاطخ:ينامسجلاوءاضعألاوندبلاةعامجوهمسجلاو.امسجسیلوقافتالاب
.هريغومسجلاىلعقلطتتاذلاو.هيلعساقيالذاشلانألًاطخوهومسجلايفًالاحنوكي
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اهناةلمجلايفهيلعىلاعتهللاناوضرمامالامالكىنعموهولابرطخي

ةفرعميفعونلااذهدجويالوءاهبملعلاةجحهيلعتماقنمالامزلتال

فيلكتلاطرشنمنأتفرعدقوءهلقعلمكيملنميفالاىلاعتهلل
هللانوعبلزيملهناوهامكمامالابهذمباوصرهظفلقعلالامك
.اقفوم

ىلاىمتنااموهفهلوق)لهجلانميناثلامسقلاويأ(يناثلاوهلوق)

سيللهجلانممسقلااذهبكترميأ(هبحاصملسيسيلوهلوق)مدقت
هفرعتسامكهلهجعسيالامملهجلالحمناكاذااميفكلذوةمالسهل

ىلعهدقتعأناوملاسوهفهلهجعسياممناكاذاامافىلاعتهللاءاشنا

فصتملامظانلايمسوهملعبفلكيملذا؛معقاولايفهيلعوهامفالخ

لهجلاهبشثيحءيراعتسالازاجملاليبسىلعهلبحاصلابلهجلاب

.رخاللامهنملكةمزالمعماجبقرافيالبحاصب

قالطايفلاکشاالوهبهلوقوأهلهداقتعاببسبيأ(هلعفبهلوق)

مهضعبنالداقتعالاىلعهقالطايفلاكشالاامناولوقلاىلعلعفلا

لوقلاىلعلعفلاقالطانممزليفهيلعو«؛ندبلاةكرحهنأبلعفلافرع
نكلءتادضامهناللطابوهوزاجملاوةقيقحلاعامتجااعمداقتعالاو

نأیآرنمبهذمىلعهمالکینبمظانلانابلاكشالااذهنعباجي

هيلعوءهمدعنوكسلاوةكرحزييمتلافنوكسامإوةكرحامإبلقلالاعفأ
.زييمتلانمعونداقتعالاناللقعلاوندبلاةكرحىفةقيقحلعفلانوكيف

ملسيسيلوهلوقلديكأتوهومثألايفلخديلبيأ(مثأيلبهلوق)
نافبكرمىلاهلوقنمذوخاملابيكرتلايأ(هرابتعابوهلوق)خلا
ملاسطيسبلالهجلابفصتملانالوروكذمبرقأهنالهيلادئاعريمضلا

.هللدمحلاومظانلامالكىلعلاكشالانممهوتامعفدنافتفرعامك

۳



اميفوهوهبحاصهيفرذعيامىلامسقنيبكرملالهجلانأ(ملعا)
لمرلاوهدعاوقوبطلابلهجلاكةبجاولاتانايدلاريغهلحمناكءاذا
ليلدهيفدرواملهجکهلهجعسيالامىلاو؛كلذكفرحلاوهدعاوقو
دارملاوهدنعيأ(فلكتلاىدلهلوق)هبملعلاهمزليلاحيفيعطق
ةقالعليلاسرالازاجملاليبسىلعكلذبهنعربع.فيلكتلاانهفلكتلاب
وهيذلاببسلاىلعفلكتلاوهيذلاببسملامساقلطأثيحةيببسلا

.هفلكتفهتفلكلوقتفيلكتلا

ىلاىنعمبماللافةمالسهلهجيفامىلايأ(لهجلاعساولهلوق)

امىلاهماسقناامهنيئيشببكرملالهجلاءيجيههيجوت.ءابلاىنعمب

يألهجلاعساوىلعفوطعم(قيضوهلوق)عسيالاموهلهجعسي
ىلاعتهللاءاشنافرعتسو.هبفصتملاهيلعمثاييذلاوهوهقيضو

.هرظتنافامهنمدحاولکعضوم
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عسياليذلاوهيفلهجلاعسييذلالحملانایب

تقومهلعفضرفيآو)

۱ىنممموقتهتجح)

(ارفكنممةجحالليئو

ربتعملايفىتأربلاادعاملبر
(ررضلينالبهةتعطتسانا

لهجلاعسييذلالحملانايبيفعورشاذه(خلاضرفيأوهلوق)
اهریسفتمث(”ةلمحلامدقينابجاولاناكوعسياليذلاوهيف

یلاعتهللاناوضرمامالاعينصوهامكانهركذامببقعيمثيداقتعالا

بابباهزيموانكراهريسفتوةلمجللدقعمظانلانكلءهتماقتسايفهيلع

اهريسفتىلعواهيلعمالكلارخأكلذلفءاهناكمولعواهنأشمظعل
.همالكىلعفوقولابفرعيامكيداقتعالا

داقتعاامإمسياليذلاولهجلاهيفعسييذلالحملانا(ملعا)

همسقفيلمعلاانهركذو«يکرتامإويندبلمعامإوهنکريفيتايسو
نوكيتقوبديقتيذلاوه:تقوملاف«تقومريغوتقومنيمسقىلا
.عورشمريعوءاضقهدعبهبنايتالا

ةدايزيتايسوهللالوسردمحمهللاالإهلإالنأةداهش:يهيضابألابهذملايفةلمجلا(١)

.ةنطلسلاماعيتفميليلخلادمحنبدمحأةحامسنمكلذلنايب
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تقوبديقمامهنمالكنافموصلاوسمخلاتاولصلاك:لوألاف

.ءاضقتقولاكلذدعبامهلعفو

كلذدعبهبنايتالاوةفرعمويوهوتقوبديقمهنافجحلاك:يناثلاو

هبنايتألانوكيتقوبديقتيملاموهوتقوملاريغوعورشمريغمويلا
لوألامکحنایبيفالوأذخاوجحلاوةاكزلاکعورشمريغوأءاضقهدعب

ضرفلاكلذناهمكحنايبنمركذاملصاحناكفنيعونلامهاهنوكل
‹روذعميناثلافالامإوفلكملاىلعهتيضرفبةجحلاموقتنأامإتقوملا

هلقعادحأىانافييفرمىلالقعلايدؤيالوعامسلاهتجحقيرطنال

هدههيلعسسؤوملانيمامالابهذمىلعرخالامزليامهمزلكلذىلا

امكهيدؤيناهيلعبجيفهتيداتةيفيكبعمسيناامإلوألاوةموظنملا

ىلعءادالاهيلعبجيفكلذةفرعمىلاهلقعهلصوينأامإوءاعامجاعمس

سيللقعلانالروهمجلابهذمىلعهيلعبجيالو‹نيمامالابهذم

ناطيشةسوسوكلذنوكينأنمنمأيالهنالوتايعمسلايفةجحب
نماضيأكلذكولاقيالتمعنبرفكوأىلاعتهللابكرشىلاهبهيدؤيف

كلذنوكينأنمنمايالضورفملاكلذيفامالكهريغنمعمس
الروذحملااذهنإلوقنانالهتمعنبوأهللابرفكهيفامىلاهوعدياناطيش

اذاتايلقعلايفربتعيالامكءقحلالئاقلاباصأاذاعامسلايفربتعي
دوجومروذحملانأعماهتقيقحداقتعااهروطخببجيفلابلابترطخ

دجوناوفلكملاىلعتماقاهقيرطنمةجحلاتءاجاذانکلاضيا

لئاسمنمتايعمسلاوتايلقعلايفةجحلامايقفةلمجلابو«روذحملا

نکلهيفضوخلا۱نعانيهندقو«؛بوقعيوباأمامالاكلذبحرصامكردقلا

هيلادشرأامكءهبشلاعفديفةقاطلابسحكلذيفمالكلابجي

اذافثيدحلا«هملعرهظيناملاعلاىلعفعدبلاترهظاذا»ثيدحلا
كلذهلاببرطخوااذكتقويفاضرفهللهيلعنأعامسلاهيلاىدا

دنعيناثلاىلعوءاعامجاهبلطلوألاىلعهيلعبجوهانعمفرعو
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كلذيفقحلاهلربعنمعيمجةجحهيلعناكوامهعياشنمونيمامألا

هبءاجامىلارظنريغنمهسفنبموقيقحلانالكلذعيمجيفةرابعلا
لطابلادروابیرقوُناکاديعبهركءاجنممقحلالبقا(ٹوهلوقلو

ةرابعلاكلتمهفاذاهلكاذه«ابيبحوأناكاضيغبهبكءاجنمىلع

اذافتقولالخدنأىلااهسنيملفتقولالبقاهمهفوأءادالاتقويف

هيلعةجحريغاهنالاحلاوهيلاتدرواهنالهنايسنباروذعمناكاهيسن
لخدناوكلذىفةجحنوكياللدعلاريغنأىلاةيقاتسرلابهذو
رمهالاف'"اونيبتفابنبقسافمکءاجنإ»ىلاعتهلوقةلالدبنيل.اتسمتقولا

ركبوبآمامالاكلذركذتيجحمدعىلعليلدقسافلاربخدنعنييبتلاب

هيلعالدتسمهربتعميفهيلعىلاعتهللاناوضرمامالاهلقنوءادتهالايف
.'٠البس«نينمؤملاىلعنيرفاكللهللالعجينلو(یلاعتهلوهب

قسافلاربخدنعنيبتلابرمالانابنيلالدتسالالوأنع(بيجاو)
ناب(يناثلانعو)انهروذحمالوةلاهجبموفهباصاوهوروذحمبدیقم

نيملسمللنوكرشملاناكامكامدخمهلاونوكيىتحرهقلاومهيلع

.امدخ

رفاكلاكلذهبقطنامناونيرفاكللالهللكلانهليبسلاناف(اضيأو)

ربع(تقومهلعفهلوق)نمّومىلعافرشالوازعهبلانيالهلافرظناکف

.يصقتلاوثحبلاةرثكىلعثيدحلااذهجيرختىلعرشعنمل(۱)

نمًالدب(اذا)لاقثيحةعوبطملايفةفّرحمةيآلاتءاجدقو.١مقرةياتارجحلاةروس()

.(إ)

.١١۱مقرهياياسنلاةروس(۳)
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تارطفملانعكاسماهنافموصلاكفكلانعوةالصلاكلمعلانعلعفلاب

نوكيتقوبديقملاوهتقوملاوامهريغوىلاعتهللاهمحريخامشلا

رمامكعورشمريغوءاضقهدعبهبنايتالا

ديزيالثيحبهلرايعمامإهنال:نامسقتقولارابتعاب(ضرفلاو)

قرغتسملابيخامشلاردبلاهنعربعوموصلاكصقنيالوتقولانعءادألا

لعفلاءاداتقوىلعادئازبوجولاتقونوكيثيحبهلفرظامإو

لكىلعاضرفنوكينأامإهنالاضيأنامسقضرفلارابتعابوةالصلاك

طقسيوعيمجلاىلعضرفامإو«نيعضرفىمسيوةالصلاكهنيعبفلكم
رومأملارابتعابوةيافكلاىلعاضرفىمسيو«ةزانجلاةالصكضعبلالعفب
ريخملاريغفريخمريغوأهيفاريخمنوكينأامإهنالاضيأنامسقهب

ةعامجبطخاذاءافكالادحأجيوزتكهيفريخملاوموصلاوةالصلاك

.الثم

ہلاع:بحاحلانابفاوعملا..يدلاىعشحباينيمالا.صلم٠.دمحم٠نمعهک)۱(
4َ.سراسًت4سس4

نباناقةعساوةلحرهبلطيفلحروثيدحلابينع.ةافولاودلوملايقشمدنادلبلاوثيدحلاب

ةعضبوةئمولأمهوءهحويشمجعموءاهبعمسيتلانادلبلاوعاقبلامجعملمع:ةهبشيضاف
يف٠امجعم١هسفنلبرخ:لاقولاحرلابحاحلانباظفاحلابدامعلانباهفرعوءأسفننونامثو

هلمدلانیمااجاروصصمهداجناک:يبهذلاناق.نيعبرألانودتاماءزجنوتسوةعضب

يبأظفاحلاىنعًالبذمقشمدلخيراتفتصميفعرش:يزملاظفاحلالاقوىرصببحاص

٤رکاسعنبايقشمدلامسالا

٥:۱۳۸بعذلاتارذشوىالسالاخيراتيمالعإلايفةبهشيضاقنباعجار

يفةيضابألاءاملعنمخرۇم:نيدلاردب«ينرفيلايخامشلادحاولادبعنبديعسنبدمحأوه(۲)

قفالوصأيففاصتألاولدعلارصتخمترشوةيضابألاخيراتيفريسلا:باتكهلبرغملا

٢۲٩ماعيفوتةديقعلانتمحرشو
١:۱۳۱مالعألاو٢۲نينمؤملاليبسىلاةياعدلاود۷۷ريسلاعجار

T۱۸

 



تیارامكفاضمفذحىلعوهفهملعبوجوفيأ(هملعفهلوق)

تبثنملوعفم(تبثمهلوق)هبديقيذلايأ(هتقويفهلوق)

نعلدعوهملعيأ(ربعنممهلوق)تقوملايأ(هتجحهلوق)
:لوقينأناكماممةرابعلاهذه

يذلابجاولاءاصقتسانايبانهدارملانانماهریظنيفمدقتامل

اهوحنوأةراشالاباملعمنوكيدقملعملانافهبفلكملاكلهيهكر

ةرابعلاهيلعةجحلافاهمهفيملنمامأواهمهفنمقحيفةجحيهو

.ءيشلاصنتب

بهذملوالاوةيقاتسرلابهذماذه(خلاةجحالليقوهلوق)

نممهلوق)هريغكلانهركذيملوةماقتسالايفمامالاهيلعوةيناوزنلا
صلخملايأ(ربلاادعاملبهلوق)ةمعنوأكرشرفكناكءاوس(ارفك

يفةجحنكيملربلاادعاميأهلحيضوتولوأللديكأتوهوهنيديف

نوكيالنأىلوألانمففكلذيفةجحربلاادعامنكيملاذاوكلذ

مازلالاوعمسبالاهيلالصيال؛لقعلاوعامسلاهقيرطنالهيفةجحلقعلا

بهذموهويهامکهلاببترطخاذالقعلابتادابعلاعیمجفیلکت

هلوق)عرشلادوروعم«‹لقعللنومكحملاةلزتعملاالاهبلقيمللطاع

ماماللباتكاضيأاهرسكبوةدحوملاحتفوميملامضب(ربتعملايف
ةلكشمهيفلحفرفعجنبامامالاعماجاهيفربتعاهيلعىلاعتهللاناوضر

تادلجمةعستيفناکهنأتعمسلیلجباتکوهوءهلمجمهيفلصفو
اياربلاعيمجهعفنمعدقوهنمدلجملوأالاانيديأيفمويلاهنمقبيملف

.اريخهللاهازجوهفلؤمنعهللايضر

۲۹



اديقموةيناوزنلايأرىلعاقلطمربعملاينعي(هتعطتساناهلوق)

لوصحنماهبنكمتيةردقانهةعاطتسالاوةيقاتسرلايأرىلعةلادعلاب

:.ملعلابابيفاهيلعمالكلامدقتناكرأاهلوبولطملا

ةيفيكفرعيملولعفلاكلذةيضرفةجحهيلعتماقنمنأ(ملعا)

نمدجوادافهيلعردقنملاسينُتقولالوخددعبهيلعبجوهئادا

ملناوقحلاملعملاباصأناملعامكهيدينأهيلعبجوكلذهملعي
نمبالوهبررضريعنمهملعينمبلطيفجرخينأهيلعبجودجي

جورخلاعطتسيملوأربعملادوجولبقتقولاهتومينآیشخناف‹هلوعي

لاۇسلابةنونيدلاعمهلقعيفنسحامكضرفلاكلذيدؤينأهيلعناك

لاهيلعناكءادالاةيفيكهملعينمدجومثكلذكهادااذافكلذنع

ءاضقالافلوألاهلعفملعملاميلعتقفاوناف‹ملعملاهملعامىلاعجري

ةفئاطتبهذ.هيلعءاضقلابوجويففلتخادقفهفلاخناواقافتاهيلع
ىلعءاضقلابوجوبنولئاقلافلتخاوهمدعىلانورخاوبوجولا

هتمديفانيدهلعجنممهنمو‹روفلابءاضقلاهيلعبجوانممهنمنيلوق

هنعیلاعتهللايضرمامالابهم۱ءانبهلکاذهياشیتمهيدوي

موزالاعفتراتقولاججرخاذاقولاوۇلاربلطلاهيلعنكلهلقع

انآاهوربعمریبعتبالاهيلعلعفالولارجملهویرخاةرملخديىتح

هلعفلقعلايفنسحامنيبجوملانيمامالابهذمیلاعتهللاءاشناحضوا

دمفهيلعیلاعتهللالاوضر'لیعسوبآمامالا(اما)ربعملامدعدنع

.بهذملاماماببقلهنآیتح نامعبيضابالابهذملاءاملعةلجايفدودعمديعسوبا(۱)

هللادبعنبديعسنيلداعلانيمامالارصاعويرجهلاعبارلانرقلايفروكذملامامألاشاعدقو
=.هّللاامهمحرديلولانبدشارو

۲



نمدجيملوتقوملالمعلاضرفةجحهيلعتماقنمىلعبجو

اهنافتاناويحلاحبذک‹هلعفهلقعيفحبقامكرتينامارحالولالح

نمىلعمونلابوجوهيلعبترتيفديعسيبأمامالابهذم(امف)
اضيأكلذكومزليذلاضرفلاءادأةيفيكوهكلذناهلقعىفنسح

وهكلذلعفناهلقعيفنسحنمىلعمرحملالعفبوجوهيلعبترتي
مرحملالعفباجياومونلاكحابملاباجياامهيلعمزليفءادألاةيفيك
.امارحوالالحهللانيديفهغلبيملوكلذهلقعيفنسحنمىلع

نأامهنال:نیرمآدحأنمولخيالفةكربنبامامالابهذم(امأو)

هلقعيفحبقنمكلهيفميلسلاحيحصلالقعلاوهحبقملالقعلابديري

لقعلايفحبقيامبكترااذاميلسلاحيحصلالقعلايفحبقامفالخ

لقعحبقملالقعلابديرينأامإوعرشريغبكيلهتلاهمزليف«هكرتميلسلا

رخالاىلعبجيامفالخاذهىلعبجيفهيلاةبسنلابصخشلك

اذهوىالقعلاصاخشأددعتبسحبتابجاولاددعتتفلوقعلاتوافتل

.مامالابهذمىفاضيأدوجومموزللا

بوجولاكلذبادارأامناوتركذاماديريملنيمامالانا(لاقيالر

وبأذخأدقواذههلضراعملابزحلاسيئرناكيذلايولهبلاةكربنبامامالارصاعهنأامك=

يوزتلانسحلاوأويدنكلاحورنبدمحمامهیوزنءاملعنمنیلیلجنیملاعنعملعلاديعس

ريتعملاهامسأعساوباتكيفملعلاراثانمكرتولمحمنبديعسهنبامهنمةعامجهيلعذملتتو
دياهتفلتأهتيقبوناءزجالإنيمثلازنكلااذهنمقبيملظحلاءوسلوءازجأةعستيفعقيناك

.ثداوحلا

ءديفملاعماجلاةمدقمعجار



كلذادارأنيمامالانأول(لوقناتال)عرشلالقعلاقفاواذااميف

اصرحدقامهوفيكءهحاضياوقحلانييبتىلعامهصرحعمهاحضوال
يفنسحامىلعهضرفیدآنميفحرمامالالوقىلایرتالأانرکذامہ

ولفهيلعِءادالابوجويفىكحهنافهئادأفالخىلعهلربعمثهلقع

اذههلوقلناكامةصاخعرشللقفاوملانيسحتلايلقعلانيسحتلابدارأ
ناويحلاحبذبيلقعلاحيبقتلللثمثيحةكربنبامامالامالكىلاو«ىنعم
هنيسحتبدريملولناويحلاكلذحبذحبقيلقعلاوهلثمناويحهنا:لاقو

اذهوامهلامزالهانركذامناكلحيرصتلااذه«هباحرصيملولوعرشلا

اضيأو؟نيمامالاكنيذبفيكفلقاعىندأىلعىفخيالرهاظموللا

نمضعبنودحيبقتلاضعبوضعبنودناسحتسالاضعببفيلكتلا

كلهيحيبقتلاونيسحتلابلماعلانأهيلعمزليهنالقاطيالامبفيلكتلا

قاطيالامبفيلكتلارهظفلاّوسلاىلعهلةردقالو«ىرخأوجنيوةرات

.هنعرفينممنامامالاو

وبأمامالاامأ(انلق)لاقملاكلذبنامامالادارأاذامف(ليقناف)

امدومجانكلذبهدنعوهوموزللانمهبانحرصامالادريملفديعس

هکرتبشاكملاحيبقتابدارأهناكفةكربنيااأو«لاحلايفهيلعبجر
ميلسلالمعلاحبقيياملعففميلسلقعاذناكنمفميلسلالقعلاحيبقت

.هدنعكلههلعف

فلكملاكلذلعامکسوهلذناارأكومتانظرقق

؟لقعلامكيحتبلئاقلكلنافةلزتعملاهيلا

عرشلادجواذافعرشلامدعدنعهميكحتبالاقنيمامالانإ(انلق)

دروهميكحتباولاقةلزتعملاو؛عرشلامكحىلالودعلاوهمكحكرتابجوأ

٢۲۲



لقعلانأمهبهذمنأباتكلاردصيفكلانمدقدقوتريملوأعرشلا

ررضریکنتوهتباصاالبيأ(ررضلينالبهلوق)نامامالاهيلعامفالخب
.اهنايبمدقتملاررضلاعاونأنمعونيأيأعيوتتلل



علطتستملنالاؤسلادشقتعاو)

(عبہادهرونارم
امكهيدؤتنأكيلعنكلر

لمعلاقدصاقفاومنكتناف)

(لدبلافالاويرابلاكقفو

هتبثأنمعموهيففلتخمر
(هتمنيدوروفلابنالوق

 

اذاءيشلاتدقتعاو:حابصملايفلاق(لاّوسلادقتعاوهلرق)

بلقلاوبلقلايفلاحلاّرسلافهيلعوريمضلاوبلقلاهيلعتدع

ةميزعلاسفنهنمبولطملانافزوجتلانمهيفامىفخيالوهيلعدوقعم
لاوسلاداقتعابوجويفطرش(خلاعطتستملناهلوق)لاٌوسلاىلع

اذاكلذكوهوءلاّوسللداقتعاهيلعسيلهناهلربعملادجونمنأدیفيف

دوجوناال‹لاّرسلاداقتعابجيفقحلاريغهلربعاذاامافقحلاهلربع

مكنإلاقينأكقاطيالامبفيلكتلاهنممزليالوهمدعكذعتيحربعملا
رهاظفلوالاامافهتيقحمدعوربعملامدعدنعلاّرسلاداقتعاهومتمزلأ

ذئنيحلوقنانالهريغنمقحلاةفرعمىلالصوتلابهلينافيناثلاامأو
هرضيالفاقحمربعملاناكنافاقلطملاّرسلادقتعيناءالبلانمهتاجن

لاکشالاعفترافهيلعبجوامیدآدقفقحمريغناکناوءائیشهداقتعا
.هللدمحلاو

يفطرشهنالقحملاريغلاربعمللجارخاهيف(عبتتهادهرونهلوق)
القحملاريغوهتفصهذهربعمدوجودنعلاّوسلاداقتعابوجومدع

.هرونبءاضتسيهلیده

 



نألمها(هيدؤتنأهلوق)مامالابهذمىلعيأ(كيلعنكلهلوق)

عماجبةيردصملاامىلعاهلالمحاهلمهأنمبهذمىلعءانباهلمعيملو
يفهبروماملالعفوه(ءادالاو)اردصمهتلصعمكنسيامهنمالكنأ
نافيسانلاومئانلاةالصالوأهلوقبجرخفالوأءاعرشهلردقملاهتقو
.يسانلاركذومئانلاةظقيتقووهاتقوامهلتقوعرشلا

لعفللاكرادتيأاکاردتساهتقودعبهبرومأملالعفوه(ءاضقلاو)

لوألالعفلايفللخللايناثهتقويفهبرومأملالعف(ةداعالاو)لوألا
هنعربعيذلانيسحتلاكلذانههبدارملاوكلقعبيأ(تيأرامكهلوق)

نمقحيفعونتمهنافءادالاعيونتىلاةراشاهيف(هئادانمهلوق)مامالا

هئادآنمنسحياذهواذكنسحيىرخاواذكنسحيةراتهارتفهلربعيمل
يفهلقعيفنسحامكدحاولكىلعبجيفرخالاهنسحيامفالخ
هلوق)هيلعهللاناوضرمامالابهذمنمهانحضوأامكهلعفبوجوتقو
.لعافلانملاحاهرسكبولوعفملانملاحميملاحتفب(اممتم

هترابعيفقحملاملعملاهاياكلربعيذلايأ(لمعلاقدصهلوق)
.هبدتعيالةرابعلايفقحملاريغنأىلاةراشاهيفو

يفاملقباطملاءادالاكلذلكاياهداشرايفيأ(يرابلاكقفوهلوق)

ناويأ(لدبلافالاوهلوق)كيلعءاضقالوكيلعركشلابجيفعقاولا
لدبلافىلاعتهللاهعرشيذلالمعلاقدصكلذكلعفيفاقفاومنكتمل
زاجمامإهنعهبربعءاضقلاىنعمبانهلدبلاوكيلعهموزليففلتخم

هبوجوتبثأيأ(هتبثأنمعموهلوق)انئاهقفدنعةيفرعةقيقحوأروهشم

يخارتلاهلباقيوبجاولاذافناليجعتوه(روفلابهلوق)نالوقلربخ
امإهتبثميفءاهلاوءاشىتمهيديةمذلايفتباثيأ(هتبثمنيدوهلوق)
.همالعيفامكةغلابمللامإوتكسلل

YYo



..تقۇؤملاريغمكح

ِلمعلاتقومريغنكيناور
(لجالاىلاهكلهجعساوف

هكرتلادقتعمنكتملامر

(هكلسمظنلوألاكليقو

ةاكزلاوجحلالشمكاذور

(تاممللنريذتقونال

(عونلا)مكحنايبيفعورشاذه(خلاتقومريغنکيناوهلوق)
هلعفديقتيملاموهتقوملاريغوتقوملاريغوهو«يلمعلانميناثلا

كلذوءعورشمريغوأءاضقتقولاكلذدعبهبنايتالانوكيتقوب

ملعلالهجعسيهنأهمكحف«تقوبةتقوملاريغلاروذنلاوجحلاوةاكزلاك

ادقتعمنوكيالنأطرشبفتافوروضحتقوىلاهئادأةيفيكبوهبوجوب
هئادابنيديناوهملعينأهمزلوهلهجهيلعقاضكلذدقتعااذاهنافكرتلل

هلنيربعملاعيمجةجحهيلعنوكيوهملعهمزليذئنيحفةافولاهترضحاذاف

ةجحهيلعنوكيالةافولاروضحلبقوءهلعفتقوملايفكلذناكامك

لبقتقوملايفكلذناكامكءهلهجهعسياميفةجحهيلعناكنمالا

ملفةافولاروضحلبقةجحهيلعنوكيالنمهلربعاذافهتقوروض
اذاهيلعةجحةرابعلاكلتتراصوةافولاهترضحنأىلاةرابعلاكلتسني
.روهمجلابهذماذهكلهياهكرتبوءاقحتناك

هيلعاوبجوأفةيدأتلاريخأتيفةعسوتلامدعىلانورخا(بهذو)

٢۲



هيلاو«بجاولانايتاناكماوبوجولاكلذببسدوجولاحلعفلاوملعلا

ءادأىلعرداقلاىلعبجاولاوجحلايفلاقثيحةكربنبامامالابهذ

هبرمالاةفلاخمبجويناكمالاعمهريخأتنالهرخؤۇيالهلعفوجحلا

يبنلالاقو0«مكبرنمةرفغمىلإاوعراسو»ىلاعتوكرابتهللالاقو
يتأينأءرملاىلعنأىلعلدياذهف١«اوجحتالنألبقاوجح»يَ
نوكيفتقوبصخيملوهلعفبرمأامنالهلناكمالاتقولوأيفجحلاب

ناکو«هرخايفوأهطسويفوأهلوأيفهعقوينأنيباريخمهيفءرملا

لعفلاهريخاتبناكو«هبروماملانمللعلاتحيزادقوهليجعتديؤيرمالا
.یھتنا.ایصاع

نايلقننانثاةلدأةثالثبليجعتلابوجوىلعلدتساهنا:هلصاحو
ةرفغمىلإاوعراسویلاعتهلوق(امهدحأفنايلقنلاامأف)ىلقعثلاثلاو

نمًالدب«اوعراس*:لاقثيحةعوبطملايفةفرحمتءاجدقو۱۳۳مقرةيانارمعلاةروس(١)

«اوعراسو»

اهبارعأدعقتةدايزياعوفرمهنعهللايضر ةريرهيبأنعيمليدلاوميعنوبأوقازرلادبعهاور(۲)
نكلوروكذملاظفلابةريرهيبأنعيقهيبلاهاوروءاهلخديًادحأنوعديالفاهتيدوأبانذأىلع

النألبقاوجح٠ظفلبهننسيفينطقرادلاهاورو٠دحأجحلاىلالصيالف٠ظفلبهرخالاديإب

ىلالصيالفاهتيدوأبانذأىلعاهبارعأدعقت:لاق؟هللالوسرايجحلانأشامو:اولاق«اوجحت

.يليقعلالاقامکنالوهھجمدمحموهللادبعهدنسيفنکلوتحأجحلا

عفريو«نیترمتيبلامدهدقهنإفاوجحتالنألبقاوجح٠ظفلبهفاشكيفيرشخمزلاهدروأو

.«ةثلاثلايف

عفریونيترممدهدقهنإفتیبلااذهنماوعتمت:لاقهنأًاعوفرمرمعنبانعةبيشيبأنباهاورو
اذهاوجح:ًاعوفرمدوعسمنبانعهوجرخمهيلعفقيملاممًاضيأفاشكلايفو.ةثلاثلايف

.»تقفنالإةباداهنملكأتالةيدابلايفةرجشتبنتنألبقتيبلا

ىلارظنأينأكفاوجحتالنألبقاوجح٠#:يلعنعةجامنباومكاحلاهاور:مجنلالاقو

٤ارجحارجحاهمدهيلوعمهديبعرقأعمصأيشبح

Y۷



يفةعراسملافديقلانعقلطأناورمألانأهلالدتسالصاحو«مكبرنم
بجويالةعراسملابلط(انلق)ةيالاهذهةلالدبةبولطمبولطملالعف

نارفغلةعراسملابةيالايفرمالانوكينألامتحاعمعساولاقييضت

ىلعهلمحفرهاظلافالخناكناوءةبوتلابوجوىلعلمحيفبونذلا
.رمامهباوجوىلوألوألا

هلالدتسالصاحو))اوجحتالنألبقاوجح٠عهلوق(يناثلاو)

ةبجاويهفءادألايفةعراسمللضتقمانهوةقيقحبوجوللرمالا.نأهب

ناةيضاقةنيرقةاهناف«اوجحتالنألبق»هلوقهتقيقحنعهفرص(انلق)

.لوماملاكاردانمعنملافوخوقافشاللوهامناليجعتلابرمالا

ءاشنارييختلاتقوملالعفلايفدبعللنأوهفىلقعلاهليلد(امأو)

رييختالفهلتقوالاموہرخايفوأهطسويفوأتقولالوأىفهبىتا

ةلصوملابابسالادوجووتالآلاةمالسدنعهلرذعالذاهريخأتيفهل
ردقدقوتقویملوهلعفبرمأءيشلكناهبهلالدتسالصاحوكلذىلا

.ريخاتلابيصعيوةردقلالاحهبوجوفهيلع

ناكهلعفتقويملوءيشبرمأاذارمالانالكلذملسنال(انلق)

رمأاذاديسلانا(لاقيال)هلعفينأءاشامىتمهلعفلعافللاضوفم
دعينيمويدعببارشلابهلىتافتقوبهدیقيملوابارشهلرضحيناهدبع

قالطالانعرمألاتديقلاحلاةنيرقنا(لوقنانال)ايصاعدبعلاكلذ

الوهلاحيفهيلاججاتحموهوالابارشلاديسلابلطيالناةداعلايفو

جحلالمفهعهريخأتبفتقانماماكلذاأمثهيفنحناسفةي

جحلاهيلعضرفيملعيبنلاناهلصاحامبةشقانملاكلتنعباجأو

ريخأتلاقييضتبجويالفهميلستىلعوءاهيفجحيتلاةنسلاكلتيفالا

هدرطوسيلبانايصعببهذملااذهتوبثىلعلضافألاضعبلدتساو

هلوقيفامكديقلانعاقلطمارمأناكوروفلاىلعرمالالثتميملنيح

YY۸



ولهناكلذبهلالدتساهجوو7مدالاودجساةكئالمللالقذاو»یلاعت

ريخأتيفسيلبالناكلاروفبجويالديقلانعقلطملا'رمالاناك
.رذعدوجسلا

امكرابكتسالاراهظابوهامناهدرطوسيلبانايصعنإ(انلق)
مأتربكتسايديبتقلخاملدجستنأكعنمام»هلوقبىلاعتهيلاراشأ

درطلانأاذهىلعكلديامموةيالا«هنمريخانألاقنيلاعلانمتنك

رمالانألوقتوأرابكتسالاهراهظاوهلهللاةبطاخملبقهبمقيمل
دجستالأكعنمام»هلوقبىلاعتهيلاراشأامكتقوبديقمرمأدوجسلاب

(لدتساو)رماللديقوهوتقونيحلاوكترمأنيحيأ©«كترمأذا
ولهناهلصاحامبتقوملاريغلليجعتلابوجوىلعانرصعلضافأضعب
جحلاوةاكزلاليطعتىلاكلذىضفالهنايتاناكمالاحهليجعتبجيمل

بجتفامهلعفهيفهنكميالتقوىلاجحلاوةاكزلارخيءرملاناهنايب

اذكهوىصوملاعسوامامهريخأتنميصولاعسيهنإمثطقفةيصولاهيلع
.امهلعفنودةيصولاسفنىلابوجولالقتنيف
دقتعانمامافامهکرتادقتعمنکیملاذاامبريخأتلازاوجديقدق(انلق)

داکیالاضيأواندنعكلاهوهفهرمعرخايفةيصولابائزتجمامهكرت

هطةروسو١٠٠مقرةيافهكلاةروسو١مقرةيءارسالاةروسو٤۳مقرةيةرقبلاةروس(١)

١۱۱مقرةيا

یلاعتهللانالسالبالانمهقاقتشاوقتشميبرعليقو«فرصلانمعونمميمجعأمساوه:ليق(۲)

ولهنالسلبانماقتشمنوکينازوجيال:يرابنالانبالاقو.هترفغمنمةياوهتمحرنمهسلبأ

.فرصلاقتشمناك

٢٥۷٦۷مقرةياصةروس(۳)

نمالدب(نأ)لاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيآلاهذهتءاج.١٠مقرةيآفارعألاةروس(4)

.(الأ)

۲۲۹



لعفلاكرتىلادصقلابالاةيصولاسفنىلابوجولالاقتناروصتي

.ليطعتالفةيصولاىلعليوعتلاو

بوجويفقييضتلاولعفلاريخأتيفعيسوتلاىلانورخا(بهذو)

انهملعلاسيل(انلق)هالوملهيلعبجواضرفلهجيالعلاولاقملعلا

متملسامىتموضرفلالعفةيفيكهبملعيلبولطموهامناوهتاذلابولطم

هاياكلهجيا(هكلهجهلوق)هبلهجلاعيسوتمكمزللعفلاريخاتةعس
.ضرفكيلعهنأ

ىلعنيفاضمريدقتىلعوهفهروضحتقوىلايأ(لجألاىلاهلوق)
سرفرفاحرثانميأ'”«لوسرلارثأنمةضبقتضبقف١ىلاعتهلوقدح
هيلعراصفءادألاهمزلوهلهجهيلعقاضلجألاتقورضحاذافلوسرلا
.كلذيفقحلاهلربعنمعيمجةجح

طرشوهفلعفلاكرتلادقتعمنكتملاذايأ(خلانكتملامهلوق)

امناوهملعهمزلياللعفلاكرتادقتعانمنأهيفوءيشلابلهجلاعيسوتل

امناهنأبباجيوءهنمةبوتلاودسافلاداقتعالاكلذنععوجرلاهمزلي

ناملعيالوائيشلعفيالنأدقتعانمناللهجلاةعسيفكلذطرتشا

ملعاذاالاداقتعالاكلذنععوجرلاىلالصوتيالفهيلعضرفكلذلعف

.هيلعضرفهلعفنأ

هلوق)تقوملاوهولوألاعونلامكحكيأ(لوألاكليقوهلوق)
بهذملااذهىلعنيعونلانيبنيمكحلايواستنعةيانك(هكلسمظن
لخدتيذلاطيخلارسكلابكلسلاوكلسلايفيلاللالاخداوهمظنلاو
هكلسيلآلمظنهلصاوزوحتكلسلاىلامظنلاةفاضايفويلاللاهيف

٩٩مقرةيآهطةروس(١)

۳



تقوملاريغيأ(كاذوهلوق)ةيلولحلاوأةرواجملازاجملاةقالعو
هللاتيبىلاهجوتلا:حالطصالايفودصقلاةغلوه(جحلالثمهلوق)

يفيه(ةاكزلاوهلوق)مامتلاىلعكسانملانمبجاولالعفومارحلا
رادقم:حالطصأالايفوهترهطاذايضرعتيكز:لوقتةراهطلاةغللا

(نيذتقونالهلوق)اصوصخمادحلاملاغلباذالاملانمصوصخم

.هروضحتقوىلادتمميأ(تاممللهلوق)ةاكزلاوجحلايأ

۱٢۲۳



تامرحملانمهکرتبجاولا

مرحملابكهجعساوو)
(مدقتهيلعملامهعيمج

ريزنخلاوةتيملاومدلاكر

نانتواللحبييذلاكور

(ناكملانمناكاميأيف

احيبادقرطضملایدلاذو)

(احيرصىتأرمخلايففلخلاو

اموهويكرتلاعونلامكحنايباذه(هرخاىلاكلهجعساووهلوق)
هنيعلمارحامإهعيمجمرحملانأملعا.تامرحملاعيمجنمهكرتبجي

يهولوكاملاعوننماهلك:ءايشأةثالثوههنيعلمارحلافريغلامإو
ببسبتاماميهوةقنخنملاةتيملالثموريزنخلامحلومدلاوةتيملا

وأدمعلاببرضاميهوةذوقوملاوءالوأدصقبناكءاوسقانتخا
نمتامفلفسأىلاولعنمطقساميهوةيدرتملاو‹؛تامىتحةراجحلا

تاماميهوةحيطنلاوريغهطقسأوأهسفنبطقسءاوسطقسلاكلذ
ِءاوسناويحهسرتفااميهوعبسلالكأاموءاهلٹمةميهبعدسببسب

الثملبالاكالوأالثمبئذلاكسارتفالادوعتاممناويحلاكلذناك

اهعيمجيفو‹مهمانصالنوكرشملاهحبذاموهوبصتلاىلعحبذامو
اهرکذدقوفلةاكذالهنافمانصأأللحبذاميفالاايحكردأناةاكذلامفتت

٢۲۳



.تامرحملانمماعنالاةروسيفامىلعةدايز”ةدئاملاةروسيفىلاعت

يفةدئافالفةيعرشلاةتيملاتحتةلخادءايشألاهذهنإ(لاقيالر

ريغبهتينبتضقتنااميه:ةغللايفةتيملانإ(لوقنانأل)اهديدعت

تامرحملامهلىلاعتلصففكلذالاةتيملافرعتالبرعلاتناكوببس

بلاغنارقلايفنا(ليقناف)تاغللانمنولقعيامبسحىلع

نملكةنسلاوباتكلانكلومعن(انلق)ةنسلايفاهليصفتوتالامجالا

.ءاشامهيايفنيبيناهلفهدنع

ال)ماعنالاةيأيفامكهنمحوفسملاوهمرحملافمدلا(امأو)

لمعلابىلوأيهفاقلطممدلاميرحتاهيفودعبتلزناةدئاملاةيانإ(لاقي

هيفىعاريالديقملاىلعقلطملالمحنا(لوقنانال)ةخساناهنال

قلطملالعجنملافالخءانهامكاببسوامكحادحتااذاريخأتالوميدقت

كلانهيهولابفرعمةدئاملاةيآيفمدلاف(اضيأو)رخأتاذااخسان
سنجلاودهعلاىنعمفرعملالمتحااذاوةيسنجلاوةيدهعللةلمتحم

.ىلوأدهعلاف

نأىلاضعببهذهنيعبمرحملايففلتخادقفريزنخلا(امأو)

مرحملانأىلانورخاورعشلاودلجلانودهمحلوههنيعلمرحملا

هبهللاريغللهأاموريزنخلامحلومدلاوةتيملامكيلعتمرح٠يهو۳مقرةيآةدئاملاةروسةيآ)۱(
نأوبصنلاىلعحبذامومتيكذامالإعبسلالكأاموةحيطنلاوةيدرتملاوةذوقوملاوةقنخنملاو

مويلانوشحخأومهوشختالفمكنيدنماورفكنيذلاسئيمويلاقسفمكلذمالزألاباومسقتست

ريغةصمخميفرطضانمفانيدمالسالامكلتيضرويتمعنمكيلعتممنأومكنيدمكلتلمكأ
.١میحرروفغهللانإفمثالفناجتم

نوكينأالإهمعطيمعاطىلعًامرحملإيحوأاميفدجأاللق١٤٠٠مقرماعنألاةروسةيآ)۲(

الوغابريغرطضانمفهبهللاريغللهأقسفوأسجرهنإفريزتخمحلوأًاحوفسمامدوأةتيم
.٤ميحرروفغكبرنفداع

۲۳۳



دئاع«(”سجرهناف»یلاعتهلوقيفريمضلالهفالخلاًاشنمو‹هعیمج

.ريزنخلاىلاوأمحللاىلا

هلوقلاهركسلاهميرحتورمخلااهنمءايشأوهفهريغلمرحملا(امأو(

هميرحتورامقلاوهورسيملا(اهنمو)٠«مارحركسملك»يع
روجحماذهيفيضارتلافاوضارتناواملظريغلالامذخألجال

اهلحعضومريغيفةدايزلايهوهلةمزالمةفصلهميرحتوابرلا(اهنمو)

ليلذتواهتمرحميظعتلاهميرحتوباسنالاتاوذحاكن(اهنمو)
.هیفانيحاكتنلا

طلتخأالحيباولوبسنلانوصلجالهميرحتوانزلا(اهنمو)

اعاونأهريغلمرحملالمشيفضارتالونذاريغبريغلالامذأ(اهنمو)
هريغلوهنيعلمرحملاعيمجوابوكرمواحوكنمواسوبلموابورشموالوكأم

(هباکتراف)لوقوألعفبهبکتريملامهملعهغيملنملهلهجعسي
نمىلوتيوأكلذريغىلاهبرشيوأهلكأيفهسفنبهيلعمدقينأوهلعفلاب
اذهكلذلمهنعفقيوأهبكترانمماوئرباذاءاملعلانماربيوأهبكترا

١٤١مقرةيأماعنألاةروس(١)

نعةديبعوبأ۲۹٦ذيبنلاورمخلانمةبرشألاباتكهدنسميفبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا(۲)
لک٠:لاقفعتبلابارشنعسلعسہللالوسرلئستلاقاھنعهللايضرسةشئاعنعرباج

.صرقملا:عتبلاو٠مارحوهفركسأبارش
بحيناکو«اورسعتالواورسي٠ٌةِلَعسيبنلالوقباب٠بدألاباتکيفيراخبلاهاورو

«مارحركسملك»هظفلويرعشألايسوميبأنعهدنسب١٠٠1سانلاىلعيرستلاوفيفختلا
0١۲ةبرشألايفيذمرتلاو۷ةبرشألايفدوادوبأو٥۷س۲۳ةيرشألايفملسمهاورو

يفًاطوملابحاصو۹٠۳١٠ةيرشألايفةجامنباو84ء40©۳ةيرشألايفيئاسنلاو
.(يبلح)۱:٤۲۷۲۸۹٥۳0:۲۲۹دنسملايفلبحنبدمحأو8اياحضلا

۲۳مقرةياءاسنلاةروسةيايفاوركذنيذلاو(۲)
.هيابسأدحأبسنلانوصوبيسنمرثكأهلانزلاميرحتنأدقتعا(٤)

٤۳



ملسيسيلوهلوقدنعمظانلامالك.هيلعانلمحامكالعفداقتعالاانلعجاذا

هذهنمائیشهاوتفبللحيناوهفلوقلابباكترالا(امأو)

وأكلذيفباوصلاوههنأىخوتنأبًأطخوأكلذلهنمادمعتامرحملا
هرذعنايبرمدق٥ریغىلادصقلاوتناسللزاذاالهلیواتيفلض

رضاحريغوأ؛لالحاذه:لاقوهيلاراشأفارضاحمرحملاناكءاوسو

نيبيىتحكلذهعسيالفرطضملللالحاهنابدصقناومرحملكلاو

ناکو؛هملعهمزلوهلهجهيلعقاضانرکذاممءيشيفعقواذافهەدصق

كلذنمجورخلاهمزلوكلذيفباوصلاهلربعنمعيمجةجحهيلع
.الاح

هديكأتحصاذلوقارغتساللمرحملايفلأف(هعيمجمرحملابهلوق)
نأهيفثحبيو؛عامتجالاليبسىلعءيشلاديكاتلوهيذلاعيمجب
نأبباجيو«هبديكأتللليبسالفعيمجلامكحكهمكحكلذنمدحاولا
عيمجلايفعسواموقييضتلاالةعسوتلاضرعميفاذهركذفنصملا

.ىلوأهنمدحاولايفةعسوتلاف

هبکتراوألوقبهللحنافلعفوألوبقبيأ(مدقتهيلعملامهلوق)
بکارنابهيفثحبيو؛لهجلاةعسوتلطرشوهفهلهجهيلعقاضلعفب
ملولهازجأكلذلعفاذافنمةبوتلاوهنععوجرلاهمزليكلذنمءيش

هميرحتبملعريغنمكلذنمةبوتلاوعالقالانأهباوجومرحمهنأبملعي

وهواهموزجموملنيبلصفلامظانلامالكيفوكلذلبجوف«رذعتم
:رعاشلالوقكهيلاةرورضلادنعزئاج

انیرتمانحناذاملوكاذف

ءارملاككرديسانلايفنكت

۳o



:رخالالوقولصافامهنيباموملبنكتمزجف

مظانلاتیبيفامنأیفخيالولصافامهنيباموملبموزجملهأتف
.نيتيبلايفامماباكترالقأ

قلطمالةفينحيبأوروهمجللاقافوحوفسملايأ(مدلاكهلوق)
فالطالانمةدئاملاوةرهبلاةروسيفامبالدتسم”يعفاشللاقالحمدلا

دقفلوألاامافءستجللتلعجنامومعلاوأةقيقحللامهيفلاتلعجنا

بهذمبقبلاناكليعقاشللبسنكلذناالولوكلذكانهوهو؛صاخلا

هلوق)هيففلتخمفهادعاموهوحنوةحبذملامدكالئاسوأابوبصمجرخ

نآنمجرخيذلاوهةغللاثيحنمةتيملا:”ارخفلالاق(ةتيملاو

ةعبراالاةملالادحأ.ةقحملادهتجملاهلاةيمسحللامامإةفينحنا؛ينوک!۱تباثبنامعنلاوه(١)

نسیناکھه۱۵۰هاعيفوتوةفكلاب۸۰ماعدلوسرافءانبانمهلصاليفءةنسلالهادع

۱1.±۹2.Nِ-٠

هششلايفجراخملاو.ثيدحلايفدسمهلءاتفالاوسيردتللعطقنامثهابصيفملعلابلطيوزخلا

.ربكالاهقفلاةلاسرهيلإبستتو

۲:١۱ةرهازلاموجتلاو۲:١١۱ناكلخنباو۳۳٩س۱۳دادغبخیراتعجار

ةنسلااهادنعةعبالاةمئالادحاهَللادبعبعفاشبنامٹع.ہبسابعلابہسیردإنلمحموه)۲(
سم.2ستاسسسسی

نيتسنباوهوةكمىلااهتمامحوھه٠ماعنيصسلفبةزغيفدلوةفاكةيعفاشلاةبسنهيلإو

اهرهشاةريثكفيناصتهله٢۲۰ماعاهبيفوتفه۱۹۹ةنسصمدصقونيترمدادغبرازو

.ثيدحلايفدنسملاوفلاسرلاومالاباتک

١:۷٤٤تايفولاو۹:٢۲بيذهتلابيذهتو١:۳۲۹ظافحلاةركذتعجار

يفهنامزدحوأرسفملامامالايزارلانيدلارخفهللادبعوبأيركبلانيسحلانبرمعنبدمحموه(۳)

=يرلايفت٤٤ماعهدلوموناتسربطن.مهلصأبسلايشرقوهولئاوألامولعولوقنملاولوقعملا

٦۳۲۳



نمامأو«تيملاولوتقملانيباوقرفكلذلوءةينبضقننودنمايحنوکي
نكيملنكلوحبذهنأوأحبذيملهنالامإ؛ىكذملاريغوهفعرشلارةهج
دنعنطابنمموقلحلاعطقيهاعرشةيكذتلادحو.ىهتناةيكذتهحبذ

يفنينتتخميباتكوأملسمنمسأرلاوقنعلانيباملصفموهوليصفلا
.هيلعهللامسارکذعمهحبذاحم

س

هلحميفهلهأنمردصوليعرشلاينعي]يحبذلانإمثاقبلاوبآلاق

لکهنعهللاوشرءاطعلاقو«اندنعةيمستللايسانناكولوهتحیبذلحت

اممومعياکسمتممارحوهفبارشوماعطنمهيلعهللامسارکذيملام

١٠قسفلهناوهيلعهللامساركذيملامماولكأتالو»یلاعتهلوقيف

ةيالاقايسلةحيبذلابهريغاهصخحبذلانعازاجمنوكينألمتحااملو

لاقو.مارحاوهسوأادمعحئابذلانمةيمستلاكورتمكلاملاقف
نأاضيالمتحا(املو)اوهسوأادمعلالحةيمستلاكورتمىعفاشلا

هنم(صخو)يفتحلاهيلعلمححبذلادنعةيمستلابظفلتلادارملانوكي
وأصيصختهيفنوكينألمتحااذامالكلانالهتحيبذلحتفاهليسانلا

دعبهدارفإىلعماعلاةلالدنالىلوأصيصختلاىلعهلمحفزاجم

هلاءامسأحرشوءريسفتلايفبيعلاحيتافمهبتكنمه7٦.۰٦ماعيفوتبيطخلانباهللاقیو=

.ريثككلذريغوتايبلاعماولوءىلاعت
٥٥٤س۱:٥٤٤4ةداعسلاحاتفمو١:٤۷٤تایفولاو۲۳ءابطألاتاقبطعجار

نإومكولداجيلمهئايلوأىلانوحويلنيطايشلانإو٠ةيآلاةلمكتو١۲٠مقرةياماعنألاةروس(۱)

٠نوكرشملمكنإمهومتعطأ
ةعبرألاةمئألادحأوءةرجهلارادمامإهللادبعريأيريمحلايحبصألاكلامنبسنأنبكلاموه(۲)

هنيديفابلصناکھه۱۷۹ه۳ةنيدملايفهتافووهدلومةيكلاملابسنتهيلإوءةنسلالهآدنع

فنصفهبلمعلاىلعمهلمحيسانللًاباتكعضينأروصنملاهلأس.كولملاوءارمألانعًاديعب
.ريثككلذريغوةيردقلاىلعدرلاوءظعولايفةلاسرهلوءأطوملا

ةوفصلاةفصو١٠:٥بيذهتلابيذهتو١:۳۹٤تايفولاو۷٠٠۲بهذملاجايدلاعجار

۲۹۹

۲۳۷



يزاجملاهانعمىلعزاجملا(ةلالدو)ةقيقحنوكتنألمتحتصيصختلا
زاجملاىلعةحجار(ةقيقحلاو)عامجالافالخهنوكلكلذلمتحيال

واولانأاهنمهوجوبيعفاشلا(لدتساو)حجارحجارلل(لمتحملاو)
يهنللةديقملاحلاةلمجنوكتفلاحلل«قسفلهناو»۶یلاعتهلوقيف

ملاذالكلازاوجهموهفمواقسفهنوكةلاحيفاولكأتال(ىنعملاو)
هللاريغللهأاقسفوأ»هلوقبىلاعتهللاهرسفدق(قسفلاو)اقسفنكي
ةيالاصخانهنموهللاريغهيلعىمساذاهنماولكأتالوىنعملاذا©«هب
نافةتيملايفتناكامناةلداجملانافنيكرشملاةحيبذوةتيملاب
هلتقامنولكايالويزابلاورقصلاهلتقامنولكايفيكاولاقنيكرشملا

ملفاهلكاهتاقوطنملةفلاخملاميهافملاةفينحويأركنأ(دقو)؟هللا
هریرحتيف٩"مامهلانباهلقنامكطقفعراشلامالكيفاهنمءيشبجتحي

وأقافتالابلطابوهوليلدالبتبثينأامافتبثولةفلاخملاموهفمناف

كلذولقنبتبثتبثولهنأنيعتفءةغللايفهللاجمالويلقعليلدب

نظلاديفتالفةضراعتمداحألاذاداحالاقيرطبنوكينأزوجياللقنلا
يفةغللاةمئأتفلتخااملواهلثمبةضراعملانعتملساذاديفتامنااهنال

مث«؛كشلابتبثتالةغللاو؛كشلاالادفيملموهفملاعاونأنمعونلك

١٤۱٠مقرةيماعنألاةروس(١)

نيدلالامكيردنکسالامنيساويسلادوعسمنبديمحلادبعنبدحاولادبعنبدمحموه(۲)

هقفلاوضئارفلاوريسفتلاوتانايدلالوصأبفراعءةيفنحلاءاملعنممامإمامهلانيابفورعملا
خيشناكمثنيمرحلابرواجوةدمبلحبماقأوءةرهاقلايفغبنوه٠۷۹ماعةيردنكسالابدلو
نمه١۸1ماعةرهاقلابيفوتةلودلابابرأوكولملادنعامظعمناکورصمبهاقناخلابخویش

.كلذريغوهقفلالوصايفريرحتلاو٤ريدقلاحتف٠#هبتك
۷:۲۸۹بهذلاتارذشو۲:٦۸ةئعيضملارهاوجلاو۸:۱۲۷عماللاءوضلاعجار

۲۳۸



اميفنسحيامنإهنالةيلاحةلمجلانوكيفنيماللاونأبديكأتلانالوقت

ناكناهنماولكأتالليقهنأكريدقتلاىلعهانعميهنلاورمألانمعقاولا
نسحيهنابيعفاشلاهدرفقسفوهولبقسفلهناو‹نسحيالفاقسف

لاحللاهنوكانملس:يفنحلالاقفنيركنملانيكرشملاىلعدرللهديكات

هذهيفهلكأنعيهنلانوكيهنأىنعمبيهنللديقاهناملسنالنكل

الكهنعيهنللبجوملاىنعملاىلاةراشانوكيلبءاهريغنودةلاحلا

اليهنللاديقنوكينأنيحوءهوحنوكيلعمارحوهورمخلابرشت
ىلاةجاحالمولعماقسفهنوكلاحهنعايهنمهنوكنالةدئافهلنوكي

.هنایب

روکذمريغاقسفهنوکنمدارملانافلمجمقسفلانأ(اهنمو)

هلطباف«هللاريغللهأاقسف:هلوقبنايبلصحهنالنايبلاىلاجاتحاف
وهولكلاهمهفيعرشلايفروهشمقسفلاىنعمنالهلامجاعنمبيفنحلا
ليلدنمكلدبالفهبهنايبناملسنالفملسناو؛تاعاطلانعجورخلا

موزلبيعفاشلاهلطباففطعللواولا:يفنحلالاقفةتيملايفاهناىلعلدي

عقيملوةرورضلالاانلق؛حيبقوهوةيلعفلاىلعةيمسالاةلمجلافطع

لاقفلاوقأالانيبنم'”ماشهنباهحجردقوزاوجلاىنعمىلعقافتالا

(هدرو)حيحصريغوهوءةيئاشنالاىلعةيربخلافطعموزللهلطبأيعفاشلا
.افالتخازاوجلايفنابيفنحلا

ةمئأنمماشهنبنيدلالامجدمحموبأفسوينبهللادبعنبدمحأنبفسوينبهللادبعوه(١)
رصمبرهظهناعمسنبرغملابنحنواتلزام:نودلخنبالاق.رصميه۸٠۷ماعهدلومةيبرعلا
«بيراعألابتكنعبيبللاينغم٠هفيناصتنمهيوبيسنمىحنأماشهنباهللاقيةيبرعلابملاع
.ه۱۱٦۷ماعيفوت۾بجاحلانبافيرصتقيقحتيفبلاطلاةدمعو

ةرئادو١٠:٢۳۳ةرهازلاموجنلاو١:١١٠ةداعسلاحاتفمو۲:٢٠۳ةنماكلارردلاعجار

۱:٢۲۹ةيمالسالافراعملا

۲۳۹



ادمعةيمستلاكورتملكأنوكينأمزلقسفلاتقلطأاذاكنا(لاقر

الادماعةيمستلاكورتمنملكأنمنأوهو؛عامجالافالخوهواقساف

ريمضلانأبيفنحلا(هدرو)يزارلارخفلا(هرکذ)اعرشهقسفبمکحي
امىلاادئاعهلعجأنكلولعفلانمدافتسملالكالاىلاهدوعزاجناو

.اقبلايبامالكىهتنا.ةغلابماقسفهيلعهللامساركذيملاملعجهنأكف

ةاكذىلاجاتحيالفرحبلاديصامأوماعنأوربلاديصيفهلكاذه

دیصهباشامیفاوفلتخانكل«هتتيملحلاوهؤامروهطلاوه»هلوقل

امامأو.امهنملوالامامالاححص؟المأةاكذنودبلحيلههنمربلا

.هلاوحأنمبلغألاىلعمامالاهيفمكحفربلايفورحبلايفشيعي

ةثالثىلعهيففلتخادقفيرحبلاامأويربلايأ(ريزنخلاوهلوق)

.لاوقا

العالاديفريغنمقلطيالويرحبلاةنصبديفمووناذهأبدرو
.يربلا

هماعطو›«رحبلاديصمكللحأ»یلاعتهلوقللحيهنا(اهيناث)

نبرباجنعةديبعوبأ١١٠هايملاماکحأيف٢۲بابهدنسميفبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا(١)

انإهللالوسرايلاقف.رحبلاءامنعلعسهللالوسرلاسالجرنأسابعنبانعديز

؟..رحبلاءامبًاضوتتفأانهافشلالإءامانعمسيلوةالصلاانرضحتوانلثامرأىلعرحبلابكرتل

.هرکذوعهللالوسرلاقف
ةجامنباو7٤ةراهطلايفيئاسنلاو۲ةراهطلايفيذمرتلاو٤٤ةراهطلايفدوادوبأهاورو

دنسملايفلبنحنبدمحأو١٠ديصلاو١٠ةراهطلايففًاطوملاو١٠ديصلاو۸ةراهطلايف

.(يبلح)۳۷۳۳۷۸۳۳۷۳66

.٦۹مقرهيأقدئاملاةروس(۲)

٠٤۲

 



ةيآلانأبهنعبيجاومامالاهححصولالحوهفرحبلاديصنماذهو

.مدقموهفصاخريزنخلاميرحتوةماع

ضعببهذهيلاويربلاريزنخلابههبشلهوركمهنا(ثلاثلالوقلاو)
يأنيعلامئاقناكنأيأ(نيعلامئاقنأهلوق)برغملالهأنمانخايشأ

راصاذافهریغنعهيفزیمياللاحىلاهتروريصمدعنعةيانكوهفةينبلا

الهفرعينمهيلعفقواذالاحيفناكاذافءهلهجعسولاحلاكلذىلا

هنابنالدعدهشيملامهتحیبذزوجتنمديدینمهلکآزاجهریغنمهزیمی

ملمحللادنعنيرضاحانوكينأامهتداهشةحصطرشو«ريزنخمحل
تابيطلانمهريغبمحللاكلذلدبينألامتحالةداهشلاتقوىلاهاقرافي

لقتنيملامهدييفامىلعةجحوهفريزنخمحلهنأبهدييفنمرقيوأ
نیدهاشباهدکأنایوعدهلوقراصلقتنااذافقبهوأميببهريغديىلا
ولوةجحاذهلثميفنونوكيالفلودعلاريغامأو«؛تلطبالاوتلبق
.هيلعىلاعتهللاناوضرمامالالاقاذكالثمفلأةئاماوناك

بجويرتاوتلانالءةرورضمرحرتاوتلادحكلذغلباذاهنأيدنعو

هنالوأهيفهرذعتلانههركذيملنكلاضيأمامالالوقيهبوءةرورضملعلا
اذاامككلذوءايرتاوتمهربخنكيملاذااميفريثكلاددعلاكلذبدارأ

وهىنعملااذهناكولحميفاهنايبيتالارتاوتلاطورشدحأهنملتخا

ضرعميفالةداهشلاضرعميفددعلاكلذركذهنالمامالادوصقم

ةداعبذكلاىلعمهۇطاوتنكمياورثكناودوهشلاو.رابخالا

ناكاذاامأوعقينأناكمالكلذبانلقامناو‹ةداهشلاماقميفمهعامتجال
وللب؛ناهيقفنالدعهلحىلعدهشناوالصأدحاللحيالفنيعلامئاق

محللكايومهلوقبذخأينأدحالزاجاملهيقففلأةئامكلذبدهش
نممهاشاحومهبيذكتبدهاشنيعلامايقنالنيعلامئاقوهوءالثمريزنخلا
.همکحاذهفعقوولناريدقتوضرفهنكلوكلذ

كلذبيمسوءركسملابارشلاوهورمخعمج(رومخلاكوهلوق)

٢٢٤۲



هلصأددعتلهعمجوهيطغيىنعمبهرمخيوأهلخادييألقعلارماخيهنال

رمتلاوءاملانمیرخأوىیاملاوبيبزلانمةراتهارتفنملمعييذلا

نيللحملاةيفنحلاىلعدرهيفوءاهريغنماناوأوىاملاورسبلانمةنواو
:كلذيفمهضعبلاقىتح«بيبزلاورمتلاورسبلاريغنمرمخلل

4فنافبيرضلاهللايحل

ابورضهلنعديملابورض
هيراشتقامهللاىزخأو

ارضمهعداخايفنكساو
ءافشالخةوهقابارش

ءامولسعاهجازمسيلأ

ابجنتدلو"ةبيجنلايف

تاركسملانملقعلارماخاممكحناىلاهيبشتلافاكبراشأو

ركسملكو»ةعهلوقلرمخلامكحاهريغوةيتابنلاةلوكأملاوةبورشملا

مثحلبمثحتفلابلالخمثعلطهلوأ:رسبلا(١)

اورسبتال:ثيدحلايفورسبهيلعامراصلختلارسباوةئالثلانمنيسلامضبرسيو«تارسب

عمجلاوةرسبوةرسب:ةدحاولارمتمثبطرمثرسب

.اورجتتالو

ةأرمالجرلاجورتينأ:ةيلهاجلايفناکتقملاحاکنو.توقمموتيقموهفهضفبأ:تقمهتقم(۲)
هيأ

.اهبجنأةرجشلاتبجنكلوقردصم:نيكستلاببجنلاورجشلاءاحل:كيرحتلاب:بجللا)۳(

بجناوةباجنلانيبمیرکيأ؛بیجنلجرو؛حلطلاقوسروشقبغوندملادلجلا:بوجنملاو

:رعاشلالاقابيجندلويألجرلا

الجناممشهالجنذإهبهادلاونابہزأبجنلأ

.ءابجنلادلت:باجنموةبجنمةأرماو



نبالوقهانعميفو)9مارحهليلقفهریثکرکسآام»هلوقلو0(مارح

هلکمارحهورکمرکكسلاو

ءامنمولوبورشملکنم

هیفولوکاموبورشملکنمهلصأنالءافتكاهنعهللاافعهتيبيفو

.ركسملانعركسلابربعثيحزوجت

ةيلهاجلالهأنأكلذومانصألايأ(ناثوأللحبذييذلاكوهلوق)
حبذامو»هلوقبكلذىلاعتبرلامرحفمهمانصالابرقتنوحبذياوناك

مهمانصأمسامهحئابذىلعاوركذاوحبذاذااوناكو”«بصتلاىلع

هيلعركذامويأ« هللاريغلهبلهأامو»هلوقبكلذىلاعتبرلامرحف
هللاريغلةحيبذلاحبذيملسملايفاوفلتخاوىلاعتهللاريغمساهحبذدنع
لوالامامألاححص؟المااهلكألحيلههمسااهيلعركذيفىلاعت
:لاقثحيناثلاىلاىلاعتهللاهمحررظنلانبابهذو

مرحهللاريغلاوحبذامو

دوهشلاالملايفهوكذولو

ىلعوامىلادوعيىلوألاةخسنلاىلعريمضلافهوركذولوةخسنيفو
.ةلالجلامساىلاةيناثلا

عونتىلاةراشاهیفوناکناکميآيفيا(ناکاميايفهلوقر

۱ٍ.ثيدحلااذهجيرختقبس(۱)

نباو٢۲ةبرشالايفيئاسنلاو۳ةبرشالايفيذمرتلاو9ةبرشالايفدوادوبهاورثيدحلا(۲)

دتنسملايفلبنحنبدمحاو۸ةبرشالايفيمرادلاو٠١ةبرشألايفةحام

FL I۴۳ VA NV AYيبلح((.

۳مقرةيأةدئاملاةروس(۳)

۱۷۳مقرةيأةرقبلاةروس()



هنمواهنعاديعبنوكيهنمومانصالابرقنوكيامهنمفهللاريغلحبذلا

هلوق)عاونالاعيمجللماشميرحتلاوراجحاللحبذيامهنموراجشالل
رمخلاالخامهركذمدقتامعيمجىلاةراشألا(خلارطضملاىدلاذو

ةجاحكلذىلاجاتحملادنعيأرطضملاخلافلخلاوهلوقباهجرخأهناف

رطضملاةرورضىدلهریدقتتیبلايففاضمفذحنمدبالوةديدش

.اهدوجودنعمرحملاهحابانال

نمهسفنكلذبيجنيلمرحملالوانتهللحيرطضملانا(ملعا)

امالإ»هلوقبكلذانللحأثيحانيلعالضفتوانبرنمةمحرةكلهلا

هيلعقفشتمكابسكلذلةحيبملا(ةرورضللو)°«هيلامتررطضا

.ناطرشاهلوهيففلتخمو

ملوتيدشلاعوجلانمنوكتاموهفهيلععمتجملاببسلا(امأ)

الثيحبمرحملالكأىلعهاركالاوهفهيففلتخملاببسلا(امأو)
ةرورضىلعاسايقةحابالاىلاضعببهذ.هلكأيفالاهتاجننوكت

لعفاذهولعفلابزوجتالمهدنعةيقتلانالكلذعنمىلانورخاوعوجلا
كلبحرص.عوجلاةرورضبتصخكلذهحابانالودیقتلابلحيالف

.٩'(ةصمخمیفرطضانمف»هلوقبزيزعلاباتكلا

موهفموةفلاخملاموهفمب.الابولطملاىلعةيآلايفليلدالو(انلق)
جرخمجرخيالناهطورشوهطورشتلمكاذاالاهيلعلوعيالةفلاخملا
السانلالاوحأبلغأنالجرخملاكلذجراخانهوهوداتعملابلغألا

۱۱۹مقرةيآماعنألاةروس(۱)
۳مقرةيأةدئاملاةروس(۲)



نإهليتايسوديدشلاعوجلاةرورضالاةتيملالكأىلاةرورضمهئجلت
.ةموظنملاهذهنمبابرخایفطسبدیزمیلاعتهللاِءاش

اوفلتخاوداعالوغابريغرطضملانوكينأامهف(ناطرشلاامأو)
رطضمىلعغابريغهنابمهضعبهرسففناودعلااذهيفو٠”يغبلااذهيف

ىلعغابريغهنأىلانورخاوتلكأيفةرورضلادحدعتمالوءلثم
وهيدنعلوالاو؛ضرالايفدسفيلاودعجراخالوهوحنومامالا

هيلعوقحريغبةكلهللهسفنملسيناهلزوجياليصاعلانالحجارلا

ةتيمكتامرحملانماعاونأرطضملادجواذافءطقفهنايصعنمةبوتلا

دےب

هتيمدجووجحلابامرحمناکاذاوِءاشامملکايناهلليولاهادعام

ىلعونالوق؟سكعلاوأديصلاكرتيوةتيملانملكايلهاديصو
:هباوجومهضعبزغلهجويلوالابهذملا

ديزيىلعحابصلاىدلتررم
الازرفغلاوةلازغلادالطصادق

تيممحللكأيتنياعدقو
الامنيحكلذلابجعاي

ادارجوأاتوحكاذكيملو

الالحتسيليمنکلو

نممتسلوباوصلاىلعلاف

الالضلابكتريكيبارمعل

دحوهيذلارادقملاىلعطارفاوةزواجملكوءىمرهبابولاطتساهيلعىغبو؛يدعتلا:يغبلا(۱)

.ضعبىلعمهضعبيغبيأاوغابتو«يغب»وهفءيشلا

Yo



باوجلاو

رجحديصلاومرحماذهف
الاقنمحرلااذكههيلع

لالحهلرارلطضالادنتعو

الالحلامعطامكجرحالب

(امناو)ءازجلادقتعيوةتيملاكرتيوديصلالكأينأيدنعراتخملاو
هنيعلمارحلوالاو«هريغلمارحهنالهيلعءازجلابوجوعماذهترتخا

لالحديصلانأىرتالأ.رخاألانمةمرحفحخاوهفهريغلامارحناكامو
ناكامىلعمكحلايقبفةمرحلاكلتتعفتراةرورضلابومرحملاريغل

صنبتبثدقو؛مرحملاىلابيطلانعلودعللفاكريغءازجلابوجوو
لاق.ةرورضلةيدفلاهباكترايفمزليامباكترازاوجةنسلاوباتكلا
وأمایصنمةيدففهسأرنمىذُأهبوأاضيرممكنمناكنمف»یلاعت
ماوهكيذؤتا»؛ةرجعنببعكلالاقو.ةيألا«كسنوأهقدص

زاوجلااذهتبثامنإ(لاقيال)0?«دتفاوقلحاهللاقفمعنلاقكسار

هبعفديامدجودقرطضملامرحملااذهوهبالاعفدنتالةرورضلانوكل

١۱۹مقرةيأةرقبلاةروس(١)

ةيآلاتلزنهيفواهلكدهاشملادهشدمحمابأىنكييباحصيدعنبةيمأنبةرجعنببعكوه(۲)

يوونلاعجار.ه١٠٠ماعةنيدملابيفوتوةفوكلانكسو«كسنوأةقدصوأمايصنمةيدفف»
.٤۱٩٤۷تةباصالاو۲:٢٢۲يملاسلاو۲

نعةديبعوبأ٢٤٤ةيدفلاوءازجلاويدهلايف۸بابهدنسميفبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا(۳)

هاذافهعهللالوسرعمجحلادیریةرجعنببعكجرخ:لاقسابعنبانعديزنبرباج

ةتسمعطاوأمايأةئالثمص٠:هللاقوهسأرقلحينأةَ_هللالوسرهرمأفهسأريفلمقلا
.«كازجأتلعفكلذيأةاشبكسنأوأنيكسملكلنيدمنيكاسم

مامألاهاورو١٠تارافكلاوء١١بطلاوء١١ضرملاو٠۸©©رصحملايفيراخبلاهاورو
دمحأو۲۳۷٢۲۳جحلايفًاطوملاو٦۸كسانملايفدوادوبأو۸۰٩٤۸جحلايفملسم

.(يبلح)٤:٢٤۲دنسملايفلبنحنبا

٢٢۲



عمةتيملادوجونا(لوقنانال)الثمةتيملايهوكلذنودةرورضلا

هريغلمرحامناهناوةحابالاكلانمدقدقودوجوالكحابملاديصلادوجو

(لثمو)اهمكحىلعةتيملاىقبتفلصالاىلاعجريةرورضلادوجوبو
هريغلمارحلاو«ةتيملاكهنيعلمارحلادجواذااميفمهفالتخافالتخالااذه

امنأتفرعدقوءنامضلادقتعيويناثلانملكايهنأىلانورخاوءلكأ

الاودصقلابىلوألاوهفهنيعلمرحاممةمرحفحخأهريغلامارحناك

.ةرورضلادنعبجو

هبجوأضعبفهيلعنامضلابوجويفاذهبنولئاقلا(فلتخاو)
نومضمريغلللاملكوريغلللاماذهنانيلوألاليلد.هبجويملضعبو
طقفةرورضلللوانتلاهلحيبأامناوفالتالابنومضماذهففالتالاب
هبحاصرضحولهناللاملااذهىفاقحرطضملااذهلنانيرخالاليلدو

بقاعيالنأيهءيشلايفةحابالاوقالطاللفلالا(احيبأدقهلوق)

نالبوجولانعانهاههبربعوهکرتىلعالوهلعفىلعباثيالو
نأعماجبمرحملانمهسفنهبييحياملكاينأهيلعبجيرطضملا

ةيحيرصتةيقيقحتةيلصأةراعتسايهفءامهنملكيفعوفرمجرحلا

ةراعتسالاليبسىلعبجوأىنعمبحيبأهنمقتشاو‹نئارقلانعةدرجم

ىلادنسمباجيالاومرحملاىلاهدنسمةحابالانالوقتنأكلو.ةيعبتلا

دنعحابملامرحملادجوورطضملارطضااذافزوجتالفهتملكالا
الو»ىلاعتهلوقلهنعترفننإوهنمهسفنييحينأهيلعبجوةرورضلا

دنعانلحابأدقىلاعتبرلانألالدتسالاهجو.٠«مكسفنأاولتقت

.٠امیحرمكبناكهللانإ:ةيآلاةلمكتو.۹مقرةياىاسنلاةروس(١)

۷٤۲



عومجملانمانجتنتسافانسفنالتقنعاناهنوانيلعمرحاملكأرارطضالا
ةرورضلادنعلالحهلكلذنأملعيملاذاف«سفنللءايحالكالاباجيا

املهاجلکوهملعهيلعبجواملهجهتال؛كلهتامىتحكسمأف
.كلاههملعهيلعبجو

اوفلتخامهنا(ملعا)رمخلاةحابايفيأ(رمخلايففلخلاوهلوق)

مأاهريغدجيملاذارمخلانمهسفنييحينأرطضمللزوجيلههنأيف

ملرمخلانأفالخلاكلذببسهلزوجيالهنأىلانورخاو«تامرحملا

بابدسنالينثتساولو«هريغيفينثتساامكرطضملاهميرحتيفنثتسي

اهارنمف؟المأةكلهلانعسفنلامصعترمخلالههاشنمو.فالخلا

ةمصاعريغاهارنموءاهريغىلعاسايقاهبسفنلاءايحإزاجأةمصاع

.ذئنيحةيقاباهتمرحنالءاضيأرطضملاىلعاهبرشمرح



بسنلاةمرحبلهجلا

اهميرحتيأباسنألابلهجلاور
(اهمولعيلهاجلعساوف

(نبتسااهبمهلهجاهوبكترا

دارملاوهرسفامكباسنألامیرحتبيأ(خلاباسنألابلهجلاوهلوق)

تامعلاوتاوخالاوتانبلاوتاهمالانمهحاكنمرحامانهباسنالاب

قحليو.نلفسناوتاوخالاتانبوتانبلاتانبو«نولعناوتالاخلاو

تامعلاوتاوحخالاوتانبلاوتاهمالانمعاضرلالجالمرحامميرحتهب

و٩«بسنلانممرحيامعاضرلانممرحي١اهلوقل؛تالاخلاو

اشهبقلبويروسهمكملبقهتقلتوهتحصىلعةمألاتعمجأ

نعرباجنعةديبعوبoYعاضرلايفو٢۲بابهدنسميفبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلا(۱)

ناسنإتوصتعمسذإيعهللالوسروانأةدعاقتنكتلاق اهنعهللايضرسةشئاع

معلانالفهارأ:لاقفكتيبيفنذأتسيلجراذههللالوسرايتلقفةصفحتيبيفنذأتسي

ةعاضرلانماهلمعليلعلخدايحانالفيمعناكولهللالوسرايتلقفةعاضرلانمةصفح

.٠بسنلانممرحيامعاضرلانممرحيمعن٠:لاق

امعاضرلانممرحيو٠مكنعضرايتاللامكتاهماو٥باب٠۲حاكنلاباتكيفيراخبلاهاورو

يفملسممامالاهاورو.ةشئاعنعنمحرلادبعتنبةرمعنعهدنسب۹۹٠٠بسنلانممرحي

يفًاطوملابحاصو٤۳حاكنلايفةجامنباو٦حاکنلايفدوادوبآو\۲»۹»٢اعاضرلا

۳Y4ء۱۷دنسملايفلبنحنبدمحأو١۱ء٢اعاضرلا «Y4.5١٦۹١اء٦٤

.(يبلح)۲۲۱۷۸

۹٢۲



يفيتاللامكبئابرومكئاسنتاهمأو»ىلاعتهلوقل«ةرهاصملابمرحام
ناومياسٽئمکروج

تبثاملاهتلاخوةأرملاوأاهتمعوةأرملانيبعمجلاونيتخألا 2تبث
ىرفصلايلعريكاالاهتلاخىلعالواهتمعىلعةأرملاحكتال»

كتكولممتناكناوجوزاهلنمميرحتهلثموىربكلاىلعىرغصلاالو
هجوو©مکنامیاتكلمامالاءاسنلانمتانصحملاو(یلاعتهلوقل

يفمامالاهيلابهذامكواولاىنعمبةيألايفالالعجتنااهبلالدتسالا

لحیوءامامهلنکیهنا.نوملسملانهابساذانيكرشملاجاوزألاتاوذ

ةرهاصملاوعاضرلابمرحملانأل«؛يرورضلاملعلاىلعالاكتاباسنالاب

دارأوباسنارکذلوقتنأكلوةدحاوةملكيفزاجموةقيقحعامتجا
ءايشألاهذهميرحتلهجعسيامناو؛نيرخالاىلعبسنللابلغتعيمجلا
اهباكترالاثمف.لعفوألوقببكترتوأاهميرحتبملعلاةجحمقتملاذا

۳٢۲مقرةيأءاسنلاةروس(١)

يأ۷سالام.تاكلاممبام٢بابدنسملايفبيبح:بعيبرلاهاورثيدحلا)۲(
م2CIم-س

»ا8.1ِ

الواهتمعوةأرملانيبعمجيال٠ظفلبوةَيبنلانعةريرهيبأنعديزنبرباجنعةديبع
.اهتلاخوةأرملانيب

5:رعهدنسب۹٠٠٠اهتمعىلعةأرملاعكنتالباب۲۷حاكنلاباتكيفيراخبلاهاورو
-5يبنلاىه)ىرخأةياور,يفو٠عمجيالاءظفلببهم لوسرلانعةريره

اکیاوفي١۱7حاکنلايفدوادوبأو۳۹٠س۳۷حاكنلايفملسممامالاهاورو(حكت

۷۸:۱۳۷۲۲:۱۷۹۱۸۹۲۲۹لبنحنبدمحاو۳۱حاكتلايفةجامنباو٠

.(يبلح)
٢٤۲مقرةيأءاسنلاةروس(۳)



جوزتينألعفلاباهباكتزالاثمو.الثمالالحتاهمالا:لوقينألوقلاب
لعفوألوقبباكتراوأهميرحتبملعلاةجحتماقاذافكعلوأنمادحا

هنأيکح.فيسلابلتقينالعفلابهبكترمدحوهلهاجىلعهلهجقاض

دبعهللاقفهيبةأرماحكنيبارعابءيج“ناورمنبكلملادبعنمزيف

برضفيباةأرمايهامناويمابتسيل:لاق؟كمأتجوزتملكلملا
ابأكلذغلبفمالسالايفلهاجتالولهجال:لاقوهقنعكلملادبع
اذه.داجالاقوأكلملادبعنسحألاقفهيلعىلاعتهللاناوضرءاثعشلا

عساوفكلذملعيملاذااماف.ةرهاصملاوأعاضرلاوأبسنلابملعاذاهلك

.يتايسامكِءاشنمجوزتيناهل

ميرحتللةفطاعكلانهيأولبقهرمضأاملريسفت(اهميرحتهلوق)

.هبموكحملاىلعمكحلافطعنموهفباسنالاىلع

اهتدايزتغاسامناوةدئازءافلاولهجلاوهلوقلربخ(عساوفهلوق)

ماعوهفسنجلامالبفرعمهنالطرشللاهباشمهنوكلإدتبملاربخيف

يفاشنمهتاهدوءافلخلامظاعأنمديلولاوبأءيشرقلايومألامكحلانبناورمنبكلملادبعوه(١)

ناكفةوقلارهظمبرهظواهرومأطبضفه١٠ةنسهيبأتومبةفالخلاهيلإتلقتناوةنس١٠نبا

طقنلابفورحلاتطبضوةيبرعلاىلاةيمورلاوةيسرافلانمنيواودلاهمايأيفتلقنارابج
ناک۾؛ىهاردلاىلعةيبرعلابشقننملوومالسالايفريناندلاكصنملووهوتاكرحلاو

مه٩۸ماعيفوت٠اصلخمهللابتنما»همتاخشقن

۲:١١٠لادتعألانازيمو۳:١٠يبوقعيلاو۸:٠يربطلاو٤۸ريثألانباعجار

نامعنمهلصأةالهآصمةمئألانمهيفيعبات:ءاثعشلاوبايرصبلايدزألادیزنبرباجوه(۲)

لصأهناب»ةيضابألاءاماعنموهودىخامشلاهفصملعلاروحبنمناکوسابعنبابحص

تاماملكمحاماماللدهزلاباتكيفوءنامعىلاجاجحلاهافنهيلعماقيذلاهسأوبهذملا

ه۳٩ماعقارعلاملعأتاممويلا:هداتقلاقديزنبرباج
Aoءايلوالاةيلحو۲:٢۳بيذهتلابيذهتو١:۷١٦طظافحلاةركذتعجار :Yةياهنلاوةيادبلاو
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ىلعوهفاهمكحمولعيأ(.اهمولعيلهاجلهلوق)كلذكماعطرشلاو
-اًمناوفاضمفذح هيفموكحملاددعتلدحاومكحلانأعممولعلاعمج

هبلهجلاةعسيفطرشكلذملعبلهجلاواملعهتمفنصلكللعجف
كرتناكامناوءاضيألهجلاةعسلناثطرش(اهباكترااوكرتامهلوق)

هميرحتبلهجلاعمهكرتنالهبلهجلاةعسلاطرشكلذباكترا

.ةداعليحتسم

ءافتكاهمالکيففاهمکحاوملعوايأ(اهوبكتراناقاضوهلوق)

فوذحمطرشلاباوجو.ضارتعاامهنيباموقاضلعاف(مهلهجهلوق)

.مهلهجبقلعتماهمكحبيأ(اهبهلوق)هيلعهلبقامةلالدب

روجحميفعقتالعلكلذملعيف"نايبلابلطأيأ(نبتساهلوق)
.هتفرعمبالاهنمجورخلاكيلعرذعتيف«روجحمهنأفرعتال

فقرفلاو؛لاكشالادحنعجارخالاوه:ليفوهلبقاروتسمناكامحاضياوىنعملاراهظا:نايبلا(١)
امنايبلاولهولوايفلصحمیئعمهتممفيالمالکيفرکباملايوأتلانأنايبلاوليوأتلانيب

ضعبلاولاةسلابءافحخعونلكلذمهفياميفركذي
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باسنالالهاجلعساوور
(بايیتراالبءاشنمحاكن

عجروافالخدصقيملناکنار

(عقوهيفاممارحىأریم

نأامإاههبشأاموباسنالابلهاجلانأملعا(خلاعساووهلوق)

نوکينأامإوءامهباملاعنوكينأاماوءاعماهمكحلواهلالهاجنوكي

اندارمولصالابالهاجمكحلاباملاعنوكينأاماويكحلابالهاج

املاعلصالابالهاجوأامهبالهاجناكنافههبشأاموبسنلالصالاب

نميفعقوولوءاسنلانمءاشنمجوزتينأهلوكحاوامهمكحفمكحلاب
الااقلطمجيوزتلاهللحأدقهللانال‹ىلاعتهللاملعيفهجيوزتهيلعمرح

:لاقثیحرظنلانبامالکينعموهو.هيلعمرحام

|عساواوملعيملنالهجلاو
اصألاىف"جشاولابسلا ل6ر:ٍِ

لضفنمهللا8دادقفف

"زرجللانيعالاتاوذءطو

هضبهضعدوخلکنم

لدخیوشتاذ٠وضم

ةيآناسنالاةروس)«ةيلتبنجاشماةفطننمناسنالاانقلخانإ»:ىلاعتهلوقهنموطلتخملاجشاولا(١)
نوکيدلولاو.قيقررفصأةأرملاءاموفظیلغلجرلاءامةطلتخماناولأينعي:يبلكلالاف(٢

.اهنم
.لجنعمجلاوءالجننيعلاولجنألجرلاو؛نيعلاقشةعس:نيتحتفبلجنلا(۲)

كلجلاةقيقرلا:ةضبلاومعانلاةضغلاوتوخاهعمجوقلخلاةنسحىاسنلانمدوخلا(۳)
ناستالافارطأيهوةاوشاهدحاو:ىوشلاوىافيهلاكلذكونطبلاةرماضلا:ةموضهملاو

٣۱سأرلايوشلاليفو
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رصميفتخاهلتناكنابمراحملاتاوذيفعقينأالثمنكمأولو

امهيلعناكمالاكلذمرحيالفاهريغنماهزييمتىلعردقيملواهلهجف

كلههدصقنافاروجحمدصقيالنأطرشب«جيوزتلانمهلهللاهحابأ
هيلعتماقفةروصلاهذهىلعجورتاذاف.احابمقفاوولودصقلاسفنب

اهكرتهيلعبجوكلذريغىلاهمأوأهتخايهاهجوزتيتلانأبةجحلا
دحأعضوملااذهيف(ةجحلاو)ءاهنمباصادقناكنااهقادصو
هتداهشلوبقهلزاجدحاولدعدهشنافنيلدعةداهش:لوألانیئیش

هيلعیلاعتهللاناوضرركبيباكملعلاولضفلايفناكولوءاهدرو
.كلذيفهتداهشلبقيملاذالجرلاكلذنماربينأملاعلاكلذلسيلو

.هيلعةجحبسيلوهنممهريغكلذكو

كلتهيلعتماقامىتماهنافنايعلاماقمموقتيتلاةرهشلا(يناثلا)

لاقانهنمو.اهكرتهيلعبجوهماوأهتخااهبجوزتيتلانابةرهشلا

هيبأةنباولجرلاةجوزةأرملاناىبأاذهةأرملاتلاقو«ىتنباهذهةأرملل

الفقحوهو«نييثنالاظحلثمركذللامهنيبثرالاناكامهوبأتامناف
نمحاكنهلوق)نايبلاوفشكلابحاصكهبياعمنماهدعنمىلاتافتلا

هنممرحمتاذاهناملعيملاذاءاسنلانمِءاشنمجوزتيا(ِءاش

امناوعامجلاةغللايفهتقيقحنال«ببسملاىلعببسملامساقالطا

مارحمرحملاتاذىلعدقعلاسفننالانهةيعرشلاهتقيقحىلعهانلمح

كلذباوملعنادوهشلاوجوزملاوجوزتملاهبكلهيوءالثمعماجيملولو

طرش(خلادصقيملناكناهلوق)كشالبيأ(بايتراالبهلوق)
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يفطرشاذهنالوءاحابمفداصنادصقلاسفنبذئنيحكلهيهنالكلذ

.تاحابملاعيمجباكتراةعس

امارحرهظالاوعامجالاوأةنسلاوأباتكلليأ(افالخهلوق)
لادلاماهيالانمانهمارحظفليفاملمظانلااهراتخانكلفالخناكم

.دوصقملاالمرحملاوهدصقلاناضرغلانأعممارحدوصقملانأىلع

نأاضيأاهطرشنمويأةعسوتلاكلتلناثطرش(خلاعجروهلوق)

يتلاتاحابملاعيمجيفطرشاضيأوهوهداقتعاسفنبكلاههفالخ

.هنعباغامیفامارحنوکتنألمتحت

امإامفهيفعقوءيشمارحوأهيفعقويذلايأ(عقوهيفامهلوق)

.ةفوصومواةلوصوم
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رصملاةلالضلهجيفءاملعلالاوقأ

رصملاةلالضلهجعسيملور

(رصأاذااليحتسموأامرحم

(عسيمكحلاعتملاممهضعب١
الوهلورتتالناطرشب)

يفاوفلتخاءاملعلانأملعا(خلارصملاةلالضلهجعسيملوهلوق)

وأناكالحتسميأاقلطمهتلالضلهجعسيالهنا:(اهدحأ)

.امرحم

.اقلطمهتلالضلهجعسيهنأ:(اهيناث)

ةلالضلهجعسيالومرحملارصملاةلالضلهجعسيهنا:(اهثلاث)
ارصمرصملانكيملورصملايفمكحلاملعيملاذاهلكاذهلحتسملا

يتايسو.ضعبدنعيداقتعالااهريسفتيفوُةلمجلايفثدحىلع

هلايلوتمرصملادهاشمنوكيالناوامهيفثدحىلعرصملاىلعمالكلا

اذامهنعفقيالناو؛كلذىلعهنمءیربنممربيالناو؛هرارصاىلع

الوكلاهوهفلاصخلاهذهدحأهنمناكنافيأروأنيدبهنماوئرب

.اقلطمهتلالضلهجهعسي

كهتنملابانؤاهقفهنعربعوفلعفميرحتبانئاديأ(امرحمهلوق)
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لحاممارحوأىلاعتهللاهمرحاملالحبانئاديأ(الحتسموأهلوق)
اعمنيينعملايفءاهقفلاهتلمعتسانكللوالاهيفلصالاو«لجوزعهللا

نولحينيعدتبملابلاغناف؛لحأامميرحتىلعمرحاملالحتسالابيلغت
.نومرحملالقوهللامرحام

.رارصألاهنمناكنيحيأ(رصأاذاهلوق)

هنأىلعهتلالضلهجةعسمدعلطرش(هرفكملعتنأدعبنمهلوق)
ملاميفكيلعموزلالهنالكلذثدحأهنأملعتنأدعبكلذقيضيامنا

عسيهنأوهويناثلابهذملاىلاةراشا(خلامهضعبعموهلوق)هملعت

:هلوقيف”رظنلانبابهذهيلاوهيفمكحلافرعتملاماقلطمهلهج

ةعدباذكريكفتلهجو
)افلايفرفكللابكترم

 

لهجلاوكشلاميغعشقت

:لاقثيحدارملاةياغيفمظانلاهراتخاو

انمزلینارفكلانمهادعامو

الصفلاهمكحانملعناهملعيأ

دجناميلسنبرضخلاريبكلاملاعلاةلالسنمدمحأنبهللادبعنبناميلسنبدمحأركبويأوه(۱)
هدجناکو؛لیامسةنيدمهنكسمناكدقوءاهترهشلاهيلابسنيتلارظنلانباةليبقنموهيبأ

باتكوةباتكلاوهةبانإلا:باتكفلأيذلاوهوامدبةاضقلايضاقدمحأنبهللاديبعخيشلا

يفشاعهنأىرينمنيثحابلانمففورعمريغرظنلانباخيراتو؛عاضرلاماكحأيفعئاقولا

مامالايلوتلبقشاعهنأىرينممهنمو(يداليملارشعيناثلا)يرجهلاسماخلانرقلافصتنم
مئاعدلاحرشباتكةمدقمعجار.يرجهلاسماخلانرقلالبقكلذناكوناسغنبدمحم

.لوألاءزجلانايعألاةفحتباتكو
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نمبوصنواهيیبکارنكنملام

القناذكهالهجوادمعهيتاي

الثملاضرصملانأيأ(مكحلاهلوق)فرعتيأ(عتملامهلوق)

خلاهالوتتالناطرشباقلطمهتلالضلهجعسييأ(عسيهلوق)
ةلالضلهجةعسىفاطرشاذهناكامناو(هالوتتالنأطرشبهلوق)
:هلوقيفيتأيسامكهلثمثدحمثدحملليلوتملانالثدحملا

هلثمکكلاهكاذفاولاق

امناوهيلعهدعبامةلالدلهقلعتمفذحوهللضنمميأ(ًاربتوهلوق)

كلذللوتمادحأللضنممءىربتملانالاضيأاطرشكلذيفاذهناک

هباكترابوثدحللضملانمهتءاربنإلوقتوأةمزالملاقيرطبدحألا

خلانمعكتيالوفكتاليأ(كسمتالوهلوق)هبهلهجهيلعقيضي

ىلوتينمةيالونعفقاولانالاضيأكلذيفاطرشاذهناكامناو

.لهجلاهيفهيلعقاضفملعلاب
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للحملابكهجعساوو)
(لدعتملهليلحتنعتنأنا

حاكللاكوكلملاوعيبلاك)

(حاجمملاكوهطورشىلع

هيفنوذأملاوهوللحملانأملعا(خلاللحملابكلهجعساووهلوق)

ملعيملنملهلهجعسيهوركملاوبودنملاوحابملالمشيفكرتلاولعفلاب
هنعفقيالوهبكترانمللضيالنأو«هميرحتبلوقيالناطرشبهلح
.هلمعهمزلوهلهجهيلعقاضكلذدحأهنمناكاذاف

هجووةثالثلاطورشلاكلتللماشطرش(هليلحتنعتنآناهلوق)
همزليكلذلجالهنعفقاولاوأءيشلابكترانمللضملانأاهلهلومش

(خلاعيبلاكهلوق)رهاظفلوقلابهميرحتامأو«بكترملالعفلاميرحت
بودتمللالماشكرتلاولعفلابهيفنوذاملاوهوللحملاناكامل

امهونيلوالللثمفةلثمالابعاونألاكلتنايبيفعرشحابملاوهوركملاو
.ةعورشملااهطورشىلعحاكنلاوكلملاوعيبلابهوركملاوبودنملا

بودنمامهدحأنافرطهلةثالثلانمدحاولكنااهبهليثمت(نايبو)
ةحلصمتوفناهركيوةينيدةحلصمهيفتناكنابدنيفهوركمرخالاو

ةنيزدجواذاامكبدنلابناجوهولوالافرطلالاثمفاهتاعارمبدتت

ادجاوناكوهبنيزتيامةعمجلاونيديعلاروضحلهعمنكيملوعابت
نيديعللنيزتينأهلبدنيامكاهيرتشينأهلبدنيهنافءاهتميقل
هلبدنيهناف‹؛هتميقلادجاوناكوعابيادبعدجواذاكلذكو.ةعمجلاو
حاكنللالوطعاطتسااذاكلذكو.اريخهيفملعناهبتاكيفهيرتشينأ

.جوزتينأهلبدنيهنافءوفكلادجوو

يفتکيامىرتشااذاامكةهاركلابناجوهو(يناثلافرطلالاثمو)
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هبتاکیلالادبعكلموأةينيدةدئافةدايزهريغىلعهيفم

اذاامکوهلوعبةليضفلانينأدصقلالوهايندوهنيدحلاصمىلعهني

:ةرحلاىلعةعاطتسالا

حاكنلاوكلملاوعيبلانمدحاولكلنأملعا(اهطورشىلعهلوق)

ةئيسنهسنجبءيشلاعيبنمنوكيالنأيهفعيبلاطورش(اماف)اطورش

هيلعبجيلبعابملاىلعةضراعةساجنلاتناكناوسجنىلععقيال

كلهكرتيأاثورومكولمملانوكينأيهفكلملاطورش(امأو)
نوكينأاماو«ةيدوبعلابرقمغلابدبعلاوءارشبنوكينأامإوهثرتتنأنم

نا:امهدحاءامهيلعقفتمنيطرشبالانوكيالريخالااذهويبسنم

.اكرشميبسملانوكي

طرشلابوةلبقلالهألوالاطرشلابجرخفايبرحنوکينُ:امهيناثو

كرشملانوکيالنأوهوهيففلتخملاٽطرشهيفوةمذلالهأيناثلا

رهملا:اهيناثوقأرملایضر٠اهدحأفحاكتلاطورش(امأو)

رظنلانباماماللونيدحومنيدهاشروضح:اهعبارويلولانذا:اهثلاثو

لوقلاواذهةيببسلاانهةقالعلاويلاسرالازاجملابابنمقالطالااذهوجوزتلاانهجيورتلابدارملا(١)
نارقلايفنيدراولانيطرشلابالإرئارحلاىلعءامالاحاكنميرحتليلدلاهيضتقييذلاحجارلا

0(يتفملاةحامس).حاكنلاكرتنمتنعلافوخورئارحلاحاكنىلالوطلامدعامهوميركلا
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دیدججیوزتفتنابناف

نيیدهاشويلولاورهمب

نايب(حابملاكوهلوق)ماقملانمهذخأىلعاليوعتةأرملاىضركرتو

وحنلمشيوءامهانركذنيذللانيفرطلانعاهيفرظنلاعطقناحاكنلاو

ىلادابعلالاعفأهيلعهللاناوضرمامالاميسقتامأواذه«برشلاولكالا

‹مهدصاقمىلارظنلابوهفحابملامهلاعفأنمنأعمةيصعمىلاوةعاط
ةعاطلايأنيرمالاكنيذنمهدصقىلارظنلابدبعلالعفولخيالهناف

الاهلدصقالوحابملالعفيدقدبعلانا:لاقيدقنكل:ةيصعملاو

نمنالةعاطحابملاكلذبعتمتلابهدصقنابباجیفحابملاكلذبعتمتلا

.هکرتاحابمهلفنکیملولهنأدصقلاكلذمزال

٢۲



ملعيالامنعفقوتلا
هتمرحوهّلح

ملعيملامباكترامرحور
(منايملاقفاومنكينمو

امفالخهدصقيفدريناور

(امنأهيلعيرابلابجوأدق

فلكملاىلعةجحلاتماقاذاهنأملعا(خلاباكترامرحوهلوق)

يتاينأهلومرحملاكرتينأهيلعناكامارحوالالحهللانيديفنأب

لهلأسيىتحهتمرحالوهلحملعيالامعكسمينأهيلعو‹للحملا

هلوقلو١٠ملعهبكلسيلامفقتالو»ىلاعتهلوقلكلذنعركذلا
لکشأرمأوهبنتجافهيغكلنابرمأوهعبتافهدشركلنابرمأ»دع

ضيفتسمثيدحوهو(هللاىلاهلكف»ةياوريفو«هنعفقفكيلع

اذهتفرعاذافمهتنسلايفٍرئاسلالثملاكراصىتحلوبقلابةمألاهتقلت

بکرااذافروعحمهرجالوهلحمعيالامباكتراناكلرهظ

قفاوياماهنال؛نيرمأدحأنمولخيالفلعفبوألوقبملعيالامبكترمل

.٢۳مقرةياءارسالاةروس(۱)

ءفامحنبنسحلاانثدح٥٠سايقلاويأرلابانتجاباب۸ةمدقملايفةجامنباهاورثيدحلا(۲)
دبعنعيسننبةدابعنع«؛ناسحنبديعسنبدمحمنع؛يومألاديعسنبىيانث؛ةداجس
.هركذو:لاقنميلاىلاعهللالوسرينثعبامل:لاقلبجنبذاعمانثمنغنبنمحرلا
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امافالالحقفاوناوءاقافتاكلهاروجحمقفاونافءاروجحموأالالح

ادصاقنوكينأامإومارحلاكرتولالحلاباكتراهدصقنوكينأ

باكتراادصاقناكنافءدصقلالمهمنوكينأامإومارحلاباكترال

هكالهيففدصقللالمهموألالحللادصاقناكناوهدصقبكلهمارحلا
فلعفيفهلهللانذأدقالالحفداصهنالكلهيالهنأمامالاححصنالوق

.هبكلهيفدانعدصقهلنكيملو

مليأ(مئأيملهلوق)هلهللالحأامليأ(اقفاومنكينموهلوق)
نابجياروجحمملعيالامباكتراناكاذاهيفثحبیو«مثايفلخدي

ناهنعباجيوءالالحقفاوناوروجحمللعافهنالءاكلاههبكترمنوكي

روذحملاعفترااذافروجحملايفعوقولافوحخيهوةلعلوهامنإرجحلا

.ناکامىلعلحلايقب

امفالخهلوق)لالحلاهباکترادنعيأ(هدصقیفدریناوهلوق)

نالهلهللالحأامفالخدارملاوباجيالابربع(هيلعيرابلابجوأدق

يفلخديأ(امثاهلوق)هيتأيالنأفلكملاىلعهللابجوأمارحلا

.قالطاللفلالاومثالا
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ةمټاخ

قيضيثيحبنيدلانمهلهجعسياميفةجحلامايقنايبيف

هلهاجىلعهلهج

اململعلاةجحموقتدقور
(املعلالوقبلهجلاعسودق

العلضفلاهلادحاوناكولر
(الفقحلارصبتملامليقو

املانألوألاجرو)
(ابزلدقمهلاقمايبنالاك

ينظويعطقتفرعامكناعوننيدلانأملعا(موقتدقوهلوق)
عامجالاوةنسلاوباتكلاةثئالثلالوصالادحأهيفدرواموه:يعطقلاف
.نايعطقلا

هيلالصوولوهملعادحأمزليالفينظلاامأكلذادعاموه:ينظلاو

انلقامناوماكحالاطابنتساوةلدالاحيجرتىلعارداقناكنابهسفنرظنب

ربخنإاولاقمهنأىرتالأ«ملعلانودلمعلاسفنهنمبولطملانألكلذ

.بهذملاوهاذه.ملعلابجويالولمعلابجويدحاولا
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ملعلابجويلمعلابجويامكهنأىلا(نورخابهذو)
هبلمعينأهيلعبجودحاولاربخعمسامىتمعماسلاناب(نيلدتسم)
هللامكحكلذنأملعينأهيلعبجوهبلمعينأهيلعبجوامۍتمو

هبجوأيذلاهللامكحوهكلذنأملعينأهيلعبجواذإوهيلعىلاعت

.هاندرأيذلاملعلابوجولصحهيلع

هيلاىداامناملعينأهيلعبجيهنأنمهومتركذامنأ(مهباوجو)

يفمالكلانألعازنلالحمنعجراخوهفهيفهللامكحوههداهتجا

كلهيالهنأكشالوهبكلهيوهلهجلهاجلاىلعقيضييذلاملعلا
اليذلاملعلايفمالكلافاضيأوهيلعبجياملعفاذاهركذاملهجب
الهنأىلا(نورخابهذو)كلذكسيلانهاموءهيففالخلاعسي

امبالالمعلابجيالهنأب(نيلدتسم)المعالواملعالائيشبجوي

.ملعلاهببجي

توبثلةيعرشلاماكحألانمويثكلطعتلكلذحصولهنأ(مهباوجو)

ملعلاةجحمهيلعمقتملامهنمملسنمهلهجعنيفيعطقلا(امأو)
ىلاةفئاط(تبهذف)اهعملهجلاعسياليتلاةجحلايف(اوفلتخاو)هب
ءالؤه(فلتخاو)هعملهجلاعسيالتايعطقلانمءيشبءاملعلالوقنأ

روهشملادحاولاملاعلالوقنأىلابهذنممهنمفنيلوقىلعاضيأ
نممهنموءكلذيفاهعملهجلاعسيالةجحلضفلاوةلادعلاوملعلاب
ىتحةروكذملاةجردلابناكولوةجحبسيلدحاولالوقنأىلابهذ

ىتحةجحنونوكيالمهنأىلابهذنممهنمو«هلثمهريغهعمنوكي
هللاناوضرهديأدقومامالابهذموهلوألالوقلاوةرهشلادحاوغلبي
(تبهذو)تئشناهعجارفهرکذلوطيامبةماقتسالايفهيلعىلاعت

هلهجعسياميفةجحبسيلاورثكواولجناوءاملعلالوقنأىلاةفئاط

همزليملامهلکاذههلهجهيلعقيضيذئنيحف؛هسفنبقحلاهيفرصبيىتح
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ليصفتهلفكلذنمءيشهمزلاذاامافكلذنمءيشيفكرتلاوألمعلا
هبشلوقتنأكلوءيلقعزاجمةجحلاىلامايقلادانسايفو«هركذمدقت
فذحمثامهيفروهظلاعماجبمايقلاهيلادنسينأحلصيءيشبةجحلا

مزاللاوةيانكلابةراعتسافوذحملافمايقلاهمزاولنمركذوهبهبشملا

لهجلاعسودقيذلايفيأ(لهجلاعسودقاملهلوق)ةيلييختةراعتسا
وأةلوصومامإامو«يف»ىنعمبماللافلهجلاهيفعسودقوءيشيفوأ

عمفوذحمطبارلاوأدئاعلاوةفصوأةلصامإاهدعبةلمجلاوةفوصوم
.هلماع

مارحوأاعطقلالحاذهنأمهلوقببسبيأ(املعلالوقبهلوق)
ةجحلافهيلعوةيببس(لوقب)يفءابلافءةعيرشلالقنىلعءانمأمهنالاعطق
دريفاضيأهيلعومازلالااندنعىهامناوهلةببسماهناللوقلاريغذئنيح

هيلادنسيءيشبالوأةجحلاهبشداقهنأوهولاكشامظانلامالكىلع

نابهنعباجيوروكذملامازلالايفروهظيأوروهظلاعماجب۹

.لمأتلايف١هيصقتلكلذهيلعيفنمي

ناكولوأادحاواملاعلئاقلاناكوليأ(ادحاوناكولهلوق)
.هيلعهللاناوضرمامالابهذموهامكادحاوملاعلا

يذلادحاوللةديقمةيلاحةلمجلاوعفترايأ(العهلضفوهلوق)
هيفطرشةلادعلاولضفلابةرهشلافنيالانمهلهجعسياميفةجحنوكي
اليماعلافيعضلانأطارتشالااذهةمكحواضيأنيلوألانيلوقلايفو
تدأاذاف«هريغولدعلالضافلانيبوهريغوملاعلانيبزييمتلاىلعهلةردق

لبقفلكولفهريغوملاعلانيبةرهشلاكلتبازيممراصةرهشلاكلذهيلا
قيطيالامبافلكمناكلرمالاسفنيفملاعلالوقلبقينأاهدوجو
.لاحمقاطيالامبفيلكتلاو
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لوبقهمزليالتايعطقلانمءيشيفةجحلاهيلعماقأفهصخشفرعيالو
.كلذبروهشملانالفوهاذهناهدنعنالدعلادهشيملامهنمكلذ

هلهجكيلعقاضقحلاترصبأاذاف(خلارصبتملامليقوهلوق)
لوعفمهنأىلعلوألابصنولعافللءانبلاب(لوألاحجروهلوق)اعامجا
امكلذيفءاملعلاةيجحوهولوألالوقلاحجرويأاهتلصونالعافلاو

هنعيورامو7لیئارساينبءايبناکيتمءاملع)اهنعیور

مهنمدحاولالوقبةجحلاموقتءايبنألاو0”(ءايبنالاةثروءاملعلا»

يفءايبنألابءاملعلاهيبشتنألقاعنهذيفروصتيالذاكلذكءاملعلاف
ىلاعتهللاىلاةوعدلايفمهنيبهيبشتلاهجوامنإوءةجردلاعفرولضفلا
موقلكلورذنمتنأامنإ»ىلاعتهلوقهيلادشريامكةجحلاغيلبتو
ةجحلامايقتفرعامهنيبهيبشتلاهجووهكلذنأكلرهظاذاف9«داه

.ءاملعلالوقب

هلبقوهللصأالرجحنباينعيانخيشدصاقملايفلاقوهللصأالرردلايفيطويسلالاق(١)

نارقلاةلمحاومركايفىضمدقو«ربتعمباتكيففرعيالومهضعبدازو؛يشكرزلاويريمالا
سابعنبانعفيعضدنسبميعنيبالومهيلإىحويالمهنأالإءايبنأاونوكينأنآرقلاةلمحداك

.0ىهتناداهجلاوملعلالهأةوبنلاةجردنمسانلابرق٠هعفر
ثٹیدحهنابمزاجهلقننممومجنلالاقوًاءزجكلذيففلأويجانلاميهارباخيشلاًاضيأهرکنأو

هانعمبذخألاىلاراشأويعفايلاويزرابلاويونسالاوهمادقنبنيالاقفومويزارلارخفلاععوفرم
.دهاوشهلوصئاصخلايفيطويسلاويلصوملاركبوبأوديهشلانيدلاحتفويئنازاتفتلا

ملعاف٠#ىلاعتهللالوقللمعلاولوقلالبقملعلاباب١٠ملعلاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(۲)

٠هللاالإهلإالهنأ

لبنحنبدمحأو٢۳ةمدقملايفيمرادلاو۷ةمدقملايفةجامنباو١ملعلايفدوادوبأهاورو

٥:١۱۹٠دنسملايف

۷مقرةيآدعرلاةروس(۳)
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هبملعنممزليملعلا

هبكهجعساوءيشلكور
(هبتناقاطهقحتيأرمٿ

هتملعمثهلهجكعسوءيشلكناملعا(خلاءيشلكوهلوق)
هوحنوماهلاكهريغوأباستكابملعلاقرطنمقيرطوهوجولانمهجوب
نمولهجلاىلاملعلانمعجرينأدحالحصيالهنالهلهجكيلعقاض

رئاطناسلنمهعمسوأهقحملعفمونيفالثمهارولو؛كشلاىلانيقيلا
لبقناكولوءهملعهمزلهقحملعوهيفرظنفطئاحيفاشوقنمهاروأ
عاقياوهوء‹ماهلالاىلعليوعتلاهيفومامالللاقاذكهبهلهجهلاعساو

قفاواذاهئايفصأضعبىلاعتهللاهبصخيردصلاهلجلثيبلقلايفءيش

فرعو:لاقثيحمامالامالكنماذخأكلذانلقامناوةيعرشلانيناوقلا

ةيفوصلاضعببهذومهضعبلبهذموهورطاخلإكلذقحيأهقح
“ةرعاشألانمروهمجلابهذوطرشلاكلذهيفطرتشيملوةجحهنأىلا
ةسوسونمنمأيالهنالموصعملاريغيفةجحبسيلهنأىلامهريغو
ةجحناكةيعرشلانيناوقلاقفاونإهنأمامالاهيلعامحيحصلاوءناطيشلا
.رظنهيفينانبلالاقناوالفالاو

نيناوقلاتناكنيناوقلاقفاوناهناوههيلاراشأيذلارظنلا(هجوو)
يهةجحلاناملسنانالءيشبسيلفاهفلاخناوماهلالاالةجحلايه

.ةيفاوةملكبةرعاشألاةقرفبفيرعتلاقبس(١)
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نأملعاو‹؛كلذلهرابتعاانلحصفاهتفرعملقيرطماهلالانكلنيناوقلا

دئازِءيشوهفهعفدهيلعدرونمنكمياليرورضملعماهلالايدوم

ىلعةينبمريغماهلالاةيجحبلوقلاف«فيلكتلاطرشوهيذلالقعلاىلع
تملعيأ(هقحتيأرمثهلوق)كيلعلكشيالفلقعلاميكحتبلوقلا

هسفنبةجحنوكيالماهلالانأىلاةراشاهيفو.هيفاملقباطمعقاولانأ

رمأ(هبتناهلوق)هلهجيأ(قاضهلوق)رمألاسفنيفامهقباطيىتح
رمأثيحماتتخالانسحهيفوتيبللةلمكتوهو'ةقيتسااذاهبتنانم

.رمامعيمجلءابتنالاب
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يناغلانكرلا

(اهيلعلمتشيامواهريسف لمتشيامواهريسفتوةلمجلانايبىفر)





لوألابابلا

(اهموزلةيفيكوةلمجلايفر

نايبواهيلعلمتشيامو”اهريسفتوةلمجلانايبيفيناثلانكرلا)
نكرىلعهمدقو«كلانهمدقتاململعلانكرنعهرخأ(اهموزلةيفيك
بيترتىلعهباوبأبترمث«ناسنالاىلعبجاولوأهنالةءاربلاوةيالولا
.باوبأةتسهيفوبجاولافبجاولامدقفموزللايفجردتلا

بتكيفةرابعلاهذهلدوجوالوهللامهمحرانباحصأهيلعحلطصاامماهريسفتوةلمجلابريبعتلا(۱)
يفةرابعلاهذهىلعمهتماوفقونيذلامظعمحالطصالااذهلكشتساكلذلبهاذملاباحصأ

.انؤاملعهيلعفراعتامككلذحاضياىلاانوعدياذهوانتمئأراثا

هللادنعنمقحهيءاامنأوهللالوسرادمحمنأوهللاالإهلإالنأةداهشةلمجلابدوصقملا
قدصبمالسلاوةالصلالضفأهيلعدمحملةداهشلانألنييلوألانيترقفلابيفتكينمءاملعلانمو
هللاناوضرةمئالابطقةقيرطهذهوهناحبسهللانعهبربخأاملكيفهقيدصتنّمضتتةلاسرلا

.بهذملايفهيلعىلاعت
ناميالاتايلكنعاهريبعتىلاارظنةلمجلابتاملكلاهذهنعهللامهمحرانباحصأربعامنإو

ىرخأوايندهلاعفأوهتافصوهللانعحيحصداقتعالكنإفهتايئزجتالولدماهتحتجردنتيتلا

ةدعاقلايهفاهقحبءافوةحلاصلالامعألانمديحوتلاةديقعهمزلتستاملكنأامكاهلريسفت

اهبنديملنمللمعالواهنودبةديقعالًايلمعوأناكًايداقتعاناميالاحرصاهيلعموقييللا
يتلاتادقتعملاعيمجيداقتعالاف.يلمعويداقتعانيمسقىلااهريسفتءاملعلامّسفدقفمثنمو

ةدارالاوةايحلاورصبلاوعمسلاوةردقلاوملعلاكهللاتافصبناميالاكاهتجحهيلعتماقنممزلت
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۰(اهموزلةيفيكنايبوةلمجلا)نايبيف(لوألابابلار

.لجوزعهللاتافصوديحوتلايف(يناثلابابلا)

.هباشتملاومكحملاوةكئالملاوبتكلاولسرلايف(ثلاثلابابلا)

.ديعولاودعولايف(عبارلابابلا)

.مالسالاوناميالايف(سداسلابابلا)

هبدعواملکوهلسرعيمجوهبتكعيمجبناميالاوءيشيفهقلخلهتهباشممدعواهدادضأءافتناو

دولخومهنميصاعلاةبوقعوعيطملاةباثاومهياسحومهرشحومهثعبومهتتاماهبمهدّعوتوأهقلخ
نوكلااذههقلخنمهنعانأبنأاملكبناميالاوباقعلاراديفنيصاعلاوباوثلاراديفنيعئاطلا

نمةلمجلايفءايشألاهذهجاردنايتأيوهردقوهئاضقبهيفءيشلکفيرصتودعبنمهتداباو

نمةيهولألاتافصلكبناميالاعبتتسيىلاعتهدارفناوهتيهولأبناميالانأ:امهلوأ.نيهجو

يفهقدصوةعدمحمةلاسربناميالانأ:امهيناث.دوجولابجاوبالإقيلتاليتلاتالامكلا

هيلعهبربخأامتحتاهلوخدلتايئزجلاهذهلكيناميالاىلعيوطنيهللانعهبربخأاملك
.مالسلاوةالصلالضفا

ال١ةلمجنألاذهوهنعىهناملكبانتجاوهللاهبرمأاملكيمازتلالافيلمعلاريسفتلاامأو

هتدابعقحهدبعينأهبرلدبعلانمدهعكلذلوقيفوهللاالإقحبدوبعمالاهانعم#هللاالإهلإ

نعذينابهتدابعقحبيفينأهدقتعموكلذبنئادلابجاونمفوهالإقحبدوبعمالناكاذاف

عوضخلاىهتنميهةدابعلانإفهدودحنمًاثيشزواجتيالوهمكحلملستسيوهرمألداقنيوهتعاطل
يحاونىلعيلوتسيوسفنلابناوجهكلمياراعشتساهتمظعرامشتساعمدوبعمللدايقنالاةياغو

يبنلانعامهنعهللايضررمعنبانعناخيشلاهجرخأيذلاثيدحلاريسفتلااذهللمألاوةايحلا

اوميقيوهللالوسرًادمحمنأوهللاالإهلإالنأاودهشيىتحسانلالتاقأنأترمأ٠لاقهنأع

ىلعمهياسحومالسالاقحبالإمهلاومأومهءامدينماومصعكلذاولعفاذافةاكزلااوتوؤيوةالصلا

قوقحهلمالسالانأومالسالاساسأوناميالاةدعاقنيبتةداهشلانأنايبثيدحلااذهيفف«هللا

ماظنامهيلعموقيناتللاناتداهشلاهتنّمضتاّمعةمجرتالإقوقحلاهذهاموملسمللاهنمدبال

.(يتفملاةحامس).ملسملاةايح
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اهطورشوةلمحلابداقتعالا

مقيملامةلمجلايفلوقلاو)

(مزلتملاهريغكاهناهرب
البافلكملجنكيملذار

(السلانىحضويقدصناهرب.

الدعهسناكلاشيولور

(الضفاذهناكدقاملثشمك

ازاجمهيلعهقلطأمكحلاىنعمبانهلوقلا(ةلمجلايفلوقلاوهلوق)
مكحلاوهولولدملاىلعلوقلاوهولادلامساقالطاهتقالعايلاسرا

لالوسرًادمحمنأوللااإلإالنأةداهشنعةرابعيه:ةلمجلاو

.قحلاوههبرنمدمحمهبِءاجامنُأو

هعنصاعناصهلنأملعينأفلكملاىلعبجياملوأهنا(ملعا)
دبعنبدمحمیمسیالوسرهلناوءيشهلثمکسيلهناوهلالاوههناو

هناو«نالوقهبسنوهدجةفرعمموزليفو«ءيشرقلابلطملادبعنبهللا
انمۇمناكهبقدصواذهفرعاذافىلاعتهللانعهبربخأاميفقداص
دقىلاعتهللانأ(ملعا)هتمزلةضيرفعيضيىتحءتابعلادنعوهللادنع

.اطورشفيلكتللهلضفوهنمبلعجوفيلاكتبءالقعلافلك

مايق(اهيناث)فلكمريغهوحنونونجملانافلقعلاةحص(اهدحأ)
نمءيشبةجحلاهيلعمقتملنمففلكملاىلعهبفلكملابةجحلا

هيلعتماقولوفیلکتهيفهيلعنکیملهاونورماوأانمیلاعتهللاضئارف
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نأتفرعاذهتفرعاذافهريغويداقتعالاكلذيفءاوسو«هريغبةجحلا

نألمزاوللارئاسنماهريغكاهبةجحلامايقدعبالااهبفلكيالةلمجلا

ضعببفلكيالفهماكحأيففلختلاهيلعحصيالميكحلجوزعهللا

ةجحلامقتملامةلمجلالهجعسيفةجحنودباهضعبوةجحبتادابعلا

(اماو)ىلاعتهللادوجويفلابلارطاخنماهب(ةجحلامايقو)اهب
ةفرعمدحأمهلأاذاالاةيعامسامهٹجحقهبءاجامةفرعموهلوسرةفرعم

الصتموأةريزجيفادرفنملقعلالماكلقاعدجويالوءاماتاماهلاكلذ

نأامإوقفويفةيانعلاديهبذخأتنأامإفءاعناصهلنأفراعوهوالاهريغب

هکارشابكلهيفهعناصيفددرتيوأكلهيفىلاعتهريغهعناصنأدقتعي

نموءلقعلاصقانوهفكلذنمءيشهلاببرطخيمل(يذلاامأو)اضيأ

هترابعتفلتخانکلهربتعميفهبحرصلبهيلعیلاعتهللاناوضرمامالا

نوكيالهدنعلهاجلانأللهاجريغكلانهلقعلاصقانيمسفكلذيف
مدعناهمالکيفو‹هلهجيفهبملعلاةجحهيلعموقتىتحءيشلابالهاج

.مدقتامكالهجىمسيالالصأءيشلابملعلا

يفيلقعلااهليلديأ(اهناهربهلوق)مقيملاذايأ(مقيملامهلوق)

هلوق)هبِءاجاموهلوسرةفرعميفيعمسلاوأىلاعتهللادوجوهفرعم

الاتافيلكتلارئاسبهللافلكيملاملفتادابعلارئاسنميأ(اهريغك

ةجحلامايقدعبالاةلمجلابفلكيالناهتمكحيفبجوةجحلادعب
.لجوزعهماكحأيففلختلامزليالئل

فلكملاىلعةجحلامايقلبقاهريغمزليملامكيأ(مزلتملهلوق)
ءافشلاهناف«هربتعمنمتعشناهعجارمالكطسبماقملااذهيفماماللو

.لهجلاءادل

ىلاعتهللانأوهليلعتلاهجوومزلتملهلوقلليلعت(نكيملذإهلوق)

ولذاهيلعابوجوالكلذبمهيلعهنمالضفتةجحريغبدابعلافلكيمل
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بجوكلذبانيلعلضفتاملفءالدعهنمناكلةجحريغبفلكينأءاش

امزلميأ(افلکمهلوق)لجوزعهلهیزنتوهومظعيأ(لجهلوق)
ليلدالبيآ(قدصناهربالبهلوق)هلعفمهسفناىلعقشيامدابعلل
يآ(البسلانحضويهلوق)هتفصىلافوصوملاةفاضاهيففقداص

هلوق)©اروفكامإواركاشامإليبسلاهانيدهانإ»ةيادهللةلصوملاقرطلا

ليبسىلعيضاملانععراضملابريبعتلاهيففءاشولويأ(ءاشيولو
‹لاحلابيضاملاهيبشتهتقالعيراعتسازاجملاوأداضتلاةقالعلزاجملا

ناكةجحالبنالافلكينأءاشولىلاعتهنأىلعهيبنتلازوجتلاةدئافو
الهتافصفهنمالدعناکیضاملایفكلذءاشولهنأامكنمالدعكلذ

WB.لدبتت
هلحميفءيشلاعضووهلدعلاووللباوج(الدعهنمناكلهلوق)

ريغيفءيشلاعضووهيذلاملظلافالخبهلعافىلعضارتعاريغنم

.هلعافىلعضارتعالاعمهلحم

ةيردصمامفخلااذهنوكلثمكيأ(اذهناكدقاملثمكهلوق)

رايتخانعءاطعالاوه(الضفهلوق)ةجحبفيلكتلانوكىلاةراشالاو

.امهيمعازلافالخ«بوجوالوباجيانعال

.۳مقرةيأءناسنالاةروس(۱)
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ِالفاءرمااهناھربیتاناو)

.خلاالفافلكميأأءرمااهليلديأ(اهناهربىتأناوهلوق)

يداقتعالااهريسفتنمءيشبوأةلمجلابةجحلاتماقاذاهنا(ملعا)

فرعتاذهبوهبةجحلامايقدعبهلهجلةعسوتهيفلاوسللسيفنتلانال

الومزاوللاركذامدعبكلذنعلاّوسلاهمزليهنأنمرونلايفامطوقس
دعبةلمجلاىفلاّوسللسيفنتلامدعوءلاّوسلاالداقتعالاالااندنعهمزلي

يتأيسامكهيففلتخميداقتعالااهريسفتيفو«هيلععمجماهتجحمايق
كرشالاسيىتحهيفددرتففلكملاىلعكلذنمءيشبةجحلاتماقاذاف

.اهريسفتيفيأرىلعوةلمجلايفعامجاب

يأ(ةظحلهلوق)نعسويىنعمبةليقثلاديكوتلانونب(نسفنيهلوق)

بلطيليأ(لأسيلهلوق)ةرورضهيلعدازاميفنسفنيالفريقحلاتقولا
.كلذةيقحنعملعلا
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«ةلمحلارکنمماکحأ

رظنامدعبةلمجلاركنو

(رفكدقدوحجرفكاهناهرب

ةثالثىلعةلمجلايفثدحلانأملعأ(خلاةلمجلاركنموهلوق)
.عاونأ

اهيفكشلا:اهثلاثاهبةجحلامايقدعباهلهج:اهيناثاهراكنا:اهدحأ

هکرشلهجعسيالو؛عامجالابكرشمةثالثلاهذهنمءيشيفعقاولاو

هيلعهالوتوآهکرشىلعهبوصنمةلالضلهجعسيالكلذكوءاعامجا
امهنمدحاةلالضوأامهتلالضيفكشنمةلالضلهجعسيالكلذكو
الكلذكوامهتلالضيفكاشلايفكاشلاةلالضلهجعسيالكلذكو
ةلالضوأامهتلالضيفكاشلايفكاشلايفكاشلاةلالضلهجعسي
.ةمايقلامويىلاامهدحأ

لازناوالوسرةلاسروأيبنةوبناولخاممموقركنأاذا(هلاثم)

مهفالثممالسلاهيلعیسیععمدوهیلاکلجوزعهللابتکنمباتک

مهتلالضيفكشاذافءاهفرعنملمهتلالضلهجعسيالنوكرشمكلذب

يفكاشلاةلالضيفكشاذاكلذكوءاضيأهتلالضلهجعسيالفكاش

مويىلاارجملهواهفرعنمدنعهتلالضلهجعسيالمهتلالضيفكاشلا
.ةمايقلا

نمائيشةلمجلايفثدحأنميفكاشلامكحيف(اوفلتخاو)

رقبعذفكرشاهيفثدحلانأيلعمهعامجادعبةروكذملاتادحأل
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ثدحملاكرشيفكاشلانأىلاةديقعلابحاصودعاوقلابحاصمهنم

مهنمنورخابهذوءةمايقلامويىلاكاشلايفكاشلاكلذكو«كرشم
ةمعنرفاكوهامناو؛كرشمبسيلهنأىلاهيلعىلاعتهللاناوضرمامالا
عامجالالقنمامالاكلذناىتحقرشملالهأنمانباحصألوعمهيلعو
نأالامهللاهيلاتفتليالناشهلبقامواندنعاميفحيحصلاوهوهيلع
اليذلايئزجلاكرشلاوهامناكاشلاكرشبليقلاكلذلهأدارألاقي

.كرشلاماكحأنمءيشهيلعبترتي
.نيحالطصاكرشلايفبرغملالهأنمانباحصالنأ(ملعا)

امهيناثوءاننيباميففورعملاوهوماكحألاهيلعبترتتكرش:امهدحا

‹؛يئزجلاكرشلابمهفرعيفىمسيوكلذنمءيشهيلعبترتيالكرش
دوحجلانميلكلاكرشلالاصخادعاممدئاقعلايفةريبكباكتراوهو

ىمسياندنععونلااذهومهراثاًارقتسانمءاكذهلدهشيامكءةاواسملاو

قاحساوبأمامالالاقكرشلابىمسينأاندنعحصيالو.ةمعنرفكواقافن
اذهنكلقفانملاضوهفاكرشمقفانملاوأاقفانمكرشملاىمسنمو
كرشمللنالءامسألاىلعةيعرشلاماكحألابترترابتعابوهامناعنملا

مكحبامهدحأىلعمكحنموهصختاماكحأقفانمللوهصختاماكحأ
هيلعمکحهناكفرخالمسابامهدحأیمسنمو«‹قفانملاضوهفرخالا

جرخيمكحةيمستلاىلعبترتيملاذااماو«لالضلاهيلعبترتفهمكحب
؛كلذبسأبالفلاحلاكلذهيلعوهيذلاهمكحنعهيلعموكحملاب
ةيوستةديقعلابحاصهيلعامرهاظنكلهيلعاوحلطصاامموقلكلو
.هلمأتفثدحملاكرشبكاشلاكرش

اهبدبعتلاةجحهيلعتماقامدعبيأ(خلااهناهربرظنامدعبهلوق)

نمناكهجويأنمةجحلامايققلطمانهاههبدارملاوركفلا:رظنلاو
كلذهنممهفف‹لاوحألانمءيشلراصباوأ«؛لاقملعامسوألابلارطاخ

روكذملاعيمجىلعرظنلاقالطايففهدقتعينأهيلعبجوفيلكتلا
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نأىلعهييبنتلازوجتلاةدئافودييقتلاوقالطالاهتقالعلسرمزاجم
فرعيىتحامهسفنأبةجحلامايقناديفيالالثمرصبلاوعمسلايقيرط
هبفلكملامهففيلكتلاطرشنمناكلمدقتامكرصباوعمسامىنعم

ةلزتعملادنعواندنعوهوقاطيالامفيلكتزاوجهيلعمزللكلذالولو

.ةيرعشالادنععقاوريغزئاجوءلاحم

ردصمهنافرفکبصنهجويفرظنا(رفكدقدوحجرفكهلوق)
مدقتيالودكومردصمهنالعنتمماذهنا(لاقيال)هلماعىلعمدق

وهامناودكومردصمهناملسنال(لوقنانال)دّكوملاىلعدكوملا

ةينىلععنتممريغهميدقتناكلدكومهنأانملسولوهعونلنيبمردصم
يفيروجابلاراشأهلثمميدقتزاوجىلاو«ىنعمرخّؤمظفللايفمدقمهنأ

اذادوحجرفكارفاكنوكي(امناو)ةيهبلاةردلاىلعةيربلابرحتف
يشلوأاهلالهاجناکاذاامافةصاخاهنمءيشلوأةلمجللاركنمناك
نالدوحجالةاواسمكرشهكرشفاهتمءيايفوااهيفاکاشوأاهنم

اهلهجوأىلاعتهتيهولأىفكشثيحةفصلاىفهقلخوهللانيبىوس

دحاونيرفكلامكحنأىلعهيبنتدوحجلارفكىلعمظانلاراصتقاو
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١الوهلالضلهجعسيملور
(التهليذلاوهيفكشت

هيفكشينملهجكاذكر

(هيفلتعئاشسايقىلع

(لزناذاهةقطننودهيزجي

(ىبادقمهمضعبلاوازتجالل

مظعنايبوظيلغتلاةدايزلهيلاتفتلاوميرحتلانايبليهنلاوءلالضلا

.بطخلا

يأهيلعهالوتوهکرشىلعهبوصنابعبتيأ(التهليذلاوهلوق)

.لهجلا

لهجكعسياليأهلالضيفيأ(هيفكشينملهجكاذكهلوق)
.ةمعنرفكارفاكهللابذايعلاوتنكتككشنافاعامجاكرشملالالض

بوصملاةلالضبلهجلامكحيارهاظيأ(عئاشسايقىلعهلوق)
المارحامهنمالكنأعماجبكرشملاةلالضبلهجلامكحككرشملل

يأكرشملايفكاشلايفكاشلاةلالضلهجكلذكوءهلهجعسي
كاشلايفكاشلايفكاشلاةلالضلهجكلذكولوألاكاشلاةلالضك

.لحيالعيمجلانابارهاظسايقنوكيف

هبوفوذحميناثلاهلوعفموهدجتىنعمبةيقوفلامضب(هيفلتهلوق)
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نعةيانكهيفلتنمريمضلاو«عئاشسايقىلعاًينبمهيفلتهريدقتىلعقلعتي
.هرخاىلا(بلقلاباهناميايففلخلاوهلوق)مكحلا

اجراخانمۇمءرملاهبنوكيامىندأيفاوفلتخاءاملعلانأ(ملعا)
نمءرملاجرخيالهنأىلاانریغنموانمروهمجلابهذف؛كرشلانع

نانجلابقيدصتلابالاةلمجلاموزليفةجحلامايقدعبناميالاىلاكرشلا

نيثدحملانمةنسلالهأنا:يوونلالاق:بطقلالاقناسللابرارقالاو
عمهناسلبقطنيملوهبلقبنمانمنأىلعاوقفتانيملكتملاوءاهقفلاو

نمدحاولکلنأتبثامهدرینكلو:لاقرانلاىفادلخمناكهتردق

ظلكرتبصاعنمّؤومهنابالوقةفينحيباو‹يعفاشلاوكمحاو‹؛كلام

دنعوهللادنعناميالاهبلمكيانكررارقالالعجىلع(لدتساو)

هلوقبو«ناسللابرارقاونانجلابقيدصتناميالانأ»يورامبقلخلا
(ثيدحلا)©«هللاالاهلاالاولوقيىتحسانلالتاقأنأترمأ»ع

.اوقدصيىتحلقيملو

لوسرلانعةياورالفلسلاضعبلمالكهنابلوألانع(بيجاو)

هيفلیلدالفةياورهنأميلستىلعودع ةياغلب؛كرشرارقالاكرتنأىلعهيف

هکرتفنامیالانمهنأميلستیلعوملسموهوناميالانمرارقالانأهيفام

لقيملو«ناكرالابلمعو»هصنامةياورلارخايفوفيكءاكرشبجويال

”ةقرازالاكجراوخلانملالضلاالاكرشلمعلاكرتنأبدحأ

اولخفةاكزلااوتاوةالصلااوماقأواوباتنإف٠باب۷٠ناميالاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(١)

هاوروهرکذو:لاق ٍةّْيَعهللالوسرنأسهنعهللايضررمعنبانعهدنسب٢٢۲مهلیبس

۸۸ةروسريسفتلايفيذمرتلاو١۹٠داهجلايفدوادوبأو٢۳٢۳ناميالايفملسممامالا

4:۸دنسملايفلبنحنبدمحاو١٠ريسلايفيمرادلاو١۳نتفلايفةجامنباو
.ةكوشمهنمدشأالواددعمهنمرٹثکاةقرفجراوخللنكتملوقرزألانبعفانعابأ:ةقرازألا)۲(

يناتسرهشلللحتلاوللملاو٢۲ريصبتلاو١:١٠٠نييمالسالاتالاقمءةقرفلاهذهءارآنايبيفرظنا

.۱۳۹صةيضابأالالوصألايفةيمالساتاساردو1۸
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نوقرافمةنسلاوباتكللنوفلاخمنولاضليقلاكلذبمهو”ةيرفصلاو

طرشوهامناقطنلانألاقيدقهنأبيناثلالالدتسالانع(بيجأو)
قحبالالاومألاوءامدلانقحهيلعبترهنأليلدبمالسالاماكحأءارجال
فلاخنافلجوزعهللاىلامهرمألكولبةرخالايفةاجنلانود

.ىهتناهيلعيزاجملاكلذبملاعلاوهفقباطوأمهلمعوأمهقطنمهداقتعا

.ةمئالابطق

زجمبلقلابناميالانأىلا«مهريغوةرعاشالانموانمليلقلابهذو
هللديو:هيلعىلاعتهللاناوضرةمئالابطقلاقءناسللابقطنلانود

هبلقنميملو٩«ناميالابنئمطمهبلقو»١لثمبلقلاىلاناميالاةفاضا
يفهيلعحلاصلالمعلافطعو”«مكبولقيفناميالالخدياملو»
يصاعملابهنرقوحلاصلالمعلانمناسللاقطنوىصحتالعضاوم

©”(اولتتقانينمّؤملانمناتفئاطناو»وحنيفملظلاولتقلاولاتتقالاك

مهناميإاوسبليملواونمانيذلا»×«ىلتقلايفصاصقلامكيلعبتك»

ءهيلاهبرقنمويوغللاهانعمنعريغتلاةلقنمكلذيفامعم٠«ملظب

رئثابكلابكترمنأنوريورفصألانبدايزعابتأىلادوعتةبسنلافجراوخلانمةقرف:ةيرفصلا(١)
ةيضابألالوصألايفةيمالساتاساردعجار.الفلمعلاامألوقلايفبجوتةّيقتلانأو؛كرشم

لحتلاوللملاو٢۳ريصبتلاو١:۹١۱نييمالسالاتالاقمو٠۹قرفلانيبقرفلاو٠

١۱۳.

١٠٠مقرةيآلحنلاةروس(۲)

١٠مقرةياتارجحلاةروس(۳)

٩مقرةياتارجحلاةروس(٤)

۸۲مقرةيآماعنألاةروس(1٦)
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نمانيأراذااناهللديو‹قيدصتلاردابتيهنافءابلابهيدعتكلذىلعلديو

ىلعاذكوءكرشلامكحهنعانلزأو«هناميابانمكحنينمّوملاةرامادحا
فشكةمالعيأبهناوبلقلايفناميالانأملعفءمهللالوسردهع
.ناسللاريغوأناسللاهنعفشكءاوسهبانمكحهنع

نكلوفّللامهمحرانباحصأةفلاخملادصاقكلذيفتسلو:لاق
اذهبلئاقلوأبمامالااذهسيلو(لوقا)يداهتجاهيلاىدأامتركذ
هربتعميفهيلعهللاناوضرمامالاىكحدقفءانباحصأنمبهذملا

ملامءتاقتعالاوهناميالايفبجاولانأراتخاوروكذملافالخلا

هللانيدنمهدقتعاامبرقينأهيلعناكهببلوطاذافقطنلاببلاطي
.هلاموهمدلحيبملاكرشلابهيلعمكحالاوىلاعت

دنعانمؤمهناسلبظفتليملوهبلقبةبنمانمنوكيلهفالخلاةرمثو

لهقطنلالودداقتعالابِءازتجالابنولئاقلافلتخامث.نالوق؟المهللا

:بطقلالاقنايصعلاامهحصأنالوق؟المأقطنلاهكرتبایصاعنوكي

يلصينأنكميهنالروصتي:تلقرقيالنأدقتعملروصتي:تلقناو

عمهللالوسرادمحمناوهللاالاهلاالنأبحيرصتاهيفسيلةروسب
هلروصتيملوللب؛كلذبقطنينألبقتايحتلانمملسيناوةحتافلا

هللاءاشنايتايسو.ىهتنالاحلاكلتلبقهيلعمالكلافلاحيفكلذ
يتايساممضفمالسالاوناميالابابيفطسبديزمماقملااذهلیلاعت

.ىلاعتهللاءاشنابولطملاكلمتيانهمدقتامىلعكلانه

اذااميفلاوقأىلاعتهللادنعناميالاةحصيفرارقالايطرتشملو

انمۇمهبنوكیوظفلتلاكلذللمالكلاريغبةلمجلابظفلت

هاىلامهضعببذةينادحولابةداهشلالعةفدمحمةلاسربةداهشلا

نورخابهذوءتابعلادنعوهللادنعاملسمانمؤمهبنوكيوكلذهیزجیي

.لوألاحيحصلاوهيزجيالهنأىلا
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.هبرىلعدمحملیضفتدريملام:ناهبنيبانباخيشلالاق

مكحيالوہللانيبوهنيباميفنكلءهنمدبالطارتشالااذهو(لوقأ)

كلذكوءةدارالاكلتتوبثنمملعيملامكلذدارأهنارهاظلايفهيلع

لهةمجعملاءاخلابواهللالوسرميملاحتفبدمحملاقنميف(اوفلتخا)
حجرةثالثلاوقأ؟..هتغلكلتتناكاذإهيزجيوأالوأهديحوتيفهيزجي

بوجويف(اوفلتخامث)اهنمرخألاةينونلاحرشيفزيزعلادبعمامالا
حيحصلاو«يبرعيشرقهناهيسةفرعموهدجمساوعهيأمساةفرعم
هتوعدنمرهاظلاوههنالدیحوتلابهلمکحيهللالوسردمحملاقاذاهنا

.قلخللةع
هسفنةصاخىفناسنالاىلعبجيفهبسنوهدجوهيباةفرعم(امأو)

الهتومدعبهعرشنالتامدقُهََْعهنأملعينأاضيأهيلعبجيكلذكو

الاهلاالنافرعينأهيلعبجيوءاضعبهضعبخسنيهتايحيفوخسني

.كرشاهكرتناوديحوتهلل
دیحوتهنأفرعينأهيلعبجيلههللالوسردمحميف(اوفلتخاو)

عراضم(هیزجيلههلوق)بجيالهنازيزعلادبعمامالاحجر؟الما
لاقىنغاىنعمبفزمهلابوفلالابًازجأامأوحابصملايفلاقهازجأ

نمدحالهدجأملوزمهريغنمىزجأهيفنولوقيءاهقفلاو”يرهزالا
هيفو:لاقهظفلاذهىفكىنعمبوهفىزجأزمهنانكلوءةغللاةمئا
ناففقوتلامضومريغيففقوتدقفليهستلاعانتمادارأناهنالرظن

ه۲۸۲ماعدلوبدأألاوةغللايفةمئألادحأروصنموبأيورهلارهزألانبدمحأنبدمحموه(١)

هيلعبلغمثًالوأهبرهتشافهقفلابينعرهزألاهدجىلاهتبسنناسارخبه۳۷۰ماعيفوتو

ظافلألابيرغهبتكنموةغللابيذهتباتكهللئابقلادصقواهبلطيفلحرفةيبرعلايفرحبتلا
.كلذريغونارقلاريسفتوىاهقفلااهلمعتسايتلا
١:۷٩ةداعسلاحاتفمو۲:٢٠۳ةغللاباداو٦۷بيرألاداشرإو١:٠٠٠تايفولاعجار
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لاقيفيسايقةنكاسلاةزمهلاليهستوديزملالعفلايففرطلاةزمهليهست

ًاطشاوء؛تيطخأوتأاطخاو؛تیسناوتأسنأو‹«هتيجرأورمالاتاجرا

تأرزجأتيضوتوتأضوتو؛یطشأوهدالوأوهوهاطشجرخأاذاعرزلا

ىلعىرجءاهقفلاف«ريثكوهوهتيزجأواباصنهلتلعجاذانيكسلا
اهلقندقفىزجمقومًأزجاعوقونمعانتمالادارأناوفيفختلامهتنسلأ
امهانعمبراقتاذانيلعفلانأىلعةاحنلاصندقوفيكنيتغل”شفحخالا

یهتنالقندجويملولعنقماذهيفوءرخألاعضومامهدحاعضوزاج
.هفورحصنب

زجملعفلااذهلوقترمألاطوقسنعةرابعوهف:حالطصالايفامأو

ةرمثوىاضقلاطوقسنعةرابعليقوكبقلعتملارماللطقسمياكنع
ملعفهتساجنبملعيملوسجنبوثبلجرىلضاذااميفرهظتفالخلا
هيلعبجيرمالاطوقسءازجالانأبلوقلاىلعفءتقولاجورخدعب
لعفبىتاهنالءيشهيلعبجيالءاضقلاطوقسهنابلوقلاىلعوءاضقلا

.ءاضقلاهنعطقسيياهیزجي

لاحوأ؛بلقللتعننودفءاهبظفلتلانوديأ(هقطننودهلوق)

ينعينودنمبرعلامالكرثكأو:حابصملايفلاقهيزجينمءاهلانم

نيبىنعمبقطننممسامضلابقطنلاواتعنتءاجاذااهعمنمعضوب

دبعلاهللامازلالزناذايأةلمجلابيأ(اهبهفيلكتلزناذاهلوق)هناسلب

هبشهنأوأيلقعلازاجملاليبسىلعفيلكتلاىلالوزنلادنساواهب

ملاعيوحتطسوألاشفخألابفورعملانسحلاوبأيرصبلامثيخلبلاةدعسمنبديعسوه(١)
يناعمريسفتاهنمابنتكفنصوهيوبيسنعةيبرعلاذخأوةرصبلانكس؛خلبلهأنم«بدألاوةغللاب

ه٢٠۲ماعيفوتكولملاباتكوءرعشلايناعموءقاقتشالاو«يناعملاتايبأحرشونارقلا

۲:١٦نانجلاةارمو٢٥۲ةاعولاةيغبو١:٢۸٠۳نايعألاتايفومجار
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نمركذوهبهبشملافذحفالثمكلملاكلوزتلاهيلا.دنسيِءيشبفيلكتلا

«ةيلييختةراعتساروكذملامزاللاوةيانكلابةراعتساوهفلوزنلاهمزاول

وأيوامسرمأوهامنإفيلكتلانأىلعهيبنتلانيهجولايفزوجتلاةدئافو
ملاذاهدارفاوهؤازجأءيشلاضعب(ابهذضعبفهلوق)لزنمهبرمالانأ

فصتلاىلعهقالطارثكالاوفصتلانمرثكأ:ىلعهقالطالقيوهلكغلبت
نالنيلامعتسالاالكبلمعتسمتيبلايفوهوللاهمحرزيزعلادبعهدافأ
‹مهنمريثكلاىنعمبيناثلارطشلايفوءىءاملعلانمليلقلاىنعمبانهضعبلا

مدقتاممتفرعامكقطنلانودامبءازتجالامدعىلعمهروهمجنال

ىنعمهنمضتلىلابيدعوهاروأءازتجالاىلادصقيأابهذ:هلوقو
يسحلابوهذلابيلقعلادصقلاهبشلاقيوأ؛يضملاوهيذلابوهذلا
ةراعتساهبهبشملامساهلريعتساوهبشملافذحمثيضملاوهيذلا

ليبسىلعدصقىنعمببهذهنمقتشامثقيقيقحتةيحيرصتةيلصأ
.حيشرتهعمىلاركذوءةيقيقحتلاةيحيرصتلاةيعبتلاةراعتسالا

تفرعاملىلاىنعمبماللافءازتجالاىلايأ(ءازتجاللهلوق)

هلوق)مدقتامكاحالطصارمالاطوقسوةغلءافتكالا:ءازتجالاو

نمعنتمايأ(ىبادقهلوق)مهروهمجوهوءاملعلايأ(مهنمضعبلاو
.كلذ
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اررقينأهيلعلهفلخلاو)

(ارطخدقاهركذناهقيدصت

ثدحيملاميضاملابيزتجيوا)

(ثكنيملاهدهعكاهبائيش

ةلمجلابرقانميفاوفلتخامهناملعا(خلاهيلعلهفلخلاوهلوق)
تبثينُأهيلعلههلاببترطخوأهعمترکذمثهيلعتبجوامكاهادأو

داقتعالاخوسرىلعاصرحو زعزمهعزعزينأنمارذحلوألاهداقتعا

ثدحيملامهيلعبجيالوأكلذىلعهللاباوثيفةبغروبلقلايف
قابملسمهنالبوجولامدعامهحصأنالوق؟لوالاداقتعالاضقنياثدح
ةمذلالاغشاوبوجولاتوبثلفاكريغليلعتلانمركذاموهمالساىلع
هلئاقلةيبدنلاهنمرهظتفهلعافلباوثلابجويليلعتوهامناوءاهتءاربدعب

.هکرتىلعبقاعيملهکرتناويلعاباثمناکهلعفناف

يأ(هقيدصتهلوق)هبلقيفاهبهقيدصتتبثييأ(اررقينأهلوق)
دقهلوق)اهنايبيأ(اهركذناهلوق)اهتوبثبعطقلاواهاياهداقتعا

لصاوءهلئاقناسلنمهعمسىلعوأهرطاخىلعضرعيأ(رطخ
بابنموهامناعامسلاىلعرطخامتوبثفلابلاىلعرطخيامرطاخلا

هركذلابلابرطخنأداقتعالاريرقتبوجوتبثاذاهناهنايبطقفةيولوألا

عمرکذناهلوقيفنابيتاوىلوآعامسلابرطخناوهريرقتتوبثناك
اهعضورهاظهيضتقييذلااهلصأنعاهباهجورخاذاماقمماقملانا
.مظنلاقيضل

مدقتملايأيضاملاهقيدصتبيفتكيوأيأ(يضاملابيزتجيوأهلوق)
ةرمهعاقياديدجتنعيضاملاهقيدصتعاقيابيزتجيوأىنعملاوهعاقيا

هيلعماودلاورارمتسالاقيدصتلايفبجاولانالكلذانلقامناو«ىرخأ
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اذاءيشلاثدحانمةيتحتلامضبثدحيملاذايأ(ثدحيملامهلوق)

.نکيملنادعبهبیتا

راكنانمدحلاعاوناللماشانهءيشلاواهيفيأ(خلااهبائيشهلوق)

ىلاهيدۇيامماهريسفتنمءيشيفوأةلمجلايفكشوألهجوأ
مالسالانعدترملامكحيفناككلذنمءيشهنمناكاذاف؛كرشلا

.ايناثقيدصتلاديدجتهمزلو

ةدقاعملاوةقثاوملادهعلاوثدحملاءيشللليثمت(خلااهدهعكهلوق)

هلراعتساوءهقوثوولبحلادقعبهيلعرارمتسالاوقيدصتلاىلعماودلاهبش

ةيلييختيتايسامعرظنلاعطقعمةيقيقحتةيحيرصتةيلصاةراعتساهمسا

وأهلصاىلعقابامإاهلاحيشرتضقنلاوهوثكتنلاركذو«هيلارظنلاب
نوكتالةقثئاوملاوةدقاعملانإمثءامهجوبديحوتلانعجورخللراعتسم

مثةدهاعملاهيلابسنيلجربةلمجلاهبشف‹نيقثاوتمونيدقاعتمنمالا

مزاللاوةيانكلابةراعتساوهفدهعلاهمزاولنمركذوهبهبشملافذح
.ةيلييختةراعتسا
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عيمجىلعةلمتشمةلمحجلا

نيدلادعاوق

اهريسفتنمةلمجلاادعامو)

(اهریغتنمتیأراممکكحک
امبلهجلاولاؤسلاىدلالار

(امدقتامعلئاشلافثدحأ

يفمزاللافناميالاادعامو)

۽(فلكللايفبلقلاباهريسفت

يتلاةلمجلاهذهنأملعا(خلااهريسفتنمةلمجلاادعاموهلوق)
عيمجفءنيدلاعيمجىلعةلمتشمُةّْيَعهللالوسراهيلاوعديناك
لاقاذلوءاهلريسفتهنايبواهيناعمتحتلخادهريغوداقتعانمضئارفلا

نعءاهتنالاوتابجاولاةيدأتاهقحنمناكاملهناف«اهقحبالا»ع

نمائيشبكتراوأتاضرتفملانمائيشعيضنمءامدتلحتامرحملا

لعافلتقلحاملاهقحنمكلذعيمجنأالولفهيلعرباكاذاتامرحملا

نمسداسلابابلايفناكهجويأباهلنيضقانلاماكحأيتاتسوهنمءيش

.هرظتنافثلاثلانكرلا

وهامنإتيبلايفاهريسفتبدارملانأكلرهظ(اذهتفرعاذاف)
اموهيداقتعالااهريسفتوهيلعماقملاةلالدبةصاخيداقتعالاريسفتلا

هتافصوهتاذيفدحاوهناوتالامکویلاعتهللاةفرعمنمهداقتعاباندبعت

هلوقلءيشهيفههباشيالوكلذعيمجيفائيشهبشيالهناىنعمب«هلاعفأو
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سفنلك»ىلاعتهلوقلقح(توملاناو)°«ءيشهلثمكسيل»ىلاعت

اهخفنييتلاىلىلوألاةخفنلايهوقح(ةعاسلاناو)”«توملاةقئاذ

ثيدحلايفويحلكهللاتيمياهبوءروصلايفمالسلاهيلعليفارسا
رثاتساامماهناو«ةنسنيعبراثعبلليتلاةيناثلاةخفنلانيبواهنيبنا»
»وهاااهتقولاهيلجيايبردنعاهملعامنإلق»هبيغيفاهبهللا

قح(ثعبلانإو) ةعاسلاملعهدنعهللانا١اهاهتنمكبرىلا»

روصلايفمالسلاهيلعليفارسااهخفنييتلاةيناثلاةخفنلانعةرابعوهو

يبرویلبلقاوثعبينلنأاورفكنيذلامعز٥تيملكهللايحياهبو
قومىلاناويحلاعمجنعةرابعوهو(قحرشحلاناو)*%نشعبتل
ممرجملاقوسنوادفونمحرلاىلإنيقتملارشحنموي»باسحلا
Fهیحانجبريطيرئاطالوضرألايفةبادنمامو٧«ادرومنهج

ہھبرىلإمن9ِءيشنمباتثكلايفانطرفاممكلاثمأ

ماعنألانممهريغونيفلكملارشحىلعليلدةيآلايفو7«نورشحي
.لافطالانممهريغوتارشحلاو

باقعلاامإوباوثلاامإ«بالقنالاىلعمهرشحفنوفلكملا(امأ)

«ريصبلاعيمسلاوهو٠ةيالاةلمكتو١٠مقرةياىروشلاةروس(۱)

نعحزحزنمفةمايقلامويمكروجأنوفوتامنإو٠ةيآلاةلمكتو١۸٠مقرةيأنارمعلاةروس(۲)
.«رورغلاعاتمالاايندلاةايحلااموزافدقفةنجلالخدأورانا

۱۸۷ مقرةيآفارعألاةروس  )۳(

٤٤مقرةيأتاعزانلاةروس(4)
٢٤۳قرةيألامقلةروس(ە)

۷مقرةيانباغتلاةروس(١)

٩۸مقريآميرمةروس)۷( 

۳۸مقرةيأماعنألاةروس(۸)
٢۳مقرةيآماعنألاةروس(۹)
٢۳مقرةيأماعنألاةروس(١1)

۲۹۲



اهرشحفاهريغوتارشحلاومئاهبلاامأو«ريعسلايفقيرفوةنجلايفقيرف
مثاهملظنممصتقتلاهرشحيفةمكحلاوباهذلايأ«يشالتلاىلع
لافطأامأو٠«ابارتتنكينتيلاي»لاقرفاكلااهيلارظناذافابارتدوعت

نممهريغلافطاامأونومعنمونوباثمدلخلاةنجيفمهفنيملسملا

ىلعمهرشحنإليقفةمالامهيفتفلتخادقفنيقفانملاونيكرشملا

ليقو؛مهيلعةدربماهنكل_مهئابأعمرانلايفمهليقومئاهبلاكيشالتلا

ةنجلايفمهنا:بهذملاوهوليقونادلولاكةنجلالهالاباوثنوريصي

رزوةرزاورزتالو»ىلاعتلاق.نينمؤملالافطأكنومعنمنوباثم
ملواوصعيملءالؤهوةيالا٠«هلوسروهللاصعينمو٠لاقو۱«یرخا

دولوملک٠علاقومهلاثمأةجردنعنوصقنيمهلابامفائيشاوعيضي

ةرخالارومأيفلافطالاعيمجمكحف.ثيدحلا”«ةرطفلاىلعدلوي

سةبحلاقثمكتنإو»ىلاعتهلوقلقحلباسحلا(ناو)ءاوساندنع
باسح(ناو)تايالانماهلاثمأو“»نيبساحانبىفكواهبانيتألدرخ

فتابعلالامعالزييمتولصفهباسحنالقلخلاباسحلفلاخمىلاعتهلل

نثعبتليبروىلبلق»امهنيبزيميوهتيصعميصاعللوهتعاطعيطمللنيبيف
لمعينموهرياريخةرذلاقثملمعينمف»”«متلمعامبنؤبنتلمث

٤٤مقرةياًابنلاةروس()
١١٠مقرةيأماعنألاةروس(۲)

۲۳مقرةيأنجلاةروسو٢۳مقرةيآبازحألاةروسو٤مقرةيأءاسنلاةروس(۳)

انثدحےہ٥نيكرشملادالوأيفليقامباب۲٩رئانجلاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا()

هللايضر ةريرهيبأنعنمحرلادبعنبةملسيبأنعيرهڙلانعبٿذيئنباانثدحمدا

بحاصوردقلايفيذمرتلاو۷٠ةنسلايفدوادوبأهاورو.هركذوٍةيَع يبنلالاق:لاقهنع
۲:۲۳۳٢۳۷۴۳۹۳١۱٤۸۱۳دنسملايفلبنحنبدمحأو۲٥زئانجلايفاطوملا

Tor(يبلح).

۷٤مقرةياءايبنألاةروس)٥(

۷مقرةيأنياغتلاةروس()

۹۳



هضعبقدصيامكاضعبهضعبرسفينارقلاو”«هريارشةرذلاقثم
مهفهتعاطلهالهدعأةنجلاهمساباوثههبشيالاباوثهلل(ناو)اضعب

دلتوسفنالاهيهتشتاماهيفو»مهلنيلقتنمريغاهنعونودلخماهيف
الواہنعنوعدصيالالوحاہنعنوغبيالنودلاخايفمتنأونيعألا

همساباقعههبشيأالاباقعهلل(ناو)تايآلانوريختيامةهكافونوفزني

هيفمهناونيملسملاوهللاانافاعهنايصعلهالاهدعااهنمهللاانذاعارانلا
كعلوأ»“¢دحأهقاثوقثويالودحأهباذعبذعيالذئمويف١نودلخم

اوديعأاهنماوجرخينأاودارأاملك»١”«نودلاخاهيفمهرانلاباحصا

امنودنيكرشملانماهيلخادضعبباهيفدولخلاصتخيالو«اهيف

يفباتكللنيرباكمءةئجرملاهيلاتبهذامكنيصاعلانممهادع

سفنلانولتقيالورخااهلإهللاعمنوعديالنيذلاو»ىلاعتلاق.مهتلاقم

هلفعاضياماثاقليكلذلعفينمونونزيالوقحلابالإهللامرحيتلا
هللابجوأدقف“«باتنمالإاناهمهيفدلخيوةمايقلامويباذعلا

نيكرشملاىلعهبجوأامكابوتيملاذاينازلاوقحريغبلتاقلاىلعدولخلا
نكرلااذهنممبارلابابلايفىلاعتهللاءاشناهيفمالكلاطسبيتأيسو

.هرظتناف
مهقلخةينارونماسجأمهومالسلامهيلعةكئالملاةلمجهلل(ناو)

الوةيروكذبنوفصويالفنجلاوسنالاةلبجريغمهتلبجوقدابعللهلل

^ء۷مقرةياةلزلزلاةروسرر

۷۱مقرةيأفرخزلاةروس(۲)
۱۰۸مقرةيافهكلاةروس(۳)
١۱٠۲مقرةيآةعقاولاةروسير

٢۲مقرةيارجلاةروس(د)

٢۲مقرةيأسنويةروس)( 

۲مقرةيأةدجسلاةروس(۷)
۸٦۹٦مقرهيأناقرفلاةروس(۸)

٤۹



امهللانوصعيالنوطوغتيالونولوبيالونوبرشيالونولكأيالوةيوثنأب
نمفءنويبوركونويناحورناعونمهو.نورمؤيامنولعفيومهرمأ
يديأب»هلسرنيبوهللانيبةرفسلامهوءايبنالاىلالسرلانييناحورلا
ةدابعلللجزعهللمهقلخيذلامهفنوييوركلاامأو٠ةرربماركةرفس

يففلتخادقومالسلامهيلعوهيلعمداينبنمءايبثأهلل(ناو)طقف

ملاعملايفامكءافلأنورشعوةعبرأوفلاةئاممهناروهشملاومهددع

ثلاثلابابلايفيتايسامكافلأنورشعوةعبرأوفلأاتئامليقوءهريغو
هنالٹوةئامثالثمهنامهددعنمروهشملاولسرلامهنمو؛نکرلااذهنم

نامیالاواضيأيتأيسامكرشعةسمخوليقورشعةعبرأوليقوشع
نمالاددعىلاةظحالمريغنمزجمالمجملسرلاوءايبنألاعيمجب

بجيف«زيزعلاباتكلايفنيمسملاكهنيعبيبنةفرعمبةجحهيلعتماق

هتكئالموهللابنمالك»هيلعةجحلامايقدعبةصاخهبنمُؤينأهيلع

.(هلسرنمدحأنيبقرفنالهلسروهبتکو

هللاهقلخمالكوهوهئايبنَأنمِءاشنمىلااهاحواابتكهلل(ناو)
یرشبومهيلعامومهلامسانلاميلعتهلازنايفةمكحلاوءاشاميف

.نيرفاكللراذناونينمؤملل

نمهيلعبترتياموكرشلا(ةفرعمو)ردقلاوءاضقلاب(ناميالاو)
ءاجرلاوفوخلا(داقتعاو)هيلعبترتياموديحوتلا(ةفرعمو)ماكحألا
يفطسبءايشالاهذهعيمجليتأيسو(فوقولاوةءاربلاوةيالولاو)
همكحيأ(خلاتيأراممكحكهلوق)ىلاعتهللاءاشنااهعضاوم
دارملاوماقملاهيلعلدفوذحمًادتبملربخوهفخلاتیأراممکحک

١٠مقرةيآسبعةروس(١)

٢۲۸مقرةيآةرقبلاةروس(1)

٥۹



لعفبقلعتملاىلاعتهللاباطخرثأوهو«يعرشلامكحلاانهاهمكحلاب
يعضوويفيلكتناعونوهوءعضولاوأرييختلاوأءاضتقالابدابعلا
:يعضولاوةحابالاوةهاركلاوميرحتلاوبدنلاوبوجولاوه:يفيلكتلاف

وأاهتحصوأاهعناوموأاهللعوأاهبابسأوأماكحالاهذهطورشوه

.لوالابابلايفهطسبمدقتامكاهداسف

ةلمجلامكحهريغوةجحلامايقيفةلمجلاريسفتمكحنا(ملعا)

اهبةجحلامايقدعباهنعلاُوسلايفسفنيالةلمجلانأ(لوألا)

هناوهنعلاوسلايفهلسفنيهناضعببهذمفاهريسفتيففلتخاواقافتا

فيلكتلاةجحتماقناوهبملعلاةجحمايقلبقهيفكشلابكلهيال

.هداقتعاب

هنعلاّوسلايفسفنيالهنأىلانيسحلانبدمحأومامالا(بعذو)

ةبجاولاىلاعتهللاتافصنمناكامنيبليصفتلايضتقيرظنلاوةلمجلاك
هتاذبریصبوهتاذبعيمسوتاذبديرمویتاذبميلعوهتاذبريدقك

ماسجالارشحوتاومالاثعبكةيلقعلاتازئاجلانمناكامنيبو

بهذمنُىفخيالو؛لضافألاضعبهيلاراشأامك«باقعلاوباوثلاو
دقوعرشلادورومدعدنعلقعلاميكحتىلعينبمهنعهللايضرمامالا
.هيلعمالكلامدقت

هيفكشلاالوهلهجعسيالةلمجلايفثدحلا(يناثلاعضوملا)
هلهجعسيالهناىلاموقبهذفاهريسفتيفثدحلايففلتخاو

عسيهنأىلانورخآبهذوانمقرشملالهأنيبعئاشلاوهوةلمجلاك
.هيفكشلاوهلهج

يزجيلهةلمجلابناميالايففلتخادقهنأ(ثلاثلاعضوملا)

نأىلعاوقفتاو؟مدقتامكيزجيالوأناسللابقطنلانودبلقلاب
٦۲۹



كلواذههنماعوطتناكهبقطننافبلقلابالامزليالاهريسفتبناميالا

اهريسفتبناميالاريرقتبجيالهنأيففالخالواهركذدنعةلمجلاب
ىنعمبىدلفلاّوسلاموزلروضحدنعالايأ(لاؤسلاىدلالاهلوق)

دنعوهامناةروصلاهذهيففالخلانألنيفاضمتردقامناودنع

كلذداقتعابةجحلامايقتقووههموزلروضحولاّوسلاموزلروضح
.ريسفتلا

دنعويأ«فاضمريدقتىلعلاّوسلاىلعفوطعم(لهجلاوهلوق)
ثدحلامكحبيأ(ثدحأامبهلوق)خلاثدحاامبلهجلاروضح

ةلوصوموأةيردصمامإامفثدحأيذلامكحبوأهثدحمنمعقاولا

ثدحلابانحالطصايفصخونكيملنادعبءيشلانوكوه:ثدحلاو

.روجحملا

يفمدقتيذلايأ(امدقتامهلوق)رهاظلاويأ(عئاشلاوهلوق)
نافهاوسامويأ(ناميالاادعاموهلوق)عسيالهنأنمةلمجلامكح
ناسللابقطنلانودبلقلابناميالاوهةلمجلاريسفتيفيأهيفمزاللا

امهيلعلدفوذحمًادتبملربخوهفبلقلابناميالايأ(بلقلابهلوق)
ىلعفلكتلابفيلكتلانعربعفيلكتلايفيأ(فلكتلايفهلوق)هلبق
قشيامهمازلاوهدبعلافيلكتنافموزللاةقالعلىلاسرأاالازاجملاليبس

لوقتنأكلوفيلكتللمزالفلكتلايهوةقشملالمحتفهلعفسفنلاىلع
لمحتوهيذلافلكتلانالببسلاىلعببسملامساقالطاهتقالع

.مازلالاوهيذلافيلكتلانعببسمةقشملا

۲۹۷



عامسلاىلعةلمجلايفةححلامايق

هلكاذيفعامسلاةجحلاف)

(هلقعنمهلىنعملاةجحو

نعتحصفأاهنألةحيصفلاءافءافلا(خلاعامسلاةجحلافهلوق)

خلاعامسلاةجحلافاذهيفةجحلاةفرعمتدرأاذافمريدقتطرش

لقعلابوعامسلابامهيفةجحلاموقتاهريسفتوديحوتلاةلمجنا(ملعا)
الااهبةجحلاموقتالفعمسلاقيرطبةصتخمامهنمظافلالاةفرعمنكل
ماقمموقيماهلانوكينأنأالامهللاتاوصأوظافلأاهنالعامسلاب

هبكلهجعساوءيشلكوء؛مظانلالوقدنعرمامدحىلعمزليفعامسلا
.تيبلا

موقتاليتلاظافلالالاثمفءلابلارطاخبموقتفاهيناعمةفرعمامأو

ميحرلاوأنمحرلاوأهللاقلاخلامساناةفرعمكعامسلابالااهيلعةجحلا
يفةيمستلاةجحموقتالفرانلاهمسااباقعوأةنجلاهمسااباوثهلنأوأ

كردتفكلذيناعمةفرعماماوعمسلاقيرطنمالااهوحنوءايشالاهذه

كلذكهناكلذةفرعمهمزلفلكملاببترطخاذافحيحصلالقعلاب

نمبقاعموءهعاطأنمبيثمهناواعناصهلناهلاببرطخيناككلذو

ناهيلعفهباقعالوهباوثمساامالوهعناصمساامفرعيالوماصع
قيدصتلاهمزلهمسابعمساذافهلةيمستريغنمىنعملااذهبقدصي

هذههيلعتينبيذلامامالابهذمىلعينبمهلكاذهاضيأمسالاب

داهتجألاهيلاىدايذلاو‹عرشلادورودنعمکاحلقعلانأنمةديصقلا

.ناعونةلمجلايناعمنا

۲۹۸



هنعكيرشلايفنوىلاعتهللابوجوكيلقعبجاو(:امهدحأ)
يهامناعوتنلااذهةجحنافءالقعةبجاولاةيلامكلاتافصلابهفاصتاكو

.لقعلاقيرطنم

لازنإولسرلاثعبكالقعةزئاجلاتافصلاوهو(:يناثلاعونلاو)
.عامسلابموقتامنااهتجحفاهوحنويصاعلاةبوقعوعئاطلاةبوثموبتكلا

عامسلابهتجحموقتلقعلاقيرطنمهتجحناكاملكنا(ملعاو)
نأكلذو«لقعلابموقتعامسلابهتجحموقتاملكسيلويأ«سكعالو
ظفللاىنعممهفيدحاىلعىفخيداكياليوققيرطعامسلاقيرط
ىنعمبمسا(عامسلاهلوق)يكذالاهكرديداكياليفخلقعلاقيرطو

هبدارملاوةجحهلكعامسلالعجةجحلاوهيذلاًادتبمللربخعمسلا

زوجتلاةدئافولولحلاةقالعليلاسرألازاجملاليبسىلعهعومسم

.ةغلابملا

وأةجحلابقلعتمماللاىنعمبيففهلكاذليأ(هلكاذيفهلوق)
ةلمجلانمهركذرمامعيمجنعةيانكةراشامسااذوعامسلاب

.اهريسفتو

هبهيلعلولدملاظفللانمدوصقملايأ(ىنعملاةجحوهلوق)

ىنعملابةقلعتميفىنعمبماللاواذىلاةدئاعهلنمءاهلأوهنمموهفملا

هلقعقيرطنمهريدقتفاضمفذحىلعةجحلاربخ(هلقعنمهلوق)

.فلكملانعةيانكءاهلاو

۹۹



ىناثلابابلا

يناغلانكرلانمر|
(ةمتاخولوصفةعبرأهيفو.ديحوتلايف



لوألالصفلا

(ىلاعتهللانعميسجتلاودادنألاودادضألايفنيف)

نعهيفثحبيهنافةلمجلاريسفتنمناكاممهأوهبابلااذه

هقحيفةزئاجلاوهيلعةليحتسملاو«ىلاعتهلةبجاولاىلاعتهللاتافص

مدقلاودوجولا:يهفىلاعتهلةبجاولاتافصلااماف؛عاونأةثالثيهف

ثودحلاكهانركذامدادضافىلاعتهيلعةليحتسملاتافصلاامأو

ةهباشموامعلاوممصلاوهاركالاوزجعلاولهجلاوتوملاوءانفلاومدعلاو
.اقلطمماسجألا

اهلعفينأزاوجلةيلعفلاهتافص:يهفىلاعتهلةزئاجلاتافصلاامأو
ةليحتسملاتافصلاتناكاملو؛فصويالفاهلعفيالناواهبفصويف

هنعاهيفنبءانتعالاناكنيفسعتملاةامعلانمريثكاهيفعقورطخلاةديدش

نيعونلايقابىلعفنصملااهمدقاذلو«مزلَأاهنعىلاعتههيزنتومهأىلاعت

ةفصتماهنال؛تاقولخملاوماسجالاةهباشميفةليحتسملاتافصلارصح

يفنبفءهناحبسوهالاقلطملالامكلابفصتيالوزجعلاتافصعيمجب

ىنعماذهوهيلعةليحتسملاتافصلاعيمجىلاعتهنعيفتنيدنلاوهيبشلا

٢۳



بسحبةفصتمقولخملاسفنناف«هبرفرعهسفنفرعنم٠دعهلوق

فصتماهقلاخنافرعكلذكاهنااهفرعاذاف«تافصلاصقانباهتاذ

.اهعناصلةعنصلاةهباشمةلاحتساليتاذلالامکلاب

نموهامناوثيدحلابتكيفهللصأالوهبحصيال٠هبرفرعدقفهسفنفرعنم٠ثيدح)۱(

ثیدحهنالاقةراتويوبنثيدحهنالاقةراتفيلازغلامامالاهيفددرتدقوةيفوصلاضعبمالك

ءيشللصأالونيقباسلاهلسرىلعةلزنملاهللابتكضعبيفءاجاممهناىلاةرمبهذويسدق
كلذتابثاوهتحصبلوقلاىلاءاملعلاضعبثيدحهناىلع..هليلازغلارکذیضفأدقوكلذنم

„.(يتفملاةحامس).ناعتسملاهللافمهتافلوميف

٢.۳



$مه

ديحوتلاةقيقح

هہقعلفالادحوتكاهو) سبتقتلف

(سبتحاسفنلاىوهنعوهروننم

ةحصنعائبنمانلانودماملعذخويأ(انلاديحوتكاهوهلوق)

باطخللفاكلاوذخىنعمبلعفمسااهفءانقلاخديحوتيفانداقتعا

حالطصايفوءكحاوهنابملعلاودحاوءيشلانابمكحلا:ةغلديحوتلاو

ليختيوماهفالايفروصتياملكنعةيهلالاتاذلاديرجت:ةّقيمحلالها

.ىهتنا.ناهذالاوماهوالايف

وهونودملانفلاىنعمبنيملكتملاحالطصايفديحوتلاو(لوقأ)
.”ةنيقيلااهتلدأنمبستكمةينيدلادئاقعلاتابثاىلعهبردتقيملع

اتاذاهبقيدصتلاوهتدحوىنعمبةدابعلابدوبعملادارفا(عرشلايفو)

الماسقنالاهتاذلبقتالوىلاعتهتاذهبشتتاذكانهسيلفءالاعفاواتافصو

هلاعفألخديالوتافصلاهتافصهبشتالوءاضرفالوامهوالوالعف
(ليقو)ابسكهريغىلابسنيناواقلخهناحبسهللعفلانافكارشألا

يروجابىهتنا.تافصلانعةلطعمالوتاوذللةهبشمريغتاذتابثاوه

.فرصتضعبعم

مالكلانإ:يبارافلالاقورصم ىربكلاةيراجتلاةبتكملا٢٥٤صنودلخنباةمدقمعجار(۱)

فييزتوةلملاعضاواهبحرصيتلاةدودحملاءارآلاولاعفألاةرصنىلعناسنالااهبردتقيةعانص
.۷۱۷۲٠صمولعلاءاصحإ٠.ليواقألانمفلاخاملك

۳.۳



ليحتسياموهلبجيامثيحنمىلاعتهللاتافص(هعوضومو)
هبلصوتيهنأثيحنمنكمملاوكلذكلسرلاتافصوءزوجياموهيلع
.اهداقتعاثيحنمتايعمسلاوهعناصدوجوىلا

هلضفوةيدبالاةداعسلابزوفلاوةيعطقلانيهاربلابهللاةفرعم(هترمثو)
اموهلسرتاغفصوىلاعتهتافصنعهيفثحبيهنوكلمولعلافرشأهنأ

هناهتبسنواهحتفبقلعتملافرشبفرشيماللارسكبقلعتملاو«كلذعبتي
:لئاقلالوقنسحأاموعرفهاوساموةينيدلامولعلالصا

املعبللطتليدتقملااهيأ

مالكلاملعلدبعملعلك

ماكحألالزمتلفغامث

:رصنيبالوقهانعميفو

اذهءيٹنُاوارکذنمفلكملكىلعهبوجوهيفعراشلامكحو
مهاوههانركذامنالنفلااذهيدابمنمهانركذامىلعراصتقالاحصيو

.ماقملايفعسوتوهفهيلعدازاموهیدابم

تاملظيفهبيدتهتاسبقكلذختتلفيأ(هروننمسبتقتلفهلوق)

الوأةرصابلاهكردتةيفيكرونلاوءةيدبالاةداعسلاىلاهبلصوتتفلهجلا
.یھتنا.تارصبملارئاساهتطساوبو

وه:یوهلاواهاوهنععنتمايأ(سبتحاسفنلاىوهنعوهلوق)

٤



ابلاغعرشلاةيعادريغنمتاوهشلانمهذلتستامىلاسفنلاناليم

١0كاوهيفعراسيالاكبریرام:هلاهنعهللايضرةشئاع

ةكرحلاوسحلاوةايحلاةوقللماحلافيطللايراخبلارهوجلايهسفنلاو

دنعف«ندبللقرشمرهوجوهفةيناويحلاحورلاميكحلااهامسوةيدارالا

عطقنيفمونلاتقويفامأوءهنطابوندبلارهاظنعهؤوضعطقنيتوملا
نالكحاوسنجنمتوملاومونلانأتبثفءهنطابنودندبلارهاظنع

رداقلانأتبثف؛صقانلاعاطقنالاوهمونلاويلكلاعاطقنالاوهتوملا

.برضاةثالثىلعندبلابسفنلارهوجقلعتربدميكحلا

وهفهنطابوهرهاظندبلاميمجىلاسمشلاءوضغلبنأ:لوألا
وهفةيلكلابوُمونلاوهفهنطابلودهرهاظنعاهءوضعطقناناو؛ةظقيلا

:هالعاونأاهتافصرابتعابيهوتوملا

.مظانلااهعابتانعرذحيتلايهو”ةرامالاسفنلا(لوالاعونلا)

تاوهشلاوتاذللابرماتوةيندبلاةعيبطلاىلاليمتىتلاىه:اهدحو

.ةميمذلاقالحخالا

ردقبلقلارونبترونتيتلا:يهو”ةماوللاسفنلا(يناثلاعونلا)
اهتلبجمكحبةئيساهنعتردصاملكةلفغلاةنسنعهبتهبنتام

.اهنعبوتتواهسفنمولتتذحأةيناملظلا

نعهدنسب۸٨نهنمءاشتنميجرتباب۷ريسمفتلاباکيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا)۱(

دمحاو۷حاكنلاباتکيفةجامنباو٤خاضرلاباتكيفملسممامالاهاوروءةشئاع

.٦:١۸۱۱۳١۱دنسملايفلبنحنبا

۲مقرةيأةمايقلاةروس.ءةماوللاسفنلابمسقأالوةمايقلامويبمسقأال٠ىلاعتلاق(۳)

۳.0



ىتحبلقلارونباهرونتمتيتلايهو”ةنئمطملا(ثلاثلاعونلا)
.ةديمحلاقالخالابتقلختوةميمذلااهتافصنعتعلخنا

0۲۷مقرةيآرجفلاةروس.١ةيضرمةيضاركبرىلإيعجراةنئمطملاسفنلااهتيأي»ىلاعتلاق(١)

٢۳



لةدابعلاصالخا

هرمألاشختمالجهدععن

(ةرجزوهيیهنوهناحبس
هةلضفباتشمحرياشينافر

(هلدعبابتدعاشيناو

ناطلسلاوةزعلاوكلملاف)

(ناهربلاوةردقلااذكهل

اذامهللاقالئاقنأكفءلينايبافانعتساةفنأتسمةلمج(هدبعنهلوق)

هللادبعنىنعملاوكلذبهباجأف؟مکدیحوترمأومكتدابعيفنودقتعت

هيلارمالانيضوفمهباقعميلُأنمنيفئاخهباوثلنيجارهيهنوهرمالنيلثتمم
لدعكلذفانبذعينأءاشناوءانيلعهنملضفبكلذفانمحرينأءاشنا
فلاءاضقبءاضرلايهيتلانيدلاناكرأىلاةراشالانيتيبلايففنم

اهتعمجدقوفلاىلعلكوتلاوملاىلاضيوفتلاومّللارمالميلستلاو

اذبفلكتاوضوفوملسوضر
المكاهبيتاللاهناكرازوحت

وهفءاضرلا(اماف)”ءاجرلاو”فوخلاىلاةراشالااضيأهيفو

٤٦٤مقرةيآنمحرلاةروس.#ناتنجهبرماقمفاخنملو٠:ىلاعتلاق(۱)

ةروس.هادحأهبرةدابعبكرشيالوًاحلاصًالمعلمعيلفهبرءاقلوجريناكنمف٠#:ئلاعتلاق(۲)

١٠۱۱مقرةيافهكلا



هتقيقحوناميالايفهنمهبالاموهو:فلكملکلنوكيمسق:نامسق

المسقو.هریدقتوهمکحىلعضارتعاريغنمهللالبقنمدرياملوبق
نعيورءاضقلارمببلقلارورس:هتقيقحوتاماقملابابرالالانوكي
الاهلاالهللااناظوفحملاحوللايفهللابتكاملوأ:لاقهنأسابعنبا

يئالبىلعربصويئامعنركشويئاضقلملستسانميلوسردمحمانا

رکشيملويئالبىلعربصيملويئاضقلملستسيملنمواقيدصهتبتك
.٢٢ياوسابرذختيلفيئامعن

نمهلانامهناحبسهللاىلایکشءايبنالانمايبننأربخلايفيوردقو
الومذلهابتسلوينوكشتمكىلا»هيلاىلاعتهللاىحوأفهوركملا
كيلعيئاضقطخستمكفبيغلاملعيفكنأشءدبناكاذكه؟ىوكش

اميضقاف؟كببسبظوفحملاحوللالديأوأ؟كلجالايندلاريغأنأديرتأ

یرخأةرمكردصيفاذهجلجلتنئلتفلحيتزعبفديرأامنودديرت
.«يلابأالورانلاكندروألوةوبنلابوثكنبلسال

اميفضارتعالاكرتوىلاعتهللارمالدايقنالاوهف:ميلستلا(امأو)

ءالبلالوزندنعتوبثلاوهليقو.اضرلابءاضقلالابقتساليقو«مئالي
نوكيالوديروديرت»مالسلاهيلعدوادىلایحوأهناحبسهللانأیوري

«ديرأامالإنوكيالمثديرتامكتيفكديرأاملتملسنإفديرأامالا
:دشنيو

هانىتۇينأدبعلاديري

ادارأامالاهللاىبايو

ىيلامويتدئافدبعلالوقي
ادافتسااملضفأهللایوقتو

.هيلإاندشريهللالعلويصقتلاوثحبلاةرثكىلعثيدحلااذهىلعرثعنمل(١)

۳۰۸



رايتخاىلارطخلاهيفامرايتخاكرتوه:ليقفضيوفتلا(امأو)
لاق.بسنالوالاوعمطلاكرتوه:ليقوقلخلاةحلصمبملاعلاربدملا

ةيالا9«هللاىلايرمأضوفأو»نوعرفلانمؤمنعةياكحهناحبسهللا
مالسلاهيلعلاقو.ةيالا٠«اوركمامتائيسهللاهاقوف»١العولجلاقمث

0كيتايالردقيملاموكاتأردقامكمهلقيل»:دوعسمنبال

:دشنيوضيوفتلابهلرماكمهلقيلهلوقو

يرصقااهلتلقفينعزانتيسفن
ربنملادوعصوُكحيريتوم

هليربطصافنوکیسيضقدقام

ردقيمليذلانمنامالاكلو

نئاكردقملانأيملعتيک
يربصتملمأتربصهنمدبال

يديأيفامعسايالارمثيفهللادنعامبةقثلاوهف:لكوتلا(امأو)

ىلاعتلاقو”«تومياليذلايحلاىلعلكوتف»ىلاعتلاقسانلا

ىلعمتلكوتول»علاقو”«.نينمؤممتنكنإاولكوتفهللاىلعو»

٤٤مقرةيارفاغةروس(۱)

٤تمفرةارفاغةروس(۲)

نعدعجلايبابملاسنعشمعألانعثيدحلااذهنمبيرقةجامنباهاورثيدحكانه(۳)

اهنعلزعأةيراجيلنإ:هللالوسرايلاقفلعيبنلاىلاراصنألانملجرءاج:لاق.رباج

.ةيراجلاتلمحدق:لاقفكلذدعبهاتاف.٠اهلردقاماهيتايس»:لاق

.هةنئاكيهالإءيشسفنلردقامسلعيبنلالاف

نمالدبلكوتفتءاجثيحةعوبطملايففةفرحمةيآلاهذهتءاجدقوo۸مقرهياناقرفلاةروس)٤(

٤لکوتو٠

۲۳مقرهياةدئاملاةروس(١)



.«اناطبحورتواصامخاودغترويطلاقزرتامكمتقزرلهلكوتقحهللا
:تلاقفمهلثرحداسفلناولالايريغتماهموقتأرةيبارعالدشنیو

ةيساررحبلايفةرخصيفنأول
اهيحاوناسلمةململمامص

تقلفنالهللااهاربسفنلاقزر

اهيفاملكاهيلايدؤتىتح
اهكلسمعبسلاقابطنيبناكوأ

اهيقارمىقرملايفهللالهسل
ِاهلطخحوللايفيذلالانتىتح

اھیتایفوسالاوهشأناف

تاوفوأهورکملولحعقوتافرعوةغلوهف:(فوخلاامأو)
.ىلاعتهللاباذعنمقافشالا:حالطصالايفو«بوبحم

بلقلاقلعت:فرعلايفو.لمألا:ةغللايفوهف(ءاجرلاامأو)
عمهللاباوثيفعمطلا:حالطصالايفولبقتسملايفبوبحملوصحب

نمهبلقولخزوجيالففلكملاىلعبجاوامهالكوةعاطلادوجو
یلاعتلاقو.«هباذعنوفاخيوهتمحرنوجريو١ىلاعتلاقامهدحا

اعرضتمكبراوعدا»یلاعتلاقو.ابهروابغراننوعديو»

حجريالفءاجرلاوفوخلانيبيواسينأدبعلاىلعبجيف«ةيفخو
نمسايالاىلاىدأءاجرلاىلعفوخلاحجرناهنالرخألاىلعامهدحا

۷٥مقرةيءارسالاةروس(١)

۰٩مقرةيآءايبنألاةروس(۲)

٥٥مقرةيآفارعألاةروس)۳( 

۳



حجرناو0(نورفاكلاموقلاالاهللاحورنمسايبالو»١هللاةهمحر

الاهللاركمنمايالو»هللاباذعنمنامالاىلاىدأفوخلاىلعءاجرلا

ەۋاجرونمۇؤملافوخنزوول»يعلاقو.%نورساخلاموقلا
سنآنعومکحمصیربینعمورخالاىلعامهدحادازامصيربنازيمب

فيك»:لاقتوملایفوهوباشىلعلخدةْْيَعىبنلاناكلامنب
eترا7اٍ

ال:دعلاقيبونذفاحاينوهللالوسرايهللاوجرالاق؟كدجت

هنموجريامهللاهاطعأالانطوملااذهلثمىفدبعبلقىفناعمتجي

9(فاخیياممهنماو

نمالدبسايبالولاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيآلاهذهتءاجدقو۸۷مقرةيافسويةروس (١)

ايلا9ةدايزبسايب
س

0

ًالدب«نمأيالو٠:لاقثيحةفرحمةعوبطملايفةيآلاتءاجدقو۹4مقرةيآفارعألاةروس)۲( 

nالفدنم

يفهعبتوكصاقملايفلاقوحيحصمالكوهوءفلسلاضعبنعروثأماذه:ءىلاللايفلاق(۳)

ول»:لاقفرطمنعيقهيبلاهاورففلسلاضعبنعرثؤيامنإوعوفرملايفهللصأالرردلا
.٠ةرعشطیخامهنیبناکاملازیمبهواجرونموملافوخبرزو

ىلعهؤاجرالوهئاجرىلعهفوخدازامهؤاجرونمّوملافوخنزوول٠ةبعشنعًاضيأهاورو
۽هفوخ

متورئاطلاىوتساايوتسااذإرئاطلايحانجكءاجرلاوفوخلايدابذورلالاقوحيحصلايفهانعمو

توملادحيفرئاطلاراصًاعيمجابهذاذإوصقنلاهيفعقوامهنمدحاوصقتنااذإوهناريط

نوجري»ليزنتلايفويقهيبلاهجرخأءالدتعالهؤاجرونمّؤوملافوخنزوول»:ليقكلذلو
دمحأنبهللادبعهجرخأيطويسلالاقنكل.هللصأال:يشكرزلالاقو٠هباذعنوفاخيوهتمحر

.ِءاوساناکهلوقنمينانبلاتباثنعدهزلادئاوزيف

هللادبعانثدح٢٦8۲هلدادعتسالاوتوملاركذباب٢۳دهزلاباتكيفةجامنباهاورثيدحلا(4)
ىلعلخديَسيبنلانأسنأنعتباثنعرفعجانثرايسانثنايزيبأنبمكحلانبا

١٠زئانجلاباتكيفيذمرتلامامالاهاوروهركذوةَهللالوسر

۱٢۳



فوخلايواستبوجونمهتركذامويذمرتلاهجرخا”نزاخلالاق

دعاوقلايفىلاعتهللاهمحرليعامساخيشلاهركذامنيعوهءاجرلاو

احيحصناسنالاناكامفوخلانأءاملعلاضعبنعيكحو«رطانقلاو

نبةفيذحنعىوردقوءلضفأءاجرلافتوملاهبلرتاذافلضفأ

الءةقافىلعءاجرئازبابحرم:لاقرضتحااملهناهللاهمحر«"ناميلا

ءاجرلانألافءاجرلاوفوخلانيبلدعننأانترماكنامهللامدننمحرف

فوخلاىلعءاجرلاناحجريفصخروهانعمامدعاوقلايفو؛لثمأكيف

يففلتخاوهللاهمحرةفيذحنعيورامهيلعلدتساوراضحتسالادنع

.ميظعتوةباهمفوخهناليقوةبوقعوةقفشفوهناليقفءايبنالافوخ
.لوألارهاظلاو

لعفيهةدابعلاواهبهدصقنوهيلاانتدابعهجونيأ(هدبعنهلوق)

.هناشمظعيأ(لجهلوق)هبرلامیظعتهسفنیوهفالخىلعفلکملا

ةتلابملاعنزاخلابفورعملانيدلاءالعيحيشلاميهاربابدمحمنبيلعوه)۱( نم؛ثيدحلاوميسفتل

ماعدادغببدلوبلحلامعأنمةلمهملاءاحلابةحيشىلاهتبسنلصألايدادغبةيعفاشلاءاهقف

ماعبلحبيفوتوءاهيفةيطاسيمسلاةسردملاببتكلانزاخناكوقدمقشمدنکسوھه۸

«؛تزاخلاريسفتبفرعيتريسفتلايفليزنتلايناعميف«ليوأتلابابل٠اهنمفيناصتهله١

.ريثككلذريغوةيعفاشلاعورفيفماكحالاةدمعحرشيفماهفالاةدعو

۹٠۸تاعوبطملامجعمو١۳٠ةيلدبعلاةبتكملاجمانربو۳:۷٩ةنماكلارردلاعجار

ناعجشلثلاةالولانميباحص.لسحبقلناميلاوفّللادبعوبىسبعل۱رباجنب|اسحنبةفيذحوه(۲)

هلاسرمحيلواملوهريغدحأمهملعيملنيقفانملايفعسيبنلارسبحاصناكنيحتافلا

ةفيذحثدحومركذأال:لاق؟..وهنم:لاقدحاو.معن:لاقف؟ريقفانملانمدحايلامعيلا

بتکيفهلھه٢ماعيفوتهيلعلدامنأكرمعهلزعدقو:لاقفنيحدعبثيدحلااذهب

اڻيدح٢۲۲ثيدحلا

.1TVءايلوألاةيلحو۱ةباصالا۲:٢۱٠۲بيذهتلابيذهتو٤۳رکاسعنباعجار

١:٢٠۲ةوفصلاةفصو
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وأهدبعنلعافنملاحلاىلعبصتناوهعابتايأ(هرمألاثتماهلوق)

يفوصوصخملالوقلاىلعقلطي:ةغلرمألاوهلجأللوعفموه
قلطيدقوبوجولاهمكحفامزاجابلطءيشلاعاقيابلط:حالطصالا

يأ(هناحبسهلوق)امهريغوةحابالاوبدنلاكازاجممزاجلاريغىلع
اسيلهيهنوهرمأنأبراعشالاهتدئافوعوبتملاومباتلانيبضارتعاهلاهيزنت

بلطيهنلاوهرمأهلوقىلعفطع(هيهنوهلوق)مهيهتوقلخلارمأك
ديفيفازاجممزاجلاريغلدريدقوميرحتلاهمكحفامزاجابلطءيشلاكرت

.امهريغوبيدأتلاوةيهاركلا

اهبرثأتيةفصةئيشملا(اشينافهلوق)هعنمويأ(هرجزوهلوق)
اذكمودعملاداجيارثُْوتةفص:ةدارالاودوجوملامادعاومودعملاداجيا

ىلعنكمملايفرطدحأاهبحجرتيةفصةدارالاملاعملايفومهضعبل

.احالطصاوةغلةعيشمللةفدارميهفرخالا

لحمیفاهدعباموناونأرامضاىلعبصنلاب(انمحريهلوق)

هلضفبانمحريهريدقتفوذحمطرشلاباوجوءةئيشملالوعفمبصن
وهلضفلاورخادنعريخلاءاطعاوضعبدنعريخلاةدارايه:ةمحرلاو
البناسحاِءادتبالضفلاليقامهانعمىفوباجياالوبوجوريغبءاطعا

لوعفمفهرخآىلاانبذعينأاشيناويأ(انبذعاشيناوهلوق)ةلع
ةمحرلاركذدنعوةيوضاملاةلمجلابانهربعوحاضياللفوذحمةئيشملا

الباذعلاانقاقحتسابانبذعيامنافانبذعناىلاعتهنأىلاةراشاةيعراضملاب

يفامف؛ىلاعتهنملضفضحمبانمحريامنافانمحرناوانلهنمملظب

لاحلاىضتقمتيبلاعضوقباطفتيبلايفامحيرصوهةراشالاكلت

ىلعضارتعاريغنمهلحميفءيشلاعضووه:لدعلا(هلدعبهلوق)
اشينافهلوقنمذوخاملاضيوفتللليلعتاذه(كلملافهلوق)هلعاف

كلملانمل»فرصتلاقلطمنعةرابعوه:كلملاو«هرخاىلاانمحري
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هلوق)ةيقيقحلاةبلغلايأ(ةزعلاوهلوق)”«راهقلادحاولاهللمويلا

فطعوهفنيريخالاىلعوكلملاوأةزعلاوأةجحلايأ(ناطلسلاو
نميحلااهبنكمتييتلاةفصلايه(ةردقلااذكهلوق)هلبقامففدارم

هتاذبرداقلاوهلبهريغايشتسيلىلاعتهللاةردقوةدارالابهكرتولعفلا

لوقتنأكلوتاذهلانلوقىنعمكهلةردقلاانلوقىنعمنوكيفاهريغبال
اهلحمنأامكةكولممنوكتفىلاعتهريغةردقىهانهةردقلابدارأ

كلاملاواهلدجوملاوهوالاقلخلايفةردقدجوتالهناهانعموكولمم

.ناطلسلاوةزعلايفلوقلااذكواهل

سايقلايقطنملاحالطصألايفوه:ناهربلا(ناهربلاوهلوق)
يهوةطساوبوأتايرورضلايهوءادتباتناكءاوستاينيقيلانمفلؤملا
مهريغحالطصايفوهامكةجحلاقلطمانهاههبدارملاو«تايرظنلا

.”«©ةغلابلاةجحلاسانلاىلعهللو»

.١٦مقرهيافاعةروس(١)

4406مقرةيآماعنألاةروس(ةفلابلاةجحلاهللفلق)ةيآلاامنإوةيابتسيلهذه(۲)
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ماسجألاتافصنمىلاعتهللاهيزنت

ناكمهلسیلهناحبس)

(نامزالواللجهيوحي

يهوماسجالاتافصنمىلاعتههيزنتيفعورشاذه(هناحبسهلوق)

.ىلاعتهيلعةليحتسملاتافصلا

هللاىلعوهوناكملااهلةمزاللاماسجالاتافصنمنا(ملعا)
هنمیوقأناکملانوکینأمزللناكميفناكولهنالليحتسمیلاعت
يذلانامزلا(اهتافصنمو)موزلملااذكفلطابمزاللاوهللماحهنال
مزلنامزيفادوجومناکولهناللاحمیلاعتهللاىلعوهوهيفدجوت

اهلاهريغةهباشم(اهتافصنمو)هلثمموزلملاولطابمزاللاوهثودح
هریغهباشواءيشيفهريغههباشولهناللاحمیلاعتهللاقحيفيهو

ضارعالانمونامزلاوناكملاىلاجايتحالانمهباشملامزليامهمزلل

.هلثمموزلملاولطابمزاللاوهيلعةئراطلا

هلحتوأهريغىلااجاتحمىلاعتناكولهنأمزاللانالطب(نايب)

.هلثمموزلملاولطابمزاللاوازجاعناكلضارعألا

ناكاملازجاعىلاعتناكولهنازجعلاوهوانهمزاللانالطب(نايب)

هللاىلعوهوثودحلا(اهتافصنمو)هلثمموزلملاولطابمزاللافاهلا
موزلملاولطابمزاللاوميدقريغناكلاثدحمناكولهناللاحمىلاعت

ثدحمىلاجاتحالميدقريغىلاعتناكولهناهنالطب(نايب)هلثم

تسلاتاهجلاموزل(اهتافصنمو)كلذنعهللاىلاعتاقولخمنوكيف

۳\o



اضعبتمهباطاحمناكلتاهجلاهتمزالولهناللاحمىلاعتهللاىلعوهو
.اذكهولفسلاةهجيليامريغهنمولعلاةهجيليامناهنايبامسقنم

ىلاةراشاهيفوهمضييأءايلاحتفب(هيوحيناكمهلسيلهلوق)

ولوايواحنوكينامزللناكمىلاعتهللناكولاذكههحيرصت«ناهربلا
نموءازجالامسقنمويواحلاىهانتبايهانتمناكلهيوحتةنكمالاتناك

ةلمجلاوكلذنعهنأشمظعيأ(لجهلوق)هلابسيلوهفكلذكهنأش
اهبديكاتلايفوسيليفنلديكات(الهلوق)هيزنتللتعضوةضرتعم

.ناكمهلسيلىلعفوطعم(نامزالوهلوق)هيزنتلايفةغلابم
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دهشنءيشلكلهقلخب)

(ادرفمهکلمیفهناو

هيفومامتهالاةيزملهيلعمدقدهشنبقلعتمهداجيابيا(هقلخبهلوق)

هحيضوتءىلاعتهنعنامزلاوناكملاىفنبىضاقلاناهربلاىلاةراشا

ناکولفهتاقولخمنمنامزلاوناكملاوءيشلكلقلاخهللا:اذكه
الفنامزوناكمىلاامهقلخلبقجاتحالنامزلاهيلعيتايوناكملاهيوحي

نوکیفهیهانتوهضعبتعمهثودحمزليفهلبقادجودقانوكينأامإدب
هقلخدقثداحىلااجاتحمنوكيفهدعبادجودقانوكيوأهريغقلاخلا
ددعتمزلیفهعمنیمیدقانوکينأامأوهلإبسيلفكلذكناكنموهسفنب

.لطابوهوىامدقلا

ءاشینعمبةراتقلطاءاشردصملصألايفءيشلا(ءيشلكلهلوق)
ةداهشربکاِءيشيألق»یلاعتهلوقکيرابلالوانتيذئنیحولعافمسا

كشالوهدوجويئيشميأىرخأةراتلوعفممساىنعمبو٠«هللالق
ناایشدارااذإهرماامنإ»١ةلمجلاىفدوجوموهفهدوجوهللاءاشامنا

لکىلعهللانإ»ىلاعتهلوقيناثلاىنعملایلعو٠«نوكیفنکهللوقي

يئاشلاىنعمبهللاقحيفءيشلاف٠«ِءيشلكقلاخهللاو»١٠٩ریدقءيش

ناىفخيالو«تايلكلايفاذكءيشملاىنعمبقولخملاقحيفو
دوجوملاوتباثلاوءيشلانإمثيناثلاىنعملاوهمظانلامالكلمحم

۱۹قرةياماعنألاةروس(۱)

۸۲مقرةياسيةروس(۲)

١٤۱مقرةياأةرقبلاةروس(۳)

١۱مقرةيآدعرلاةروس()

.۲:٥٥۷٠تايلكلاعجار)٥(
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نافءةلزتعمللافالخانكممولومودعملاىلعقلطيالفةفدارتمظافلأ

فالخب«دجويسناسناكنكمملامودعملاودوجوملانممعأتوبثلا

مودعملافتوقاينملبجكليختملاونيدضلاعامتجاكليحتسملا
رخفدنعيونعمماعءيشلاظفلوليحتسملانودمهدنعءيشنكمملا

بهذامككرتشمالماعهناوميوقتلابحاصهنظامكيظفلالمالسالا
.تايلكلانمىهتنا.ةنسلالهأنمنيملكتملاضعبهيلا

ربعوانتنسلأبهبرقنوانلوقعبانيقيكلذملعنيأ(دهشنهلوق)
رقنوكلذبملعنلاقهناكف«ثودحلاوددجتلااهتدافالةيعراضملاةلمجلاب

.ةظحللكيفاددجتمارارقاهب

هنأكهيلعمدقملادهشنلوعفمىلعفطعةزمهلاحتفب(هنأوهلوق)
واولاحتفبةينادحولاوهيفهلكيرشالفهكلميفةينادحولابهلدهشنولاق

ينابقريفامكةغلابمللنونلاوفلالاوبسنللاهؤايفةدحولاىلاةبسن

ءايلانوكحصياليواشلاىيحيلاقو.رعشللةبسنينارعشوةبقرللةبسن

راتخاوءاهيلابوسنمءيشتوبثالاهسفنةدحولاتوبثدارملاذابسنلل

هسفنلبسنيءيشلانابنولوالاباجاوةيبراضلايفامكردصمللاهلعج

مسابيمسكلذلونفلااذهثحابمفرشاةينادحولاثحبموءةغلابم
يفهيلعءانثلاوهيبنتلارثكهبةيانعلامظعلوديحوتلاملعليقفاهنمقتشم
نمحرلاوهالاهلاالدحاوهلامكهلاو»ىلاعتلاقفةينارقلايالا

.يروجابىهتناتايالانمكلذريغىلا”«ميحرلا

لاعفأالاوتافصلاوتاذلاةينادحولةلماشةينادحولانا(ملعاو)

تاذلايفمظانلالوقدنعاهماسقأنمدحاولكىلعمالكلامامتيتأيسو
يفيأهكلميفهللكيرشلامظانلاىفندقانهوءلاعفالاوتافصلاو

.لاعفالاةينادحوتحتلخادوهوهقلخبهفرصت

۳١۱مقرةيأةرقبلاةروس(١)
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ريظنالوهبشهلسیلر

(ريشمالوالريزوالو

الوتحتالوقوفهلسيلر
(الظحلكفدعبالولبق

يذلاولامشونيمياذكر
(يذتحااذبثداحىزعتهيلا

كلذوء«بيبحلاوبحلاكىنعمبهيبشلاوهبشلا(هبشهلسيلهلوق)

يفولويواسملاوهريظنلاوهوجولابلغأيفيواسملاوه:ىنعملا
انههبشلابدارملانكلهوجولاعيمجيفيواسملاوهلثملا«هوجولاضعب
ىفالوهتاذىفهباشمىلاعتهلسيلفاهنمالكلمشیفةهباشملاقلطم

اتافصواتاذتانكمملاىلاعتهتفلاخمبوجولفلاعفأيفالوتافص

.يروجابىهتنا.الاعفاو

ةيدلاولاو”ةيدلولاكةلعلاوةيلولعملاهنعيفتنتىلاعتهنعهيبشلايفنبو
هلةلعوهريغلاكلذوريغنمالصفنمناكلادولومىلاعتناكولهنال
وهوهنمالصفتمدلولانوكينأمزللادلاوناكولومدقلايفهيلعقباسو

اريزعنأدوهيلاىوعدوفلانباىسيعناىراصنلاىوعدلطبفلةلع
هقلخمالسلاهيلعمدانافهلبأالیسیعنوکيفةهبشالوهللانبا

ليحتسيكلذكوىسيعنماقلخبجعأوهفبأالوماريغنمهللا

.٤و۳مقرناتيآلاصالخالاةروس.ءدحأًاوفكهلنكيملودلويملودليمل»:ىلاعتلاق(١)

مههاوفأبمهلوقكلذهللانباحيسملاىراصنلاتلاقوهللانبازيزعدوهيلاتلاقو٠:ىلاعتلاق(۲)

٠۳مقرةيأةبوتلا.«نوكفويىنأهللامهلتاقلبقنماورفكنيذلالوقنوئهاضي
لاةروس.٠نوکیفنکهللاقمثبارتنمهقلخمدالثمکهللادنعیسیعلثمنإ»:یلاعتلاق(۳)
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اذختمناكولهنالاننيباميفدوهعملاىنعملابةبحاصلاذاختاىلاعتهيلع

كلذكوءكلذيفثداوحلاةهباشمهيلعمزللىنعملاكلذبةبحاصلل

يفهيلاجايتحألاهموزللتوهعملاىنعملابقيدصلاذاختاهيلعلیحتسي

اليلخ‹”ميهارباهذاختاكهقلخضعبلهللاءافطصاىفانيالفةنواعملا

ىنعمبهلءادعأدوجويفانيالفةأوانملاوةرراضملاهموزللاننيبامموهفملا
ىلاهللاءادعأرشحيمويو»ىلاعتهلوقيفامكهرمالنوفلاخممهنأ

.”«راتلا

وأهريمأنعلقثلالمحيهنالرزولانمامإريزولا(ريزوالوهلوق)
هرومأيفهيلايجتليوهيأربمصتعيريمالانالءاجلملاوهورزولانم
نمىلاجاتحيفلقثلالماحريغىلاعتهناليفنمىلاعتهللانعامهالكو

اولعكلذنعىلاعتهيلاعجرينمىلاجاتحيفرطضمريغوءهيلعهنيعي
.اریبک

ءيشبحيولتلايهيتلاةراشألانملعافميملامضب(ريشمالوهلوق)
ءيشيفهنذأتساولامكىنعملامهفيفقطنلافدارتةراشالافمهفي
راشأنموأ«قطنلاماقمموقيفلعفيالوأ؛لعفينأهسأروأهديبراشاف

هللاىلعوهنيلامتحالاالكبوءةحلصملانمهدنعامينارأاذااذكبيلع

ارومأمنوکينأهيلعمزلءيشلعفبهيلااراشمناکولهنال؛لاحمیلاعت

يفتفلاخوتاهجلانعىلاعتههيزنتهيف(خلاقوفهلسيلهلوق)ايهنم

.ةهبشملاكلذ

ماعطلاهماعطالًالیلخميهارباهللاذختا٠:لاقلعسهللالوسرنعهللادبعنبرباجىور(۱)

ةتسيبلانأصاعلانبورمعنبةللادبعىورو.»ماينسانلاوليللابهتالصومالسلاهئاشفإو
.دمحمايماعطلاهماعطال:لاق..ًالیلخمیهارباهللاذختاملليربجاي۾لاق

۱۹مقرةياتلصفةروس(۲)
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دمحمبهذفاوفلتخامثقوفلاةهجبهوصصخو:فقاوملايفلاق
سامموهوءاهيفماسجالانوككةهجلايفهنوكنأىلاماركنب
تاهجلالدبتولاقتنالاوةكرحلاهيلعزوجيو«شرعلانمايلعلاةحفصلل
هناوديدجلالحرلاطيطأهتحتنمطئيشرعلا:اولاقىتحتوهيلاهيلعو
ةهبشملاضعبدازومباصأةعبرأةهجلكنمشرعلاىلعلضفي
ايندلايفهنوقناعينيصلخملانأيميجهلادمحاو<أسمهکو٩رضمک

ليقوةيهانتمةفاسمبهلساممريغشرعللذاحملاقنممهنموقرخالاو

:هوجوانل)ةهجلايفماسجالانوككسيللاقنممهنموءةيهانتمريغ
یرسيدقالنأانهرمدقوناکملامدقمزلناکميفناکولد(لوالا

.قافتالاهيلعو:ىلاعتهللا

.تادلجمينامثيفعوبطموهويجيالانيدلادضعلفقاوملاباتك(١)
رقتسمیلاعتهللانابلوقيناکمالسالايفعادتبالاقرفنمءةيماركلامامإماركنبدمحموه(۲)

روباسیندروو«؛نينسسمخةكمبرواجوناتسجسيفماركنبادلو.رهوجهنأو؛شرعلاىلع

جرخورهاطنبدمحمهسبحفروباسينىلاداعوماشلاىلافرصنامثهللادبعنبرهاطهسبحف
ھه٢٥۲ماعاهبتامفسدقلاىلاه٢٢۲ةنساهتم

۳:١۱۲لادتعألانازيمو۲:١٠٠طافحلاةركذتو١:١١٠يناتسرهشلللحنلاوللملاعجار

٥:٢٢۳نازيملاناسلو

بلهملاعمعئاقولادهشسرافةانمديزنمبعكنبسراحلاينبنمبالكنبيحرضملاهلعل(۳)

:اهرخآًاتايّأيدمآلاهلدروأوسرافبةرفصيبأنب
اندتفيونرحرياتجاحلتارخسمحايرلاتسيلالأ

فه۸۰ماعيفوت.هبقليحرضملاورماعهمسايديبزلالاقو

وحنيفامهوءريدحنبسادرمعمناک؛جراوخلاناعجشنم:يميرصلاقلطنبسمهكوه(٤)
دودوملاقةرصبلاىلاملسأمزهناولجرافلأهعمويبالكلاةعرزنبملسأمهلتاقفًالجرنيلالث

:سمهكلاجربلثملابرضيةفينحنيديلولاليقويربنعلا
ارصعأرهدلانماوتامامدعباويحسمهکسراوفمهاتبسحانکو
اي۾:هجورخلبقاهللاقهمابسانلاربأناکه۱٦ماعةكرعميفزاوهألاب«كسا٠يفلتقو

.٠ىلاعتهللكتبهودقينباي٠:تلاقفەتجرخلكناكمالولهما
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.نكمتملاىلعنغتسمناكملاوهناكمىلاجاتحمنكمتملا(يناثلا)

اهعيمجيفوأزايحألاضعبيفامافناكميفناكول(ثلاثلا)

هصاصتخانوكيفاهيلاهتبسنوزايحالايواستلفلوالاامأ«لطابامهالكو

هتاذكفنتاليذلاهزيحتيفجايتحالامزليوأحجرمالباحيجرتاهضعبب

.ريغلاىلاهنع

اضيأوةرورضلابلاحمهناونيزيحتملالخادتمزليهنالف:يناثلاامأو

.اريبكاولعكلذنعىلاعتملاعلاتاروذاقلهتطلاخممزليف

لطابامهالكومسقنيوأمسقنيالنأامافارهوجناكول(عبارلا)

نعهللاىلاعتءايشالارقحاوهوىزجتيالاءزجنوكيهنألفلوألاامأ
يفانيبيكرتلاوبكرممسجلکوامسجنوكيهنالفيناثلاامأوكلذ
ىهتنابجاولاثودحمزليفثدحممسجلكفاضيأو«يتاذلابوجولا

وه(تحتالوهلوق)ايلعلاةهجللمساوه(قوفهلوق)فرصتضعبب

الوهلوق)لوألانامزللمساوه(لبقالوهلوق)ىلفسلاةهجللمسا
عنميألوعفمللءانلاب(الظحلكفهلوق)رعخأتملانامزللمساوه(دعب
ليلدللىلاعتهللاىلعهقالطاعونممتاروكذملاهذهنمدحاولكيأ

.قباسلا

راجلاوًادتبمهنأىلععفتراوىنميلاةهجللمساوه(نيمياذكهلوق)
ملولامشلانعيتلاةهجللمساوه(لامشوهلوق)هربخهلبقرورجملاو
ىفتكافلامشلاونيميلايتهجلنيتمزالمامهنوكلءاروومامأةهجركذي
اهيبنتنامزلايفنتاهجلايفعمركذوامهبحيرصتلانعامهيفمارتلالاب

يأ(خلايذلاوهلوق)نامزهلنوکينأمزليناكمهلناکنمنأىلع

وهفاهبافوصومنوكينأبةنمزالاوتاهجلاهذههيلابسنتيذلاو
(ىزعتف)ثودحلامزلتسيامبفصتيالميدقىلاعتبرلاو«ثداح
.تاروكذملاىلادوعيريمضبئانلاوبسنتىنعمبلوعفمللءانبلاب
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اذبهلوق)يڌللربخوهومدعدعبدوجوميا(ثداحهلوق)
ليلدىلاةراشاوأروكذملاهيزنتلانعةيانكاذويدتقايأ(يذتحا
ىلعةلادلاقرطلاىدحايهوثداحىزعتهيلايذلاوهلوقيفثودحلا

:هلوقيفرظنلانباراشااهيلاوثودحلا

لمجلاوعمجلاثودحیلع

ثدحموهفهمدعوهدوجونكمأاملكف”ناكمألايناثلاقيرطلاو
.ثداحريغتملكفريغتلاثلاثلاقيرطلاو

نمءيشلانكمأردصمًاضيأوهوًاماركإمركألوقتامكًاناكمإنكمأردصم:ةغللايفناكمالا(١)

.هيلعردقوءهلعفهلرسيتوأهيلعلهسنالفلوًانالفرمألانكمأ:لوقتهتاذ
ةعيبطتروصتاذإكنأكلذولعفلاىلاهلوقيفامراهظإوهنيمدقتملادنعءيشلايفناكمالاو

نايحوبأعجار٠نكمملاةعيبطامهنيبوعنتمملاةعيبطرخآلافرطلايفهئازابوًافرطناكبجاولا

١٠٠صلماوشلاولماوهلاباتكوءهيوكسمويديحوتلا

۳Y۳

 



هعمءيشسيلولزيملور
(هةعنصينألبقنمملاعو

هلكشوهنولوهنوكبر

(هلعفبرثئاصهيلاامو

انهاهاهبدارملاوةيلزالابدرفنمىلاعتهنأملعا(خلالزيملوهلوق)

ناکمالونامزالثيحبدوجولارارمتساوأىضماميفةياغلامدع

الام(يلزالاو)لبقتسياميفةياغلامدعودوجولارارمتسا(دبألاو)
.مدعلاباقوبسمنوكي

وهويدبأويلزأامإهنافاهلعبارالةثالثماسقادوجوملانا(ملعا)

ىلزآريغيدبواايندلاوهويدبالوىلزأالوأ.ىلاعتوهناحبسهللا
هلوق)يهتنا.همدععنتماهمدقتبثامنافلاحمهسكعوقرخألاوهو
ةيعملاف«دوجولايفهليناثالوىنعملاوةيلاحةلمجلا(هعمءيشسيلو

يذلابجاولادوجولانعةرابعيهامناوةينامزالوةيناكمةيعمبتسيل

.ءيشبنراقيملوءيشبقبسيمل
ريمضلاوهدجوييأهعنصينألبقنمملاعوهويأ(ملاعوهلوق)

يفةروصلالوصحوهوملاعبقلعتم(هنوكبهلوق)ءيشلاىلادوعي
قيقحتلالهأدنعو:”يناجرجلالاقاهيفةلصاحنكتملنادعبةداملا

؛قحهنأثيحنمالملاعوهثيحنمملاعلادوجونعةرابعنوكلا

لقنزاریشلهانملضافيناجرجلافيرشلانيانيدلارونيلعنبدمحمنبيلعنبدمحموه(١)
داشرلاهلو«ةيسرافلابهوبأاهبتك٥٤۷۹مقرةيرهاظلايفخ قطنملايفةلاسرةيبرعلاىلا
قطنملايفةرغلافنصوينازاتفتلاةلاسرحرش٩٤٠٠مقرةيرهاظلايفداشرالاحرشيف
ه۸۳۸ماعيفوتكلذريغوتافيرعتلاو

ءوضلاو۱۱۹۸و۸٦نونظلافشكو1٦:٢٤۳۳ةيمالسالافراعملاةرئاديفنملكوربعجار
۲۲:۹
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توكلاىتعمبوهوءرظنلالهأدنعماعلاقلطملادوجوللافدارمناكناو

ةرمحلاوداوسلاوضايبلانمدسجلاةفصوه(هنولوهلوق)ىهتنا..مهدنع

ةلصاحلاةئيهلاوه:لكشلا(هلکشوهلوق)حابصمىهتنا.كلذريغو

يفامكدودحوأةركلايفامكرادقملابدحاودحببسلمسجلا

.يناجرجىهتناسدسملاوأعبرملانمتاعلضملا

ىنعملاو'ءاهلهلصاهدعبةلمجلاوةلوصومام(رئاصهيلااموهلوق)

هببسبيأ(هلعفبهلوق)امیحجوأاميعنناکناهتبقاعيفهريصمبملاعو

يفيورندبلاةكرحوهليقوةعاطتسالاعمدجويضرع:لعفلاو
هقزروهلجأنم:سمخنمدبعلكىلالجوزعهللاغرف»:ثيدحلا
ريداقملاهلاردق(رخاٹیدحیو٠«دیعسوأیمشوهعجصموهرثاو

رخاثیدحيفو«ةنسفلأنيخخبضرالاوتاومسلاقلخينألبق

الاورانلاوةنجلانماهناكمهللابتكدقوالاةسوفنمسفننمام»

.(ثيدحلاودیعسوُهمشتبتکدقو

نبهللادبعنعهدنسب۳۳۳۲هتيرذومداقلخباب١ءايبنألاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(١)
Teِاس<.e.

همانطبيفعمجيمكدحأنإ:قودصملاقداصلاوهو ُْْيَعهللالوسرانثدح:ظفلبدوعسم

عبراباکلمهيلإهللاثعيبمثكلذلثمةغضمنوكيمثكلذلثمةقلعنوكيمثاموينيعبرأ

.خلاحورلاهيفخفنيمث؛ديعسمأيقشوءقزروهلجاوهلمعبتكيفتاملك

1N۱۷دنسملايفلبنحنبدمحأو٠©ء‹١7©ردقلايفملسمهاورو ۳۰ AY Vo

۳۹V ç۸(يبلح)۷:£.

نبدمحارهاطلا۾با7مالسلاامهيلعیسومومداجاجحبابملسممامالاداورثيدحلا)۲(

دبعيبانعينالوخلاِءيناهويآينربخأبهونياانثدححرسنبورمعنبهللادبعنبورمع
.هرکذو:لوقيدفعهللالوسرتعمسلاقصاعلانبورمعنبهللادبعنعيلبحلانمحرلا

وبيلعنیهدنسب۸٤4۹ىتسحلاپبذکوباب۲٩ةروسريسفتلايفيراخبلاهاورثيدحلا)۳( ب

دعقفعهللالوسراناتأفكقرفلاعيقبيفةزانجيفانك:لاقهنعهللايضربلاطيبأ

نمامودحأنممنكتمام:لاقمثهترصخمبتكنيلعجفسكتفةرصخمهعمولوحاندعقو
WE

.خساهسوقنمسهن

ةروسريسفتلايفيذمرتلاو١٠ةنسلايفدوادوبأو١٠۷ردقلاباتكيفملسممامإلااورو

.(يبلح)۳:٤۰۲۸٥۰٠٠١۳۱دنسملايفلبنحنبدمحأو۲
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يناغلالصفلا

هابشألايفنىلعاهتيعطقبةلادلاةيلقعلانيهاربلايف

العولجىلوملانعءاكرشلاو

هتاذيفهباشمهنأولر

(هتاقولخمفصرهيلعزاج

امزلهجوبنيهبشلكذإر
(یمتناهجولاكلذلاملكلايف

حرصملاىلاعتهنعهابشألايفنناهرباذه(خلاهباشمهناولوهلوق)

زعىلومللنأول:ناهربلاةروصوءريظنالوهبشهلسيلهلوقيفهب

هناهنایبو«ههباشمىلعزوجيامعيمجهيلعزاجلهتاذيفاهباشمالعو
امبريغلاكلذفصتاهريغاهيفههباشوةفصبافصتمهبشلاناكامىتم

المسجىلاعتهنا:ةمسجملالوقكلذلاثمءةفصلاكلتمزالي

هيلعزاجامیتموكلذوحنورصقوضرعوقمعولوطنمةينامسجلا
؛هوحنوناكملانمهريغلاجاتحمهباطاحمنوكينأبجوتافصلاهذه
فصوهيلعزاجمظانلالوقىنعماذهو‹لحملاىلاةرقتفمماسجالانال

نيهبشلکذاهلوقبهتوبثىلعلدتساايرظنيلاتلاناكاملوهتاقولخم
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بجوهبشلاهوجونمهجويفاهباشتاذانيهباشتملانأهانعموخلاهجوب

يفةلعلاوههنالهجولاكلذلةمزالملاتافصلابامهنملكفصتينأ

.مكحترخالانودنيهباشتملاضعبيفاهدوجوفاهبفاصتاألا

ىنعملابنكلءيلقعلازاوجلاوهانهزاوجلابدارملا(هيلعزاجهلوق)

دنعماعلاناكمالابىمسملاوهونييلقعلابجاولاوزئاجلللماشلا

همدعوهدوجونهذلايفروصتييذلاوهويلقعلازاوجلاامأةقطانملا
.مهدنعصاخلاناكمالابىمسملاوهف

فصولقيملوانهتاقولخملابحرصامنا(هتاقولخمفصوهلوق)

هاوسامعيمجف‹قولخموقلاحخالااندنعدوجولایفِءيشالؤاهریغ

نأنمءةرعاشالاهيلاتبهذامكةطساولابلوقلاطقسفىلاعتهلقولخم
هتاذنيعوهفاهلولدماما:انلق.هريغيهالووهيهتسيلهتاذتافص
يفهفشکيتأيسوءةطساوالفىلاعتهلةقولخميهفاهظافلأاماوىلاعت

اينايباموزليأ(امزلهلوق)خلاهجوببسبوأهبشلاهوجونمهجويف
اموزلانلقامناوموزلملانعمزاللاكاكفناهيفلقعلازوجييذلاوهو

‹ىلاعتهللانعهيبشلايفنيففاكوهويلقعلازاوجلاهتحتلخديلاينايب
توبثلقعلالاحأهوحنوجايتحالانمهريغفصوهيلعزاجامىتمهناف

هيلعزاجْنَمةيهلالقعلاةلاحإوهوىنعملااذهتبثامىتموهتيهلإ

هنعكفنتملوتافصلاكلتهتمزالاميفهتوبثناكتاقولخملاتافص

(ىمتناهجولاكلذلامهلوق)نيهباشتملانميأ(لكلايفهلوق)ىلوأ
اهلةلصاهدعبةلمجلاومزللعافةلوصومامفهيلابستنايذلايأ

.یمتنابقلعتمراجلاو

۳Y۷



١ ىلاعتهللكيرشلايفن

لزألايفهدحعناثناكولر
‹(يلينألاحلاصلكناكل

طقفادحاوصخليلدالور

(طلغحجرمريغنممكحلاو

ةفصيفىلاعتهنعكيرشلايفنناهرباذه(خلاناثناكولهلوق)
ءيشسيلولزيملومظانلالوقيفهبحرصملاىلاعتهبةصتخملامدقلا
ناكللزألايفكيرشىلاعتهللناكولاذكهناهربلاةروصوخلاهعم
الوةدابعللاقحتسماكلامابرنوكينالاحلاصنيكيرشلانمدحاولك

ناهربلابةتباثلاةينادحولالطبتفرخالانودكلذبامهنمادحاوصخيليلد
؟..الوأاعمنيکلامانوکينأامإولخيالفنينثااناكولهنأوهو‹يعطقلا
وهرخالاوهلالاوهكلاملاكلذناكرخالانوداكلامامهدحاناكناف

نوكينأامإولخيالفنيكلام.امهالكاناكناوزجاعلاكولمملاهولأملا
الصوصخمىلعهكلماروصقموأرخاألاهكلمياملاكلامامهنملك
عطتسيملثيحازجاعامهالكنوكينأمزللوألاناكنافرخأآلاهكلمي
كلذىلعاحلاصتامهنإليقناوكلميفهكراشيذلاكيرشلاعفد
دحاولكزجعمزليناثلاناكناوءزجعنعالانوكيالحلاصتلاف

ارداقناکولذإ«صوصخمىلعاروصقمهکلمناکثیحاضيأامهنم

.هکلماموهکیرشرهقل

امكالاقلطمةيلوألايفنوقبسلامدعانههبدارملا(لزألايفهلوق)

بناجيفةيهانتمريغةردقمةنمزأيفدوجولارارمتسالزالانإليق
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يفهلدوجوالردقملاناكناوهناف.ةنمزالاريدقتباماهياهيفناف«؛يضاملا

ناكلهلوق)قيليالاممىلاعتهقحيفةيلزالابناجيفهريدقتفجراخلا

هلوق)هکلماذارمألايلونمكلمييأيلينالالباقيأ(احلاصلك
:حالطصألايفوداشرالاهبامودشرملاوه:ةغللايفليلدلا(ليلدالو

توبثوهليلدلاةقيقحورخاءيشبملعلاهبملعلانممزلييذلاوه
قلطمانههبدارملاوطسوالاتحترغصالاجاردناورغصاللطسوالا

.رخالاىلعنيئيشلادحأالحجرملا

ةفصيفنائيشلاىواستاذايأ(طلغحجرمريغنممكحلاوهلوق)

حجرمبالاةفصلاكلتبجوميفامهيواستبجورخاءيشلةبجوم
دحاوصاصتخابمكحلاو«صوصخلاىلعهبامهنمدحاوفاصتاحجري

حجرمىلاحيجرتلاجايتحاوءطلغهلحجرمريغنمرخألانودامهنم
تايرورضلانعجورخكلذنعهبلودعلاوةرورضملعيامم
ىلعنيئيشلادحايفةبترمتابثوهوحيجرتلالعافوه(حجرملاو)
.رخالا
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۲ ىلاعتهللكيرشلاىفن

(ناصقللاهرمايفهمزل

ناسمزلايفهزلياذكمهو)

(ناكمللتسلاتاهجلايفو

ىلاعتهنعكيرشلايفنناهرباذه(خلاناعمهرمأيفهنأولهلوق)
يفرمالافريشمالوالريزوالومظانلالوقيفهركذمدقتملاهلاعفأيف

هيفنيلوقلاىلعازاجموأةقيقحامإلعفلاىنعمبهرمأيفهنأولهلوق

اريشموأناکاريزوانيعمهلعفيفىلاعتهلنأول:اذكهناهربلاةروصو
تاذلالماكو«نيعملاكلذىلاجاتحاثيحاصقانهتاذيفنوكينأمزل
مايقلانعازجاعناکنمريغلاىلاجاتحيامناوالصاهريغىلاجاتحيال

النأىشخييذلارمألاىفالانيعتسياللجرلانأىرتالا«هسفنبهلعفب

ىتحمأهسفنبهيلعردقيأرديملرمأهيلعضرعاذافهسفنبهيلعردقي
نيعتسيذئنيحفهيلعردقيملنافءهسفنبهرشابفهيلاماقهريغبنيعتسي

ريغلابنيعتسيفهسفنبهيلعارداقرمالاكلذنوكيدقهنإ(لاقيال)ريغلاب

الصأريغلابانيعتسمنوكيال(لوقنانال)هتاذيفزجعلالاهاريةمكحل

ولختالهسفنبهيلعارداقناکناوهنافزجعلاتافصنمةفصهيفوالا

هيلعردقيلههيلعناعتسملابلهجنعةعشاننوكتنأامإريغلابهتناعتسا
ةرذاحملاكلتولهجلاكلذونيعتسيفردقيالنأىشخيف؟المأهسفنب
هيلعةبقاعلابالقنافوخنعةئشاننوكتنأامإوزجعلانيعامه
.اضيازجعلانيغوهفوخلاكلذوكلذنمارذحنيعتسيف
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رمأاذاامكهلعفىلعرداقوهوءيشلابرمأيدقكلملانا(ليقناف)
.ةردقعمةناعتسانوكتفكلذوحنوأهلعنبيرقتبهدبع

ءيشلاكلذةلوازمنمةحاربلطليهامناةناعتسالاكلتنإ(انلق)
.اهبلطامارداقناكولذازجاعهناكشالةحارلابلاطوهبءانتعالاو

هلسيلهکرتوءيشلالعفهدنعيوتسيهتاذبرداقلانأكلذ(نايب)
نمونيفرطلاالكنمهيلاعجارعفنالوخالانودامهدحأيفةحار

.هريغبعفتنمزجاعوهفريغلابعفنهلناک

ةينامزلايفنناهرباذه(خلانامزلايفمزلياذكهوهلوق)

هيوحيناكمهلسيلهناحبس:هلوقيفهبحرصملاىلاعتهنعةيناكملاو

يفوانامزيفىلاعتناکولهنا:ناهربلاةروصوءنامزالواللج

نامزيفناکنمناةمزالملانايبهتاذيفاصقاننوكينأمزللناكم
میدقبسيلفاقوبسمناکنمو«نامزهنعرخأتونامزهقبسنوكينأمزل
هريغوهقلاخقباسلانامزلاكلذلنوكينأمزليوزجاعثداحلب

نمناناكملايفةمزالملانايبو«مدقتملارخأتملاقلخينأةلاحتسال
لماحلانأكشالوهلالماحناكملاكلذنوكينأمزلناكمهلناك
هريغهنمیوقأناکنموهنمیوقأناكملانوكيف«؛لومحملانمىوقأ
نوكيف«هيفلاحلاىلعاقباسناكملانوكينأمزليفاضيأوزجاعوهف
ناكملاكلذجاتحيفثداحوهفاقوبسمناكنمودوجولاباقوبسملاحلا

هيفلاحلاوتسلاتاهجللمزلتسمناكملافاضيأوريغوهدجومىلا
دودحموهفتسلاتاهجلانمءيشهلناکنمواضيأكلذمزلتسي
يأ(ناكمللتسلاتاهجلايفوهلوق)زجاعدودحملاوهبطاحم

مزلناكمهلناكنمنأناكمللتاهجلاةمزالمهجووناكمللةمزالملا

.ةيفاوةملكيفهبفيرعتلاقبس(۱)
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ةهجلاكلتللباقمقوفهلنوكينأمزلوءهتحتناكملاكلذنوكينأ
ءاهيناثوءهنيمينع:اهادحارخأعبرأتاهجهلنوكينأمزلوةيتحتلا
ال)هءارو:اهعباروفاقلامضبهمادقيأ‹همامأنع.اهثلاثو«هلامشنع

دقهناايداعهنوک(نايب)يلقعاليداعوهامناموزللااذهنا(لاقي

نا(ملسنالانال)هكاكفنازوجيلقعلانأعمركذامعيمجةداعلابملع
ولوءالقعهلةمزالىهلبتاهجلاكلتنملاحلاكاكفنازوجيلقعلا

نال«ىلاعتهللانعةيناكملايفنيفهبانيفتكاليداعموزللاناانملس
هيلعلمعلازوجاموءةيرمالبتاهجلاكلتبلاحلافاصتازوجيلقعلا
.لاکشاالبزجاعوهفكلذ
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عنامتلالیلد

(كراشښتللاكلذاداسفناک

هنعةكراشملايفنناهرباذه(خلاكراشمهكلميفهنأولهلوق)

وهيفنلااذهوءهيلعضارتعاريغنمفرصتلاقلطميأهكلميفىلاعت
اذكهناهربلاةروصو.درفنمهكلميفهناو:مظانلالوقيفهبحرصملا

وهناهربلااذهو«كلملاكلذداسفمزللهكلميفاكيرشىلاعتهلناول

«”اتدسفلهللاالاةهلا”امهيفناكول»زيزعلاباتكلاهبحرصيذلا
:هلوقبرخاعضوميفمظانلاراشاهيلاو

رهظلهللااددعتولو
رهبيذلاملاعلااذهداسف

فالخامهنملکديربنأمزلنيکلاماناکولهنأةمزالملا(نايبو)

امهتداراقفتتنألاحمو؛كلملادسفيفرمألايفاعزانتيفرخالاهديريام

هلإنمهعمناکامودلونمهللاذختاام٠ىلاعتهلوقةيآلاهذهلثمو٢۲مقرةياءايبنألاةروس(۱)

.ءتوفصيامعهللاناحبسضعبىلعمهضعبالعلوقلخامبهلإلكبهذلاذإ

ءازجأنمهئازجأعيمجنيبطبرييذلانوكلاماظنبئاجعىلاناسنالاهابتناريثتةميركلاةيآلا(۲)
قلاخلاةدحوىلعاعطاقاليلدكلذيفنافةعساولاتارجملاوةميظعلامارجالاىلاةقيقدلاةرذلا

تنيابتومهتداراتفلتخأالنوقلاخلادعتولذاهتاقولخمنيبةطبارلاةدحولاماظنيفةيلجتملا

0(يتفملاةحامس).دوجولايفاهراثا
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نوكتنأمزلءايشالاعيمجيفامهتداراتقفتاولذاءايشألاميمجيف
ةدحاوةفصموقتنألاحمو«نيتداراالةدحاوةداراةدارالاكلت

.نيفوصومب

ملعلاوةقفتملاةدارالابنيفصتمالثمارمعواديزدجنانا(لاقيال)
انأل)ةدحاوةفصامهنوكامهيتفصقافتانممزليالفمولعملايفقفتملا

ناورخالاةداراريغالثمورمعوديزنمدحاولكةدارانا(لوقن
دارملايفناقفتيالامهناةرياغملانايبملعلاكلذكودارملايفاهتقفاو
مدقتتدقو«ىرخالانمىوقأنيتدارالاىدحانوكتدقلبءاماتاقافتا
ةللعمريغميكحلاةداراوضرغل!داحتالىرخالاعبتتفتقولايفاهيلع

.ضارغالاب

اتناكءاوستاسفلاعفترانيتدارالاقافتانكمأامىتمهنا(لاقيال)

لاحميواستلانا(لوقنانال)نيتتوافتموأقبسلاوةوقلايفنيتيواستم
وهعباتلاوقوبسملانوكينأهيلعمزلينكلزئاجفتوافتلاامأوءالقع
.لوألاوهوادحاوكلاملانوكيفزجاعلاروهقملا
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ثلاثلالصفلا

(یلاعتهتافصيفر

هللانأنايبيف:لوألادصاقمهيفوهيلعةزئاجلاو“لةبجاولايأ
.لعفالوةفصالوتاذيفءيشههبشيالىلاعت

.هيفيقوتهتافصویلاعتهءامسانایف:ىناثلا

.”لاعفالاتافصو'”تاذلاتافصنيبقرفلايف:تثلاثلا

.هتاذنيعةيتاذلاىلاعتهتافصنأنايبيف:عبارلا

.اهريغوةزعلاوةردقلاوحناهدضبفصويالواهبهللافصوياميه:ةيتاذلاتافصلا(۱)
بضفغلاوطخسلاوةمحرلاواضرلاكهدضبهللافصوينأزوجياميه:ةيلعفلاتافصلا(۲)

.اهوحنو
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لوألادصقملا

ثلاثلالصفلانم
..ثداوحللىلاعتهللاةفلاخم

لاعفألاوتافصلاوتاذلايفر
(لاحلىكبالفلاخم

ةهباشمنعىلاعتههيزنتركذاملهنأملعا(خلاتاذلايفهلوق)

كلانههيلعلدامبانهحرصاقلطمةهباشملايفنكلذمزلتساوهلءايشألا

هقلخلفلاخمىلاعتهللانأكللصحاذهتفرعاذا:لاقهنأكفامارتلا

هلاعفأيفدحاووهتافصيفدحاووهتاذيفدحاووهفالاعفاواتافصواتاذ
يفدحاومهضعبدازوهلکكلذنمءيشيفدحأههبشيالهناىنعمب

قحبدوبعملافةدابعلايفهعمهريغكرشينأحصيالهناىنعمبهتدابع

.دارملاةياغيفانلودحاو

اضرعالوالامسجسيلهناو

المكهتاذيفدحاوهتكل

ةدابعلاوتافصلايفدحاوو
الدبهبيغبتالفارطلاعفألاو

یلاعتهمسابدحایمسیالهنأینعمبهئامسأيفدحاوومهضعبدازو

فصتملادوجوملاىلاعتهقحيفتاذلاىنعمو؟..ايمسهلملعتله
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نيعلاوىمظعلاةقيقحلايهةيلعلاتاذلا:”يوانملالاقلامكلاتافصب
الامازلتسالامجولالجلكيفةيسودقةيحوبسلكلةمزلتسملاةيمويقلا

هتاذنالهتاذيفهقلخلافلاخمىلاعتناك(امناو)”ةتبلاكاكفنالالبقي

يوانملايملسلاقاحسانبميهاربانبدمحمدصقيأ؟يوانملابفلّوملادصقياميردنانسل(١)

جهانملافشك»فلأوه۳٠۸ماعيفوتيذلاوثيدحلابملاعلايلاعملاوبأنيدلاردصيعفاشلا

رصتخمحرش١فنصوةيرصملارايدلاءاضقيلويذلايعفاشلاهيقفلايوانملايدادحلا

هه۱ماعيفوتوىرخأاثیدحنوعبرأوMينزملا

ماعيفوتو٢٠۹ماعدلويرهاقلايوانملانيفراعلاجاتنبفوؤرلادبعنبدمحم:ينعيهارتمأ
حرشو:ريدقلاضيفو‹ريغصلاعماجلاحرشيفريسيتلاو«قئاقحلازونک٥هبتکنمه١۱.۳

فيراعتلاتامهمىلعفيقوتلاوةيفوصلاةداسلامجارتيفةيردلابكاوكلاو؛يذمرتلللئامشلا

كلذريغوسوماقلاكهبتروةغالبلاساسأهبرصتخاساسألاماكحإويناجرجلاتافيرعتلليذ

مجعمو۳:۳۳۲ةغللاباداو۱51سراهفلاسرهفو١٦۱٤سہ٢٦١رثألاةصالخعجار

۳:۲۹۰ةيروميتلاةنازخلاو۱۷۹۸تاعوبطملا

هتابثهللاتاذمهلوقىلع ةيلعلاتاذلافيرعتيفهللامهمحرانئاملعنمريثكجرددقل)۲(

هتاذةفرعمنمهيلالوصولانكميامدنعًافوقوةرابعلاهذهىلعتاذلافيرعتيفاورصتقاامنإو
:رهوجلايفهلوقبهنعهللايضرفنصملاكلذىلعهبتامكىلاعت

4تابث|ھریسفتهنتاذوهتاذنريملاعلابرسفنو

انراعرغهادعابوانومزاجدورجولابنحت
وهو.هتابثاهللاتاذاهيفءاجذاهتابثةظفلفلاةدايزلئاوألاتافلؤمنمريثكيفعقودقو

يفهيلعىلاعتهللاناوضريليلخلاققحمللوظافلألايناعمبخاسنلاضعبلهجنماشنفيحصت

تابثلاناهلصاحامالئاقتابثلابتاذلاريسفتهلبقنمىلعهيفكردتساسيفنثحبعوضوملا

نيعتاذلاتافصناانتديقفعتناكناوهبتاذلارسفتنُأحصيالفتاذلاتافصنمةفص

تاذلالولدمنافتاذلالولدمنعفلتخيًالولدمتافصلاهذهنمةفصلكلنأكلذوتاذلا

ىلعاهتدايزمدعحضتياذهبواهدادضأيفناهبداريامنااهنأليدايتعاتافصلالولدمويقيقح

ةردقلاوملعلاكاهتافصنمهريغباهريسفتزاجلتابثلابتاذلاريسفتحصولوةيلعلاتاذلا
=اذهىلعينابرلامامالااذهاهادبأيتلاتاظحالملاهذهلجألورصبلاوعمسلاوةايحلاوةئيشملاو
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نامزيفةثداحالوناكميفةلاحبالوةمسقنمبالوةضعبمبتسيل

يفانلافلاخمىلاعتناك(امناو)ىلاعتهريغيفدجوتالتافصلاهذهو

ظفلمهفأناوءاهريغالهتاذنيعوهةيتاذلاهتافصلولدمنالهتافص

تالامكلابةفصتمتاذلانأالاوهامفتاذلاىلعىنعمةدايزتافصلا
ناهفرعتسامكهيلعظفللالديفهتاذىلعدئازيقيقحىنعمكلانهامو

انتداراوانملعوانرصبوانعمسفانتاوذريغيهانتافصو«ىلاعتهللاءاش

تافصلاهذههقرافتدقاندحأنأىرتالاانتاوذريغيهانتايحوانتردقو
نالهلاعفأيفانلافلاخمىلاعتناك(امناو)دوجومدعبوهواهضعبوأ

امناوريغلابةناعتساالوةلوازمبالولايتحاالوةلواحمبالىلاعتهلاعفا

مثامو؛نوكيفنكهللاقاعيشدارأاذافءدارأامىلعءايشالاهللعفتت

نعهبربعليثمتوهامناوءهبةناعتسالامزليىتحنونوفاكبظفلت

لاق.ةغالبلاىلعأنمكلذلثمدعتتناكبرعلاولاعفتالاةعرس

:مهلئاق

يشقحلاديبلل0”عاسنالاتلاق

راقرقابصلا“حيراهلتلاق

نكمياليتلاةصاخلاهتقيقحاهنابهناحبسهللاتاذريسفتىلاعتهللاهمحرراتخاعئاشلافيرعتلا

(يتفملاةحامس).لالجلاماقمبقئالريسفتوهوهتاقولخمنمدحأاهملعينأ

:ىشعألالاقعوسُوعسنوعسُنعمجلاوريدصتللًاضيرعجسنتيتلاةعسنلا(١)
اصمسنلايفوتستنأبلالكلانمترضاملكاهيلعامتحلاخت

هكرش:قيرطلاعاسنأو
:عسملاوعسا:يعمصألالاقتخرتساواهنعاهتلترسحنااذإءاعوُسُننانسالاتعسنو
.لامشلاحيرلنامسا

:دلیوخنبسيقلاق
ريصاعالااهيةيماشعنمهبرۇتامإةحقلاهمليو

عيبرلاةمسناهيفوءاخريتاتيتلاحيرلايه:ابصلاحير(۲)

۳۳۸



ىلاعتهلوقهنموليثمتوهامناوحيرلاالوعاسنألانملوقةمثامو
هنأردقنا٠«نيعئاطانيتأاتلاقاهركوأاعوطايتئاضراللواهللاقف»
هللااهقطنتسافءاشاميفاتوصهللاقلخلاقينالمتحيو«لوقمثنكيمل
حصيف٩«نوكيفنك»ىلاعتهلوقيفاضيأراجلامتحالااذهوكلذب
ةناعتسالالءايشألااهبقلخمثءيشنمالةظفللاهذههللاقلخلاقينأ

ضعبنفاهضعبءايشألاقلختضتقااهناامككلذهتمكحءاضتقالنكل
.لسلستالوةناعتساالف

انتاوذاهلمتحتيتلاهوجولانمهجولكيفيأ(لاحلكبهلوق)

مالكلااذهبدارأوركذاملهبزوجتفةئيهلالاحلالصاوءانلاعفأوانتافصو
فرعهسفنفرعنم۱ثيدحىلاةراشاهيفو«هيزنتلانايبيفةغلابملا

.هنایبمدقتدقو(هبر

/۱١۱مقرةياتلصفةروس09

.٥٥مقرةيأسيةروس(۲)

۳۳۹



يناثلادصقملا

ثلاغلالصفلانم

ةيفيقوتهتافصوىلاعتهءامسأنأىف

امريغبهكفصوزجیملفر

(املعاهسفنفصونمهني

لصفلااذهنميناثلادصقملاوهاذه(خلاهكفصوزجيملفهلوق)

یلاعتفصوينأزوجيلههنأيفاوفلتخامهريغكانباحصأنا(ملعار

زوجيالمأعراشلااهبحرصيتلاتافصلايناعملةمهفملاتافصلاب

ةيرعشألاتراتخاف؟هئايبنأناسلىلعوأهباتكيفهبحرصامبالإهفصو

امساهللتبثتالفهتافصاذكو«ةيفيقوتىلاعتهءامسانأانباحصأضعبك

ركبوبأيضاقلاهيلالامو‹عراشلانمفيقوتكلذبدرواذاالإةفصالو

فالطازوجف”يلازغلالصفونيمرحلامامإهيففقوتو9”ينالقابلا
زاوجىلعاوقفتامالسالاءاملعنألصاحلاومسالاقالطاعنموءةفصلا

.ءزجلااذهيفهلةمجرتلاتقبس(١)

.ءزجلااذهيفهلةمجرتلاتقبس)۲(

هلتفوصنمفوسليفمالسالاةجحنماحوبأيسوطلايلازغلادمحمنبدمحمنبدمحموه(۳)

رصمفماشلادالبفزاجحلافكادغبىلامثروباسينىلالحره٠٥٤ماعدلوفنصميتئموحن

تفاهتوءةفسالفلادصاقمو«نيدلامولعءايحإ»هبتكنملزغلاةعانصىلاهتبسنهتدلبىلاداعو

٥۰٥ماعيفوتريثکكلذريغولالضلانمدقنملاوةفسالفلا

حاتفمو٤:١٠بهذلاتارذشو4:١٠٠ةيعفاشلاتاقبطو٠١:٤٠٦٤.نايعألاتايفوعجار

۰٠۲۱س۲:۱۹۱ةداعسلا

٤٤۳



نمنذأالااهبدرواذالجوزعيرابلاىلعتافصلاوءامسالاقالطا

عنمالونذاالثيحاوفلتخاو«هنمعنملادرواذاهعانتماىلعوعراشلا

يشاوحيفيروجابلاهلقنروهمجلابهذموهوءكلذعنمراتخملاو
.اهفنصمنعةرهوجلا

لجوزعىلوملاىلادئاعريمضلاوهايإكفصويأ(هكفصوهلوق)
امو«فوذحملةفصريغفهنيبيذلاريغةفصبيأ(امريغبهلوق)
فصونميأ(هسفنفصونمهلوق)اهلةلصاهدعبةلمجلاوةلوصوم
كفصوزجيملىنعملاوةيصوصخلاانهسفنلابدارملاوأهتاذليأهسفنل

فصولاوءهلاعفأوهتاذتافصنمهبصاخلاهفصونمهنيبيملنيذلابهل

ىلعفصولاوهوموزلملامساقالطاهتقالعيلاسرإزاجمةفصلاىنعمب
ظفللاانهةفصلاوفصاولابمئاقىنعمفصولانالةفصلاوهومزاللا

يفةفصلاو«ىلاعتهلللامكلاتابثالديفملايرابتعالاىنعملاىلعلادلا

فيرشبلاتافصلاكهيلعدئازفوصوملابمئاقینعمعضوملااذهريغ

ةيتاذلا(اماف)ةيلعفوةيتاذيتايسامىلعناعونىلاعتهقحيفةفصلاو

اهبفصوامناو؛جراخلايفاهلةقيقحالناعميأةيرابتعارومأيهف
لكبربتعننحتفىلاعتهنعفتنمةفصلاكلتدادضانأانملعيلهسفنىلاعت
ىلعدئازيقيقحىنعمتابثإالءاهدضيفنتافصلاكلتنمةفص

.هللاءاشناهفرعتسامكتاذلا

امبىلاعتفصتاقولخملابةمئاقةيقيقحناعمىهف(ةيلعفلاامأو)
قزرلاوقلخلانِإف«تيمملاوييحملاوقزارلاوقلاخلاكاهنمقتشا
يأءاهيلعبترتياملوصحوهامنإءةيقيقحناعمةتامالاوءايحالاو
ةتامالاوءايحأالاوقزرلاوقلخلانملصاحلارثالاوهةيقيقحلايناعملا

تيبللةلمكت(املعاهلوق)ررحيلفيرابتعاىنعمريثأتلافالاواهوحنو
هفلاو؛ماقمللميظعتوهلوبقىلعضيرحتو«فنصملارايتخاىلعهيبنتهيفو
.ةفيفخلاديكوتلانوننعلدب



ثلاغلادصقملا

ثلاثلالصفلانم

امبهفصوزاجفصويأور

(امكحالعففصوبهدناع

تاذلافصوبكاذادعامور

اذهنمثلاثلادصقملاوهاذه(خلاهفصوزاجفصويأوهلوق)
تافصنيبقرفلاوءةيلعفوةيتاذنامسقىلاعتهتافصنأوهوءلصفلا

دنعدوجولايفاهدضعماجتلعفلاتافصنأوه‹لعفلاتافصوتاذلا

نأوءورمعقزريفقيضيوديزقزريفعسوينأك؛لحملافالتخا
يطعينأوءاذكنوداذكقلخينأوديزللهجلاقلخيوارمعملعلاقزري

نالفنعیضریوانالفضغبیوانالفبحيواذكانالفعنميواذكانالف

انالفبذعيوانالفمحريوانالفيداعيوانالفيلاويو‹نالفىلعطخسيو

يفاهدضعماجتالةدارالاوةردقلاوملعلاكتاذلاتافصوءاذكهو

ردقالوءاذكلهجواذكهللاملعلاقيالفلحملافلتخاولو«دوجولا
ناواذکهوءاذكىلعهركأواذكدارأالواذكنعزجعواذكىلع

؛طخسيملوضريملوناکلوقتفلزألايفهللانعيفنتلعفلاتافص

بذعيملومحريملو«قزريملوقلخيملو؛ضغبيملوبحيملو
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ملوهللاناکلوقتالف«لزألايفهنعيفتتالتاذلاتافصوءاذكهو

.اذكهودريملوردقيملوملعي

نأىلعلديوهوةقراشملامالكنمذخؤياماذه:يئالثلاردبلالاق
اهلكهللاتافصنأةبراغملاهيلعيذلاو«مهدنعةثداحلاعفألاتافص
قزاروقلخيسىنعمىلعلزالاىفقلاخىلاعتهللالاقيهنالءَةيلزأةميدق

تاذلاةفصنيبقرفلانإورمامكءاذكهوقزريسىنعمىلعللايف
ناكامباملاعهللالزيملتاذلاةفصيفلاقينأمهدنعلعفلاةفصو

ملوجوينألبقدجويسامداجيإىلعارداقلزيملو«؛نوكينألبق
ةفصواذكهودجوينُلبقدجویسنأهللاملعامدوجولاديرملزي

قزريسىنعمىلعاقزارلزيملو‹قلخيسىنعمىلعاقلاخلزيمللعفلا
لعفلابیلاعتاهبفصتايتلايهتاذلاةفصنأهلصاحو:لاقاذكهو

فصتيامنإوهيفلعفلاباهبفصتيمليتلايهلعفلاةفصولزألايف
اهريسفتهللديامكاهثودحبلوقلاىلإعجاروهولازيالاميفاهب
.نيعمجأمهنعهللاافعةقراشملالوقتامكوروكذملا

ءطقفةيتاذةفصماسقأةثالثةفصلامسقةقراشملاضعبنإو:لاق

لکيه:ىلوالافرخارابتعابةيلعفورابتعابةيتاذوءطقفةيلعفةفصو
ملعلاكلزألايفلعفلاباهبفصتاوىلاعتهنعاهدضيفنىلعتلدةفص
ىلعتلدةفصلك:ةيناثلاوةايحلاورصبلاوعمسلاوةدارالاوةردقلاو

ءايحالاوقلخلاكلزالايفلعفلاباهبفصتيملویلاعتهنعاهدضيفن

.ةءاربلاوةيالولاوطسبلاوضبقلاوضغبلاوبحلاوةتامالاو

يفنىنعمبهنإفميكحكنيرياغتمنيينعملمتحتةفصلك:ةثلاثلاو
ةقئاللااهعضاوميفءايشالاعضاوىنعمبو«؛تاذةفصىلاعتهنعثبعلا

تاذةفصىلاعتهنعبذكلايفنىنعمبهنإفقداصولعفةفصاهب

هنعممصلايفنىنعمبهنإفعيمسوء؛لعفةفصقدصلابربخمىنعمبو

ملاعىنعمبهنإففيطلولعفةفصءاعدلالباقىنعمبو«تاذةفصىلاعت

1



ىلعحرزيزعلادبعىهتنااذكهو.لعفةفصميحرىنعمبوتاذةفص
فصوفيناثلاىلعوةيطرشوأةيناشفصويأوهلوقيفيأو.ةينونلا
نيتيبلايفةفصلانعفصولابربعوزاجهلوقهرسفيفوذحملعفللعاف
.هریظنيفرمامكازوجت

زاجمللاحيشرتءاهلاركذوهداضىنعمبهافانيأ(هدناعامبهلوق)

امكحاهلوقبقلعتمءابلاولعفةفصبيأ(لعففصوبهلوق)روكذملا
ىلاةراشالا(كاذادعاموهلوق)ةفيفخلاديكوتلانوننملدبهفلأو

.لوالاتيبلايفروكذملا

ءابلاوروكذملازوجتلاهيففتاذلاةفصبيأ(تاذلافصوبهلوق)

ريدقلاوديرملاوريصبلاوعيمسلاويأ(ميلعلاكهلوق)فرعيبةقلعتم
.يحلاو

ىلاانريغنموانمروهمجلا؛تاذةفصمالكلاتابثإيف(فلتخاو)

اهنأىلاانتمئاضعبوةلزتعملابهذو؛لعفةفصوتاذةفصنوكتاهنأ

مالكلانا:(ملعا)ىلاعتهللاهمحرةتسوباردبلالاقطقفلعفةفص

©”تاذةفصنوكيفسرخلايفنىنعمىلعىلاعتهللاىلافاضيةرات
هنوکینعمف"۷لعفةفصنوكيفهللعفهناىنعمىلعهيلافاضيةراتو

ليلدلاو«مالكلاقلاخيناثلاىلعو«سرخابسيليألوألاىلعاملكتم

.ةزعلاوةردقلاكاهدضبتاذلافصوينأزوجيالاموه:تاذلاتافص(۱)

.بضغلاوةمحرلاكاهدضبتاذلافصوينأزوجياميه:لعفلاتافصو(۲)

تافصرئاسيفاذكوملعلاكتاذلاتافصنموهفهيفنزوجيالوتبثيامنإ:ةلزتعملادنعو

.قزرلاوةدارالاوقلخلاكلعفلاتافصنموهفيفنيوتبثياموءتاذلا
الامو.ملعلاوةايحلايفنيفامكتاذلاتافصنموهفضيقنهيفننممزليام:ةيرعشألادنعو

.قزرلاوقلخلاوةمامالاوءايحالاكلعفلاتافصنموهفهصيقنهيفننممزلي

.دصاقمهيفومالكلايفسماخلادصرملا۲:٩؛نيدلاملاعمعجار(۳)

r٤



مهنإمهنعرتاوتهنإفهيلعمالسلامهيلعءايبنألاعامجاملكتمهنأىلع
ربخاوءاذكنعیھنواذكبرمأىلاعتهنانولوقيومالكلاهلنوتبثياوناک
لوسرلاقدص(ليقنإف)يعملاتبثفمالكلاماسقأنمكلذلكواذكب
قيدصتوهاوسهتفرعمىلاقيرطالذاهایاىلاعتهللاقيدصتىلعفقوتم

اذاف«یلاعتهلصاخمالکرابخالااذهوءاقداصهنوكنعرابخاهاياهللا

.رودىلاعتهلمالكلاتابثافىلاعتهمالكىلعلوسرلاقدصفقوت

ىلعةزجعملاراهظاوهلبمالكهلهقيدصتنأملسنالاناب(بيجا)
سنجنمةزجعملانوكتنابمالكلاتبثهقدصىلعلديهنافهاوعدقفو

مث«رشبلاقوطهنعةجراخةزجعمهنآالوأملعييذلانارقلاكمالكلا

رخاائيشةزجعملاتناكاذاامكتبثيملوأىعدملاقدصهبملعي

.یھتنا

to



عبارلادصقملا

ثلاثلالصفلانم

هتاذنيعةيتاذلاىلاعتهتافص

هتاذيههتاذلهتافص)

(هتايأاذبتلداهريغال

(ارقفلابآدكاذوهريغل

لصفلااذهنمعبارلادصقملاوهاذه(خلاهتاذلهتافصهلوق)

هتاذيهةيتاذلاهتافصلولدميأهتاذنيعةيتاذلاىلاعتهتافصناوهو

هدوجومنوكتنأامامزللهریغتناكولاهنال؛لجوزعهريغسيلةيلعلا

نأامإو«كلذنعىلاعتاثداحهللانوكيناهمازتلسال؛لطابوهوهلبق
لبقیلاعتتاذلانوكتناهمازتلسالاضيالطابوهوهدعبةدوجومنوكت

امإو‹صقنلاباهفاصتامزلیف‹تالامكلابةفصتمريغتافصلاكلتدوجو

؛ءامدقلاددعتهمازلتسالاضيالطابوهودوجولایفهلةنراممنوكتنأ

.ىراصتنلاترفکكهبورفكءامدقلاددعتبلوقلاو

نوكينأمزليهتاذريغةيتاذلاهتافصنوكتناميلستىلعف(اضيأو)

.١:٦٠۲نيدلاملاعمهباتكيفنيمثلازيزعلادبعخيشلاهبتكامعجار(١)

٢٢٤۳



اموكلذنعهللاىلاعت«هنودباصقانريغلاكلذىلااجاتحمىلاعتبرلا
نأىلاةيرعشألاتبهذو”ةعيشلاوةلزتعملابهذموانبهذموهانههانررق
مهدنعوهفءاهيلعةدئازهتاذبةمئاقةيقيقحناعميهىلاعتهللاتافص

هوجوبكلذىلعاولدتساوءاذكهوةدارابديرموةردقبرداقوملعبملاع

.ةثالث

كلذودهاشلاىلعبئاغلاسايقوهمهنمءامدقلاهيلعام(لوألا)
يهلببئاغلاودهاشلايففلختتالةيطرشلاودحلاوةيلعلانأاولاقمهنأ
ملعلاةفصمايقيهامنااملاعملاعلاةيمستةلعنأكشالوىاوسامهيف

نأوهقتشملابءيشلاةيمستطرشوملعلاهبماقنموهملاعلادحوهب
هبملعلامايقوهاملاعملاعلاةيمستطرشف«؛قتشملاكلذلصأهيفنوكي

.0”ةيمستللةلعوملاعلابةيمستلاةحصلطرشملعلاف

فقاوملاىفدضعلاهبباجأاموههجولااذهنع(باوجلاو)
سئاقلااذهوفيكفيعضاذهوهلصاحامالاقثيححرشيفديسلاو
ةردقلانافبئاغلاودهاشلايفتافصلاىضتقمفالتخابفرتعمولئاق

الهيفةدارالاو«بئاغلايفاهفالخبداجيالااهيفروصتيالدهاشلايف

اماذافتافصلاىقابىفلاحلااذكو؛بئاغلاةدارإفالخبصصخت

.الصاسايقلاحصيالفرخالايفدجويملامهدحأيفدجو

رصاتملابزحلاهبدصقيفيسايسلالولدملاامأوعابألاوراصنألا:يوغللالولدملا:ةعيشلا(١)

قرفو.ةيعرشريغهتطلسدعتتيبلااذهىلابسنيالمامإلكوهنعهللايضرسيلعتيبلال

.ةيليعامسالا«نويولعلاءةيمامألاءةيديزلا:يهنآلاةعيشلا

هتهباشممدعبعطاقهناف٤ءيشهلثئمکسيل»هناحبسهللالوقهتمداصملهلصأنملطابسايقلااذه(۲)

امودهاشلاىلعبئاغلاسايقبكلذعم لوقلاغوسيفيكفهتافصنمءيشيفهتاقولخمل

ميلعتلابملعلالانيدهاشلادجناننافةدسافلاتادقتعملانمريثکىلايضفيدهاشلاىلعبئاغلا

يواهملاهذهلثمىلاسئاقلابيضفيسايقلااذهوًالقنوًالقعهنعبئافلاهيزنتبجياممكلذو
.(يتفملاةحامس).ةريطخلا

۷٤۳



دفيملهتاذسفنارداقايحاملاعهنوكموهفمناكول(يناثلاهجولا)

وأملاعلاوأبجاولاهللارابخألاةقيرطىلعانلوقناكوهتاذىلعاهلمح

مزاللاو«هسفنىلعءيشلالمحةباثمبتافصلارئاسىلايحلاوأرداقلا

هتاذهتاذانلوقفالخبةحيحصةدئافديفيتافصلاهذهلمحنال‹لطاب

اممديسلاو”دضعلاهلاقاموهاضيألاجمالواسفناهنوكلطباذاو

.تاذلاىعادلةدايزلاتنيعتاعطقةيئزجللالإديفيالهنافرظنهيفوهصن

ملاعلاموهفمينعأموهفملااذهةدايزهجولااذهنع(باوجلاو)

امةدايزاماوكلذيفعازنالوتاذلاموهفمىلعامهرئاظنورداقلاو

ولمعنليلدلااذههديفيالفتاذلاةقيقحىلعموهفملااذههيلعقدص

امهدحالمحنكمأوامهتقيقحباعمتاذلاوفصولااموهفميأ«اروصت
لصحاهيلعتاذلايأرخآلالمحنودتاذلاىلعفصولايأ
لصاولاروصتلاكلذىنأنكلو«تاذلاىلعفصولاةدايزوهو«بولطملا
.امهتقيقحهنكىلا

ناكلتاذلاسفنةردقلاوتاذلاسفنملعلاناكول(ثلاثلاهجولا)

يرورضهنأوادحاوةردقلاوملعلانمموهفملاناكفةردقلاسفنملعلا
.نالطبلا

يناعملاولوصالابملاعيجيالانيدلادضعلضفلاوبرافغلادبعنبدمحأنبنمحرلادبعوه(۱)

نامرکبحاصعمةنحمهلترجوًاماظعذيمالتبجناوءاضقلاىلوسرافبجيالهانمةيبرعلاو

ه٢٠۷ماعانوجسمتامفةعلقلابهسبحف

؛عضولاملعيفةيدضعلاةلاسرلاوءةيدضعلادئاقعلاوېالكلاملعيف٠فقاوملا٠هفيناصتنم

.عيدبلاونايبلاويناعملاملعيفلخدملاوهقفلالوصأيفبجاحلانبارصتخمحرشو

يكبسلاتاقبطو۲:٢۳۲ةنماكلارردلاو١:1۹٠ةداعسلاحاتفمو٢۲۹ةاعولاةيغبعجار
۸۹

۸٤۳



هجولايألوألاطمنلانمهجولااذهو:اضيأديسلاودضعلالاق

ملعلايموهفمرياغتىلعلديهنأينعيداريالاوهداريالاوهيلعقباسلا
لاقاهلامهترياغموامهتقيقحرياغتىلعالتاذللامهترياغموةردقلاو

نأعمهتقيقحنيعءيشلاةفصنوكروصتيفيك(تلقناف):ديسلا

الااذهلهو؟هبحاصلهترياغمبدهشيةفصلاوفوصوملانمدحاولك

يتلا”ةليخملااياضقلارئاسيفامكهبقدصينأنكميالليخممالك

؟..هنالطبىلعلالدتسالاىلاانبةجاحالفاهبقيدصتلاعنتمي

نادحتمامهوةفصهلواتاذكانهنأهوركذامىنعمسيل(تلق)

تاذىلعبترتيامهيلعبترتيىلاعتهتاذنأهانعملبهتلیختامكةقيقح

جاتحتلبكيلعءايشألافاشكنايفةيناكتسيلكتاذالثماعمةفصو

جاتحيالهنافيلاعتهتاذفالخبكبموقتيتلاملعلاةفصىلاكلذيف
۱ تاموهفملالبهبموقتةفصىلاهيلعوءايشألافاشكناىف

.یھتناهتافلجلهيلعةفشكتماهرم

ىلاعتهءامسأنأىلاهللامهمحرانباحصأبهذ(:لوألاناهيبنت)
ريغنارمآكانهسيليأهتاذنيعىههئامسالولدمياهتاذنيعيه
ريغمسالانأ(ملعا):ىلاعتهللاهمحرةتسوبآردبلالاقةيلعلاتاذلا

صيصختيأهنأكشالوىيشلهعضوومسالاصيصختاهنالةيمستلا

لعفةيمستلااضيأوءةهيدبلاهبدهشتامكمسالليأهلرياغمءيشلمسالا
رهتشادقوكلذكمسالاسيلوءنامزلانمىضماميفضقنمهناوعضاولا
يفلقاعكشيالو؟هريغوأىمسملاسفنوهلهمسالانأيففالخلا

نِإف؟هريغواصوصخملاناويحلاسفنلهسرفظفليفعارنلاسيلهنا

تالييختسفنلايفعقوتاهنأالإاقيدصتبجوتنأاهنأشنمسيلاياضقيهو:ةليخملااياضقلا(١)

اريوصتريبعتلابىنعملاریوصتنمءيسسفنلايففاياضقلاهذهريثاتوهيفتالاعفناىلايدوت

.هلعقاوالناکناوبالنًایلایخ

۹٢٣۳



نمتاذلاوهأمسالالولدميفعازنلالبدحأىلعهبتشيالامماذه

؟هيلعينبنيهلضراعهيلعقداصرمأرابتعابتاذلاوهمايهيهثيح-

‹؛ىمسملاوةيمستلانيبةرياغملاىلعءاملعلاقفتا:يدحألالاق
ىلعةلادلالاوقألاسفنيهةيمستلانأىلاانباحصأرثكأبهذو

نبابهذفءالوهفلتحخامنء‹لولدملاسفنوهمسالانو؛ىمسملا

ىلعلديهنافقلاخوأملاعكلوقكلذكو:ىمسملاوهفمساىلعلاد

وهامءامسألانم:Eاقلاخاملاعهنوکبفوصوملاتاذلا

الوانيعيلوهاماهتمهتافريغهقلححوقلخلاسفتوهمسالاوهئا

ضعبكلذىلعهقفاووةيمستلاوهمسالانأىلاةلزتعملابهذوءاهريغ
ظفلنأىلابويأنبرصنويأذاتسألابهذوانباحصأنمنيرخأتملا

تيمساذاكنأكلذويونعملبليقويظفلفالخلاو:هريغوهللاهمحر

نممالكلاولوصألابملاعظعاوركبوبأيناهبصألايراصنألاكروفنبنسحلانبدمحموه(١)

اهتمةبرقمىلعيفوتوءةسردماهيفىنبوروباسينبثدحودادغبوةرصبلابعمسةيعفاشلاءاهقف
لوسرناک:هلوقلمسلابنيكتكبسنبدومحمهلتقةرهازلاموجنلايفوه٦٠۰٠ماعاهيلإلقتف

نبالاق.ةريثكبتكهل؛یشالتولطبدقهحورنإوطقفهتايحيفًالوسر ْيَعهللا
لكشم»اهنمةئملانماييرقنارقلايناعموهقفلالوصأونيدلالوصأيفهفيناصتتفلب:ركاسع

تايآلالحوءلوصألايفدودحلاو؛كلملاماظنلهفلأنيدلالوصأيفيماظنلاو٠هيرغوثيدحلا

ريثككلذريغوتاهباشتملا

١:8۲٤نايعألاتايفوو4٤:٠٤٠۲ةرهازلاموجنلاو٠٠س۳:٥٥هتاقبطيفيكبسلاعجار

۳o.



لبقهانعموظفللاوهو:مسالاكلذءايشأةثالثيفرظنلافهمساباعيش

تاذلاو.ظفللااهيلعقلطأيتلاتاذلاوهوةيمستلادعبهانعموةيمستلا
امنامهتالظفللاىلعمسالانوقلطيامنإةاحنلاواعطقنارياغتمظفللاو

وهتاذلاو‹نيقيرفلادنعاعطقىمسملاريغوهوظافلالاىلعنوملكتي

وهويناثلارمألايففالخلاواعطقظفللاوهسيلونيقيرفلادنعىمسملا
هيلعمسالانوقلطينيملكتملادعاوقىلعفةيمستلالبقظفللاىنعم

يونعملامسالايفمهدنعفالخلاف؟..الماثلاثلاهنايفنوفلتخيو

.ىهتنا.يظفللامسالايف؟المأىمسملاوهله

ىلعلداممسالانأوه:ةفصلاومسالانيبقرفلا(يناثلاهيبنتلا)

ءلابةفرعملاةفصلاوهمسالانأنمضعبلاهيلابهذامالقيقحتلاوهو

الوةفصهنودبومسافيرعتلابميلعلافهيلعوةفصلايهفاهنعتدعناف

ةيالايفءامسالاناف«ىنسحلاءامسالاهل»:ىلاعتهلوقبهللالدتسا

الفءامسالاامأوهبتفصوفنسحللةديفملااهنالازوجتتافصلاىنعمب

بقلمسابيرابلاىمسيالواباقلأتناكاذاالا.حبقالونسحىلعلدت

ريمضنمدافتسملارصحلانمموهفملابحيرصت(اهريغالهلوق)
ليلدلانمتفرعاملةيعمسلاوةيلقعلايأ(هتاياتتأاذبهلوق)لصفلا

ددعتامهدحأناروذحمهيلعمزللهريغىلاعتهتافصنأولكلذومدقتملا

هلوقوهفيعمسلاامأو«لطابامهالكوريغللىلاعتهجايتحايناثلاوءامدقلا

يفهريغکناكلهریغیلاعتهتافصتناکولف٠«ءيُشهلئمکسيل»یلاعت

نمواجاوزأمكسفنأنممكللعجضرألاوتاوامسلارطافةيآلاو١٠مقرةيآىروشلاةروس(۱)

.0ريصبلاعيمسلاوهوءيشهلثمكسيلهيفمكؤرذيًاجاوزأماعنالا
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ينغلاوههللاو»ىلاعتلاقدقوريغلاىلاجايتحالاومدقلايفةكراشملا
:لئاقلاردهللواهلاثمأيف”«ديمحلا

ِةيیاهلءيشلكيفو
دحاوهدزایلعلدت

ناهربلانايبيفعورشاذه(هلولحمزليالعلهيفنكتملذاهلوق)

نوكتنأامإهيلعمزللهتاذريغةيتاذلاهتافصنأولوهوداقتعالاكلذل
لوألالاحتساف؟تاذلاىلعادئازاعيشوأهنماضعبوأهتاذيفالاحايش
ىلاعتءايشأللافرظنوكينأمزللهيفةلاحتناكولاهنالىلاعتهقحيف
هضعبتمزللهضعبتناكولاهنالاضيأيناثلالاحتساو«كلذنعهلل
ائيشتناكولاهنالاضيأثلاثلالاحتساو«كلذنعهللاىلاعتهماسقناو

هللاىلاعتريغللاجاتحمىلاعتنوكينأمزللاهنعاجراخهتاذىلعادئاز
.كلذنع

يفةيرعشالاىلعادرهللاهمحررامعويألاق:ةتسوبأردبلالاق
هللاتافصاوتبثأنأاملف:هصنامتاذلابمايقلاورياغتلاوددعتلابمهلوق
الحمةرياغتملاةددعتملايناعملاهذهلاوسمتلامثةددعتمةرياغتمناعم
سيلهتيلزأيفهللاناكاملهودجيملفهيفاهنوميقياماقمو«هباهنولحي

اجرخماذهبلوقلانمهيلعاومدقأاملاودجيملاملفريغءيشهعم
ةلاحاهنأبلوقلاىلعاورساجتفءاولضدقمهنأاوأرومهيديأيفطقس

‹لاقنأىلاءاريبكاولعكلذنعهللاىلاعتهتاذبةمئاقهلالجلجعناصلاب

١٠مقرةيارطافةروس(١)

يفاشنءاكذلايفنامزلارداوننمةردانيتوانتلابوقعييبأنبنماكلادبعرامعوبأوه(1)
داعمثسنوتىلارفاسمثهوزاجأىتحةغللاوةعيرشلامولعنونفاهخياشمىلعسردونالجراو
درلايفزجوملاهباتكرامعوبأفلأ:سابعلاوبألاقفّيلأتلاوسيردتلايفذحخأونالجراوىلا
خيراتلابكوميفةيضابالاعجار.اهريغوةعاطتسالاباتكهلونيئزجيفقحلافلاخنمىلع
.۲۱۲س٦١۲ص
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هلالجلجهللانأاومعزثيحمهتلاقمنمحبقأبمهيلعدرينأىسعامو

©”ةيبوقعيلالوقكلذباوهاضو‹يناعملللحمهتاذنأاوتبثأوءايشالللحم

تافصلانمروكذملاسيلويأ(ملعنهنمسيلوهلوق)خلاىراصتلانم
مزللهنماضعيتناكولاهنألامزاجاملعكلذبملعنىلاعتهنماضعب

هللاهمحريشاطبلاةمالعلاهبحرصامك«؛ضاعبأنماهبيكرتوهتاذضعبت

:هلوقيفیلاعت

ةتكننممكلمكلومكلابام
هفنصمتالكشملافشكبتكيف

مكمعزلهلالاتاذمتأزج

هفصىعدتهبةمئاقءامدق

لكليفكتهتاذفينغلاوهو

هضفقوتملاهلامكتافصنم

اهمايقتوبثىلعتافصلانا
هفلكتماهنوكبجوتتاذلاب

ددعتميدقلايفمزليفاهتم

"هےفكتتسمةقيرطوبكرتو

هلالاراصفءأمدوًامحلةملكلاتيلقناًاضيأاولاقوةثالثلاميناقألاباولاقبوقعيباحصأ:ةيبوقعيلا(١)

نإاولاقنيذلارفكدقل٠ميركلانآرقلاانربخأمهعووهوهلبهدسجبرهاظلاوهوحيسملاوه
.«ميرمنبحيسملاوههللا

ةعيبطاولاقاميرونيرهوجنمهنأالإدحاومونقأدحاورهوجحيسملانأةيبوقعيلارثكأمعزو
صسفنلاتبكرتامكابيكرتابكرتثدحملاناسنألارهوجوميدقلاهلآلارهوجفنيتعيبطنمةدحاو
.هلكناسنإوهوادحاوًامونقأادحاوارهوجاراصفندبلاو

١۳-١۲۰ص۲حجلحتلاوللملاعجار

هلاقاماماةيؤرلابنولوقينيذلاةرعاشالاىلعهبدريةلزتعملالاجرردجأهلاقرعشلااذه(۲)

:يتالاكوهفشاطبلاخيشلا

بهفنصمتالكشملافشكبتكينةتكننممكلمےکلومكلابام
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يهنولوقيامناوتاذلاضعبتافصلانابنولوقيالمصخلانكل

ىلاتاذلاراقتفاوءامدقلاددعتمهمزليامناويزجتلامهمزليالفءاهريغ

ىلعدئازءيشبتافصلانمروكذملاسيلويأ(هيلعالوهلوق)اهريغ
رقفأنوكيفهلوق)تافصلانماهريغىلاتاذلاراقتفامزلياللتاذلا

ىلاهلامكيفاجاتحميأهريغىلااريقفیلاعتنوکينأمزلييأ(هريغل
ينغلاوههللاوءارقفلابأدنمريغلاىلاجايتحالانال«؛لطابوهوريغلا

.نيجاتحملاةداعيأ(ءارقفلابأدكاذوهلوق)ديمحلا

هفتممكمعزينهبتماقةسميدقهبلإلاتاذمتنمض

هفصنماهيلابوسنملكيف اهدحويفكتفةدحاوتاذلاو
هفحتملاايازملاباياربلاةفصنمفوصوملابفصولاىنعممايقو

۱١:١٥٠١٦١٥١نامعنلاقئاقشعجار



تاذلانيعتافصلا

اسبلجملعبالميلعوهفر
(ابكرعمسبالعيمسرهو

ترظننيعبالريصبوهو)

(ترعةردقبالريدقوهو
تاضفصلارثئاسيفاذكهو)

(تاذلانيعلصألايفاهنا
ىلاعتهتافصنأيهوةدعاقلاكلتدهمامل(ملعبالميلعوهفهلوق)

هتاذيأهتاذبلبملعبالميلعیلاعتهنأ:الئاقاهيلعغرفيذخأهتاذنيع

ةملاعاهنأبةفوصومتاذلافءاماتافاشكناءايشالااهلةفشكنملجوزع
ءالرهلوقيامكاهبةمئاقاهيلعةدئازةفصلالاهلتامولعملافاشكنال

.نويرعشالا

تنأنكتملاملاعىلاعتنكيملولذاميلعىلاعتهنأىلع(ليلدلاو)
نساحملاقئاقدوناقتالاوماكحالاةياغنمهيلعتنأامبافصتمكتاذيف
نئاكيئزجويلكلكبملعلاىلاعتهلتبثمليلدلااذهورصحتتاليتلا

صتختاهنالهجونمةردقلانممعأوهفبجاووأنكممناكام
بجوملانالءيشلكبملاعهنأبانلقامناو«تابجاولانودتانكمملاب
ةبسنوءاهتاموهفموتامولعملاتاوذةيمولعمللىضتقملاوهتاذملعلل

فلاخواهلكباملاعناكاهضعبباملاعناكاذافءاوسلكلاىلاتاوذلا

.قرفلصألااذهيف

۳oo



ملعلانالهسفنملعيالهللانإ:”ةيرهدلانملاقنم(ىلوألا)
ةبسنوءةرورضلاباهافرطامهنيرياغتمنينثانيبالإنوكتالةبسنلاوةبسن

الءيشلانوکعنمباوجلاو‹كانهریاغتالذالاحمهسفنىلاءيشلا

هذهوحنلفاكيرابتعالارياغتلانافءةيملعةبسنهسفنىلابسني

تاذلابرياغتلامدععمهسفنملعياندحاوكلذكنوکيالفيكو‹ةبسنلا

؟ةبسنللححصملايرابتعالارياغتلاكلذتبثيأنم(تلقناف)
ءةلمجلايفةيملاعللاهتيحولصرابتعابءيشلاتاذنأثيحنم(تلق)

.انيفكيرياغتلانمردقلادعبو

ملعالاوالصأائيشملعيالهناةفسالفلاءامدقنملاقنم(ةيناثلا)

يفرمام(باوجلاو)ىلوألاةقرفلاليلديفنيبتامكلطابوهوهسفن
.هسفنبملاعريغهنوکلیلدلاطبا

كلذوهتاذباملاعهنوكعمهريغملعيالىلاعتهنألاقنم(ةثلاثلا)

ءايشألاعيمجملعاعيشملعنمفالإو«هريغبملعلاريغءيشلابملعلانال

نعهللایلاعتلجوزعهللانودبدجوملاعلانأاومعزوللاباودحجنيذلاىلاةبسن:ةيرهدلا(١)

الإانكلھیاموايحنوتومنايندلاانتايحالإيهاماولاقو٠مهتلوقايكاحىلاعتهللالاقكلذ
٢٤۲مقرةياةيثاجلاةروس٠رهدلا

نباينيذوي:ىلاعتهللالوفيلماهللالوسرلاق:لاقهنعهللايضرسةريرهيأنع

هللانإفرهدلااوبستالةياوريفو«هراهنوهليلبلقأرمألايديبرهدلاانأورهدلابسب»:مدآ

.٠رهدلاره

ةءادبلانوركنيمهومهنمنويهلالاوةفسالفلاهلوقتوداعملانوركنيبرعلاوكرشمناكدقلو
نيڻالئوةتسلکيفنانودقتع1عناصللنوركنملاةيرودلاةيرهالاةفساالغلاهلوقتوةعجرلا۽

اوریاکفیهانتتالتارمررکتدقاذهنأاومعزوهيلعناكامىلاءيشلكدوعيةنسلأ

صكلذبمهلامو٠ىلاعتهللالاق٠رهدلاالإانكلهيامر٠اولاقاذهلو.لوقنملااربدكولوقعملا

«نونظيالإمهنإملع
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نوكيفهتدحىلعملعمولعملكبسحبیلاعتهلنوکیفرخاءيشبملعلا

یهانتتالتامولعمبملعلايهةيهانتمريغةققحمةرثكىلاعتهتاذيف

.لاحماذهو

ددعتدحاوملعلالب‹؛تامولعملاددعتبملعلاددعتملسنالنالكلذو

.ةدوجومالهيرابتعا

هريغنعزيمملوقعملاذايهانتملاريغلقعيالهنالاقنم(ةعبارلا)

اذههانتمريغسيلففرطهلناکاذاوريغلانعلصفنيوزيمتيهبفرطو

ًدحهلنوكينأبجيزيمتملالوقعملاناملسنالانا(باوجلاو)

هلاصفناوهزیمتبهقلعتناکاذاكلذكنوكيامناوهريغنعهبزاتميةياهنو

يفرصحتنالزييمتلاهوجونألعونممهناوةياهنلاودحلابهريغنع
.دحلا

الاو©”تايئزجلاملعيالةفسالفلاروهمجوهولاقنم(ةسماخلا)

ملعلاكلذلوزيناامافاهنعديزجرخمثرادلايفاديزناالثمملعاذاف

ريغتلابجوي:لوالاو«هلاحبملعلاكلذيقبيوأرادلايفسيلهناملعيو

صقنامهالكولهجلابجوي:يناثلاو«ىرخأىلاةفصنمهتاذيف

ملعياهلاناب:مهلوقلةفسالفلاهريفكتيفلالضلانمذقنملاهباتکيفيلازغلاهبتكامعجار)۱(

.طقفحورلابثعبلانإ:مهلوقو.ءامدقلاددعتبمهلوقو«تايئزجلا
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يفلبهيفريغتلاموزلعنمب(باوجلاو)هنعىلاعتههيزنتبجي
.تافاضالا

دحأودجويسهنابملعلاوءيشلادجوهنأبملعلانأباضيأ(بيجأو)
ملعلااذهبملعيدغلالوصحدنعفادغدلبلالخديساديزنأملعنمناف

هنابهملعناكفةلفغلاهنعمنتمتيرابلاولوألانعةلفغلانايرطلرخآملع

دوجوىلامدعنممولعملاريغتنممزليالفدجويسهنابهملعنيعدجو
نوکیالفاينامزسيلهملعءامكحلالوقنمذوخاماذهو«هملعيفريغت

بلسلااللكلابلسىنعمبۃيمجلاملعياللاقنم(ةسداسلا)

ملعلااذهنالهبهملعاضيأملعائيشملعاذافءيشلكملعولذا‹يلكلا

يفلسلستلامزليوءيشهنالهملعبهملعملعاذكوءايشألانمنميس

.مولعلا

ةتسوبأىهتنا.عنتممريغهناوتافاضالايفلسلستهنأ(باوجلاو)

تبلجنمرخابناجنمهبيتأيألوعفمللءانبلاب(ابلجهلوق)
ولوهو‹مدقتملامازلالاىلاةراشاهيفودلبىلادلبنمهبتئجاذاءيشلا

اجاتحمريغلابالمكتسماصقاننوكينأمزلهريغوهملعبملاعىلاعتهنأ
هللاويأ(عمسبالعيمسوهوهلوق)هبلمكيفريغلاكلذهلىتوينأىلا
فاشکنايفةيفاكىلاعتهتاذيأهريغوهعمسيالهتاذبعيمسلجوزع
ةدئازةيقيقحةيونعمةفصىلاةجاتحمريغاماتافاشكنااهلتاعومسملا
.ةرعاشالاءالّوهلوقيامكاعمسىمستاهبةمئاقتاذلاىلع

عماعيمسیلاعتنکیملولهنأوهعيمسىلاعتهنأىلع(ليلدلاو)
يتايسوموزلملااذكفلطابمزاللاومصانوکينأبجولةايحلابهفاصتا
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يآلوعفمللِءانبلاب(ابكرهلوق)ةايحلابهفاصتابوجوىلعناهربلا
ريصبیلاعتوهويأ(ترظننيعبالريصبوهوهلوق)تاذلاىلععضو
اھلتارصبملافاشکنايفةيفاكلجوزعهتاذيأهريغوهرصببالهتاذب
امکارصبیمستاھبةمئاقاهيلعةدئازةفصىلاةجاتحمريغاماتافاشكنا

معزامكنافجأوةقدحنمةبكرمنيعىلاالوةرعاشالاءالؤهمعز

.ةهبشملاكعلوأ

عماريصبیلاعتنکيملولهنأوهريصبىلاعتهنأىلع(ليلدلاو)
يفوموزلملااذكفلطابمزاللاو«ىمعأنوكينأبجوةايحلابهفاصتا
ةهبشملاةلاقموةرعاشالاةلاقمنيبةيوستلاىلاةراشاترظننيعبالهلوق
امأ.هقلخبهللاهيبشتنيتلاقملااتلكيفهناامهيتلاقمنيبةاواسملاهجوو.

ثيحنمو«ريغلاىلاهراقتفاموزلثيحنمهيبشتلامهمزليفةرعاشألا
نعهللایلاعت«هریغامیدقاولعجمهناثیحنمویایشاللالحمهتاذنوک

.رهاظفةهبشملاهيبشتاماوكلذ

يفعمسلانألملعلاىلاناتعجاررصبلاوعمسلايتفصنأ(ملعا)

ملعلاوهلجوزعهقحيفرصبلاوتاعومسملابملعلاوهىلاعتهقح
اذهىلعوماعملعاهلكءايشالابملعلاوصاخملعامهفتارصبملاب

امونولوقتامملعأيأ٠«ىرأوعمساامکعميننا»یلاعتهلوقرسف

(ةردقبالريدقوهوهلوق)ملعلاركذدعبمظانلاامهركذاذلونولعفت
يفةيفاكلجوزعهتاذيأهريغيهةردقبالهتاذبريدقىلاعتوهويأ
ةدئازةفصىلاةجاتحمريغاهباهذواهمادعناواهلاهلاعفناوءايشألاداجيا
.ةرعاشالاتمعزامكةردقىمستامدعوادوجوءايشألااهبرْثئاتتاهيلع

.٦آمقرياهطهروس)۱(
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لکورايتخالابدجومیلاعتهناوهرداقیلاعتهنأىلع(ليلدلاو)

نكمملايأزئاجلابقلعتتامناةردقلانأملعاورداقوهفرايتخالابدجوم

الاذلو‹ليحتسملابالوبجاولابقلعتتالو؛همدعوهدوجونكمأاموهو

هنألاقينأالوتوجولاةبجاوهتاذنالهتاذىلعرداقهللالاقينأزوجي
هلوق)لیحتسمیلاعتهلكيرشدوجونأل«؛كيرشهللعجينأىلعرداق

هریغيهلجوزعهتافصتناكولهنآىلاةراشاهيفوتثدحيأ(ترع

تافصلارئاسيفلوقلااذكويأ(تافصلارئاسيفاذكهوهلوق)
دحااهبحجرتيهيلعةدئازةفصبالهتاذبديرمىلاعتوه:لوقتفةيتاذلا

حيجرتيفةيفاكىلاعتهتاذيأةداراىمسيرخالاىلعنكمملايفرط

ثداوحلاصصخىلاعتهللالاقينأديرمىلاعتهنأىلع(ليلدلاو)

(لوقنو)ديرموهفكلذكناكنملكواهيلعنيزئاجلانيفرطلادحاب
ىلع(ليلدلاو)ةايحىمستهتاذىلعةدئازةفصبالهتاذبيحىلاعتهنأ

تالامكلاكلتبفصتينأزاجاملايحىلاعتنكيملولهنايحىلاعتهنأ

وهدوجومىلاعتهنأىلع(ليلدلاو)دوجولاتافصلانمىلاعتهقحيف

.موزلملااذكفلطابمزاللاوامودعمناكلادوجومىلاعتنكيملولهنا

ىلع(ليلدلاو)اقلطمهلمدعلاقبسيفننعةرابعوهو(مدقلاو)
رقتفاواثداحنوکينأمزللاميدقىلاعتنکيملولهناوهميدقىلاعتهنآ
هلارثاسيلهثدحمناكنالسلستلاىلايدويكلذو«ثدحمىلاذئيح

املوةياهنالامىلاهددعتنملوالايفاملهلارثأناکنارودلاىلاوا

.اهباقوبسمهسفنىلعاقياسدجاولاءيشلانوكنميناثلايف

ىلع(ليلدلاو)دوجوللمدعلاقاحلامدعنعةرابعوهو(ءاقبلاو)
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هتاذنوکتنأمزللهبافصتمنكيملولهنأوهءاقبلابفصتمىلاعتهنأ

صصخمىلاهدوجوحيجرتيفجاتحيفءاعممدعلاودوجوللةلباقىلاعت
نُاملعتانهنمو؟..همدقبوجوناهربلابرمدقوفيكءاثداحنوکیف
يأ(تاذلانيعلصالايفاهنالهلوق)همدعلاحتساهمدقتبثاملك
وهعمسبالهتاذبعيمسوهريغوهملعبالهتاذبهيلعىلاعتهناانلقامنا

نأانلوقبدارملاو«؛تاذلانيعيهةيتاذلاتافصلانألءاهرخآىلاهريغ
اذكوهتاذنيعةيتاذلاهتافصلولدمنأوههتاذنيعيهةيتاذلاهتافص
.رمامكهئامسأيفلوقلا

رومأةيتاذلاهتافصمتلقوءهتاذنيعىلاعتهتافصمتلقمكنا(ليقناف)

.ةيرابتعاارومأىلاعتهتاذنوكتنامكمزليفءةيرابتعا

هتاذنيعةيتاذلاهتافصانلوقبدارملانالموزللاكلذملسنال(انلق)

دارملاوءهتاذنيعوهةيتاذلاهتافصلولدمياةيتاذلاهتافصلولدموه

اهنمموهفملايأتافصلاكلتيناعموهةيرابتعاروماةيتاذلاهتافصانلوقب

.ةيرابتعارومأوهنهذلايفروصتملاو

لدتالولدماهرخاىلامیلعوريدقويحنمدحاولكلنا(هنايب)

ملعلاوةردقلاوةايحلاىنعموهواهنممهفيىنعموءةيلعلاتاذلاوهوهيلع
رومأوهموهفملااذهوءتاذلانيعوهلولدملاكلذفءاهرخاىلا
يفنةايحلابىلاعتهفاصتانمدارملافءاهدادضایفناهبربتعييأةيرابتعا

هفاصتانمو«ىلاعتهنعزجعلايفنةردقلابهفاصتانموىلاعتهنعتوملا
یلاعتهنعهارکالايفنةدارالابةفاصتانمو‹ىلاعتهنعلهجلايفنملعلاب

ىمعلايفنرصبلابهفاصتانموىلاعتهنعممصلايفنعمسلابهفاصتانمو
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عبارلالصفلا

ىلاعتهنعةيؤرلايفنيف

ةرصابلاعاعشلاصتايهو.ىلاعتهنعةيؤرلايفنيف(عبارلالصفلا)

يتلاةيؤرلاةقيقحيههذهءةقدحلايفيئرملاةروصعابطناوأ«يئرملاب

الاهوحنوملعلاىلعاهنوقلطيالومهتيبرعنماهفرعتبرعلاتناك
ناسلب2لوسرنمانلسرآامو»یلاعتلاقو«فنيرقعمةنكنلازوجت

ايئرمهللانوكينأبجيةيؤرلاثيدحةحصريدقتىلعف٠«هموق
ناهنموةرهوجلايف يناقللاهبحرصامك«انركذامدحىلعةرصابلاب

:هلوقيف“'ينابيشلاهبحرصامكوراصبالابكردي

.٤مقرةيآميهارباةروس(۱)
يكلاميرصمفوصتملضافنيدلاناهريدادمألاوبأيناقللانسحنبميهاربانبميهارباوه(۲)

بتكهله١٤٠٠ماعجحلانمًادئاعةبقعلابرقبيفوترصمبةريحبلانم٠ةناقل«ىلاهتبسن

رثاملارشنو؛لئامشلاةاوربفيرعتلايفلفاحملاةجهبو«دئاقعلايفةموظنمديحوتلاةرهوجاهنم
.ثيدحلاحلطصميفةيشاحرطولاءاضقوءهمتيملمجارترشاعلانرقلاءاملعنممهتكردانميف

Y۹:1ةيرهزألاةبتكملاو١:۳۰يفراعلاةيدهو١٠:١٠كرابمططخو١:١يبحملاعجار

¶0:6سراهفلاسرهفو١:۷٤۲نونكملاحاضياو
=ةرهشلاديعبدهازناک‹ةيسنويلاةفئاطلاخيشيقراخملاينابيشلادعاسمنبفسوينبسنويهلعل)۳(
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هنيعيهاريايندلاىفلاقنمو

ادرمتوىغطقيدنزكلذف

هدابعنانجلايفهارينكلو

ادنسمهیورنرابخألايفِءاجامك

ملعلابةيورلايلازغلاورخفلاليوأتفةرعاشالاروهمجاذهىلعو
ثيدحلاكلذنألاقينأقحلاف«؛ليلدالباهتقيقحنعاهبلودع
ليوأتيفءالاقامبيلازغلاورخفلانممنقنالانامث«يتايسامكعوضوم
كلذوءطقفهتافصملعتامناوملعتالىلاعتهتاذةقيقحنالملعلابةيؤرلا

هتاذةقيقحوهبملاعلانهذيفروصتينأنممولعملاءيشللدبالهنا

يفةيؤرلارسفدقباحصألاضعبنإ(ليقناف)روصتتالىلاعت
ثيحهالاقامبيلازغلاورخفلانمىخامشلاردبلاعنقدقوملعلابثيدحلا

فشكناثيحهتافصبملعلاةدايزهللابملعلابضعبلاكلذدارأ(انلق)

ىلعوءةنياعملاكربخلاسيلليقامكواهبمهدعيامةرخالارومأنممهل

نكلمهبنظنسحيلازغلاورخفلامالكردبلالمحىنعملااذه
ررحت(اذاو)طقفهتافصبالهتاذةقيقحبملعلاةداراىلعةلادمهتراشا

ةثالثوةمدقمىلعهبترنفدوصقملانايبيفملقلامامزبذخانلفعازنلالحم
.دصاقم

اهيفوةرعاشالاروهمجمهوةيؤرللنيتبثملاةلدأيف(ةمدقملا)
.ناماقم
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عبارلالصفلاةمدقمنملوالاماقملا

ناقيرطكلذيفمهلواهزاوجىلعلالدتسالايف(لوألاماقملا)

.يلقنويلقع
یرینأحصيدوجوملكودوجومىلاعتهللانااولاق(لوألاقيرطلا)

ىربكلاليلدامأو«رهاظىرغصلاليلدف:اولاق.ىرينأحصيهللاناجتني

الاةيؤرلايفاهكارتشالةلعالواهلةيؤرلايفةكرتشمءايشالاانيأرانالف

؛تادوجوملاعيمجنيبكرتشملافصولاوهدوجولاذاةدوجوماهنوكل

نمءايشالاةيؤريفاهبليلعتلانكمملاللعلانمدوجلاىوساماولطباو
.فسعتوفلكتريغ

لاقيهنالفيعضيدنعاذهومهتمادحأوهو رخفلا(لاق)

امهيفكرتشملامكحامهيفةيقولخملاةحصوناقولخم”ضرعلاورهوجلا
نألطبفتوجولاوأثودحلااماكرتشملاوةكرتشمةلعنمهلدبالف

هنوکبجوفدوجولاوهنوكينانيعتفهومتركذاملثودحلاوهنوكي
.اقولخمنوكينأحصيىلاعت

توبثىلعةلدألانمهومتركذامكلذكفلطاباذهنأامكف(لاقر

ةدوربلاوةرارحلاكردنوضيرعلاوليوطلاسمللابكردنانإفاضيأوءةيؤرلا
ةحصمزليىتحخلامالكلاقوسنوكرتشملامكحةيسوململاةحصف
اذههمعزيفدضعلالاقلقعلاةهيدببعوفدمهمازتلاواسوملمهنوک

يلقعلاكلسملاجيورتيففنصملاغلابدقلو:هصناميلقعلاناهربلا

رمألاىلعلديوهفناعمةدعىلعضرعلاظفلنوقلطيبرعلاومديملوادبورهظءيشلاضرع(١)

موقيوهريغبلصتيامىلعوأموديالوتبثيامىلعوأ؛هبستحيملثيحنمءرمللضرعييذلا
.ايندلاعاتمملقيورٹکيامىلعواهب

ةرارحلاوداوسلاو؛ضايبلاكهتاذيفالءيشلانعءيشلاهبزيمتياموهضرعلا:يمزراوخلالاق

٦0۸مولعلاعحیتافمعجار٠كلذريغوةدوربلاو
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موهفمنافنصملانطفلاىلعسبتليالنكلىلاعتهتيؤرةحصتابثال

موهفمكيرابتعارمأتايوهلاتايصوصخنيبةكرتشملاةقلطملاهتيهولا

ديعبلاحبشلانمكردملاناوالصأةيؤرلااهبقلعتتالفةقيقحلاوءةيهاملا
ىلعهبنكمتياليلامجااهكاردانأالاةدوجوملاهتيصوصخوه

يذىلعىفخيالامكافعضوةوقةتوافتملامجالابتارمنافءاهليصفت

كردملاءازجاليصفتىلاةليسولامجالكنوكينأبجيسيلفةريصب
اذهيفوءاذكوهفءيشلككلوقىلاىريالألاوحألانمهبقلعتيامو
نمليقدقامىلوألااذافلمأتىندأاهيلعكعلطيرخأتافيلكتجيورتلا
امىلعبهذنلف«رذعتميلقعلاليلدلاىلعةلأسملاهذهيفليوعتلانأ
اذهةيلقتلارهاوظلابكسمتلانم”يديرتاملاروصنموبأخيشلاهراتخا
ققحملالقنواضيأءةيعمسلارهاوظلابمهلكسمتالهنايتايسومالک

مهسايقيتمدقمىربكنأبحيرصتلايلازغلانعىلاعتهللاهمحريليلخلا

امدرىلانالاعجرتلفهناسلناسنالاىلعدهاشلدعاوقبذاكاذه
.ةيعمسلارهاوظلانمهباوكسمت

رهاوظلانمةيؤرلازاوجىلعاولدتسادق(يناثلاقيرطلالوقنف)
رظنأينرأ»ميلكلانعةياكحىلاعتهلوق(اهنم)ءايشأبةيعمسلا

ىلاعتهتيؤرنكتملوأ:اولاقزاوجلاىلعاهبمهلالدتساهجوو٠«كيلا

يفعئارشلاذخاموءةطمارقلاىلعدرلاوةلزتعملاماهوأو؛كيحوتلاهبتکصم0دنقرمسبةلحم٠

ربكألاهقفلاحرشوهقنسلالهأتاليوأتونارقلاتاليوأتولدجلاباتكوفقفلالوصأ

ه۳۳۳ماعدنقرمسبتامءةفينحيبأماماللبوسنملا

٤۸رونلاةرجشوخةقرافالاردصو١:١۳٠تايفولابيفاولاو۲:۲۳ناميألاملاعمعجار

٢٢٤۲نورقشنباةعبطبهذملاجابييدلاو

رظنأينرأبرلاقهبرهملکوانتاقیملیسومءاجاملو٠ةيآلاو٣مقرةيافارعألاةروس(1)

لبجللهبرىلجتاملفينارتفوسفهناكمرقتسانإفلبجلاىلارظنانكلوينارتنللاقكيلإ

.«نينمؤملالوأانأوكيلإتبثكناحبسلاققافأاملفًاقعصىسومرخواكدهلعج

۳o



نوكينأامإولخيالاهاياهلاؤسنالمالسلاهيلعميلكلااهلأسامةزئاج

ناللاحم:لوألاو؟..اهتلاحتسابةفرعمنعوأاهتلاحتسابلهجنعاشن

نوکيناحلصيالهيلعليحتسياموهبرىلعزوجيامبالهاجناكنم

ةليحتسماهنافرعناهنالكلذكليحتسماضيأ:يناثلاو.اميلكايبن

.ةيصعمميلكلالثمقحيفليحتسموهامبلطف
امبلطاهاياهلاؤسنممزليالواهتلاحتساملعيوهواهلأس(انلق)

اهلأسامناوتريملهنكلاهعوقودارأولناكلذمزليمعنليحتسموه

.اهتلاحتسابباوجلاهموقعمسيل

ىسومرابخامهيفكيفنينمّؤمموقلاكعلوأنوكينأامإ(اولاق)
لقنيهنأثيحىنعأايناثهنوقدصيالفنيرفاكاونوكينأامإو‹اهتلاحتساب
كلذبمهربخأنيحهوقدصيملمهنأامكاهتلاحتسابباجأىلاعتهنأمهل

ىتحكلنمؤننل»هيبنللاقنملناميايأونينمّؤمبموقلاسيل(انلق)
اهتلاحتسابهرابخايفهایامهقيدصتمدعنممزليالو«ةرهجهللایر

مهلرهظينألامتحاعماهتلاحتسابهباجأهللانأهرابخايفهقيدصتمدع

راتخادقميلكلاف(اضيأو)الثملبجلاكاكدناك:يناثلاباوجلاممةيا

هرابخاف«ينارتنل»اوعمسدقمهلكوتاقيملاكلذلالجرنيعبسمهنم

كعلواف(اضيأو)هسفنبهرابخإنمموقلانظيفىوقأنوعبسلاهعمو
ةحصاوساقفمالكلااوعمسنيحةيؤرلاىسوماولأسنيذلامهنوعبسلا
ىلعلديامموءةقعاصلامهتذخافادسافاسايقمالكلاعوقوىلعةيؤرلا
لعفامبانكلهتأ١يسومنعةياكحىلاعتهلوقهموقلاهلأسىسومنأ
انرأاولاقفكلذنمربكأىسوماولأسدقف»ىلاعتهلوقو0«انمءاهفسلا
هللاىرنىتحكلنمؤننلىسومايمتلقذاو»ىلاعتهلوقو0٠ةرهجهللا

١٥٠مقرةيأفارعألاةروس(١)

١١٠مقرةياءاسنلاةروس(۲)

٦۳



مالسلاهيلعىسومناكولف٩«نورظنتمتنأوةقعاصلامكتذخافةرهج
اوکله(اولاق)اوکلهامکكلهواوخبوامكخبولاولاساملاس

.كلذىلعاوخبووزاجعالامهتداراب

ىلعابترتخيبوتلاوةقعاصلاذحخأنالرهاظلافالخاذه:(انلق)

الالدتساهيفكيالوليلدلارهاظنعهبلدعنمىلعوءةيؤرلالاوس

نزاجعالاالااودیريملمهنأمهبنظضحمهنالمهنايغطىلعمهيدامت

اهفاضاامهلوقلاهلأسول:(اولاق)اعيشقحلانمينغيالنظلانأو
ال(انلق)كيلارظناينرا:لقيملوكيلانورظنيمهرأ:لاقلوهسفنل

ملنيحعدارغلبابمهعدرينأدارأمالسلاهيلعىسومنالكلذمزلي

.مهللصحتالفهنعتعنمنااهناىلوألا

كلذمزليال(انلق)هلاؤسنمباتاملهريغلاهلأسول(اولاق)
كلذنمباتفلاؤوسلايفهلنذّؤينألبقاهلاسنوكينألامتحال

ملولناقلعتمهلمعنةيؤرلازاوجىلعةيالاهذهبمهلقلعتالفةلمجلابو

.اهبمهکسمتطقسفهفالخب

فوسفهناكمرقتسانافلبجلاىلارظنانكلو»ىلاعتهلوق(اهنمو)
یلاعتبرلاقلعدقوهسفنيفنكمملبجلارارقتسا(اولاق)٠«ينارت

.نكممنكمملابقلعتملاوهبةيؤرلاعوقو
ليحتسملابقلعتملاوىلاعتهملعيفليحتسملبجلارارقتسا(انلق)

٥٥مقرةياةرقبلاةروس(١)

١٤٠مقرةيآفارعألاةروس(۲)

۷٦۳



ردصباطخلانالرسكلاببطاخملابكلذيفرابتغالانالهلثمليحتسم

حتفلاببطاخملالاحانهربتعاهنا(لاقيال)هتلاحتسابملاعوهوهنم

رهاظلافالخاذهنا(لوقنانال)نكممهيلارظنلابلبجلارارقتساو

نمةباحصلانعيورام(اهنمو)لالوليلدلاهيعدمىلعو
نكتملول:اولاق؟المَاهبریرلهعادمحمنأيففالتخالا

.لوقعلهأمهوكلذيفاوفلتخاامىلاعتهيلعةزئاجةيؤرلا

هلحتناحيرصبذكفالتخالاكلذيفمهنعيورام(انلق)

اهنعهللايضرةشئاعنعنولئاقلاكعلوأىوردقوفيكةيؤرلابنولئاقلا
هذهو”ةيرفلاهللاىلعمظعأدقفهبرىأرادمحمنألاقنم:تلاقاهنأ

قسفهللاىلعةيرفلامظعنالكلذبلاقنممةءاربلايفةحيرصةلاقملا

ليلضتامإوهبرىأرٍّْفَعادمحمنأبلوقلابذكامامكمزلیفءاقافتا
هنالانهداهتجالللحمالوهقدصىلعقدصبالئاقتقسفثيحةشئاع

اينظداهتجالالحمناكاذاهداهتجايفهفلاخنمقسفينأدهتجمللسيل
لدامنالمهمعزيفعوقولاةلدأيفيناثلاماقملايفيتايسام(اهنمو)
.ةرورضزاوجلاىلعلديعوقولاىلع

هنایعدانمةيرفمظعبةيضاقاهلكةدّدعتمةتباثهبرعيبنلاةيؤرلاهنعهللايضرةشئاعراکنا(۱)
ملسمويراخبلايججحيفوهللاهمحرعيبرلامامالادنسميفلبهيرىأرمالسلاوةالصلاهيلع
هناحبسلوقلعاهجاجتحارادمنألیلاعتهتیؤرةلاحتسايفةحيرصيهوظافلأبتءاجدقو

رذيباةياورنمًاعوفرمهبرلعهنيؤريفنتبثدقو٠٠راصبألاكرديوهوراصبألاهكردتال»
.(يتفملاةحامس).هللاءاشنايتأيسامكملسمدنعهنعهللايضر

۳۸



عبارلالصفلاةمدقمنميناثلاماقملا

يفاوكسمتدقومهمعزيفةيؤرلاعوقوةلدأيف(يناثلاماقملا)
9«ةرظاناهبرىلاةرضانذئمويهوجو»ىلاعتهلوق(اهنم)ءايشابكلذ

(انلق)ةرخالايفنينمّؤمللةيؤرلاعوقويفحيرصةيالاهذهو(اولاق)
ريغةغللايفرظنلانالفالوأ(امأ)ةعونممكلذيفةيحيرصلاىوعد
هرأملفهتيأرلاقينأحصيالوهرأملفلالهلاترظنلاقياذلوةيؤرلا
ىلاةقيقحلانعلودعلاوةنيرقبالاحصيالزاجمةيؤرلاىلعهقالطاو
.رهاظلافالخزاجملا

عمزاجملابذخألاوهوجولاةظفليهكلانهةنيرقلانا(لاقيالر
املةنيرقيفكتالةيآلايفهوجولانا(لوقنانال)رهاظلابذخاةنيرقلا

ءيشلاتاذىلعهوجولاقلطتبرعلاناهلحميفيتايساملمترکذ

ىلعهقالطانا(لاقيال)©«ماركالاولالجلاوذكبرهجوىقبيو١

يفنئارقلانا(لوقنانال)ةنيرقىلاجاتحيزاجمفورعملاهجولاريغ
هفرعتسامكاهتمءالموةيالاقايسيهوةرهاظفورعملاهجولانعهفرص

.هللاءاشناابيرق

ليلدبیلاعتهللاةمحرراظتناىلعلادةيآلاقايسنالفايناث(امأو)

ولف«ةرقافاهبلعفينأنظتةرسابذئمويهوجوو»هلوقاهيلعفطعهنأ

اھؤانبىعادتلونيتلمجلانيبةبسانملاتعفترالةيؤرلابةيالايفرظنلارسف
نانظتةرسابهوجوواهبرةيئارنويعنيبةبسانمالذااهمظنلتخاو
ءیرماىلعبيعاممفكلذلثمءارعشلاىلعبيعاذلوقرقافاهبلعفي

٢۲۲۳مقرةيأةمايقلاةروس(١)

٢۲مقرةيآنمحرلاةروس)( 

۳۹



:هلوق٩”سيقلا

ةذللاداوجبكراملينأك

لقاملويورلاقزلاًابسأملو
لافجادعبةركيركيليخل

ثيحواداوجبكراملينأكهلوقىلعنطبتاملوهلوقفطعثيح

فطعينأهيفةبسانملااولعجوقزلاءابساىلعيليخللقأملوهلوقفطع

ملوهلوقىلعنطبتاملوهلوقوبكرأملينأكىلعيليخللقاملوهلوق
:اذكههبیکرتنوکيفقزلاًابسا

لقأملواداوجبكرأملينأك
لافجادعبةركيركىليخل

ةذلليورلاقزلاايساملو

ذعمويهلوقلةمايقلاموييفةرظنلاكلتتديقةيالانالف:اثلاث(امأو)

فقوملايفاهتوبثيفاوفلتخاوةنجلايفةيؤرلااوتبثادقةيرعشالاءالؤهو

يفةيؤرلاتوبثىلعةيآلايفليلدالفهولاقامةيالاىنعمنأميلستىلعف
.ةنجلا

ينامي«برعلاءارعشرهشأرارملالكاينبنميدنكلاثراحلانبرجحنبسيقلاؤرماوه(۱)

دسأكلمهوبأناكوءهمسايفنوخرؤملافلتخاوءهبقلبرهتشا١۳٠وحندجنبهدلوملصألا

وهليوببشيلعجومالغوهوهلاقفرعشلاللهملاهنقلفرعاشلاللهملاتخأهمأونافطغو
تومرضحب٤نومد٠وىلاهدعبافهتنیملفهتریسنعهاهنفهابأكلذغلبفبرعلاكيلاعصرشاعیو

بارشللسلاجوهوكلذهغلبفهولتقوهباىلعدسأونبراثهتبیغيفوسهتریشعوهئابانطوم

رمخمويلاًادغركسالومويلاوحصالًاريبكهمدينلمحوًاريغصينعيضيأهللامحر:لاقف
.هق۰ماعةرقنأبتام.دساينبنمهيبألراثىتحلزيملفهدغنمضهنورمأدغو

۳۷.



ءالؤهوةرظانلايههوجولانأبحيرصتلاةيآلايفف:اعبار(امأو)
هنا(لاقيال)اضيااهبمهلقلعتالفراصبالابىريهناباولاقةيرعشالا
وأهئزجىلعلكلاقالطابابنمراصبالاىلعهوجولاظفلقلطا

الزاجمكلذنا(لوقنانال)هرواجمىلعوأهيفلاحلاىلعلولحملا

نمعنامةراضتلابهوجولافصوف(اضيأو)-ةنيرقالوةنيرقبالاحصي
.كلذبراصبالافصوتالذاراصبألاىلعاهقالطا

امفالخبةيآلااورسفدقنيعباتلاوةباحصلانالف:اسماخ(امأو)

نبديعسنعيعبسلاقحسايبانعشمعالاىورةيرعشالاءالوههرسف

هوجو»یلاعتهلوقنعهلاسفسابعنبایتاقرزالانبعفانناريبج
رانلالهأىلارظنيالوهلوقكوهلاقف6ةرظاناهبرىلاةرضانذعموي
هنوريالمهلهتمارکوهباوملنیرظتنمهيلانورظنيةنحلالهاوهمحرب

جرخهنأهنعهللايضر:سابعنبانعكاحضلانعربيوج(ىورو)
هسأرقوفهدياعفارءامسلاىلااصخاشهبروعديلجربوهاذافمويتاذ

وهوءقالطالاىلعمهملعأناكيعباتهللادبعوبأ«يفوكلاءالولابيدسألاريبجنبديعسوه(۱)

نياوسابعنيهللادبعنعملعلاذخأدسأينبنمثراحلانبةبلاوينبيلاومنملصألايشبح

.ه٩۹ماعطساوبجاجحلاهلتف.رمع

ةيلحو١٠:؛بيذهتلابيذهتو١٦:۱۷۸دعسنباتاقبطو١:٢٠۲نايعالاتايفوعجار

4٤:۲۷۲ءايلوألا

لهأنم ةقرازألاسأرفشاروبأيرورحلايلئاولايركبلايفنحلاسيقنبقرزألانبعفانوه(۲)

اربتفةعامجهنعفلختفجورخلادارأءةلئسأهلوسابعنبهللادبعهرمألوأيفبحصءةرصبلا

ه٥٦ماعزاوهالانمةبرقمىلعبالودمويلتقمهتم
نادلبلامجعمو۷:١٠يربطلاو٠يبهذللنازيملاناسلعجار

٢۲مقرةيأةمايقلاةروس(۳)
١٠٠مقرةيآماعنألاةروس(٤)

۳۷۱



كرصبظفحاوىرسيلاكديدشوىنميلاكعبصابعداسابعنبالاقف

رخالايفالو:لجرلالاقفهلانتنلوهلانتنلوهارتنلكنافكديففكاو

ذئمويهوجو»لجوزعهللالوقيفامفلاقةرخألايفالومعن:لاق
هکردتال»لوقیسيلآ:سابعنبالاقف«ةرظاناهبرىلاةرضان

قارشالاوهوةمايقلامويمههوجورضنتهللاءايلوأنا:لاقمث«راصبالا

دعبةنجلامهلوخديفمهلنذأيىتمنورظتنيهانعممهبرىلانورظنيمث
نأنظت»ةحلاكينعي«ةرسابذئمويهوجو»لاقمثباسحلانمغارفلا

اهبرىلاكلذكباذعلادعبباذعلانوعقوتيلاق٠(ةرقافاهبلعفي

.ةماركلادعبةماركلاوباوثلادعبباوثلاةنجلالهأرظتنيةرظان

:یلاعتهلوقنعسابعنبانعحلاصيبآنعيبلكلا(ىورو)
الوباوثلانميتايامرظتننلاق«ةرظاناهبرىلاةرضانذئمويهوجو٠
ايندلايفدحأهارياللاقهنانسحلانعورمع(ىورو)دحاهللاىري

هوجو»هلوقيفبيسملانبديعسنعىيحي(یورو)ةرخالايفالو

باوثرظتنتينعيميعنلانمةرضان:لاق«ةرظاناهبرىلاةرضانذئموي

.دحاهللایریالواهبر

ةرظاناهبرباوثىلاهانعم:لاقهنابلاطيآنبيلعنع(يورو)
كلذملسنالانلقىلابىدعيالفراظتنالاىنعمبرظنلاناكاذا(اولاق)

٢۲٢۲مقرةياةمايقلاةروس(۱)
دحأو؛نيعباتلاديسدمحموبأيشرقلايموزخملابهويبأنبنزحنببيسملانيديعسوه(۲)

ةراجتلاىلعشيعيناكوءعرولاودهزلاوهقفلاوثيدحلانيبعمجهةنيدملابةعبسلاءاهقفلا
امهنعهللايضر هتيضقأوباطخلانبرمعماكحألسانلاظفحأناكوياطعذخايال«تيزلاب
ھه8٤ماعةنيدملابيفوترمعةيواريمسىتح

ءايلوألاةيلحو۲٤ةوفصلاةفصو۱تايفولاو٥:۸۸دعسنباتاقبطعجار

۱۲

1



:رعاشلالاقو ةرسيمىلاةرظنف»:ىلاعتلاقدقف

امعنيتتدزكنودرحبلاو

(ملسنالانلق)ةيؤرلاىنعمبالإنوكيالفهجولابنرقاذاف(اولاق)
ىنعمبوهواعمىلاوهجولابانورقمبرعلامالكيفرظنلادرودقفكلذ
:٩ناسحلوقكلذنمراظتنالا

تارظانردبمويهوجو

:)۳(۸لالوقو

ىوهلاىلعزاجحلاليلاهبهوجو
هرظانفراعملانكركلمىلا

۲۸۰مقرةياةرقبلاةروس(١)

هليبنلارعاش:يباحصلاديلولاوبأيراصنألايجرزخلارذنملانبتباثنبناسحوه(1)

يفاهلثموةيلهاجلايفةنسنيتسشاعمالسإلاوةيلهاجلااوكردأنيذلانيمرضخملادحأو
ه٤٥ماعهتافولبقيمعوةنيدملاناكسنمناكوالسلا

صيصتتلادهاعمو٤:١۲٠ركاسعنباو١:٢۳۲ةباصإلاو۲:٢٤٠۲بيذهتلابيذهتعجار

١:١۱۱يدادغبلاةنازخو۱١۹

قرصبلالهأنمرعاشبيطخ؛ثيعبلابفورعملا«؛يميمتلاديزوبأ«كلاخنبرشبنبشادخوه(۳)

نيعبرأوحنتمادةاجاهمريرجنيبوهنيبتناكقانقلاذأاذِإميمتينببطخأظحاجلاهيفلاق

ةرصبلابيفوت.هبايجاهتاملثمبمالسإالوةيلهاجيفبرعلايفنارعاشجاهتيملوةنس
.ه١۱۳ماع

ءارعشلاتاقبطو٤:۷۳٠بيرألاداشرإو١۹٠ءارعشلاورعشلاو١:۹۹٠نيبتلاونايبلاعجار

١۱۲

۳Y۳



ىنسحلااونسحانيذلل»ىلاعتهلوق(اهنمو)هفورعمل”ةرظتنميأ
ههجوىلارظنلايهةدايزلاوةنجلايهىنسحلاف(اولاق)٩”(ةدايزو

.ميركلا

الءيشلاىلعةدايزلانارهاظلافليلدالبرهاظلافالخاذه(انلق)

بوثةدايزبةدايزومهردفلأيدنعرسفيالاذلوهسنجنمالانوكت

ىلاعتهللاةيؤروهيلعديزملانملقاةدايزلانارهاظلاف(اضيأو)الثم
ملولهللاوامأ:يعفاشلالاقاذلواماقمالعاوةنجلانمربكامهمعزب

لقن«ايندلايفهدبعاملداعيملايفهبریریهنابسیردانبدمحمنقيب

اورسفنوعياتلاوةباحصلافاضيأو.ةرهوجلايشاوحيفيروجابلاهنعكلذ
ريرج(ىور)ىلاعتهللاىلعنوئرجتملاءالّوههرسفامريغبةدايزلاكلت

هلوقيفبلاطيبانبيلعنعمكحلانعروصنمنعدمصلادبعنع

ةعبرااهللولنمةفرغةدايزلا«ةدايزوىنسحلااونسحانيذلل»ىلاعت
يبانعيبلكلانععيبرنبديزي(یورو)ةدايزيهةفرغلاوباوبأ

نا«هناحبسقحلالوقةيؤرلاىنعمريغديفيوهوىلابايدعتميتأيرظنلانأىلعةعطاقلاةلدألانم(١)
الوهللامهملكيالوةرخآلايفمهلقالخالكعلوأًاليلقًانمثمهنامياوهللادعبنورتشينيذلا

هلوقبدارملانوكينألوقعملانمسيلذا«ميلأباذعمهلومهيكزيالوةمايقلامويمهيلارظني
:رعاشلالوقهنموبرعلارعشيفكلذدرودقومهاريال«مهيلإرظنيالو

لالهلاعولطىلاجيجحلارظنهلاجسنورظنيقلئالخلالك

ىلاةرضانذئمويهوجو٠ةمايقلاةيىنعميفءاجدقوهمالكهللامالكهبرسفيامريخنأىلع

لاقامك قايسلانأىلع٠ةرشبتسمةكحاضةرسفمذئمويهوجو٠سبعةيا«ةرظاناهبر
ةرضانذئمويهوجو»هلوقنألةيؤرلاىنعمبمظنلاريسفتهعمعنتميهللاهمحرفنصملامامالا

اهبرىلا»هلوقكلذكو«ةرسابذئمويهوجوو#هلوقبلباقم نسحلايهوةراضنلانم
ةلباقمهذهةراضنفاهروهظراقفعطقيارمأيأ«ةرقافاهبلعفينأنظت٠هلوقبلباقم«ةرظان
اهتيؤراهبرلاهرظننمدارملاناكولوباذعللكلتعقوتيلباقمةمحرللهذهراظتناوكلتروسب

0(يتفملاةحامس).مهريغنعةيؤرلاعانتماديفتةلباقملاةيآلانوكتنأهنممزلهل
٢۲مقرةياسنويةروس)۲( 

A:



لوقيهللاناعستلاةدايزلاوةنسحلابةنسحلا:لاقسابعنبانعحلاص

يبأنبسوباقنعريرج(یورو)اهلاثمأرشعهلفةنسحلابءاجنم
(یورو)اهلاثمارشعبةنسحلاةدايزلا:لاقةمقلعنعهيبانعنايبظ

یلیليبانع”نمحرلادبعنعتباثنبىيحينعدمحمنبةملسم
(اهتمو)هبمهفحتيوهلضفنمهللامهديزياملمهراظتنا(ةدايزلالاق)
.تايالانماهوحنو«مهبروقالممهنأنونظينيذلا»ىلاعتهلوق

قالطانالكلذملسنال(انلق)هلمهتيؤروهمهبرءاقلف(اولاق)

دريملهنالوليلدالوليلدبالاحصيالزاجمةيؤرلاسفنىلعءاقللا
ىتلاةيؤرلاماقمفالخبوهفليوهتلاوفيوختلاماقمىفالاءاقللاركذ

اهيأاي»ىلاعتلاقيصاعلاوعئاطلاءاقللاماقميفكرتشاهنالوءاهنومعزت

مهبقعاف»لاقوةيالا”«هيقالمفاحدككبرىلاحداکكناناسنالا

ةيؤرلايفيصاعلاوعئاطلاكارتشامزليف”«هنوقليمويىلامهبولقيفاقافن

ثبعلابءاقللاريسفتمزليفنينمؤمللاهتيصوصخنومعزتمتناوىلاعتهل
نعباتكلانايتانافكلذىلعةلادنئارقلاوهديعووهدعوءاقلهيفنال

.ثعبلادعبالانوكيالرهظلاءارونمولامشلانعونيميلا

اولاق)3نوبوجحملذئمويمهبرنعمهنإالك(یلاعتهلوق)اهنمو)

ضاق:يفوكلايراصتنألالالبنبا«دواد:ليقو»راسيىليليبأنبنمحرلادبعنبدمحموه(۱)
ةنس۳۳رمتساوسابعلايتبلمثءةيمأينلةفوكلابمكحلاوءاضقلايلوءيأرلاباحصأنمهيقف
ه١٤۱ماعةفوكلابتامهريغوةفينحيبأمامالاعمرابخأهل

يفاولاو١:٢٥٤نايعالاتايفوو۳:۸۷لادتعالانازيمو۹:۱٠۳بيذهتلابيذهتعجار

ھه١٤۱ةنسهتافوهيفو۳:٢۲۲تايفولاب

1٦٤مقرةيأةرقبلاةروس(۲)

١مقرةيآقاقشنالاةروس(۳)
۷۷مقرةياةبوتلاةروس(٤)

١٠مقرةيانيففطملاةروس(٥)

۳Yo



نونمؤملاريملولو«هوأریتحهئایلوالیلجتهوريملفهءادعأبجحامل

.باجحلابنورفاكلاريعيملمهبر

توبثيففلتخادقوةفلاخملاموهفمبلالدتسااذه(انلق)

ىلعهبلالدتسالاحصيفيكفتاينظلاتايلمعلاىلعهبلالدتسالا

نمهيلااوراشأامبباجحلاريسفتانملسولاذهتايعطقلاتايداقتعالا

ىلاعتهللانوكينأهمازلتسالكلذبهريسفتعنمننحنويسحلاباجحلا

نأانلوكلذنعهللاىلاعتيسحلاباجحلاكلذءارويهةهجويف

.هتنجيههنعبوجحملاويسحباجحلانألوقن

ةيالايفةلالدال(انلق)©«نورظنيكئارألاىلع»١ىلاعتهلوقاهنمو

هللادعأامىلارظنلابرسفيفاهيفروظنملاركذمدعلىلاعتهللاةيؤرىلع

تیاراذاو»یلاعتهلوقهيلادشراامکهتمحررقتسميفباوثلانممهل

هللالوسرنعاوورمهنأ(اهنمو)ةيآلا«اريبكاكلمواميعنتيأرمث
(انلق)“”«ردبلاةليلرمقلانورتامکمكبرنورتس١هصنامةع

.هوجونملطابةيؤرلاتوبثىلعهبلالدتسالا

۲۳مقرةيأنيففطملاةروس(١)
.٠۲مقرةياناسنألاةروس(۲)

ةيؤرلاليوأتبالااهنيبعمجلانكميالوضقانتلالكةضقانتمىلاعتهللاةيؤريفةدراولاتاياورلا(۳)
اليذلاهابتشالانمريثكهظفليفةيؤرلابنيلئاقلادامتعاهيلعزكرتييذلاثيدحلافملعلاىنعمب
دقثيدحلاوملعلاىنعمبةيؤرلالعجىلايدويليوأتلانمبرضبالإهنعباجينأنكمي
يبأنعهظفلوامهنعهللايضرديعسيبأوةريرهيبأنع ةفلتخمظافلأب ناخيشلاهجرخأ
نعباهشنبانعيباانڻدحميهاربانببوقعيانثدحبرحنبريهزينثدحملسمدنعةريره

یرنلههللالوسرایلَمهللالوسرلاولاقاساناناهربخأةريرهابأنايثيللاديزينبءاطع

ايالاولاق٠ردبلاةليلرمقلاةيؤريفنوراضتله٠لَمهللالوسرلاقفةمايقلامويانبر

مکناف»لاقهللالوسرایالاولاق«باحساهنودسیلسمشلايفنوراضتله»لاقهللالوسر

دبعيناكنمعبتيفهعبتيلفًائيشدبعيناكنملوقيفةمايقلامويسانلاهللاعمجيلذكهنورت
=ىقبتوتيغاوطلاتيغاوطلادبعيناكنمعبتيورمقلارمقلادبعيناكنممعبتيوسمشلاسمشلا

٦۳۷



نمالضفهبلمعلابوجويففلتخاداحاربخهنا:(اهدحأ)
ربخنأموقلاءالؤهحرصدقوةيملعلاتادابعلانمدئاقعلاو«ملعلاهتدافا

.داقتعالاهبتبثيالداحالا

انآلوقيفنوفرعييتلاهتروصريغةروصيفىلاعتوكرابتهللامهيتأيفاهوقفانماهيفةمألاهذهك

يفىلاعتهللامهيتأيفهانفرعانبرءاجاذافانبرانيتأيىتحانناکماذهكنمللابذوعننولوقيفمكبر

ثيدحلاةياوريفءاجامخلاهوعبتيفانبرتنأنولوقيفمكبرانألوقيفنوفرعييتلاهتروص

:رومأةيؤرلاىلعثيدحلابنيلدتسملامزليوةليوطلا
ثودحلاتامسنمةمسالإرّيغتلااموىرخأىلاةروصنمريغتتةيلعلاتاذلانوكتنأ١

.اريبكاولعكلذنعهللاىلاعت
نوفرعيفيكفالاونيقفانملانماهيفنَمِبةمألاهذهلايندلايفًايئرمهناحبسنوكينأ۲

فقاومنمفقوملوأفقوملاكلذنافهنمهللاباوذاعتساواوركنأاهريغمهءاجاذاىتحهتروص

مهنأينعياذهوفقوملاكلذلبقهوأرمهنأىلعليلدةحيحصلاهتروصلنيئارلاةفرعموةمايقلا

ناكمالىلاعتهتيؤرمدتمزلتستالةحيحصلاهتروصبمهتفرعمنأضعبلاىوعدوايندلايفهوأر

:يتأيامبةعوفدمهلةَهللالوسرفصونموهسفنلهفصونمهوفرعينأ

مالسلاوةالصلالضفأهيلعلوسرلافصونموهسفنلهفصونمهتروصةفرعميعمناأ
تلديتلاثيداحألاوتايالانايبعماهليختيامكةموعزملاةروصلاهذهةيفيكنايبببلاطمهل

.اهيلع
ةيؤرلاهذهناحيرصتلااهيفءاجدقفىعدملااذهلطبتثيدحللديعسيبةياورناسپب

رجافوربنمهللاديعيناكنمالإقيملاذاىتح٠ملسمدنعاهيفءاجامصنواهريغبةقوبسم
امنامهنىلعليلدوهو«اهيفهوأريتلانمةروصىندأيفىلاعتوهناحبسنيملاعلابرمهاتأ
.ةقباسةيؤربهتروصاوفرع

لضفأهيلعلوسرلافصووأهيلعوهامفالخبهدابعلهسفنفصوولهناحبسهللاناسج

ىلاعتهلوسرمالكوهللامالكيفبذكلادوجومزلهبفصتموهامفالخبهبرمالسلاوةالصلا
.هلوسرلاشاحوكلذنعهللا

يفةدايزةنجلالوخددعبنوكتامناةيؤرلانأىلعلدتنيحيحصلايفبيهصةياورنأىلع

.بيهصثيدحٌصنوفقوملايفاهعوقولفانمكلذوباوثلا
ضيبتملأنولوقيفمكديزأايشنوديرتىلاعتوكرابتهللالوقيةنجلاةنجلالهألخداذا»

مهيلابحأايشاوطعأامفباجحلافشكيفلاقسرانلانمانّجنتوةنجلاانلخدتملأانهوجو
ىلعةيؤرلاظفلءاقباعمتاياورلاهذهنيبعمجلانكميفيكف«لجوزعمهبرىلارظنلانم
=.يقيقحلااهانعم

۳YY



هكردتال»›باتكلاصنلضراعمثيدحلااذهنأ(اهيناثو)
.ةيالا«راصبالا

نيلدتسملامزليفردبلاةليلرمقلابىلاعتبرلاهيبشتهيفنأ(اهثلاثو)

.هنالطب

مزليىتحيئرملابيئرملاالةيؤرلابةيؤرلاهيبشتثيدحلايف(اولاق)
.مترکذام

نافاضيأضحملاهيبشتلاردبلاةيؤربىلاعتهتيؤرهيبشتىفو(انلق)

متررفيتلاةيؤرلامزاولنمامهوحنوةلباقملاوةهجللةمزلتسمردبلاةيؤر

مهداقتعالنينمْوملايفاهنورصحياهيدقتعمنأعمةيؤرلايفنيقفانملاونينمْؤملاكارتشا_۲=
يفمهلةدايزنينمّؤملاهبٌصتخيهللانمميظعماركااهنأواهسفنةنجلانمةمعنمظعأاهنأ
.باوثلا

هلوقيفحيرصكلذوسنودقتعيامفالخب ةحضاوةيفيكبنوكتىلاعتهتيؤرنا٤

كلذديإيوةرهاضةيفيكبنانيريرمقلاوسمشلاورمقلاوسمشلانورتامكينعي«هنورتكلذكه

هتروصيفمهبرمهيتأيفددعبنمهلوقو«نوفرعييتلاهتروصريغةروصيفمهبرمهيتأيف»هلوق

يعذيفيكفةيفيكبةيؤرلانايفحضاونيتموعزملاهيتروصنيباممهزييمتناف«نوفرعييتلا
.فیکالبهنوريامنااذهدعبعدم

نافةجحايبضهنتالاهنأتملعةيؤرلاثيداحأتاياوريفتاضقانتلاهذهتلمأتاذاواذه

الونيقيلاتارمثيهيتلاتايداقتعالابفيكفتايلمعلايفهتيجحطقستةياورلايفضقانتلا

هتافصبنينمْؤملاةفرعمدادزتنأبملعلابثيداحألايفةيؤرلاليوأتبالاضقانتلااذهنمصانم

ثيداحالانمةنسلانيواوديفدحناننأىلعماظعلاهتايانمهنودهاشياملةمايقلامويهناحبس

يفءاجامكلذنمومهسفنأةيؤرلاودقتعماهاوردقوىلاعتهتاذةيؤرةلاحتسابيضقيامك

نعةداتقنعميهاربانبديزينععيک۾انڻدحةبيشيبآنبركبويآانثدحلاقملمحيحص

ینآروندلاقكبرتیأرلهیهلالوسرتلأسناقرذيبآنعقيفشنبهللادبع
ةيؤرىلاعتهللاتاذىلععقتنأمالسلاوةالصلالضفأهيلعلوسرلانمداعبتسااذهيفف«هارأ

ةلادكشلالبقتالثيداحأهللاهمحرعيبرلامامالادنسميفوةيؤرلابلوقللراكنتساورصبمنم
.(يتفملاةحامس).ههيزنتلقيفوتلاىلعهللدمحلافىلاعتهتيؤرةلاحتساىلعةحيرصةلالد

۳Y۸

 



امإو‹رهاظلاوهوعوضومامإثيدحلاف«؛كلذنعىلاعتهتيؤريفاهنم
هللادمحبطقسفكلذوحنواةمحرلارقتسمواباوثلاةيؤربلوأتم

ناكلطابلانالطابلاقهزوقحلاءاجلقو»هباوقلعتامعيمج
.٠(اقوهز

نمفمهفصنمهبحرصفتاقلعتلاهذهطوقسمهوققحمىأردقلو

يفدنسلاديسلاو«فقاوملايفةلملادضعقلعتلاكلذطوقسبحرص

الرهاوظلاهذهلاثمأنأ(كيلعىفخيالتناو):الاقثيحهحرش

اهيلعليوعتللرهاوظلاهذهحلصتالذئنيحو)ادجةفيعضانونظالاديفت

امبىفكوامهمالكصناذهنيقيلااهيفبلطييتلا(ةيملعلالئاسملايف

(ملعا)اهتلاحتساوةيؤرلايفنىلعةعطاقلانيهاربلانمهدرونسامىلا

عنملاماقمبانيفتكالاهتلاحتساوةيؤرلايفنىلعطقاليلدركذنملولانأ

يقبفهبقلعتامطوقستفرعدقو‹ليلدلااهتبثمىلعواهمدعلصالانال

اهيفنىلعهبلدتسنامضعبكعمسننانمدبالنكلهلصأىلعيفنلا

.دصاقمةثالثكاهفليلدىلالیلدمضبسابالذاءاهتلاحتساو

.لقعلاقيرطباهتلاحتسانايبيف(لوألا)

.لقنلاةقيرطباهيفننايبيف(يناثلا)
.اهبلئاقلامكحنايبيف(ثلاثلا)

ےہ

.۸۱مقرةيايارسالاةروس(۱)

۳۷۹



هکردتالرباتكلاصنلضراعمثيدحلااذهنُأ(اهيناثو)

.ةيالا)راصبالا

نيلدتسملامزليفردبلاةليلرمقلابىلاعتبرلاهيبشتهيفنأ(اهثلاثو)

يفءافخالو؛ةصوصخمةهجيفارينماريدتسمردبلاكمهبرنوكينأهب

.هنالطب

مزليىتحيئرملابيئرملاالةيؤرلابةيؤرلاهيبشتثيدحلايف(اولاق)

.مترکذام

نافاضيأضحملاهيبشتلاردبلاةيؤربىلاعتهتيؤرهيبشتيفو(انلق)

متررفيتلاةيؤرلامزاولنمامهوحنوةلباقملاوةهجللةمزلتسمردبلاةيؤر

مهداقتعالنينمؤملايفاهنورصحياهيدقتعمنأعمةيؤرلايفنيقفانملاونينمؤملاكارتشا_۳_—

يفمهلةدايزنينمّوملاهبٌصتخيهللانمميظعماركااهنأواهسفنةنجلانمةمعنمظعأاهنأ

.باولثلا

ىوہںللدذ4لهدمتددطاهسنکتااعته٤لا هلوقيفحيرصكلذو نودقتعيامفالخبسةحضاوةيفيكبوجتیلاعتهتیؤرن٤

كلدديأيوةرهاظةيفيكبنانيريرمقلاوسمشلاورمقلاوسمشلانورتامكينعي«هنورتكلذك٠

هتروصيفمهبرمهيتأيف»دعبنمهلوقو«نوفرعييتلاهتروصريغةروصيفمهبرمهيتايف٠#هلوق

يعديفيكفةيفيكبةيؤرلانايفحضاونيتموعزملاهيتروصنيباممهزييمتناف«نوفرعييتلا
.فیکالبهنوريامنااذهدعب۶دم

\

نافةجحاهبضهنتالاهنأتملعةيؤرل!ثيداحأتاياوريفتاضقانتلاهذهتلماتاذاواذه

الونيقيلاتارمثيهيتلاتايداقتعالابفيكفتايلمعلايفهتيجحطقستةياورلايفضقاتتلا

هتافصبنينمْؤملاةفرعمدادرتنأبملعلابثيداحألايفةيؤرلاليوأتبالاضقانتلااذهنمصانم

ثيداحأالانمةنسلايواوديفدحنانناىلعماظعلاهتايانمهنودهاشياملةمايقلامويهناحبس

يفءاجامكلذمومهسفنأةيؤرلاودقتعماهاوردقوىلاعتهتاذةيؤرةلاحتسابيضقيامك

نعةداتفعمیهاربانبديزينععیکمانثدحهبيشيباګارکبوباانٹدحلاقملسمحیحص

ینآرون٥لاقكبرتيأرلههرمهللالوسرتلاسلاقرذيبانعقيقشنبهللادبع

ةيؤرىلاعتهللاتاذىلععقتنأمالسلاوةالصلالضفأهيلعلوسرلانمداعبتسااذهيفف«ءارأ

ةلادكشلالبقتالثيداحأهللاهمحرعيبرلامامالادنسميفوةيؤرلابلوقللراكنتساورصبمنم

0(يتفملاةحامس).ههيزنتلقيفوتلاىلعهللدمحلافىلاعتهنيؤرةلاحتساىلعةحيرصةلالد

۳Y۸



امإو‹رهاظلاوهوعوضومامإثيدحلافكلذنعىلاعتهتيؤريفاهتم
هللادمحبطقسفكلذوحنواةمحرلارقتسمواباوثلاةيؤربلوأتم

ناكلطابلانالطابلاقهزوقحلاِءاجلقو»هباوقلعتامعيمج
.(اقوه

نمفمهفصنمهبحرصفتاقلعتلاهذهطوقسمهوققحمىأردقلو

يفدنسلاديسلاو«فقاوملايفةلملادضعقلعتلاكلذطوقسبحرص

الرهاوظلاهذهلاثمأنأ(كيلعىفخيالتناو):الاقثيحهحرش
اهيلعليوعتللرهاوظلاهذهحلصتالذعنيحو)ادجةفيعضانونظالاديفت
امبىفكوامهمالكصناذهنيقيلااهيفبلطييتلا(ةيملعلالئاسملايف
عجرافهيلعاولوعامنالطبتفرعناو‹؛حيرصلاقحلابحيرصتلانمهيف

(ملعا)اهتلاحتساوةيؤرلايفنىلعةعطاقلانيهاربلانمهدرونسامىلا

عنملاماقمبانيفتكالاهتلاحتساوةيؤرلايفنىلعطقاليلدركذنملولانأ

يقبفهبقلعتامطوقستفرعدقو‹ليلدلااهتبثمىلعواهمدعلصالانال

اهيفنىلعهبلدتسنامضعبكعمسننانمدبالنكلهلصأىلعيفنلا

.دصاقمةثالثكاهفليلدىلاليلدمضبسابالذاءاهتلاحتساو

.لقعلاقيرطباهتلاحتسانايبيف(لوالا)

.لقنلاةقيرطباهيفننايبيف(يناثلا)

.اهبلئاقلامكحنايبيف(ثلاثلا)

.۸۱مقرةياىارسالاةروس(۱)

۳۷۹



لوالادصقملا

(القعاهتلاحتسانايبيفر

لاحملانميرابلاةيؤرور
(لاحلكبمكحایرخاوايند

ازيمتلااهمزالنمنالر

°(ازيحتلاوضيعبتلاوفيكلاو
رظنيذلالباقتةهجيف)

(روسلاهبىيتااموهذهف

راصبالاهكردتاللوقنم)
(راصبالاىيفتنافينارتنلو

)حدهممدلالاهباملاوز

(ميتشولذبهزعليدبت

طئارشعستةيؤرللنأملعا(خلالاحملانميرابلاةيؤروهلوق)
هروضحعمةيؤرلازئاجءيشلانوك:يناثلاوءةساحلاةمالس:لوالا

يفهنوكوأتاهجلانمةهجيفةرصابللهتلباقم:ثلاثلاوءةساحلل
نافرغصلاةياغمدع:عبارلاوةارملابيئرملايفامكةلباقملامكح

ناكملاریدشتو‹ناكملاوه:زيحلاوهيفهنابزيحلاىلiرهوجلادهبسلعةرابعوه:زيحتلا)۱(

ريخلاونهوجلاوه:زيحتملانألناكملاوهلقتملوناكملايفهنوكناكملاريدقتبدارملاو

.هنعهلكاكفناالرهوجلاسفنمزاولنم

۳۸



نابةفاطللاةياغمدع:سماخلاوءاعطقرصبلاهکرديالادجريغصلا

ةياغمدع:سداسلاوءافيعضناكناوةلمجلايفنولاذيأافيثكنوكي
ةياغمدع:عباسلاوءاهفعضوةرصابلاةوقبسحبفلتخموهودعبلا

:نماثلاو‹ةيلكلابهكاردالطبرصبلاحطسبقصتلااذارصبملانافبرقلا

نأ:عساتلاءامهنيبطسوتملانولملامسجلاوهولئاحلاباجحلامدع
.ديسلاودضعلانمىهتنا.هريغبوأهتاذباعيضمنوكي

هللاىلعاهتلاحتساهللدمحلاوكلرهظطئارشلاهذه(تفرعاذاو)

.ضرعالومسجبسيلىلاعتهللاومسجيفالالقعتالاهنالىلاعت

ةيؤراهيلعلمحتالودهاشلاةيؤريفيهامناطئارشلاهذه(اولاق)
هللامهبطاخيملوانركذامالاةيؤرلانمبرعلالقعتمل(انلق)بئاغلا
تافصلايفدهاشلاىلعبئاغلامتسقدقف(اضيأو)نولقعيامبالا
مكلابامفاهرخاىلاةردقبرداقوملعبماعىلاعتهنا:متلقثيحةيتاذلا

؟انهاهمكلصامتکرت

ءالقعلانمريثكفالتخأالمتتالالقعاهتلاحتساىوعد(ليقناف)

.هعوقوزاوجىلعلدءالقعلاهعوقويففلتخااموهعوقويف

ددعتاوعدادقولوقعلهأةيلهاجلابرعلانافكلذملسنال(انلق)

ايندهلوق)؟..اهددعتزاوجىلعالیلدكلذمهؤاعدانوكيأةهلالا
امهونيتلعماقمةمئاقلاثيناتلافلأدوجولامهيفنيونتالب(ىرخاو

فنصملاحرصامناوىازجلارادولمعلارادبنيتفورعملانيرادللناملع
يفهتاحتساتوبثبةتباثاينداهتلاحتسانأعمیرخأواينداهتلاحتساب

ةعدمحملايندلايفاهمعزنمىلعدرلاباحيرصتىلوالاقيرطبةرخآلا

يشاوحيفيروجابلالاق.مهمعزيفءايلوألانمهريغلوهلوأةصاخ

یلاعتوهناحبسهبریركهنأءاملعلارثكأدنعمجارلاو:”ةرهوجلا

.6۷٠۸صديحوتلاةرهوجىلعديرملاةفحتبةامسملاةيشاحلاعجار)۱(

۳۸



نكلعهلاهعوقواهنعهللايضرةشئاعةديسلاتفندقوهريغوسابع

.يفانلاىلعمدقمتبثملاناةدعاقلاو«تبثمهنالسابعنبا”اهيلعمدقي

يفالتايلمعلاتاينظلايفةربتعميهامناةدعاقلاهذهو(لوقأ)

ةيؤرلاةياورواضيأتايلمعلايفاهربتعيملضعبوءتايداقتعالاتايلمعلا

:لاقةعجارملاتارمنمةرملكيفىلاعتهاريةعناكو:لاقهنع
يبنللمالسلاوةالصلاهيلعیسومعيجرتناکامناافونبامالکنمو

هنپازص
لومحموهفهبریارعهللالوسرنالاقهناامهنعهللايضرسابعنبانعیوریامحصنا)۱(

(۲)

امورارسأنملعهلوسربلقىلعهيضفيامبهئايربكوىلاعتهللالالجبةفرعملانمديزمىلع

تباثلانأهانلقامديؤيوةنينأمطقوفةنينأمطوهنيقيىلعًانيقيهديزتتاياهلفشكي

رکبوبانٹدحهّصنامملسممامالالاقدقفهبلقبهارلاقهنأملسمةياوربسحسسابعنبانع

رکبوباانٹدح«هبلقبهاردلاقسابعنبانعءاطعنعكلملادبعنعصفحانثدحةبيشيبأنب

دايزنعشمعألاانثدحعيكوانثدحجشالالاقعيكونعاعيمججشالاديعسوبأوةبيشيبأنب

ةلزنهاردقلوىأرامداٌوفلابذكام٠لاقسابعنبانعةيلاغلايبأنعةمهجيبأنيصحلانب

نبانعةياورمثتناكاذاوةيبلقةيؤرلانأيفحضاوكلذو«نيترمهداوفبهار٠لاق٤یرخأ

نابهيلعهللاناوضرلوقيفيكودييقتلااذهىلعاهلمحبجوةقلطمامهنعهللايضرسابع
يفنتابثالاةمئالاانباحصأةياوريفهنعتباثلانأعمةحيرصةيؤرهبرىأركعهللالوسر

یلاعتهلوقيف الاقامهنأامهنعهللايضرةريرهيبأوةشئاعنعتبثدقواذه.اقلطمةيؤرلا
مظعألالوسرلاىلاكلذاهنعهللايضرةشئاعتعفروليربجیار« یرخأةلزنهاردقلو»

كبسحوهللاىلعةيرفلامظعأنممهايااهلعجلهبرىأرةعيبنلانألاقنمرذعتعطقوهع

نُاهباوجيففتکيملوكبرتيأرله:هنعهللايضررذيبألاوسركتتساعلوسرلانأ
مّدَقتدقو٤هارأینارون#لاقثیحاهناکماداعبتساىلعلديامبباجألببسحفةيؤرلايفني
.(يتفملاةحامس).هللدمحلاوثيدحلاركذ

هتافووةرهاقلاب٢٠۷ماعدلويراصنألايسدقلانسحلاوبأافونبدمحمنبدمحمنبيلعوه

قعنيهرعش:يواخسلالاق.رثوكلاو؛شورعلاواياصولا:اهنم:تافلؤمهله۷٠۸ماعاهب
.داحلالاىلايضفملاداحتالاب

TAY



:لوقيدشناوتارملاراونأةدهاشمرركتيلتاولصلانأشيفيع

هعجاريذاىسوملوقيفرسلاو
ەدهشيثیحهيفرونللاىلتجیل

هددریذالوسرنسحهلل

يرعشاللنيلوقىلعءايلوُأللاهعوقويففلتخاو:لاقنأىلا
هریغاهاعدانموعهلالإايندلايفتبث7ملاهناقحلافعنملاامهحجرأ
هریفکتىلامهضعببهذىتحخياشملاقابطابلاضوهفةظقيايندلايف

نعانفلؤمنوصانببحاليطابأهركذامقوفمهلو.هفورحصنبىهتنا
هوجونمهورکذامعيمجيفنىلاةراشا(لاحلکبهلوق)اهرکذ

هقحيفةليحتسملاةيؤرلاطئارشمهلانمازلااوأراملمهناكلذوةيؤرلا

ةمسجملاوةيماركلاكاهمزتلانممهنمفاهوحنوةلباقملانمىلاعت
ةساحهتيؤرلقلخيىلاعتهللانا:لاقفرخقيضمىلاىجتلانممهنمو

بهذو''ةفينحيبانعيورملوقلااذهواهبهنورينينمؤملايفةسداس
ديزييبانعاذهلقنوندبلاءازجاعيمجبةيؤرلانُىلانورخا

ذكمويهوجورهاظبهجولاعيمجباهنأىلانورخابهذو©يماطسبلا

دحأققحملادهتجملاهيقفلاةيفنحلامامإةفينحوبأ؛يفوكلاءالولابيميمتلاتباثنبنامعنلاوه(۱)

بلطيوزخلاعييناكوءةفوكلابًاشنوه٠۸ماعدلوسرافءانبأنمهلصأليقةعبرألاةمئألا

ءاضقلاىلع٠نيقارعلاريمأ ةريبهنبرمعهدارأوءاتفالاوسيردتللعطقتامثهابصيفملعلا
ماعتامنأىلاهسبحفيبأفدادغبيءاضقلاىلعكلذدعبيمابعلاروصنملاهدارأواعروعتتماف

ربكألاهقفلاةلاسرهيلإبسنته٠

ةيادبلاو۲:١٠ةرهازلاموجنلاو۲:۳١۱ناكلخنياو۱۳:۳۲۳٤۲٤دادغبخيراتعجار

.١:٢۲ةيضملارهاوجلاو4۱.۷ةياهنلاو

نباناکءةريثکرابخأهلروهشمدهازديزیابلاقیوديزيوبأ؛يُماطسبلاىسيعنبروفيطوه(۲)
هتافووءاهنمهلصأ«قارعلاوناسارخنيبةدلب٠ماطسبىلاهتبسنربكألاديزيابأهيمسييبرع

لوقيناكهنأىرينمنيقرشتسملايفوءةلفاحفيناصتبهتمجرتتدرفأدقو-«يوانملالاقءاهيف

TAY



ريغنعةئشانلاتالوقتلاهذهنمبجعلاهللايوةرظاناهبرىلاةرضان

يفةسداسةساحناسناللقلخيهللانأىلعليلدنملهالأ؟؟ةهبش

وأةيؤرلاكاردالةحلاصندبلاءازجأنأىلعليلدنملهو؟..ةرخأآلا

تاداعلاقرخلحمةرخالا(اولاق)؟..اضيأكلذلحلاصهلكهجولا

.ةعساوةردقلاو

كلتدحاروكذملااذهنأىلعاليلدملهفكلذانملس(انلق)
نمرصبلاهكرديامندبلاءازجأعيمجكاردانأملسنالاناعمقراوخلا
ليحتسملانميئرملاندبلاكاردانافءاهقرخلقعلازوجييتلاةداعلا

كاردالاذئنيحنوكيفارصبهلكلوحيندبلانألاقينأالامهللاءالقع

يفلوقلااذكورخاقلخىلالوحتدقندبلانأل«ندبلابالرصبلاب
.”«اثيدحنوهقفينوداكيالموقلاءالؤهلامفهجولا

ةيؤرلامزاولنميأرظانللنيبتلايأ(ازيمتلاامزالنمنالهلوق)
مزاللااذههيلعليحتسيىلاعتهللاوهصخشتويئارلليئرملانيبت
ةيؤرلامزاولنمويأ(فيكلاوهلوق)موزلملاليحتسيمزاللاةلاحتسابو
ءيشلالاحنعةرابعيهيتلاةيوغللاةيفيكلاىنعمبانهوهوفيكلا

.ةيماطسبلاوُةيروفيطلابهعابتأفرعيوءانفلابهذمبلئاقلوأناکامبرهنو؛توجولاةدحوب

رھ١ماعيفوت

۱١:۸۱٤لادتعالانازيمو۱نايعألاتايفوو۷٦٢٤۷ةيفوصلاتاقبطعجار

.۷۸مقرةيأياسنلاةروس(۱)

سانجألارثاسنمسنجلااذهزيميملكتملانأىنعمىلعءابلاحتفبزيمملاىنعميردصم:زييمتلا(1)
.هدارمريغنمملكتملادارمزيميمسالااذهنأىنعمىلعءايلارسكبوأماهبالاعقوتيتلاو

تاطلتخملايفو٠بيطلانمثيبخلاهللازيميل٠:يلاعتهلوقلثمتاهبتشملايفزييمتلاو

.0نومرجملااهيأمويلااوزاتماو»:وحت

۳A



هلاحفرعءيشلاىأرنمنالماقملااذهبةقئاللايهاهنالهتافصو
.نيتيئرملاهتافصو

ءازجأمعيمجىلععقينأامإةرصابلاعاعشناليئرملاضيعبتةيؤرلا
نأاماوءةلاحمالضعبتمهبطيحاامنالةرورضهضيعبتحصيفيئرملا

ذئنيحهضعبتحصفهضعبوهيئرملاءزجلاكلذوهتمءزجىلععقي
هسفنلزيحلاذختااذاحتفلابزيحتردصمةهجيف(زيحتلاوهلوق)لعفلاب

دتممءيشهلغشييذلامهوتملاغارفلاوهنيملكتملادنعزيحلاو

نطابلاحطسلاوهءامكحلادنعوترفلارهوجلاكدتممريغوأمسجلاك

مزاولنمويأ”تافيرعتلايفاذكهيفلوصحلاهعبطبمسجلايضتقي

.ىلاعتهللاىلعلاحملانموهوةهجيفيئرملازيحتةيؤرلا
يتلاةيؤرلاطورشنمةلباقملاوههجاوتيأ(رظنيذلالباقتهلوق)

ةرخالاويداعةيؤرللةلباقملاطارتشا(اولاق)رمامكاهنودبحصتل

.تاداعلاقرخلحم

اهفرعتيتلاةيؤرلاناليرورضيلقعلبيداعهناملسنال(انلق)

‹ليلدلاهيلعفىرخاةيؤراهناىعدانمولباقملالاالقعحصتالبرعلا

نأىلعليلدلاامولوقننأانلناكيداعةلباقملاطارتشانأانملسولو

وهكلذىلعليلدلانا(ليقناف)؟ةمايقلامويقرخيامميداعلااذه

املهریغةيؤركتسيلهتيؤرنأانملعف١(ِءيشهلثمکسيل»یلاعتهلوق

.ىلاعتهقحيفليحتسملاهيبشتلانمةلباقملايفمزلي

.۸۳٢٤۸ةحفصتافيرعتلاعجار(۱)

.١٠مقرةيا«ىروشلاةروس(۲)

۳۸o



ةيؤرلةفلاخمهتيؤرنأىلعليلدالالصاةيؤرلايفنليلداذه(انلقر

رئاسوهوَءيشهلثمنوکينُامزلايئرمناکامىتمهنافطقفنيقولخملا
الامكتايئرملابههيبشتةيؤرلابهفاصتانممزليال(لاقيال)تايئرملا

صقنةيؤرلابفاصتأالانالنييواستمباسيلنيفاصتالانا(لوقنانال)

فاصتالاونيقولخملابصتخموهفهنعهيفنبىلاعتبرلاحدتمااذلو

تناكنایلاعتهبةصتخملامكتافصاهوحنوةردقلاوملعلاوةايحلاب

ةردقواملعوةايحهلثدحيناهدابعنمءاشنمىلعهنمبضافافةيتاذ

تافصنعاوزاتميلمهقحيفيتاذبسيللامكىلايقتريلاهرخاىلا

هفصودقفاعمامهيفوأنيرادلاىدحايفىريهللانألاقنمفءةيهولالا

عرشتسوةيلقعلاةلدألاهذهمهفافوأةيلقعلاةلدالايا(هذهفهلوق)
.لوقنفةيلقنلاةلدألانايبيفنآلا

٦۳۸



يناثلادصقملا

ةيلقنلاةلدألایف

«راصبالاهكردتال١ىلاعتهلوقامهادحانيتياىلعاهنمرصتقنو

يذلاويا(روسلاهبىتااموهلوق)«ينارتنل»ىلاعتهلوقیرخألاو
يدحتللةيفاكنارقلانمةصوصخمةفئاطيهوةروسعمجروسلاهبىتا
اللوقنمهلوق)ادعاصفتاياثالثىلعةلمتشمزاجعالايفاهب

ليبسىلعلوقملاىنعمبلوقلافكلذلوقمنميأ(راصبالاهكردت
.قلعتلاةقالعليلاسرالازاجملا

.نيهجولىلاعتهنعةيؤرلايفنيفحيرصةيآلاهذهنا(ملعا)

كارداليفنيهفاقلطمىلاعتهلراصبالاكاردايفنهنا(امهدحا)

.یلاعتهلرصبلک

يفنبحدمتامكاهباحدتممةيالاهذهركذىلاعتهنا(امهيناثو)

ةيؤرلاوهكاردألانابلوألاىلع(ضرتعاو)مونلاوةنسلايفنبودلولا
ةيؤرلانمصخاوهوهتاهجوهبناوجعيمجنميئرملابةطاحالابةديقملا
.معألايفنيضتقيلصحخألايفنوةقلطملا
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ةقيقحهنال”ةطاحالابةديقملاةيؤرلاوهكاردالانأملسنال(انلق)

دنع ءيشلككاردانافةيبرعلاةغللاعاضوأهيضتقتاًمعجورخةطاحالايفكاردالارصح(١)

نذألاكارداواهسيسمديلاكارداواهتيؤرنيعلاكاردافءيشلاكلذةلاحبسحب برعلا

لجروهكردادقوقاحللاكردلاناسللايففةطاحالابكلذنمءيشديقيالو.اذكهواهعامس

لاقيقوحللاكاردالاوًاضيأتاسللايفوهحرشوسوماقلايفاذهوحنوكاردالاريثككردمكارد

يفصنوهوه.اهتياريآيرصببهتکردأوهنامزتکردایتحتشعوهتکردآیتحتیشم

:رومأهدّيؤيوةيؤرلابرصبلاكارداريسفت
ناسللابحاصهيلعصنامكهنامزبةطاحالامدععمهنامزتكردألوقتبرعلانا١

.هتايحنمريخألانمزلايفالإدلويملوهونالفةايحتكردأمهدحألاقامبرلو
ةميدلكنأهنمدوصقملاسيلهباملعلاعمكرادتملابيلاوتملارطملايمستبرعلانا٢

.ميدلاقحالتدوصقملاامناواهريغبطيحتهنم

هنمدارملاسيلهنامولعملانمومهسلاهكردألاقنملوقباوصيفدحأةفلاخممدع۲
.مالكلانايذهنمدعلمهسلاهبطاحألئاقلاقولوهبمهسلاةطاحا

ىلاعتهلوقيفامكةطاحالاىنعمريغىلعةلادكاردالانمةقتشملاظافلألاءيجم٤

لهانمجوفلكةطاحاةيآلانمدارملانوكينألوقعملانمسيلذا«اهيفاوكرادااذاىتح٠

قحالتةيآلانمدارملاامناوبناوجلاوأنيبناجلانمكراشتلايضتقيلعافتلانأعمرخألابرانل
.هللابذايعلاورانلايفجاوفالا

مدعىلع«راصبالاهكردتالهىلاعتهلوقباهنعهللايضرةشئاعنيتمؤملامأجاجتحاد

لاققورسمنعامهحيحصيفناخيشلاوهدنسميفعيبرلامامالاجرخأدققهبريعيبنلاةيؤر
ةيرفلاهللاىلعمظعأدقفنهنمةدحاوبملكتنمثالثةشئاعابأايتلاقفةشئاعدنعًائكتمتنك

ًامكتمتنكولاقةيرفلاهللاىلعمظعأدقفهبرىأرةعادمحمنامعزنمتلاقنهامتلق

نيبملاقفألابهاردقلو»لجوزعهللالقيملأينيلجعتالوينيرظنانينمؤملامأايتقفتسلجف
ملليربجوهامنا٠لاقفةَّْلَعهللالوسركلذنعلأسيةمالاهذهلوأانأتلاقف٠ةلزبهاردقلء
نيبامهقلخمظعاداسءامسلانماطبهتمهتيأرنيترملانيتاهريغاهيلعقلخيتلاهنرر.صىلعهر

وهوراصبألاكرديوهوراصبألاهکردتالدلوقیهللانأعمستملوأتلاقف.ضرالاىلاءامسلا

يفنىلعكاردالايفنباهنعهللايضرةشئاعجتحتفيكفةياورلايفءاجامخلا٠ريبحلفيطللا

نضحيفتّبرتدقوناسللاودحتملاةيبرعاهنعهللايضراهناعماسهنيبقرافمثناكولةيؤرلا
تباثلافليزنتلادصاقمىلعًاليلدةيلهاجلالهألاوقأتناكاذاويحولانيعمنمتوتراوةوبنلا

اهنعهللايضرةشئاعكناكنماميسالوكلذبىلوأمهنعهللايضرةباحصلامالكنم

.(يتفملاةحامسر.ةفورعسلااهصئاصحل
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الوةنيرقبالاحصيالزاجمةطاحالابهدييقتوءيشلاىلالوصولايف

نأاضيأهيلع(ضرتعاو)كاردالاقلطميفنىلعةلادنئارقلالبةنيرق

راصبالاعيمجلماعريغيفنلانأيأ«بلسلامومعلالمومعلابلسلةيالا

لبراصبألالكهكردتال:اذكهىنعملانوكيفاهضعبهارينالمتحيف

.نينمؤملاراصبأيهواهضعب

كارداوىلاعتهلًاحدمتدرواهنالمومعلابلسلاهنأملسنال(انلق)
هتافصهنعلوزينأحصيالوحدمتلااذهلليزمىلاعتهلراصبألاضعب
ًافصتمةرخألايفنوكينأزاجلكلذءاجولذإىلاعتاهبحدمتيتلا
اممهلكاذهناليبشلاوكيرشلاوكلولاوةبحاصلاوموتلاوةنسلاب

هيلعزاجولونعهيفنبىلاعتحدمت ازجاعاليلذذعيحناكلكلذهيلع
كلذنعهللاىلاعتمتشلاكلذىلعقحتسيف«اليخبًالهاجًابولغماروهقم

.اريبكاولع

لديملاذإاميفةتباثيهامنإمومعلابلسةدعاقنأ:باوجلالصاح
امىلااهنعلدعكلذىلعلیدلداذإامااهفالخدارملانأىلعليلد

ىلعلمحنإفةيؤرلايفنبحدمتلادصقانهلودعلاليلدو؛ليلدلاهيضتقي
نمسيلةيؤرلايفننإ(لاقيال)دوصقملااذهتافةدعاقلاكلت

حاورالاوضارعالاكءايشأهقلخنمهبفصتادقهنألىلاعتهحئادم
.هلاحدمنوکيالهريغهبفصتااموءاهوحنو

الومونلابفصتيالتاقولخملاضعباضيأكلذكو(لوقنانال)

ولعاحدمهنعامهيفتنوكيالفكلذوحتورجشلاوطئاحلاكةسلا

مالسلاهيلعىسوماهبهللاباجأيتلاةيآلا٠(ينارتنل:هلوق)مكمعز

رظناينرأبرلاقهبرهملكوانتاقيملىسومءاجاملو»ةيآلاو١٤٠مقرةيآفارعألاةروس(١)

ابجللهبریلجتاملفينارتفوسفهناكمرقتسانإفلبجلاىلارظنانكلوينارتنللاقكيلا
تءاجدقو.«نينمؤملالوأانأوكيلإتبتكناحبسلاققافأاملفاقعصىسومرخواكدهلعج

.(واولاةدايزب)ينارتنلو:لاقثيحةفرحمةعوبطملايفةيآلا

۳۸۹



.نيهجونمةيؤرلايفنىلعاهبلالدتسالاوىلاعتهنعةيؤرلاءافتناب

دبؤملالابقتسالايفنليهو«نلب»اهافنیلاعتهنأ:(امهدحأ)

.ةرخألاوايندلايفًامئاداهيفننوكيف

نعاهافنامىتموهميلکیسومنعاهافنیلاعتهنأ:(امهيناثو)

.هنعاهيفنبقحأهريغفهميلك
امهتضتقاولودييأتلايضتقتال«نل»نأبلوألاىلع(ضرتعاو)

ءيشلاديکاتاذه(انلق)٠«ادبآهونمتينلو»یلاعتهلوقيفهبتدکأ

نمققيقحريخلابتنأ

:رخالهلوقو

اقلطميرصبلاكاردالايأةزمهلارسكب(راصبألاىفتنافهلوق)
ىلاعتهلحدمةيؤرللءافتنالاناليأ(هلحدمهنألهلوق)ةيعيرفتءافلاو

یلاعتهحئادملقتنتنأنكمياليأ(خلاهباملاوزحصيالوهلوق)

الكلذكلاوحألانملاحيفدلولابفصتينأنكميالامكفلدبتتو
دنعوناكمالاىنعمبنيملكتملاممةحصلاوةيؤرلابفصتينأنكمي

هنموتوبثلاىنعمبةغللايفو«تالماعملايفرخآمكحلاببسهرابتعاو
:هلوق

.(نيملاظلابميلعهللاومهيديتمدقفامب)ةيآلاةلمكتو٥مقرةياةرقبلاةروس(١)
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املاوزحصيالوهلوقلليلداذه(خلاهحدملوزينأزاجولهلوق)

قيقدتلاوهفليلدلليلدتاباوهفءةيؤرلايفنلليلدكلذورخاىلاهب

ليدبتزاوجمزللهحدملوزينازاجوليآ(لذبهزعليدبتمزلهلوق)
نأزوجيفاهوحنوةدارالاوملعلاوةردقلاوةايحلابحدتممهنال؛لذبهزع

فصتينأبجوةفصهنعلازنمنألءاهركمالهاجءازجاعاتيمنوكي

.ءاردزاوصقنبفصويألوعفمللءانبلاب(متشوهلوق)اهضيقنب

۳۹۱



معنلارفكباهبندينمو)ر

يديلشهديلوقينأكر
(دبعألاضعبهجوكههجووأ

كلذكوهمكحاذهفانيداهدقتعينمويأ(خلااهبندينموهلوق)

اهنافاهيفهفلاخمطخيملثيحداهتجالاليبسىلعاهتوبثدقتعينماضيأ

اهبنئادلابمكحلااذهفنصملاديقامنإوةيداهتجالالئاسملانمتسيل

:نافنصةيؤرلايدقتعمنا(ملعا)

ِءاشيلولكةرخالاوايندلايفیرییلاعتهللانإ:اولاق(امهدحأ)

.باتكلاةمداصملنوكرشمءالؤهوهارينأهللا

نوقفانمءالؤهوةعدمحملايندلايفةيؤرلااوصخمهنمفنصو
ءارسألاهليلهبریر4ادمحمنأمهلعضوثیدحبباتكلامهلوأتل

۳۹۲



اذهو°راصبألاهكردتال١ىلاعتهلوقثيدحلااذهباوصصخف
حصولناداقتعالاهبتبثيالداحاربخربخلااذهناللطابصيصختلا

هبریارادمحمنألاقنمنا»هانعمامتالاهجلاباتکيفوةياورنع

نعهبنوجرخيائيشاذهمهليوأتريملهنأكفهيلعو9«كرشموهف
.صنلاةمداصم

ايندلايفىريالهللانا:اولاقةيؤرلايدقتعمنم(يناثلافنصلا)
.نافنصاضياءالؤهوةصاخةرخآلايفىريامنإويبلالويلوالالصأ

هجوومسجهلزيحوةهجيفةرخالايفىريهنا:اولاق(امهدحأ)
هقلخبمهبرمهتاواسملنوكرشمءالوهوانيدياوانهجواوانماسجاكديو

فيكالبةرخاألايفهارناولاقفهيبشتلااذهنعاورتست(امهيناثو)
هيفعوقولاعمهيبشتلاحيرصنمرارفاذهواهفيكنةلاحالوةئيهالبيأ
:مهيف”يرشخمزلالاقاذلوىنعم

.(ريبخلافيطللاوهوراصبالاكرديوهو)ةيآلاةلمكتو۲مقرةياماعنألاةروس(١)

هبيغىلعرهظيالفبيغلاملاع:ىلاعتهللالوقباب٤ديحوتلاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(۲)

نعيبعشلانعليعامسانعنايفسانثدح۷۳۸۰ءهملعبهلزنأوءةعاسلاملعهدنعهللانإوادحأ

.(كرشم)نمًالدب(بذك)دقفهيفوهركذو:تلاقاهنعهللايضرسةشئاعنعقورسم

۲۸۷۲۸۹نامیإلاباتكيفملسممامألاهاورو۳٥ةروسرسفتو۷قلخلاءدبيفًاضيأو

.۳٥۳٤7٤©87ةروسريسفتلايفيذمرتلامامألاهاورو

ةمئثأنم؛مساقلاويأهللاراج«؛يرشخمزلايمزراوخلادمحأنبدمحمنبرمعنبدومحموه(۲)

ىلارفاسه۳۸٥ماعيفوتو867ماعرشخمزيفدلو«بادآلاوةغللاوريسفتلاونيدلابملعلا

يفساطسقلاوءةغالبلاساسأو١فاشكلا»هبتكرهشأنمهللاراجببقلفانمزرواجفةكم

.ريثككلذريغوبهذلاقاوطأو«ضورعلا
حاتفمو6٦:٤نازيملاناسلو۷:١٤٠بيرألاداشراو۲:١۸نايعألاتايفوعجار

.١:۳٤ةداعسلا
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ةنسمهاوهاومسةعامجل

هفكؤميرمعلرمحةعامجو

اوفوختفهقلخبهوهبشدق

هفكلېلاباورتستفیرولاعنش

لاقاذلوةنسالوباتكنمليلداهيلعمقيملفيكالبةدايزو

:ةليوظهلةديصقيفىلاعتهللاهمحريليلخلا”ققحملا

الوفيكالبتلاقاميالاف

هفدرأاذنمفاذبىبنلالاق

یوسفيكالبمهلاقمىر

4ةخساامللئاقلدازيكفا

هبمهقلعتوباتكلامهلوأتلنوقفانممهنااندنعءالؤه(مكحو)
راديفكاردالايفنب«راصبالاهكردتال»:ىلاعتهلوقاولوأتمهنأكلذو
مدقتدقو«ةرظاناهبرىلاةرضانذئمويهوجو»ىلاعتهلوقلايندلا
يأهلمكحافهلوقبقلعتم(معنلارفكبهلوق)ةيآلاىنعميفمالكلاطسب
ءاشناهنايبيتأيسو«؛يرهاظلاقافنلاوهمعنلارفكو«كلذبهيلعمكحاف

.ثلاثلانكرلانمسداسلابابلايفهللا

هيلعمكحاويأمعنلارفكبهلوقىلعفوطعم(كرشلاوهلوق)

ءاملعلاهبقلدقو؛يصورخلابرعلببكلامبتلحلامامالانباناذاشنبلينخلامامالا

١۱۲۲ماعرشوتدلببهتدالوتناكةلدالاباهنارتقاواهليصأتولئاسملاقيقحتبهترهشلققحملاب

ماعيفوت.رارسالاملعيفيلوطلاديلاهلتناك.ىلاعتهللاىلالثبتلاوةولخلاريثكناكوه

.۲:۳۳۳نامعنلاقئاقشعجار.لتاسمبهه۷

٢۲مقرةيأفمايقلاةروس(۲)

٤۳۹



مسجلجوزعهللانإ:لوقينأوهميسجتلابدارملاومسجيناكرشلاب

فنصلااذهبصاخكرشلانأىلاراشأماسجالاكهنإ:لوقينممهنمو

ميسجتلابنولئاقلاكرشيملامناوخلاهديلوقيناکلاقاذلف‹ريخالا

ىلعاهنولوأتيوثیداحأوتايابنوقلعتيمهنألديدحتلااذهاوددحيیتح

ملديدحتلااذهنألديدحتلابنيلئاقلاكيرشتبمكحوءهيلعيهامفالخ

سيل»یلاعتلاقثیحصنللةمداصموهفةنسالوباتكهيفلوأتي

ميسجتللنايبلوقينألثميأ(لوقينأكهلوق)٠«ءيشهلثمك
زعبرلاىلادئاعريمضلا(هديهلوق)كرشلابمكحللديقوروكذملا

واهلوق)ةحراجامهنملكنوكيفيأ(يديلثمهلوق)لجو
اهوحنو“كبرهجوىقبيو»ىلاعتهلوقيفروكذملايا(ههجو
ةحراجامهنملكلوقينابقلخلايأ(دبعألاضعبهجوكهلوق)
.هدودحم

نموًاجاوزامکسفنانممکللعجضرألاوتاومسلارطاف)ةيالاو١مقرةيایروشلاةروس(١)

.(ريصبلاعيمسلاوهوءيشهلثئمكسيلهيفمكؤرذيًاجاوزاماعنألا
.(ماركالاولالجلاوذ)ةيالاةلمكتو٢۲مقرةيانمحرلاةروس(۲)

٥۳۹

 





ةمتاخلا

(هللاباتكنمةهبشملااهبتقلعتظافلأريسفتيف)

يأ۱(هللاباتكنمةهبشملااهبتقلعتظافلأريسفتىف..ةمتاخلا)
ء؛نيعلاوءجولااهنمفنصملاركذظافلأيهوeهلوسرةنسنمو

هيلعلدتامباهليوأتعنمواهرهاوظىلعثيداحألاوتايآلالمحهيبشتلالهأبهذمةصالخ(١)

نمهرکنينممهنمفقئارطىلعكلذيفمهوزاجملاراكناىلعمهرثكأدامتعارادمونئارقلا

دجتكنأبيرغلاوةنسلاوباتكلانمهيفنيوبرعلامالكيفهتبثينممهنموًاسأربرعلامالك

راکنانايرمعلوىوهلاهيلعهيلميامبسحبىرخأهتبثيوةراتهركنيفهسفنضقانيمهدحأ

ًايدحتولقعللةحيرصةرباكمالإوهسيلٍةَْيَعهلوسرمالكوهللامالكنمهراكتاوأاسرزاجملا
:ليلدىلاهحوضويفجاتحياليذلاعقاوللارفاس

ليلدىلاراهنلاجاقتحااذاءيشنافذألايفحصيسيلو

عيطتسيهيوتاغللاعيمجنساحمنموهامناوتاغللانمةغلىلعاروصقمسيلزاجملاناف

یوعدهلوسرمالکهللامالکيفهراکناوةغالبلارامضميفاهنيطاسأيراجينأاهبثدحتملا

نيبملايبرعلامالكلابولسأنعثيدحلاونارقلاجارخااهيلعبّترتيوليلداهيلعمقيمل
ثيدحلاوزيزعلاباتكلايفزاجملاعوقوةجححضوأوليلدىوقأويبرعلاناسللاةغالبامهبلسو

نامولعملانموهوحنو«هللااوقتا»ظفلبىوقتلابرمألاهناحبسهللامالكيفربخممكففيرشلا
هیقيهاقولعواطملعتفانزوىلعىقتانألبّنجتىنعمب اهعضولصأيف ىقتاةملك
دارملاامناوىلاعتهتاذبنجتهللاىوقتبرمألانمدارملانوكينألوقعملانمسيلوهبنجىنعمب

ےسهللالبحباومصتعاو»ىلاعتهلوقنارقلايفزاجملانموهيهاونكرتوهرماوألعفبهطخسبنجت

۳۹۷

 



بنجلا(اهنم)ءايشألمهأركملاودجلاوىاوتسالاوءةضبقلاوديلاو

البحهتيمسدهعتملنيدلافهللانيدوهليقنافهبماصتعالابانرمأيذلالبحلانيفاليو«ًاعيمج=

«رجفلانمدوسألاطيخلانمضيبألاطيخلامكلنيبتيىتحاوبرشاواولكو٠هناحبسهلوقهنمو

دوسالاطيخلانموراهنلاءايضضيبالاطيخلانمةيآلايفدوصقملانكلوفورعمطيخلاناف

لامعتسالااذهناكولوهنعهللايضرمتاحنبيدعثيدحيفٍةَْيَعيبنلااهرّسفامكليللامالظ

لطابلاهيتايال٠زيزعلاهباتكفصويفلئاقنمزعهلوقهنمويدعىلعرمألاهبتشااملةقيقح

هناحبسهلوقهنمويقيقحفلخالوناتسوسحمنادينارقللسیلو«هقلخنمالوهيدينيبنم

طخوملقلاذخأهنأهنمدارملاسيلهناةهيدبلابفورعملانمو«ناميالامهبولقيفبتككعلوا

عم«اهبكانميفاوشماف»لجوزعهلوقهنموةفيحصلايفباتكلاطخيامكناميالامهبولقيف

.هۋافيتسااننكمينأنمرثكأنآرقلايفوهواهلبكانمالضرألانا
ىلايضفياهليواتكرتانيأرةهّبشملااهرهاوظبقلعتييتلاةهباشتملاتايآلاىلاةرظنانيقلأاذاواذه

كلذكوهفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأياليذلاميكحلاركذلاتايآيفعيظفضقانت

الاكلاهءيشلك»ىلاعتهلوقيفليوأتلامدععملاقينأىسعاذامفةيوبنلاثيداحألا

اَمَأهجولاىنثتساامناونثتستملتاذلانألهجولاءاقبوةيلعلاتاذلاكالهبلاقيله«ههجو

لمحناوهجواهلةيلعلاتاذلانأىلعليلدةيآلايفهجولاركذنانيقلذحتملاضعيىرعد

هيفناکاذاالإ ازاجمسءيشىلعمسايأقالطاعانتمالتاذلاىنعمىلعةيآلايفهجولا

نارقلايفلوقيىلاعتهللافاهدريعقاولالبليلداهيلعمقيملىوعديهفمسالاكلذىنعملصأ

يفهناحبسلوقيونارقلايفدوجومديلالصألهو«هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأيال٠
:رعاشلالوقيواهلبكانمالضرألانأعمءاهبكانميفاوشماف٠ضرألا

اقرختفقرتنأنمىدهلاةافصهبتعنتمايذلافيسلاكدييفو

:رخألالوقيوقرختفقرتنأاهيلعىشخيةافصىدهلللهو
اهمامزلامشلاديتحبصأاذاةرقوتفشكدقحيرةادخو

.ريثكاذهوحنواهلمامزالةادغلاواهلدياللامشلانأمولعملانمو
تاذلانورصحينيمسجملاناف«هللاهجومشفاولوتامنيأف»هناحبسهلوقيفليوأتلاةرورضىلجتتو

ملنإ ىلوالاةيآلاو٠ىوتساشرعلاىلعنمحرلا١هناحبسهلوقلشرعلاقوفولعلاةهجيفةيلعلا
هللاهجونأيضتقياماذهيفوهللاهجوكانهفضرألاهذهيفبهذامنيأناسنالانأتدافأ لوؤت

امناوكلذبلوقيلوأتيالنممًادحأنظأالوضرألابناوجلكلماعهضرأىلاهشرعنملدتمهناحبس
هذهنولعجيف٠متنکامنيامکعموهو٠هناحبسهلوقنولواتيامكلیوأتلانمهنماورفامىلانوعجري

ىلاعتهلوقيفليوأتلااوعنمنا اولوقينأىسعاذاموليوأتلانيعكلذوةطاحالاوملعلاةيعمةيعملا

ةمايقلامويكلذعوقواومعزامكهتاذبمهيلاهئيجمنومعزيله«اوبستحيملثيحنمهللامهاتأف»
=.٠ميظعناتهباذهمهللا۾كلتليوأتعنتميوهذهليواتغوسيفيكو«مكبرءاجو٠هناحبسهلوقل
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بنجيفتطرفامىلعيترسحايسفنلوقتنا»ىلاعتهلوقيفامك

امنامدنلانالكلذریغباهليواتحصيالذاہلارمآيفهانعموهللا

رمالاىلعبنجلاقلطتبرعلاو‹يهانملاباكتراورماوالاكرت.ىلععقي

:”رعاشلالاق

قرقرتنیعوىرحدبكهل

یمستةفصهللنأمعزنملوقومسجهللانااهلوأتنملوقطقسف
هفرعتيذلابنجلاىلعاهولمحينأامإمهنال«يهامفرعتالبنجلا

يف اهظافلأرهاوظىلعثيداحألاوتايآلالكاولمحنا اولوقينأىسعاذاميرعشتيلو

لضفأهيلعنيمألالوسرلانعهنعهللايضرةريرهيبأنعيراخبلاهجرخأيذلاحيحصلاثيدحلا
يدبعيلابّرقتاموبرحلابهتنذادقفايلويلىداعنم:لاقىلاعتهللانا»لاقهناميلستلاوةالصلا

هعمستنكهتيبحأاذافهبحأىتحلفاونلابيلابرقييدبعلازيالوهيلعهتضرتفاامميلابحأءيشب

نئلوهنيطعألينلأسنفلواهبيشمييتلاهلجرواهبشطيييتلاهديوهبرصبييذلاهرصبوهبعمسييذلا
نوكيفهلجروهديوهرصبوكسانلادباعلاعمسهناحبسهللانوكينأمهمزليهناف«هنذيعالينذاعتسا

هلجروهديوهرصبوهعمسالاديعيالتالفنتلاعاونأبهقلاخىلاهبرقتوتادابعلابتارمهئاقترادعبدباعلا

هلوقيفاولوقينأىسعاذامولالضلاوكرشلاسأرولاحملانيعالااذهلهوهتقيقحنمءازجأيهيتلا

اعارذينمبّرقتنمواعارذهنمتبّرقتًاربشينمبّرقتنمم»عنيمألاهيبنهنعىكحاميفهناحبس

عنميفمهتدعاقنعمالكلااذهلاثمأجارخانابيرالو٠لورهأهيأيشميينانأنموًاعابهنمتبّرقت
هللنوتيثيمهدجتكنابجعلانمونيعمجأسانلاىلعومهسفنأىلعهوضرتفايذلارجخللرسكليوأتل
نوفصييذلانايسنلاكهللانعهيفنبنارقلاحرصامصقنلاتافصنم مهتدعاقعمایشمت هناحبس

امو٠ميكحلازيزعلالوقمهعماسمعرقيملمهنأك«مهيسنفهللااوسن»هلوقنمًاذخأهناحبسهللاهب

ءاغتباوةنتفلاءاغتباهنمهباشتامنوعبتيفغيزمهبولقيفنيذلااًمأف»هناحبسهللاقدصو«ايسنمكبرناك

دربجييتلاهتايانمهباشتامنوعبتيوباتكلامأيهيتلاتامكحملاتايالانوکرتيمهف«هليوأت

يتلاتاضقانتلانمتايآلاةمالسىلعاصرح ليوأتلابهيلعحلطصملاوهو تامكحملاىلااهريسفت

هلعجبهللاهفرشيذلانيبملايبرعلاناسللادعاوقهيضتقتامىلعهللامالكلالمحوهللامالكاهنعىلاعتي

0(يتفملاةحامس).مالسلاوةالصلالضفأهيلعهيبنناسلوهباتكناسل

.٦٥ةيآرمزلاةروس()

.يربربلاقباسوه:رعاشلا(۲)
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نجیتواءاقاممافازاجمآېيمزاةقيتحبرمل

عضيف١لوطمثيدحيفهعهعاورنماذعأمدقلا(اهمور

ىرخأةياوريفو..(يبسحيبسحيأطقطقلوقتفرانلايفهمدقرابجلا

طقطقلوقتوضعبىلااهضعبيوزنيفهمدقاهيفةزعلابرعضييتح»

نملهلوقتوتًالتمالهمنهجللاقيدىرخأيفو«كمركوكتزعب
ردقتیلعف٢٠طقطقلوقتاهيلعهمدقبرلاعضيىتحديزم

وأرابجلادناعمعضيىتحهريدقتفاضمفذحىلعيهفتاياورلاهذه

لدیوهتیعتانمزاپالوهيدئاعمنمللالعنموهوهمدهيفبلادنا

ىتحءىلتمتالفرانلاامأو؛تاياورلاضعبيفدروامليوأتلااذهىلع
مدقلارسفنملوفاضملافذحباهانلوأتامناواهيفهلجرهللاعضي

ةردقلاىلعلجرلاومدقلاقلطتالبرعلانالاهبديلاانرسفامكةردقلاب

الوةقالعبالاظافلالايفنوزوجتيالذامهتازاجمنمكلذفرعيالو

هدنسي٢٨٤۸٤(دیزمنملهلوقتو)باب١ريسفتلاباتكيفيراخبلامامألاهاورثيدحلا(١)

هجونممتاحيبانباهجرخأو.ةريرهيبانع۰٥۸٤قریرهيبأنعهدنسب٩٣٤۸٤سنانع

هيلعتادامىلعةدايزلابلطلهنايربطلاحجرو«فيعضوهوسابعنبانعةمركعنعرخآ
يهودازتدقاهناىلعلمحيفهجومدهاجمهلاقيذلا:يليعامسالالاقوءةعوفرملاثيداحالا

؛ةبعشةياوريف(اهيفهمدقعضيىتح)ملسمودمحأهجرخأوءديزمللاهيفعضومالاهسفندنع

.(همدقاهيفةزعلابرعضيىتح)ديعسةياوريفو
ناكلذوةرواجملاليثمتبتقلطايتلارابخألانماذه:هجارخادعبهحيحصيفنابحنب!لاق

برلاعضيىتحديزتستلازتالفاهيفهللايصعيئلاةنكمألاوممألانمرانلايفىقليةمايقلاموي

يففلتخاو.عضوملاىلعمدقلاقلطتبرعلانألءىلتمتفةروكذملاةنكمألانمًاعضوماهيف
لبهليوأتلضرعتيالوتءاجامكرمتناوهوةروهشمهريغواذهيففلسلاقيرطفمدقلابدارملا

هناكلذنمكلذليوأتيفملعلالهأنمريثكضاخوهللاىلعصقنلامهويامةلاحتسادقتعن
.اهنايعأديرتالولاثمألابرضيفءاضعألاظافلالمعتستبرعلاومدقلاةقيقحدارملاسيل

.كلذريغوهدييفطقسوءهفنامغر:مهلوقك

£.



ناهبنوبأخيشلالوأتدقوءةردقلاىلعلجرلاومدقلاقالطا'يفةقالع
ةلمهملالادلاحتفوفاقلارسكبهناهلصاحامبمدقلاهنعىلاعتهللايضر
يفرذعتيليوأتلااذهنكلءةواقشلالهأنمةقباسلاممألابكلذلوأتو

.لجرلاةياور

نيبنمؤملابلقنا»ٍةَْيَعهنعةياورلايفاملعباصألا(اهنمو)

ةردقتحتنمّوملابلقنأهانعمو0«نمحرلاعباصانمنيعبصا
هتقالعلسرمزاجمةردقلاىلععباصأالاقالطاوءاشفيكهبلقينمحرلا

هللاةردقيفسيلنمؤملاريغبلقنوكينأمزليهنا(لاقيال)ةيببسلا
ةردقلانأعمةصاخنمّوملابلقركذنالكلذمزليال(لوقنانالر
تيبلافيرشتلهللاتيبلاقيامك«هريغىلعنمّؤملافيرشتللكللةلماش
.تويبلانمهريغىلع

تعمسلاقرباجنباان۱۹۹ةيمهجلاتركنااميفباب۳٠ةمدقملايفةجامنباهاورثيدحلا(١)

:لاقتاعمسنبساوناينثدح؛لوقيينالوخلاسيرداابأتعمس:لوقيهللاديبعنبرسي

.هرکذو:لوقيهعهللالوسرتعمس
7هغازاِءاشلاوهماقاءاشناو:ةدايزهيفو

نبادمحاو١٠ردقلايفملسممامالاهاوروء۸۹تاوعدلاو۷ردقلايفيذمرتلامامالاهاورو

.(يبلح)۱۷۳11۱۸۲۱٥۲۳۰۲٥٠۴ء۲:۱۹۱۸دنسملايفلبنح

۱١.٤



تاذلاوههجولا

هلوقيفهتاذيأههجوفر

(هلعفلهبظفحيأهنيو

معنلقوأةردقهتمديلاو)

(مسياكلماوتسالاوةضبقو
مظعلقوأههجوكهدجور

(ملظنملةبوقعهركمو

ىلاعتهلوقيفروكذملاهجولايأ(هلوقيفهتاذيأههجوفهلوق)

ینعمبوهامنا٠«ههجوالاكلاهءيشلك”«كبر»هجوىقبيو١

هجولاقلطتبرعلاووهالاكلاهءيشلكيأىلاعتهتاذالايأتاذلا

يفوتادذلاريغىلعهقلطتو..تيبلا«ردبمويهوجويفامكتاذلاىلع

لكلاىلعءزجلامساقالطاهتقالعيلاسرازاجمتاذلاىلعهقالطا

بجوف‹ةيعطقلانيهاربلانمانمدقامللاحمىلاعتهقحيفهتقيقحةداراو

ىمستةحراجبتسيلةيتاذةفصىلاعتهللنأبلوقلاوزاجملاىلاريصملا
.هريظنيفمدقتامكلطابوهف؛لقعيالاممهجولا

هيلاةفاضملالجوزعهباتكىفةعقاولانيعلا(هظفحيأهنيعوهلوق)

”«ينيعىلععنصتلو(0(اننيعأبيرجت»یلاعتهلوقيفامكیلاعت

.(ماركالاولالجلاوذ)ةيآلاةلمكتو۲۷مقرةيأنمحرلاةروس(١)

.۸۸ ةياصصقلاةروس  )۲(
.١٠مقرةيآرمقلاةروس(۳)

هذخأيلحاسلابميلاهقليلفميلايفهيفذقافتوباتلايفهيفذقانا)ةيآلاو۳۹مقرةياهطةروس(4)

.(ينمةبحمكيلعتيقلأوهلودعويلودع

٢.٤



ببسلامساقالطاهتقالعيلاسرالازاجملاليبسىلعظفحلاىنعمبيه

لصحيالظفحلانالظفحلاوهيذلاببسملاىلعةرصابلاوهيذلا

يفاهتقيقحةداراحصيالواهتغفلنمكلذفرعتبرعلاوءاهبالاابلاغ
:نيهجولىلاعتهقح

.(ءيشهلثمکسيل»:یلاعتلاقوهقلخبههيبشتموزل(امهدحا)

هنافةرصابلاباهليوأتلمتحيالنيتيالايفنيعلاىنعمنأ(امهيناثو)

یسومنوکینأةرصابلاباهريسفتنممزليف«ينيعىلععنصتلو»:لاق
يرجت»:لاقولقاعهبلوقيالامماذهوءةرصابلاهنيعقوفاعونصم

مالسلاهيلعحونةنيفسنوكتناةرصابلاباهريسفتنممزليف(اننيعأب

(اضيأو)اضيالقاعهبلوقيالامماذهواهبرصبييتلاهنيعابيرجت
نيتيآلابكلذىلعاولدتساوامهبرصبينينيعمههلالنأنومعزيةهبشملاف
ىرخالايفاهعمجوامهادحايفنيعلادرفاهنالمتيالامهبمهلالدتساو

عمجلالقأنالءادعاصفةثالثلانمنويعهلنوكتنأمهلوقىلعمهمزليف
يهاميردنالنيعلاىمستةيتاذةفصهللنأبلوقلااضياطقسوءةثالث

.نولقعيامبالاسانلابطاخيالميكحهللانال

ىنعمبلعفلابهبرضياممهعنموهلهنوصيأ(هلعفلهظفحهلوق)
ىفةدراولاديلايا.(ةردقهنمديلاوهلوق)هلوعفملهنوصيألوعفملا

0(يديبتقلخامل»هلوقيفومهيديأقوفهللادي»ىلاعتهلوق

الةردقلاىنعمبيهتايآلانماهوحنو٠«ًاماعنأانيديأتلمعامم١

لاحماهيلعتايالالمحفديلاةقيقحيهتناكناواهنافةحراجلاىنعمب

دهاعامبىفوأنموهسفنىلعثكنيامنإفثكتنمف)ةيآلاةلمكتو١٠مقرةيآحتفلاةروس)۱(

.(ًاميظعارجاهيتويسفهللاهيلع
.(نيلاعلانمتنكمأتربكتسا)ةيآلاةلمكتو٥۷مقرةياصةروس(۲)



متيالومدقتاممهنالنبتفرعدقوهقلخبیلاعتهللاهيبشتنممزليامل
نيديهللنانومعزيمهتالمهبولطمىلعتايآلاهذهبةهبشملالالدتسا

هلنامزلاهرهاظىنعملاهولمحنافعمجلاةغيصانيديأتلمعامميفو

ىرخألاةيالاىلعالمحةينثتلابعمجلااولوأتناوادعاصفثالثلانمايدي

ىلععمجلاظفلقالطانالهزاجمىلاهتقيقحنعظفللافرصمهمزل

زاجملاىلاةقيقحلانعلودعلانعهنعاورفاميفاوعقوفةغلزاجمنينا

لواوأيآةمعنعمج(معنلقوأهلوق)هيبشتلاشحفنمهوبكترا|
هلوقيفامككلذالااهيفحلصيالعضاوميفةمعنلابىلاعتهقحيفديلا

ةرهاظلانيتمعنلابنيديلاليواتنيعتيهناف٠«ناتطوسبمهاديلب»ىلاعت

ناانلقامناوىنثتالفةددعتمريغةردقلانالةلجالاوةلجاعلاوأةنطابلاو
ددعتيفرخاءيشالتاذلانيعيهتاذلاتافصنألةددعتمريغةردقلا

ةردقلاددعتديلاةينثتنممزليالهنا(لاقيال)ىرخأددعتيالوةرات

.ةعومجموةانثميهوةردقلاىنعمبتدرواهناف

ةردقلالامكنايبلعضاوملاكلتيفاهعمجواهتينثتنا(لوقنانأل)

نمقزري»هلوقفاضيأوقايسلاليلدبمعنلاددعتنايبلانهواهددعتلال

معنلاىلاامهانعمفرصيوةردقلابنيديلاليواتعنميليلد©(ءاشي

اعيمجضرالاو»ىلاعتهلوقنمةضبقلاىلاريشي(خلاةضبقوهلوق)
هكلمضرالاويا‹كلنلابءاوتسالاويهاهرسفو'«ةمايقلامويهتضبق

نمكيلإلزنأاممهنمًاريثكنديزيلوءاشيفيكقفني)ةيآلاةلمكتو٤٠مقرةياةدئاملاةروس()
اهافطابرحللاراناودقوأاملكةمايقلامويىلاءاضفبلاوةوادعلامهنيبانيقلاوارفكوًانايغطكبر

.(نيدسفملابحيالهللاوًاداسفضرألايفنوعسيوهللا
نمقزري:باوصلاو(ءاشيفيكقزري:لاقثيح)ةعوبطملايفةفرحمةيالاهذهتءاج(۲)

۳۸مقرةيارونلاةروسو۳۷مقرةيأنارمعلاةروسوةرقبلاةروس٢٠۲باسحريغبءاشي
.ءزيزعلايوقلاوهوءاشينمقزري١٠8مقرةيىروشلاةروسو

امعىلاعتوهناحبسهنيميبتايوطمتاومسلاو)ةيآلاةلمكتو۷٠مقرةيارمزلاةروس(۲)
.(نوکرشي



ال)ىلاعتهيلعيقيقحلاىنعملارذعتلكلذباهرسفامناوءةمايقلاموي

ءايندلامايايفوةمايقلامويىلاعتهللاكلميفضرالانا(لاقي
كلذلبقاهلكلامريغهللانوكينأمزلتسيكلملابضبقلامكريسفتو
مويكلمبهركذصيصختنافمازلتسالاكلذملسنال(لوقنانال)مويلا

الثيحهناطلسلالجوهتمظعنايبديفياهلبقاملكلامهنأعمةمايقلا

0©”نيدلامويكلام»ىلاعتهلوقهنمو؛كلذلعدمالوماوسكلام

ةضبقلاانريسفتىلعانمزلولف«راهقلادحاولاهللمويلاكلملانمل»

تايالاهذهصوصنىلعموزللاكلذىشمتلهومتركذامعمكلملاب
°”«ىوتساشرعلاىلعنمحرلا»١ىلاعتهلوقنميأ(ءاوتسالاوهلوق)

هبلاقيذلاوهىنعملااذهوكلملاىنعمبوهتابالانماهوحنو

لوقهيلعاودشنأوءاليتسالابهنعاوربعونيرسفملانمنوققحملا
:رعاشلا

قار]لاىلعرشبیوتسادق

قارهممدوفيسريغنم

.دارملاةياغیفانلو

ةردشقموكلماوتسالاامنإو

الدعدقوءاليتسااهلكىلعهل

العفمهناطلسیوتسالاقيامك

البجلاولهسلازاحفدالبلاىلع

.٤مقرةياةحتافلاةروس(١)
.١۱مقرةيأرفاغةروس(۲)

.٥مقرةيآهطةروس(۳)



عيمجىلعلوتسمیلاعتهناعمءاليتسالابشرعلاركذصيصختو
وهفاهمظعأىلعايلوتسمناكاذاوءاهمظعاشرعلانألتاقولخملا

ريسفتىلعمزليهنا(لاقيال)ىلوالاقيرطباهرقحأىلعلوتسم
هكلمىتحةلوازموةلواحمكلانهنوكيناكلملاوءاليتسالابءاوتسالا

سيلهومتركذامنألموزللاكلذملسنال(لوقنانال)هيلعىوتساو
نأدهاشسحلاناكلذومهولافولامنموهامنأوظفللالولدم

مهولاىضقفءةلوازموةلواحمبابلاغنورقمضعبىلعانضعبءاليتسا
هلوق)لعفالوةفصالوتاذيفهقلخهباشيالهللانامدقتدقو‹كلذب

ةضبقلاىلعقلطيهناىنعمبيمسعراضملوعفمللءانبلاب(مسياكلم

عملعفلادرفاامناو«‹ىلاعتهقحيفهبنارسفييأكلملامساءاوتسالاو
ةضبقلافةدحىلعامهنملكدارفاىلاارظننانثاءاوتسالاوةضبقلانا

.ءافتكاتيبلايففاضيأاكلمىمسيءاوتسالاواكلمىمست

ينمؤمنعةياكحىلاعتهلوقنمدجلايأ(ههجوكهدجوهلوق)
نأامكتاذلاىنعمبةيالايفدجلاف٠«انبردجىلاعتهناو١نجلا

ةيالاىنعمنوكيفاضيأاهانعمب٩«كبرهجوىقبيو»هلوقيفهجولا
دلولاوةبحاصلاذاختانمهبقيليالامعزواجتياانبرىلاعتهناو

مظعردصمةمجعملاحتفوةلمهملارسكب(مظعلقوأهلوق)امهوحنو
ناويأىايربكلايهيتلاةمظعلاىنعمبانهوهوءاميظعراصاذامضلاب

ىنعملانوكيفءةمظعلاىنعمبهناةيالاكلتنمدجلاريسفتيفلقفتئش

نيينعملاكنيذىفدجلاريسفتانرصحامناوهتمظعىلاعتهناواذكه

نمكنيذىوسامهيلعليحتسيو«ىلاعتهقحيفناقئاللاامهامهنال
.دجلايناعم

.(ادلوالوةبحاصذختاام)ةيآلاةلمكتو۳مقرةيأنجلاةروس(١)



ةقيقحاهرخاىلااديواهجووانيعهللنأىلعةهبشملاضعبلدتسا
مللجوزعهللاباتكيفاهلاثمأوظافلألاهذهاوعمساملةباحصلاناب
ديرأولف؛كلذنمءيشبمهربخيملكيميبنلانأوءاهانعمنعاولأسي

الماكحألانييبتبءاجهنألكلذكَملوسرلامهلنيبلرهاظلااهانعمريغ
.مانالاىلعليكشتلاب

اوناکبرعلانال؛ليكشتاذهلئمنعتوكسلاىفسيل:(انلق)
اودارأنافهلتعضوامريغيفوهلتعضواميفةظفللانولمعتسي

كلذناكوءةنيرقاهنممهدارملاوبصنهلتعضوامريغيفاهلامعتسا

عمهنعثحبلانالنعنولأسيالفحوضولامتاوروهظلاةياغيفمهدنع

الفثبعلانمدعيامناحوضولابربخملارابخاكلذكوءثبعهروهظ
.لاکشا

اورکمو»ىلاعتهلوقنمركملايأ(ملظنملةبوقعهركموهلوق)

°”نورساخلاموقلاالاهللارکمنمایالف»٠«ارکمانرکموارکم

.(نورعشيالمهو)ةيآلاةلمكتو٠٠مقرةيلمنلاةروس(۱)

.۹۹مقرةيأفارعألاةروس(۲)



وهيقيقحلاهانعمنالةبوقعلاىنعمبىلاعتهيلادنسملاركملافامهوحنو

.ىلاعتهللاىلعنازوجيالوةعيدخلاولايتحالا

هيليولوألاءزجلامت
يناغلاءزجلا

بابلاهلوأو
ثلاثلا

ةكئالملاولسرلايف
بتكلاو

دمحلانأاناوعدرخاوهبحصوهلاىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو

.نيملاعلابرهل

ه١٠٤۱ناضمر۲۷يفطقسم
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اهبلعفينأنظتةرسابذئمويهوجو»:ىلاعتلاق

«.ةرقاف

«.ةرسيمىلاةرظنف١٠:ىلاعتلاق

«.ةدايزوىنسحلااونسحأنيذلل٠:ىلاعتلاق

«.مهبروقالممهنأنونظينيذلا٠:ىلاعتلاق
كبرىلاحداككنإناسنالااهيأاي»:ىلاعتلاق

(.هيقالمفاحدک

مويىلامهبولقيفًاقافنمهبقعاف٠:ىلاعتلاق
«.هنوقلي

ذعئمويمهبرنعمهنإالك٠:ىلاعتلاق
«.نوبوجحملا

«.نورظنيكئارألاىلع٠:یلاعتلاق

اکلموًاميعنتيأرمثتيأراذإو٠:ىلاعتلاق

(.اریبک

نوهقفينوداكيالموقلاءالوهلامف٠:ىلاعتلاق

).اٹیدح

عيمسلاوهوءيشهلثئمكسيل٠:ىلاعتلاق

«.ريصبلا

مهيديأتمدقامبأدبأهونمتينلو٠:ىلاعتلاق

«.نيملاظلابميلعهللاو

راصبألاكرديوهوراصبألاهكردتال٠:ىلاعتلاق

¢.ريبخلافيطللاوهو

«.ةرظاناهبرىلاةرضانذئمويهوجو»:ىلاعتلاق
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ةروسلا

ةمايقلا

ءاستلا.
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:ىلاعتلاق

«.ماركالاو

امىلعيترسحاييسفنلوقتنا۾:ىلاعتلاق
۽.هللابنجيفتطرف

:ىلاعتلاق

«.مارکالاو

رفکناکنملِءازجاننيعابيرجت٠:یلاعتلاق

ىلععنصتلوينمةبحمكيلعتيقلأو»:ىلاعتلاق

«.ينيع

امنافٹکننمفمهيديأقوفهللادي»:ىلاعتلاق

تنكماتربکتسايديبتقلخامل»:یلاعتلاق

«.نيلاعلانم

¢.اماعنأانيديأتلمعامم»:یلاعتلاق

ءاشيڀفيكقفنيناتطوسبمهاديلب»:یلاعتلاق

ًانايغطكبرنمكيلإلزنأاممهتماريثكنديزيلو
«.ارفكو

«.زيزعلايوقلاوهوءاشينمقزري#:ىلاعتلاق

ةمايقلامويهتضبقًاعیمجضرألاو»:ىلاعتلاق

«.هنيميبتايوطمتاومسلاو

«.نيدلامويكلام»:ىلاعتلاق

«.راهقلادحاولاهللمويلاكلملانمل»:ىلاعتلاق

¢.ىوتساشرعلاىلعنمحرلا٠:ىلاعتلاق
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لالجلاوذكبرهجویھبو٠

لالجلاوذكبرهجوىقيو١
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نجلاةبحاصذختاامانبردجىلاعتهنإو»:ىلاعتلاق

«.ادلوالو

نمحرلالالجلاوذكبرهجوىقبيو»:ىلاعتلاق

«.ماركالاو
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ةحفصلالسلسم

٩4٤١٦مسیبهيفادبیاللابيذرمألك»:هيَعهللالوسرلاق۱

«.رتبآوهفهللا

٤oهمساعمعرضياليذلاهللامساب»:يعهللالوسرلاق۲

٢.ءيش

o«.هعفرلعضاوتنم»:دهلالوسرلاق۳

1لازيال:ةزعلابرنعهيورياميف»:هعهللالوسرلاق٤

اعمسهلتنكهتببحأاذإفهبحأىتحلفاونلابيلابرقتييدبع

«.ارصبو

٤۷نمواعارذهنمتبرقتاربشينمبرقتنم:اضيأثيدحلايفو٥

هتيتآيشمييناتأنمواعابهنمتبرقتاعارذينمبرقت

«.لورهأ
AY«.هلمكاقتأوهللمكاشخألينإ»:يعهللالوسرلاق¬

۸۹ليعامسادلونمىفطصاهللانإ»:عهللالوسرلاق۷

مشاهنبشيرقنمیفطصاوقنانكنماشیرقیفطصاو

؛.رايخنمرايخنمرايخانفېشاهينبنمينافطصاو
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۹٦۱

ثيدحلا

«.رخفالومدادلوديساأ:كْْيَعهللالوسرلاق

الوهللاىلعنيرخآلاونيلوألامركأانأ»:يعهللالوسرلاق
«.رخف

¢.ءايبنألاىلعينولضفتال٠:ٍيَعهللالوسرلاق

«.ىتمنبسنويىلعينولضفتال»:يعهللالوسرلاق

«.یسومىلعينوريختال»:يعهللالوسرلاق

هلاىلعودمحمىلعلصمهللا»:ٍكَِّيَعهللالوسرلاق
٢.دمحم

نيذلامثهيفتثعبيذلانرقلايتمأريخ»:يعهللالوسرلاق

نودهشيةنامسلانوبحيموقفلخيمثمهنولينيذلامثمهنولي

«.اودهشتسينألبق

مهنولينيذلامثمهنولينيذلامثينرقسانلاريخ:ةياوريفو

.هتداهشهنیمیوهنيميمهدحأةداهشقبستماوقأءيجيمث

مهنولينيذلامثمهيفانأيذلاينرقسانلاريخ:ةياوريفو
¢«.لذارأتورخألاومهنولينيذلامث

ملويرمأبنولمعييبنونمؤيموقىتمأ»:ةعهللالوسرلاق
«.ةنتفلايفقمعتنمالإىلعلاتاجردلامهلكعلوأفينوري

ريخهلوأيرديالرطملالثمةمألاهذه»:ٍكْْيَعهللالوسرلاق
 .هرخاوُ

لالڂ

نملاجرهتلانلايرثلابنيدلاقلعتول»:يعهللالوسرلاق
«.سرفلا

امنإوهنمرشهدعباموالإموينمام٠:يَهللالوسرلاق

«.مکرایخبعرسي

٤

مثر
ةحفصلا

۹۱

۹۱

۹۱

۹۱

۹۳

٥۹

٥٦۹

٦۹

٦۹

٦۹

۹۷



ددع

۱۸

۱۹

٢۲

٢۲

۲۳

٤۲

٢۲

YY
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ةحفصلا

٤اهيلونذإريغباهسفنتحكنةأرمااميأ»:يعهللالوسرلاق

٤.لطاباهحاكنف

۳۳«.ةرحاسلاورحاسلااولتقا٠:ٍكَّْْعهللالوسرلاق

۱۳۸١٤٠¢«.نيصلابولوملعلااوبلطا»:يعهللالوسرلاق

۱۳۹ملعلابلطنإفنيصلابولوملعلااوبلطا»:ةعهللالوسرلاق

١۳٠١٤٠ملعلابلاطلاهتحنجأعضتةكئالملانإ»:ٍهََْعهللالوسرلاق

۽.بلطيامبيضر

۹٤۱هبلمعفلجوزعهللملعلاملعتنم»:ٍةّْيَعهللالوسرلاق

«.ضوحلاىلعدورولاقزريوانماةمايقلامويهللاهرشح
۹٤۱هللاىلاةبرقهميلعتنإفملعلااوملعت٠:ةيهللالوسرلاق
هبحاصبلزنيملعلاناوةقدصهملعيالنملهميلعتولجوزع

«.ةرخآلاواينالايفهلهألنيزملعلاوفرشلاوةعفرلاعضوميف
٤٤«.برلابضغءىفطيراغصلاميلعت٠:عهللالوسرلاق

۹٤۱باهذهعفروعقرينألبقملعلااوملعت»:يعهللالوسرلاق

«.هلهأ
۹..هلص>ِ
«.نيدلايفههقفياريخهبهللادرينم»:يعهللالوسرلاق
۹٤۱ناکاذامكدحأبوثيفدادملامسر»:عهللالوسرلاق

امباوثلالانيلازيالوهللاليبسيفمدلاكًاملعبتكي

«.هبوثيفدادملاكلذماد

١٤۱١٥٠ىلامویتاذعهللالوسرجرخد:لاقسابعنبانع
ةقلحلوافملعلانونفنوركاذتينيزعهباحصأدجوفدجسملا

يبرينلسرأاهب:هللاقفنارقلانوأرقيمهدجواهيلعفقو
سلجفمارحلاولالحلايفنوملكتيمهدجوفةيناثلاىلاماقمث

to



ةحفمصلالسلسم

ديحوتنوركذيمهدجوفةثلاثلاىلاماقمثايشلقيملومهيلا

اريثكمهيلاسلجفهنعلاثمألاوهابشألايفنولجوزعهللا

٤.يبرينرمأاذهب:لاقف

٥۱۷نمهدعقمًاوبتيلفادمعتميلعبذكنم»:عهللالوسرلاق۳

«.رانلا

..نامَ A۸بلخموعابسلانمبانيذلكلكأ٠:يعهللالوسرلاق١

٢.۲«.نايسنلاوًأطخلايتمأنعمفر»:كعهللالوسرلاق۲

۷وأناكاديعبهبكءاجنممقحلالبقأ»:ٍَْْعهللالوسرلاق۲

).ابيبحوناکًاضيغبهبكءاجنمىلعلطابلادروًابیرق

۲«.هتتيملحلاوهامروهطلاوه٠:كّْْيَعهللالوسرلاق٤

٢Y«.مارحهلیلقفهریثکكركمأام»:يعهللالوسرلاق٥

٢٤۲.معن:لاق؟...كسأرماوهكيذْوَنأ»:دعهللالوسرلاق٠

«.دتفاوقلحأ:لاقف

۹٤نممرحيامعاضرلانممرحي:ُهَيَعهللالوسرلاق۷

«.بسنلا

.Yoىلعالواهتمعىلعةأرملاحكتال»:هعهللالوسرلاق۳۸

«.اهتلاخ

YYA۸A«.اوجحتالنالبقاوجحد:هتيهللالوسرلاق۳۹

Y۳«.مارحرکسملک»:هللالوسرلاق٤

٢٦۲لکنابرمأوتعبتافهدشركلنابرمأ»:دعهللالوسرلاق1٤

«.هدنعفقفكيلعلكشأرمأوتبنتجافهيغ

۲۷«.لیئارسايتبءايبنأكيتمأءاملع»:يعهللالوسرلاق٢
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ةحفصلالسلسم

¢.ءايبنألاةثروءاملعلاد:ٍْْيَعهللالوسرلاق٣
YAYهلإالاولوقيىتحسانلالتاقأنأترمأ»:ّْفَعهللالوسرلاق٤

«.هللاالإ

۹۲ثعبلليتلاةيناثلاةخفنلانيبواهنيبنإ»:ْكْيَعهللالوسرلاق٥

«.هنسنيعبرا

۹۳هاوبأفةرطفلاىلعدلويدولوملك»:دعهللالوسرلاق٦

).هناسجمبوهنارصنيوهنادوهي

٢.۳«.هبرفرعدقفهسفنفرعنم»:عهللالوسرلاق۷

۳.۷يئامعنركشويئاضقلملستسانم»:يسدقلاثيدحلايفءاج٨

ملويئاضقلملستسيملنمواقيدصهتبتكيئالبىلعربصو

۽«.ياوسابرذختيلفيئامعنركشيملويئالبىلعربصي

۳.۹كاتأردقامكمهلقيل»:دوعسمنباليعهللالوسرلاق٩

«.كيتأيالردقيملامو

r4 مزوهلكوتفحهاىلعمتاکوتول٤:كلالوسرلا o
.اناطبحورتوًاصامخودغترويطلاقزرتامك

۳۱نازيمبەۋاجرونمۇملافوخنزوول٠:يعهللالوسرلاق١
«.رخألاىلعامهدحأدازامصیرب

۳۹ فيك..توملاشارفىلعباشلاهللالوسرلاق o۲

لافيبونذفاحخأيناوهللالوسرايهللاوجرألاق؟..كدجت

الإنطوملااذهلثميفدبعبلقيفناعمتجيال»ٍَْْع

٤.فاخياممهنماوهنموجريامهللاهاطعأ

٠٠٠٥٢٥۳نمدبعلکىلالجوزعهللاغرفد:هكهللالوسرلاقء۲
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تاومسلاقلخينألبقريداقملاهللاردق٠:فَهللالوسرلاق
(.ةنسفلانيسمخبضرألاو

هللابتكدقوالإةسوفنمسفننمام٠:كْيَعهللالوسرلاق

«.ةديعسوأةيقشتبتكدقوالإرانلاوةنجلانماهناكم

ةليلرمقلانورتامكمكبرنورتس»:يعهللالوسرلاق

وهفهبریارادمحمنإلاقنمنإ»:كعهللالوسرلاق

4.كرشم

يوزنيفهمدقاهيفةزعلابرعضيىتح»:يعهللالوسرلاق

«.كمركوكتزعبطقطقلوقتوضعبىلااهضعب

عباصأنمنيعبصانيبنمّؤملابلقنإ٠:يعهللالوسرلاق
).نمحرلا
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مقرنايبلاددع

ةحفصلالسلسم

ةزمهلافرح
:رعاشلالاق

٢۲۳ءارملاكرديسانلايفنكتانيرقانحناذإملوكاذف۱

:رظنلانبالاق

٤٢٢۲ ءءامنمولوبورشملکنمهلکمارحهورکمرکسلاو۲

ءابلافرح

:رعاشلالاق

١٦٦ابجحملاريمضلاويناسلويدي ةثالثينمءامعنلامكتدافأ۳

:رعاشلالاق

٤٢۲ ابورضهلنعديملًابورضهيفنإفبيرضلاهللاىحل4
٤٢۲ايرضمهعداخأيفنكسأوهيبراشتقامهللاىزخأو٥

٢٤ابيطواعفاهلةقتعمِءافشالخةوهقًابارش٦

٢٢۲ابجنتدلوةبيجنلايفءامولسعاهجازمسيلأ۷
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نايلا

ءاتلافرح

ةدعريغهتددعأيذلانوهتددعامیرتالنأیرتثیحمب

ءاحلافرح

:تباثنبناسحلاق

حالفلابيتأينمحرلاىلا تارظانردبمويهوجو

لادلافرح
:رظنلانبالاق

دوهشلاالملايفهوكذولومرحهللاريغلاوحبذامو
:رعاشلالاق

ادارأامالإهللاىبأيوهانمىتؤينأدبعلاديري

ادافتسااملضفأهللاىوقتو يلامويتدئافدبعلالوقي

:رعاشلالاق

دحاوهنأىلعلدتةيا.هليشلكيفو

:ينابيشلالاق

:ناخيشنبدمحملاق
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۱۹
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۲۳

٤۲
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نايبلا

:رعاشلالاق

قحلاديبللعاسنألاتلاق

:رعاشلالاق

يرصقااهلتلقفينعزانتيسفن

هليربطصافنوکیسیضقدقام

نئاکردقملانايملعتيک

:يملاسلامامالالاق

رهظلهلالاددعتولو

راجهيفوهوالإلضفلايف

ربنملادوعصوأكحيريتوم
ردقيمليذلانمنامألاكلو

رهبيذلاملاعلااذهداسف

فاقلافرح

:رعاشلالاق

:رعاشلالاق

قارعلاىلعرشبیوتسادق

قرقرتنيعویرحدبکهل

قارهممدالوفيسريغنم

ماللافرح
:رظنلانبالاق

ارعشتسمنارقلابحصتساو

:رعاشلالاق

اهموسرارافقاهيناغمتحضأو

لحتنلاةمتاخًارهظتسم

لهأتشحولانملهایوسملناک
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۲٢۳
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1٤

نايبلا

:رعاشلالاق

ديزيىلعحابصلایدلتررم

تيم.محللكايتنياعدقو
ادارجوأًاتوحكاذكيملو

نممتسلوباوصلاىلعلاقف

:رعاشلالاق

ديصلاومرحم
هلرارطضالا

سيقلاؤرمالاق
ةذللًاداوجبكرأملينأك

لقأملويورلاقزلاًابسأملو

:رعاشلالاق

ةردقموكلمءاوتسالاامنإو

ًالعفمہناطلسیوتسالاقياک

اذهف
دنعو

رجح

لالح

:رظنلانبالاق
عساواوملعيملنإلهجلاو

هلضفنمهللالحدف

ةضبةضغدوخلك

:رظنلانبالاق

ةعدباذكريكفتلهجو

ع٢۳

الازغلاوةلازغلاداطصادق

الامنيحكلذلابجعايف

الالحتسيلةتيمنكلو
الالضلابكتريكيبأرمعل

الاقنمحرلااذكههيلع

الالحلامعطامكجرحالب

لاخلختاذًابعاكنطبتأملو

لافجادعبةركيركيليخل

الردعدقوءاليتسااهلكىلعهل

البجلاولهسلازاحفدالبلاىلع

لصألايفجشاول١بسللاب

لجنلاءطو نيعألاتاوذ

لعفلايفرفكللابكترم

لهجلابكشلاميغعشقت

ملر
ةحفصلا

Y٥

Yo

Yio

۲٤o

٢٢۲

٢٢۲

۳۷.

۳۷.

Yo

Yov



ددحع

۲٤

۳٤

٤٤

£0

39

£۷

£۸

۹٤

o٥

oy

ملرنايبلا
ةحفملا

ميملافرح

:رعاشلالاق

ربدموكلامطيحمبيرق

انرسکرباجدوبعملاانقلاخو

:رعاشلالاق

املعبلطتليدتقملااهيأ

١٦١٦۱ معنللىلوملاوريخلاريثكبرم
٦١٦۱مدقلاتباثلابحاصلاوانحلصمو

۷٦۱ مظننلعدافبرللتنناعم

٢.۳مالكلاملعلدبعملعلك

٢۳۰ ماكحألالزنمتلفغأمث

ِ:رعاشلالاق

۳۷۳امعنينتدزكنودرحبلاوكلمنمكيلإترظناذإو

نونلافرح
:رظنلانبالاق

٢٠٦۲ نيیدهاشويلولاورهمبديدججيوزتفتنابناف
:رصنوبلاق

مهتدجوفانئارقىلاترظن
اهنألجأنمنيدلالوصأاوسانت

٢٤۳۰نسلابنيعلومشاعملاهقفب

٢۳۰نجينملرامثاهيفاموباعص

ءاهلافرح

:رعاشلالاق

كلالرشلاتفرع

رشلافرعيلنم)

١۱۳هیقولنکكلورس



ددع

o۳

o

oo

o٦

oY

7

۹

١٦

٢۹1

آ1

٤1

۹10

۹

1\۷

نايا

:رعاشلالاق

اهرادجيفءابلغةقيدحاهراكوأاعئاطاهيفتيطعأ

اهرافًادبعوىثنأاسرفو
:يشاطبلاةمالعلالاق

ةتكننممكلمكلومكلابام
مكمعزلهلالاتاذمتأزج

لكليفكتهتاذفينغلاوهو

اهمايقتوبثىلعتافصلانا

ددعتميدقلايفمزليفاهنم

:رشبنبشادخلاق

یوملاىلعزاجحلالیلاہبہوجو
:ةيبارعالاق

ةيساررحبلايفةرخصيفنأول
تقلفنالهللااهاربسفنلاقزر

افطخحوللايفيذلالانتىتح

:افولاوبألاق

هعجاريذإىسوملوقيفرسلاو
اہیفلوسرلاهجوىلعهانسودبي

:رعاشلالاق

برشملوأسودرفلاىلعنلقو

:يرشخزلالاق
ةنسمهاوهاومسةعامجل

اوفوختفهقلخبهوشدق

٤۳٤

هفنصمتالکشملافشكبتكيف

هفصیعدتهبهمئاقءامدق

هفقوتملاهلامكتافصنم

هفلکتماهنوکبجوتتاذلاب

هفکنتسمةقيرطوبكرتو

ةرظانفراعملانكركلمىلا

اهيحاوناسلمةململمامص

اهيفاملكاهيلإيدؤتىتح

هدهشيثيحهيفرونلايلتجيل

هرتاعدتحيبأتناكناریجلجا

هفكۇميرمعلرمحةعامجو

ةفكلبلاباورتستفىرولاعنش

مثر
ةحفصلا
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Tor

Tor
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۳YYr

۳.
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۳۹۰
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مقر F7نايبلاددع

ةحفصللسلسم

٢٤۳۹هفدرأاذنمفاذبيبنلالاق1 بيبالوفيكالبتلاقاميآلاف۸

۳۹۳ هفخسأاملئاقلدازيكفإ يكفیوسفیکالبمهلاقمیرتآ۹

t۳٥





مالعألاسرهف

فلألافرح

4۱۲۷۳۱۸:مالسلاهيلعمدا

۱۲۸۳۱۹:مالسلاهيلعميهاربا

۳۹٩٤4۷۹۸۰4۸۳۹۰4۹۱۹۳:يروجابلادمحأنبدمحمنبمیهاربا

FAY PIA SFO SYAY STA SNE SNe No Eo SAA

٥٥:يبطاشلايمخللادمحمنبىسومنبمیهاربا

٢٢۲ء۸٢٥۲:ينانبلاهللادبعنبدمحمنبركبوبأ

١١٠:بلطملادبعنببلاطوب

.۳o:يدحألا

٢۲۹:نيسحلانبدمحا

AA\:ينابيشلالبنحنبدمحا NAY

Wor:يخامشلادیعسنبدمحا N\A AMV ANT

١۹٠:يدنكلاهللادبعنبدمحأ

١٤۱:ينيوزقلاايركزنبسرافنبدمحا

١٦۱:ةعيبرنبدبرأ

۹١٦۱:«فوسليفلادوطسرا

١٤۱۸:ةيوهارنبقاحسا

۱۲۹:مالسلاهيلعليعامسا

t۳۷



۳۱۲:دعاوقلابحاصيلاطيجلاليعامسا

۸۷:نوعرفةأرماةيسا

۹٠١٠:«فوسليفلاونوطالفأ

۸8۷:مالسلاهيلعىسوممُأ

۳۷۱:سيقلاؤرما

۷۰٤۱۳۸٤۸٤۱۹٤۱۳۱۱:هللالوسربحاصكلامنبسن

۸۸:مالسلاهيلعبويأ

47٤6١٤٠۰٥۷۰٠۳۷٦٠٢٤۲:(عاقبلاوبأ)ينيسحلاىسومنببويأ

ءابلافرح

4۷۳۹Forء۹۳:ةتسوبأردبلا «wo.

۳٦۳:يخامشلاردبلا

۱۷۹:يسيرملاثايغنبرشب

0:4۷۰٦4۹Tolءاثعشلاوبأ٠ديزنبرياج NAT SNE NEA S1۳۸

۲٩؛۸۳:مالسلاهيلعليربج

Y۷:رقابلادمحمنبرفعج

١٤٠:دوعسمنبيدنلجلا

ءاحلافرح

۳۱۲:هنعهللايضر ناميلانبةفيذح

١۱۸:يرصبلانسحلا

£۳۸



ءاخلافرح

۷۲:دلاخنبرشبنبشادحخ

لادلافرح

۳۰۸:مالسلاهيلعدواد

١٥٦٠4۱۹۳PYF؛۱۱۳؛۹۳:رظنلانبدشار YN YoY YE۳

۱۸۹؛۸۰٦۹٤4۱۳۸۹٤۱:بیبحنبعيبرلا

نيسلافرح

۸۷:مالسلااهيلعةراس

١١٦۱:ققحملايليلخلانافلخنبديعس

YAY:يخلبلاةدعسنبديعس

١٤۱۸:يروثلانايفس

ror:يشاطبلادمحمنبناطلس

۱۰۳:(عيبرلاوبأ)فلخنبناميلس
٦٩:يسرافلاناميلس

داصلافرح

٥0٤:يلعنبحلاص

١۹٠:سيیمخنبتلصلا

۹۳١۹٠:كلامنبتلصلا

۹٣۳٤



نيعلافرح

۳۸۲٢۳۰ء۱۸٦۳:اهنعهللايضر نينمّؤملامأةشئاع

۱1۸ء۹۱۲:يطويسلاركبيبنبنمحرلادبع

٢٣٤۳:يجيالادمحأنبنمحرلادبع

۱۹۸:باهولادبعنبدمحممالسلادبع

YAY «YAS «Yo : ينيمللازيزعلادبع

٦4441۹4۰£1۹47TAYî:امھتعهللايضرسسابعنبهللادبع Vo 4۳V

۰٤۱٤٥٤٤4١٤٠4٥۹٠4١۱۸۲۲۱:(دمحموبالةکربنبدمحمنبهللادبع

٢٢۲

۳۰۹:هنعهللايضرسدوعسمنبهللادبع

٢٦۲ء۱۱۷٢۲۳۹:ماشهنبدمحأنبفسوينبهللادبع

۹۳:مشاهنببلطملادبع

۹۳:ينيوجلادمحمنبهللادبعنبكلملادبع

٢٥۲:ناورمنبكلملادبع
۱۷۹:مصألاهللادبعيبأنينامثع

٢:يلصوملاينجنبنامثع

٢۳۱۹:مالسلاهيلعريزع

۳۷۲٢٤۳۷:هنعهللايضربلاطيأنبيلع

٠6٦۱۹۸:يرقشألاقاحسانبليعامسانبيلع

۳۱۲:(نزاخلاب)فورعملاميهاربانبدمحمنبيلع

۳۸۲:افونبدمحمنبيلع

۱۸۹: هنعهللايضر باطخلانبرمع

٥٤٥:دشرمنبيلعنبرمع
٢۲۱:بجاحلانيابفورعملاروصتمنبدمحمنبرمع

۱۷۹:ظحاجلابوبحمنبرحبنبورمع

١٤۱:صاعلانبورمع

t٤



٥٤٥:ضرافلانبيلعنبورمع

١٦:(لهجوبآ)ماشهنبورمع

١۱۰۳:حتفنبسورمع

۳۲۰ء۹١۱۲:مالسلاهيلعیسيع

ءافلافرح

۳١٦۱:(ةيغاطلا)نوعرف

فاكلافرح

٢۳۲:يميرصلاقلطنبسمهك

ماللافرح
۸۷:مالسلاهيلعنامقل

ميملافرح

1۹4۰TAF£١41۱1:سهنعهللايضرسسنآنبكلام tol 4Y۳YV

۷٠۲:يلحملا

٦٥:يبطرقلادمحأنبدمحم

٢٢۲ء١4٤١:روصنمويأيورهلايرهزألادمحأنيدمحم
۱۸۸٢۲۳۴۲۳۷٢٤٢۲:يعفاشلاسيردانبدمحم

٢٥۳:كروفنبنسحلانبدمحم

؛٤٤٤۸۳١4۱۳۱۹۳۲۰۱:(دیعسوبريمدکلادمحمنبديعسنبدمحم

TAV YAO STA STA SYSTA STEN SVEN SYYY SYYN EYA

۱۱۸ء۱۱۳۴:ناخیشنبدمحم

١٠٦:ينالقابلادمحمنببيطلانبدمحم

۱١٤٤



٢۳۷:یلیليبآنبنمحرلادبع

١٠٠۲۰۷:يئاطلاكلامنيهللادبع

٢۲۳ء٠٦:مامهلانبابفورعملادحاولادبع

۱۹۸‹۱۹۷:يئابجلاباهولادبع

۱۷۰٠:نابصلايلع

٢٤۳۲ء۷۸:يناجرجلادمحمنبيلع

۳۹۱۳ء٤٢٤۲ء٢٦۲۳:يزارلارخفلارمع

GC
&

&%
&

&
&

&
&

C&C
&

٢۲۰:يشرقلادمحمنبيکم

YAO»٥4٤۷٥۱۱۳١۳:شیفطافسوینب YAL «YAY C
E
E
E
E
E
E
E
E
ٹ
E
{


۹۲۳۹۳:يرشخمزلارمعنبدومحم

۸۷:مالسلااهيلعميرم

٦۸:ينازاتفتلاكلملادبعنبرمعنبدوعسم

۳۲۱:بالكنبيحرضملا

[ ا ۲۰.:يوحتنل۱

1۹0ء۹۹:یسومنبیسوم

نونلافرح

۳۸۳ء٢٦۲۳:(ةفينحوبآ)تباثنبنامعنلا

۳۷۱:قرزألانبعفان

۱۲۸:مالسلاهيلعحون

۱٢٨۲:«مامالاديوونلا



ءاهلافرح

۸۷:مالسلااهيلعرجاه

واولافرح

۱۲۹:لفوننبةقرو

ءايلافرح

۸۸:مالسلاهيلعبوقعي

۲۱۷٢٦۷۷ء۱۰۳١۱۳۰:(بوقعيوبأ)ينالجرولاميهاربافسوي

ءانبألا

٩۱۸۱۸۸۱۹۲٢۲۸:ناهنبيبانبا

١۱۳:نالسرنبا

١٥۱۳:دايزنبا

۳٢۲۸:ةفينحوبا

١٤۱ء٩۱۳۹ء٩۹:ةديبعوبا

۲٢٢۳:رامعوبا

۱۹۱۱۹۲ء١۸٤۱۸۸٨۱:ةريرهوبا

٢۳۸:يماطسبلاديزوبا





ددع

عجارملابتبث

نايبلا

رصم ةيمالسالاثوحبلاعمجم:ةعبطميركلانارقلا

«يقابلادبعداؤفدمحمهعضوميركلانآرقلاظافلأل سرهفملامجعملا

ركفلاراد:ط

رجحنبيلعنبدمحا يراخبلاحيحصحرش يرابلاحتف
نيدلابحمو‹يقابلادبعداوفدمحم:ةعجارم‹ينالقسعلا

نانبل توريب ةفرعملاراد.بيطخلا

ءايحاراد:طءيقابلادبعداوفدمحم:قيقحت‹يروباسيتلا

توريب يبرعلاثارتلا

دافدمحمهيلعقلعهثيداحأوباوبأوهبتكمقروهصوصن

.يقابلادبع

ناميلسدوادييأنقتملافنصملاظفاحلامامالا دواديبأننس

نيدلايحمدمحم:ةعجارم.يدزالايناتسجسلاثعشألانبا

.ةيوبنلاةنسلاءايحاراد ديمحلادبع

٥£



ددحع

۱١۱

1

۱۳

٤\

نايلا

بتكملا لامعلازنكبختنمهشماهبوسلبنحنبدمحأمامالادنسم

.م۱۹۷۸بھه۱۳۹۸نانبلسہتوریبسيمالسالا

ركبيبأنبيلعنيدلارونظفاحلل دئاوفلاعبنمودئاوزلاعمجم

.ةرهاقلاسدقلاةبتكميمٹيهلا

دبعباهولادبع:قيقحت(حيحصلاعماجلا):يذمرتلامامالاننس

.ه١۱۳۸ةرونملاةنيدملا ةيفلسلاةبتكملارشنءفيطللا

راد يدنسلاةيشاحويطويسلامامالاحرشب:يئاسنلامامالاننس

.نانبلتوريب:يبرعلاثارتلاءايحا

:همظنوهبترةعستلابتكلانعيوبنلاثيدحلاظافلأل سرهفملامجعملا
نيلةنيدميفليربةعبطم خسنم.ب.يوكنسنو.ي.أ
.م۹٩

.توريببتكلا

همقروهححصسهنعهللايضرسسنأنبكلامماماللًاطوملا
ةيبرعلابتكلاءايحاراد يقابلادبعداوفدمحم:هيلعقلعو

هاکرشويبلحلايبابلایسیع

؛بيبحنبیظفاحلامامالادنسم حيحصلاعماجلاحرش
 يملاسلاديمحنبهللادبعخيشلاةمالعلا:فيلات
الاسياقتايكبرشافلاكلمليديفحلةنلاثلا

؛شيفطأفسوينبدمحمخيشلل لسرلامتاخثيداحأيفلمشلاعماج

:رشانلا؛ةريمعنمحرلادبع.د:هثيداحأجرخوهصوصنققح

.ةماقتسالاةبتكم

حتفلاراد:رشانلا بيبحنبعيبرلامامالادنسمحيحصلاعماجلا

طقسميور ةماقتسالاةبتكمو رشنلاوةعابطلل

٦٤٤



ددع

\ ۷

٢۲

1

Y۳

٤۲

میهاربانبليعامسانبدمحمهللادبعيبأفيلات يراخبلامامالاحيحص

.ةيمالسالانوكشللىلعألاسلجملا:طءيفعجلاهيزدربنبا

.ه۲

خيشلل ةيوبنلاةنسلابةيمالسالاةمألاةيانعوأنوثدحملاوثيدحلا

رفعجيبأل ميركلانارقلايآليوأتنعنايبلاعماج يربطلاريسفت
دمحأوركاشدمحمدومحم:هققح«؛يربطلاريرجنبدمحم

.هيناث:طرصمفراعملاراد_رکاشدمحم

.يضابألايبهولافسوينبدمحم:ملاعلل داعملارادىلادازلاناميه

ءادفلاويأ نيدلادامعظفاحلا ليلجلامامالل ميظعلانارقلاريسفت

راد:طته٢٤۷۷يفوتملايقشمدلايشرقلاريثكنبليعامسا

فورعملادمحمنبنيسحلامساقلايبأفيلاتنارقلابيرغيفتادرفملا

ةفرعملاراديناليكديسدمحم:قيقحت«يناهفصألابغارلاب

سانلاةنسلاىلعثيداحألانمرهتشاامع سابلألاليزموافخلافشك

:هحيحصتىلعفرشا ينولجعلادمحمنبليعامساخيشلل

بلحسيمالسالاثارتلاةبتكم:عيزوتورشن‹؛شالقلادمحأ

.ةماسأعماجمامأ لويقأ

؛يرعشألاليعامسانبيلعنسحلايبألةنايدلالوصأنعةنابالا

ھه٢٣۳ةرهاقلا:ط

ةبتكمءىلوالاةقلحلارمعمىيحييلعل خيراتلابكوميفةيضابالا

.م١٦۱۹ها۳۸ةرهاقلا هبهو
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ددع

٦۲

Y۷

Y۸

۲۹

۳۲

1

٤۳

۳o

٦۳

نايا

ةداعسلاةعبطمءريثكنبليعامسانيدلادامع)ريثكنبالةياهنلاوةيادبلا

.ه۱۳۱۳رصم

يداهلادبعدمحم:ةمجرتروبيدلمالسألايفةفسلفلاخيرات

١١۱۹رصمةديروبا

يسيبقنسحوةورمريصنةمجرت نابروكمالسالايفةفسلفلاخيرات
.م١٦۱۹۱توریب

ركبيبألةلزتعملاوجراوخلاوةضفارلاوةلطعملاوةدحلملاىلعدرلايفديهمتلا

ءةريضخلادمجمدومحم:قيقحت ينالقابلابيطلانبدمحم
.١۱۳۹/١٤۱۹ةرهاقلا:ط"مديروبأيداهلادبعدمحمو

م۷١٦۱۹ةرهاقلايهبلادمحم.د يمالسألاريكفتلانميهلالابناجلا

دمحأويدنفلاتباثدمحمةيبرعلاىلااهلقنةيمالسالافراعملاةرئاد

رصمسنويديمحلادبعوءديشروخيكزميهارباو«يواتنشلا
. ۷/۹۳۳

ولجنالاةعبطممساقدومحمروتكدللةيمالسالاةفسلفلايفتاسارد

.م١١۱۹ه١۳۸٠:طقرهاقلا ةيرصملا

ثارتلاةرازو:ط شيفطأفسوينبدمحم عرفلاولصألالماش
.م١۱۹۸ه٤٤۱ةفاقثلاويموقلا
:ةعبطم يبيشلاىفطصملماكروتكدللعيشتلاوفوصتلانيبةلصلا
ةبهوةبتكمةعبطموم١٠۱۹سه۱۳۸۳دادغبِءارهزلا

.رصمم۹

ه0٤۸ىبحيدمحأ يديبزلا ىضترملانيال ةلزتعملاتاقبط
.م١۱۹۱توریب:ط

:قيقحت رهاطنبرهاقلادبعروصنموبأ:يدادغبللقرفلانيبقرفلا

.ةرهاقلاديمحلادبعنيدلايحمدمحم

£4۸
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۳

فشكلاولاصتالانمةعيرشلاوةمكحلانيباميفلاقملالصف)دشرنباةفسلف
دومحمروتكدلا:قيقحت (ةلملادئاقعيفةلدالاجهانمنع

.م١١٦۱۹ةيرصملاولجنالاةعبطممساق

نمحرلادبعروتكدلا:قيقحتمزحنباللحتلاوءاوهألاوللملايفلصفلا
ظاکعتابتکم:ط رصنمیهاربادمحمروتکدلاويريمع

.ةيدوعسلاهدج

ةرهاقلا يلاطيجلاليعامساخيشللنيدلالوصأيفتاريخلارطانق

.ه۱۳۰۷:ط

ينيوجلاكلملادبعدبعلداقتعالالوصأيف:ةلدألامطاوقىلاداشرالا

دبعيلعو؛یسومفسويدمحم:قيقحت نيمرحلاماما

ه۹٦۱۳ةرهاقلا يجناخلاةبتكم ديمحلادبعمعنملا

.م١۱۹۰

ةيزوجلاميقنباةيمهجلاوةلطعملاوزغىلع ةيمالسالاشويجلاعامتجا

دمحمدومحمويرثوكلادهازخيشلاميدقتم١۸٠٠/ه١

.١١٤۱۹٠ةرهاقلا يريضخلا

.م۸١۱۹ةرهاقلافراعملاراد:طءايندناميلس

.ه١١۱۳ةرهاقلا

.م١١۱۹ه١۱۳۸ةرهاقلا:ط«يسرمدمحمدمحأ:قيقحت

دمحمهللادبعوبيزارلارخفللنيكرشملاونيملسملاقرفتاداقتعا

۹٤٤
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قزارلادبعىفطصمخيشلاميدقت.يشرقلانيسحنبرمعنب
.۱۹۳۸رصم:طراستلايماسيلع.د:ةعجارمو

يملاسلاديمحنبهللادبعنيدلارونخيشلل«نامعلهأةريسبنايعألاةفحت

ةيشنملالوقرقعراش١٠مامالا:طم١١۱۹۱سه۲

.رہصم_—ةعلقلاب

بتكلارادم۱۲۷۳/ه١۷٠كمحأنبنيدلاسمش:يبطرقلاريسفت
م۱۹۳۷ہہه٦ةرهاقلاةيرصملا

يدادغبلانمحرلادبعجرفلاوبأنيدلالامج)يزوجلانبال:سيلباسيبلت
.خيراتنودبةرهاقلا١۱۲/۷

ماشهنبالةيوبنلاةريسلاثيدحهيلعلمتشاامريسفتيففنالاصورلا

ه۱۳۳۲رصم١۸٥/٥۸٠٠يليهسلاهللادبعنبنمحرلادبعل
م١۹۱

هيليمزوراشنلايماسيلعروتكدلا:قيقحت ينيوجللنيدلالوصأيفلماشلا
.م۹١۱۹ةيردنكسالافراعملاراد

؛ىسومفسوي:ةمجرت‹رهيزدلوجلمالسالايفةعيرشلاوةديقعلا
بتاكلاةعبطم«رداقلادبعنسحيلعوءقحلادبعزيزعلادبعو

.م١١٤۱۹يرصملا

رصم٢۳۸/٥۹۹(قاحسانبدمحمجرفلاوبأ)ميدنلانبالتسرهفلا
.ه۸

٥۷٦۱۲۷۲(نيدلامجنانالوم)يوناهتلل؛نونفلاتاحالطصافاشك

.١٤٥۱۸اتکلک

دبعنبىفطصم)ةفيلخيجاحلنونفلاوبتكلاءامسأنعنونظلافشك
.م١١۱۹سھه۰٣٦۱۳لوبنتسا(نمحرلا
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٦

o۷

نايبلا

نبيلعنسحلاوبأ)يرعشألل نيلصملافالتخاونييمالسالاتالاقم

.ديمحلادبعنيدلاييحمدمحم:قيقحت٣١۳۲/١۱۹۳(ليعامسا

‹۸٤٥/١١٠(دمحأنبميركلادبعنبدمحم)يناتسرهشلللحنلاوللملا

۱۳۸۷رصميبلحلايبابلا يناليکديسدمحم:قیقحت

.م۱۹۱۷

۱٥٤



مقرنايبلا

ةحفصلا

EEREققحملاةمدقم

١۱نامعةنطلس

Nهتايحوهبسن:فلؤملا

CEEهلئامشويملاسلاقالخأ

EEEيملاسلاخيشلاراثا

Eباتكلااذهيفلمعلاةيجهنم

essesفنصملانمهیبنت seesesses٥٤

£فلۇؤملاةمدقم

OF)ءابلا۱(يف:لوألادصقملا

9T«مسأ»يف:يناثلادصقملا

٠O۸هللا»:ثلاثلادصقملا

TEE«ميحرلانمحرلا٠يف:عبارلادصقملا

 

 



ةحفصلا

«هللادمحلا٠نعمالكلا

Uًاحالطصاوةغلدمحلافيرعتيف:لوألادصقملا

TVدمحلايف«لأ»:يناثلادصقملا

Aةلدمحلاةلمجىف:ثلاثلادصقملا

ATةالصلاعاونأ

Aةعنييبنلامتاخدمحم

6هيلعلمتشياموملعلايف:لوألانكرلا
ںیهماكحأوهماسقأوملعلايف:لوألابابلا

۹ثدحموميدقىلاملعلاميسقت

NEيرظنلاويرورضلاملعلا

Nبودنموبجاوىلاملعلاميسقت

Aبجاولاملعلاطباض
Êهلهجعسيالامملعنعثحبلا

NEAملعلالضف

NOلاوسلايف:يناثلابابلا

0لاؤسلاماسقأ

O۷عرشلارابتعابلاؤسلاماسقأ

۹eالعولجىلوملانعلاّوسلااهبعنتمملاظافلالايفلصف

RNNىلاعتهللانعلاّوسلااهبعنتمييتلاظافلالا

NNTىوتفلاوداهتجالايف:ثلاثلابابلا

VEاعيرشتلالوصأ

NVAهطورشوداهتجالا

tor



مقرنايا
ةحفصلا

NAداهتجالاماسقأ

Aىوتفلايفلدعألايأرلابذحألا

Eالهجوأاملعءىطخملاىوتفبلماعلامكح

A..لهجلايفعبارلابابلا

TTلهجلاماسقأ

۱عسيليذلاو.هيفلهجلاعسييذلالحملانايب

ARESتقوملاريغمكح

YETتامرحملانمهكرتبجاولا

WEبسنلاهمرحيلهجلا

TOTرصملاةلالضلهجيفءاملعلالاوقأ

VTهتمرحوهلحملعيالامنعفقوتلا

TE..ةمتاخ

Aهبملعنممزليملعلا

TVeeاهيلعلمتشيامواهريسفتوةلمجلانايبيف:يناثلانكرلا

VVاهموزلةيفيكوةلمجلايف:لوألابابلا

YVOاهطورشوةلمجلايفداقتعالا

VT¢ةلمجلاوركنمماكحأ

Y۹نيدلادعاوقعيمجىلعةلمتشمةلمجلا

VAعامسلاىلعةلمجلايفةجحلامايق

۳۰۰...ةمتاخولوصفةعبرأهيفوديحوتلايففيناثلانكرلانم:يناثلابابلا

,Feneىلاعتهللانعميسجتلاودادنألاودادضألايفنيف:لوألالصفلا

۴ديحوتلاةقيقح

FVهللةدابعلاصالخا



مثرنايا
ةحفملا

POماسجألاتافصنمىلاعتهللاهيزنت

.YTءاكرشلاوهابشألايفنىلعةلادلاةيلقعلانيهاربلايف:يناثلالصفلا

.العولجىلوملانع

POA(١)ىلاعتهللكيرشلايفن

WES(۲)ىیلاعتلكيرشلايفن

WEعنامتلاليلد

PEOىلاعتهتافصيف:ثلاثلالصفلا

PETثداوحللىلاعتهللاةفلاخم:لوألادصقملا

FEثلاثلالصفلانم:يناثلادصقملا

WETةيلعفلاوةيتاذلاتافصلا:ثلاثلادصقملا

PETهتاذنيعةيتاذلاهتافص:مبارلادصقملا

WOOتاذلانيعتافصلا

PUTىلاعتهنعةيؤرلايفنيف:عبارلالصفلا

PTE:لوألاماقملا

FA:يناثلاماقملا
PVدصاقمةثالثهيفوةيؤرلاةلاحتسا

PAًالقعاهتلاحتسانايبيف:لوألادصقملا

PAVةليقنلاةلوألايف:يناثلادصقملا

PATةيؤرلادقتعممكحيف:ثلاثلادصقملا

,PAVeىلاعتهللاباتكانمةهبشملااهبتقلعتطظافلأيفةمتاخلا

Eتاذلاوههجولا

Eهيبنت



مٹرنايلا

ةحفصلا

E 1 Eةينارقلاتايآلاسرهف07

eةيوبنلاثيداحألاسرهف

Eراعشألاسرهف
۳ae مالعألاسرهف

9ei عجارملا

EES تاعوضوملاسرهف
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