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يلالاديمَحتهادبعدمعكلاماشالل

قيلعَتَرحّيحصن

لیلادهسرهااجام

<اح4ےسقدسےکک

هتيداحاجرحوهصوبصدلومح

هريمعنمحتلادبعروتكتلا

كاشلاءزجلا



ليالةطووليح

لاؤالاةكبلطلا
م۸۹۱۹ھ۹۰



هدااخأب
يناغلاءزجلا

همدعم

ءايبنألامتاحخهللادبعنبكمحمىلعمالسلاوةالصلاوفلدمحلا

امكلمعلاانلرسيوءانتيدهذإدعبانبولقغزتالانبر.نيلسرملاو

انبحتفاوكيليدهباليسالجهناوءانامركشانعزوأوانسلع

.ريدقِءيشلک

ةيفاعلاوةحصلاانبهونأانبهتيانعوانلىلاعتهللانوعنمناكدقل

ءزجلاقيقحتزاجنانماهلالخنمانكمتتقولانمةحسفانحنمو

دمحميبأنيدلارونمامالل«لوقعلاراونأقراشم»باتكنميناثلا

ينغيامبهفلؤموباتكلانعلوألاءزجلاةمدقميفانملكتدقلو
‹هتفاضابجيِءيسنمكانهناكناوءىرخأةرمهنعثيدحلانع

ءزجلااذهاتفدهتوحامىلعءاوضألاضعبيقلننااتلبيطيهنإف

.اهنايبتواهضرعيففلّؤملاةقيرطىلانيريشملوصفوباوبأنم

٥



ءايبألاولسرلاثعبزاوجنعءزجلااذهيفهثيدحفلؤملاًادب

نممهدقتعمًاحضومكفلتخملاقرفلاوءاملعلالاوقأضضرعتسيهيفو

9مهئاطخأنعًافشاکمهباوصلریشممهاًرادنفمةيضقلاهذه

لوسرلاةنسوىلاعتهللاباتکعمقفاوتييذلاولثمألايأرلاةياهنلايف

E

اهيفترثكىتلاةيضقلاهذهضرعنميهتنيفلّؤملاداكامو

ميركلانآرقلانعًالوطمالصفدقعيهارنىتحراكفألااهيفتلدابتوِءارآلا

ًاحضوم‹ىلاعتهللاباتکيفهباشتملاومكحملاهلالخنمضرعتسي

ضوغلاویوهلانعهسفنربلجعلايأرلانعًادعتبمامهنملكماسقا

ةلبلبلاىلاةياهنلايفيفمهضعببىديذلاوىاملعلاضعبةفاوهيذلا

.ةدحاولاةمألاءانبُأنيبفالخلاةوهعيسوتو«قزمتلاو

يازیمماماهسامهسأوا‹ٹثیدحلابتايعمسلافلؤملالوانتمثر

ةعامشوطارصلاونازيملاوباحلارثعبلاةيضقنمكلذعبتيامو

.ةييعلوسرلا

انسمءاملعلالاوقأًادنفمكلذلكيفوهو ہم امىلاریشماهفيزانيبم

ضرعدعبكلذ_فلۇملالعفياةلطابتادقتعمو؛قدسافارانم

.ناصقنواةدايز

مالكلاملعيفةماهلاعجارملادحأربتعيةروصلاهذهبباتكلاو
خيراتتبكاويتلاو:بالکلاقرفلاءارانمريثكللهضارعتسابكلذو
.هلامتکاوهحضنيفةلاعفةمهاسمتمهاسوء؛يمالسالاركفلا

٦



اوياجانيذلانيلماعلاءازجهفلؤميزجينأريدقلايلعلاهللالأسن
يفباتكلااذهيفهلمعلعجينأوفللمهنيداوصلخاوفلايعاد

.ه١١٤٠ىلوألاىدامج٢۲يفطقسم

م۱۹۸۸ریاني٤۱

ققحملا

هريمعنمحرلادبع.د
ةيمالسالامولعلامسقسيئر

سوباقناطلسلاةعماجب





يناثلانكرلانمثلاثلابابلا

مهنعبيفةمكحلاولسرلاثعبزاوجيف

لسرلاثعبزئاجلانممث
(لدعالاطارصلاىلااننودهي

الضفتمهاوعدةنورقم)
(الوقللاللطبتتازرجعمب

يفانملا؛صاخلاناكمالابهنعربعملايلقعلايأ(زئاجلانممثهلوق)

خلالسرلاثعبىلاعتهقحيفزئاجلانمياقلاحتسالاوبوجولل
ليحتسملانمالوءةفسالفلاوةلزتعمللافالخىلاعتهيلعبجاولانمال
ةثعباوبجوأفةلزتعملاامأيهوحنوةينمسلاوةمهاربللافالخهيلع

ءالؤهنافًاطخكلذومالسلاهيلعميهارباىلامهياستنالةمهاربمهنانظينمسانلانم(١)

نيذلاموقلاو؟مالسلاهيلعميهاربابنولوقيفيكفًاسأروًالصأتاوبنلايفنبنوصصخملامه

ىلعةملظلاورونلابنولئاقلاةيونثلامهفدنهلالهأنممالسلاهيلعميهارباةوبناودقتعا
يفنمهلدهمدقومهاربهللاقيمهنملجرىلااوبستناامناءالّوهونينثالاباحصاسأر
.لوقعلايفكلذةلاحتساررقوًالصاتاوبنلا
.خسانتلاباحصأمهنموركفلاباحصامهنموةودبلاباحصامهنمفًافانصااوقرفتةمهاربلاو

ةهجنمالامولعمالهنااومعزوملاعلامدقبنولوقيولالدتسالاورظنلانوفنيموق:ةينمسلا(۲)

حاورألاخسانتبمهتمقيرفلاقوتوملادعبثعبلاوداعملامهرثكاركنأوسمخلاساوحلا
.ناسناىلابلكلاحوروبلكىلاناسنألاحورلقنينااوزاجاوةفلتخملاروصلايف

.١٤٠صنيكلاهلاقرفلانعةيجانلاةقرفلازييمتونيدلايفريصبتلاعجار

.٠۲۷صقرفلانيبقرفلاعجار



ىلعةفقوتمداعملاوشاعملارمأةيحالصنالىلاعتهللاىلعلسرلا

دسافلامهبهذمىلعينبموهومهبالااهماظنمتيالفمهدوجو
ينبمةيحلصالاةاعارمبوجووءىلاعتهللاىلعةيحلصالاةياعربوجوب
امأو).هلاطبامدقتدقوهيلاعرشلادرولقعلاميكحتبمهلوقىلع

نالطبوءةعيبطلاوأةلعلاقيرطبىلاعتهللاىلعكلذاوبجوأدقف(ةفسالفلا
.ةعيبطلاالوةلعلاالراتخملاعناصلاوهىلاعتهللانالرهاظمهبهذم

اهتاذلةليحتسماهنابهذنممهنمفةثعبلاةلاحتسابنولئاقلا(امأو)

نموهامنارشبلااذهىلاءاجيذلاربخلاكلذنوكينألامتحال
.هيلانجلاالا

نأهبكردياملعهيلاىحوملارشبلايفهللاقلخيهناببيجأو

.نيطايشلاونجلادنعنمالهللادنعنمربخلاكلذ

يفاهناكماعمفيلكتلاةلاحتسالةليحتسماهنأمعزنم(مهنمو)
اوبيجاوالقعةداعلاقرخةلاحتسالةليحتسماهنامعزنم(مهنمو)اهسفن

.ضرالاوتاومسلاقلخءادبانمدشابوهسيلةداعلاقرخناب

ةلادلاتازجعملادوجوباوبيجاواهعوقوركناواهزاوجبلاقنم(مهنمو)

ضراعمالثيحةوبنلاعوقوىلع

نرانونيرشبمقلخلاىلالسرلالاسرايأ(لسرلاثعب:هلوق)
زئاجلانماضياكلذكومهقدصىلعةلادلاةزجعملابنينورقم
6نوديبنلامسابصتخيف‹غيلبتلابهرمايمليبنىلاءاحيالاىلاعت

.امهنيبقرفلانميتايسامل

مدعيلقعلازئاجلانملسرلاثعبنأانلوقىلعبترتي(هيبتت)
دوجولشقعلازوجامیتمهنافلابلارطاخبًالوسرهللنأةفرعمبوجو

قيرطنوكيالفىاوسنيفرطلاالكهعمناكهمدعولوسرلاثعب



كولسىلاانتيادهلاببسةنئاكلاةلدالاانلنوبصنييأ(اننودهيهلوق)

يفمهنعينغيالومهلاسرايفةمكحلاوهاذهوءانبرناوضرقيرط

يدتهيلقعلانإ:اولاقثيحءةدحلملاضعبهمعزامكلقعلاكلذ

اهيفمكحيمليتلاءايشألاو«هكرتيفحيبقلاوهلعفيفنسحلاةفرعمىلا

.اهمدعدنعبنتجتوةرورضلادنعلعفتحبقالونسحبلقعلا

كرديالفءاهضعبالافيلاكتلانمكردياللقعلانا:(مهباوجو)

نعىنغالف؛كلذوحنوهفئاظووموصلاواهفئاظووةالصلاكناكام

اجاتحماتوافتمهلهکارداناكلكلذكرديهنأانملسولوهبلوسرلا
بیبطلاکلوسرلافاھلهکاردالبقةكلهميفعقوامبروءةليوطةدمىلا

اذهناسانلاربخيفءةيودالاعئابطوءاودلاوءادلافرعييذلاقذاحلا

كلتعئابطنوكرديسانلانأنمأنإوهنافءاذكلاذواذكلاذهواذكل

اهلمهتبرجتةدميفاوعقوامبرلفةبرجتلاضحمباهرارسأوةيودالا
.مهلبيبطلادوجوةمكحترهظفمهللتاقلاءاودلايف

ناوضرىلاغلبملايوتسملاقيرطلايأ(لدعالاطارصلاىلاهلوق)
.ىلاعتهللا

طارصلاىلااننودهيياءاننودهيلعافنملاح(مهاوعدةنورقمهلوق)
هللانملسرمهناوءايبنأمهنابمهاوعدةنورقممهنوكلاحميقتسملا
ةقراختازجعمبهغيلبتبمهرماامهللانعنوغلبممهناوءهقلخىلا

ةلزانمهاعدمقیدصتىلعةدهاشمهلدناعملاةضراعملةلطبمةداعلل

تازجعملاكلتبمهاوعدنرقو«ينعهغلباملكيفيدبعقدصةلزنم

.باجيانعالوبوجونعالىلاعتهنملضفتضحمنعوهامنا

وهوزجعلانمةذوخأم:ةغلةزجعملانأ(ملعاو):يروجابلالاق

یوعدوهيذلايدحتلابنورقمةداعللقراخرمأ:افرعوةردقلادض

.ةضراعملامدععمةوبنلاوأةلاسرلا

١۱



ةوبنلايعدمديىلعةداعلافالخبرهظيرمأيه:دعسلالاقو

دقوءهلثمبنايتالانعنيركنملازجعيهجوىلعنيركنملايدحتدنع

.دويقةعبساهيفنوققحملاربتعا

7
.ةيَعهعبصانيبنمءاملاعبنك:يناثلاو

ةفصلاكلذبجرخو‹ميهارباانديسلرانلاقارحامدعك:ثلاثلاو

.عارتخالاةفصبافصتمهلالانوكيقدصةيالاقاذاامكةميدقلا

ةرمهيلعاورمتساوسانلاهداتعااميهوةداعللةقراخنوكتنأ:يناثلا
عولطيقدصةيا:لاقاذاامكقراخلاريغكلذبجرخو«یرخأدعب

نوكتنأ:ثلاثلابرغتثيحنماهبورغوعلطتثيحنمسمشلا

رهظيام:يهوةماركلاكلذبجرخوقلاسرلاوأةوبنلايعدمديىلع

ةعيدخقسافديىلعرهظياموهو:جاردتسالاو.ةدشنممهلاصيلخت

عقوامكهلايیذکتهديىلعرهظياميهو:ةناهالاو.هباركمو
.ةحيحصلاتیمعفًاربتلروعأنيعيفلفتهنافباذكلا‹ةمليسمل

دلوءقطنملاونايبلاوةيبرعلاةمئأنم؛نيدلادعسينازاتفتلاهللادبعنبرمعنبدوعسموه(۱)
يفوتفدنقرمسىلاكنلروميتهادعبأوسخرسبماقأوناسارخدالبنمه۷۱۲ماعنازاتفتب
.ةنكلهناسليفتناكسخرسيفنفدواهيف

كلذريغو(يداهلاداشرإو؛نيبلاطلادصاقموءةغالبلايفلوطملاوقطنملابيذهت)هبتكنم
.ھه۷۹۳ماعهتافوتناکوریثک

ةغللاباداو4:٠٠۳ةنماكلارردلاو١:١٠٠ةداعسلاحاتفمو۳۹۱ةاعولاةيغبعجار

.٥:۳۳۹ةيمالسالافراعملاةرئادو۳٢

يفر؛نيرمعملانمءىبنتمةمامثوبايلئاولايفنحلابيبحنبريبكنبةمامثنبةمليسموه(۲)
ةيلهاجلايفبقلتودجنيفةفينحيداوبةماميلابأشنودلو«ةمليسمنمبذكأ»لاثمألا

=.ةماميلانامحربفرعونمحرلاب

1



امكحوأةقيقحةلاسرلاوأةوبنلاىوعدبةنورقمنوكتنأ:عبارلا

ةوبنلالبقناكاموهوراكلذبجرخو«ريسينمزبترخأتناپ
.ةثعبلالبقكيمهلمامغلالالظاكاهلاسيسأتةلاسرلاو

امكاهلفلاخملاكلذبجرخوىوعدللةقفاومنوكتنأ:سماخلا

.لبجلاقلفنافرحبلاقالفنايفيقدصةيالاقاذا

ةبذكمتناكاذاامكلذبجرخوهلةبذكمنوكتالنا:سداسلا

«؛باذكرتفمهناقطنفدامجلااذهقطنيقدصةيالاقاذاامكهل

ايحافهؤايحاوتيملاناسنالااذهقطنيقدصةيا:لاقولامفالخب

هبيذكتربتعافهلرايتخاالدامجلاناقرفلاوباذكرتفمهنأبقطنو
رفكلاراتخاامبرهنألهبيذكتربتعيالفراتخمناسنالاوىهلارمأهنال

.ناميالاىلع

:يهوةذبعشلاهتمورحسلاكلذبجرخوهتضراعمرذعتتنأ:عباسلا

ةاوحللعقيامكءاهلةقيقحالوةقيقحاهلناىريديلايفةفحخ

.مهضعبدازو

سمشلاعولطنمزکةداعلاصفننمزيفنوكتالنأوهو:انماث

رطمتناءامسللهرماکلاجدلانمعميامكلذبجرخوءاهبرغمنم

قراخلارمالاماسقامهضعبمظندقوء؛تبنتفتبنتناضراللورطمتف

:لاقفةداعلل

ةوبنلاىعداكفولاملسافةفينحينبنمدفوهءاجبرعلاكلذبتنادومالسالارهظاملو=

.ه١۱ماعهيلعیضقفديلولانبدلاخةدايقبشويجلاركبوباهيلالسراف

YEماشهنباعجار Y۳فنألاضورلاوY۲٤۱ع._۷۲۱۷ريثألانباللماكلاو۳4.

.۱١:۲۳بعذلاتارذشو

۱۳



قةداعقرخيرمألاتيأراماذإ
ردصالليبننمنأةزجعمف

ةوبنفصولبقهنمنابنإو
رثالايفموقلاعبتتهمسصاهرالاف

ركلاهنافيلونمامویِءاجناو

هرودصماوعلاضعبنمناكنإو
ہهھتشاوةنوعملاباقحهونکف

مهدنعةناهالابىعديفالإو

ربتخايذلادنعماسقالاتمتدقو

دنعداتعمهنالقراوخلانمسيلهناليقورحسلامهضعبدازو

.ىهتناهبابسأيطاعت

امكیلاعتهيلعبوجونعءىشانريغءاطعايأ(الضفتهلوق)
هنأىلعبصتناوءةفسالفلالوقتامكباجيانعالوةلزتعملالوقت

.مهيلعاهبالضفتمهريدقتتازجعمنملاح

عمجامناوهركذمدقتملاىنعملابةزجعمعمج(تازجعمبهلوق)
ةلباقمبابنمةدحاوةزجعملوسرلكليفكيهنأعمتازجعملا
كلوقك‹؛تازجعملاعمجبمهلباقفلسرلاعمجهنأكلذوعمجلابعمجلا

هلوق)هبصتخملاهبوثمهنمدحاولكسبليأمهبايثموقلاسبل
لوقتلاكلذوضراعملالوقتطقستتازجعملاكلتيأ(الوقتلالطبت

هباوؤاجاملثمبنايتالاىلعنوردقيمهنامهمعزولسرلامهييذكت

كنيتأنلف»:لاقثيحمالسلاهيلعىسومعمنوعرفلكلذلثمعقوامك

٤۱



هيلعةكوحضأتيقبفنيزعلاباتكلاةضراعماهبديريهيلاتيحوااهنأ

.ةمايقلا.مويىلا

ًاناكمتنأالونحنهفلخنالًادعومكنيبواننيبلعجاف)ةيآلاةلمكتو۸٠مقرةيآهطةروس(١)

.(یوس

؛مهديعمويناکديزنباوةداتقويدسلالاقوىاروشاعمويةنيزلامويناكو:سابعنبالاق

.ةافانمالومهقوسمويناك:ريبجنبديعسلاقو

ملیسوملاقهيفرظننًالجاكنيبواننيبلعجایسوماینوعرفلاق:هبنمنببهولاقو
ناىسومىلاهللاىحوأفكيلاتلخدجرختملتناناكتزجانمبترماامنااذهبرموأ
.لعففاموینيعبراىلاهلعجا:نوعرفلاق.وهلعجيواهللقوًالجاهنيبوكنيبلعجا

ديزنبنمحرلادبعلاقوالدع:يدسلالاقوءافصنمىوسًاناكمةداتقودهاجملاقو
نعكلذضعببيغتيءيشالونوص|نوكيالهيفاموسانلانيبوتسمًاناكمملسانبا

.ملعأهللاو.ىرينيحوتسمضعب

\o



يناثلادصقملا

زوجيامومهيلعليحتسيامولسرللبجياميف

كلذمكحيفومهقحيف
امفرعتناكيلعبجاوو)

امزلدقامولسرللزوجي
ەزاللافمهنعلاحتساامور

(مراكملايهاتعنمهقحيف
ةنامالاوغيلبلاوقدصلاكر

(ةناطفلاكوطبضلاولشقعلاو

بذكلاكاهدضليحتملاو)
(بيرلاباكتراونوتجلاكو

.هبعمسلاةجحمايقدعبايعرشابوجويأ(كيلعبجاووهلوق)
ةزئاجتافصلسرللنأ(ملعاخلالسرللزوجيامفرعتنأهلوق)
مهفرشلركذلابلسرلاصخواضياءايبنألاكلذكوءةليحتسموةبجاوو
هلوق)مهقحيفعقوامرثكأهييذكتودناعملادانعالوىايبتالاىلع

ايعرشاموزليأ(امزلدقاموهلوق)ايعرشازاوجيأ(لسرللزوجي
عرشلابكلذعيمجانديقامناوةيعرشةلاحتسا(مهنعلاحتسااموهلوق)

مراكملابمهفاصتاديفتسايأ؛كلذبمهلىضقيذلاوهعرشلانال
مهقحيفكلذادعامزاوجومهيلعاهدادضأةلاحتساواهركذيتلا
بهذوءةمصعلاةلدأنمهيلعفقتسامك‹؛عرشلاقيرطنمملعامنا

٦۱



امنإمهيلعاهدادضاةلاحتساومراكملاكلتبمهفاصتانأىلامهضعب

اذكهلبجيايبنناكنمنأبىضقلقعلايألقعلاقيرطنموه
يفيأمهبناج4يأ(مهقحفمزاللافوقراذکهيلعليحتسيو

بجيعقاوللةقباطموه(قدصلاكهلوق)ةدومحملاةلصخلايهو

بسحبولو:يروجابلالاقمهرابخايفقدصلابمهفاصتاءايبنألاقحيف

وذهللاقامل٩نکیملكلذلك»عهلوقيفامكمهداقتعا

نيتعکرنمملسنيحهللالوسرايتيسنماةالصلاترصقانيديلا
عقاولانودداقتعالاةقباطمسفنبقدصلابفصويالربخلانا(لوقأ)

ثيدحلااذهلثميفلاقينأيغبنيفةرعاشالابهذموانبهذموهامك
لکنأهرابخالاحنظهنافهنظيفعقاولانعربخاامناعهنأ
ىلعةِّْيَعرمدق(ليقناف)لاقهضعبعقاووهاذافعقيملكلذ
اهوكرتفتحلصلاهومتكرتول:لاقولختنلانوربؤيةعامج

.هريغودجسملايفعباصألاكيبشتباب۸۸ةالصلاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا)۱(

لوسرلاانبیلصلاقةريرهيأنعنيريسنبانعنوعنباانربخالمشنباانثدح۲
یلصف:لاقUُاتیسننكلوهریرهوبااهامس:نیريسنبالاقيشعلايتالصیدحاٹو

عضوونابضغهناكاهيلعأكتافدجسملايفةضورعمةبشخىلاماقفملسمثنيتعكرانب

تجرخوىرسيلاهفكرهظىلعنميألاهدخعضووهعباصانيبكبشوىرسيلاىلعىنميلاهدي

.دجسملاباويُنمناعرسلا

هيدييفلجرموقلايفوهاملكينااباهفرمعوركبوبأموقلايفوقالصلاترصق:اولاقف
.هرکذو:لاق؟..ةالصلاترصقماتيسناهللالوسراي:لاقنيديلاوذهللاقيلوط

يفملسممامالاهاورو\oنامياوtoبدأو©»4وهسلاو۹۹ناذألايفًاضيأهاورو

يئاسنلاو١۷٠ةالصلايفيذمرتلاو۱۸۹ةالصلايفدوادوبأو١٠١٠ء۹۷۹۸۹۹دجاسملا

.١۷٠ةالصلايفيمرادلاو١۳٠ةماقالايفةجامنباو٢۲وهسلايف

»۱۷۷:۲٢۲۳٢٢٤دنسملايفلبنتحنبدمحأو4°©4ءادلنلايفًاطوملابحاصهاورو

.(يبلح)٠
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يفناكىنعملانالءاشنالاليبقنماذهناب(بيجا)تصاشف

يجرتملاعوقومدعو«؛بذكالوقدصبفصتيالءاشنالاوكلذيئاججر

اوقدصيملولمالسلاوةالصلامهيلعمهقدصليلدو:لاقاصقندعيال

ةلزنمةلزانلاةزجعملابمهلىلاعتهقيدصتلىلاعتهربخيفبذكلامزال
بذاكلاقيدصتو(ينعغلبياملکيفيدبعقدص»ىیلاعتهلوق

لاحممهقدصمدعوهوهموزلمف‹یلاعتهقحيفلاحموهوبذك

اذهنكلءبولطملاوهومهقدصبجومهقدصمدعلاحتسااذاو

ةيعرشلاماكحالايفوةلاسرلاىوعديفمهقدصىلعلديامناليلدلا

يفمهقدصىلعلديالوىلاعتهللانعهوغلبيذلاوهكلذنال
لخادهنالةنامالاليلدهيلعلدينكلءورمعدعقوديزماقككلذريغ

امأو«نالوالاانهدوصقملاةئالثقدصلاماسقأنأكلذنمملعواهيف
وهو(غيلبتلاوهلوق).ىهتناتملعامكةنامالايفلخادوهفثلاثلا

"ةعيشللافالخمهكالهىلاكلذىداولوهلاصياباورمأاملاصيا

اوفاخاذاةيقتللءايبنالانمرفكلاراهظاوغيلبتلاكرتزاوجبنيلئاقلا

ةرثكلالصأةوعدلالاطبامزللكلذمهقحيفزاجول(انلق)كالهلا
مهنمنأىتحءوسلابمهلنيدصاقلاومهرمأادبميفمهلنيفلاخملا

نيروماملابغيلبتلاانديقامناو«راشنملابرشننممهنمورانلايفيقلانم

لوسرعمسلاقسنانعتباثنعدامحانثدمصلادبعانثدمحامامالاهاورثيدحلا|(١)
حلصلهرحقليملفهوكرتول:لاقفلخنلانوحقلي:اولاق؟..اذهام:لاقفًاتاوصاعهللا

.هرکذودي يبنلالاقف.اصيشجرخفهوحقليملفهوكرتف
.١٠نوهرلايفةجامنباو١٤٠لئاضفلايفملسممامالاهاورو

عبتيدحاومهرمأموقلكوءةعيشلاىوعدىعدالجرلاعيشتوهراصنأوهعابتألجرلاةعيش(۲)
مهلامأبيأڳلبقنممهعايشأبلعفامكجىلاعتهلوقوعيشمهفضعبيأرمهضعب
.ةيضاملاعيشلانم
نومسيو«يلعمامالابحيفمهضعبالغدقوسهنعهللايضرسيلعمامالاعابأ:ةعيشلاو
.ةيقاحسالاوةيريصنلاو؛يمقلانمحرلادبعنبسنويباحصأةيسنويلاكةالغلا

۱۸



اوريخاموهنامتکمهقحيفبجيهنافهنامتکباورمأامجرخيلهغيلبتب

لاق.نيفرطلانماوؤاشاممهقحيفزوجيهنافهمدعوهغيلبتيفهيف

ولمهنامالسلاوةالصلامهيلعمهغيلبتبوجوىلعليلدلاو:يروجابلا

نال«ملعلانامتكبنيرومامانكلقلخللهغيلبتباورمأاممایشاومتک

یلاعتلاقدلعمظعالايسيركليشنامتکمهيلعزاجولو

هللاقتاوكجوزكيلعكسماهيلعتمعناوهيلعهللامعنأيذللذاول

نُأقحأهللاوسانلاىشختوهيدبمهللاامكسفنيفيفختو

Na

املفهجاوزانمنوکتسبنيزنأهيبنعناکیلاعتهللا9

هسفنيفىفخاوهللاقتاوكجوزكيلعكسمأ:لاقدیزهيلااهاکش

اهجيوزتواهلديزقالطبكلذيدبمهللاوءاهھجوزتیسهنأنمهبهملعاام

جوزتاولوقينأسانلانميعهؤايحتسا.ةيشخلاىنعموةعهل
اموهماقمولعلءايحتسالااذهىلعهللاهبتاعفهانبتنميأهنباةجوز
هولقانلجناوهيلاتفتليالفهافخأواهبهبلققلعتدعهنأنمليق
؟دْْيَعهبكلابامفرمألااذهلثمهنعردصيالِءايلوالاىندأناف
هبتکيف‹”يسونسلاهلقنامکهبهللنيدنوهدقتعنيذلاوهاذهو

.ه.ا

نوكياليكلاهكانجوزأارطواهنمديزىضقاملفإل»ةيآلاةلمكتو۳۷مقرةيآبازحألاةروس(١)

.ڳالوعفمهللارماناكوارطونهنماوضقاذإمهئايعداجاوزأيفجرحنينمّؤملاىلع

ملاعهللادبعوبامالاةهجنمينسحلايسونسلابيعشنبرمعنبفسوينبدمحموه(۲)

حرشوءهلمكيمليراخبلاحيحصحرشاهنمةريثكفيناصتهلاهحلاصوهرصعيفناسملت
لهأةديقعوءروسلانماهدعبامو«ص»ةروسريسفتونيمسايلانبالةلباقملاوربجلاتامدقم

يفوت.ريثككلذريغوىرغصلاةديقعلاىمسيونيهاربلاماو(ىربكلاةديقعلا)ىمسيوديحوتلا
=.ه٩٥۸۹ماع
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يهنمبسبلتلانممهتطاوبومهرهاوظظفحيهو(ةنامالاوهلوق)
انزلانمارهاظنوظوفحممهفىلوالافالخوأةهاركيهنولوهنع

نوظوفحموءرهاظلاتايهنمنمكلذريغوبذكلاورمخلابرشو

الو‹نطابلاتايهنمنمكلذريغوءايرلاوربكلاودسحلانمانطاب

فالخوااهورکمهنوکهجوىلعىلوالافالخالوهوركممهنمعقي

يفابودنموأابجاوريصيفعيرشتللوهفكلذةروصعقواذاوىلوالا
«بودنملاوبجاولانيبةرئادمالسلاوةالصلامهيلعمهلاعفافمهقح

لعفباوناخولمهنأمالسلاوةالصلامهيلعمهلةنامالابوجوليلدو

ىلاعتهللانالهبنيرومامانكلىلوالافالخوأهوركموأمزحم

وهو؛ليصفتريغنممهلاوحأومهلاعفأومهلاوقأيف'مهعابتابانرمأ
مهلاعفأنوكتالف«ىلوالافالخالوهوركمالومرحمبرمأيالىلاعت
ةروصىلعناكناوليلدلااذهوىلوالافالخوةهوركمالوةمرحم
يعرشةمزالملاليلدنالءيعرشليلدةقيقحلايفوهيلقعلاليلدلا
يروجابھه.۱ءاشحفلابرمايالهللانأوهويعرشليلدبيلاتلانالطبو
سأرلاهلحمليقءايشالاقئاقحهبكردياموه(لقعلاوهلوق).فرصتب

ةلوقعملاءايشاللنيلقاعاونوكينأمهقحيفبجييأبلقلاهلحمليقو
ةلقاعلاريغلاتاناويحلارئاسنمالواهوتعمالوانونجميبنلانوكيالف
فصونمىلعىلاعتهراكناانونجمنوكياليبنلانأىلعليلدلاو
وأرحاساولاق»%«ةنجهبمأ»ىلاعتهلوقيفةنجلابهيبن
اهبمهفصونمىلعركنأاملةنجلابمهفصوزاجولف«نونجم

يكيضحلابقانمو١٠٠٠تاعوبطملامجعمو١:١۷٠فلخلافيرعتو٢۲۳ناتسبلاعجار=

YY YEN

.(ديعبلالالضلاوباذعلايفةرخآلابنونمؤيالنيذلالب)ةيآلاةلمكتو۸مقرةياًأبسةروس(١)
وعاشاولاقو):لاقثیحةعوبطملايفةفرحمةيالاتءاجدقو٢مقرهياتايراذلاةروس(۲)

.(نونجموارحاس)لاقو(تايراذلا)۳۹ةياو(نونجموأرحاس):اهباوصو(نونجموا

۲



.هتلاحتساليلدهتلاحتساليلدفنونجلانمعونوهفهتعلاامأو

ىلاعتهلوقةلقاعلاريغلاتاناويحلانمهنوكمدعبوجوليلد(امأو)
ةيألاهذهفةيالا©«مهيلايحونالاجرالاكلبقنمانلسرأامو»

انيبنومالسلاوةالصلاهيلعانيبنلبقلاجرلاريغلاسرايفنيفحيرص

نکل.ءالقعلاسنجريغنملوسرنكيملهناىلعلدفاضيألجر
.ةصاخلسرلايفليلدةيآلا

كعاوأ»ىلاعتهلوقبءالقعلاسنجنممهنأىلعلدتسيفءايبنالا(امأو)

4حون

نوروكذملامهومهيلاراشملابصاخليلدلااذهنألاقينألمتحيو

القعليحتسياممسيلءالقعلاريغنمءايبنالادوجونأ(ملعا)
كيریحوأو»یلاعتهلوقامالقتلعقوولوعقيملهنكلزئاجلب
ياماهلالاینعمبوهامناوابتلاب'ءاحيالانموهسيلف“لحتنلاىلا

وه(طبضلاوهلوق)هرخاىلااتويبلابجلانمذختتنأكبراهمهلأو
هعامسقحيامكمالكلاعامس:حالطصالايفومزحبءيشلاظفح
هيلعتابثلاوهدوهجملذببهظفحمثهبدیرايذلاهانعممهفمث

.٤٤مقرةيالحتلاةروسو۹٠٠مقرةيآافسويةروس(١)

اذاانيبتجاوانيدهنمموليئارساوميهارباةيرذنمو»ةيآلاةلمكتو۸٠مقرةيآميرمةروس(۲)
.٠ايكبوًادجساورخنمحرلاتايآمهيلعىلتت

.0نوشرعياممورجشلانموًاتويبلابجلانميذختانا»ةيآلاةلمكتو۸٠مقرةيآلحنلاةروس(۳)
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ىنعملاانهاههبدارملاو.ه.اهریىلاهئادُانيحىلاهتارکاذمب

مهقحيفبجياممويايوغللا مهيلايقلأاملنيظفاحاونوكينأمهقح

لامهالانالهنمءيشانايسننعمهنممزحلاليبسىلعيحولانم

مهوةريبكمهقلاخرهابنواهتلاوغيلبتلابرمألارمابنواهتلاىلادوم

امكةمصعلابوجوليلدوهطبضلابوجوليلدفاهنعنوموصعم
موصخلامازلالظقيتلاونطفتلايه(ةناطفلاكوهلوق)هللاءاشنايتأيس

ةالصلامهيلعمهلةناطفلابوجوىلعليلدلاوةلطابلامهيواعدلاطباو

ةراشالاو«”ميهاربااهانيتاانتجحكلتو»١ىلاعتهلوقكتايآمالسلاو

هيلعنجاملف»هلوقنمهموقىلعميهارباهبجتحاامىلاةدئاع

موقنعةياكحىلاعتهلوقكو«نودتهممهو»هلوقىلا«ليللا

تلطأفانتمصاخيأ6انلادجترثكأفانتلداجدقحوناي»حو
“©نسحأيهيتلابمهلداجو»ىلاعتهلوقكوهعاونابتيتأوأانلادج

نمومهبقافراعونىلعلمتشتثيحبنسحأيهيتلاقيرطلابيأ
ال)ةلداجملاالوةجحلاةماقاهنكمتالالفغمناكنابانطفنكيمل
توبثىلعلدتالفمهضعبيفالاةدراوتسيلتايآلاهذه(لاقي
هريغلتبثيلامكلانممهضعبلتبثام)لوقنانالمهعيمجلةناطفلا

قئاللافءطقفِءايبنألبالسراونوکيملناومهعيمجلةناطفلاتتشف
ىلعمصخلاهبنودريامةناطفلانممهدنعنوکينأةوبنلابصتمب

.يروجاب.ه.امهنملادجعوقوريدقت

.۸۳مقرةيآماعنألاةروس(١)

.۸۲ل٦۷مقرةيأماعنألاةروس(۲)
.«نيقداصلانمتنكنااندعتامبانتأف»:(ةيآلاةلمكتو)۳۲مقرةيادوهةروس(۲)

ملعأوهوهليبسنعلضنمبملعاوهكبرنا”ةيآلاةلمكتو١۲٠مقرةيالحنلاةروس(4)
.0نيدتهملاب

٢۲

 



كلتدضمهقحيفهتوبثعنتمملاويأ(اهدضليحتسملاوهلوق)
هعمعمتجتالوهلحميفهبقاعتيتلاةفصلايهءيشلادضومراكملا

نيدضلانأنيضيقنلاونيدضلانيبقرفلانكلاضيأكلذكءيشلاضيقنو
نولتملانعناعفتريدقامهنافضايبلاوداوسلاكناعفتريدقوناعمتجيال

الوناعمتجيالفناضيقنلاامأوءامهوحنوةرضخلاوةرمحلابفصتيف
امهدحادجواذالبءاعمنادجويالواعمنامدعنيالهناىنعمبناعفتري
وه(بذكلاكهلوق)مدقلاوثودحلاوهذعلاودوجولاكرخالاعنتما

مهلقدصلابوجوليلدوههتلاحتساليلدوعقاوللربخلاةقباطممدع

لقعلالالتخاوه(نونجلاكوهلوق)هبذكلاحتساهقدصبجونمناف

وهوءاردانالالقعلاجهنىلعلاوقالاولاعفأالانايرجمنميثيحب

اهنوداموقبطمفةنسلارثكأيفالصاحناكنا"؛فسوييبأدنع
وهوهتعلاكلذكومهيلعهتلاحتساليلدمدقتدقوه.اقبطمريغف

هبحاصريصيفءلقعلايفاللخبجوتتاذلانعةعشانةفانعةرابع

فالخبنيناجملامالكضعبوءالقعلامالكضعبهبشيفلقعلاطلتخم

مدعلاوءيشىلافاضياليذناوهقلطملامدعلافيفاضاوأقلطموهوتوجولادضمدعلا(١)

.رثاتلامدعونارقتسالامدعوءنمألامدعانلوقكءيشىلافاضملاوهديقملاوايفاضالا

هيلعقلطينأيرحلابفمدعلاقلطمىلايهتنملاوهفءتياغصقنلايفغلابلا٠انيسنبالاق
.قلطملامدعلاىنعم

.١۷س64٦تاراشألاعجار

يبامامالابحاصفسويوبأيدادغبلايفوكلايراصنالابيبحنبميهاربانببوقعيوه(۲)

ماعةفوكلابدلوثيدحلاظافحنمةمالعاهيقفناكهبهذمرشننملوأوهذيملتوةفينح

دادغببءاضقلايلوويأرلاهيلعبلغفةفينحايأمزلمثةياورلاوثيدحلابهقفتوه۳
.ه۱۸۲ماعهتفالخيفتامو.ديشرلاويداهلاويدهملامايأ

يبأبهذمىلعهقفلالوصأيفبتكلاعضونملوأوةاضقلايضاقيعدنملوأوهو

(راصمألافالتخا)و(جارخلا)هبتكنمبرعلامايأويزاغملاوريسفتلابملعلاعساوناكوةفينح

=.ريثككلذريغو(يضاقلابدأ)و

1



ابضغامإواحرفامإةفخهيرتعتنكملنونجملاهباشيالهنافهفسلا

يرجتفلقعللةريغمةفخلاكلتنالمهقحيفليحتسماضياوهوه.ا

ءافطصألاةبترلفانمهفسلانالوةمكحلافالخىلعمهلاوقأومهلاعفأ

انربخادقوءهلئاقىلالوقلادربضاقوعابتالانعرفنتلاىلاعادو

هيلامهلوقدرنعاناهنومهعابتابانرمأدقونوفطصملامهنأىلاعت
نونجلاةلاحتساباضياةيضاقةلدالاهذهوىاهفساونوكيالنأبجوف

اببسنوكتاميهوةبيرعمج(بيرلاباكتراوأهلوق)مهيلعهتعلاو
ريغلاريغصلاادعاميصاعملاعيمجلمشتفاهلعافاهبمهتييأةمهتلل

.هلعافةمهتبجويالاذهعوقونافدمعتريغنعءىشانلاسيسخلا

ادمعكرشلاباكترانمءايبنالاةمصعىلعاوقفتاةمالانأ(ملعا)

مدقتدقوءهباكترامدعبكالهلااوفاخاذامهلهباكتراةعيشلاتزاجأو

لوسرلااهلجأالثعبيتلاةوعدلاءافخاىلايدؤيهناومهلوقنالطب

ءاوهسوادمعهباوثعباميفمهيلعبذكلاةلاحتساىلعًاضيأاوعمجاو
امريغيفاوهسمهيلعبذكلازاوجيفاوفلتخاوهليلدمدقتدقو

ريغلاةريغصلاباكترازاوجيفاوفلتخااضياكلذكوهغيلبتباوثعب
اقافتامهيلعةليحتسمفاهوحنوةمقلةقرسكةسيسخلاامأوةسيسخلا

عنمومهيلعاهزاوجىلاةيوشحلاتبهذوءكرشلاريغرئابككلذكو

ليبسىلعاهريغوةسيسخلاوةريبكلاوةريغصلامهقحيف'"يئابجلا

۳:٢٤٥۲عیکولةاضقلارابخاو۳٢ميدنلانباو٢:١٠٠۷٠٠ةداعسلاحاتفمعجار=
.۲:٠٠۲ةعيضملارهاوجلاو١٠:١۸٠ةياهنلاوةيادبلاو۲:۷٠٠ةرهازلاموجنلاو

ىلاهتبسنبهذملايفاهبدرفناءاراوتالاقمهل«ةيئابجلا»ةفئاطلاةبسنهيلإوهرصعيف
لوطملفاحريسفتهله۳٢۳۰ماعیبجبنفدوةرصبلايفرهتشاةرصبلاىرقنمىبج
=.يرعشالاهيلعدر

٤۲



ةرعاشالانمروهمجلابهذفاهلبقامأوةوبنلادعبهلكاذهكمعتلا
اهنالةلزتعملاضعباهعنمومهيلعرئابكلايأاهزاوجىلاةلزتعملاو
نوككرفنياملكمهضعبعنموءةوبنلادعبعابتالانعرفنيامم

ةوبنلالبقةريبكلاوةريغصلا؛ةضفارلاتعنموكلذوحنوةرهاعمالا

سيسخنمواقلطمرئابكلانمةوبنلادعبنوموصعممهنا(بهذملاو)
ىلعومهلبجيامبوجوىلعةلدالانممدقتاملاضيارئاغصلا

كلذعفرييعمسليلدالفةوبنلالبقامأومهيلعليحتسيامةلاحتسا
لوألاداسفاللحممريخالاحالصالانالملسمريغفةوبنلادعبامأمهنع

6ناطلسمهيلعكلسيليدابعنإ»ىلاعتهلوقيفنا(لاقيال)

°”نيصلخملامهنمكدابعالا١سيلبانعةياكحىلاعتهلوقيفو

نامزبديقمريغليبسلامدعومهيلعهلليبسالناطيشلانأىلعاليلد
نإ(لوقنانال)اهدعبوةوبنلالبقاقلطممهيلعليحتستفنامزنود
مهفاصتالاحمهنعيفنهنالهلبقالصالخالالاحمعنتممليبسلا

اهعوقومزلتسيالةوبنلالبقرئابكلامهيلعانزيوجتنأ(ملعاو)كلذب

بابللاو١٠:١٠٠ةياهنلاوةيادبلاو١:٠4۸نايعألاتايفوو۲:٢٤۳يزيرقملاعجارے

.٢۲۷س٦:۲۷۰ةيمالسالافراعملاةرئادو۲:٢۳ةداعسلاحاتفمو١

ريتيناهيلااوبلطمهنألهوكرتمثهعابتاىلعنيقابلايلعنبديزعماوناكنيذلا:ةضفارلا(١)

قلطيدقوءهنعاوقرفتوهوضفرفامهنمًاربتأالفيدجيريزواناكدقل:لاقفنيخيشلانم

:لوقييذلالوقءاجاذهىلعوتيبلالهأىلوتينملكىلعضفرلامساسانلاضعب
لابحاضفرناكنإ

دونزانمشهلو YWضفار۱نال۱د

 

.۳:٠۲۲بهذلاجورمو١نييمالسالاتالاقمرظنا

.(نيواغلانمكعبتانمالإ)ةيآلاةلمكتو١٤مقرةيارجحلاةروس(۲)
.٠٤مقرةيارجحلاةروس(۳)



لاحلاباحصتسالهبانلقدقوعوقولانمصخازاوجلانالمهنم

قئاللاوهعنملانألهانعتملهعنمىلعليلدحصولوعتاملامدععم

دقانأ(اهنم)ةلدأةوبنلادعبمهتمصعىلع(انلو)ميركلامهبصنمب

هنعمکاهناموهوذخفلوسرلامكاتاامو»ىلاعتهلوقکمهعابتابانرمأ
ولفهللامکببحيهوعبتافهللانوبحتمتنکنالق»هلوقو٩اوهتناف

انعابتالاحامهباكترابنيرومأمانكلسئاسخلاورئابكلاهيلعتزاج
يلوبقمريغاوناکلكلذمهيلعزاجولمهنا(اهنمو)لطابوهواهيفمهل
ابنبقسافمكءاجنا»ىلاعتهلوقلايندلارومأنمءيشيفةداهشلا

ولهنآ(اهنمو)یلاعتهللانعهباوؤاجاممهنملبقيفيكف«اونيبتف

نورمأتأ»ىلاعتهلوقنمخيبوتلاوموللاتحتاولخدلكلذمهيلعزاج
زاجلكلذمهيلعزاجولهنا(اهنمو)*«مكسفنأنوسنتوربلابسانلا
نوكيفركنملانعيهنلاوفورعملابرمالامومعلفينعتلاورجزلامهيلع

فعوضلكلذمهيلعزاجول(اهنمو)روجحموهومهقحيفِءاذياكلذ
يلاعلابصنملااذنالماوعلاقاسفنمرشأاوناكلومهقحيفباذعلا

نم»ليلدبباذعلاهيلعفعوضلوهنمحبقانايصعلاناكىصعاذا

(اهنمو)×«نيفعضباذعلااهلفعاضيةنيبمةشحافبٌنكنمتأي
(اهنمو)ةوبنلاقوفدهعالو«نيملاظلايدهعلانيال١ىلاعتهلوق
نماقيرفالاهوعبتافهنظسيلبامهيلعقدصدقلو١ىلاعتهلوق

.۷مقرةيأرشحلاةروس(١)

.(ميحرروفغهللاومكبونذمكلارفغيو)ةيآلاةلمكتو٢۳مقرةيأنارمعلآةروس(۲)
.(نيمدانمتلعفامىلعاوحبصتفةلاهجبًاموقاوبيصتنا)ةيآلاةلمكتو١مقرةياتارجحلاةروس(۳)
.٤4مقرةيأةرقبلاةروس(4)
ےہنمو)ترکذثيحةعوبطملايفةفرحمةيألاتءاجدقو٠۳مقرةيآبازحألاةروس(5)

.(نکتم)نمالدبمكنمو(واولاةدايزب
.١۱۲مقرةيأةرقبلاةروس(٦)

۹٢۲



نيبزحمهلعجفنيمسقنيفلكملامسقىلاعتهنأ(اهنمو)«نينمّؤملا

ناطيشلابزحناالارنورساخلامهوةاصعلامهناطيشلابزحو

مدعلةلدااهتيأراهلكةلدالاهذهتلمأتاذاتنأو«نورساخلامه

لوقننازاوجلاعفرىلعانليلدنكلةيلكلابزاوجلاعفرلالعوقولا
نمعقوامكمهدحانموامهنمعقولكلذمهيلعزاجولاذكه

نوموصعممهناىلعلدفمهدحانمالومهنمعقيملهنكلمهريغ
مهنمكدابعالإ»سیلبانعةياكحیلاعتهلوقوهرخليلدونم

الو٩«ناطلسمهيلعكلسيليدابعنا»هلوقو9(نيصلخملا

هدابعمهناوهيحولهللامهافطصاذنممهقرافيملصالخالانأكش
مهلتتبثفليبسمهيلعناطيشللسيلفكلذكاوناكاذاونوفطصملا
اضيأةفيفخلارئاغصلامهباكترالفانليلدلااذهنإ(لاقيال)ةمصعلا

ناطيشلاطيلستنموهسيلمهنمكلذلثمرودصٺِإ(لوقنانأال)

ناطيشلاديكنموهمدآلعقوامنا(ليقناف)مالسلاهيلعمداةصق

طیلستنمكلذسيلهنأب(انبجا)كلذمهلنيزملاوسوسوملاوههنال
ةصوصخمةرجشنعيهنلامالسلاهيلعمدالواتبعقوامناوهيلعناطيشلا

اهنكلاهيلاراشملاريغةرجشنملكافةرجشلاكلتسنجنعال

ام»سیلبانعةياكحىلاعتهلوقرهاظيفوءليقاذکاهسنجنم

مداناهنعباوجلانكلهدريام«ةرجشلاهذهنعامكبرامكاهن
اندهعدقلو»ىلاعتهلوقلنايسنلادعبلكأفيهنلايسنمالسلاهيلع

.۲۰مقرةيأًابسةروس(١)
.١۹٠مقرةيأةلداجملاةروس()

.٤٤مقرةيآرجحلاةروس)٤(

.٠۲مقرةيآفارعألاةروس(*)

Y۷



يهنلامهلسیلبارکذباذهدريلو4يسنفلبقنممداىلا

يفاضيأدوجوملامتحالااذهوكلذدعبنايسنلانوكينألامتحال

اهيلاراشناوهنافاهسنجنعالاهنيعبةرجشنعيهنلامدالوات

ةراشالاكلتىلاتفتليملمالسلاهيلعمدانوكينألمتحيفثيبخلا

الاناللاكشاالفهيلعوءابنينألبقةرجشلانممدالكأليقو

.ةوبنلالبقمهلاضيأاهيعدنالوءايبنالللبءايلواللةمصعلايعدن

نكمموهفكلذادعامور
(نجهتسييذلاالامهقحيف

نكمموهفليحتسموبجاونمروكذملايأ(كلذادعاموهلوق)
هنالليحتسملاوبجاولانعمسقلااذهرخأ.مهقحيفزئاجيأ

كلذوءكرتلاولعفلانافرطلامهلزاجثيحامهنمبكرملاةلزنمب
قاوسالايفيشملاوسانلاةطلاخموءعامجلاومونلاوبرشلاولكالاك
نوعيطتسيالاهيلانيجاتحماوقلخيتلاةيلبجلالاصخلانمكلذوحن

(نجهتسييذلاالاهلوق)اهكرتواهلعفيفاوريخيتلاوأاهنعمهسفنأعنم
ليحتسملاوبجاولانمهركذامادعامزاوجنمىنثتسييأحبقتسييأ
كلذاوورموقلانافءامايقلوبلاكءايبناللاهلعفحبقتسييتلاءايشالا

قلخىلعلكناو»ىلاعتهلوقللطابوهوٍةّْيَعهللالوسرنع
نوينانمالضفنسحقلعىلعسيلمئائابلانأو“١ميظع

.١٠٠مقرةياهطةروس(١)

.٤مقرةيأملقلاةروس()

Y۸



«ثلاثلادصقملا»

«ضعبىلعمهضعبءايبنألاليضفتيف›

بابلااذهلخدينأدحالسيليا؛عامسلاىلعروصقموهو

ليضفتيفقرطلاتفلتخادقوكلذيفمكحللالهأانسلانالهنمداهتجاب
مهضعبلضففةعانيبنلكلالضفانأقافتالاعمضعبىلعمهضعب
مهضعبو‹؛ىسيعمهضعبو؛ىسوممهضعبوءاحونمهضعبومداهدعب
مهصعبویىسیعفاحوتفیسومفحيحصلاوهوحربطقلالاق«ميهاربا

؛یسومفمیهاربإفانیبنءايبنألالضفأاذكه:لاقفحونىلعىسيعلضف
.قيرطلاهذهفنصملاكلسفمالسلاوةالصلااعيمجمهيلع«حونف«ىسيعف

۲۹



ليلخلامثانينمهلضفأر
(ليلجلاىسيعهدعبميلكلامث

لسرلايقابفحونمهدعبو)
(لمكألاماقملاووذايبألاف

فاضملافيرشتلةفاضالاوةعدمحميأ(انيبنمهلضفأهلوق)
؛نجلاونيرخألاونيلوالانمةفاكلاىلالوسرهنالصيصختللالهيلا

دعبمهنمدحأدجوولهنانيلواللهلاسراىنعمونالوقةكئالملاينو

ثيداحالاضعبكلذىلادشريامكهعابتاالاهعسوامهتثعب

كعلوأ»ىلاعتهلوقءايبنالارئاسىلعةعهتيلضفأىلعليلدلاوءةيوبنلا
ءايبنالاقالخاالوأركذهناف*«هدتقامهادهبفهللاىدهنيذلا
فصتينأهيبنرمأمثهبهصاصتخامهفيقلخبمهنمدحاولكفصوو

فصتملانملضفأاهعيمجبفصتملانأكشالوقالخالاكلتميمجب

يأ«رخفالونيرخآلاونيلوالامركأانا»يعهلوقوءاهضعبب
ارخفكلذلوقاالووأكلذنممظعأرخفالووأكلذقوفرخفالو
اذهيفاني٨(رخفالومدادلوديسانا»مالسلاوةالصلاهيلعهلوقو

اولضفتال)ظفلبةريرهيبأع٤٤٤۳ءايبنألاثيداحاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(١)

.(خلاضرألايفنموتاوامسلايفنمقعصيفروصلايفخفنيهنافهللاءايلوانيب
.۹0مقرةيأماعنألاةروس(۲)

.۸ةمدقملايفيمرادلاو١بقانملايفيذمرتلاهاورثيدحلا(۳)

نعةرضنيبنعء۸٠۳٤ةعافشلاركذباب۳۷دهزلاباتكيفةجامنباهاورثيدحلا(4)

ضرألاقشنتنملوأانأو)ةدايزهيفوهركذومَعهللالوسرلاق:لاقديعسيبأ
ةمايقلاموييديبدمحلاءاولوخفالوعفشملوأوعفاشلواانأو؛رخفالوةمايقلامويهنع

.(رخفالو
١٥۲۸۱٥۹٠دنسملايفلبنحنبدمحاو۷١١٠ةروسريسفتلايفيذمرتلاهاورو

.(يبلح)۲۳۴۱٥۳۷۱۳۸۹۳

۳۰



۱...ّ.ناس
٩یتمنبسويىلعينولضفتالرلاقهناٹوهنيورام

كلذلاقنوکينُألامتحالیسومىلعينوريختالرهلوقو

.مهنملضفأهناملعينألبقهلاقوأءاعضاوت

افيرشتنمحرلاليلخيمسمالسلاهيلعميهارباوه(ليلخلامثهلوق)
هبحبءاضعألاتللختنموه:ةغللايفليلخلاىنعموريغىلعهل

ليلدلاوناشلاعفروةلزتملامظعلانهريعتسا«لاملاوسفنلابىدفيو
مالسلاوةالصلاهيلعانيبندعبِءايبنألالضفأوهنمحرلاليلخنأىلع

ةلملب»هلوق"٠ميهارباهلمعبتانأكيلاانيحوأو»ىلاعتهلوق

يايبنالارئاسىلعانيبنةيلضفأىلعليلدلاتبثدقو٠«افينحميهاربا
ميهارباةيلضفأكلذىلعلدفميهارباةلمعابتابرمادقفكلذعمو

عيمجىلعميهارباةيلضفأىلعليلداذه(لاقيال)ءايبنالارئاسىلع

عوبتملاناملسنال(انال)عباتلانملضفأعوبتملانالانيبنىتحِءايبنألا

يفنكتملةزيمبعباتلاصتخينأناكمإلاقلطمعباتلانملضفأ
وهاهديدشتبميلكلاىنعمبماللافيفختب(ميلكلامثهلوق)عوبتملا

ليلدلاومالسلاهيلعبوقعينبيوالنبرهصينبنارمعنبىسوم
ميهارباوانيبندعبءايبنالارئاسنملضفأمالسلاهيلعىسومنأىلع

هلوقو٠اميلكتىسومهللاملكو»١ىلاعتهلوقمالسلاوةالصلامهيلع

سنويناو)ىلاعتهللالوقباب٢۳ءايبنألاثيداحاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا(١)

‹۱۳۹مقرةياتافاصلاةروس(نيحىلامهانعتمف هلوقىلا نيلسرملانمل

 يبنلانعةريرهيبأنعنمحرلادبعنبديمحتعمسميهاربانبديعسنع١

.(یتمنبسنوينمريخانأ:لوقينأدبعليفبنيال)يراخبلادنعةظفلوهركذويع
.ثيدحلااذهجيرختقبس(۲)

.۱۲۳مقرةيألحتلاةروس(۳)
.١۳٠مقرةياأةرقبلاةروس(4)

.١١۱مقرةيأءاسنلاةروس(٥)

۹٢۳



هللانأىلعليلدىلوالاةيالايفف«يسفنلكتعنطصاو١ىلاعت

نموهوحنوكلمةطساوالبهايإهعامسلجالهقلخامالكکهعمسا

ليلدةيناثلاةيالايفوءاهلصيملنمملضفأوهفةلزنملاهذهب.ناك

لضفأكلذكهلليقنمو«هرمالهانعموهسفنلهعنطصاهللانأىلع

(ىسيعهدعبوهلوق)اضيأكلذلاقولخمناكناوكلذهللقيملنمم

يفىلاعتهلوقرکذنمدعبِءايبنالارئاسنملضفاىسيعنأىلع

هلفیرشتاذهو۲(هنمحورومیرمىلااهاملأهتملکو»هفمح

نملضفأاحوننأىلعليلدلاومالسلاهيلع(حونمهدعبوهلوق)
ىلاعتهلوقنومضمبنيحودمملامزعلايلوادحأهنالةعبرالادعبهريغ

ةسمخلامهو:اولاق))لسرلانممزعلااولوأربصامكربصاف((

اضيأبيترتلااذهىلعهريغمهعمجدقوفنصملالوقيفنوروكذملا

:لامف

ملعافمزعلااولوامهحونفىسيعف

:لاقفنامزلايفمهمدقتبيترتىلعاضيأهريغمهعمجو

1٤مقرةيآهطةروس()
ًاريخاوهتناةثالثاولوقتالوهلسروللاباونماف)ةيآلاةلمكتو١۷٠مقرةيآءاسنلاةروس(۲)

ىفكوضرألايفاموتاومسلايفامهلدلوهلنوكيناهناحبسدحاوهلإهللاامنامكل
.(الیکوهللاب

نودعويامنوريمويمهناکمهللجعتستالو)ةيآلاةلمكتو٥مقرةيآفاقحألاةروس(۳)

.(نوقسافلاموقلاالاكلهيلهنغالبراهننمةعاسالااوثبليمل

۳۲



امهالكليلخلاوحونمزعلااولوأ

دمحميبنلاویسیعویسومو

اهتيأرةلدالاهذهتلمأتاذاتنأومهريغنملضفأمزعلاولوأو
ةلضافملاهذهداقتعابجيالفنظلاىلعىنبيالملعداقتعالاوةينظ
مهبتكيفةلضافملاهذهركذبةقراشملاانباحصأنتعيملكلذلوكلذك

ولوربخحيرصتاهيفدريملوعراشلانمعامسلاىلعةفوقوماهنال
رتاوتولوناقتعالاهبتبثيالداحاربخانلقلكلذدوجواهيفانردق

عامجالقلخلاعيمجىلععانيبنةيلضفأداقتعابجيمعنرهتشال

دقوًاضيأكلذىفهنعةيورملارابخاللوكلذىلعةيدمحملاةمالا

.ميظعلالضفلاوذهللاوءاشينمهيتؤيهللالضفكلذلوبقلابةمالااهتقلت

ةثالثوةئامثالثنيروكذملاةسمخلاعممهتلمجو(لسرلايقابفهلوق)

ةسمخوةئامثالثليقورشعةعبرأوةئامثالثليقو«روهشملاىلعرشع
همدمحممهرخاوهينبىلالوسرهنافمالسلاهيلعمدامهلوأرشع
:هلوقيفنوروكذملامهوةفاكلاىلااوثعبمهنمةعبس

هميلكليلخلاوحوتمداو
دمحميبللاویسیعدوادو

لسرآنممعشوينُسايقلاو:هللاهمحريخامشلا‹”ردبلالاق

ناميلسمهنمناو«ةاروتلاماكحابرمآویسومةفيلخهنالاضيأةفاكلاىلا

ةيضابألاءاملعنمخرۇمنيدلاردب«ينرفيلايخامشلادحاولادبعنبديعسنبدمحاوه(۱)

لوصأيففاصتالاولدعلارصتخمحرشوءةيضابالاخيراتيفريسلاباتكهلبرغملايف

هه۹۲۸ماعيفوت‹ةديقعلانتمحرشوهقفلا

.٢۲نينمؤملاليبسىلاةياعدلاو۷۷٠ريسلاعجار

۳۳



عشويویسومفیسلاباوثعبمهنم(ةسمخو)دوادةفيلحخهنالمالسلاهيلع

(ةعبرأو)ملسومهيلعوهيلعهللایلصدمحمانیبنوناميلسودوادو

مالسلاوةالصلامهيلعوهيلعدمحموحلاصوبيعشودوهنويبرعمهتم

مهنم(هلوقنمو)مالسلامهيلعسيرداوتيشومدانوينايرس(ةثالثو)

نطبيفصيعلاهيخأدعبهبقعتلهبيمسبوقعي:لوالاةعبرأنامسا

رسإوهم .هّللايفصهانعمولیئارس

.حيسملاوهوىسيع(يناثلاو)

.نونلاوذوهوسنوي(ثلاثلاو)

شيرقنمنييناندعلاوباهنأالاباهامسىلاعتهللانالميهارباوهلملإ

اموهدالوأمكحيفلوسرلاةمأويعهللالوسروباوهومهريغو
ىلاءايحأمهنمةعبرأنأنمةيراغملاانباحصأبتكضعبيفدرو

ىلالصوتيالنكلءهعوقونكمملانموهفسايلاورضخلاامهو
لئاقلالعلفكلذيفربخانيلالصيملوعراشلانمفيقوتبالاكلذ

لعافینعمبوأیلاعتهللارمأنعهربخاليربجناىنعمبخلاوه

عفرهللانالةعفرلاىنعمبةوبنلانموأىلاعتهللارمأنعانربخمهنال
اهببسوالاةعفرلاندحأنمامذإهتمأةعفرببسهنالوأهتبتر

صتخمىنعملااذهنكلءالصاهلةعفرالفيبنلاعبتيملنمنالهيبن

كرتشميناعملانمهلبقامومهعابتابجونيذلامهمهنأللسرلاب
فيرعتمدقتدقويبنهناهللانعربخميبنلاناف«لسرلاوءايبنألانيب
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فلأةئامءايبنالاددعوةبطخلاحرشيفلوسرلاويبنلانمدحاولك

‹نامقلكدبعةوبنبلاقنملافالخرارحأمهلكافلأنورشعوةعبرأو

عماذهكولممهناتبثيمليبونهنأتبثنإ:لوقناناليبونهناف

ةوبنبلاقنملافالخىرقلالهأنممهلكوهتوبنتوبثيففالخلا
٩«ودبلانممكبءاجو»ىلاعتهلوقبالدتسماهنمنکيملنم
اونوکيملمهنأرخاباوجوناكمريسافتلاضعبيفودبلانأهباوجو
دنعروکذمهلكومهورواجفمهيلااوثدحامناو«ودبلانملصألايف
يحونالاجرالاكلبقنمانلسراامو»ىلاعتهلوقبالدتسمضعب

ءلاجرلايفةوبنلارصحىلعليلداذهيفسيلولوقأ مهيلا
نمو:رجحنبالاقاذلومهيلعةلاسرلارصقىلعليلدوهامنإو

نايتوخانيبوينيبناطيشلاغزننأدعبنم)ةيآلاةلمكتو١٠٠مقرةيأفسويةروس(١)
.(ميكحلاميلعلاوههناءاشياملفيطليبر

اورظنيفضرالايفاوريسيملفاىرقلالهأنم)ةيآلاةلمكتو١٠٠مقرةيأفسويةروس(۲)
.(نولقعتالفأاوقتانيذللريخةرخألارادلومهلبقنمنيذلاةبقاعناكفيك

ةمئأنمرجحنبنيدلاباهشلضفلاوبأينالقسعلاينانكلادمحمنبيلعنبدمحأوه)۳(

رعشلاوبدألابعلو‹ةرهاقلابY۳ماعهدلومو(نيطسلفب)نالقعنمهلصأخيراتلاوملعلا

ناسللاحيصفناكورباكألااهبتكوكولملااهتداهتوهتايحيفهتافنصمترشتنا:يواخسلالاق
يفوتلزتعامثتارمرصمبءاضقلا.يلونيرخاتملارابخأونيمدقتملامايابافراعرعشللةيوار

ھه۷۲۷ماع

ةنماثلاةئاملانايعأيفةنماكلارردلاو(ماكحألانمنارقلايفامنايبلماكحألا)هتافنصمنم

.ريثككلذريغويراخبلاحيحصحرشيرابلاحتفوةباحصلازييمتيفةباصالاو

كرابمططخو١:۸۷علاطلاردبلاو۲:٢۳عماللاءوضلاو٠۲۳كوبسملاربتلاعجار

رصالاعفرهباتكيفهسفنلهتمجرترظناو۲:٢۳روهزلاعئادبو١نازيملاناسلو6

۸0.



ةيساویسومماوميرمورجاهوةراسوءاوح:تسنهوًابنتنمءاسنلا
میرمةوسنعبرأةوبنيففالتخالاعقودقوهريغنعو«نوعرفةأرما
ماقملاباحصأيأ(لمكألاماقملاووذهلوق)رجاهوةراسوةيساو
نيبنممهافطصاومهيلاءاحيالابمهصخنابىلاعتهللادنعلماكلا

.هقلخرئاس

٢۳



)عبارلادصقملا)

(انيبنعئارشب(لسرلا)مهعئارشخسنيفر

عيمجلاعئارشتخسندق

(عيدبلاانعرشبىدهلاىوس

ريغمانعرشيأهلامور
(ريغيالماودلاىلعوهف

ةلازالانيبكرتشم:ةغلخسنلا(خلاعيمجلاعئارشتخّسندقهلوق)

..كقنيأباتكلاتخسنوءهتلازأيألظلاسمشلاتخسنلاقيلقنلاو

عفر:حالطصالايفوةصاخلقنلايفليقوةلازالايفةقيقحليقو

صيصختولمجملانايبمكحلاعفريجرخفرخأتمعرشبيعرشمكح
تبثام:يعرشمکحهلوقبوماعلاولمجملانمدارمللنيبتهنافماعلا

الاهميرحتنافميرحتلالبقرمخلاكلصألاباحصتسابالثمهلح
نيتيالاكناعرشلانرتقااذااملجرخمرخأتمعرشبهلوقواخسنىمسي
امهنارتقاحصيالوصيصختوهفىرخاللةصصخمامهادحأنافالثم
هعفريامبهنرقيفِءيشبعراشلاباطخدريالهنآينعأنیتخسانتم

يرابلاو‹مالكلايفثبعهنالاهلصتالرهظلالصوحنلاحلايفهلك

صخأامهادحانوكتنأنيتيالانارتقانممزلفهنعهزنمالعولج

.ركذامبهنعزارتحالاحصفةمكحلانمهنالىرخالانم

ىلاعتهللادنعلوالامكحلاءاهتناةدملنايبخسنلانأ(ملعاو)
انيلعاهافخاووهاهملعةدمىلامكحلاعرشلجوزعهللانأيأ
صوصخملوألانأانملعفرخآامكحانيلالزناةدملاكلتءاضقنادعبف

۳۷



.يناثلاعرشلابدخألاانيلعبجوفتعطقنايتلاةدملاب

ةيمستركناياخسنلايناهفصالاملسموبأركناانهنمو:ليق

يتلاةدملابلوالامكحلاصصخهنالاصیصختهامسواحسنخسنلا

.يظفلاذهىلعهنيبواننيبفالخلافتضقنا

عيمجلةخسانمالسلاوةالصلاهيلعانيبنةعيرشنأاضيأ(ملعاو)
هناف‹قالخالامراكموديحوتلاكهخسنحصيالامالالوالاعئارشلا

هللاتافصنالهخسنحصيالفديحوتلاامأواهلدبيلالاهممتيلثعب
هللانأدقتعينأيبنلااذهرمؤينأزوجيالفاهليدبتحصيالىلاعت

نأ(ملعاف)اذهتفرعاذافىريهنأدقتعينأاذهرمؤيوىريال

دبعتمهنامهضعبلاقوهلبقنمدحأةعيرشبادبعتمنكيملةعانين

٠"ميهارباةلمعبتانأكيلاانيحوامث»ىلاعتهلوقلميهارباةيرشب
وحنوىلاعتهلدلولاءاعداو؛كرشللةيفانملاةيفينحلايفهعابتابرمأانلق

اهتفاضابميهارباصخوءايبنالاعيمجاهيفكرتشمةلاحلاهذهوكلذ

مهدنعهترهشوهتوبنىلعنيكرشملاونيباتكلالهاقافتايهةيزملهيلا
كيلاانيحوأانإ»ىلاعتهلوقلحونةعيرشب.دبعتممهضعب:مهضعبلاقو

باتكلارابكنميلزتعمناهفصألهأنملاو:ملسموبايناهفصألارحبنبملسموباوه(١)
يسابعلاردتقمللسرافدالبوناهفصايلورعشهلوملعلافونصنمهريغبوريسفتلابًاملاعناک

ريسفتلايف(ليواتلاعماج)هبتكنملزعفه٢۳۲ماعناهفصاهيوبنبالخدناىلارمتساو

«بيغلاحيتافم٠يفتدروهنمًاصوصنيدنهلايراصنألاديعسعمجءادلجمرشعةعبرأ
ءريغصءزجيفليزنتلا.مكحملليوأتلاعماجطقتلم»اهامسويزارلارخفلاريسفتبفورعملا
ھه۳۲۲ماعيفوتهلئاسرعومجموءوحنلايفباتكوخوسنملاوخسانلاهبتكنمو

.هتمدقمليواتلاعماجطقتلمو٢ميدنلانباو(١بيرألاداشراعجار

ًالدب(انیحوأو)لاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيألاتءاجدقو٣مقرةيآلحتلاةروس(۲)

.(انیحوامث)نم
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ىحوملاالءاحيالابءاحياللهيبشتانلق6حونىلاانيحوأامك

ادبعتمنوكينأانمزلامىحوملابىحومللهيبشتهلانلقولوىحوملاب
اللبهنيعنوكينأمزلتسيالءيشلابءيشلاهيبشتنالهتعيرشب
هنا:مهضعبلاقوهسفنءيشلاهيبشتهنممزليفكلذنوكينأزوجي

١نارمعنيىسومبقحأنحت٠كهلوقلىسومةعيرشبديعتم
دبعتمهنامهضعبلاقوهتعيرشبهدبعتمزلتسيالهبقحأهنوكانلق

انلق6ميرمنبىسيعبسانلاىلوأانا»ةعهلوقلىسيعةعيرشب
هلوقلمزعلايلواةعيرشبدبعتمهنا:مهضعبلاقوهلبقيذلايفامهيف

ىوسهيفسيلانلق”«لسرلانممزعلاولواربصامكربصاف١ىلاعت
.بولطملاريغوهوربصلايفمهبءادتقالابهرمأ

ملِءيشيفمكحلوالاعئارشلانمءيشيفدرواذا(هيبنت)

هبذخالاحصيلهريرقتالوخسنالءيشانتعيرشنمهيفنکي
تخسنارشلاعيمجنالكلذنمعتملاىلامهضعببهذ؟الما

انلمعِءيُسانعرشنمهيفدرونافهبلمعيالخوسنملاوءانعرشب

.ءايشالالصأىلاانددرالإوىب

ليعامساوميهارباىلاانيحواوهدعبنمنييبلاو)ةيآلاةلمكتو۳١١مقرةيآءاسنلاةروس(١)

.(اروبز دوادانيتاونامیلسونوراهوسنويوبويأوىسيعوطابسألاوبوقعيوقاحساو

انثدح٢٤٠٠۲ءاروشاعمويمايصباب4٦موصلاباتكيفيراخبلامامالاداورثيدحلا(۲)

هللايضرسسابعنبانعيبانعريبجنبديعسنبهللادبعنعبويانعثراولادبع
:اولاقاذهام:لاقفءاروشاعمويموصتدوهيلاىأرفةنيدملاٍةَِّيَع يبنلامدق:لاقامهنع
قحأاناف:لاق.ىسومهماصفمهودعنمليئارسإينبهللاىجنموياذهحلاصموياذه

.همایصبرمأوهماصفمكنمیسومب

١٤مايصلايفةجامنباو١۲٠مايصلايفملسممامألاهاورو١٠ةروسريسفتلايفهاورو
(ةرخالاوىلوالايف)ةدايزهيفو١٤٠لئاضفلاباتكيفملسممامالاهاورثيدحلا(۲)

نودعويامنوريمويمهنأكمهللجعتستالو)ةيآلاةلمكتو٢۳مقرةيآفاقحألاةروس(4)

.(نوقسافلاموقلاالإكلهيلهفغالبراهننمةعاسالإاوثبليمل

۳۹



لقتيالفهيفهلللزيذلاهمكحوهءيشلاكلذلصألوقأ

مرتوارآمکسهینوکألاحهلقنمايرادع

نيعوهلوألاعرشللريرقتلانا(لاقيال)هلقنانيلالصيملهل

ةغللايفعرشلانالريغلبهنيعهناملسنال(لوقتانال)هبدبعتل

ابهذمواقيرطهلعجيااذكهللاعرشلاقيراهظالاونايبلانعةرابع

مهضعبلاقوءررقيذلالوالاريغهبدبعتيذلاينالعرشلاناناف

اقرهلقسةعيرفديسلعارحنألعمهبهذماويمالۇه

.هیفامتفرع

قلطيو؛سيدقتلاوديحوتلاىلعقلطيىدهلا(ىدهلاىوسهلوق)
قلطيهنامثءكرتلاولعفلانمءايبنالانانسلبالافرعيالامىلع
انههبدارملاوءاقبلاوبُه.اءزجلاىلعقلطيولكلاىلع

.قالخالامراكمنمهخسنحصيالامولوالاقالطالا

.هيلافاضملافيرشتلهيفةفاضالاوتخسنبقلعتم(انعرشبهلوق)

دنعهتقيقحلافشكهلةمزالمةفصبهتعننسحلايأ(ميدبلاهلوق)

.ىراصنلاودوهيلانمهرکنُأنمکهبيبغلا

فانحألاةاضقنمناكتايلكلابحاصءاقبلاوبأيوفكلايميرقلاينيسحلاىسومنببويأوه(۱)

ماعاهبيفوتفلوبناتساىلاداعودادغببوسدقلابوايكرتب¢ةفك٠يفءاضقلايلووشاع

.ةيكرتلابىرحخأبتكهلودلاخةبرتيفنفدوهه٤

مجعمو۲:۳۸۰نونكملاحاضيإوسدقلابايضاقهتافوهيفو٢۲۲نيفراعلاةيدهعجار
.١۹٠٠ةنسهتافوهيفو۲۹۳تاعوبطملا



هيلعافطغوأريمضلانمالدبعرشرجب(انعرشياهلاموهلوق)
.ةفطاعاهلعجنمبهذمىلعةيريسفتلاياب

هلوقلادبأخسانانعرشلسيليخسانینعمبلیزميأ(ريغم:هلوق)

دحأهدعبناکولذإدحأمتاخلادعبسيلو0نييبنلامتاخو»یلاعت

اذهداقتعابجيف٩(يدعبيبنلراهلوقومهلامتاخناكامل

.هملعهغلبنملكىلعىنعملا
لازياليأريغيالةمايقلامويىلاتباثلا(ماودلاىلعوهفهلوق)

.خسنيالهنأىنعمب

(۱

(۲)

0£مقرةيأبازحألاةروس
نبديزنبيلعوةداتفنعس۱١۷دنسملايفلبنحنبدمحامامالاهاورثيدحلا

ىلعهنعهللايضرالعةَسهللالوسرفلختسانيحكنعهنيثدحاثيدحتلقف

مثهيلعبضغيفهينثدحهنبانأهربخأنأتهركفهبكثدحنملاقفبضغف:لاقةنيدملا

هللايضرسايلعفلختساكوبتةوزغىلاجرخنيحسةعسهللالوسرنإ»:لاق
:لاقفكعمانأوالإاهجوجرختنأبحأتنكامهللالوسرايلاقف.ةنيدملاىلعهنع

.«يدعبيبنالهنأريغیسومنم'نوراهةلزنمبينمنوکتناىضرتاموُ
٦۳۷۰يشرقلابلاطيبانبيلعبقانمباب٩ةباحصلالئاضفباتكيفيراخبلاهاورو

اهرکذو(يدعبيبنال)هيفسيلوعلوسرلانعهيبأنعدعسنبميهاربانعهدنسي
۲بقانملايفيذمرتلاو١٠ةمدقملايفهجامنباهاوروحرشلايفرجحنبا

٤ا



«سماخلادصقملا»

(ةكئالملايف).

مهابحكئالممهدعبو

(مهابتجاوبرقلابمهالوم

يذلاا مشغدقبيلاىلعهيضوليربجمهلضفأر

كئالمةيلضفالاةبترفءايبنألاضعبويأ(كئالممهدعبوهلوق)

-ىلععدمحمانيبنةيلضفايفعازتالهنأ(ملعا)خلا قلخلاعيمج

هيلعانينىلعليربجليضفتيف""يرشخمرلانعيئأيساما
يتلافالخلانمىثتسمةعوهفهلوقدريتايسومالسلاوةالصلا
عازنالاضيأكلذكوءسكعلاوأةكئالملاىلعِءايبنألاليضفتيف
امأوءةيضرالاةيلفسلاةكئالملاىلعمالسلامهيلعءايبنالاليضفتيف
ةيرعشالاروهمجوانروهمجهيلابهذفةيولعلاةكئالملاىلعمهليضفت

اودجساةكئالمللانلقذاو»ىلاعتهلوق:(اهنم)ةلدابنيلدتسم

الىلعاللدوجسلابىندالارمأنهذلاىلاردابتملانالمدال

دوجسنكيملهلعلفهوجوىلعنوكيدوجسلانإ(لاقيال)سكعلا
يذلااذهكتيأرأ»سيلبإنعةياكحىلاعتهلوق(لوقنانال)ميظعت

نمميظعتلاادعاميفنياهنمريخنأ»هلوقو"٢يلعتمرک

بس:(۱) .ءزجلااذهيفةيفاوةملكيفهلةمجرتلاقبس

.(نيرفاکلانمناكوربكتساویبأسیلبإالإاودجسنف)ةيآلاةلمكتو٢٤۳مقرةياةرقبلاةروس()
١٦مقرةياءارسالاةروس(۳)

صةروسو.(نيطنمهتقلخوراننمينتقلخ)ةيآلاةلمكتو١٠مقرةيافارعألاةروس(4)
.٦۷مقرةيآ

۲٤



٠اهلكءامسألامدا ملعو»١ىلاعتهلوق(اهنمو)تالامتحالا

النيذلاونوملعينيذلايوتسيله»ليلدبهريغنملضفأملاعلاو
يفقاشملالمحتبنوكتامنإءايبنالاةدابعنأ(اهنمو)«نوملعي
كلذكناكنموءهوركملاةفداصموتاوهشلاعمقنمقئاوعلاعطق

“%اهقشايأاهزمحألامعألالضفأ»ُهّْْيَعيبللالوقللضفأوهف

«؛لوقعالبةوهشمئاهبلاوةوهشالبلوقعووذةكئالملانأ(اهنمو)
وهفهلقعهتوهشتبلغنمفءةوهشلاولقعلامهيفعمجدقءايبنالاو

نإ»“%&لضأمهلبماعنالاككعلوأ»ىلاعتهلوقلمئاهبلانمرشأ
هتوهشهلقعبلغنمنأىضتقيكلذوةيآلاهللادنعباودلارش
نينمؤملارئاسليضفتنايضتقيهلبقيذلاوليلدلااذهوةكئالملانملضفأ

.هللاءاشنإابيرقهيففالخلايتايسواضيأمهيلع

ىلاركبوبأيضاقلاو“”يميلحلاهللادبعوبأوةلزتعملا(تبهذو)

ءالؤھءامسأبينوئبنألاقفةكئالملاىلعمهضرعمث)ةيآلاةلمكتو١مقرةياةرقبلاةروس(١)

.(نيقداصمتنکنِ

.(بابلألااولوأركذتيامنإ)ةيآلاةلمكتو٩مقرةيآرمزلاةروس(۲)

.هيلعانلديةوخألاضعبلعلويصقتلاوثحبلاةرثكىلعثيدحلااذهىلعرثعنمل(۲)

۱۷۹مقرةيأفارعألاةروس(4)

٢۲ِمقرةيالافنالاةروس)®(

ضاق.يعفاشهيقفهّللادبعوبايناجرجلايراخبلاميلحنبدمحمنبنسحلانبنيسحلاوه(٦)

یراخبيفهتافووھه۸ماعناجرجبهدلوم.رهنلاِءارواميفثيدحلالهُسيئرناک

يناعموءةريثكًاماكحأهيفعمج:يونسألالاق؛ناميالابعشيفجاهنملا»هله٤٠٤ماع

.ةييرغ

تهتنامالكلاءاملعرابكنمضاق:ركبوبأرفعجنبدمحمنببيطلانبدمحموه(۷)
ماعاهيفيفوتفدادغبنكسو٢۳۳ماعةرصبلايفدلوءةرعاشألابهذميفةسايرلاهيلإ

فشكوفاصتالاوءنارقلازاجعإ:هبتكنمباوجلاعيرسطابنتسالاديجناكه٣٠

.كلذريغوةلزتعملاوجراوخلاوةلطعملاوءةدحلملاىلعدرلايفديهمتلاوءةينطابلارارسأ

۳



ةيلقنوةيلقعهوجوبكلذىلعاولدتساوءايبنألانملضفأةكئالملانأ
نويمالسألااهملسيالىتلاةفسلفلادعاوقىلعةينبمف(ةيلقعلا)اماف

الو»اهیبننعةياكحىلاعتهلوق(اهنمفةيلقنلا)امأوءاهرکذنالف

ًاربتيلهلاقامنإوعضاوتلاليبسىلعلقيملانلق«كلمينإلوقأ
كلذوهباودعوتيذلاباذعلالازنابهولجعتساثيحةوقلاىوعدنم

يضتقيةيالارهاظنأعماهبلقوضرالاةلزلزىلعردقأةكئالملانأ

كلذبضقتنيفكلذبلوقيالمصخلاوُةَْيَعدمحمىلعاضيأمهليضفت
.هلالدتسا

هذهنعامكبرامكاهنام»سيلبإنعةياكحىلاعتهلوق(اهنمو)

ةقلخمظعأةكئالملاايأرامهنا(انلق)“«نيكلمانوكتنأالاةرجشلا

فكنتسينل»(اهنمو)لامكلاوهكلذنأامهلليخفالاعفىوقأر
دروه:(انلق)%نوبرقملاةكئالملاالوهللًادبعنوكينأحيسملا

ىتوملاييحيهنأثيحنمىسيعةيهولأاومعزثيحىراصنلاىلع

كلذىلعردقأةكئالملاوهلباالهنأوصربألاوهمكألاءىربيو

ابجومكلذنكيملفمأالومهلباالومهلهللاةيوقتبىسيعنم
.ةيدوبعلانعمهفاكنتسال

.«ميرككلمالإاذهنإارشباذهام»(اهنمو)

۳:٢۲۹ةيمالسالافراعملاةرئادو٥:۳۷۹دادغبخيراتو١١نايعألاتايفوعجار

١:١١٦٠بتكلارادو۷٠۲بهذملاجايدلاو

ةلمكتو(كلمينإلوقاالو)٢۳ةيادوهةروسو(مكل)ةدايزب٠٠مقرةيآماعنألاةروس(١)

ًاذِإينإمهسفنأيفامبملعأهللاًاريخهللامهيتوينلمكنيعأيردزتنيذلللوقأالو)ةيآلا
.(نيملاظلانمل

٠۲مقرةيأفارعألاةروس(۲)
۱۷۲مقرةيأءاسنلاةروس(۳)

.۳۱مقرةيأفسويةروس(٤)

٤٤

 



يفليضفتوهفاضيأوتاهقفتمريغةوسننعةياكحوه:(انلق)
ةروصنسحأكلملانأنهلليختهنأكلذولاصخلايفالنسحلا

لوسرلاوهئايبنأىلاهللالسرمهنأ(اهنمو)كلذنلقفهللاقلخعيمجنم
ادحألسرأاذاكلملانأيضتقياذه:(انلق)هيلإلسرملانملضفأ
كلملانملضفأيماعلاكلذنوكينأرخاكلمىلاسانلاماوعنم

المصخلاوانينىلعمهليضفتمزلتسياذهفاضيأوهيلإوهلسرملا
.كلذبلوقي

لضفأةكئالملالهةكئالملاىلعءايبنالاليضفتبنولئاقلا(فلتخاو)

ةكئالملاةيلضفأبلاقنمجتحامهنملضفأنوتمؤملامأنينمؤملارئاسنم
المارکالابمهفصونأهيفونومركمدابعمهلب»یلاعتهلوقب

ةكئالملاىلعنيتمّؤملاليضفتبنولئاقلا(لدتساو)%نورمؤيام

يفوايندلاةايحلايفمكؤايلوأنحن»مهنعةياكحىلاعتهلوقب

نأمزلتسيالادحأمدخينمنأهيفوامهيفمكمدخنيا"«ةرخألا

لوسرنالو«اهمداحخموقلاديسناف»هنملضفأمودخملانوكي

هلوقبوخيراوتلابتكيفروهشموهامكهريغمدخامردعهلل
ىلعنارمعلاوميهاربالاواحونومداىفطصاهللانإ»ىلاعت

ةماعلالنيملاعلارئاسىلعءايبناللءافطصاهنأهيفو«نيملاعلا

مداينبنمنمؤوملا»لاقهناعهنعيورامبو.مهيلعنينمؤملا

٢۲مقرةيأءايبنألاةروس(١)
٦مقرةيأميرحتلاةروس(۲)
۳۹مقرهياتلصفةروس)۳(

۳۳مقرةيانارمعلاةروس(٤)

€0



مهليضفتيفحيرصليلداذهو©ةكئالملاعيمجنمهللادنعلضفأ
دودرمهنإ:لاقيالوملعلابجويالدحاوربخهنكلةكئالملاىلع

نعرابخاهنال6مهرمأامهللانوصعيال٠ىلاعتهلوقرهاظب

:مهضعبلويفانتالفمهريغىلعمهليضفتنعالنوصعيالمهنوك

تقافملسملاةسمرح
مارحلاتيلامرح

ايندلايفزازعالهلو

ماشقملاراديقو

الومدنعالعأوهو
مارككالمأنم

تاياتناكنإواهنإفةينظاقلطمليضفتلاةلدأنأريبختنأواذه
ملوادعاصفنيينعملالمتحمناكاموةيليوأتتالامتحااهيففةينارق

ةيواستمتالامتحالاكلتفءةصاخيناعملادحأةدارابعطاقةمثنكي

طقفينظحيجرتكلذوحنوأيقابلاىلعاهدحأحيجرتوةلالدلا
اليعطقلاملعلاةرمثمزاجلاداقتعالاوءيعطقلاملعلاديفيالينظلاو
ءيشىنعملااذهداقتعانمفلكملاىلعسيلهنأفرعتاذهبف«ينظلا
يفهوركذيملفىلاعتهللامهمحرةقراشملاانباحصأهنعتكساذلو

هانركذامنإوءتاقتعالانممزاللانايبىلعابلاغمهراصتقالمهتافلؤم
يفانليبساذكهوءةدئافللاراهظاوبلاطللاعالطاوماقمللةعسوتنحن

.ةيعطقلاريغلالئاسملا

دنسملايفدمحأمامالاهاورثيدحكانهوحاحصلابتكيفثيدحلااذهىلعرثعنمل(١)

(هيبنجنيبنمهسفنعزنااناويندمحيريخلكهلزنمبيدنعنمّؤملايدبعنإ)ظفلب

1مقرةياميرحتلاةروس(١)

٦آ



اهنكلهريغنمليقوروننمةفيطلماسجأةكئالملانأ(ملعاو)
لكشتلاىلعةرداقءامظعالوامدالوامحلتسيلورونلاكءيضت

نإ:ىراصتلانمةفئاطتلاقو.لسرلامهارتاذكهوةفلتخملاكشاب

بطقلالاق.اوتامنيذلامداينبنمنيبيطلاءالضفلاحاورأيهةكئالملا

ةعطاقلاةلدألامايقلهكارشابانمكحاذهدقتعانمو:ىلاعتهللاهمحر

قلخاضعبنأنعةلادلاثيداحألانمكلذباوسيلةكئالملانأىلع

عامجاللفلاخموهفكلذريغدقتعانموركذلانماضعبوروتلانم
ةلمجةكئالملا.ىرخالاريغةلمجلكنأملعتنأبجاولاو:لاق

ءالضفلاىتوملاحاورأةكئالملاانلقاذافةلمجمداونبوةلمجنجلاو
ىلعثعبتةكئالملانأةلدالاتماقاضيأومداينبنماونوكينأمزل

وانيئوعبمريغواحورالبنيثوعبممداونبنوکينامزليفةدح
كرشهلككلذوءايندلاةايحلايفمهيفتناكامريغحاورابنيثوعبم

كرتيالهنأوقايحوحاورأبهنأباعرشفوصوملاثعبللراكنإهنال
نودبنوٹعبيفيكفايندلايفمهيفناکاممثوعبمريغِءيشمهنم

يعجراحاورالااهتيأكلملايدانيامنإو؟..مهيفتناكيتلاحورلا

ةقطانلاسوفنللةفلاخمةدرجمرهاوجاهنأءامكحلامعزوكداسجأىلا
نامسقةكئالملاو:لاقداسجأيفنكتملحاورأيهفةقيقحلايف

العولجهللالاقنويبوركلاونوبرقملاونويلعلامهوةدابعللمسق
هبهللارمأامةمدخلمسقو.نورتفيالراهنلاوليللانوحبسي»

مهلكمهوأارمأتاربدملامهنمفكلذريغومجروباحسويحونم
لاقيضرامهضعبويوامسمهضعبيناثلامسقلاينعاارماتاربدملا

.ه.ا٩نورمؤيامنولعفيومهرمأامهللانوصعيال١ىلاعتهللا

٠۲مقرةيأىيايبنألاةروس(١)

٦مقرةيأميرحتلاةروس(۲)
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؛كرشموهفكلذبمهفصونموثانامهنابمهفصوزوجيالو

كلذبمهفصونمو:'"يروجابلالاقلاجرمهتاباضيأمهفصوزوجي

ىلعو»ىلاعتهلوقهيلعاولواتوانباحصأضعبكلذزوجوقفاندقف
نمقافنىلعليلدالوةكئالممهنابلوقلاىلع”«لاجرفارعالا
ةمزاللاتافصلابمهفصولاجرمهنابلئاقلاديرينأالامهللاكلذبلاق

دريملانباحصانمكلذزوجمواهمزاولوةيروكذلادوجونملاجرلل
كشلاروجيالومهفافمسالالولدمالمهيلعلاجرلامساقالطاالا

همحرزيزعلادبعلاق؟نيناجموأنايبصمهلهواثانإمهلهيف

هيلعمقتملاذإاذهودحوموهف؟نيناجملاونايبصلاوثانالامهيف

ليقفمهقلخإدبميف(فلتخاو)كلذكاوسيلمهنابةعطاقلاةجحلا

مهئانفيففقوتلاىلوألاوكلذىلعةلادلاثيداحاللحيحصلاوهو

نمءيشبمهفصونمو:ىلاعتهللاهمحرزيزعلاديعلاقنومانيوُ

بترتياليذلايئزجلاكرشلاانهكرشلابدارملاوكرشموهفكلذ

.(نولاسيومهتداهشبتكتسمهقلخاودهشأ)ةيآلاةلمكتو١٠مقرةيافرخزلاةروس(١)

لوألاءزجلايفةيفاوةملكيفهلةمجرتلاتقبس(۲)

نأةنجلاباحصأاودانومهاميسبالكنوفرعي)ةيآلاةملكتو6٦٤مقرةيآفارعألاةروس(۳)

(نوعمطيمهواهولخديملمكيلعمالس
دمضلهأنمينامييديزثيدحلابءاملعلانمدهتجميدمضلادمحمنبزيزعلاديعهلعل(٤)

ىلعةيشاح٠اهنمنميلايفترهتشاًابتكفنصوامهريغواخملاوديبزيفءاضقلايلو
نيواودنماهقرطنايبوماوألاءافشثيداحأجيرختوءوحنلايفةيفاكلاىلعيصيبخلاحرش
:.مالعالاثيدحلاةمئأ

ھه۹١١۱۰ماعيفوت.نامعتلادمحأنبزيزعلادبع:يناكوشلاهامسو

۸



مهحالطصانايبنمرمامكدئاقعلايفقافنلاوهونيكرشملاماكحأهيلع

ةكئالملاريغاهبصتخيتافصلاكلتنأركذامبهقافنهجووكلذيف

وهوةكئالمةكئالملاريغلعجدقفاهنمءيشبوأاهبمهفصونمف
(مهالومهلوق)فطللاليبسىلعمهاطعأيأ(مهابحهلوق)لطابمعز
(مهابتجاو.هلوق)ناشلاولعوةلزنملاعفربيأ(برقلابهلوق)مهرصانيأ
مهتمصعيف(فلخلاو)هيلععمجمةكئالمللءافطصالاومهافطصايأ

اهيفلعجتأاولاق»ىلاعتهلوقبنيلدتسممهنعاهيفنىلاضعببهذ
يصاعملانماهيفف(اولاق)ةيألا ءامدلاكفسيواهيفدسفينم

.ءايشأ

.ريغلابلاثمركذاهيفنالةبيغلا:(اهدحأ)

ريغلابلاثمركذةبيغلانأامهنعباوجلاوسفنلاةيكرت:(اهيناثو)
اضيأاهملعيملنمعمسفنلالئاضفركذةيكزتلاواهملعيملنمعم
سيلكلذملعنمعمنمْؤملابلاثمركذنأهيفودضعلالاقاذك

هةهشئاعثيدحلكلذكسیلوةبيغب لوسرعماهتفصويتلاةأرملايفةشث

یأردتٹوهللالوسرنأعماهيتبتغااهللاقف‹رصقلابعهلل

ملعأينإلاقكلسدقنوكدمحبحبسننحنو)ةيآلاةلمكتو٠۳مقرةياةرقبلاةروس(١)

.(نوملعتالام

يناعملاولوصألاب,ملاعيجيآإلانيدلادضعلضفلاوبأرافغلادبعنبدمحأنبنمحرلادبعوه)۲()

بحاصمةنحمهلترجوًاماظعذدیمالتبجناوءاضقلايلوسرافب(جيإ)لهآنمةيبرعلا

ءيدضعلادئاقعلاومالكلاملعيف٠فقاوملا٠هفيناصتنمانوجسمتامفةعلقلابهسبحفنامرك

.ه٢٠۷ماعيفوت.عيدبلاونايبلاويناعملاملعيفلخدملاو؛فقاوملارصتخمومالكلارهاوجو

يكبسلاتاقبطو۲:۳۲۲ةنماكلارردلاو١:۹١٠ةداعسلاحاتفمو٢۲۹ةاعولاةيغبعجار

٦۱۰۸

نعنايفسانلاقعيکوانٿيبأينثدح1:٦٠دنسملايفدمحأمامالاءاورثيدحلا)۳(

تلاقوةأرماتكحةرمتلاقوةأرماترکذاهنأةشئاعنعةفيذحيبأنعقلانبيلع

.(اذکواذكيلناوادحأتيكحيآبحأاماهتبتغا:لاقفةريصقاهنإ

۹٤



ىلعينبماهنعهللايضرةشئاعنإلوقينأدضعللواضياكلذاهنم
نوکينالامتحاعمتأراماهنمريملٌٍْْيَعهللالوسرنأاهنظ

.الصأاهرصقريمليعلوسرلا

راسفتسااهناباوجلاوهلعفيفىلاعتهللاىلعضارتعالا:(اهثلاث)

لعفىلعضارتعاالةمكحلانايبلبلطةكئالملالوقيأضارتعاال

.عناصلا

يفنظلاونظلابلوقوبيغلابامجركلذمهلوقنأ:(اهعبارو)
نألامتحالبيغلابامجرنكيملهنأ:باوجلاوزوجيالاذهلثم

يفابوتکماودهاشوُیلاعتهللادنعنماملعكلذاوملعاونوكي

ةكئالملادجسف»ىلاعتهلوقباضيأضعبلاكلذ(لدتساو)اولاقامحوللا

حصاملةكئالملانمنكيملول(اولاق)“سيلباالانوعمجامهلك

نمناکسیلباالا»لیلدبنجلانموه(انلق)مهنمهؤانثتسا

:دحىلععطقنمءانثتسالاو"نجلا

سينأاهبسيلةدلبو
"سيعلاالاوريفاعيلاالا

الورهاظلافالخوه(انلق)ةكئالملاضعبلمسانجلاف(اولاق)
دوجسلاكرتبىصعاملةكئالملانمنكيملولو(اولاق)هيلعلیلد

۷۳مقرةيآصةروسو٠۳مقرةيأرجحلاةروس(١)

نمءايلوأهتيرذوهنوذختتفأهبررمأنعقسفف)ةيآلاةلمكتو٠٠مقرةيافهكلاةروس()

.(الدبنيملاظللسئبودعمكلمهوينود
نمةاحنلاهيورياذكهودوعلانارحبفورعملاثراحلانبرماعلةزوجرأنمتيبلااذه(۳)

اذكههناويديفةياورلاتناكناومويلاىلاهيوبيس
.سينأاهبسيلاسباسب...سومهدبلوذوأبئذلا

سونكعملمرقبو...سيعلاالإوريفاعيلاالإ

O.



ىلاعتهللادنعمهفرشلركذلاباوصخفمهريغلوةكئالمللرمألا(انلق)

رابخألاضعبيفدروامباضيأاولدتساوءةرثكمهريغىلعمهتيبلغالو
تعقودقوكلذىلعةيالاتصنلبنيكلماناكتوراموتوراهنأ

.ةيصعملاامهنم

ركانملانمائيشالعفوأنايصاعامهنأىلعليلدةيالايفسيل(انلق)

الفامهلوقعمنييصاعنانوكيفيكدوهيلابذكنمكلذبرابخالاو
ةنتفىلاعتهللانمرمأبنوكينألمتحيرحسلاسانلامهميلعتورفكت
هنايتانعمهاهنيوائيشمهملعينأةمكحلايفانيسيلذإ‹نيملعتملل
نيكلملاىلعلزنأامو»ىلاعتهلوقكلذبنارومأمامهنأىلعلديو

هايتوأاميمسامكلذبنيرومامانوکيملامهنأرهاظلاف٠«لبابب

قلطافنيكلملاباهبشناحلاصنالجرامهنأليقاممىلوأاذهوالزتم
.هيلعليلدالذإامهمساامهيلع

مهرمأامهللانوصعيال»ىلاعتهلوقبةمصعللنوتبثملا(لدتساو)

“%&نورتفيالراهتلاوليللانوحبسي»%نورمْؤيامنولعفيو

لكتقرغتساولنابولطملاىلعاليلدنوكتاهناباهنع(بيجاو)
ةلمجلايفمهنأىلعتلدامنإكلذاهيفسيلونامزلكومهنمدرف

الوقيىتحدحأنمناملعياموتوراموتوراه»ةيآلاةلمكتو١٠٠مقرةيآ.ةرقبلاةروس(١)

نيراضبمهاموهجوزوءرملانيبهبنوقرفيامامهنمنوملعتيفرفكتالفةنتفنحناميإ
يفهلامهارتشانملاوملعدقلومهعفنيالومهرضيامنوملعتيوهللانذإبالإدحأنمهب

.«نوملعياوناکولمهسفنأهباورشامسئبلوقالخنمةرخألا

٦ِمقرةيآميرحتلاةروس(۲)

.ةدحاوةيآامهنأىلعناتيألالصألايفتءاجدقو٠۲مقرةيآءايبنألاةروس(۳)
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الوصصخيالربخلارمهتلمجلةلماشةماعرابخاتايآلا(انلق)هيف

انهوالثملقعلاكلصتملامكحيفوهامبوأهبلصتمبالاديقي
تزاجولف(اضياو)تايالالولدمةيقحدقتعينُأبجوفكلذكسيل

هءاجاميفكلملاقدصينألوسرلاىلعبجوامةيصعملامهيلع
قيدصتلابوجونابباجيوكلذيفابذاکنوكينألامتحالهب

فقدصلادهاشهيلعیرینُألامتحالةمصعلاتوبثىلعفقوتيال

.بيذكتلارذععطقنيف

مهصاخشأعيمجلةمصعلاتوبثىلععطاقليلدانهسيلف(ةلمجلابو)
ىتحهدارفالقرغتسممومعلانأحجارلانكلهفلاخنمرفكيىتح

الضفمهرثكأيأ(ليربجمهلضفأهلوق)انهصصخمالوصصخي
ليلدلاوهّللادبعةيبرعلابهانعموليق‹لیربجكلملاوهولجوزعهللادنع

نمملضفألوسرلاوهئايبنأىلاهللانملوسرلاوههنأهتيلضفأىلع
نذأيتلامئاقوللدهاشموهوهريغىلعلوسرلاءافطصاللسريم
هللالضف»ىلاعتهلوقلهريغنملضفأدهاجملاواهدهشينأهلهلل
نإلناف))هجردنيدعاقلاىلعمهسفنأومهلاومأبنيدهاجملا

نمرثكأهداهجوهلاسرا(انلق)اضيأدهشولسرأةكئالملانمهريغ
هذالاصخرثكأناکنمو‹هداهجو٥ہریغهلاسرا لضفأناکريخلايف

دمحمىلعلیربجدلاقيأ(معرىذلاوهلوق)یلاعتهللادنع

يفتبتالبهلخديناهلسيلالخدملخدثيحمشغدق
فصولجوزعهللانابالدتسم"يرشخمزلاىلاةراشالاوهرمآ

شرعلايذدنعةوقيذميركلوسرلوقلهنا»هلوقبليربج

لضف)تركذثيحةعوبطملايفةفرحمةيألاهذهتءاجدقو١۹مقرةيءاسنلاةروس(١)

.«ةجردنيدعاقلاىلعنيدهاجملاهللا

ءزجلااذهيفهلةمجرتلاتقبس(۲)
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رصتقاف4نوتجمبمکیحاصامو١هلوقبادمحمفصوو٩نيکم

.تعمسامبليربجفصويفلاطاوهنعةنجلايفنىلع

هريغوليضفتىلعلدياماهريصقتوتافصلاليوطتينسيل(انلق)
هللالوسرلنولوقياوناکاشيرقنافماقمملاهاضتقاِءيشكلذامنإو

ةنجلاهنعىفنثيحمهلوقنارقلامهيلعدرفنونجمملعمهنإةع
ابيبحهامسامثإو؛مالسلاوةالصباهيلعانيبنوه(بيبحلاىلعهلوق)

مثابيبحينذختاوايجنسومواليلخميهارياهللاذختا»دمهلوقل
."ييجنويليلخىلعيبيبحنرٹواليلالجويتزعلاق

هيلعهريغلضفثيحععدمحمقحيفيأ(مشغدقهلوق)
هبهذمفلاحيرشخمزلانإلاقنملاقیتحعامجالاكلبفرخو

وهسيلوهللاهمحربطقلالاقةعدمحمىلعليربجليضفتيف
يف(لوقأ).ءايبنألاىلعةكئالملاليضفتهبهذمنالهبهذملافلاخم

ىلععمجأنمعمتوعمجمةلزتعملانإديسللهحرشو"فقاوملا

عقاولاعازنلانمىنثتسمهناوقلخلارئاسىلعةعدمحمليضفت
مدعهللاهمحربطقلاححصنكليايبنألاىلعةكئالملاليضفتيف
هلعلفرخاالوقهيفنابنذّوؤمكلذهحيحصتوعازنلالحمنمهئانثتسا

.يرشخمزلابهذموهلوقلاكلذنأملع

۰٠۲مقرةياريوكتلاةروس(١)
٢۲مقرةيآريوكتلاةروس(۲)
.هنعهللايضرةريرهيأنعناميالابعشيفيقهيبلامامالاهاورثيدحلا(۳)

نتملاعبطبنانبلبرشنلارودىدحإاريخأتماقدقويجيالانيدلادضعلفقاوملاباتك(٤)

.هبعافتنالانيثحابللنكميىتحبيوبتوقيقحتىلاةجاحيفحرشلالازالو

o۳



ةكئالملاوءايبنألابناميالا

ناميألابجياعيمجمهب)
(نمحرلاهلزنأيذلابو

متالامظنلابلدمالكوهور
(ممالاداشراهيفناعمىلع

بجيهلوق)ةكئالملاوءايبنألاىلعدئاعريمضلا(اعيمجمهبهلوق)
مويلاوهللاباونما»ىلاعتهلوقلمهدوجوبقيدصتلايأ(ناميالا

الهلسروهبتكوهتكئالموهللابنمالكنونموملاو»هلوقو٠رخآلا
دوجولايفمهمدقتلةكئالملاركذمدقو هلسرنمدحأنيبقرفن

ةعوبطملايفةفرحمةيآلاتءاجدقو۳۹مقرةيءاسنلاةروس(١)

.«ريصملاكيلإوانبركنارفغانعطأوانعمساولاقووةيآلاةلمكتو٢۲۸مقرةيآةرقبلاةروس(۲)

o



«سداسلادصقملا»

اهبناميالاوبتكلايف

بجيويأناميالابجياعيمجمهبهلوقىلعفوطعم(نمحرلاهلزنايذلابوهلوق)
نارقلابوامومعهئايبنأىلاةيوامسلابتكلانمنمحرلاهلزنأيذلابناميالا

يضررذيباثيدحيفامكبتكةعبرأوباتكةئاميهوءاصوصخ

ىلعةرشعو«سيرداىلعنوثالثوثيشىلعاهنمنوسمخهنعهلل
؛یسومىلعةاروتلايهةعبرالاوةاروتلالبقىسومىلعةرشعو«ميهاربا

كعدمحمانيبنىلعناقرفلاوىسيعىلعليجنالاووادىلعروبزلاو

هيليواضيأاهلضفأوهواهماكحأضعبواهتوالتواهتباتكلخسانوهو
ليجنالاوءيناربعةاروتلاويبرعمالكوهوروبزلافليجنالافةاروتلا

نيضمثالثلميهاربافحصتلزنوليقاذکءينايرسروبزلاويمور
هنمنيضمتسلةاروتلاتلزنوهنمةليللوأيفليقوناضمرنم

نيضمةرشعينامثلروبزلاوءهنمنيضمةرشعثالثلليجنالالزنو
نيرشعلاوةعبارلايفنارقلاوةدحاوةعفداهئايبناىلاتلزنااهلكو«هنم

ءامسىلاظوفحملاحوللانمةدحاوةعفدلزنأردقلاةليليفهنم
ماعةئامسمخريسماهلوطءاضيبةردوه:ظوفحملاحوللاوايندلا

بسحىلعامجنمكلذدعبلزنمثكلمةهبجليقو«؛كلذكاهضرعو

ةرشعثالثبليقوةبيطبرشعوةكمبنينسرشعبهلازنامثءحلاصملا
بتكلالكو:ىلاعتهللاهمحربطقلالاقةبيطبرشعوةكمبةنس
وأهنعواظوفحملاحوللانعليفارسانعليئاكيمنعليربجنع
.ه.۱لاوقاحوللانعليربجنعوحوللانمخسنلابةكئالمنع



مالکهئايبناىلایلاعتهللادنعنملزنملايأ(مالکوهوهلوق)

امو(هئايبنأتاغلفالتخابهتارابعةفلتخمناعموفورحنمبكرم

اولاقلايمجعأانارقهانلعجولو(هموقناسلبالالوسرنمانلسرآ

7يبرعويمجعأهتايآتلصفالول

نالهلفيرعتاللزنملامالكللصيخشتدعبامواذهنأ(ملعاو)

ديزكهفيرعتنكمياليأفرعياليصخشلاوتايصخشلانمبتكلا

افيرعتالهلاصيخشتناکضيرعليوطلجرهنإتلقىتمكنافالثم

الااهزييمتلمكيالبتكلااذكفهيلاةراشالابالاهزييمتلمكيالف

مالكلااذهناكاذلوءاهرخاىلااهلوأنماهتوالتواهيلاةراشالاب

ىلااهبیدتھیناعمهيفغیلبمالکلکللماشهنافېنامريغاعماج

هيفاملمظنلابربعناعمىلع(متالامظنلابلدهلوق)ةاجنلاقيرط

فالخبكلسلايفيلاللامظنبمالكلاهيبشتيفريبعتلانسحنم
بدأءوسهبريبعتلايفنإاولاقاذلوحرطلاةغلهنافظفللابريبعتلا

مظنلافصوويضرلاهلاقيهلالامالكلاادعامبصاخطظفللانالو

لامكلايفاتوافتمناکناومهيلالزنأنمةغلبسحبماتلايامتالاب

هنمةدحاولاةيآلالهوبتكلانمهريغفالخبزجعمنارقلامظنف

اهيلعىلاعتهراصتقابقوفامفتايالاثالثلاوأءاملعلاوءاغلبللةزجعم

وهوِءاشينميدهيوءاشينمهللالضيفمهلنيبل»ةيآلاةلمكتو٤مقرةيميهارباةروس(١)
.0ميكحلازيزعلا

نونمؤيالنيذلاوءافشوىدهاونمآنيذللوهلق»ةيآلاةلمكتو٤٤مقرةيأتلصفةروس(۲ر

.٤دیعبناکمنمنودانيكلواىمعمهيلعوهورقومهتاذايف

نيبلاطلارعشأ«؛يوسوملاينيسحلايولعلايضرلا؛نسسحلاوبأىسومنبنيسحلانبدمحموه(۳)
ةباقنهيلإتهتناه1٠8ماعدادغببهتافووه٢٥۳ماعهدلوممهيفنيديجملاةرثكىلع
نسحلااهنمبتكونيدلجميفرعشناويدهلداوسلابهيلععلخوهدلاوةايحيففارشألا

.نيسحلارعشنم
۱١۰1۰۰-۰. ةهزنو۳\٥ہہ۷رهدلاةميتيو۲:٢٤٢۲دادغبخیراتو۱1نايعالاتايفوعجار

۷:١۱ةعيرذلاو١۹سيلجلا

٦



نالوقتايآثالثروسلارصقاو؟..هلثمنمةروسباوتاف»هلوقل
لطابوهو:ىلاعتهللاهمحربطقلالاقطقفزجعمةعومجمليقو

هلوقو«روسرشعباوتأفلق»یلاعتهلوقناهنالطبهجوولوقا
الهنمةروسرصقأبزاجعالانأبرعشم هلثمةروسباوتافلق»

مدعوهنايبوهتغالبوهزاجیا(اهنم)رخأتاهجهزاجعالوطقفةعومجمي
هرابخاوبيغلابهرابخإوهمظنيفةداعلاقرخوهعمتسموهئراقلالك
بتكلانمهريغاهعمجيملامولعهعمجوةيلاخلاممالايفىضمامع

هتضراعمنعةمهلافرصوصصقولاثمأوظعاومومارحولالحنم
.اوحضتفافليلقهضراعو

مظعالانكرلاوههبلزنملامالكلانكروهمظنلانأ(ملعاو)
ءرخاظفلىلاهانعمخلسهئراقلزوجيالفىنعملاوهيناثلانكرلاو

هزيوجتيفةفينح”يبالافالخهتالصدسفتهتالصيفكلذلعافو

ضعبراذتعاوهتابوجعایدحایهوةيسرافلابةالصلایفنارقلاةءارق

مالكلايأ(هيفهلوق)عومسمريغهتحتلئاطالاميهنعهباحصأ
.مهبرةاضرمقيرطىلامهتلالديا(ممالاداشراهلوق)لزنملا

.«نيقداصمتنکنِهللانودنممكءادهشاوعداو»ةيآلاةلمكتو۲۳مقرةياةرقيلاةروس(۱)

نإهللانودنممتعطتسانماوعداوتايرتفمهلثم»ةيآلاةلمكتو۳٠مقرةيأدوهةروس(۲)

.٠نیقداصمتنک

.(نيقداصمتنکنإهللانودنممتعطتسانماوعداو)ةيآلاةلمكتو٢۳مقرةياسنويةروس١

(نم)ةدايزب(هلثمنمةروسب):لاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيالاتءاجدقو
ا١دهتجملاهيقفلاةيفنحلامامإةفينحوبأيفوكلاءالولابيميمتلاتباثنبنامعنلاوه(٤)

ناكوةفوكلابه٠۸ماعدلوسرافءانيأنمهلصأليقءةنسلالهأدنعةعبرألاةمئألادحأ
ريمأةريبهنبرمعهدارأوياتفالاوسيردتللعطقتامثهابصيفملعلابلطيوزخلاعيب

ىبافدادغببءاضقلاىلعكلذدعبيسابعلاروصنملاهداراواعروعنتمافءاضقلاىلعقارعلا

ھه١١٠۱ماعيفوت

.ربكالاهقفلاوءهقفلايفجراخملا:هبتكنم

۲:١۱ةرهازلاموجنلاو۲:١۳١۱ناكلخنباو4۳۳س۱۳:۳۲۳دادغبخیراتعجار
١:٢۲ةيضلملارهاوجلاو١٠:١٠٠ةياهنلاوةيادبلاو

o۷



نارقلاقلخيفثيدحلا

مدعلاناكمالقولخملكلاو)
(مدقلابىلاعتهدارفنالو

(ملعا)هيلافاضملانعضوعلافهلکوي(قولخملكلاوهلوق)

فحاصملايفبوتكملاىلاعتهمالكنأيفةمالانيب(فالخال)هنأ
فورحنمبکرمهزال؛فقولخمرودصلايفظوفحملانسلالابولتملا

ءادتباهلنوکیفلبقامءاضقنابهدوجوطورشماهنمفرحلكو

كلذكناکاملکوهمدعوهدوجونکممهنالوةرورضلابثداح

ليقولفلجوزعهللاريغءيشهنالوءاضياةرورضلابثداحوهف
نامدقذئنيحنوكينامزليهنالمدقلاىفةينادحولاتلطبهمدقب

يضتقيف۱ایبرعانارق»هقحيفلاقلجوزعهللانالو؛لطابوهو

نمكلذوحنوايناربعهضعبوايبرعيهلالامالكلاضعبنوكينأ
ىلاعتهللانالوثداحريغتملاوتارابعلاريغتباريغتمنوكيفتاغللا

هنأبركذلافصوو"6©كلركذلهنأو»هلوقبركذهنابهفصو
هنالو٩«ٹثدحمنمحرلانمرکذنممهيتايامو(هلوقبثداح

فرخزلاةروسو۳مقرةياتلصفةروسو٢۲مقرةيآرمزلاةروسو‹١۱۱مقرةياهطةروس(١)
۳مقرةيا

.«نولأستفوسوكموقلو»ةيآلاةلمكتو٤٤مقرةيافرخزلاةروس(۲)
ةفرحمةيآلاتءاجدقو(نيضرعمهنعاوناكالإ)ةيآلاةلمكتو©مقرةيآءارعشلاةروس(۳)

.(مهيتأيامو)اهباوصو(مهيتأيام)لاقثيحةعوبطملايف

o۸



ليلداذهو١تلصفمثهتاياتمکحاباتک»هقحيفلاقیلاعت
هفمصویلاعتهنالو‹؛ثداحبكرملاوهتايايهءازجأنمهبیکرتىلع

‹؛ثداحلقنتملاوناکمىلاناکمنمهلقتنتيضتقيكلذولیزتتهناب

حوليفديجمنآرقووهاهبحوللايفهنأهفصویلاعتهنالو

هلوقبهفصویلاعتهنالوهفلاحلااذكفثداححوللاو6ظوفحم

رودصلاكلتو ملعلااوتوأنيذلارودصيفتانيبتاياوهلب»

غيصنماهوحنوانلسرأاناهيفركذهنالوءاهيفلاحلااذكوةثداح

هانلعجانا»هيفلاقىلاعتهنالو«بذكلامزايفهلبقدوجوالو

نوکينأمزلامیيدقناکولهنالوقولخملوعجملاو0انارق

.كلذنعىلاعتيهللاواهيفسبطاخمالثيحهبملكتملا

مهصعبلاقیتحكلذيفاوغلابوهعمةميدقلجو,زعهتاذبتامئاق

ديسلاىكحدقونوكرشمءالؤهوناميدقةفالغلاودلجلانإ:الهج

كلذنماذهوءامدقلاددعتاوزاجأمهنأفاشكلايشاوحيفمهنع

ثٹدحمتاوصأوفورحیلاعتهمالکنأىلاي(تبهذو)

(۱)مقرةيآدوهةروس(١)

٢۲مقرةياجوربلاةروس(۲)

4۹£٩مقرةيأتوبكنعلاةروس(۳)

۳مقرةيافرخزلاةروس(4)
هعابتأوماركنبااعددقوناتسجسنمادورطمناكماركنبدمحمفورعملااهميعز:ةيماركلا(٥)

هشرعيقالياهنميتلاةهجلاوهتحتنمةياهنودحهلمسجهنأمعزوهدوبعمميسجتىلا
.هيونتلالوقبهيبشاذهو

رهوجیلاعتهللانأیراصنلاتمعزامکرهوجهنابهبتکضعبيفهدوبعممارکنبافصودقو

=هباحصألدبأوهلناكمشرعلانأوهشرعلساممىلاعتهللانأهباتكيفماركنباركذدقو

۹



مهنالاضيأكرشاذهوةيلعلاتاذلابثداوحلامايقمهزيوجتلهتاذبمئاق

وفصوددمفةلبانحلا|(امأو)مهتافصبهوهومصوثٹثیح_هقاخوهللانباوواس

ةفئاطوةيرعشالاتبهذفمالكلابةامسملاةيتاذلاةفصلايف,(فالخلا

اوققلطأو‹ةميدقتاذلاتافصوتاذةفصهنالميدقهنأىلاةقراشملانم

ملوقولخمبسيلتاذلاةفصوهيذلانارقلااولاقفنارقمسااهيلع

اوحلطصينأمهلنكلوءليلدنارقلابيتاذلامالكلاةيمستىلعمقي

انارقيتاذلامالكلاىمسيلههلصاحايظفلفالخلانوكيفكلذىلع

؟اما

هلعجهتبثانمفيتاذلامالكلاتابثايفاوفلتخاانباحصأنأ(ملعاو)

نيمامالاکضعبلاهافنو‹روهمجلامهویلاعتهنعسرخلايعننعةرابع

نيعتاذلاتافصنأكلمدقتدقواذهتفرعاذافةردقلاةفصب

امناوءةيلعلاتاذلاريغائيشوهسيليتاذلامالكلانأملعافتاذلا

تاذلانأىنعمب:اهريغيهتسيلةيلامكةفصباهفاصتانعةرابعوه

لامكلاعاونأاونايلعلادظافلابلامكلاكلذنعربعوةلماكةيلعلا

ريغلاكلذفصويىتحىتاذلالامكلابفصتملاهللاريغكلانهسيلف

ريغتاذلاتافصنابنيمعازلاةرعاشالابهذمىلعمعنميدهناب

.رمامكءامدقلاددعتمهمزليفتاذلا

الإشرعلانيبوهنيبمسجدوجوحصيال:اولاقوشرعللهنمةاقاللاطظفلبةسامملاظفل=
اهظفلنماوعنتمايتلاةسامملاىنعماذهولفسأىلاشرعلاطيحينأب
.ثداوحلللحممهدوبعمناهعابتاوماركنبامعزو

۲۱۷قرفلانيبفقرفلاجار

نسحلاوبأ«؛قاحسانبليعامسانبيلعوايلإعجريلفةيفاوةملكيفمهنعثيدحلاقبس(١) .ةرعاشألاسيئريرعشألایسوميبيباحصلالسننم

۹



هراقتفامزلهریغيهةيقيقحيناعمهتافصمتلعجنامكنالروذحملكلا

ىلارقتفملاوءاهرخاىلاردقياهبوملعياهبهنانومعزتمكنالاهيلا

نملوقلهجوالهناملعافاذهتفرعاذافرمامكهلابسيلريغلا
سيلىلاعتهللانااوديرينأالاميدقنارقلانابهذملالهأنملاق
يفنتف‹؛بولطملاىنعملاكلذنعةرصاقلاةرابعلاهذهبن.وربعيفسرخاب

افورعممهبهذمنوكلونيملسملابنظنسحلامتحالااذهبةءاربلامهنع

مهنمةرابعلاكلتدربجيفءتاذلانيعتاذلاتافصنإمهلوقيف

ماوعلاضعبنمبهذملالهجنمبةربعالوةعينملاةدعاقلاهذهىلا

ةينونمظنوكلذيفهفلاخمىلععنشومدقلابولتملانارقلافصوف
فورعمىلاعتهللاهمحرهبهذمناف«كلذنمهاشاحرظنلانباىلااهازع

:هلوقنم

هباتكوهفهللامالكامأو

ميشلارهاطللهللالاقكلذك

:هلوقنمو

ركذاميفهريغءيشلعجلا

مكللعجاملهللالاقلاق

رقبلايفليصووريحبنم

رجتحيانيدريحبتلااوملعاف

مالكلايفمالكلارصحويتاذلامالكلالوالاهمالكيفىفنهناف

يلعفلامالكلامدقبلوقينأيتاذلامالكلاىفننممروصتيالوءيلعفلا

١۹



لوقيرظنلانبانامعزهنالةريبكبهامردقفكلذهيلابسننمو

‹ةلبانحلاالانيملسملانمدحأهبلقيملاذهوميدقيلعفلامالكلانإ

رفکلابهيلعمكحمهريغنملئاقهبلاقولفاورفكليقلاكلذبو
لعجنارخألاهمالكيفركذوءاميدقميدقلاريغلعجهنالءاضيأ

تارقلابرلافصودقوء؛كلذيفهمصاخنمرظانوقلخهلكهللا

نمفقولخمنارقلانأهللاهمحرهتدعاقنمملعف6هانلعجانا»هلوقب

ضقانياماهيفناللهجلاىلاهازعدقفكلذدعبةينونلاهيلابسن

:هلوقكلذوانهام

امفهانلعجانأنمناكنا
نايبتنمتفصنانالعجلايف

ةينونلاهذهىلاعتهللاهمحريدشارلاانوخأضراعدقوهرخاىلا

درلايفنانملاضيفاهامس«باطخلالصفاهيفباصأىرخأةينونب

:اهلوأنارقلامدقىعدانمىلع
نارقلاةرطفاللهجتركلا

ينااميدقىلوملاكتلعجو

اهباوصبدهشيواهقلغمحتفياحرشاهيلعنبتكاليلعهللانمنئلو
فشکتنتاذهبوء«همدقلاحتساهمدعنكمأامنال(مدعلاناكمالهلوق)

ىلاعتهلوقلنافريغهنابهيلعاولدتساثيحنارقلامدقبنيلئاقلاةهبش

كشالمالكلااذهو%نيملاعلابرهللدمحلانامهاوعدرخاو»

ثودحلاىلعةلالدلايفيفكيءانفلاناكمانأ(مهباوجو)نارقهنأ

؟..لعفلابٍنافريغهنأىلعليلدةيالايفسيلوفيكءانفلاعقيملول

.۳مقرةيا؛فرخزلاةروس(۱)

.١۱مقرةيآ«سنويةروس)1( 
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لطبتفنيميدقاناكلاميدقنارقلاناكولف(مدقلابىلاعتهدارفنالوهلوق)

مالكلانإ(لاقيال)لجوزعهللاهتوبثبعوطقملامدقلايفةينادحولا

تسيلةفصلانالءامدقلاددعتهعماهمدقنممزليالفملكتملاةفص
لاکشاالفلزنملامالكلامالكلابديرأنا(لوقنانال)فوصوملاريغ

يهتاذلاتافصنأانيبدقفيتاذلامالكلاهبدیرأناو«هريغهنا

ةيلعلاتاذلاريغكلانهسيلفءىلاعتهتاذنيعاهلولدميأتاذلانيع

.ضارتعالاكلذطقسفهريغومدقلابفصويىتح

1



مكحموهامةينارقلاتايآلانميأ(هبتشمومكحمنارقلايفوهلوق)
لماتبالاهانعمكرديالناهذالاىلعهباشتموهامهنمومانعمحضتم
الهنافروسلالئاوأةعطقملافورحلاك:الصأكرديالامبروكئافخل

فكلافكلذدريملو؛عراشلانمفيقوتبالااهيناعمةفرعمىلاليبس

اهباشتمهنموامكحمنارقلانمنإانلقامناوملسأاهيفضوخلانع

٠(تاهباشتمرخأوباتكلامنهتامکحمتایاهنم»ىلاعتهلوقل

باتك»هلوقبمكحمهنأبنارقلاعيمجفصوىلاعتهنأانيلعدريالف
هعيمجفصوو“«ميكحلاباتكلاتاياكلت»هلوقبو“«هتاياتمكحا

هنمهباشتامنوعبتيفغيزمهبولقيفنيذلاامأف»ةيآلاةلمكتو۷مقرةيآنارمعلآةروس(١)
لكهبانمآنولوقيملعلايفنوخسارلاوهللاالإهليوأتملعياموهليوأتءاغتباوةنتفلاءاغتبا
.«بابلألااولوأالإركذياموانبردنعنم

.«ريبخميکحندلنمتلصفمث٠ةيآلاةلمكتو١٠مقرةيادوهةروس(۲)

١مقرةياسنويةروس(۳)

٤٦



فصونا:(لوقنانال)يناثماهباشتماباتک»هلوقبهباشتمهناب

مکحمءانباذهبرعلالوقتبيكرتلاومظنلاىلاعجارماکحالابهعیمج

بيكرتلاومظنلاىلاعجارهباشتملابهعیمجفصوكلذكويوقنقتميأ

«بيكرتلايفضعبنممكحأبهضعبسيلفةيثيحلاكلتنمهباشتمهنافاضيأ

ةغالبلانمغلبناوهنافنيقولخملامالككةغالبلايفتوافتهيفعقيالف
دنعنمناكولونارقلانوربدتيالفأ»اهيفهتوافتنمدبالفاهاصقأ
هضعبومكحلابهضعبفصوامأو«اريثكافالتخاهيفاودجولهللاريغ
(ملعاو):رخفلالاقضقانتالفهلولدمىلارظنلابمظنلاىلاعجارفهباشتملاب

.اهوجوتاهباشتملادئاوفيفاوركذءاملعلانأ

لوصول۱١ناکهدوجومتاهباشتملاتناكیتمهنا:(لوالاهجولا)

هللالاقباوغثلادیزمبجوتةقمشملاةدايزوقشاوبعصأقحلاىلا

مكنماودهاجنيذلاهللاملعياملوةنجلااولخدتنأمتبسحمأ»ىلاعت
R0نيرباصلاملعيو

الااقباطمناكاملةيلكلابامكحمنارقلاناكول:(ىناثلاهجولا)

.بهذملاكلذىوساملكلالطبمهحيرصتناکودحاوبهذمل

عافتنالافهيفرظنلانعوهلوبقنعبهاذملابابرأرفنياممكلذو

ذئنيحفءهباشتملاىلعومكحملاىلعالمتشمناكامللصحامنإهب

ءهتلاقمرٹویوهبهذميوقيامهيفدجينابهذملكبحاصعمطي

لكهيفلماتلايفدهتجيوبهاذملابابرأعيمجهيفرظنيذئيحف

مهدولجنيلتمثمهبرنوشخينيذلادولجهنمرعشقت»ةيآلاةلمكتو۲۳مقرةيارمزلاةروس١ر

مداهنمهلامفهللاللضينموءاشينمهبيدهيهللاىدهكلذهللاركذىلامهبولقو

۸۲مقرةياءاسنلاةروس(۲)

١٤۱مقرةيآنارمعلاةروس(۳)



ةرسفمتامكحملاتراصكلذيفاوغلباذافبهذمبحاص

.قحلاىلالصيوهلطابنعلطبملاصلختيقيرطلااذهبفتاهباشتملل

هباشتملاومكحملاىلعالمتشمناكاذإنارقلانأ:(ثلاثلاهجولا)

ةملظنعصلختيذئنيحوءلقعلاليلدبةناعتسالاىلاهيفرظانلارقتفا

امكحمهلكناكولامأةنيبلاولالدتسالاءايضىلالصيوديلقتلا

لهجلايفىقبيناكذعتيحفةيلقعلالئالدلابكسمتلاىلارقتفيمل

.ديلقتلاو

رقتفاهباشتملاومكحملاىلعالمتشمنارقلاناكامل:(عبارلاهجولا)

ملعتىلارقتفاو«ضعبىلعاهضعبحيجرتوتاليوأتلاقرطملعتىلا
ءهقفلالوصأملعوءوحتلاوةغللاملعنمةريثكمولعليصحتىلاكلذ

هذهلیصحتىلاناسنااجاتحپناکامكلذكرمالانكيملولو

.ةريثكلادئاوفلاهذهلجأالتاهباشتملاهذهدارياناكفةريثكلامولعلا

باتكنارقلانأبابلااذهيفىوقألاببسلاوهو:(سماخلاهجولا)

رثكايفوبنتماوعلاعئابطوءةيلكلابماوعلاوصاوخلاةوعدىلعلمتشم
تابثارمالالوايفماوعلانمعمسنمفقئاقحلاكاردإنعرمالا
يفنومدعاذهنأنظهيلاراشمالوزيحتمبالمسجبسيلدوجوم
ضعبىلعةلادظافلأباوبطاخينأحلصألاناكف«ليطعتلايفعقوف

ىلعلديامباطولخمكلذنوكيو«هنوليختيوهنومهوتيامبسانيام
ماللوأيفهبنوبطاخييذلاوهو(لوالامسقلاف)حيرصلاقحلا

يفمهلفشكييذلاوهويناثلامسقلاو«تاهباشتملابابنمنوکي

.ه.اتامكحملاوهرمالارخا

رسکېلمجملانمنايببالإهنمدارملاىفخاموه(لمجموهلوق)

ببسبنوكينأامإهنمدارملاءافخنالقئالثعاونأوهوةيناثلاميملا

٦۹



نمهدارمىلعهۀنیرقملكتملابصنيىتحديرأنيينعملايأهقالطا
نأككلذوظفللايفةبارغبنوكينأامإونايبلايهةنيرقلاكلتو
عولهلابهلاولثمو‹نايببالاهانعمامفرعيالابيرغظفللانوكي
0اعوزجرشلاهسماذا»هلوقف٨(اعولهناسنأالاقلخ»یلاعتاهلوق

هانعمنعظفللالقنببسبنوكينأامإوعولهللنايبهرخاىلا
عمىلاهنممولعملا قغلاهانعمنإفةالصلاكدعبملعيملرخاىنعم

ةدايزلاةغلهنافابرلاكولوسرلانمنايبةصوصخملاةدابعلاىلالقنو

لوسرلانمنايببالوأةدايزهعمناكةئيسنهلثمبءيشلاعيبىلالقنو
انبهذمىلعامأ؛لمجملايفةيفنحلابهذمىلعينبمهلكاذهُكَيَع

ةبسنلابامهدحانكيملنيينعملمتحااماندنعوهفةيعفاشلابهذمو
يتأيسوءاندنعالامجالقنلاالوةبارغلانوكتالفرخآلانمرهظأهيلا
ىلعضعبلافطعنمهيلعهفطعفهباشتملانممسقاندنعلمجملانأ

.لكلا

سفنبهروهظناکِءاوسهانعمرهظاموهونيبميا(لصفمهلوق)
اباتکنوكينأامإريغلاكلذوهريغبوأايئادتباهنايبىمسيوهظفل

هظفلسفنبنايبلاهيفامينعالوألاوالقعوأاعامجإوأةنسوأ
ر

ءاحوجرمالامتحاهریغلمتحيوأهانعمريغلمتحيالنوكينأامإ

ناابيرقهفرعتسامكمكحملاباندنعنايمسملاامهناعونلاناذهو

۱۹مقرةياجراعملاةروس(١)

۲۰۱مقرةيآراسلاةروس(۲)

ثدحييباتعمسحابرنبيلعنبىسومانثدح؛نمحرلادبعوبأانثدحدمحأمامالالاق

نهللالوسرلاق:لوقيةريرهابأتعمس:لاقمكحلانبناورمنبزيزعلادبعنع

.٤علاخنبجوعلاهحشلجريفامرشو

هدنعزيزعلادبعلسيلوهبيرقملانمحرلادبعيأنعحارجلانبهللادبعنعدوادوبأهاور
.هاوس

۹1۷



نيبممكحملكنالمكحملانماقلطممعأنيبملانأملعففلاءاش
.سكعالو

هللادنعنمهنأناعذالاهجوىلعهبقدصنيأ(هبنمؤنهلوق)

یفخهانعميفخامنأدقتعنوىفخوأهانعمانلرهظءاوسقحهنو

هللامكحباملعطيحنالانالءاهفرعنملوأاهانفرعءاويسةمكحل

.هلاعفأنمءيشيفهيلعضرتعننااتلسيلولجوزع
.نمحرلاهلزنأيذلابوهلوقلاراركتهبنمّؤنهلوقنإ(ليقنٍإف)
حيرصتانهامومكحللنايبكلانهامنالرارکتبوهسيل(انلق)

ناميالابلطياهنمعاونأىلعنارقلاناكاملهنالومظانلاداقتعاب

نالكلذبنمؤينممهنابمظنلاحرصهانعميفخيذلاكطقفهب

ىتألك:هلوقبهفدرأكلذلفبولطمماقملااذهلثميفداقتعالانايب

.انبرنم

دقةمألانإفهباشتملاومكحملايأ(امهيدحيففلخلاوهلوق)
مكحملانأبهذملهألكىعداوامهنايبيفتافالتخالانمترثكأ
ىفهللاةمكحكلتوهفلاخاموههباشتملاناوهبهذمقباطاموه

ادةنيبنعيبيحنمييحيوةنيبنعكلهنمكلهيلهدابع

نامظنلااذهيفاهركذنسيأيجتيأ(يفتليواقأىلعهلوق)
.هللاِءاش

يفةمألانمفالخلاعقويأ(ناعونامهنأمهنمقافتاعمهلوق)
مالكلانمناعونامهنأمهنمقافتاعمهباشتملادحومكحملادح
لتخميرلاقاذلفآلامكحفلاخيمكحهلامهنمعونلك
.هبقوطنمريغلةرسفماهدعبةلمجلاوةيريسفتانهياف(امهمكح

۹1۸



هباشتملاومكحملاماسقأ

مسقناىنعملاحضتملامكحملاف)

(مسحنافىنعمرهاظلاوصتلل
دارملابعطقلامكحصتنلايفر

(دابعللرمهاظلايفنظلاو

ليلدلاهسكعبىتاناور
(ليوأتلاوهوهيلاريص

اعقواديعبوأايرقوهور
(اعبتينلفارذعتموُ

ريغلمتحيالامإظفللانأملعا(ىنعملاحضتملامكحملافهلوق)
دحانكللمتحينأامإوهللاالاهلاالهناملعاف»دحاوىنعم
وهوءارهاظىمسييرهاظلاىنعملاىلاةبسنلابفرخألانمرهظاهيينعم

مسقوهوءالوومىمسيرخألاىنعملاىلاةبسنلابومكحملانممسق
يأءاوسلابناينعملانوكينأامإوليلدهيلعلديملناهباشتملانم
لمجملاوهفجراخنمحجرمبالارخألاىلعامهدحأحجريال
اميأىنعملاحضتملامكحملاف:لاقاذلوهباشتملانممسقوهو
حضتملامكحملافلاقاذلوهباشتملانممسقوهواحضاوهانعمناك

احوضوناكءاوسمكحملاوهواحضاوهانعمناكاميأىنعملا
وه:ةيفنحلادنعمكحملاواحوجرمهلمتحيوأهريغىنعملمتحيال

مكبلقتمملعيهللاوتانمؤملاونينمّومللوكبنذلرفغتساو»ةيآلاةلمكتو۹٠مقرةيآدمحمةروس(۱)

f مكاوٹمو

۹



وهو»وحنىلاعتهللاتافصىلعةلادلاتايآلاكخسنلالمتحيالام

رهظاذإمهدنعظفللاناف٩ءيشلكقلاخ» ميلعءيشلكب

لمتحيملنإفااومكحموهفخسنلالمتحيملنافدارملاهنم

الاوصنفدارملاكلذلجالمالكلاقیسنافالاو‹رسفمفليوأتلا

يأهسفنليفخناويفخفةغيصلاريغليأضراعليفخاذاورهاظف

الصاكرديملوا؛لمجمفالقنوألكشمفالقعكرداويصنفت

.ةهحاشمحالطصأالايفسیلوتاحالطصايهوهشه.١هباشتمف

نملوقنمهانعمريغلمتحيالامصتلاف(رهاظلاوصنللهلوق)
الامتحاهانعمريغلمتحاامرهاظلاوهتعفراذااهديجةيبظلاتصتن
ايفرعازاجميأرهاظلاىلعصنلاقلطيدقو:”ردبلالاقاحوجرم

هانعمرهاظلايألعافنعلوحمزييمت(ىنعمهلوق)حوضولاعماجب
نايبيفعرشنسوهيفمالكلاوأهميسقتعطقنافيأ(مسحنافهلوق)
مكحملانأملعا(دارملابعطقلامكحصنلايفهلوق)هللاءاشناهمكح

صنلامكحفهصخيمكحامهنممسقلكلنامسقهنالنامكحهل

هنأملعاف»ىلاعتهلوقانعمساذااناىنعمبملكتملادارمبعطقلاوه

نأانمكح“%ابرلامرحوعيبلاهللالحاو»هلوقوهللاالاهلاال
يفرخفللافالخكلذيفانفلاخنمرفكبانعطقوهانمهفامدارملا

یوتسامثًاعيمجضرألايفاممكلقلخيذلاوهوةيآلاردصو٢۲مقرةياةرقبلاةروس(١)
۽تاومسعبسنهاوسفءامسلاىلا

ةروسو١٠مقرةيارمزلاةروسو١٠مقرةيآدعرلاةروسو١٠٠مقرةياماعنالاةروس(۲)
١٩مقرةيآرفاغ

ءزجلااذهيفةيفاوةملكيفهلةمجرتلاتقبس)۳(

فلسامهلفیهتنافهبرنمةظعومهءاجنمف»ةيآلاةلمكتو٢۲۷مقرةياةرقبلاةروس)٤(
.«نودلاخاهيفمهرانلاباحصأكعلوأفداعنموهللاىلاهرمأو

مكبلقتمملعيهللاوتانمؤملاونينمؤمللوكبنذلرفغتساو»ةيآلاةلمكتو١٠مقرةيادمحمةروس(9)
.٠مکاوٹمو

 



ةغللالقنىلعاهفقوتلةيعطقاهسفنبنوكتالةيظفللاةلدالانأهمعز

نوكينأىلوأينظلاىلعفقوتملاوينظاهلقنوفرصلاووحنلاو
يناعمفرعتبرعلانالينظىلعةفقوتماهنأملسنال:انلقاينظ

كلذفلقنىلعاهنمفقوتاموءلقنىلعفقوتريغنماهظافلأ
.هقدصبعوطقمرتاوتملاورتاوتملقنلا

وهمكحملانميناثلامسقلامكحويأ(رهاظلايفنظلاوهلوق)

لديىتحهبلمعلابجيفهانعمرهاظهنمملكتملادارمنابنظلا

هلزوجيعضوميفرهاظلافلاخنمءىطخنالوتفالخىلعليلد

هتدئافوةمتت(دابعللهلوق)هيلاراصليلدهلنوکینألامتحالهفالخ
الدابعلاىلاةبسنلابوهامنإرخألانمرهظأنيينعملادحأنوكنأ

.يفخلاورهاظلاهملعيفىواستيهنافلجوزعبرلاىلا

ىلعليلدلداذايارهاظلاسكعبيأ(هسكعبیتاناوهلوق)
‹ليلدلاكلذبذخاورهاظلاكرتهرهاظريغظفللااذهنمدارملانأ

رهاظلانعلدعيالومهلوقىنعماذهوظفللاليوأتىمسيهبذخالاو
حجارلاوهرهاظلافالخبذحالانأىلاةينطابلاتبهذو.ليلدبالا

يضفتاهنالقسافاهلئاقةلطابةلاقميهوالوأليلدعمناكءاوس

نيباهباوحضتفاليطابأاهيفمهلوءةيعرشلاماكحالابلاغليطعتىلا
.تعشنالدعلاعجارفلدعلابحاصاهضعبركذالملا

هنأكلذورهاظلانمذعنيحىوقأهنالليلدلايأ(هيلإريصهلوق)
دارينأزوجناناعمامهرهظأدارملانأاننظنيينعملظفللاناكامل
نأانفرعيناثلاىنعملادارملانأىلعليلدلالداملفرخآلاىنعملا
عطقلابجويفايعطقنوكينأامإليلدلاكلذوادارمنكيملرهاظلا

ةروريصلايفذئنيحفلتخاو«هتدارابنظلاديفيفاينظوأنطابلاةداراب
ىلوأرهاظلابذخالانأىلامهضعببهذفاضيأينظليلدهنالهيلا
وهوىلوأينظلاليلدلابذخالانأىلانورخابهذوءلصالاهنال
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ىوقانالوالافداحألارابخاومومعلاضراعتناو:ردبلالاق.بهذملا

ليلداذهو.لیلدریغبناکاذااميفعونمملصالانعلودعلاو

تبهذو.هبذاقرهظأناکناورخألاىلعظفللايينعمدحایوق

ىوقأوهيعطقبالاهنعلدعيالفيعطقرهاظلامكحنأىلاةيفنحلا

ةداراةرثكلهرهاظدارملانانظنانالةملسمريغةيعطقلایوعدو؛هنم

نأاننظلامعتسالاكلذرثكاملوءهيلعةلدالابصنبنطابلاىنعملا
.انغلىيملليلدبهنطابظفللاكلذنمدارينألامتحالدارملاوهرهاظلا

هوفرعوليواتلاوهرهاظلاسكعىلاريصملايأ(ليواتلاوهوهلوق)
.ظفللايناعمنمحوجرملالمتحملاىلعمالكلالمحهناب

ماسقأةثالثىلاليوأتللميسقتاذهخلا(اديعبوأابيرقوهوهلوق)
حجرمبااحجرتدديعبوحجرمیندابرهاظلاىلعحجرتيبيرقىلا

ملسألجرلٹهلوقةيفنحلاضعبليوأتك‹لبقيالرذعتمويوق

0نهرئاسقرافواعبراكسمأ١ةوسنرشعىلع

نهرئاسقرافوهلوقكلذيفني:انلقحاكنلاديدجتىلعلمحي:اولاق

نافاعبرأكسمأهلوقكلذكودقعتوبثنعنوكيالقارفلاناف

هرمألحاكنلادیدجتدارولفتباثِءيشىلعالالديالكاسمالا

ةأرملاضويلولانذاکطورشىلعفقوتمهدیدحجتنالاحيرصهب

٩«تعشامهتياs|م((اهلوقمهلمحكلذكو‹توهشلاةرضحو

نعىيحيينثدحو٠۷قالطلاعماجباب٢۲قالطلاباتكيفكلاممامالاهاورثيدحلا(١)
ملسأفيقثنملجرللاقعسهللالوسرنأيتغلب:لاقهناباهشنبانعكلام

.هركذويفقثلاملسأنيحةوسنةرشعهدنعو
نباوةوسنهدنعوملسيلجرلايفءاجامباب۳۳حاكنلاباتك4يذمرتلاهلصو(۲)

٠٤حاكنلابتك۹يفةجام
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رماممهباوجواضيأحاكنلاديدجتىلعنيتخالاىلعملسأيذلل
ةاشلاةميقىلع6ةاشةاشنيعبرأيف»ديمهلوقمهلمحكلذكو
لطبتفةاشلاوهولاملاءزجوهيذلانيعلالاطباهيفنأهرذعتهجوو
ةأرمااميا»مهلمحكلذكوءومنلاوهولاملانمةبولطملاةمكحلا
ةمالاوةيبصلاىلع«لطاباهحاكنفاهيلونذِإريغباهسفنتحكن

غيصنميأوازاجمالاةيبصلاىلعقلطتالةأرملاناهرذعتهجوو

راصيزاجملاوصصخيرنأهيفوقأرمالكلةلماشيهفمومعلا
نماهسفنبقحأبيثلا»ُكَّْيَعهلوقصصخملاليلدلاوءةنيرقلاعمهيل

الفاهاضريفاهسفنبقحااهناثيدحلاىنعمنأباجيف اهيلو

حاكنال»يعهلوقلوالامومعدضعيامموءاهربجاهيلوللحي

ارقهنأكلامنعىيحيينثدح۲۳ةيشاملاةقدصباب١٠ًاطوملابحاصهاورثيدحلا(١)

نمحرلاهللامسب:هيفتدجوفلاق.ةقدصلايفهنعهللايضر باطخلانبرمعباتك

.هرکذو ةقدصلاباتکميحرلا

لیعامساانٹيبأينثدحهللادبعانثدح٦۷دنسملايفلبنحنبدمحأمامالاهاورثيدحلا(۲)

لاق:تلاقةشئاعنعةورعنعيرهزلانعىسومنبناميلسينربخألاقیرجنبااٿ

اورجتشانافاهنمباصأامباهرهماهلفاهباصأنإاف)ةدايزهيفوهركذوےگسالوسر

نبناميلسناکو:لاقهفرعيملفثيدحلااذهنعهتلاسفيرهزلاتيقلفجيرجنبالاق

.ماكحألاوجورفلارمأهيلإنأليضاقلاناطلسلا:يبألاقهللادبعلاق.هيلعىنثافناكوىسوم
.١حاكنلايفيمرادلاو٤حاكنلايفيذمرتلاو٦حاكنلايفدوادوبهاورو

ركبلاوقطنلابحاكنلايفبيثلاناذعتساباب٩حاكنلاباتكيفملسممامالاهاورثيدحلا(۳)

انثدحم:هدنسوهرکذو:لاقودانسالااذهبنایفسانٹدحرمعيبانباانڻدحو1۸توكسلاب

ربخيريبجنبعفانعمسلضفلانبهللادبعنعدعسنبدايزنعنايفسانڻدحديعسنبهبيتق

Yoحاكنلايفدوادوباهاوروهرکذو:لاقeيبنلانأسابعنبانع
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يذلو»یلاعتهلوقمهلمحكلذنموصخيملومعف×يلوبالا
ءاينغالللماشىبرقلالهأنأهرذعتهجووبراقالاءارقفىلع«ىبرقلا

.ءارقفلاو

هذهنإ:لوقأورذعتملاليوأتلاةلثمأنمهوركذام(لصاحهلوق)
نميهامناولبقياليذلارذعتملاليوأتلانمتسيلاهعيمجةلثمألا
تاليوأتلاهذهلحجرمالويوقحجرمبالاحجرتياليذلاديعبلاليوأتلا
ةرقبلاةيفوصلاضعبليواتكفرذعتملاليوأتل(ةلثمأامأ)اهبذخالالطبف

ليواتکو٩ةرقباوحبذتنأمكرمأهللانا»ىلاعتهلوقيفسفنلاب

ةعيشلاكعئلوأضعبليواتكوءاهنعهللايضرةشئاعباهيفةعيشلاضعب
وبأطئاغلا:اولاق"«طئاغلانممكنمدحاِءاجوأ»ىلاعتهلوقاضيأ

©6رفكاناسنالللاقذإناطيشلالثمك»١ىلاعتهلوقمهليوأتكوركب
جرم»ىلاعتهلوقمهليوأتكوركبوبأناسنالاورمعناطيشلا:اولاق
نايغبيالخزربامهنيبةمطافويلعامه:اولاق“نايقتلينيرحبلا

ةمطافالوةمطافىلعيلعيغبيالفىوقتلازجاحوهخزربلا:اولاق

دمحمانثدحسہ۱۸۸۱يلوبالإحاکنالباب٥؛حاكنلاباتكيفةجامنباهاورثيدحلا(١)
يبنعةدربيبنعينادمهلاقاحساوبأانثةناوعوبأانث«براوشلايبنبكلملادبعنبا

.هرکذوهعهللالوسرلاق:لاق.یسوم
١١حاكنلايفيذمرتلاو١٠حاكنلايفدوادوبأو٢۳حاكنلاباتكيفيراخبلاهاورو
.١٠حاكنلايفيمرادلاو۷٠
۱۰٥۲٤1۸٤۳۹4۱۴۱۸۹۲۹۰دنسملايفلبنحنبدمحامامالاهاورو

۷٠مقرةيأةرقبلاةروس(۲)
©مقرةيآةدئاملاةروسو۳٤مقرةيآءاسنلاةروس(۳)
(نيملاعلابرهللافاخأينإكنمءيربينإلاقرفكاملف)ةيآلاةلمكتو١٠مقرةيارشحلاةروس(4)
۱۹مقرةيأنمحرلاةروس(٥)
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"رسحلاامه0ناجرملاوولولاامهنمجرخي»يلعىلع
ةنسلاوباتكلالمحرذعتملاتاليوأتلانمكلذوحنو”نيسحلاو

امكءةعيشلانمنطابلالهأنع.اذهلثمدروامرثكأوءاهلثمىلع
.دسافلامهبهذمدمتعموه

٢۲مقرةيأنمحرلاةروس(١)

نيدشارلاءافلخلاسماخ:دمحموبأيشرقلايمشاهلابلاطيبأنبيلعنبنسحلاوه()
ةمطافهماوه۳ماعةرونملاةنيدملايفدلوةيمامالادنعرشعينثالاةمئألايناثومهرخاو

نمًاحيصفريخللًابحمًاميلحًالقاعناكوءاهدالوأربكأوهوعهللالوسرتنبءارهزلا

ها٥ماعيفوتًايشامةجحنيرشعجحسانلانسحأ
نبابيذهتو۲:١۱۹يبوقعيلاو١:٢۳۲ةباصالاو۲:٢۲۹بيذهتلابيذهتعجار

٤:۱۹۹رکاسع

نباديهشلاطبسلاهللادبعوبأيناندعلايشرقلايمشاهلابلاطيبأنبيلعنبنيسحلاوه(٢)

ماعةنيدملايفدلوةنجلالهأبابشاديسنيسحلاونسحلا:ثيدحلايفوءارهزلاةمطاف

ءالبركبه١٦ماعلتقنيينيسحلانمريثكةبسنهيلإوةوبنلاتيبيفأشنوه٤
۷٦و٥٤٥نیيبلاطلالتاقمو٥:۳٩كرابمططخو4:۳۱۱ركاسعنبابيذهتعجار

۹\٤:۱ريثألانباو
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لمجملاكىیفتخاامهابتشاوذور

(يلعلاانالومهيبشتمهفموأ
يذلاهنأبليقامهنمف)

(ذخادعاصفنالامتحاهل

امهمنوكياماضيأهنو

(امهبادقمهرمأرشععستك
ملعيمليذلاهناهشرور

(ملعانميهملاريغهليوأت
دحتمهلصأاذهلكف

(دمحيسيلءايشاهلعجو

روسلالئاوأفرحاهور
(ربخلكعملاشمالابليقو

امواخوسنمنوكيامليقور
(امكحمىیمسياخسانناكدق

هلوق)هباشتملاهبدارملاوهابتشابحاصويأ(هابتشاوذوهلوق)

لامجالامإءافتخالاكلذومكحملالباقموهفهانعميأ(ىفتخاام

ءاوتسالاك«هقلخبىلاعتبرلاهيبشتهماهفالوأءرقلاةظفلكظفللايف
لاوقالابلاغللماشفيرعتلااذهو«نامسقوهفنمحرلاىلاهدانسايف
ناكاموههباشتملانأىلابهذاضعبنأكلذوءتباشتملايفيتلا

ىلاةبسنلابفةيقابلانمرهظاهيناعمناكنا:انلق.ادعاصفناينعمهل

يفتخملاتحتلخديففباشتمهريغىلاةبسنلابومكحمىنعملاكلذ
هلامجابولمجموهفءافخلاوروهظلايفةيواستمهيناعمتناكناوهانعم
بهذضعبوهانعميفتخملاتحتلخديفءهنمدارملاىنعملاىفتخا
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٠رشعةعستاهيلع»١كهتيمكفرعيالامهباشتملانأىلا

ليبقنموهانلق٩ةينامثذئمويمهقوفكبرشرعلمحيو»
هليواتملعيالاموههباشتملانأىلابهذضعبوصمانعميفتخملا

هباشتملانأىلابهذضعبواضياهانعميفخلاىلامجار:انلقفلاالا

يفتخملاىلاعجاروهوسطوملاك:روسلالئاوأةعطقملافورحلاوه
هيناعمهباشتلاهباشتملمجملايمسامنا(لمجملاكهلوق)اضيأهانعم

جاهنملابحاصركذو«ضعبىلعاهضعبحجرتيالىتحاهلمتحايتلا
ذاهياشتملانمسيللمجملانامهبهذمنابهذملايلزتعموهو

دارملاوهيفخىنعموءتارمبسيلرهاظىنعمنمهباشتمللدبال
"٠هنمهباشتامنوعبتيفغيزمهبولقيفنيذلااماف»ىلاعتهلوقلهنم
:(انلق).مبتيارهاظىنعمهباشتملايفنأىلعليلدةيالاهذهيفف:لاق
هباشتمللرخامسقدوجويفانيالفهلكالهباشتملاضعبوههتركذام

وأهلوق)هباشتمللعبتمهناهيلعقدصيهباشتملانمائيشعبتانمو

هرهاظناکاموههباشتملانميناثلامسقلايأ(انالومهيبشتمهفم

ءبنجلاةياوياوتسالاتاياكقلخلابالعوزعىلوملاهيبشتمهفي

هباشمهرهاظنالاهباشتمعوتلااذهيمسامنإواهوحنوديلاتاياو
هيلعقدصفناينعملاهبتشافلقعلامكحلقفاومهنطابومهولامكحل

هانعميفخلانمفيا(خلايذلاهنابليقفامهنمفهلوق)هباشتملامسا

اذهنإ:لاقيدقوادعاصفناينعمهلناكاموههباشتملانابلوقلا
هنالدودرموهفلامتحالااذهىلعواضيأرهاظلللماشهنالرخالوق

هنأابباجيدقوءاهباشتمةنسلاوباتكلابلاغنوكيناهيلعمزلي

٣۳مقرةيأرثدملاةروس(١)
۱۷مقرةيأةقاحلاةروس(۲)

هللاالإهليوأتملعباموهليوأتءاغتباوةنتفلاءاغتبا)ةيآلاةلمكتو۷مقرةينارمعلاةروس(۳)
.(بابلألاولوأالإرکذیاموانبردنعنملكهبانمانولوقيملعلايفنوخسارلاو
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كلذىلاريشيباتكلاوفیکًاهباشتمامهبلاغنوکيفروذحمال

دیفيف٢(تاهباشتمرخأوباتكلامانهتامكحمتايآهنم»هلوقب

ضعبلاكلذادعامناوةيضيعبتلانمبهنعربعثيحليلقمكحملانا

رهاظلاىلعهباشتملاقالطايفريضالونسحباوجاذهوهباشتم

رهاظلابلمعلاكرتيفريضلاامناويظفلفالخوهلبهبلمعلاعم

دحاولكىلعهلمححصيناينعميانالمتحميأ(نالامتحاهلهلوق)

.امهنم

لامتحأالابهذفهريدقتابوجواهلماعفوذحملاح(ادعاصفهلوق)

.ادعاص

نمذخيأتيبلاردصيفهنمقلعتيهبرمألعف(ذخهلوق)
.لوقلااذهانفيرعت

امهبمناكامهباشتملانأبلوقلاانفيرعتنمويا(اضياهنموهلوق)
ىلاعتهلوقيفرشعلاةعستلاوةعاسلاتقوكهنوفرعيالقلخلاىلع

كبرشرعلمحيو»ىلاعتهلوقنمةينامثلاو رشعةعستاهيلع»

افلأمااکلمرشعةعستأيرديالهناف۷ةينامثذئمويمهقوف

هلوق)هلنايباليذلاوه(امهبمهلوق)ةينامثلايفلوقلاكلذكو
.نزوللهؤاتتفذح«رشعةعستامهيلع»ةيألايف(رشععستك

نيذللةنتفنوكيلنيبيمليأمهبأدقمهلاحيأ(مهرمأهلوق)
(خلاملعيمليذلاهناهنموهلوق)اناميااونمانيذلادادزيواورفك

اموههباشتملانأبلوقلاهانعميفخامبهباشتملاانفيرعتنمويأ

هنمهباشتامنوعبتيفغيزمهبولقيفنيذلاامأف)ةيآلاةلمكتو۷مقرةينارمعلاةروس٠(١)

.٠۳مقرةيارثدملاةروس(٤)و(۲)
۱۷مقرةيأةقاحلاةروس(۳)
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هبدارملادابعلاىلعيفخامةلمجنمهنالفلاالاهليوأتملعيال
باوثلاريداقمةفرعمورافكلاىلعباذعلالوزنتقوةفرعمككلذو

بطوخاممءايشالاهذهناف؟..نوكيىتمةعاسلاتقوةفرعموباقعلاو

لقعيالامببطاخيالىلاعتهنابلوقلاومهيلعتيفخودابعلااهب
هانعمولوقعمةلمجلايفهبباطخلانالاذهلثمىلعهجوتمريغ

ءيشلاريداقمبةفرعملامامتلوقعملايفطرتشيالو؛موهفممهدنع

الروسلالئاوأةعطقملافورحلانأبلوقلاىلعدريمعنءهليصافتو
ريغلاوحنمالكلاهيجوتوهباطخلانأبباجيفاهنمدارملاامىردي
هبملكتناوهنافمالكلانمماهفالاهبدصقيملامجرخيفماهفالل

قدصيالذاءاثبعنوكيالهريغماهفاهبدصقينأريغنمملكتملا

هریسفتيأ(هلیواتهلوق).ملکتممسابصخيامناوبطاخمهناهيلع

.دهاشلاهانعمولجوزعهللاءامسأنممساوه(نميهملاريغهلوق)

لصأىلالاوقالاهذهدربملعلابرمأهيفوتيبللةلمكت(ملعاهلوق)
عماجبمظاتلاهبدرفتاممدحاولصاىلعاهدرنأهيبنتلاودحاو

.اهنملکيفءافخلا

لاوقالانمانهروكذملاىلاةراشالا(دحتمهلصأاذهلكفهلوق)

ءافخيفخءاوسدابعلاىلعاهانعمءافخوهودحاواهلصأنأىلعو

يفخوأابيرقهيفليوأتلانوكيوةفيعضلاةنيرقلابكردييذلاكافيعض

كرديالءافخوأءيوقلاليلدللهليوأتيفجاتحييذلاكايوقءافخ
هملعبهللارثاتسايذلاوهكلذو«فيقوتبالاهليواترذعتييذلاكهانعم

روكذملالعجويأ(خلاءايشأهلعجوهلوق)اهوحنوباوثلاريداقمك
فالخلانالدومحمريغىنعملاةفلتخمةددعتمليواقأىنعمبءايشأ

ىلااوراشألاوقالاكلتنملوقلكلهأنأىرتالا«يظفلهيف

لكنألاوقالاعومجمنمذخؤيفهانعميفخاموههباشتملانأ

.هباشتموهفهانعميفخام

۷۹



“سابعنبالبوسنملوقلااذه(روسلالئاوأفرحأهنمو.هلوق)
يتلاتايآلاثالثلاوهمكحملانااضيأهيلابسنوهنعهللايضر

ىلا مكيلعمكبرمرحاملتأاولاعتلق»ماعنالاةروسرخآيف

عرشبخسنيالاموهمكحملانارخفلاهنمجرختساوتايآلارخا

:هباشتملاوقحريغبسفنلالتقوملظلاميرحتوطسقلابرمالاكعرشو

.موصلاوةالصلاكعرشوعرشبخسنياموه

سطوملاكروسلالئاوُأةعقاولافورحلانابلوقلانا(ملعاو)

نأالااضياهللماشانفيرعتفءافخلاةلعىلاعجارهباشتملايهقو

دريفمكحمفرحالاكلتادعامناهعملوقلااذهبحاصنإلاقي

نمناف“١تامكحمتاياهنم١یلاعتهلوقموهفملفلاخماذهناب

يقابلانملقأنوكينأوهضعبلاموهفمومدقتامكضيعبتللاهيف

.عضاوميفرثكالاىلعقلطأناوردابتملاوهو

فيرعتنعناجراخهيلييذلاولوقلااذه(لاثمالابليقوهلوق)

هباشتملانِإلاقاضعبنأكلذوهنموامهركذعملقيملاذلومظانلا

رابخالاركذاهيفيتلاتايآلايلاثمالاوصصقلايهنارقلانم

ىلاعتهلوقيفامكسانللةبورضملالاثمالاوتابيغملانعولئاوالانع

ليلجلايباحصلاةمألاربحسابعلاوبأيمشاهلايشرقلابلطملادبعنبسابعنبهللادبعوه(١)

نيفصولمجلايلععمدهشويعهللالوسرمزالفةوبنلارصعءدبيفأشنوةكمبدلو

اڻيدح٠امهريغونيحيحصلايفهلاهبيفوتوفئاطلانكسفهرمعرخايفهرصبفكو
هعمجنارقلاريسفتيفباتكهيلإبسني«؛سابعنبانارقلانامجرتمعندوعسمنبالاق

.ه۸٠ماعيفوتنيرسفملاتايورمنمملعلالهأضعب

اولتقتالوًاناسحإنيدلاولابواثيشهباوكرشتالأةيآلاةلمكتو١١٠مقرةيآماعنألاةروس(۲)

اولتقتالونطبامواهنمرهظامشحاوفلااوبرقتالومهايإومكقزرننحنقالمإنممكدالوأ
.(تولقعتمكلعلهبمكاصومكلذقحلابالإهللامرحيتلاسفنلا

۷مقرةيأنارمعلآةروس(۳)



امكو اهقوفامفةضوعبامالثمبرضينايحتسيالهللانار

ةجاجزلاةجاجزيفحابصملاحابصماهيفةاکشمکهرونلثم»هلوقيف

ادعامنوکينااذهىلعمزليوةيآلا٩يردبكوكاهنأاك
صصقلادرلىنعمالفاضيأورهاظلافالخوهوامكحملاثمالاوصصقلا
تامكحمتاياهنم١ىلاعتلاقدقوتامكحملاتايآلاىلالاثمالاو

وهيذلالصالاىلاهباشتملادريفهلصأيا“«باتكلامأنه

سابعنبانعيورملوقلااذه(اخوسنمنوكيامليقوهلوق)مكحملا
وهمكحملانأوءتايالانمخوسنملاوههباشتملانأهلصاحواضيأ
نودخساتلابلمعلانأىنعمب؛خسانلاىلاخوسنملادربجيفخسانلا

.اخسانناكدقيذلاويأ(اخسانناكدقاموهلوق)خوسنملا

اأومهبرنمققحلاهنانوملعيفاونمآنيذلاامأف)ةيآلاةلمكتو٢۲مقرةيآةرقبلاةروس(١)
هبلضيامواريثكهبيدهيواريثكهبلضيالثماذهبهللادارأاذامنولوقيفاورفكنيذلا

.(نيقسافلاالإ

ةيبرغالوةيقرشالةنوتيزةكرابمةرجشنمدقوي)ةيآلاةلمكتو٥مقرةيأرونلاةروس(۲)

هللابرضيوءاشينمهرونلهللايدهيرونىلعرونرانهسسمتملولوءيضياهتيزداکي

.(ميلعءيشلكبهللاوسانلللاثمألا

.۷مقرةيأنارمعلاةروس(۳)

۸



(لامتحارهظانييىتح
ِينالامكحمكحمللدرلاور

(نارقلاضقابتنمزليوأ

نافهيمسقبهباشتملانايباذه(هرخاىلافوقولاهمكحوهلوق)

اذكهنمدارملانأىلعليلدرهظيىتحفوقولاهمكحفالمجمناك

ةنالثنهسفنابنصبرتيتاقلطملاو»ىلاعتهلوقيفكلذوهبذحخؤۇيف

رهطلاىلعوةراتضيحلاىلعقلطيءرقلاناكاملهناف6ءورق
ةثالثيهأةيألانمدارملاامرديملامهنيبكارتشالاليبسبىرخأ

اذلوجراخنمدارملاىلعليلدلاسمتلا؟..ضيحثالثماراهطأ

ثالث:نورخالاقوراهطاةثالثدارملانإ:ضعبلاقفهيففلتخا

نايببهنمدارملافرعيىتحيأ(لامتحارهظانيبيىتحهلوق)ضيح
لقيملونيبيهنعربعاذلوالثمةيفخةنيرقنايبلاكلذناكولو
.نايبلابليلديتايىتح

فيلكتلامنمنمممهوذحاذحنموانباحصأعمجأدقهنأ(ملعاو)

امككلذوءهيلاةجاحلاتقونعنايبلاريخاتمنمىلعقاطيالامب
ضعبنمرهظأاهضعبسيلناعمللمتحموهامبدابعلاهللابطاخاذا
دارملانايبعمالاكلذبمهرمأيالهنافهنمدارملالمعلابمهرمأمث

نهماحرأيفهللاقلخامنمتكينأنهللحيالو)ةيآلاةلمكتو٢۲۲مقرةيأةرقبلاةروس(١)
لثمنهلواحالصإاودارأنإكلذيفنهدربقحأنهتلوعبورخالامويلاوهللابنمؤينكنإ
.(میکحزیزعهللاوةجردنهيلعلاجرللوفورعملابنهيلعيذلا

۸Y



‹؛قاطيالاممهبمهملعمدععمهنمدارملالمعلابمهفيلكتنالنم

ةلاسملاتسيلوءةيرعشالاهتزوجواندنعحصيالقاطيالامفيلكتو

فلكملارابتخايهقاطيالامبفيلكتلاةمكحنإنولوقيمهنالةينيد

همحربطقلاتيأرمث؟..بقاعيفًايهتيوأباثيفلاثتماللًايهتيله
فيلكتلاعنمباولاقامنإةلزتعملاوانباحصأنأملعاوكلذزاوجب:لاقهللا

هعوقونالرابتخأالابناجىلاالهعوقوبناجىلاارظنقاطيالامب
نمانههترکذامو؛لاحملاحملابفيلكتلاولاحمهقيطيالنمم

اولوقيملفمهؤامدقامأ«مهيرخاتمضعبهبحرصاموهةيرعشالاةلاقم
يفمهيلعدرلاهیجوتةلزتعملاوانباحصالحصاذلو‹ليصفتلاكلدذب

؟..ةجاحلاتقوىلانايبلاريخاتحصيلهاوفلتخاوةلاسملاهذه

مثيبفطعف4هنايبانيلعنإمث»ىلاعتهلوقلحصيهنأبهذملا

وهوهباشتملانميناثلامسقلامکحيأ(يناثلامکحمكحمللدرلاو

“6%باتكلامأنه»١ىلاعتهلوقلمكحملاىلاهدرهيبشتلاهرهاظام

مهفلسبهذوءةيرعشالاورخأتموةلزتعملاوانباحصأبهذاذهىلاو
:ةرهوجلايفلاقاذلودارملاةيقحبعطقلاعمهليواتنعكاسمالاىلا

اهيزنتمروضوفواهلو

مهوأامليوأتهمزلءايشألاةهباشمنعىلاعتهللاهيزنتدقتعانمو

مكحملاىلاهدرملسالالبملسأفلسلابهذمنامهيرخاتمضعبلوقل
(نارقلاضقانتنمزليوأهلوق)هرهاظدارملانأفيعضلامهوتيالحل

.۹٠مقرةيأفمايقلاةروس(١)

.۷مقرةيآءنارمعلآةروس(۲)

۸Y



مزلهيلادريملوليأمكحملاىلاهباشتملادربوجوليلداذه

ةيرقكلهننااندرااذاو»ىلاعتهلوقيفامككلذونارقلاضقانت

ىلاعتهلوقىلاهدربجيهباشتمهناف٠(اهيفاوقسففاهيفرتمانرمأ

ضقانتمزلالاولوالارمألالوأتيف«ءاشحفلابرمأيالهللانالق»
هباشتماهناف×مهيسنفهللااوسن١ىلاعتهلوقيفامكونيتيالا

“«یسنیالويبرلضيال»©ايسنكبرناكامو»اهمكحم

هاديلب»“©ىوتساشرعلاىلعنمحرلا»ىلاعتهلوقيفامكو
دريملولفءيشهلثمکسيل»همكحمهباشتمهنافناتطوسېم

ةلمجلاىلعةيلعفلاةلمجللةفطاعتيبلايفوأوء؛ضقانتلامزلاهيلا

نيرمأنيبهباشتملاليوأتنعنيفقاولاريبختاهانعموءاهلبقةيمسالا
هرهاظىلعهنااولوقيوأهليوأتمهمزليفمكحملاىلاهودرينأامإ

الواوؤاشنيرمالايااوراتخيلفضعببهضعبنارقلاضقانتمهمزليف
ناتيئاشنااظفلناتيربخرييختلاامهيفناتلمجلاوامهدحأنعمهلجرخم
.ملعأهللاوءاشنالابصتخمرييختلانالىنعم

.(اريمدتاهانرمدفلوقلااهيلعقحف)ةيآلاةلمكتو١٠مقرةيأرارسالاةروس(١)
.(نوملعتالامهللاىلع.نولوقتأ)ةيآلاةلمكتو٢۲مقرةيآفارعألاةروس(1)
.1۷مقرةيأةبوتلاةروس(۳)

.٤1مقرةياميرمةروس(4)
.٢٥مقرةيأهطةروس(5)

٥مقرةيهطةروس(5)
١٤٦مقرةيأةدئاملاةروس(۷)

مكسفنأنممكللعجضرألاوتاوامسلارطاف)ةيألاردصو١٠مقرةيآىروشلاةروس(۸)

.(هيفمکؤرذيًاجاوزأماعنألانموًاجاوزأ

۸



عبارلابابلا

(لوصفةعبرأهيفوديعولاودعولايفر

(باسحلاو›ثعبلاوتوملايف:لوالالصفلا)

‹ربقلاباذعةحصنايبيفوءاهبناميالابوجوواهنايبيفيأ
فنصملاراصتقاو«؛ضوحلاوبتكلانايبيفوءنآلارانلاوةنجلاقلخو

هيلعةدايزلاوءيشلانعةمجرتلابابنماهضعبىلعةمجرتلايف
مننمناصقتلاوءيشلانعةمجرتلامهدنعبيعملاو؛نسحوهو

اذكبهتدعو:لاقيرشلاوريخلاهيفامىلعناقلطيديعولاودعولانإ

ىلعدعولاقلطاهبدوعوملاوهوقلعتملافذحنافءاذكبهتدعوأو
وهوراتخملايفاذكرشلاهيفامىلعديعولاوةصاخريخلاهيفام
.انهدارملا

امفالتخابسحبثعبلافلتخيوثعبنافهتثعبلاقيههيجوتوءيشلاةراثاثعبلالصأ(١)

ىلامهريسيومهجرخييأهللامهشعييىتوملاو٠:ىلاعتهلوقوهترثاريعبلاتثعبفهبقلع

.۳٥ص۲صتادرفملاعجار.ةمايقلا



ناميألابجيقحتوملاو)
(نابسحلاوثعبلاكاذكهب

(دبأللهيلااهدرثعبلاو

مكحلااذه(هبناميالابجيهلوق)تباثيأ(قحتوملاوهلوق)

.ةرورضلابةمولعمهتيقحفالاوانهتوملاركذنمبولطملاوه

الاتیميحلکنادقتعينافلكملكىلعبجيهنا(ملعا)
هلوقلحلصألوألاو«توميلقاعلكنأدقتعينأهيفكيليقوفلا
هيلعبجيوسفنأتاوذمئاهبلاو٩«توملاةقئاذسفنلك»١ىلاعت

لك»ىلاعتهلوقللجوزعهللاالانافءيشلكنأدقتعينااضيأ
دعبمدعلاقلطموتوملللماشءانفلاو«ههجوالاكلاهءيش

ءيشوهوبنذلابجعىتحةينافءايشالاعيمجفمادعاهنالتوجولا

‹؛صلاخلابهذلايفاذكصعصعلادنعبلصلالفسالدرخلاةبحلثم

وهبجعلانأ:راتخملايفوصعصعلاوه:بجعلانأحابصملايفو

لك»ثيدحنمدروامواضيامظعلاكلذوهصعصعلاوبنذلامظع
همحربطقلالاق“©بكريهنمفبنذلابْجَعالاينفيمدانبا

حزحزنمفةمايقلامويمكروجأنوفوتامنإو)ةيآلاةلمكتو١۸٠مقرةيآنارمعلاةروس(١)
.(رورغلاعاتمالإايندلاةايحلااموزافدقفةنجلالخدأورانلانع

٢۳مقرةيأءايبنألاةروسو

۷٥مقرةيأتوبكنعلاةروسو

.(نوعجرتهيلإومكحلاهل)ةيآلاةلمكتو۸۸مقرةيآصصقلاةروس(۲)
روصلايفخفنيمويباب٢۷۸١ةروسريسفتلاباتكيفيراخبلامامألاهاورثيدحلا(۳)

=ارمزاجاوفانوتاتف

٦۸



هتداعادعببكريهنمبنذلابجعنكليأعطقنمءانثتسالا:ىلاعتهللا

هيلعاهبكريوةينافلانايعالاديعيهناحبسهنا:ثيدحلاىنعميفلاقو

بالقنالاىلعنافوهاماهنمءايشالاوكلذبالاةداعالارذعتلالةمكحل

باهذلاويشالتلاىلعنافوهاماهنموءالقعلامهوىرخارادىلا

‹تادامجلاوتاتابنلانماهريغوتاناويحلانمءالقعلاادعاموهو

ىلعروهمجلاوهنعهللايضرسابعنبابهذموهورشحتالاهناف
رئاطالوضرالايفةبادنمامو»ىلاعتهلوقلروشحميحلكنأ

نکل«نورشحيمهبرىلامت)ىلاعتهلوقىلا٩هیحانجبریطي

دالوأيفاضيأاوفلتخاوباهذلاويشالتلاىلعءالقعلاادعامرشح

؛بهذملاوهوبالقنالاىلعمهءاتفنأىلابهذنممهنمفنيكرشملا
قحلاو؛تاناويحلارئاسكيشالتلاىلعمهءانفنأىلابهذنممهتمو

هلوق)٠تلتقبنذيابتلعسةدوؤوملااذإو»ىلاعتهلوقللوالا
.هبناميالابوجويفواقحهنوكيفتوملاكثعبلايا(ثعبلاكلذك

هبناميالاناوقحهنأىفتوملامکحکي(نابسحلاوهلوق)

اوثعبينلنأاورفكيذلامعز»ىلاعتهلوقامهيلعليلدلاوبجاو

هللالوسرلاقهنعهللايضرسةريرهيبأنعحلاصيبأنعشمعألانع٤=
.هرکذو—ٹر_

يبأنعشمعألانع٢٤٤٤ىلبلاوربقلاركذباب٢۳دهزلاباتكيفةجامنباهاورو
لبنحنبدمحأمامالاهاوروهرکذونهللالوسرلاق:لاقةريرهيبنعحلاص

(يبلح)۲:١٠۳۳۲۲۸٤٤٩۹٤دنسملايف

.فيرحتوهوميملاب(مجع)ةعوبطملايفءاجدقو
مثءيشنمباتكلايفانطرفاممكلاثمأممأالإ)ةيآلاةلمكتو٢۳مقرةيأماعنالاةروس(١)

.(نورشحيمهبرىلا

٩مقرةياريوكتلاةروس(۲)

۸Y



تايآلانماهلاثمأو0متلمعامبنۇؤبنتلمثنشعبتليبروىلبلق

ءايشأركذيسهناعمركذلابباسحلاوثعبلاوتوملافنصملاصخو

«؛ضوحلاوبتكلاوءنأآلارانلاوةنجلاقلخةحصوربقلاباذعكرخأ
هذهنمةجحلامايقدعبهبالاناميالامتياليذلابولطملانال

ضعبيففالخلاعقواذلوةئالثلاهذهبناميالايهاهلكءايشالا
قرافتناتوملافهلوق).یلاعتهللاءاشناهنايبیتایسوانركذام
حورلاةقرافمتوملانأ:هلصاحوتومللفيرعتاذه(دسجلاحورلا
لحمضتضرعمهضعبوةايحلاعاطقناهناب:مهضعبهفرعوكسجلل

نيفيرعتلانيذهليلدو«يحلايفةقولخمةيفيكهنابمهضعبوءةايحلاهب

ضرعوأرهوجاماقولخملاو×ةايحلاوتوملاقلخ»:ىلاعتهلوق
ةايحلاوتوملاردقياريدقتلاىنعمبةيآلايفقلخلانأببيجاو

هيينعميفقلخلالامعتسامزليفضرعيهوةقولخمةايحلانأبدريو
هنالرهاظلافالخريدقتلاىلعةيالالمحفاضيأو.يداجيالاويريدقتلا

فالخفذحلاوةايحلاوتوملالجأردقهريدقتفاضمفذحمزلتسي
عاطقناتوملانوكيناللمتحمفنصملامالكوهيلعليلدالولصألا
يحلايفةقولخمةيفيكوأةايحلاهبلحمضتاضرعنوكينأوةايحلا

افقوتهيفركذيملودسجللحورلاةقرافمتوملانأىلعدزيملهنال
دسجلاىلاحورلادريأ(هيلااهدرثعبلاوهلوق)ببسلانييعتنع
ايندلايفتناكيتلااهداسجاوحاورالليهةداعالانابحيرصتهيفو

ماسجالالثميهماسجايفداعتاهنأرافكلانممعزنملافالخ

دقوماسجالانودةداعملايهحاورألانإلاقنملواهنيعاللوألا

الةيلكلاباهمادعاوهماسجالاِءانفنأبهذملانأبحيرصتلامدقت
يفتناكامىلعاهتقيقحةداعاموقدبعتساوطقفاهئازجاقيرفت

.«روفغلازيزعلاوهوالمعنسحأمكيأمكولبيل»ةيآلاةلمكتو١٠مقرةياكلملاةروس(۲)

۸A۸



ةرخألاةاشنلانالكلذيفدعبالو:انلقةيلكلاباهمدعدعبايندلاراد
سيل:اولاقهتاذلنكممامهنملكفىلوالاةأشنلانمدشابتسيل
رخدوجوباقوبسمهنوکبصاخدوجوهاللولاكيناثلادوجولا

الامكصاخلاناكمإبماعلاناكمانممزليالوماعلوالادوجولاو

.ماعلاءافتناصاخلاءافتنانممزلي

ىلاةفاضالابلبامهتاذبسحبناريغتمنيدوجولانأملسنالانلق

.ًادبملاوهداعملانوكينأمزلهعمديعأاذاوهعم

هعمهضارعأعيمجدوجومزلتسيءىشلادوجونأملسنال:انلق

تناواهنمسيلنامزلاوطقفةيصخشلاهضارعأدوجوبجاولالب

فلختبهتاذفلتختملف؛سمأهتقيقحيهمويلاديزةقيقحناريبخ

فيناصتلابحاصسيئرلافوسليفلاكلملافرشيلعوبأانيسنبهللادبعنبنيسحلاوه(۱)

یرفیدحايفهالومھه۳۷۰ماعحلبنمهلصأتايهلإلاءتايعيبلعلاوقطنملاوبلعلايف

"i : . - ۲ ± َ َ.4-َه--۱11.
ةرازرلادلتءهبرستعستامتاملاعلارظانوتاللافاط۾یراخبياملعتواشنیراخب

.هبتکرثکااهبفنصوناهفصآىلاراضمثیراوتفهنناوبهنواهرکسعهيلعراثونادمهيف

.نبيطابلاةطمارقلانممكاحلاةوعدلهأنمهسفننعربخأ
ملكتيملعئارشلاوداعملاوتاوبنلاوتايهلالانمءايشأيفانيسنباملكت:ةيميتنبالاقو

.مهمولعاهتغلبالومهلوقعاهيلإتلصوالوهفلساهب

ةيقرشملاةمكحلارارسأوداعملايفةلاسرو«نوناقلا٠اهرهشأنمفتصمةئاموحنفنص

ريثکكلذريغوتاراشألاو
ةيمالسالافراعملاةرئادو۲۷:۷۲مالسالاءامكحخيراتو١:١١٠نايعألاتايفوعجار

۲:٢٦۲يزوجلانبالنافهللاةئاغإو۲:۲۹۱نازيملاناسلو۱١۳
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ىلعرمالاناکنا:انیسنباهللاقفرياغتلاىلعارصمذيملتلاكلذ

اضيأتناوكثحابيناكنمريغينالباوجلاينمزليالفمعزتام

.هحرشوفقاوملايفاذك.تاصخشملانمسيلتقولانابو؛عقاولايف

درتيألبقتسملايفةياغلامدعدبالاواهدربقلعتم(دباللهلوق)

ذايعلاوميحجيفامإوميعنيفامإديبأتلايهةمكحلداسجاللحورلا

اهملظنمماهلصاصتقالايهءالقعلاريغثعبيفةمكحلاوهللاب
.ةيوبنلاثيداحألاضعبكلذىلادشريامك



حورلاثيدحنعيهنلا

قحأحورلايفكاسمالابلوقلاو)
(قطنيذللنيمختلاىوسامو

نعوحورلايفضوخلانعفكلايأ(كاسمالابلوقلاوهلوق)
ىنعمبوأتبثاذاءيشلاقحنمءتبثايا(قحأ)اهتيهامنايبيطاعت

نممهنمفاهتيهامنييعتوحورلانايبيفاوفلتخاءاملعلانأ(ملعا)

اهتيهامنعهيبنربخيملىلاعتهللانا:الئاقاهنعفوقولابهذمبهذ

:مهضعبلاققحاانبفوقولاف

ىبتجملاانعربخاامحورلاو

ابدأاهنعلاقملاكسم

ادحأهيلعملطيملفهملعبهللارثاتساءيشحورلا:دينجلالاقو

ضاخو«ةدوجوماهنأنمرثكاباهنعثحبلاهدابعلزوجيالفهقلخنم

هدلومنيدلابءاملعلانميفوص؛مساقلاوبازازخلايدادغبلادينجلانبدمحمنبدينجلا(١)

.هلثميانيعتأرام:هيرصاعمدحألاقزخلالمعيناك

دعاوقبهبهذمطبضلفوصتلابهذمخيشءاملعلاهدعوفنامزيفايندلامامإ:ريثألانبالاق

بتكيملونارقلاظفحيملنمءةنسلاوباتكلابطوبضمانقيرط:همالكنمةنسلاوباتكلا

ه۲۹۷ماعيفوتحاورألاءاوداهنملئاسرهلهبىدتقيالهقفتيملوثيدحلا

هنالزازخلابدينجلافرعوريراوقلابفرعيناکودنواهننممهيبلصأدادبهتاشن

دادغبخيراتو۲:٢۲۳ةوفصلاةفصو١٠:٢٥۲ةيلحو١:۷١٠نايعألاتايفوعجار

۳Vيكبسلاتاقبطو۷٢ — Y۸ :Y
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لق»یلاعتهلوقيفاهنايبنعفكلابرماللنيلواتماهنايبيفنورخا

لوقينأرمأمالسلاوةالصلاهيلعهنا:نيلئاق٩يبررمآنمحورلا

نأكلذوهتوبنلةياةقفاوملاكلتنوكتفةاروتلايفامقفاويلاذكه

؛فهكلاباحصأنعمالسلاوةالصلاهيلعهولاسينأاشيرقاورمأدوهيلا

وأاهلكاهنعباجانإ:مهلاولاقو«حورلانعو«نينرقلايذنعو

وهفضعبنعتكسوضعبنعباجأناويبنبسيلفاهنعفقو

:ليقةاروتلايفمهبمهنالحورلارمأمهبأونييلوالانعباجأف.يبن
نمهيلعمهيأامىلعهللاهملطأوالالمتميملهنايحصلا

هتامولعمعيمجىلعالهيلعهعالطانكميامميأاهريغوحورلارمأ

ملعأYÉهلوقاذهيفانيالولاحماهعيمجبرشبلاملعنال‹ىلاعت

ىلعهعالطالبقلوقلاكلذلاقنوكينالامتحالليق بيغلا

مومعلعالطأالالاحاهلاقناويااقلطمةافانمالرهاظلاو«بيغلا

اهنايبيفنوضئاخلاءالوه(فلتخاو)ثداحلاملعلاصوصخوءبيغلا

.بهاذمىلع

الاتيملانمدقفيالهاباولدتساومدلايهحورلانأ(اهدحأ)

ناصقنمزليفهوحنوحرجبمدلاضعببهذيدقهنابمهيلعدريوهمد
.لطابوهومدلاكلذناصقنبسحبحورلا

مسجيهحورلانأ“كلامباحصأنعيورملاوهو:(اهيناث)

٥۸مقرةياءارسإلاةروس(١)
يلاىحويامالاعبتأناكلمينامكللوقأالو)ةيآلاةلمكتو٠٠مقرةيآماعنألاةروس(۲)

.(نوركفتتالفأريصبلاوىمعألايوتسيلهلق
ةمئألادحأوقرجهلارادماماهللادبعوبا؛يريمحلايحبصألاكلامنبسنانبكلاموه(٣)

ه۷۹٠ماعةنيدملايفهتافووه۳٩ماعهدلومةيكلاملابسنتهيلاوةنسلالهادنعةعبرألا

=هبرضفسابعلاروصتملامعرفعجىلاهبيشوكولملاوءارمألانعاديعبهنيديفابلصناك

۹۲



غبصاناف:يروجابلالاق.ةئيهلاولكشلايفدسجلاةروصكةروصوذ

.السدسجلانملستسارونينيعونيلجرونيديو

اهنا'”.ريمرحلامامانعهححصو'”يوونلاهاورام:(اهثلاثو)

فنصفهبلمعلاىلعمهلمحيسانللاباتكعضينأروصنملاهلأس.هفتكاهلتعلخناًاطايس

بيرغريسفتوموجنلايفباتكوءةيردقلاىلعدرلايفةلاسروءظعولايفةلاسرهلوءأطوملا
.نارقلا٠

ةفصو١٠:٠بيذهتلابيذهتو١:٤۳٤تايفولاو۷٠٠۲۰بهذملاجابيدلاعجار

.٦:١۳۱ةيلحو٢:۹٩ةوفصلا

مساقلانبابفرعيوهللادبعوبايرصملايقتعلاهدانجنبدلاخنبمساقلانبنمحرلادبعوه(۱)

ماعرصمبهتافوو١۱۳ماعهدلومهئارظنوكلاممامالابهقفتملعلاودهزلانيبعمجهيقف

.كلاممامالانعاهاورةيكلاملابتكلجانميهو«ةنودملا»وهله١

.£.۱۳ةيرهزألاةبتكملاو١نايعألاتايفوعجار

يبحمءايركزوبآيعفاشلايوونلايناروحلايمازحلانسحنبيرمنبفرشنبىيحيوه(۲)
ھه۳۱٦ماعةيروسبناروحىرقنماونيفهتافووهدلومثيدحلاوهقفلابةمالعءنيدلا

.هتبسناهيلاو

نيبلاطلاجاهنموءتاغللاوءامسألابيذهتهبتكنمًاليوطًانمزاهبماقأوقشمديفملعت

.ه٦۷٦ماعيفوتريثككلذريغويزاريشللبذهملاحرشوملسمحيحصحرشيفجاهنملاو
۷:۲۷۸ةرهازلاموجنلاوةيعفاشلاتاقبطو٠:١٠٦٠يكبسللةيعفاشلاتاقبطعجار

.١:۳۹۸ةداعسلاحاتفمو۳:٢٢٤۲ةغللاباداو

بقلملانيدلانكريلاعملاوبأءينيوجلادمحمنبفسوينبهللادبعنبكلملادبعوه(۲)
ىلالحروه81۹ماعنيوجيفدلويعفاشلاباحصأنمنيرخأتملاملعأ؛نيمرحلاماماب

بهاذملاقرطًاعماجسردوىتفأفةنيدملاىلابهذونينسعبرأرواجثيحةكمفدادغب

هسوردرضحيناكواهيفةيماظنلاةسردملاكلملاماظنريزولاهلىنبفروباسينىلاداعمث
.ءاملعلارباكا
لماشلاوءةيمالسالاناكرألايفةيماظنلاةديقعلاملظلاثايتلاوممألاثايغاهنمتافنصمهل

.ه٨۷٤ماعيفوتريثككلذريغونيدلالوصأيفداشرالاو؛نيدلالوصأيف
.۸٢۲۷۸:٢۲۸يرتفملابذكنيیبتو۲۳يكبسلاو١:۷٢۲نايعألاتایفوعجار

۹۳



نوكتفرضخالادوعلابءاملاكابتشاكمسجلابكبتشمفافشفيطلمسج

كلذىلعدريهنأليقناف:يروجابلالاق.ندبلاعيمجيفةيراس

اهتفاطلناببيجأحورلانمهریظنعطقمزلناويحوضععطقاذاهنا

هلاصفنالبقعوطقملاوضعلاكلذنماهمامضناواهباذجناةعرسيضتقت

حورلاعاطقنايضتقياذهو:يروجابلالاق.عطقلادعبماحتلالاةعرسوأ

لصالانالىلواوهفاهعاطقنامدعيضتقيلوالاواعيرسمحتلتمث

ءاقبلصأنالىلوأيناثلانأملسنالانآ(هیفو)ه.اعاطقنالامدع

اضيأولیلدىلارقتفمهتماهلاقتناعوطقملاءزجلاكلفيفحورلازج

هريیغلدبيملندبلانم.عرطقملاوضعانادهاشننالنالطبلارهاظ

دحاوناكميفنيمسجلولحةلاحتسالاضيالطابفيناثلاامأوفناكم

.لاوقأىلعاهلحميفاضيأ(اوفلتخاو))

.نطبلاهنا:(اهدحا)

هلکاذهنمءيشىلعليلدالوبلقلانمبيرقناكم:(اهثلا)
حيحصلاىلعروبقلاةينفابءادعسلاحاورأفتوملادعبامأو:يروجابلالاق
يفانيالفامئادالنكلءايندلاءامسيفمالسلاهيلعمدادنعليقو

ضرالايفنيجسيففرافكلاحاورأامأوتءاشٹيححرستاهنا
ليقوماشلايفةيياجلابءادعسلاحاورأليقوءةسوبحمىلفسلاةعباسلا
ةنيدميهيتلاتومرضحيفتوهربرئببرافكلاحاورأومزمزرئب
اضيالاوقالاهذهنمءيشىلعيعطقليلدالو.ه.انميلايف

.فقوتلاا

٤۹



يفقطنيذللنيمختلاريغسيلويأ(نيمختلاىوساموهلوق)
لاقحابصملايفلاقمهولاةيؤروه:نيمختلاواهيفملكتياحورلا
ةملكهذه:متاحوبألاقوسدحلابلوقلانيمختلا:يرهوجلا

هناتفرعاذاوسدحلاونظلاىلعانامخمهلوقنميسرافاهلصا

نعفوقولانأكلرهظنيمختلاىوسحورلايفنيضئاخللليلدال
فقتالو»ىلاعتهلوقلدينجلابهذموهامكء«بجاواهيفضوخلا

وأهنعفقفكيلعلكشارمدلعهلوقو6ملعهبكلسيلام

:لئاقلابهذموهامكهورکم

ىبتجملااهنعربخاامحورلاو
ابدأاهنعلاقملاكسمنف

«نابحنباهللاقيويتسبلامتاحوبآيميمتلادبعمنبذاعمنبنابحنبدمحأنبنابحنتدمحموه(۱)

ىلالحرفراطقألايفلقنتوناتسجسدالبنمتسبيفدلوثدحميفارغجةمالعخروم

اهنموروباسينىلاداعمثةدمدنقرمسءاضقىلوتوةريزجلاوقارعلاورصموماشلاوناسارخ
.ه٤٣٤۳ماعيفيفوتثيحهدلبىلا

ريغهنعزجعامثيدحلامولعنمجرخأتوقايلاقفينصتلانمنيرثكملادحاوهو
حصاهنالاقيثيدحلايفحيحصلادنسملاهبتكنمهتامنصمىلاناسارخيفةلحرلاتناكو

.ريثككلذريغونيثدحملانمنيحورجملاةفرعمويالقعلاةضوروءةجامنباننسنم
ةركذتو١:١۲٠بابللاو۳:١٠بهذلاتارذشو۲:١۷٠نادلبلامجعمعجار

نازيملاناسلو۲:١٤٠يكبسلاتاقبطو۳:۳۹لادتعالانازيمو۳:١۲٠ظافحلا

5:.

.٢۳مقرةيأءارسألاةروس(۲)

نبىيحيانث٥٥سايقلاويأرلابانتجاباب۸ةمدقملايفةجامنباهاورثيدحلا(۳)

منغنبنمحرلادبعنعيسننبةدابعنعناسحنبديعسنبدمحمنعيومألاديعس
الونيضقتال»لاقنميلاىلالَمسهللالوسرينثعبامل:لاقلبجنبذاعماث

.١هرکذوملعتامبالانلصفت



رمعلااضقنالبقتميملور
(دحيهليذلاهقزرلبقو

ارجحامارحوأالالحناكر
(اردقالكهللاوةهبشرا

ردصيءيشملاعلايفسيلذار
(ردقمهلابروالا

تقرافوتامنملكيأ(دحارمعلااضقنالبقتميملوهلوق)

اذاف»هلجابتيموهفببسالبوناکببسيابهدسجهحور

ةمأنمقبستام»نومدقتسيالوةعاسنورخأتسيالمهلجاِءاج

بهذموانبهذماذه“«باتكلجألكل»©6نورخاتسيامواهلجأ

:ةرهوجلايفلاقةيرعشالاروهمج

لتقينمهلجابتيسمو
لبقياللطاباذهريغو

نيلجألوتقمللنأةلزتعملاخويشدحأوهويبعكلامعزو
ىلايقبللتقيملولهناوتوملالجأرخألاولتقلالجأامهدحأ

.٢٤۳مقرةيآفارعألاةروس(١)

.4۳مقرةيأنونمّؤملاةروسو©مقرةيارجحلاةروس(۲)

٢۳۸مقرةيأدعرلاةروس(۳)
دحأمساقلاوبأيناسارخلايخلبلابعكينبنميبعكلادومحمنبدمحأنبهللادبعوه(٤)

درفنامالكلايفتالاقموءارآهلوءةيبعكلادىمستمهنمةفئاطسأرناكءةلزتعملاةمئأ

«ريسفتلااهنمبتكهله۳۱۹ماعخلببيفوتوةليوطةدمدادغببماقاخلبلهانموهواهب
ء؛لدجلابدأو؛نييمالسالاتالاقمو؛لاجرلاةفرعمورابخألالوبقو‹ليذهلايبأةلاقمدييأتو

ىنثأ:نازيملاناسليفرجحنبالاقنيثدحملاىلعنعطلاوءناسارخرخافموىارزولاةفحتو

=ترشتناوةريثكابتكمالكلايففنص:يدادغبلابيطخلالاقو؛يديحوتلانايحوبأهيلع

٦۹



ىلععطقلتاقلانأمهضعب(معزو)توملاوهيذلارخالالجالا
قرفلاوهيفتومييذلاهلجأىلايقبلرخاولهناوهلجالوتقملا
الجاالاهلتبثيمليناثلاونيلجالوتقمللتبثالوالانأنيلوقلانيب

.نيتجحبعيمجلاحجتحاوهلجاريغيفتامفلتاقلاهيلعهعطقدقوادحاو

امللوتقملاتوميفريثأتهلنكيملوللتاقلانأ:(امهادحإ)
.هئايلوأىلاةيدلاهمزلاملوامولظملوتقملاناكاذاباقعلاقحتسا

هدقتعاامامأولاقثیحناهبنيبانبااهنعباجأفىلوالا(امأاف)
هلعفباقحتسمنكيملهرمعنمكلذصقنيملولهنأنمنويلزتعملا
نمامكحمنهجهؤازجفادمعتماملظاسفنلتقنملكنالباقعلا

الفمهمعزىلعهلجاءافواذهلتققفاوينُانكميدقفىلاعتهللا

نمربخاامريغىلعرمالانوكينأىلاعتهللاةفصيفحصيالو

لوتقملايفلتقلاتوافتيوهدابعهفرعيذلاملعلانمالوبيغلاملع

لتقيفءازجلاماكحأفلتختفرمعللاقفاومنوكيوأليوطرهدوأ

ىلعلتاقلاىلعتبجويتلاةيدلاريدقتمهمزليكلذكو:لوقأ
لتاقلاقحتساامناوةرورضلطاباذهولوتقملارمعنميهبامبسح

ةعقاوهلاعفاعيمجناوةداراهلسيلىلاعتهللانا:هتلاقمنم:يناعمسلالاقودادغببهبتكد

.اھلهنمةئيشمالوةداراريغبهنم

نازيملاناسلو١:٢٣۳نايعألاتايفوو۲:٢٣۳يزيرقملاو٩:٢٤۳۸دادغبخیراتعجار

١:٤٤٤نيفراعلاةيدهو۲۳

۹۷



ارجزةيدلاهيلعتبجووهباكتراهللامرحاملبكترمهنالباقعلا

.اومعزامكاللعفلاكلذلئمنعهل

ثيحةينونلاحرشيفزيزعلادبعمامالااهنعباجأفةيناثلا(امأو)

هنالعطاوقلاضراعيالرمعلايفديزتتاعاطلاضعبنأثيدحولاق

ىلاةبسنلابوأةكربلاوريخلابسحبهيفةدايزلانأوأدحاوربخ

وهواقلطمءيشلااهيفتبثيدقهنالاهفحصيفةكئالملاهتبثتام

ريشيامك«ىلاعتهملعبجومىلالويمثديقم“ىلاعتهللاملعيف

حوللايأ باتكلاماهدنعوتبثيوءاشيامهللاوحمي»هلوقهيلإ
اهفحصيفدوجوملانوكينأكءتانئاكلاعيمجهيفبوتكملاظوفحملا
نابيلاعتهللاملعيفديقموهوالثمةنسنوسمخديزرمعنا

قبسوءالثمةنسنيتسهرمعناكاهلعفناهناواذكةعاطلعفيال

ىفربتعملافهنسنيتسشیعيواهلعفيهنافاهلعفيهناىلاعتهملعىف

|.همالکه.۱هيلالوصولابيلزألاملعلاقلعتاموهرمعلا

ليلدلامدعلاهيفةلزتعملالوقنالطبرهظناوةلأسملاهذهولوقا
فلاخنماهبقسفييتلاةينيدلالئاسملانمتسيلمهاوعدلدهاشلا

ىلاعتهملعيفلوتقمللنافلاخملاكلذلوقينألامتحالكهي
اذاامباديقمالجاوهيلايهتنيهنافلتقيملاذاامباديقمالجأ:نيلجا

یلاعتهملعهيفلدبتيالفلتقيهناهللاملعدقوهيفتوميهنافلتق

ىلاعتهناهلجألوتقملاىلععطقلتاقلانإ:لاقنمللمتحيكلذكو
لتقيهناهللاملعنكلهيلاىهتناللتاقلاهلتقيملولالجااذهللجا
تداراالوهملعهيفلدبتيالفىلاعتهتدارابدودحملالجالالبقتوميف

لتاقلانابملعيملىلاعتهناليقولنأنيدلالئاسمنميهمعن

.۳۹مقرةيكعرلاةروس(١)

۹۸



هللادريمللجايفتوميلوتقملانأوأهلجالوتقملاىلععطقي
فصونماهيفاملنيدلالئاسمنمذئنيحاهناانلقامناوهيفهتوم

يصاعملاعوقودريملیلاعتهنآنودقتعيةلزتعملاوكففنتملهتدارانأ

لوتقملالتقدريملىلاعتهللانأمهبهذمىلعينبنيفةيصعماملظلتقلاو

ىلعةينبملوتقملاىلعلجالاعطقةلاسمنوكتنأدعيالوءاملظ
مهقالطالاعطقةينبماهنألقنملودعبيالوانلقامنإوقدعاقلاهذه
.هلاملاظناكاذإامبهوديقيملولوتقملالجأعطقلتاقلانأ

هقوزرمینعمبِءارلارسكبهقزرءاضقنالبقويأ(هقزرلبقوهلوق)
نابهکلمنودبوأهكلمبناكءاوسهبمعفتنيلهيلاهللاهقاساموهو

وأالقاعهبعفتنملاناككلذوحنوأدربلاورحلانعهبىقتيوأ

یفامهيلعلديو‹ةرعاشالاروهمجبهذموءانبهذماذهلفاعريع

نليعوريفٿفنسدقلاحورنأ»دوعسمنبانعاعوفرمربخلا
الوبلطلايفاولمجاوهللااوقتافاهقزرلمكتستىتحسفنتومت

املانيالىلاعتهللاةيصعمبهبلطيناقزرلاءاطبتسامكدحالمحي

الةبادنمنياکو»ىلاعتهلوقاضياهيلعلديو٠هتعاطبالاهدنع

ىلعالاضرالايفةبادنمامو»٩١مكاياواهقزريهللااهقزرلمحت
.اهقزرهللا

ثفنظفلبهنعنونلافرحيفهاوروةزمهلافرحيفرباجنعسودرفلادنسميفهاور(١)

ثيدحلاءاهقزرلمكتستىتحايندلانمجرختنلًاسفنناسدقلاحوريعوريف
هححصوايندلايبأنبااضيأهجرخأوةفيذحنعرازبلاوةمامايبأنعيناربطلاوميعنوبأهاورو

.يرابلاحتفيفاڏكدوعسمنبانعمكاحلا

.١1مقرةيأتوبكنعلاةروس(۲)
.1مقرةيآدوهةروش(۲)

۹۹



اقلطمهبعفتنيامالكلمياموهقزرلاناىلاةلزتعملا(تبهذو)

.نيهجوللطابوهوانلق

.هلاقزریلاعتهللاهکلمامیمسینأهيلعمزلیهنآ:(امهدحأ)

قوزرمريغهلكلمالاموباودلانوكتنُأمزلتسيهنآ:(امهيناٹو)

.لطابامهالكو

:يناثلا(امأو)اقوزرمهناحبسبرلانوکينأهمازلتسالف:لوالا(امأ)

هلوقو٩(اهقزرلمحتالةبادنمنياكو»ىلاعتهلوقهتمداصملف

9(اهقزرهللاىلعالاضرأالايفهبادنمامو(

هيفوقزرللةفصهتلصولوصوملاوردقييأ(دحيهليذلاهلوق)
ىلاعتهملعيفردقامىلعصقنيالوديزيالقزرلانأىلاةراشإ

قلعملانافءاهبقلعمريغهضعبوبابسألاباقلعمهضعبناكناو

هملعيفوهفهلانيهنآىلاعتهللامولعمنوكينأدبالبابسالاب
هبقلعملاقزرلاكلذيطعيفببسلالعفيهنابهملعلكلذكردقم

نمقزرلاكلذفءقزرلالانيالفببسلالعفيالهناملعاذاام

.هئافيتسالبقتوميوهفهلدودحملاريغلاقزرلا

هملعانعباغامبالرهاوظلاباندبعتامناهنافالوأكلذكلالح

يفنعطدقفدوجومبسيللالحلانإلاقنمو:”ينيوزقلالاق

.١٦مفرةياتوبكنعلاةروس(۱)

.1مفرهيادوهةروس(۲)

ينيوزقلايميمتلايخركلامساقلاوأنيدلامامادمحأنبرمعنبنمحرلادبعنبرمعوه(۳)
=رصمىلالفجنا:دامعلانبالاقزيربتبدلوقةاضقلايضاتبتعنيءاملعلانمهيقف:يعفاشلا

۹.



قلخلافلكيملهللانافهلهجنمكلذهللصحقمحأوهوةعيرشلا
مهداقتعايفلالحلااوبيصينأمهفلكلبىلاعتهللاملعيفلالحلانيع
.ه.|مهنظر

اوبيصينأنوفلكممهنالرظنمهنظومهداقتعايفهلوقيفو:لوقأ
طقمهنظومهداقتعاقفوىلعالةيدمحملاةعيرشلاقفوىلعلالحلا

عرشلاقفاوامفهنافلاخيدقوعرشلاناقفاويدقنظلاوداقتعالانال

قيقحتلادنعوهيلعليوعتلامرحهفلاخاموءهيلعدامتعالازاجامهنم

مالكلارمدقو؛نظلاوداقتعالاسفنىلعالةعيرشلارهاظىلعليوعتلاف

ريغنمهنظقفوىلعءايشالايتاينمىلعلوالانكرلارخايف
.تئشناهعجارفهيفعرشلامكحبملع

اموهمارحلاوهلوانتنمعنميأ(ارجحامارحوأهلوق)
يفهبقحلملاناخدلاورمخلاميرحتكيلجسايقوأعامجاوأصنهلوانت

ةعهلوقتحتهلوخدلةنسلاصنبمارحهنإلاقيوأهراكسالسايقلا
ںکسمبسیلهناامعازهللحنمبةربعالف٩مارحركسملکو»

اذهوبرطعملقعلاريغتوهراكسالانإالئاقطقفدقرموهامناو
ريغتوهراكسالانأملسنال:انلقراكسابوهسيلفضابقناعم٠

:تلق.لهكتيملًاعضاوتملكشلاماتناكوه6۹4ماعةرهاقلابيفوتوقيرطلايفملأتف=

.۳۱۸۲نبرتسشيفنامیالابعشرصتخمهل

.١:۷۸۸نيفراعلاةيدهو٨:٥٤تارذشعجار

.اورسعتالواورسي2يبنلالوقباب٠بدألاباتکيفيراخبلاهاورثيدحلا(١)

ذاعمولعهللالوسرهلعبامللاقهدجنعهيبأنعةدربيبأنبديعسنع٤

للالوسراییسوموبلاقاعواطتوارفنتالوارشبوارسعتالوارسي:امهللاقلبجنبا

لاقرزملاهللاقيريعشلانمبارشوعتبلاهللاقيلسعلانمبارشاهيفعنصيضرأبانا
=..هرکذولعسهللالوسر



اقلطملقعلاريغتوهراكسالانإلوقنلبطقفبرطلاعملقعلا

وحنجرخيلةفالاهجوىلعالنكلضابقناوبرطبديقريغنم
راكسالامرحاهلجاليتلاةمكحلافاضيأوركسباسيلامهنافهتعلاونونجلا

عفدنافءطقفبرطلانعهظفحالريغتلانعلقعلاظفحيهامنإ

.هللدمحلاولاكشالا

لصأوهللحيلصأنالصأءيشلابذاجتينأيه(ةهبشوأهلوق)

قزرلاميسقتوفقوتلاهيفبجاولافامهنمدحاولحجرمالوهمرحي
اهوورثيداحأبنيلدتسمروهمجلابهذموهةهبشومارحولالحىلا
مارحاماولالحامإءايشالانأىلاضعببهذوهمهللالوسرنع

رباجلوقرهاظوعيبرلالوقوهو:هللاهمحريخامشلالاقريغال
لخديملوةبيرلايفعقواذإةبوجأةثالثةبيرلايفخياشمللو:لاق

قفنأامرادقمكسميواهعيبييناثلاو«يلابيالواهكسمياهدحأاهيلع
:فتصملالاق:لاقنمثلاعيمجكسميواهعيبيثلاثلاو«يقابلابقدصتيو

لخدناوامهنعهللايضرعيبرلايبأخيشلانعينيجردلاةملسهاكح

يقتيالنمدييفنوكييذلاكةققحمريغومارحلاكفةققحماهيلع
مثايواهلثمقفنيواهدريفمارحلا

قزولاعاونأنمدحاولكهللاردقويأ(اردقالكهللاوهلوق)

يغبنيالنكلءىلاعتهاوسقزارالذِإهبشلاومارحلاولالحلايهيتلا
ملهنالالرذقلاقلاخهنإلاقيالامكمارحلاقزارهلللاقينأ

ءايشاللدسفمهنإلاقيامكو؛صيقتتلاماهيانمهيفاملنكلهقلخي

يذمرتلاو۷oةبرشألايفدوادوبأو٩۷٤٦۹۹٦کہ۳٢ةبرشألايفملسممامالاهاوروےس

۹۳ةبرشألايفةجام"باو۳.44۹ةبرشألايفيئاسنلاو١۲ةبرشألايف
١:٢٤۲۷۲۸۹۰٥۳دنسملايفلبنحنبدمحأو۸اياحضلايفأطوملابحاصو٤
.(يبلح)۹۱۹۸١.۱ا۳ا۹۹:
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ةبسنلابهلعفنأريغكلذلعفيذلاوهةقيقحلاىفناكنإوقةدسافلا

ةبسنلابتناكفءانيلعتيفخةمكحوهلبةدسفمبسيلىلاعتهيلا

:تلقاذلوكلذقوفامبانلهجوةرضملارهاظبانملعلةدسفمانيلا

امكهيفكشالانبرنمقزرلاو

امكهندلنملكمرحلاولحلاف
ررضلاوعفنلاتادراوهدنعنم

امونيقزارلاريخلاقهتكل

رصتقاهبفصونمصنلاهبىتأ

رضولاىذقلاقالخبنفصويال

ملامبىمسيالفةيفيقوتىلاعتهءامسانأراتخملانأمدقتدقو

الیلاعتهناىلاةلزتعملاتبهدذونسواباتکنمصنهبفدري

ىلعوء؛كلمياموهمهدنعقزرلانانمرمامىلعِءانبمارحلاقزري
اهديزنوهباوجرمدقامهنملکو‹نييلقعلاحيبقتلاونيسحتلايفمهتدعاق

لكأبهرمعلوطشاعنمنوكينأنيلئاقلاءالّوهمزليلوقننأانه
ضرالاىفةبادنمامو(یلاعتهلوملمداصموهو؛قوزرمريغمارحلا

ءايشالانألمارحلاقزريىلاعتهنأيفحبقالو“٠اهقزرهللاىلعالا

:ناهبنيبانبالاقءاوسهيلاةبسنلابمارحلاولالحلافهلكلماهلك

يتلانيدلالئاسمنمتسيليأاهلهجعسياممةلأسملاهذهنإ

ليلدالفباتکلارهاظتمداصنإواهنإفكلذكىهواهداقتعابجي
ءلاندنعيعطقليلدبسيلمومعلاورهاظلانالءاهيففلاخملارفکبيعطق

.٦مقرةيآدوهةروس(١)



البصيصختلاوليلدالبليوأتلالبقنممهلوقنالطبءاجامنإو
.صصخم

هلوقلليلداذههرخاىلا(ردصيءيشملاعلايفسيلذإهلوق)
ريدقتوهللاةدارابردصتامنااهلكءايشالاناهلصاحواردقالكهللاو
هلكالمارحلاقزريملهنإانلقولفيهالاةقيقحلاىلعلعافالفهنم

ءطقفلالحلاقزريوهومارحلاقزريهريغقزاركانهنوكينأمزلل
ناكمالموزللااذهروهظممةلأسملاهذهيفةلزتعمللانلمتحاامناو
فالخلانوكيفهللاريدقتهنابمهرارقاعماظفلهيلاةبسنلايفناوديرينأ
هللانعاذهوحننوفنيمهتيأرمهدعاوقىلاتعجراذانكلءايظفل

ذئنيحةلاسملافمهمعزيفهبقيليالامعههيزنتلابلطىنعمىلاعت
هقوسومرحملالكأدوجولىلاعتهريغقزارتابثااهيلعمزلياهنالةينيد
لعافلاولعافنمالإموقتاللاعفأاهلكهذهولهريدقتوهلكاىلا

.ةيردقةلأسملاتعجرفهنعاهنوفنيلجوزعبرلاوهةقيقحلاىلع



ربقلاباذعيفمالكلا

هبءاجاممربقلاباذعمث)

(هبتنافىنعمرابخالارتاوت
لحتالرهقدصندقتعاو)

(لمتحيهوجولتيمبيذعت
كلذو‹يخارتللةيضتقملامثبفطع(خلاربقلاباذعمثهلوق)

ركذنيبناكهيلعمالكلايفذخاوقزرلانايبيفدرطتسااملهنأ

ابيلغتربقلاركذومثبهفطعبسانفةلهمربقلاباذعركذوتوملا
تيملكفالاوءىتوملالاوحأيفبلاغلاوههنالةداعلاهيلعامل

قرحوُعابسلاهتلكوربقِءاوسهمكحكلذكفهبيذعتهلادار

ءيشلكىلعهللانالىازجالاقرفتهنمعنميالوءحيرلايفيرذو
ميعنلانودباذعلاركذىلعهراصتقاوربقلاميعناضيأكلذكويدق

.ماقملانعهبريبعتلاةرثكل

نبرباجبهذفربقلاباذعتوبثيفاوفلتخاءاملعلانأ(ملعا)
تايالانمدروامل‹هتوبتىلاروهمجلاونعهللايضر“دير

ء‹ینعمةرتاوتماهناملاعملايفلاقىتحكلذىلعةلادلاثيداحالاو

ءةفوكلالهأنمةعيشلاءاهقفنميعباتهللادبعوبأيفعجلاثراحلانبديزينبرباجوه(۱)
ملعلاريزغةياورلاعساوناكوءةعجرلابلوقلابنورخاهمهتاوثيدحلالاجرضعبهيلعىنثأ
.ه۱۲۸ماعةفوكلابتامنيدلاب

ليذو١:١۷٠لادتعالانازيمو١٤يسوطلاتسرهفو۲:١٤بيذهتلابيذهتعجار

.۹۸ليذملا



موقتمويوايشعواودغاهيلعنوضرعيرانلا١ىلاعتهلوقتايآلانمف
ناهبنيبانبافلكتدقلو©«باذعلادشأنوعرفلااولخداةعاسلا

بولسآنعاهبجرخیتحةيالاهذهليوأتربقلاباذعرکنینمموهو

ةعاسلاموقتمويولصألاوريخاتوميدقتاهيف:لاقففيرشلامظنلا

(اهنمو)ايشعواودغاهيلعنوضرعيرانلاباذعلادشأنوعرفلااولحخدا

رکذهنافميظعباذعىلانودريمثنيترممهبذعنس»یلاعتهلوق

انتمأانبر»رافكلانعةياكحىلاعتهلوق(اهنمو)ليقاذكثعبلادعب

اويحامهناامكنيتنثااوتيمأمهنأاوركذف"«نيتنثاانتييحاونيتنثا
.نيتنثا

نأوءةيورخالاةيناثلاوءةيويندلاةايحلايهىلوألاةايحلانأب(درو)
يهةيناثلاةتامالاودوجولالبقمهمدعنعةرابعىهىلوألاةتامالا

.ايندلااهباوقرافيتلا

يبنعهجامنباوةبيشنباهجرخاماهنمفثيداحالا(امآو)

ىلعهللاطلسي١لوقيدفعهللالوسرتعمسلاقيردخلاديعس

ةعاسلامومتیتحهغدلتوهشهنتانینتنيعستوهعستهربقيفرفاكلا

:يروجابلالاق٠“ءارضختتبناامضرالاىلعخفناهتمانينتناول

.٩٤مقرةيارفاغةروس(١)
الدب(ظيلغ)لاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيآلاتءاجدقو١٠٠مقرةيآةبوتلاةروس(۲)

.(میظع)نم

.(ليبسنمجورخىلالهفانيونذبانفرتعاف)ةيآلاةلمكتو١٠مقرةيارفاغةروس(۳)
نمحرلادبعوبأانثيبأينثدحس۳:٢۳دنسملايفلبنحنبدمحأمامالاهاورثيدحلا(4)

ابأتعمسلوقمثيهلاابأتعمسلوقيحمسلاابأتعمسلاق.بويأيبأنبديعساٿ

.هرکذوعسهللالوسرلاق:لوقييردخلاديعس
.٢۳ةمايقلايفيذمرتلاهاوروء٤8قاقرلايفيمرادلاهاورو

١.۱



ةمكحوليقنيباعثلاربكأوهونونلاديدشتوةيقوفلاةانثملارسكبنينتلاو
.ه.انوعستوةعستيهوىنسحلاهللاءامسابرفكهنأددعلااذه

نوفانلا(جتحاو)اهلحمنمعجارتةريثكىنعملااذهيفثيداحألاو
نيبذعماوناکول:اولاق٠اندقرمنمانثعبنمانلیواي»یلاعتهلوقب

اودهاشامىلاارظنكلذبهومسمهنأببيجاوادقرمهومسامربقلايف

ىلاعتهلوقبوءكقرملاكمهيلاةبسنلابربقلاراصىتحفقوملالوهنم
نيبذعماوناكولاولاق%ةعاسريغاوثبلامنومرجملامسقي»
.ةعاسالااوثبليملمهنأاومسقااملوةدملااولاطتسال

امىلاةبسنلابةعاسةدملاكلتاومسامنامهنأبهنع(بيجاو)
ىلاةفاضالابخزربلاةدمفهلعاطقنااليذلاديباتلانممهلفشک

اهيفنوقوذيال»:ىلاعت(هلوقبو)ةعاسنملقأدبألانماهدعبام
.%ىلوالاةتوملاالاتوملا

«بيذعتلادعبمهتتامامثهيفمهؤايحامزلربقلايفاوبذعول(اولاق)
هدارأاملربقلايفهللامهايحأاذإفةنجلالهالباطخلانأبباجيو

دقوفيك«مهيلإةفاضالاباتومةايحلاكلتدعبامىمسيالفمهنم

هلزنموىصعولناراتلايفهلزنمىرينمؤملانأثيدحلايفدرو
كلذناوأتايمل:هللاقيفهيلاضهنينأديريفعاطأاملةنجلايف

.ىلوالاةتوملاالانوقوذيالفتومبمونلاسيلوسورعلاةموناديعسمن

زييمتىنعمفةيوبنلارابخالاىنعمرتاوتيأ(ىنعمرابخالارتاوتهلوق)
نعةعامجربخوه:مهحالطصايفرتاوتملاو«فاضمنعلوحم

.(نولسرملاقدصونمحرلادعواماذه)ةيآلاةلمكتو٠٠مقرةياسيةروس (١)
.٥٥مقرةيامورلاةروس(۲)
.٠ميحجلاباذعمهاقوو٠ةيألاةلمكتو١مقرةيا«؛ناخدلاةروس(۳)

\.۷



ىاربخلانیدنسمةداعبذكلاىلعمهاشميطاوتنکميدالةعامج

كارتشالءايونعماوليسيتلااوقفتاوألاطفلفلاخيظفلب

.مهتارابعتفلتحخاناوهسفنبىنعملاكلذيفةاورلاعيمج

هيبنتلاهتدئافوتيبللةلمكتكتلفغنمظقيتسافيأ(هبتنافهلوق)

رتاوتلاهبءاجربقلاباذعنأتفرعاذإىنعملاوفتلفغنمعماسلل

لهجلايفدامتاذالوهنمرذحلاذخأنعةلفغاذنكتالفيونعملا

.كلامولعمنوكينأةرتاوتملارابخالاهبتاجامقحنافهب

هبتنايامقاولليونعملارتاوتلاةقباطميأ(هقدصندقتعاوهلوق)

قدصبعطقيكلذكوهقدصبعطقياممرتاوتلافهقدصدقتعاوهبملعلل

قدصبو«لالدتسالابفرعربخلکقدصبوةرورضلابفرعربخلك
هقدصبقداصلاربخأنمقدصبوهلوسرربخقدصبوىلاعتهللاربخ
عمسيرضاحوهوهلئاقنعهبربخاربخقدصبوعامجالاقدصبو
ضيفتسملاربخلاقدصبوعنامراكنألانمهعنميملو«هركنيالوربخلا
فقوتموهامنارتاوتلانمركذامقيدصتبوجونكللوبقلابىقلتملا
ريغنمرتاوتلاكاردارذعتدقفاننامزىفامأكلذهغلبنمىلع

هيلعتعمجاامالاةاورلاعاطقنالداحآلاةلزنماهلكرابخالاتراصو
قيدصتبجيذعنيحفدَهللالوسرنعهنأوأرتاوتماذهنأةمالا
يفربتعملا:ةارملابحاصلاقاذلوربخلاقدصبعطقلاوعامجالا

يففلسلاهيلعاموهاداحاوارتاوتاهنوکيفورابخالاحيحصت

ارتاوتمهنوکنکلءالفالامورتاوتموهفكانهرتاوتامفنورقلاةثالثلا
الكنالاننامزيفوهنمىلعهبعطقلابجويالنورقلاكلتيف

ابلاغنوكتالنورقلاكلتيفرتاوتمهنأةياورنإمثهملعبدبعتم
الدئاقعلاو«قدصلانونظمنوكيفايداحارتاوتملابلقنيفةيداحاالا
.ربقلاباذعيففالخلاحصاذلفنظىلعينبت

۱۰۸



؟هقدصندقتعاوهلوقيفمظانلامالكهجوامف(ليقناف)

كلذهغلبنمةداراىلعوأبوجولاريغىلعينبمهنإ:(انلق)
.لاكشاالفقدصللبجوملارتاوتلا

بيذعتةلاحابلقتالويةيقوفلاةانثملامضب(لحتالوهلوق)

:اولاقلوقعملانعجراختيملابيذعتنإلاقنمىلعادرتيم
لكيفكلذنكميالفهيفحورلاةداعالربقلايفهناكماانردقنإ

هؤازجاینفتیتحةليوطةدملتقلادعببلصفلتقنمدهاشنانافتيم

عابسلاهتلكأنمكلذكو‹باذعلااهبكرديةايحتثدحاهناىرنالف

تفرفتهءازجأناةرورضملعتانافءحايرلايفيرداوراتلابقرحأو

.ترذعتهئازجاقرفتعمهتايحو

اهكردنالةايحهيفقلخينألمتحيهناب:لوألانع(بيجاو)

ةينبلادوجوةايحلاىفطرتشيهنأىلعىنبمهنأ:يناثلانعونحن

ةايحدرفناءزجلکلهللاقلخينأناكمالهبلوقنلنحنواهمامتب

كلتوبيذعتلااهلمتحييأ(لمتحيهوجولهلوق)باذعلاملأاهبسحي
.اهانركذيتلاةبوجالايفاميههوجولا



(امدنتلارثكيلقسافوأ

نانحلاىلاامهادعامور

(نارينلاىلاوأباسحالب

راشأام:حالطصالايفوددعلا:ةغلوهخلا(باسحلاامأهلوق)

ريخلالمعنييبتيأارشواريخلمعلازييمتوه:هلوقبفنصملاهيلا

لمعنييبتوهباوثرادقمنييبتودودرملاوهنملوبقملانييبتوهبحاصل
مهضعبفرعو.هباقعرادقمنييبتوهيلعدودرمهنأنييبتوهبحاصلرشلا

تناكالوقارشوأتناكاريخمهلامعأىلعسانلاهللافيقوت:هناب

يففلتخادقو:يروجابلالاق.اهبتكمهذخأدعباليصفتالعفوأ
هللاقلخينأهبدارملاليقفمهلامعاىلعسانلاهللافيقوتبدارملا

ليقوءباقعلاوباوثلانممهلامعأريداقمبةيرورضامولعمهبولقيف
مهتائیساهيفمهلامعأبتکمهيتؤيوهيدينيبمهفقوينأهبدارملا

مكتانسحهذهوءاهنعتزؤاجتدقومكتائيسهذه:لوقيفمهتانسحو

:يروجابلالاقسابعنبانعلقنلوقلااذهومكلاهتفعاضدقو
نأدرودقورادقملااذهىلعرصاقريغباسحلانالروصقهيفو

مهلامعأناشيفمهملكينأهبدارملاليقوهحراوجدهشتفركنيرفاكلا
.ميدقلاهمالكمهعمسيفباقعلانماهيلعاموباوثلانماهلامةيفيكو
.ه.اةحيحصلاثيداحالاهلدهشتيذلاوهاذهو:لاق

١١۱



زعهبصتخممدقلاناللقعلاولقنلاهدرييذلااذهو:(لوقأ)

فورحالسرخلامدعبجوتةفصوهامنايتاذلاهمالكولجو
نوكينأمزللكلذكيتاذلاهمالكنأانردقولفهةعومسمتاوصأو

هلثمکسيل»یلاعتهلوقفالخاذهوةيمالكلامهتفصيفهقلخلاهباشم

امأوةقداعالانعىنغهيفاممالكلانايبيفمدقتدقو۱ءىش

نمكلميدينيبفاقيالللمتحمفسابعنبانعيورملالوقلا
هلوقنمباتكلاهبءاجاموتتمعنوهتردقنيبوأمهبساحيهتكئالم

امبمهلجرأدهشتومهيديأانملكتومههاوفأىلعمتخنمويلا١ىلاعت

سفنىلعروصقمريغباسحلانأىلعليلد"«نوبسكياوناك
بساحملانأىلعلمحيفةداهشوةبطاخموةملاكمهعملبطقفنييبتلا

ىلعةردقهللعجوكلذلهقلخىلاعتهللاقلخنمقلخوهقلخلل
ىنثتسانمالامهرفاكومهنمّؤممهسنإومهنجمهلكقلخلاةبساحم

مكسفنأنممكللعحضرألاوتاومسلارطاف)ةيآلاردصو١٠مقرةياىروشلاةروس(١)

.(هيفمكؤرذياجاوزأماعنألانمواجاورأ
١٦مقرةياسيةروس(۲)

ثراحلانبباجنمانثدحءةبيشيبأنبهللادبعبميهارباةبيشوبآانثدحمتاحيبأنبالاق

نعورمعنبلضفلانعبتكملاديبعنعنايفسانثدحيدزألارماعويأانثدحيميمتلا

ملسوهلاوهيلعهللاىلصيبنلادنعانك:لاقهنعهللايضرسكلامنبسنانعيبعشلا

٩...كحضاممنوردتآا:لاقمنهجوتدبیتحف

:لوقيف؟...ملظلانمينرجتملأبرلوقيةمايقلامويهبردبعلاةلداجمنم8:لاق

ءابيسحكيلعمويلاكسفنبىفك:لوقيفيسفننمادهاشالالعزيجأال:لوقيفيلب

نيبوهنيبيلخيمثهلمعبيقطناهناكرأللوقيوصيفىلعمتخيفادوهشنيبتاكلاماركلابو
نعامھالكيئاسنلاوملسمهاوردقو«لضاناتنکنكنعفًاقحسونکلدعبلوقيفمالكلا

وهنايفسنعيعجشألانمحرلادبعنبهللاديبعنعرضنلايبأنعرضنلايباركبيبا

ثيدحوهويعجشالاريغنايفسنعثيدحلااذهىورادحأملعأاليئاسنلالاقمثيروثلا

.ملعأىلاعتهللاوبيرغ



وموصهللقلخينآلتحيويتايسامك

سأبالوةديصقلاهذهتمظنامدعبيلرهظيذلاوهاذهءارهج

ارارفطقفنييبتلابباسحلانورسفيامنإمهنافانباحصأبهذمىلعهب

.اذهيفهيبشتالوهيبشتلانع

هریدمتفاضمنعلوحملازييمتلاىلعنابوصنم(ارشواريحهلوق)

فاضملاءاضتقالهيلافاضملانملاحلاىلعوأ«هرشولمعلاريخزييمت

.ارشهنوکلاحيفواريخهنوکلاحيفلمعلازييمتيألمعلا

نايبباسحلا(ةدئافو)هلعفنمهملعيليأ(لعفنمهاريلهلوق)
هنعيحماموهلبتكامنمّوملاملعيفءناصقنلاولامكلابتارم

.حضتفيفهيلعتبثأامقسافلاىريوركشيف

باسحلاىلاةبسنلابسانلانأدعاوقلايفخلا(رصقمهبصخهلوق))

مسقو.دحاجريغقسافورصقمنمّؤموهوبساحيمسق:ماسقأةثالث
نولخديمسقو.نينمؤملانمنوفوملامهوباسحريغيةنجلانولخدي
مثكلانهامىلعمظنلاتينبف.نوكرشملامهوباسحريغبرانلا

نأاورفكنيذلامعز»١ىلاعتهلوقرهاظبهفالخكلذدعبيلرهظ

حيرصاذهف0متلمعامينؤبنتلمثنشعبتليبروىلبلقاوثعبينل
مهنإمهوفقو١ىلاعتهلوقومهلامعأبنۇبنيثعبلايركتمنأب

افلأنوعبسيتمأنمةنجلالخدي»اهنعةنسلايفو‹”(نولوۇسم

عميندازفتدزتسالاقفكبرتدزتساالهليقفباسحمهيلعسيل

كبرتدزتساالههلليقفافلأنيعبسافلانيعبسلانمدحاولك

.۷مقرةيأنباغتلاةروس(١)
.٢٤۲مقرةيآتافاصلاةروس(۲)



هتمحربيأ7ةميركلاهديبتايثحثالثيندازفهتدزتسالاقف

يفندروثيحو:هللاهمحربطقلالاقتاعفدثالثتايثحلاثالثلاو

يبنلاسيالولاقنأدعبةشقانملايفندارملافنمّوملانعباسحلا
كلذدعبلاقمثكرشملالاسيليقوءائيشفائيشهلمعنعكرشموأ

نئاكاعيشفايشلاّوسلانأهصيخلتوماوسامعدفماقملاقيقحتاذه
(املعيلهلوق)كرشملايففالخلاو‹قسافونمّؤمنمءايبنالاادعامل
ثيحهيلعهللاةمعنملعيليأرصقملانمّؤملاباسحةمكحىلاةراشا

.ةفعاضمهتانسحهلتبثاوهتائیسهنعاحم

.دعاوقلاامىلعكرشريغقسفيأ(قسافوأهلوق)
يهوهللابنجيفطرفامىلعفسأتلايأ(امدنتلارثكيلهلوق)

قسافلاورصقملانمّؤوملايأ(امهادعاموهلوق)هباسحيفةمكحلا

.كرشملاريغلا

عمجنانجلاونوفوملانوتمّؤملامهو(باسحالبنانجلاىلاهلوق)
ةينافريغاهنأوةرخألايفاهدوجوداقتعابجيفباوثلاراديهوةنج

مهسفنأيهتشتاممهلناو«هوحنوءانفباهنعنيلقتنمريغاهلهأنأو
.مهنيعاذلتو

نوكرشملامهوءافتكاهيففباسحالبيأ(نارينلاىلاوأهلوق)
ةرخأالايفباذعلاراديهورانعمجناريتلاوءدعاوقلايفامىلع

ملنيذلارئابكلالهأةاصعلااهلهأناوكلانهاهدوجوداقتعابجيف

.يدمحمةمأةفصباب٢۳دهزلايفةجامنباهاورثيدحلا(١)

:لاقيناهلالادايزنبدمحمانشايعنبليعامساانثرامعنبماشهانثدحس٦

.هرکذولوقيعهللالوسرتعمس:لوقييلهابلاةماماابأتعمس
باذعالومهيلعباسحالافلأنيعبسيتمأنمةنجلالخديناهناحبسيبريندعو)هظفلو

.(لجوزعيبرتايثحنمتايثحثالثوًافلأنوعبسفلألكعم

۱۱۳



الاهلخدنمفاهيفنودلخماهلهأناوءىنفتالاهناواهنماوبوتي
‹نامثنانجلافامهددعتىلاارظننارينلاونانجلاعمجامناواهنمجرخي

منريعسلامنةمطحلامنىظلاهتحتومنهجاهالعاعبسنارينلاو

قرحمِءاوهاهرحونسةئامعبسواسمحخاهلفساواهالعانيبو

هلالودنمةهلاةدختملاراجحالاويدايتبیوساهلرمجالو

زعهللااهجرحخأامايندلایفىتلاراثلاهذهوءاضيأنيطايشلاو‹ىلاعت

ملكلذالولونيترمرحبلايفتلسغىتحمنهجنمسانلللجو
نایصعنعارجازاهبیفکواهرحةدشنمدحالاهبعافتنالالصحي

زيزعلادبعخيشللةيئارلاحرشنم.ه.ااهيلاهجوملاىلاعتهللا
.ىلاعتهللاهمحر

ماعرئازجلابونجبنجسييفدلوينيمثلاميهاربانبجاحلانبزيزعلادبعخيشلاوه(١)
يفوتةريثكتافلؤمهلملعلاةسائرتهتناهيلاوةيضابالاءاملعباطقادحاناكهه٠

.نيدلاملاعمباتکهمدقمنمھه۲\۱.ماع

٤۱



رانلاوةنجلاقلخيفمالكلا

حصألاوهواقلخدقلهفلخلاو)

(حضتاانفلاامدعبناقلخيوأ

لحملاكاذانيعتنعفقولاور
(لدمنليدالذاابیلوأ

حدشقيسيلنييعتلامدعور
(حجرأدوجولاناانلوقيف

نانجلاىلادئاعريمضلاونآلايأ(اقلخدقلهفلخلاوهلوق)
هنعلدعفثينأتلاءاتباتقلخلوقينأرهاظلاىضتقمناكونارينلاو

.نيلحمامهنوكرابتعاب

انروهمجبهذفنالارانلاوةنجلادوجويفتفلتخاةمالانأ(ملعا)
ةصقباولدتساوءنالانادوجومامهنأىلاةلزتعملاضعبوةرعاشالاو

اذهوةلزلاباهنمامهجارخاوةنجلاامهناكساومالسلاامهيلعءاوحومدا

ةرورضهرتاوتلوهبباتكلامكحمصنلهنعباوجلانكميالليلد
ةنجلاريغاهيفاناكيتلاةنجلانابلوقلاوةوبنلادحجنمدنعىتح

رابخألاوهيلعليلدالذِإهلئاقنممکحتةرخالايفاهبدوعوملا

.نالاامهدوجوىلعلدياماهنماريثكنإفكلسملااذهةكلاسةحيحصلا

تدعأ»0«نيقتمللتدعأ»ىلاعتهلوقباضيأ(اولدتساو)

ىلعهيفةلالدالهنأبهيفثحبينكليضاملاةغيصب×«نيرفاكلل

.۱۳۳مقرةيآنارمعلاةروس(١)

.١۱۳مقرةيأنارمعلاةروسو٢٤۲مقرةياةرقبلاةروس(۲)

٥\۱



°”لابجلاتريسو)7روصلايفخفنو(یلاعتلاقدقبولطملا

لهسيباو«رثْوملايباكانباحصأضعبوةلزتعملاروهمج(بهذو)
ءازجلامويناقلخيامناونالانيقولخمريغامهناىلاناهبنيبأنباو

اهلوكامىنعمب0مئاداهلكا»ةنجلاقحيفىلاعتهلوقب(اولدتساو)

)0ههجوالاكلاهِءيشلک(یلاعتهلوقمم‹عطقنياليأمئاد

الذااهلثمرانلاوةمئادنوكتالفاهكالهواهؤانفمزلنالاةقولخم

.قرفلابلئاق

ینعمبلدبلاليبسىلعوهامنااهلوكأمماودنابهنع(بيجاو)

امهتاوذىقبتوامهؤازجاقرفتتنأامهءانفنا:(لوقنوأ)يفانتالف

نوکنأ:(لوقنوا)اتاذنيتيقابةروصنيتينافنانوکتفيهامىلع
هتاذلءانفلاهيفنكمأامنافامهنوكىففاكءءانفللنيتلباقامهيتاذ

جراخنمهيلعضرعضراعلالعفهنعءانفلاعفروةقيقحلاىلعٍناف
.يتاذلاناكمالاكلذعفديال

ناجاتحمامهفانكماناويناثلاولوألانألباوجلاوهاذهو:(لوقأ)
ناولوألاىلعالعفةينافرانلاوةنجلاتاذنأىلعلديليلدىلا
ةنجو»١ىلاعت(هلوقبو)يناثلاىلعاضيأالعفةينافامهتاذنودامهتروص

.٩۹مقرةيأفهكلاةروس(١)
.۲۰مقرةيآابنلاةروس(۲)

.٢۳مقرةادعرلاةروس)۳(

.۸۸مقرةياصصقلاةروس(٤)

.۲۷مقرةيأنمحرلاةروس(٥)



لخادتمزلنيتدوجوماتناكولف(ابدر©ضرالاوتاومسلااهضرع
تاومسلاضرعوهةنجلاضرعنأيفةحيرصةيالانالماسجالا
.ضرالاو

هيبشلاةادأفذحعمضرعلابضرعلاهيبشتةيالايفنأ(باوجلاو)

ىرخأةيايفاهبحيرصتلاهيلعلديرهيبشتلاهوجوغلبأ.وهو
مايقمزلضرعلانيعضرعلاناكولفاضيأضرالاوتاومسلاضرعك
.لطابوهونيفلتخمنيلحمبضرعلا

يفاملحصالاوهنآلاامهقلخبلوقلايأ(حصالاوهوهلوق)

.اهنعباوجلانكميالهنأتفرعدقوءاوحومداةصق

امهۇؤانفمزليالعلءانفلاعقيامدعبنادجويسويأ(تافلخيوُهلوق)

ناكمحاضتالابربعورهظوعقوامدعبيأ(حضتاانفلاامدعبهلوق)
بيرمكشيفمهنأىلعمهبضيرعتلاوداعمللنيدحاجللارظنعوقولا
فقولاوهلوق)اودعواوهباودعوامبلسرلاقدصفشكنيوحضتيسهناو

رانلاوةنجلالحمنييبتنعانفوقوويأ(خلالحملاكاذاننييعتنع
ىلاجاتحمهنالانبقحأاذكناكموأاذكناكميفهنأيأهنيعب

یتأوهملعىلعانعلطاامالاملعنالوكلذىلعلديليلدالوليلد

ةراشانمةراشالايفاملكاذناكمنيابيتأينأناكماممةراشالاب
.هيلععلطانممةراشالابالاانيلعهئافخوهميظعتولحملادعبل

نييعتيفاوذحأرانلاوةنجلادوجوبنيلئاقلاءاملعلاضعبنُ(ملعا)

ءىهتنملاةردسدنعةعباسلاءامسلاقوفةنجلانإمهروهمجلاقفامهلحم

.۱۳۳مقرةيأنارمعلاةروس(١)

۱۷



ىلاعتهلوقيفيواضيبلالاقوىلفسلاضرالاتحترانلاناو

تئیهینعمب:”€نيقتمللتدعأضرالاوتاومسلااهضرعةنجو»

“دعسلایارو.ه.املاعلااذهجراخاهناىلعليلدهيفومهل

(انبىلوأهلوق)مظنلايفامكقحلاوهوةيئارلاحراشهققحوفقوتلا

.هملعىلعانعلطااذاالاانعباغامبانلهجلانبقحأيأ

نييعتىلعلدليلدكلانهسيليأ(لدمثليلدالذِإهلوق)

نوکىلعيأاذهىلعمزليهنا(لاقيال)ةنسوباتكنملحملا
نوكيفملعالباوملكتدقهنييعتبنولئاقلانوكينأامودعمليلدلا

المظانللرهظامبسحبوهامناليلدلايفننإ:(لوقنانال)
ملليلدمهلنوكينألمتحيهنإفرمألاسفنيفامىلارظنلاب

امعفوقولاانيلعونظلانسحىلعنولومحممهفنحنهيلععلطن
.ملعنال

مكمزليهتروصوردقمضارتعاباوجاذه(خلانييعتلامدعوهلوق)
نيلئاقلاروهمجهنيعامكامهلحماونيعتنأنالاامهدوجوبلوقلاىلع

.كلذب

يواضيبلانيدلارصانريخلاوبأوأديعسوبأيزاريشلايلعنبدمحمنبرمعنبللادبعوه(١)
هةدمزاريشءاضقيلووزاريشبرقسرافبءاضيبلاةنيدملايفدلوءةمالعرسفمضاق
.ه٩۸٦ماعاهبيفوتفزيربتىلالحرفءاضقلانعفرصو
جاهنمو؛راونألاعلاوطويواضيبلاريسفتبفرعي(ليوأتلارارساوليزنتلاراونا)هفيناصتنم
.ريثككلذريغوخيراوتلاماظنو«بارعألاملعيفبابللابلوءلوصألاملعىلالوصولا

ةرئاديفناملكوربو١٠٦٠و٢٠۲۰يدیهمتلاسرهفلاو۳٠:۹٠۳ةياهنلاوةيادبلاعجار

يكبسلاتاقبطو١:٦۳٤ةداعسلاحاتفمو٩۲۸ةاعولاةيغبو٤:۸١٤ةيمالسألافراعملا
٥0.

.۱۳۳مقرةيأنارمعلاةروس(۲)

.لوألاءزجلايفةيفاوةملكيفهلةمجرتلاتقبس(۳)

۱۱۸



انملعدقوانملعامبالاانلملعالهنالكلذانمزليال:(هباوجو)

يفوهبیعوهصیمتت:هَلبسنلايفحدقلا(حدميسيلهلوق)

انلوقمي(انلوقيفهلوق)هيتمدقمیدحاواليلدلاعنموه:حالطصاألا

امهنابلوقلانعىوقايأ(حجراهلوق)هيلإفاضملانعضوعلاف
.نالانيتدوجومريغ



ضوحلاوبتكلايفمالكلا

لامعألاتوحفحصبتكلاو)

(الادجلاكرتافقحضوحلاو
لوسرلاةمأنمهدرير

(لوؤسملاهدهعبىفودقنم

هللااهركذيتلابتكلاوي(لامعألاتوحفحصبتكلاوهلوق)

اماف»ىلاعتهلوقيفيتلاك«ميركلاهيبنناسلىلعوزيزعلاهباتكيف

نمامأو»هلوقىلا«هيباتکاوآرقامؤاهلوقیفهنیمیبهباتکيتوأنم
مويهلجرخنو»هلوقكتايالانماهوحنو6هلامشبهباتكيتوأ

كيلعمويلاكسفنبىفككباتكارقااروشنمهاقلياباتكةمايقلا
ربعرومالاهرشواهريخدابعلالامعالةيواحفحصيه ابيسح
هلوقو«اروشنمهاقلي١یلاعتهلوقليلدبهلمعءرملاملعنعاهب

ةيرابتعالايناعملاباهليوأتحصيالف6ترشنفحصلااذاو»یلاعت

«بجاوجراخلايفاهدوجوبناميالاو‹جراخلايفاهلدوجواليتلا

امكالامجااهبناميالايفكيلبيهامفحصلانييعتانمزليالو

مويلكهلوالانممنمام»ثيدحلايفولجوزعهللااهركذ
اذاوةملظمءادوسيهوتيوطرافغتسااهيفسيلوتيوطاذافةفيحص

.(هيباتكتوأملينتيلايلوقيف)ةيآلاةلمكتو٥۲و١٠مقرةياةقاحلاةروس(١)

11مقرةيآءارسالاةروس)۳(

.١٠مقرةيآريوكتلاةروس.(٤)
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:يروجابلالاق٠«الأليروناهلوتيوطرافغتسااهيفوتيوط
مويةدحاوةفيحصهلفلكملكنأيفرهاوظلاةحيرصثيداحألاو
فحصلصوتليقففلتخادقوءايندلايفةددعتمتناكاهنأعمءةمايقلا
نأىلاةدحاوةفيحصيفاهعيمجيفامخسنيليقويلايللاومايألا

ءايبنالامعنممالاعيمجلهمومعبةدهاشثيداحالاوتايآلارهاوظو:لاق

ريغبةنجلالخدينمو«مهتمصعلةكئالملااذكوافحصنوذخأيال
يطختالفشرعلاتحتةنازخنماهريطتحيرلانأدرودقو«باسح

هباتکیطعیفیعديدحألكنأاضيأدرووءاهبحاصقنعةفيحص

نمالواهريطتحيرلانأامهنيبعمجونيتياورلانيبضراعتلالصحف
اهذخاتفةكئالملامهيدانتمثءاهبحاصقنعبةفيحصلكقلعتتفةنازخلا

‹هنيميبهباتكذخايعيطملانمّوملافمهيديايفمهلاهيطعتومهقانعأنم

عيمجوفرصتيهمالكه.اهرهظِءارونمءلامشبهذخأيرفاكلاو
ءاذكهاليصفتانقحىفهبناميالابجيالنكلقحلللمتحمهيفام

نامیالابجيمعنهةيرتاوتالةيداحأيهفثيداحُأهيفتناكناواهناف

نموأهلامشبهباتكىتۇيقسافلاناوهنيميبهباتكىتۇينمۇملاناب
ءاطعايأ(قحضوحلاوهلوق).باتكلاصنبتبثهنالهرهظءارو

ثيداحألاهبتدروقحةرحخألايفانيلسرملاديسلضوحلا

نيحيحصلايففلاقلوبقلابةمالااهتقلتدقو:لوقأمهضعبلاقةرتاوتملا

هایاوزورهشةريسميضوح»١صاعلانبورمعنبهللادبعثيدحنم
ركهنازيكوكسملانمبيطأهحيرو؛نيبللانمضييأهاماوس

نبدمحمانيبانث۳۸۱۸رافغتسالاباب۷٠بدألاباتكيفهجامنباهاورثيدحلا(۱)

.هرکذو هيَع يبنلالاقلوقيرسبنبهللادبعتعمسقرعنبنمحرلادبع

.٠اريثكارافغتساهتفيحصيفدجونملىبوط»هظفلو
.تاقثهلاجرو؛حيحصهدانسا:دئاوزلايفو

١۱۲



هدیدحتدرودقو0ادباامظيالفهنمبرشنم‹؛ءامسلاموجننم

؛نامعوندعنيبامكضوحلانأدمحالهياوريفف‹ففلتخمتاهجب

كلذوةنيدملاوءاعنصنيبامنيحيحصللةياوريفورهشوحنكلذو

یلوالاکرهشوحنكلذوةلياوةكمنيبامةياوريفو«نيرهشوحن

نميفانتالوءاهنوفرعييتلاةهجلابموقلكبطاخيناكفةفلتخملا

يفنيرهشوحنبوتاياورلاضعبيفرهشوحنبةفاسملاريدقتثيح
ءائيشفائيشهعاستابهيلعلضفتىلاعتوهناحبسهللانالرخاضعب
دامتعالاوةليوطلاةفاسملابربخأمثالوأةريصقلاةفاسملابةعربخاف
.همالكه.ا"'يوونلاهيلاراشأامكةفاسماهلوطأىلعلديامىلع

اناريلاعتهللالوق a

مم
ضوحلايفبابد۳قاقرلاتاتكيفيراخبلامامالاداورثيدحلا(١)

.(رثوكلاكانيطعا

لاق:لاقةكيلميبانانعرمعنباععفانانٹدحمیرميبآبدعسانڻدحس۹

..با[ٍِ
۳۸Aةراهطصلايملسممامالاهاوروهرکذومبديبنلالاقررمعنبدللادبع

.١٤٠3٠ةمايقلايفيذمرتلاهاورو۳۳۹١٤د۲۷٤۳لئاقفلاو

ءارقفهدرينملواو)ةدايزهدعوضوحلارکذباب٢دهزلاباتکيفةحامنباهاورو

.(ددسلامهلحتفيالوتامعصلانوحكنيالنيذلااسوؤرثعشلاوابايثيسندلانيرجاهملا

.ددسلايلتحتفوتامعنملاتحکندقينکل:لاقہٹهتیحلتلضحایتحرمعیکبف٠:لاق

.٠ثعشيىتحيسرنهدآالوخستييتحيداسجىلعيذلايبوثلسغاالينامرجال

يبحمءايركروبأيعفاشلايووتلايناروحلايمازحلانسحنبيرمنبفرشنبىبحيوه)۲(
۰َ.-ی2د.1 اهيلاوةيروسبناروحىرقنماونيفه1۳۱ماعهدلومثيدحلاوهقفلابةمالعنيد
.الپطانمزاهبماقأوقشمديفملعتهه٦۷٦ماعاهبيفوتوهتبسن

‹تاغللاوءامسالابیذهت:هتکم

.ريثككلذ

ِ.ةعفاغلاتام
:١ةداعسلاحاتفمو۷٢ةرهازلاموجنلاو١١٠:ديكبسللةيعفاشلاتاقبطعجار

۳i۸ةيروميتلاWN Y۳

.7a.ملاو.-لاطلاءاينمء. ريیغوملسمحیحصحرسيفجاهنملاونيبلاطلجاهنمو
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قيدصتلازوجيوءرابخالارتاوتهغلبيملنملهلهجعسياممةلأسملاهذهو

؛مالسلاوةالصلاهيلعانيبنللئاضفلاةدايزنماهنالاهيفدحاولاربخب

ضوحلاو:فنصملالاقاذلوهلةليضفديزمبقيدصتاهبقيدصتلاف
بجييتلالئاسملاعمهركذيملوبجاوهبناميالاولقيملوقح
.لصفلالوأيفاهداقتعا

امكهبةدراورابخالانإفهتقيقحيفيا(الادجلاكرتافهلوق)

املارکنمتنكعقاوللةقباطمرمالاسفنيفيهواهتركنانافتيأر

ملساوراكتالانمىلوأقدصتملنإفوقولافرمألاسفنيفقحوه
ءاهيوارلكبيذكتحصيالفكيلعةجحاهبموقتالتناكناواهناف

نافدريالناقحلللمتحمهيفودروثيدحلكيفبجياذكهو
.هللاىلاهيواررمأفالإوكاذفةجحهبتماق

.ةفمدمحميألوسرلاةمأنمضوحلايأ(هدريهلوق)

نمضوحلادرييأهنعيأ(لوُوسملاهدهعبىفودقنمهلوق)
هلوسروهيلعهللاهذخأيذلاهدهعبايفومءاجنمدليمدمحمةمأ

ىلاعتهللالضفبةنجلالخدوضوحلادرواهبىفوأنمفةعاطلاوهو
ءاقلطمةعاطلاىلعتامنموهدهعلابىفوملابدارملاوالفالنمو

صیصختتیبلايفوايصاعماهرمعنمىضماميفاعیطمناکِءاوسيا

ةالصلاهيلعهنعيوراملعدمحمةمأنمنيفوملابضوحلادورو

لجرلادوذيامكهنعسانلادوذاانوضوحلايتمأيلعدرت(مالسلاو

اميسمکلمعن:لاقءانفرعتهللايبناي:لجرلاقفهلبانعلجرلالبا

ندصيلوءوضولاراثانمنیاجحماارغيلعنودرتمکريغدحالتسيل
يباحصأنمءالؤهبرايلوقافيلانولصيالفمكنمةفئاطينع
ثيدحلا0؟..كدعباوثدحأاميردتلهولوقيفكلامينبيجيف

رهسمنبيلعانٹ٢٠۳٤ضوحلاركذباب٢۳دهزلاباتكيفةجامنباهاورثيدحلا(١)

۱۲۳



اعبتءايبنالارثكالينإ»:مالسلاوةالصلاهيلعهنعةياوريفو ةمايقلاموياعب

لجرجرخمهتفرعاذإىتحةرمزاذاضوحلاىلعمئاقانأامنيبف

هللاورانلاىلالاقف؟..نيأىلا:تلقفملهلافمهنييئين

ةرمزاذامثىرقهقلامهرابداىلعاودترامهنا:لاقفمهنأشامتلقف

7:مهللاقفمهنييوينيبنملجرجرخمهتفرعاڏاىتحىرخا
مهنإلاقف؟..مهنأشامتلقهللاورانلاىلا:لاق؟..نيأىلاتلق
0معلالمهلثمالامهنمصلخيهاراالفمهرابداىلعاودترا

درودقوءاهتلمجىلاةيسنلابمعنلاةلاضكليلقمهنميجانلاناينعي
يبنلكلنا»اعوفرمنسحلانعفتماهدرتاضوحيبنلكلنأ

هتمآنمهفرعنموعديىصعهديبوهضوحىلعمئاقوهواضوح
مهرثكأنوكأنأوجراليناواعبترثكأمهيأنوهابتيمهنأوالا
.ادراواهرثكأوناضيحلاضرعأيعهضوحرثايفو اعبت

هرکذوةعسهللالوسرلاق:لاقةفيذحنعيعبرنعقراطنبدعس؛كلاميبأنع=

.رثوكلاكانيطعاانإ:ىلاعتهللالوقوضوحلاركذباب٣قاقرلاباتكيفيراخبلامامالاهاورو
نعمزاحوبينڻدحفرطمنبدمحمانڻدحييرميبنبديعسانثدح٤۳٦

.هرکذوهعسيبنلالاق:لاقدعسنبلھس
(رثوكلاكانيطعاانإ):ىلاعتهللالوقوضوحلايفباب۳٠قافرلاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(۱)

ةريرهيبأنعراسينبءاطعنعلالهيتئدح:لاقيأاشدححلفنيدسماثدح۷

.هركذولاقةع يبنلانع

عفشيسانلالوأانألَم يبنلالوقبابناميالاباتكيفملسممامالاهاورثيدحلا(1)
اعبتءايبنألارثكاانأوةنجلايف

لوسرلاق:لاقكلامنبسنانعلفلفنبراتخمنعنايفسنعماشهنبةيواعمانثدح

.خلاةمايقلامويًاعبتءايبنألارثكاانأدهللا

ةيطعانثايركزانث٠٠4۳ضوحلاركذباب٦دهزلاباتكيفةجامنباهاورو

دنسملايفدمحامامالاهاوروهركذو:لاقيعسيبنلانايردخلاديعسيبنع

.(يبلح)٤(۲٥



(طارصلاونازيملايف:يناغلالصفلا)

نابسحلايفنازيملاامنإور

(نمحرلانمفاصناولدع
ادغذإفالخلايذلوقلثمالر

(ادمعارةفكهنلوؤي

القحلاوهفطارصلاهلوقور
الوأتمهضعبامكرسج

نازيملاونزولاركذدروهنأ(ملعا)هرخاىلا(نازيملاامنإوهلوق)

مويلطسقلانيزاوملاعضنو١ىلاعتلاقفةنسلاوباتكلايف

نمونوحلفملامهكعلوافهنيزاومتلقثنمف»لاقو ةمايقلا

٩نودلاخمنهجيفمهسفنااورسخنيذلاكفلوافهنيزاومتفخ

."قحلاذئموينزولاو١لاقو

ىلاةلزتعملاروهمجوانباحصأبهذفهليوأتيفةمألا(تفلتخاو)

.7٤مقرةياءايبنألاةروس(١)

.١٠٠مقرةيأنونمؤملاةروس(۲)

.۸مقرةيآفارعألاةروس(۳)
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ةراعتسالاليبسىلعنيرخالةواقشلاوموقلةداعسلاتوبثنعةرابعهنأ
ءيسلالمعلاونيزاوملالقثبحلاصلالمعلاتوبثهبشثيحءةيليثمتلا
لدعمظانلالوقىنعموهوءائيشهيفدحأملظيالهجوىلعاهتفخب
تبثنموايشهنمصقنيالحلاصلالمعلاهلتبثنمناف«فاصناو
وهوءفاصنأالاولدعلاوهكلذوائيشهيلعدازيالءيسلالمعلاهل

قحلاهنابنزولارسفف©قحلاذئموينزولاو١ىلاعتهلوقىنعم

هدضعيواهلةفصالنيزاوملانملدبطسقلافطسقلانيزاوملاعضنو

نأىلعلدهناف×انزوةمايقلامويمهلمیقنالف١یلاعتهلوق

يقيقحلانزولاتوبثبلئاقلامزليفءةمايقلاموينزوهلماقيالرفاكلا

.كلذبنولوقيالمهورفاكلاادعامبصاخهنا:لوقينأ

لكناتفكودومعةبصقوهنازيملانأىلاةرعاشألا(تبهذو)
هدومعبذخاليربجوضرالاوتاومسلاقابطنمعسوأامهنمةدحاو

(مُث)باسحلادعبمهدنعهلحموهيلعنيماليئاكيموهناسلىلارظان

نأىلعءانببتكلايه:مهضعبلاقفنوزوملايفمهلاوقأتبرطضا

نوزوملانأنومعزتمكنأبدريوكلذكتائيسلاوباتكبةزيممتانسحلا

.اهلحمالوءاهنيعاللامعألانايبلحمبتكلاومهلامعأ

نأكلذوةحيبقوةنسحماسجانوزوملانأىلانورخا(بهذو)
اماسجأبلقنتةحيبقلالامعألاوةنسحاماسجأبلقنتةنسحلالامعألا

نمفالقععنتمموهوقئاقحلابلقبابنماذهنابدروءةحيبق
فقوتمكلذيفلاحملانأببيجأواماسجأضارعالابلقلاحملا

امأو‹سكعلاالواليحتسمبجاولابلقنيالفةيلقعلاةمسقلاىلع

.۸مقرةيآفارعألاةروس(١)
.ا١مقرةيا؛فهكلاةروس)۲(



ضارعالابلقتسهناحصيملهنأباوجلاوةلاحتساالفكلذادعاميف
.مكحتليلدالبكلذيفلوقلاوءانايعا

رونلانابدروتاملظوراونايهنوزوملاناىلانورخا(بهذو)

.مهلامعانوزوملانالومعزيمهولماعلالمعباسيلةملظلاو

جاتحيهنأبدريوهسفنلماعلانوزوملانأىلانورخا(بهذو)
ةلاسملاهذهفةلمجلابو؟وهامفىرخالاةفكلايفهنزاویِءيشىلا

ىفىطخيالفاهيففالخلازوجيالىتلاةينيدلالئاسملانمتسيل

عطاقليلدالذاةهبشبناوهكسمتعمكلذيفءيشبلاقنمهنيد

ذعنيحهليلضتبجيفاهيفهفلاخنمءىطخينأالامهللاهلوقدرىلع

قحلالمتحتةلاسملكاذكهوهفلاخنمهليلضتبلباهيففالخلابال

تسيلةلاسملاهذهنأانلقامناوءاهيفعطاقلاليلدلامدعولطابلاو
هسكعوديعسلاقحيفءيسلاىلعحلاصلالمعلاناحجربمهلوقلةينيد

موتخملادحاولالمعلاحجرينامهلوقىلعلمتحیف‹ىقشلاىحیف

اهنايبىتالاطابحالالئاسمنمىهسيلفةمدقتملالامعالارئاسهب

.عمىنعمبيفوةمايقلامويباسحلايفيأ(نابسحلايفهلوق)
ريغنمهعضوميفءيشلاعضووه:لدعلا(فاصناولدعهلوقر

ىلاعتوهفءطسقلاولدعلابريغلاةلماعمفاصنالاولعافىلعضارتعا

مهلامعأبجومةمايقلامويمهلعضيوطسقلاولدعلابهقلخلماعي

هلوقبقلعتم(نمحرلانمهلوق)هيلعضرتعيفادحأهيفملظيالاعضو
(لوقلثمالهلوق)عزانتلايفليقامىلعفاصناهلوقبوالدع
ةفصوأخلافالخلايذلوقلثماليلوقهريدقتفوذحملربخ

.فالخلايذلوقلثمالوقلوقأالهريدقتهلعفعمفوذحمردصمل

نعمبيذوةفلاخملاىنعمبةمجعملاءاخلارسكب(فالخلايذهلوق)

\ ۲۷



اممتسيلةلأسملانأىلاةراشافالخلايذبةرابعلايفوبحاص

لالضلابربعلنيدلالئاسمنمتناكولفانمدقامكهلهجعسيال

.فالخلاناكم

ةفيفخلاديكوتلانونبهنلوُؤيهلوقبقلعتمراصنيحيأ(ادغذاهلوق)

راصثيحفلاخملالوقلثملوقأاليأراصىنعمبهنالادغربخ

ىلعدرفملانععمجلابوىنثملانعدرفملابريبعتدحاودومعوناتفك

نيتفكلاهباشتنايبوهعمجثيحدومعلاميظعتنايبهتدئافو‹زوجتلاليبس

طارصلايأ(قحلاوهفطارصلاهلوقوهلوق)ةدحاوةفكامهنأكىتح

نمأىدهأههجوىلعابكميشمينمفأ»ىلاعتهلوقيفروكذملا
ةعهنعةيورملاتاياورلايفو×ميقتسمطارصىلعايوسيشمي

ىلعطارصلاعضوي»:لاقءهنعهللايضردوعسمنبانعةيورملاك

بيلالكهيلعةلزمةضحدمفهرملافيسلادحلالثممنهجِءاوس

قربلاکرمينممهنموعورصمواهيفيوهيكسمفاهبفطتخيراننم

هتحولدقلجراناسنامهرخانوکيمثوجنينأكلذبشنيالف

0(هتمحروهمرکوهلضفبةنجلاهللاهلخديمنارشاهیفيقلورانلا

بترلليثمتهيفنيكلاسلافانصأركذوعورشملاقحلانعةرابعوه
«هلهريغىلعهبنونضملا»يف”يلازغلاهبحرصامكنيفلكملا

.٢۲مقرةيأءكلملاةروس(١)

لجرلالسركمثلجرلايعسكمثسرفلايرجكمثوجنينأكلذبشنيالفحيرلاكمث(۲)
١.لجرلايشمكمث

٥٥يراخبلانعءاجدقودوعسمنبالاقامكهنعهللايضردوعسمنبامالکنماذه(۳)

برضيو)هيفوليوطثيدحوهوسةريرهيبأنعهدنسب۷۳٥1منهجرسجطارصلاباب
.(زيجينملوانوكأف:هلَعهللالوسرلاقمنهجرسج

.لوألاءزجلايفةيفاوةملكيفهلةمجرتلاقبس:يلازغلا(٤)

۱۲۸



.لطابوأقحامإءايشالاف

نأ(ملعا)هيلعربعياموهاهرسكوميجلاحتفب(رسجالهلوق)
اهرهظيآمنهجنتمىلعدودممرسجطارصلانإ:اولاقةيرعشالا

لهافىرسيوىنميناقيرطهيفو«رافكلاىتحنورخالاونولوالاهدري
ءلامشلاتاذمهبكلسيةواقشلالهاو‹؛نيميلاتاذمهبكلسيةداعسلا

ةثالثهلوطومنهجتاقبطنمةقبطىلاذفنتةقاطلكتاقاطهيفو
نكممهلكاذهوىياوتسافلاوطوبهفلاوتوعصفلاةنسفالا
ضعبهيلااوبهذاملثمىلابهذدقفنيدلابابنمةلاسملاتسيلو
خيشلاويداربلامساقلامكحمنبدوهخيشلامهنمانباحصأ
لمشلا”ءماجونايميهلايفةمئالابطقورطانقلايفليعامسا

ىنافطارصلااوقبتساف١ىلاعتهلوقهتيرسجبنيلئاقلالالدتسالوعمو

مهنامهوفقوميحجلاطارصىلامهودهاف»ىلاعتهلوقو«نورصبي

ةلالدالوقيرطلاىنعمبنيتيالاىفطارصلاناببيجاو نولوؤسم

.هيلااقفويناهللاوجرنويصقتلاوثحبلاةرثكىلعهيلعرثعنمل()

يبرعلاركملامالعأدحأخرابلامامالايسوفنلايلاطيجلاىسومنبليعامسارهاطوباخيشلاوه(۲)

ةجحوه:تاقبلعلايهلاقهنامزيفمالعالاةمئألاربكاومالسالايفهقفلالحاطفربكاو
.يسوفنلايلاطيجلاىسومنبليعامسارهاطوبأمامالامالسالا

ربكانعملعلاذخاونماتلانرقلانملوالاوعباصلانرقللةيناثلانيسمخلاءاملعنمناك

.تاريخلارطانقةمدقمعجار

فسويرجاحلانبدمحمخيشلاةمالعلافيلاتلسرلامتاخثيدحيفلمشلاعماجباتك(۳)

.شیفطا

.٦٦مقرةياسيةروس(4)

ثيحةعوبطملايفةفرحمىلوالاةيآلاتءاجدقو۲۳٢۲مقرةيأتافاصلاةروس(٥)

.(مهودهأف)نمالدبمهودها:لاق
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ثيداحالابةيرسجلاتوبثىلعاولدتساوروكذملارسجلاىلعامهيف

اهيوارىلعاهدرلضرعتريغنماهلصاىلعثيداحالاءاقبايلرهظي
اهيفهفلاخنمركفبعطقريغنماهقدصنمفهللاىلاهرماضيوفتو

نوريثكةيرسجلابنيلئاقلانأعمضعبلابربع(الوأتمهضعبامكهلوق)
هيفنالليواتلابربعونوليلقمهنافانباحصأنماهبلئاقلاىلاارظن
.هرهاظنعطارصلافرص
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(ةعافشلايف:ثلاثلالصفلا)

اعرشوريغللريغلانمريخلالاوسافرعوبلطلاوةليسولاةغليهو
لجوزعبرلانماهيفةجردةدايزوأةنجلالوخدليجعتبلط

اهنممالسلاهيلعانيبنصتخيومهريغوءايبناللنوكتفنيتمّؤملاهدابعل
نممثهلالااهبابحتفيالفمفاشلكلبقاهيلاهمدقتيهةلصخب
هلوقيفيذلادومحملاوهوليق.عفشينأهللاءاشنمعفشيهدعب

هيفكدمحييا°ادومحماماقمكبركثعبينأیسع١یلاعت

.اعفاشكلبقاودجيملثيحنورخالاونولوالا

.۷۹مقرةيآءارسالاةروس(١)

۱١۱۳



0يقتللوسرلاةعافشر)

(يقشللسيلوىرولانم
رفكدقفاذريغبلقي. ريغبلش سهظلوأتنإميعنرفكر

|١لواتامريغبنكينإور
(لزنمدشاياكرشكاذف

ِباككلافلاخمهناا

(بابلالاولوسرلاهةنشسو

(ميحجلاىلظلنمعيفشالو

ةروصقمعدمحمانينةعافشيأ(يقتلللوسرلاةعافشهلوق)
ىیداوتامرحملابناجنموه:يقتلاو‹نيفلكملانميقتلاىلع
الانوعفشيالو»ىلاعتهلوقلءايقشالانمهريغلةعافشالفتابجاولا

ايشسفننعسفنيزجتالاموياوقتاو»هلوقو×ىضترانمل
عیفشالوميمحنمنيملاظللامف))هلوقو٢٧۱ةعافشاهنملبقيالو
نأبحيرصتىلوالايففتيأرامكةماعتايالاهدهو“٩عاطي

ى

.۸٤مقرةياةرقبلاةروس(۲)

(نيملاظلالامف)لاقثيحةفرحمةعوبطملايفةيآألاتءاجدقو١٠مقرهيارفاغةروس(۳) .ءافلانودب(لام)اهباوصو

۲١۱۳



نعاهيفنىلعليلدةثلاثلايفوملاهاضترانمىلعةروصقمةعافشلا

نيکرشملاصختالف«هريغملظواهسفنملظنملكلمساوهوملاظلا
صوصخبةربعالفمهيفاهلوزنببسناكناواهنافءاومعزامك
ةعطاقلاةلدالانميتايسامتايألاهذهدضعيوءظفللامومععمببسلا

تايعطقلابرانلايفمهديلختتبثامىتممهنافرئابكلالهأديلختيف
ةعافشلاهلتتبثنمنافءةرورضفقوملايفةعافشلامهنعتفتناةيتالا

تفلاخوءاهيفدلخينأنمالضفرانلالخديالةنجلالوخدىف
يتعافش»هوورثيدحىلعاليوعترئابكلالهالاهوتبثافاهيفةرعاشألا

.هوجوبباجيويتمأنمرئابكلالهال

.يعطقلاضراعيالدحاوربخهنا|:(مهدحل)

لهايتعافشلانتال٠اهصنواهلثمةياورهتضراعهنا:(اهثلاثو)

باتكلااهدضعدقهذهنُىلعكلتبهذهف0یتمأنمرئابكلا

رئابكلالهالةعافشلاتناكولهنإالئاقهللاهمحريليلخلاققحملا

.رئابكلابنتوبرقتملاهيلابرقتل

؛ملسمنبديلولاانث۳۱۰£ةعافشلاركذباب۳۷دهزلاباتکيفةجامنباهاورثيدحلا(١)

دلہللالوسرتعمس:لاقرباجنعهيبنعدمحمنبرفعجنعدمحمنبريهزاٹ
يفلبنحنبدمحأو١١٠ةمايقلايفيذمرتلاو٠٠٠ةنسلايفدوادوبهاوروهرکذو

.۳:۲۱۳دنسملا

نبميعننعةجامنبادنعيذلاوهدنسميفبيبحنبعيبرلاهركذثيدحلااذهلعل)۲(

تريخ»هعسهللالوسرلاقيرعشألاىسوميبأنعشارحنبيعيرنعكنهيأ
اهنورتأىفكأومعأاهنألةعافشلاترتخافةنجلايتمأفصنلخدينأنيبوةعافشلانيب

.١نيثولتملا؛نيئاطخلانيبنذمللاهنكلو.ال؟..نيقتملل

(۳۷)دهزلاباتکيف١٤۳٤ةجامنبادنعهمقروتاقثهلاجروحيحصهدانسا:دئاوزلايف

.ةعافشلاركذباب

۱۳۳



اوباتاذااموهوباتكلاهيلعلدطرشبةقلعماهنأبلوقلا(امأو)

الوريغهلعفشينالاقحتسمناکاهنمباتوةريبكلعفنمناف

نوداهنمباتمثةريبكلاىتأنمبةعافشلاصيصختاذهنممزلي

صعيملنمىلعباتفىصعنمبيلغتلهرمعلوطيفىفوأنم
ليهستوهللاةمحرنممهساياعفدركذلابمهصيصختيفةدئافلاوطق

نماوطنقتالمهسفنأىلعاوفرسأنيذلايدابعايلق»مهلقيرطلا
1

)هلاةهمحر

(يقشللسيلوهلوق)نوفلكملاهبدارملاوقلخلايأ(ىرولانمهلوق)
ىلعارصمتامنموهو:يقشللةعافشلانمروكذملاسيلويأ
هرخاىلالوسرلاةعافشهلوقنمموهاحيرصتةلمجلاهذهو«ةريبك
نمنالهريغةعافشنودركذلابالوسرلاةعافشصخامناو

.ىلوألاقيرطبهريغةعافشهعفنتملهتعافشهعفتتمل

رفكرفاكهناهانركذيذلالوقلاريغبيأ(اذريغبلقينموهلوق)
هللاهتبثااملاطباىلاداعهليوأتنالهلوقيفالواتمناكاذإةمعن
كبركثعبينأىسع»ىلاعتهلوقلواتيامنالوأتملاوفباتكيف

“%ىضرتفكبركيطعيفوسلو»ىلاعتهلوقو0«ادومحماماقم
الضفالصأةعافشلاتوبثىلعليلدنيتيالايفسهناباوجلاو
هنأثعبلارکذاهيففىلوألاامرئابكلالهالةتباثاهنإلاقينأنع
ةعافشلاريغبماقملاكلذلواتينألواتملااذهلددومحمماقميف

ةيناثلاةيالاكلذكوءةيجراخلاةلدالاىلاراصيفةعافشلابوههلوات

‹لعجلابفصويامناوءاطعالابىنعملافصويالوىنعمةعافشلافاضيأو

,۳٢٥مقرةيارمزلاةروس(١)

.۷۹مقرةياءارسالاةروس(۲)

.٥مقرةياىحضلاةروس(۳)
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؛تعشنملعفشتنأكلتلعجوأةعافشلاكلتلعجلاقينأب
ةرخاللو»هلوقلةعافشلاوهىطعملانأىلعلادريغةيآلاقايسفاضيأو
ةكَعهلةعافشلاتوبثركننالاناىلعاذه6ىلوالانمكلريخ
ءاهنمانظحانللزجيناهللالأسنفتلاهتوبثىلعةمالاعامجال

.امهيفموقللقلعتالهنأملعتلكلذنيتيالايفانلقامناو

نأةماللالونوملعيالاميفاوملكتيناقلخللسيل(ليقنافر

هيلعلوسرلاناسلنماهتوبثىلعمهقافتامهعامجاباندرأ:(انلق)
نماهيفاولاقمهنالالكلذبرقمفلاخملكوقفاوملكفمالسلا
لعافلواتفهنملواترهظنايا(رهظليوأتنِهلوق)مهسفنأءاقلت
نكيناوهلوق)فوذحمهقلعتمورهاظلالعفلاهرسفيفوذحملالعفلل

همكحفزيزعلاباتكلللوأتريغبلوقلانكيناويأ(لوأتامريغب
لوقنمذوخاملالوقلاىلادوعيريمضناكمساوقدئازامفكرشلا

:هلوقدحىلعلقينمو

هريغينظتالفتلزندقلو

مركملابحصملاةلزنمبيشم

يأ(كرشكاذفهلوق)خلاينماعقاوكلوزنريغينظتالفيأ
هيفنالءانهكرشوهكلانهلئاقلاىلعهبموكحملارفكلاكلذف

ةعافشلايفنىلعةلادلاتايآلاعامتجانأكلذوءزيزعلاباتكلاةمداصم
لهأبيذعتىلعةلادلاتايآلاعميضرملاىلعاهرصقوملاظلانع
ريغنممهلاهتبثانمف«رئابكلالهالةعافشلايفنىلعةعطاقرئابكلا

.اقافتاكرشمزيزعلاباتكلانمءيشلدارلاومطاوقلاهذهلادارناكليوأت

.٤مقرةيآ‹؛ىحضلاةروس(١)

١۱۳



دنعوهللادنعهلزنمنأكرشللريسفتاذه(لزنمدشأيأهلوق)

يتلاماكحالانمهيفاملةراشاكلذوةمعنلارفكنمارشدشأدابعلا

.ثلاثلانكرلانمسداسلابابلايفاهنايب

باتكللفلاخملوقلاكلذناليأ(باتكلافلاخمهنالهلوق)

راصف«بوتكملكلمساءلصألايفباتكلاوميظعلانارقلاوهيذلا

هضعبفالخانهنارقلافالخبدارملاونارقلاىلعاملعبيلغتلاب
لكلابربعوةريبكلابحاصنعةعافشلايفنىلعةلادلاتايآلايهو

مكحيفنارقلانمضعبللدارلانأىلعاهيبنتازوجتضعبلانع

.ةرتاوتملاةنسلادريفلوقلااذكهولكللدارلا

ال»:لاقكْكْيَعهنافلوسرلاةنسلفلاخمويأ(لوسرلاةنسوهلوق)
رئابكلالهألةعافشلاتسيل»:لاقو.«يتمأنمرئابكلالهأيتعافشلانت
تلزناملهنأهنعهللايضرديزنبرباجةياوريفو«يتمآنم

ذاخفاذخفيeهللالوسرلعجنيبرقالاكتريشعرذناو»

دبعينبايلاقفبلطملادبعينبىلعىتأىتحاذخف.اذخفشيرق
هللانممكنعينغاليناولأمکرذنآنأينرمأهللانإبلطملا

نيدلابادغسانلاءاجامنفرعاللأنوقتملامکنميئايلوأناوالاائيش

ةيفصايولدمحمتنبةمطافايمكباقرىلعاهنولمحتايندلابمتثجو

هلصاقرصبلالهأنمةمئألانمهيقفيعباتىاثعشلاوبأيرصبلايدزألاديزنبرياجوه(١)
(ةيضابألاءاملعنموهو)يخامشلاهفصوملعلاروحبنمناكوسابعنبابحص«نامعنم
دهزلاباتكيفو؛نامعىلاجاجحلاهافنهماطاهيلعتماقيذلاهساوبهذملالصاهناب

.قارعلالهأملعأتاممويلا:ةداتقلاقه۳٩ماعديزنبرباجتامامل:لبنحنبدمحامامالل

۲:۸٢۳۸بيذهتلابيذهتو١:۷٠ظافحلاةركذتو۷۷س٠‹:يخامشللريسلاعجار

ةياهنلاوةيادبلاو١:۷يملاسللحيحصلاعماجلاةيشاحو۲۳ءايلوألاةيلحو

.٥۹س۹

.٢٤٠۲۱مقرةيأءارعشلاةروس(۲)

٦۱۳



هللانمامکنعينغأالينافهللانمامكسفناایرتشا؛لمحمةمع

بابلالالهألفلاخملوقلاكلذيألوقعلايأ(بابلألاوهلوق)

ةعافشلايفنىلعنوعمجممهنالكلذوةنسلاوباتكللفلاخمهنأامك

بابلالابربعوكلذيفمهفلاخنمفالخبةربعالورئابكلالهانع

مهداسجأميمجناكىتحةلماكابابلأمهلنأىلعاهيبنتاهلهأدارملاو
.هعمحصاصنفلاخيالفهلقعلامكيفهناشاذهناكنموءبابلأ

نمةغلملاظلاوكعفنيبيرقيأ(ميمحنمملاظللسيلكهلوق)

وءاهقحتسمريغلةدابعلاعضونمكفعضومريغيفءيشلاعضو
ذفناوأهلجالتقلخامريغيفهلهللااهلعجيتلاهحراوجلمعتسا

«ىلاعتهللاةعاطريغيفهترخالهيفمدقيلهبهللاهدمأيذلاهرمع

نيحالطصألاالكىلعوءلطابلاىلاقحلانعيدعتملاوه:اعرشو
ةيألايفامكعاطييأ(عيفشالوهلوق)قسافلاوكرشملللماشوهف

(ميحجلاىظلنمهلوق)ريغللريغلانمريخلابلاطوه:عيفشلاوةميركلا
.كلذنمهزيجييأفوذحمبقلعتماهبيهلنميأ

رذنأورتلزنامل:تلاقةشئاعنعيبأنعماشهانثدحميكوانثدحسدمحامامالالاق(١)

.هركذو:لاقفلعهللالوسرماقنيبرقألاكتريشع
لاقوهبريمعنبكلملادبعثيدحنميذمرتلاوملسمًاضيأهاوروملسمهجارخابدرفنا
ركذيملوًالسرمةحلطنبىسومثيدحنميئاسنلاهاوروءهجولااذهنمبيرغ:يذمرتلا
ديعسنعيرهزلاثيدحنمنيحيحصلايفهاجرخأو؛حيحصلاوهلوصوملاوقةريرهابأهيف

.ةريرهيبأنعنمحرلادبعنبةملسيبأوبيسملانيا

\ ۳۷



عبارلالصفلا

لهآنأةيرعشالالوقوهو:اهدحأبهاذمىلعهيفسانلاو

ركلااهيفرثكوءارآلااهيفتمدطصايتلاةمهملاداقتعالالئاسمنمرانلايفدولخلاةلأسم(١)

اهيفءاملعلابهاذمنمبهذملكمامأفقيونانعلاهرظنلقلطييذلاودرلاوذخألاورفلاو

دولخبنولئاقلاهيلابهذامنأدجيقحللالابصعتيالوليلدللالازيحتيالناعماودرجتب

قحلاوههريغوكرشملانيبكلذيفقرفالًايدباادولخاهيف هللابذايعلاو رانلالها
ملورانلايفدولخلاىلعتصنديعولاتايابلاغناكيهانوبيرهلوحموحياليذلا
حرشلااذهيفهللاهمحرفنصملاءاطغلاكلذنعفشكامكهريغوكرشملانيبقرفت

دقلوديعبنمولودحادولخمدعىلاريشيامنارقلايفكلذبناجبدجتالولفاحلا
مهتقرغاوتاقبوملاىلامهبتعفدفدوهيلادنعتاشنرانلانمجورخلاةركفنانارقلاحضوأ

نلمهنامهسفنانونمياوناكدقفهيفاوعقوامماصالخاوعيطتسيملفتاوهشلاراحبيف
اوکمهناومهتابغراوعبشانامهيلعامفادودحمًانمزالا ةريطخلامهمئارجىلع اوبذعي

نعنارقلاتكسلهیرتاینکلو«ةدودعماماياالارانلاانسمتنلاولاقودمهتاوهشيف

اميفعمطلايفدحألًالاجمكرتتمليتلاةعصانلاةقيقحلاررقماهتياكحدعبىعدملااذه

بجاولانعدوهيلاتهلأيتلاةغرافلاينامألاهذهلثمبسفنلاثيدحتيفواهيفاوعمط

ثيحبةرشابممهنعةيرفلاهذهةياكحدعبحيرصلادرلادجنانناتاقبوملايواهميفمهتدراو
مأهدهعهللافلخينلفًادهعهللادنعمتذختالق»ًالاجمكاشلالوًالاقملئاقلعديمل

=باحصأكعكلوأفهتئيطخهبتطاحاوةئيسبسكنمىلبنوملعتالامهللاىلعنولوقت

۱۳۸



ىفعينأامإكرشلاادعاممرئابكلالهأو.رانلايفنودلخمكرشلا

ينمتىلععيرقتلااذهنمغلباعيرقتيأو.درلااذهنمحرصادريأ«نودلاخاهيفمهرانلا=

اهليبسيففقيداكيالةلطابلااهينامأوسوفنلاتابغرنكلوهيلاًاليبسهللالعجيملام

ملاعنممکفهسیساحاىلعةنميهمهبلقيفةنيكمةديقعاهبحاصىلعرطيستملامءيش
لوطدولخلابدارملاناواكرشلاةعيسلابدارملاناىعدافةيآلايفليوأتلابابهسفنلحتف

رانلاسيسمةدمديدحتيفدوهيلاعماطملةثتجمتءاجةيآلاناًالهاجتمواًالهاجثكملا

ةربعالوةصرفلاتاوفلبقاهنمبتيملوةئيسبكترانملكرظتنييذلاريصملاةررقم

ةقيقحلابلطنمضعباهيفهلاقامهللاءاشناعمستسواهظفلمومععماهببسصوصخب
نيدلامويرشبلارئاصمنارقلاميسقتىلاترظناذاواذهنيرخأتملايققحمنماهكرداف

نيريصملاالكورانلاىلاريصموةنجلاىلاريصمنيريصمىلعالاميسقتلااذهيفرثعتمل

سنويةروسيفميكحلازيزعلالوقىلاعمسافامهنملكباحصاةفرعمتشناودلاخ

مهةنجلاباحصاكعلواةلذالوةرتفمههوجوقهريالوةدايزوىنسحلااونسحانيذلله
مصاعنمهللانممهلامةلذمهقهرتواهلثمبةئيسءازجتائيسلااوبسكنيذلاونودلاخاهيف

ناف«نودلاخاهيفمهرانلاباحصاكلواًاملظمليللانمًاعطقمههوجوتيشغاامنأك
ال ديعسلاريصملاباحصامهوةنجلالهأنايفحوضولالكةحضاوةميركلاةيآلا

نكميالامموةدايزوىنسحلااوقحتسافاونسحانيذلامهءالّؤهوةلذالورتقمههوجوقهري
عظفاةلذيافةلذالورتفههجوقهريالوهوةريصقةرتفولورانلادحاىلصينالاحب

ةداعسلاباحصارصحدعبوميحجلايفبلقتينمهجورتقلاقهريالفيكوباذعلاةلذنم

اوبسكمهناحضواوليولاوءاقشلاريصمرخآلاريصملاباحصانايبعبتافنصلااذهيف

نوكفنيالمهناوموتحملامهءازجهناحبسنيبواهقلطالبتائيسلاهذهديقيملوتاثئيسلا
مهقهرتواهلثمبةئيسءازجتائيسلااوبسكنيذلاو٠.نودلاخهيفمهلبءازجلااذهنع

باحصاكلواًاملظمليللانمًاعطقمههوجوتيشغاامنأكمصاعنمهللانممهلامةلذ
دعبلهونايبلااذهدعبضومغيأوحاضيالااذهدعبلاكشايأ«نودلاخاهيفمهرانلا

هظحذخأيوامهيريصميفنيقيرفلاالككراشيًاثلاثًاقيرفمثنأبىوعدللغاسمهلکاذه

ةينارقلاتايألانافةلمجلابوميقملاميعنلاىلابلقنيمثرانلاًالواىلصيفامهنملكءازجنم

قلطملدولخلايفاهنمريثكءاجامناورانلانمجورخلاىلاديعبنمولوريشياماهيفسيل
نيرخاتملانمقيقحتلالهآنمةعامجاهيلعرابغاليتلاةقيقحلاهذهكردادقورئابكلالهأ

عضومريغيفحيرصكلذواضرديشردمحموهدبعدمحمناريبكلانامامإلامهنمينرضحي

ىلبدیلاعتهللالوقريسفتيفالاقامكلذنمو(رانملا)ميقلاامهريسفتيفامهالكنم
مامالالاقدقف٠نودلاخاهيمهرانلاباحصاكعلوافهتئيطخهبتطاحاوةئيسبسكنم

اذهحصولوكرشلابنيرسفملاضعبو_.لالجلا انرسفماهصخواهقالطاانهةئيسلل

=قحتسيوهوتائيسلاربكاكرشلانافينعم«هتئيطخهبتطاحاو٠ىلاعتهلوقلناكامل
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.اهنمنوجرخيمثمهلامعاردقباوبذعينأاماوءاهنولخديالفمهنع

بناوجباهذخأواهبحاصلاهرصحوهةئيطخلاةطاحاىنعموناكامفيكهتاذلدعولااذه=

وهوًاقلطمارحهسقنیریاهنمًاجرخمهسفنلدجيالاهيفسوبحمهنأكهنادجووهساسحا
بونذلايفلاسرتسالابةطاحالانوكتناوتاملظلانيهروتاقبوملاننيجسوتاوهشلاريسأ

نميآ۾نوبسکياوناکاممهبولقىلعنارلبالك»دیلاعتلاقرارصألاىلعيدامتلاو

هرتسوهاطغهيلعنارورارمتسالاولاسرتسالاىنعم«نوبسكي٠ةملكيففتائيسلاواياطخلا

هيلالخديرولذفنمقييملىتحيصاعملاتاملظنمفلغيفتحبصامهبولقنايأ
الواياطخلاهبطيحتالًاحيحصًاعالقاوًاحوصنةبوتاهيفعقيةئيسلكلثدحأنموهنم

نباوةج-امنباويئاسنلاوهاححصومكحلاويذمرتلاودمحاىورتاثيسلاهبلقىلعنيري

هبلقيفتتكنبنذااذادبعلانادلاقيَيبنلاناةريرهيباثيدحنممهريغونابح

نارلاكلدفهبلقولعتىتحتدازداعناوهبلقلقصرفغتساوعزتوباتنافءادوسةتكن

فلسلاناكاذهلثمل«نوبسكياوناكاممهبولقىلعنارلب نارقلايفهللاهركذيذلا

هلوقهصنامراتملايفمامالاذاتساللمالكلاادهبقعءاجو.رفكلاديربيصاعملا:نولوقي

يآهتئيطحهبتطاحاوةئيسبسكنموربخ«نودلاخاهيفمهرانلاباحصاكعلواف»

ايندلايفمهتجردىلالصيملنمنوداهبءاقحالاةرخألايفباذعلارادباحصامه

داتسالالاقريخلانمهعبتياموىلاعتهللاديحوتوناميالاروننمءيشهبلقيفنموهو
اولوأمهنكلوكرشلاباهلوؤيملواهقالطاىلعةيآلايفةئيسلاكرتنمنيرسفملانمو:مامالا

تفرغتساناورانلايفدلخيالنمؤملانألثكملاةدملوطدولخلابدارملانااولاقفاهءازجا

بورهليوأتلااذهاولوا.هتايحلوطاهيفكمهنافهسفنباياطخلاتطاحاوهرمعيصاعملا

فلاخملامهسفنمهبهذملادييأتو.رانلايفنودلخمرئابكلاباحصانا:ةلزتعملالوقنم

انمۇمىقيالوانوكيالهتئيطخهبطيحتنمناىلادشريبهذملاقوفنآرقلاوةلزتعملل
بابحتفنالاقفدولخلاليوأتبقاوعهبحضواامبديشردمحمديسلاهبقعتدقوها
نابلوقلاوهيفلوخدلاىلعنامزلااذهيفركفلالالقتساباحصاءىرجيدولخلاليوات

هتمحرتقبسيذلاميحرلانمحرلانألهيفمهثكملوطباذعلايفنيرفاكلادولخىنعم
ميتعفنملهعرشيذلانيدلاباودتهيملمهنألهلةياهنالاباذعهقلخضعيبذعيلناكامهبضغ
وحتافیریامکےہهللادنعالوبقمديلقتلاناكاذاوةعفنملااوهقفيملمهنكلوهتعفنملال

الوسالاهبملكتيامدلا مهئاملعلنودلقممهنانیرٹکلارذعحضودقف بابلا

ءاملعلانامع.نيدلاتالكشمربايهوةميدقةلاسملاهذهنافرصعلااذهيفاميس

هاهشجهتفيتمهدسيداکیالبابليوأتلانكلوًايتوكسولوعامجالابمهيلعنوجتحي
وملايهرئابكلالاهلراثلايفدولخلاةديقعنايفحضاونيليلجلانيملاعلانيذهمالكو

ببترتيرمانيعمبهذمةقفاوملصوصتلاهذهنمءيشليوأتناوباتكلاصوصنل
سامھمالکسانهےہامھمالکنمحضوأوصوصتلانمصنلولدمهعمرقتسيالذاهدعبام
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اهيفنيدلخمريغمهقسافومهکرشمرانلالهانا:(يناثلابهذملا)

هللاىلاهرمأوفلسامهلفىهتئافهبرنمةظعومهءاجنمف»هناحبسهللالوقريسفتيف=

رانملايفامكةيألايفامهمالکصنو«نودلاخاهيفمهرانلاباحصاكثلوافداعنمو

ظاعتالانعءادعبلاكعلوافهميرحتدعبمرحملاابرلانملکايناکامىلاداعنمويا

نيذلارانلالهأمهمهعيمجوامهدارفايفمهبرضيامعالامهاهنياليذلامهبرةظعومب
قفتتلنورسفملادولخلالوادقواهيفنيدلاخنونوكيفهبحاصبحاصلامزاليامكاهنومزالي
مهرٹکالاقفرانلايفدولخلابجوتاليصاعملانوكنمهقفلاودئاقعلايفررقملاعمةيالا

ابرلالكأيفمالكلانأبمهضعبدرواداقتعاهتحابتساوابرلاليلحتىلاداعنمودارملانا
ةحابتساىنعمبسيلوهفميرحتلالبقهيفمهيأرلنايبوهعيبلاکهلعجنممهنعركذامو

قحلاولعفلابهلكاىلعكانهنوكيالهلحبداقتعالاىلعارصاقديعولاناكاذافمرحملا

زوجيالوهيلانيدلايفلوقلكعاجرابجيءاهقفلاونوملكتملابتكامقوفنارقلانا
لتقةيآيفدولخلابديعولاكالاانهدولخلابديعولااموسانلامالكقفاويلهنمءيشليوان
ةيالايزارلالعجنابيرغلانمولالحتسالاةداراىلعظفللايفةهبشكانهسيلودمعلا

نمريخوةرعاشألاهباحصألًاراصتنارانلايفةريبكلابكترمدولخبنيلئاقلاىلعةححانه
مصعيًاناميايمسياملكاملوقنفنحناماثكملالوطبدولحلامهضعبليواتليوأتلااذه
اشنيذلانيدلابيناميالاميلستلاودعيالنامیانانامیانامیالارانلايفدولحلانمهبحاص

ةرابعوهنامياوهيلعمهاميفمهتضراعممدعيولوهلهاةاراجموهيلابسنواءرملاهيف
سفنلايفةرثومناهربلابلقعلايفةنكمتمنامیالابنيقيىلعنیدلابةحيحصةفرعمنع

ًاعضاخاهبحاصنوكيثيحبلامعألايفحراوجللةفرعملاةدارالاىلعةمكاحناعذالاىضتقمب

ابرلاسيلوناينواةلاهجةيلغنمناسنألاهنعولخيالامالالاحلکيفاهناطلسل

ةوهشةروثوةدحلاكشيطلاوةلاهجلاةفخاهيلعسفنلابلغتواىسنتيتلايصاعملانم
هبحاصمصعييذلاناميالاوهاذهفةرظنلاوةييغلاكنايسنلاةرمغيفاهنماهبحاصعقيوا
شحاوفلاومثالارئابكىلعمادقإلاعمعمتجيالهنكلوهللاطخسيفدولخلانمهللانذاب

لوألاناميالااماو.حئاصنلاومكحلانمهيفاموهللانيدىلعةذللاولاملابحلًاراثياًادمع

هنكلولاوقألاوروصلاىلارظنيالىلاعتهنألىلاعتهللادنعهلةميقالفطقفيروصوهف

باتكيفهانررقيذلااذهىلعدهاوشلاوثيدحلايفدروامكلامعالاوبولقلاىلارظني

ىتحةنسلاعابتانوعدينممريثكهلهجناوحلاصلافلسلابهذموهوادجةريثكهللا

لمعيملناونيدلابفارتعالاىلعةداعسلارادمناىلعءانبنيدلامدهىلعسانلااوأرج

امکمرحامرئابکنماهنأبفارتعالاعمتاقبوملاباکترابنوحجبتيسانلاراصىتحهب

مارحهنابفرتعاملسميننکلوابرلالكاينناركنأاليتنالاقهناانئاربكضعبنعانغلب

=نوكينأبىضريهنأبوديعولااذهلهأنمهنأبفارتعالالوقلااذهبهمزليهناهتافدقو
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.مالسالانعتجرخةفئاطىلااذهبسنو

موزلملابفرتعيلهف.ىرخاةيايفيتايسامكسانللوهسفنلًاملاظوهلوسرلوهللًابراحم=
نموهانالذخلانمهللابذوعنضعببرفكيوباتكلاضعببنمّؤيفصوصنملاديعولاركنيمأ
دولخبنيلئاقلابهذمناةقيقحلابلطنملكلحضتيريغصنملانيليلجلانيمامالانيذهمالك

ةينارقلاصوصتلاعمضراعتيهفالخبلوقلاناوحلاصلافلسلابهذموهرانلايفرئابكلالهأ
الذاةميركلاتايالايفرانلانمجورخلابنيلئاقللقلعتمالهناكرديفصنملاوةعطاقلا

اهبنوقلعتييتلاتاياورلااماهيلعةنيبلاةلالدلانعالضفجورخلاىلعنارقلايفةراشا

فعضتالوةرثكاهنعلقتالثيداحابةضراعم باتكلالولدملاهتفلاخمعم يهف

:اهنمةلثماميركلاءىراقلاىلاوةوقاهنع

لاقهنامَعيبنلانعامهنعهللايضررمعنبانعيئاسنلاومكاحلاورازبلادمحاىور١

نمدمةنجلامهيلعهللامرحدقةثالث»ةياوريفو«رمخنمدمالوقاعةنجلالخديال»

.«هلهأيفءوسلارقييذلاوهوثويدلاوهيدلاولقاعلاورمخلا

.«ةرخألايفاهمرحيايندلايفرمخلابرشنم٠هلوقيعهللالوسرنعناخيشلاىور١
هحصنباهطحيملمثةيعرهللاهاعرتسانم»لاقهنأدلعهللالوسرنعيراخبلاىور_۳

yıةنحلاهيلعهللامرح.

نعمهنعهللايضركلامنبسنانعديزنبرباجنعةديبعيبأنععيبرلامامالاىور_٤
«رانلاهلبجوأوةنجلاهيلعهللامرحهنيميبملسمقحعطتقانم»لاقهنأيعهللالوسر

ًابیضقناکناو٠يَهللالوسرلاقفهللالوسرايًاريسيًاليلقًائيشناكناولجرلاقف
ثيدحنمنورخاويئاسنلاوملسموًاطوملايفكلاممامالاًاضيأهاورثيدحلاو«كارانم

١ِ.هنعهللايضرةمامايبأ

لتقنمهعهللالوسرلاقهنعهللايضرةريرهيبأقيرطنعامهريغوناخيشلاىور٥
لتقنموادباهيفًادلاخمنهجرانيفهنطبيفاهبًاجوتيهدييفهتديدحفةديدحبهسفن

لتقفلبجنملزننموديااهيفادلاخمنهجرانيفهاسحتيهدييفهمسفمسبهسفن
۽ادبأاهيفًادلخمادلاخمنهجرانيفلزنيوهفهسفن

طايسمهعمموقامهرأملرانلالهأنمنافنص٠لاقهناعهللالوسرنعملسمیور٦
ةمنسأكنهسؤرتاليممتالئامتايراعتايساكءاسنوسانلااهبنوبرضيرقبلابانذاک

«اذكواذكةريسمنمدجويلاهحيرناواهحيرندجيالوةنجلانلخديالةلئاملاتخبلا

لدتىصحتنأنمرثكارئابكلايبكترملرانلايفدولخلاىلعةلادلاتاياورلانافةلمجلابو
اهلصحمواهحيرمشمدعوةنجلانامرحبهنعةراثربعتوظفللاحيرصبدولخلاىلعةرات

زيزعلاباتكلابدضتعاامبكسمتنناانبسحفةضراعتمدولخلايفتاياورلاتناكاذاودحاو
.¢يتفملاةحامس٠.قيفوتلايلوىلاعتوهودصقلاءاروهَللاوهعمضراعتامعتکسنو
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باذعلاامنإواعطقنيبذعمريغرئابكلالهأنإ:(ثلاثلابهذملا)
.نيرسفملاضعبو”لتاقمىلااذهبسنوةصاخكرشلالهال

دحاولكلهألوخددعبناتينافرانلاوةنجلانا:(عبارلابهذملا)

.ناوفصنب“مهجىلالوقلااذهبسنواهيفامهنم

لهأنأةلزتعملاوةماقتسالالهأبهذموهو:(سماخلابهذملا)
رانلايفنودلخمنيقسافوانيکرشماوناکهللايصاعمنمرئابكلا
نولوقيةماقتسالالهأنكلءامئادةنجلايفنودلخمةعاطلالهاوامئاد

كلذبوجوبنولوقيةلزتعملاوءهلضفبباوثلاوهللالدعببيذعتلانإ

حيبقتلاونيسحتلايفدسافلامهلصأىلعءانبكلذنعىلاعتهيلع
بهذمنايبيفنالاعرشننحناهفهنعباوجلامدقتدقو‹نييلقعلا

بهاذملاكلتلهأنمكلذيفمهفلاخنممكحنايبوةماقتسالالهأ

.اهلک

هلصا«نيرسفملامالعأنمنسحلاوبايخلبلايالولابيدزألاريشبنبناميلسنبلتاقموه(١)
.ثيدحلاكورتمناكقرصبلابيفوتواهبثدحفدادغبلخدوءةرصبلاىلالقتناخلبنم

خسانلاو«نارقلاهباشتموةيردقلاىلعدرلاوىريسفتلارداونهو«ريبكلاريسفتلا»هبتكنم

لادتعالانازيمو١٠ةيرهزألاو١۰٠:۹٩۲۷۹بیذهتو۲۲نايعألاتایفوعجار

.۱۳:١٦۱دادغبخیراتو۲

:يبهذلالاقةيمهجلاسأربسارينبيلاومنمزرحموبأيدنقرمسلاناوفصنبمهجوه(۲)

ركسعيفيضقيناكءاميظعارشعرزدقونيعباتلاراغصنامزيفكلهعدبملالاضلا

هءاقبتسامهجبلطفرايسنبرصنىلعضبقفناسارخءارمأىلعجراخلاجيرسنبثراحلا
.ه۲ماعلتقفهلتقبرمأوتمقاممرثكاةيناميلاعمانيلعموقتال:رصنلاقف

ء۲:٩٤٠۳يزيرقملاططخو٢:١٤٠نازيملاناسلو١:۱۹۷لادتعالانازيمعجار

٢٢۳.



دلخيبتيملوىصعنمور
(دهشناذهبامئادراللايف

ءةماقتسالالهأبهذمنايباذهخلا(بتيملوىصعنموهلوق)

يفدلخموهفاهيلعتامىتحاهنمبتيملوةريبكبىصعنميأ
نمو»ىیلاعتهلوقيفامکهبانایاهللارابخالكلذبدهشنامئادرانلا

نابضرتعاو"اًديأاهيفنيدلاخمنهجراتهلنافهلوسروهللاصعي

ماعظفللانأب:بيجاوءديحوتلايفهلوسروهللاىصعنمدارملا

هتیلطخهبتطاحاوةليسبسكنملبدیلاعتهوقوصصخمالو
."نودلاخاهيفمهرانلاباحصاكعلوأف

نمهتئيطخهبتطاحأةريبكلابحاصنأملسنالانأب(ضرتعاو)

هتانسحطبحأهناب(باجيو)اهايإملظيالتانسحهلنال«بناجلك

نمهللالبقتيامناربخادقهنالءائيشملظيملفةريبكلاىلعهرارصاب

نمائيشلبقتيملفقتمبسيلةريبكلابحاصنأكشالونيقتملا
.هيلعتاماذاهلبقالوقريبكلاىلعهرارصاعمهتانسح

انمۇملتقيالوهناميإىلعانمؤملتقفنمدارملاناب(ضرتعاو)٠«اهيف
.كرشمالإهناميإىلع

مكحالوأركذهنالليلعتلااذهيفنيةيالاهذهقايسنأ(باجيو)
الكيفهيلعموكحملاوءادمعهلتاقمکحرکذمٹاطخنمؤملالتاق

.۲۳مقرةيأنجلاةروس(١)
.۸۱مقرةيأةرقبلاةروس(۲)
.۳٩مقرةيأءاسنلاةروس(۳)



اوناکولف٠نیبئاغباهنعمهامونيدلاموياهنولصيميحج

.هريغوكرشلللماشروجفلاواهنعاوبيغينأمزلاهنمنوجرخي

يفامكروجفلايفنولماكلاانهراجفلابدارملانأب(ضرتعاو)
9ةرجفلاةرفكلامهكعلوا۱

بسحما»یلاعت(هلوقو)لیلدريغنمرهاظلافالخهنأب(باجیو)

Gbنومكحيامِءاسمهتاممومهایحم

.نيهجوبهيلع(ضرتعاو)

.نوكرشملامهتائيسلايحرتجمبدارملانأ:(امهدحا)

.ظفللامومععمببسلاصوصخبةربعالهنا:(باجيو)

نينمؤمللمهتاواسميفنىلعالاليلدةيالايفسيلهنا:(امهيناثو)
ملامكسبلجرخاوبذعنمنإلوقننحنوتامملاوايحملايف

نمةنجلاخدنمفاقلطمةيفنمامهنيبةيوستلانأب:(باجيو)

نوعديالنيذلاو»(هلوقو)اونمانيذلاكذعمويناكتائيسلاىبستكم

نونزيالوقحلابالاهللامرحيتلاسفنلانولتقيالورخااهلاهللاعم
هيفدلخيوةمايقلامويباذعلاهلفعاضياماثاقليكلذلعفينمو

مرحملاسفنلالتقفنابحيرصتلاةيالاهدهيفف)0باتنماااناهم

 

.١٤٠مقرةيأراطفنالاةروس(١)
.٤٩مقرةيأسبعةروس(۲)

.٠۲مقرةيأةيثاجلاةروس(۳)

.۸٦مقرةيأناقرفلاةروس(٤)

٥\



عموعدينمنأامكء؛كلذكانزلاوكيلختلابجويقحريغباهلتق

.نيهجوبهيلع(ضرتعيو)دلخيرخااهلاهللا

.دلخيانزلاولتقلاوكرشلالعفنماهرهاظفكلذ

ىلاعتللابكرشلانأبمهعممتناوةمالاتعمجأدقهنأب:(باجيو)
هنالعامجالاكلذلطبياذهمكضارتعاوءرانلايفديلختللبجوم

يفانزلاولتقلاركذةدئافامفينزيولتقيملولودلخمكرشملانأ

هبحاصدرفناولكرشلانأامك؟..ديلختلامكحامهيلعينبيلالاةيالا

هلعافدلخامهنمدحاولكدرفناولفانزلاومرحملالتقلاكلذكدلخم

ديلختلاىلعةيآلايفمكلليلدال:(امهيناثو)باتنإالارانلايف

.ديبأتريغنمثكملالوطىلعديلختلاقلطينأزوجيالملفيدبالا

ديلختلااذهفاضيأوليلدريغبرهاظلافالخلااذهنأب(باجيو)

يدبأريغاضيأهديلختنوكينأمزليفاضياكرشملللماشروكذملا
نانايقيقحلااهاينعماهبداريولمعتستةدحاولاةظفللانإ(لاقيال)

واءكرتشمريغتناكنايزاجملاويقيقحلاوأءاكرتشمتناك

؛كرشملاقحيفيدبالادولخلاىلعانهدولخلالمحتنايزاجملا

زاوجملسنال(لوقنانال)ينازلاولتاقلاقحيفثكملالوطىلعو
تكحاولاحيفاعمامهتداراعمنيروكذملااهيينعميفةملكلالامعتسا

انبطاخىلاعتبرلاويوغلبسيلزاوجلاكلذنإانلقلكلذانملسولو

جاتحمزاجماهيينعميفاهلامعتسانإانلقليوغلهناانملسولوانتغلب
.ةنيرقالوةنيرقىلا

صعينمو»نيكرشملاقحيفىلاعتهلوقةنيرقلانا(ليقناف)
١۱



.0ادبأاهيفنيدلاخمنهجرانهلنافهلوسروهلا

نودكرشملاصختالفاقلطميصاعمللةماعةيالاهذهنا(انلق)
ذخأالاىلعهدعبوفلاخملاروهظلبقةمالاتعمتجادقو‹قسافلا

تغلبيتلاةيوبنلاثيداحالانماهدضعيامعمةينارقلاصوصتلاهذهب

تطاوتيذلاردقلافاهظفلرتاوتيملناوءرتاوتلاغلبماهقرطددعتيف

هسفنلتقنم»:ثيدحكءلوبقلاباهلكةمالااهتقلتدقورتاوتمهيلع
نمباهولواتنکلامهوحنوةنجلاحيردجيال١ثيدحوةديدحب

اذهوءاكرشمهللامرحامهلالحتسابنوكيفهلعفلالحتسمكلذلعف

نكيملاماهيفدئازواهصوصننعثيداحألاكلتلفراصليوأتلا
؟..قيضملااذهيفلوخدلاىلعمهلمحيذلااميرعشتيلواهنم

تايعطقلاضراعيالداحاربخوهامنارانلانمجورخلاربخناف

ةلاهجهلاجريفعقواميروتايداقتعالارومالايفملعلاهبتبثيالو

لوعينأنمالضفتاينظلايفهبلمعيالهيوارلوهجملاربخلاو
هللانا»ىلاعتهلوقبمهقلعتنالطبابيرقيتايسوتايعطقلايفهيلع

.۲۳مقرةيأنجلاةروس(۱)
۳٦۱۳سفنلالتاقيفءاجامباب۸۳زئاتجلاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا(۲)

=هنعهللايضركاحضلانبتباثنعةبالقيبانعدلاخانثدحعيرزنبديزيانثدح

نمو.لاقامكوهفادمعتمابذاكمالسالاريغةلمبفلحنم»:لاقُهْْلَي يبنلانع

يذمرتلاو١۷٠ناميالاباتكيفملسممامالاهاورو«منهجرانيفهببذعةديدحبهسفنلتق

دنسملايفلبنحنبدمحاو١٠تايدلايفيمرادلاو۸٦رئانجلايفيئاسنلاو۷بطلايف

.(يبلح)۲۷۸۸۸

١٦۱۳سفنلالتاقيفءاجامباب۸۳زئانجلاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا(۳)

هللايضر بدنجانثدح)نسحلانعمزاحنبريرجانٿدحلاهنمنبجاجحلاق
:لاقعسيبنلاىلعبدنجبذكينافاخناموانيسنامفدجسملااذهيفهنع

.ةنجلاهيلعتمرحهسفنبيدبعينردب:هللالاقفهسفنلتقفحارجلجربناک

٧٤\



دلخيهلوق) ءاشيملكلذنودامرفغيوهبكرشينأرفغيال

ربخدلخيةلمجواهلعاطقناالةماقااهيفميقييأ(امئادرانلايف

ءةيطرشاهناانلقناطرشلاباوجدلخيلعفوةلوصوماهناانلقنأنم

رثؤتملاذاوطرشلاةادأهيفرثْوتملايضامطرشلالعفنوكلعفرو

ءازجلالعفيفرثؤتالناىلوافاهنمبيرقوهيذلاطرشلالعفيف
ءافلاعمفوذحمإدتبملربخهناىلاموقبهذوءاهنعديعبوهيذلا

اذهوفوذحمءازجلانأىلانورخابهذو.دلخيوهفهريدقتةطبارلا

:رعاشلالوقيفليقامدحىلعهليلد

ةبغسممويليلخهاتأنإو
مرحالويلامبئاغاللوقي

نملكلديلختلامكحلومشفنصملامالكيفنإ(لاقيال)

زيزعلاباتكلاو«ةريغصلالعافهتحتلخديفءاهنمبتيملوةيصعملعف
(لوقنانال)اهصختةبوتريغنمرئابكلابانتجابرفغتاهنابحرصم
هليتايسهنالةصاخةريبكلالعافىلعلومحمفنصملامالكنا
:هصنامرئابكلاورئاغصلابابيف

ارغصابنذبكارللمكحلاو
اربکتسمیرییتحهمالسا

(دهشناذهبهلوق)لاكشالامفدنيفانهاملاديقتيبلااذهلعجاف

.١۱۱ء4۸مقرةيأءاسنلاةروس(4)

۸٤۱



اقرفنمةمعنبرفاكور
(اقسفدقنموكرشيذنيبام

اشنقرفلاودولخلاىدلينعا)
(اشفوباذعلالزاتمىدل

باذعلاىفننممكحنايباذهخلا(اقرفنمةمعنبرفاكوهلوق)
كرشملانيبقرفنمياءتيلختلاهنعىفننممكحواقلطمقسافلانع

وهفرخأاالانودامهدحادلخي:لاقنابرانلاىفدولخلاىفقسافلاو

لخديوءةلزتعملادنعقسفلامسابصوصخملاوهوةمعنرفكرفاك
ةنجلالخديلببذعيالةريبكلابحاصنإلاقنممكحهتحت

ىتاناهنأملعنمنافىلاعتهللاةيصعمبءارغاهيفوىادعسلاعم
‹؛يعرشلامكحللليطعتاضيأهيفواهنايتايفعراسبذعيالةريبكلا

وهنيافمرحمبسيلهلعفىلعبقاعيالامنافةريبكلاميرحتوهو
اليبسءاسواتقموةشحافناكهناانزلااوبرقتالو١ىلاعتهلوقنم

ارانمهنوطبيفنولكايامنإاملظىماتيلالاومأنولكاينيذلانإ
اهلاثمأوةيالاادمعتمانمۇملتقينمو»:هلوقو اريعسنولصيسو

نمفلاخامعمهکرشبمکحنملوةمعنرفاكاذهنإانلقامناو

الىظلتارانمكترذناف»ىلاعتهلوقوحنباهلواتيهنالصوصتلاكلت
ىلاعتبرلارصقدقفلاق“%ىلوتوبذكيذلاىقشألاالإاهالصي

.بذكيملقسافلاوىلوتوبذكنمىلعرانلا

ىلعاهرصقامناهنافيقيقحاليفاضارصقلااذهنا:(هباوجو)

١٠مقرةيأءاسنلاةروس(١)
۳٩مقرةياءاسنلاةروس(۲)
.١٠س١٤٠مقرةيأليللاةروس(۳)

۹١۱



قدصموبذكمىلااهلوزنمويسانلاماسقناىلارظنلابىلوتوبذكنم

.بيذكتلايفبيهرتلاوقيدصتلايفبيغرتلاديفيل

وهوءيقشلاىلعوهامنإرانلاءالصارصقنإرخا(باوجو)

هلوانتيملهلفصووهفيقشلادعباموقسافلاوكرشملللماشمسا

موهفمنأتفرعدقوءةفصلاموهفمليبسىلعهنممهفذنكلرصقلا

تبثبنأنمالضفهبلمعلابوجويففلتخانطليلدةفصل

.يداقتعالاملعلاهب

بابلوهامنارصقلافباوبأرانلانإرهاطيبالرخا(باوجو)

انعطقتالامتحالاهذهتتبثاذاورخابابيفمهييذعتيفانيالفاهنم

انإ»(ىلاعتهلوقو)هفالخبعطاقلاتوبثلاهرهاظريغةيالابدارملانأ

سيل(هباوجو) ىلوتوبذكنمىلعباذعلانأانيلايحوأدق
هناهنعرابخااهيفامناويلوتملابذكملاىلعباذعلارصقةيالايف

باطحخيفهنافكلذماقملاءاضتقالةيالايفرکذلابصخوبذعم

ةريبكلعفوأبذكنمىلعباذعلانإلاقولفهللاهنعلنوعرف
اهدوقويتلارانلااوقتاف»(ىلاعتهلوقو)ماقملابسانيملقيدصتلاعم

صخيهنالاهبهلالدتساحصو0نيرفاكللتدعأةراجحلاوسانلا

رفاكقسافلانافهبهصيصختملسنال(هباوجو)كرشملابرفاكلامسا

صاصتخاانملسولو.هلحميفهللاءاشناهنايبيتايسامكةمعنرفك
اهلبقيتلاباوجكاهباوجنإانلقلكرشملابرفاكلامسا

نولوقيمهنافبذعناودلخمريغةريبكلابحاصنأب(نولئاقلاامأ)

ءاشناوبيذعتالبهنعافعوهلرفغءاشناهللاةئيشميفوه

۸٤مقرةيأهطةروس(١)

ًالدب(اوقتاو)لاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيآلاهذهتءاجدقو٢٤۲مقرةياةرقبلاةروس(۲)

.(اوقتاف)نم
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ءاشامىلاواهلمعردقبهرانيفهبذعِءاشناوِءاشنمهيفمفش

(اهنم)تاياكلذيفنولواتيواهنمهجورخبنوعطقيمثءةدملانمهللا

وهوبقحعمجباقحالاو©اباقحااهيفنيثبال»ىلاعتهلوق

.تارمرشعنونامثلانوكتفةرشعةلقلاعمجرثكأوةنسنونامث

اوناكمهنإ»ىلاعتهلوقلةصاخنيكرشملايفةيالانأ(هباوجو)
لهاديلختمدعمكمزلیف۷اباذکانتاياباوبذكواباسحنوجريال

ىلعباقحألالمحبجوفهدريباتكلاوهبنولوقتالمتنأوكرشلا
ةرذلاقثملمعينمف»هلوق(اهنمو)ةيهانتمريغةدميأقياغلامدع

ىلعةلادةيالاف(اولاق)“%هريارشةرذلاقثملمعينموهرياريخ

.هارارشلمعنموهاراريخلمعنمنأ

ءازجلاالمهلمعبملعلاالادفتملاهرهاظىلعاهومتلمحنإ:(انلق)

ةرسحنوكيللبهبعفتنيلالهلمعرفاكلايريلجوزعهللافهيلع
نمنيجراخبمهامومهيلعتارسحمهلامعأهللامهيريكلذكهيلع
كرشملالوخدبجولامعالاءازجةيؤرىلعاهومتلمحناورانلا

لدرخاليلدبجرخكرشملانإ(ليقناف)هبنولوقتالمتنأومهيف
ريغهلمعنأىلعليلدلالدقسافلاكلذكو(انلق)هلمعطابحاىلع
ىلعةيالايفةيؤرلالمحبجوفنيقتملانمهللالبقتيامنإلوبقم
.اهئازجدوجوىلعاللامعالابملعلا

.۲۳مقرةيآًأبلاةروس(١)
.۲۷مقرةيآابتلاةروس(۲)

.۷۸مقرةياةلزلزلاةروس(۳)

١٥۱



مالظبكبرامو»ىلاعتهلوقعم0اهلثمالاىزجيالفةئيسلاب

.(مکنملماعلمععيضاال١%ديبعلل

نم»ىلاعتهلوقلنمّرملاةنسحيهةفعاضملاةنسحلانأ(هباوجو)

كشالو نونماذئمويعزفنممهواهنمريخهلفةنسحلابِءاج

هتانسحلبقتملنمونمؤملاالامويلاكلذعزفنمنمایالهنا
عيضيملوهللاهملظيملفهلمعلعيضملاوهسفنلملاظلاوهفهقسفل
نودامرفغيوهبكرشينأرفغيالهللانا»١ىلاعتهلوق(اهنمو)هلمع

ىلعاوفرسأنيذلايدابعايلق»ىلاعتهلوقعم“6ءاشينملكلذ
“6اعيمجبونذلارفغيهللاناهللاةمحرنماوطنقتالمهسفنأ

جرخامثةروفغمبونذلاعيمجناىلعليلدةيالاهذهيفف(اولاق)
كرشلاادعامىقبفهبكرشينارفغيالهلوقبكرشلااهعيمجنم

.ءاشينملكلذنودامرفغيوهلوقلةئيشملايفرئابكلانم

ىلعكرشلاجرخافاهلكبونذلانارفغةيناثلاةيالايفنا:(انلق)

ةريبكلابحاصفروفغمكرشلاادعامنإاولوقتنأبجوفمكمعز

دقهنافءاشينملهلوق.مكعفنيالومكبهذمضقتنيفاعطقهلروفغم

نيقفانملابذعيو١ىلاعتلاقدقفاهتوبثبمتعطقءايشاةئيشملابقلع

ىفخانمبقفانملامسانوصختمتناو*مهيلعبوتيواءاشنِ
ىلاعتلاقورانلايفمهديلختومهبيذعتبمتمزجومالسالارهظأوكرشلا

.١١٦۱مقرةيماعنألاةروس(١)

.٤٦٤مقرةيآتلصفةروس(۲)
.١۹٠مقرةيأنارمعلاةروس(۳)
.٤۸مقرةيأصصقلاةروس(4)

.4۸مقرةيأءاسنلاةروس(5)
.۳٥مقرةيأرمزلاةروس(1)
.٢۲مقرةيابازحألاةروس(۷)

31



مكبونذبمكبذعيملفلقهؤابحأوهللاءانبأنحنىراصنلاودوهيلاتلاقو»

دقو٩ءاشينمبذعيوِءاشينملرفغيقلخنممرشبمتنالب
مهبيذعتنوقلعتالمكلابامفمهديلختوىراصنلاودوهيلابيذعتبمتعطق

كرشينأرفغيالهللانإهلوقبانربخاهللانا(ليقناف)ةئيشملاىلع
.ةئيشملايفمهادعنميقبفمهلرفغيالنيكرشملانأهب

ىراصتلاودوهيلاعيمجلمشيالفيوغللاكرشلابمتدرأنإ:(انلق)
.حالطصأالاىلعالبرعلاةغلىلعلزننارقلاوةغلدحوملامهنمنإف

وأكرشانملكلعرشلاهعضوكرشلامسانا(متلقناو)يناثلا
دوهيلاجرخفعضولااذهىلعةيالاوءاباتكركنأوأالوسربذك
.جرخنمعمنيكرشملانمىراصنلاو

عطقلاىلعلدترختايابصخدققسافلااضيأكلذكو(انلق)

ءامهوحنوادمعنمّؤملالتاقواملظميتيلالاملكايفامكهبيذعتب

جورخللرفغينأهللاءاشيذلاوهوبئاتلاوههلروفغملانارهظف
قسافلاوكرشملانإ(ليقناف)ىرخأةلدابرئابكلالهأوةلدابنيكرشملا
؟..ءاشينملكلذنودامرفغيوهلوقةدئافامفاضياةبوتلابامهلروفغم

امنإوءهتبوتةلوبقمبئاتلكسيلنآىلعهيبنتلاهتدئاف:(انلق)

دوجوبنارفغلادعو(ليقناو)هلرفغيناءاشينمةبوتهللالبقي
.قحلاهدعونالاهلوبقبجوتدجوامهمفةبوتلا

بوجوبالهدنعةلوبقمحوصنلاةبوتلا.داوقحهدعونامعن(انلق)

هبذكلاحتسابانعطقولضفتاهبدعولاسفننافهنمليضفتبلبهيلع

طورشلاكلتىلعهفقوهلرفغيناءاشنمفطورشةلوبقملاةبوتللنكل
قالطالاةدئافامأوهومتمعزامالةئيشملابقيلعتلاةدئافهذهفاهبيفوف

.۱۸مقرهياةدئاملاةروس)۱(
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رختایايفةبوتلابروفغمهناعمةيآلايفكرشلانارفغيفنيف

رفنيىتحهنأشليوهتو«قسفلارئابكىلعكرشلاةريبكميظعتليهف
.هامحلوحموحيالفعماسلاهنع

نيدلاخرانلايففاوقشيذلاامأو»رانلالهأيفىلاعتهلوق(اهنمو)

ءانثتسالاف:اولاق©كبرءاشامالاضرالاوتاومسلاتماداماهيف

(بيجأ)؟..هانعمامفالاويدبأريغدولخلانأىلعليلدةيآلايف

ةدملانوكتنأحصيهنافاهنمجورخلاىلعءانثتسالايفةلالدالهنأب

امكءاهيفمهلوخدتقوىلامهحاورأجورخنيباميهةانثتسملا
نأحصيفءاذكاهيفعنصنةدمالاديزعماهلكادغدعقنلوقن
دعوأهللانأكلذوديزعمدوعقلالبقةانثتسملاةدملاكلتنوكت
ترضحدقفتامنمنوةرخألارادلايفرانلايفدولخلابءايقشألا

قدمةرخالاوايندلانيبسيلهنأبلوقلاىلعءانبهتمايقتماقوهترخا
تقولءانثتسالانوكينألمتحيولوخدلالبقامتقوءانثتساحصف
لخدااذارانلايفداووهوريرهمزلاكرانلاريغبمهبيذعتهيفهللاةدارا

مهباذععيونتهيفمهلاخداةدئافوءرانلاىلاهنمثاغتسايقشلاهيف

اهتمنوجرخمواهنمءزجواهيفدراوهناىلارظنلاباهيفنودلاخمهف
ءانثتسالاناليقولفاضيأوءاهباذععونفلاخيهباذععونناىلارظنلاب

مسانافكرشملاوقسافلاديلختمدعمزللاهنممهجورخىلعلاد
اذهفاضياوءاعيمجمهدولخىلعدراوءانثتسالاومهللماشيقشلا

يفمهديلختمدعاضيامكزليفءادعسلاديلختيفءاجهنيعبءانثتسالا

.ةنجلا

.۱۰۷مقرةيآدوهةروس(١)
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يا٠ذوذجمريغءاطع»:ةنجلالهأقحيفلاقهنإ:(لاقيال)

مهبييذعتعاطقنامدعىلعلديامءايقشالاةيايفركذيملوعوطقمريغ

يفانمالكنا(لوقنانال)مهنودةنجلالهاديلختىلعكلذلديف

الهنامكلانيبفرانلالهأجورخىلعهبمتللدتسامكنالءانثتسالا

ثيحءادعسلاةياضقانتمزللقلعتهبمكلناكولفهبمكلقلعت
لادذوذجمريغءاطع:هلوقومهجورخىلعالاداهيءانثتسالاناك

.هانلقاماولوقتواكلذريغىلع

احلاصالمعاوطلخمهبونذباوفرتعانورخاو»ىلاعتهلوق(اهنمو)
.مهيلعبوتيناهللایسعائيسرخا

.اعامجابجاوهللانمىسعف(اولاق)

نوبئاتلامهنوفرتعملاومهيلعبوتينأبنيفرتعملادعوهناب(بيجاو)
«نيبئاتاوناکمهتئيسباوفرتعامثايسمثاحلاصالمعاولعفنامهنإف

اهنماوبوتيملمهنأانردقولفنيفرتعمباوسيلفاهنعاوعجريملنإاف
ىسعنالمهلنارفغلاباوعطقتنامزللهيلعمتناامىلعمكانيراجو

ةئيشملايفمهنأنومعزتمتنأوكشلاهنمردصيالذابجاوهللانم

يهامكءاجرللةيألايفىسعنإ(ليقناو)نارفغلامهلنوجرتو
هملععممهتغلىلعسانلابطاخىلاعتبرلانإوةغللالصأيف
.ةتكنلمهيلعرمالامهيأومهرمأهيلالويامب

تناكىتمهنإفاضيأاهبمكلقلعتالفىنعملااذهىلعو:(انلق)

ءاجرلاكلذنإلوقنفاوجرلباودعويملمهناانملعءاجرللىسع
رفاکيا(اقسفدقنموكرشيذنيبامهلوق)اوباتاذاامبقلعم

تماداماهيفنيدلاخةنجلايففاودعسنيذلاامأو)ةيآلاردصو١٠٠مقرةيآدوهةروس(١)

.(ذوذجمريغءاطعكبرءاشامالإضرالاوتاومسلا

.١٠٠مقرةيأةبوتلاةروس(۲)
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ةدئازامف«قسفنموكرشبحاصيأكرشيذنيبقرفنمةمعنب
امواادعاصفنينثاىلاهتفاضابالاهانعمنيبتيالمهبمفرظنيبو

يفروهشملاو٠«كلذنيبناوع»ىلاعتهلوقككلذماقمموقي

نيبلاملاوحنءقلطملاعمجللاهنالواولابنوكينأاهدعبفطعلا
نيب١:سيقلاءىرمالوقبالدتسمءافلابمهضعبزاجأوورمعوديز

ةلزنملوهفىتشعضاوملمسالوخدلانأببيجاو«لموحفلوخدلا
یدلينعاهلوق)حابصمه.اىنعملامتياهبوموقلانيبلاملاكلوق

يفقسافلاوكرشملانيبقرفنممكحلاكلذبدصقايأ(دولخلا
دولخلايفوكلذيفنوتوافتممهنافباذعلالزانميفالدولخلا

.بيجاعأدولخلايفمهنيبنيقرفمللونوكرتشم
ةعاسبلوخدلادعبنوتوميرانلااولخداذاةاصعلانإاولاقنا(اهنم)

مهنإ:مهضعبلاقفتوملاكلذةيفيكيفاوفلتخامثاهرادقمهللاملع

راتخاواهنماوجرخيىتحالصاءيشبنوسحيالوباذعلاملانودقفي

لوقيهنالاقيهامانلنيبيكبرانلغدااولاق۾:لوقتةيالاو6۸مقرةياةرقبلاةروس(١)

.«نورەۇتاماولعفافكلذنيبناوعركبالوضرافالةرقباهنا

ىلعبرعلاءارعشرهشأرارملالکاينبنميدنكلاثراحلانبرجحنبسيقلاؤرماوه(۲)

ناكو.همسايفنوخرؤملافلتخاهىق١۳٠وحندجنبهدلوملصألاياميقالطالا

مالغوهوهلاقفرعشلالهلهملاهنقلفنعاشلالهلهملاتخأهمأو«نافطغودسأكلمهوبأ

هدعبأفهتنيملفهتريسنعهاهنفهابأكلذغلبفبرعلاكيلاعصرشاعيووهليوببشيلعجو

ءاهزماقافهرمعنمنيرشعلاوحنيفوهوهتريشعوهئابانطومتومرضحب«نوم٠ىلا

ىلاوهليووزغيوبرطيوبرشيبرعلاءايحايفهباحصأعملقنتيلعجمثنينسسمخ
محر:لاقفبارشللسلاجوهوسيقلاًأرماكلذغلبفصولتقوهيأىلعدسأوتبراثنا
.رماادغورمخمويلاادغركسالومويلاوحصالاريبكهمدينلمحواريغصينعيضيبهللا
يفوتاريڻکارعشكلذيفلاقوكساينبنمهيبألراثىتحلزيملفهدغنمضهنو

.هف۸۰ماع

رعشلايفةبيتقنباو۳:١٠٠ركاسعنبابيذهتو٩:۷۷بتكلارادطيناغألاعجار
.١:١١٠يدادغبلاةنازخو۳۱ءارعشلاو
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نممكدنعلهلق»مهحاورأقهزبايقيقحاتومنوتوميمهنانورخا
لوطيثيدحمهلو«؟..نوملعتالامهللاىلعنولوقتمااذهبناطلس

دانسالايداحاهنأىلعانههركذلةجاحالفهدربباتكلادهشيوهركذ

هيلعاولوعيناءالؤهلفيكفداقتعالاهبتبثيالهتحصريدقتىلعف

.٠؟..نورتفتهللاىلعمامكلنذأهللالق»انيقياملعهولعجيانيد

لزانمدنعتبثقسافلاوكرشملانيبقرفلايأ(اشنقرفلاوهلوق)
انههقلطادوجولانمعونوهوتدجتوثدحىنعمباشنوباذعلا

دوجومامهنيبقرفلادوجويفمالكلانأريدقتىلعدوجولاقلطمىلع
زوجتلاةدئافوقالطالاودييقتلاةقالعللسرمزاجموهفعراشلانع
ددجتملاةلزنمبناكهترثكلفاريثكدوجومقرفلاكلذنايبنأىلعهيبنتلا

نمفمويلاكلذثدحهناتننظرخاانايبتعمساذإكناكىتح

نوهأنإ»:لوقيناكهنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعيورامنايبلاكلذ

هغامدامهنمیلغیناترمجهیمدقصمخأىفلجراباذعرانلالها

مهنوهالهناواباذعهنمدشاادحانأىرياممقمقلابلجرملايلغيامك

نممهنموباذعلاءازجأعمهيبعكىلارانلايفوهنممهتمواباذع

.«رمتغادقنممهنموباذعلاِءازجأعمهيتبكرىلارانلايفوه

امهنميلغينالعنهيلعلجرلاباذعرانلالهأىندانا»ةياوريفو

نممهنمناورانلابهلهرافشاورمجهسارضأورمجهعماسمهغامد
هللادارااذاةلفغنبديوسلاقو«ريثكاميفليلقتابحکيلغي

.٩٥مقرةياسنويةروس(١)

ةيلهاجلايفباطخلانبرمعلاكيرشناكءرّمعميفعجلاةجسوعنبةلفغنبديوسوه(۲)
مثةيسداقلادهشوكعسيبنلاةافومويةنيدملالخدوملسأوءةيدابلايفشاعو

ديدشناکوجاجحلانمزيفاهبتاموءةفوكلانكسو؛نيفصبرحيفيلععمناك
=هفیسرمفسارىلعدسألابرضفكسلادسألانوحيصيةيسداقلامويسانلاعمسدعاسلا
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نمهرنىلعواتممهنلجرلللعجراثلالهوسكينأىلاعت

راننمقودنصيفقودتصلاكلذلعجيمثراتنملفقبلفتيم

هلوقكلذفرانلايفحرطيوأىقليمثلفقيمثرانامهنيبمرضيمث
سئياذاف٠للظمهتحتنمورانلانمللظمهقوفنم»یلاعت موقلاسئي

قيهشاهلوأريمحلاتاوصأمهتاوصأهبشتقيهشلاوريفزلاالاوهامف
نوكبيفرانلالهأىلعءاكبلالسري»لوقييعناكويفزاهرخاو

ةئيهكمههوجويفريصيىتحمدلانوكبيمثعومدلاعطقنتىتح
ةيفاعلایلاعتهللالاسن0ترجلنفسلاايفتلسرأولودودحخالا

.رشتناورهظيأ(اشفوهلوق)

.ه۸۱ماعةنس١۲٠نباوهوتامامامااهیقفناکو«هبنذةوكعنمجرخوهرهظراقفيف=

.١:۹۳ربعلايفيبهذلاو٢:١١٠ةباصالاو٢:١١٠ةباصالاشماهبباعيتسألاعجار

.٠نوقتافدابعايهدابعهبهللافوخيكلذهةيآلاةلمكتو١٠مقرةيارمزلاةروس(١)

نبهللادبعنبدمحمانثدح٢٤4۳۲رانلاةفصباب٢۳دهزلايفةجامنباهاورثيدحلا(۲)

هللالوسرلاقكلامنبسنانعشاقرلاديزينعشمعألانعديبعنبدمحمانثيمن
.فيعضوهوشاقرلانابانبديزيهدانسايف:دئاوزلايفهركذولك

۱\۸

 



ءيجيهنأبلاقنمكاذكر

(ججأتالبرانلاىلعتقو

لوقلالهأمكحنايباذه(خلاءيجيهنابلاقنمكاذكهلوق)
مكحكهلعجومهيذعتعطقنيمهقسافومهكرشماعيمجنارينلالهأنأب

كلذيفنولوأتيمهنالرانلانمنوجرخيرئابكلالهأنابنيلئاقلا

يدتطفلوفهتايراحلاحييحلدل

هللادبعنعوريجرجلارجشناهيفتبنيهنأاضيأاوورو0ينافك

اهيفسيلاهباوبأهيفقفصتمويرانلايلعنيتأيلصاعلانبورمعنب
اضيأاولواتو(اباقحاایفلوثبليامدعبكلذودحأ

مويامأواهيفداسفلاعبطنمهيضتقياملايندلارادلايفةروصحم
لالدتسالااذهوبرقىلادوعيفدانعالفقئاقحلاهلفشكتتفةمايقلا

.(ديزمنملهلوقتو)باب١قةروس٠٠ريسفتلاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(١)

سنانعةداتقنعةبعشانثدحءةرامعنبىمرحانثدحدوسألايبأنيهللادبعانثدح۸٨

.هركذو:لاقةع يبلانعهنعهللايضر
منهجللاقي)ظفلبنايفسوبهقفاويناکامرکاوسهعفرةریرهيبانعهدنسبًاضيأهاورو

(طقطق:لوقتفاهيلعهمدقىلاعتوكرابتبرلاعضيف؟...ديزمنمله:لوقتوتألتماله

0.90ةروسريسفتلايفيذمرتلاهاورو

بنكيناکءةكملهأنمكاسنلانميبياحصشيرقنم؛صاعلانبورمعنبهللادبعوه(۲)

بتکينأيفنلللوسرنذاتسافهيبألبقملسأوةينايرسلانسحيوءةيلهاجلايف

كيلعكدسجلنارليبنلاهللاقىتحةدابعلاريثكناكوهلنذافهنمعمسيام

برضيوتاوزغلاوبورحلادهشيناكو(اقحكيلعكينيعلناوءاقحكيلعكجوزلناوًاقح

.ه١٠ماعيفوتثيدح۷۰۰ثیدحلابتکيفهلنيفيسب

.١:٠۲۷ةوفصلاةفصو١ءايلوألاةيلحو۸۳۸٤تةباصالاعجار

.۷۸مقرةياصةروس(۳)
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يصاعملالهأبيذعتراكناىلالوؤيفالصأرانلاهلوخديفنيیرتامك

رصقالةياغىلاظفلنألليندلاراديفةنعللارصقةيالايفسيلو

.هلموهفمالفنعللاديباتةاضتقمو

يأطقطقاهلوقنالاضياامهبمهلقلعتالفناثيدحلا(امأو)

اهلهاناىلعلديامناومهباذععاطقناىلعلدياليبسحيبسح

“«دیزمنملهلوقتوتالتمالهمنهجللوقنموي»اهنوفكي

مهلباذعلاعيونتلريرهمزلاىلااوجرخامهنألمتحيفهتحصريدقت

.ةيلقعةلداباضيا(اولدتساو)

(باوجلا)اهئانفنمدبالفةيهانتمةينامسجلاةوقلانا:(لوالا)

باوجلالقعلاةيضقنعجورخةايحلاِءاقبعمقارحالاماود:(يناثلا)

قلخبةايحلاليلدبلوقتالوجازملالادتعاوةينبلاطرشىلعانباذه

برختالةوقيحلايفقلخيوأادبأامئاداهقلخيدقوىلاعتهلل

.رانلاهاوامناويحوهوردنمسلايفاهقلخامكرانلابهتينباهعم

ةرخالابيهتنتفاليلقاليلقةبرجتلابةبوطرلااهؤانفابجيرانلا:(ثلاثلا)

.ةايحلاىقبتالفءازجالاتتفتتواهمدعىلا

هللاءانفابوهلباندنعبجاوريغرانلابةبوطرلاءانف:(باوجلا)
مث)فرصتضعبعمدضعه.ااهلثماهلدبقلخيواهينفيوأىلاعت
حرصامكنوكرشممهنإلاقينأةقرفلاهذهمكحيف(يلرهظ
نمموكنممنهجنالمألرىلاعتهلوقلمالسالانعمهجورخبديسلا

۳مقرهياقةروس)ا(

١٦١1۱



ىتحيوقلاليوأتلابسيلاذهمهليوأتنألو٠نيعمجأمهنمكعبت
اليفسلفرمأوهامنإيلقعلامهلالدتساوكرشلامكحمهنععفري

كرشملارذعنمللماشاضيأمكحلااذهويمالسالامكحلاهلئاقلتبثي
ىلالوقلااذهبسنوتهتجيملاذإامفالخباطخافدهتجااذا

داروهفليلدهيلعلديملليصفتلااذهنال”يربنعلاوظحاجلا
امیفصاخهنال؛بيصمدهتجملكمهعفنيالوهلمداصموباتكلل

ىلعاهداضتوةيعظقلالوصأالاضراعتمزلالاوتاهتجالاهيفزوجي

بجومهناریدقتىلعءاملعبجويالداحالاربخنافاهمواقيالهنأ
لوقلااذهبابرأمزليوطقفنظلالبيعطقلاملعلابجويالفملعلل

اوسيلونيدهتجملامهنمنإفيعادمحملتاقنمضعباورذعينأ
نالثبعلسرلالاسنابمهمزلاذهاوملساذاونيدناعممهلك

.یرتامکنالطبلارهاظاذهوهلتاقوهيبنفلاخناوملاسوهفدهتجانم

رانلانأاومعزيأدقوتالبيأ(ججأتالبرانلاىلعتقوهلوق)
ىلعباذعالفاهيفدقوتالفاهبهليفطنيةدميأتقواهيلعيتاي

.كلانهدحا

.٥۸مقرةيآصةروس(١)

ةمئأريبكظحاجلابريهشلانامثعوبأيثيللاءالولابينانكلابوبحمنبرحبنبورمعوه(۲)
ه٢٠۲ماعةرصبلايفهتافووه۳١٠ماعهدلومةلزتعملانمةيظحاجلاةقرفلاسيئروبدالا

نساحملا)و(ءالخبلا)و(نييبتلاونايبلا)و(ناويحلا)؛ةريثكفيناصتهلهردصىلعباتکلاوتام

.ريثككلذريغو(لزهلاودجلا)و(دادضألاو
.٢٢۲ابلألاةهزنو١١:٢٠۲دادغبخيراتو١:٢۳۸تايفولاو:1بيرألاداشراعجار

:يربنعلاهللادبعوبأميمتنمربنعلاينبنمةمادقنبهللادبعنبراوسنبهللادبعنبراوسوه(۳)
ةفاصرلابءاضقلايلووتادغبنكسةرصبلالهأنمثيدحلاوهقفلابملعو؛قيقررعشهلضاق

.ه٢٢۲ماعدادغببيفوتو«هماوعارخاوأيفهرصبفكو

.٩:۰٠۲۱دادغبخیراتعجار



لخديلكلاقنماذكهور
لطميقشرديساهي

هينافدولخلارادلقينمور
(هينالعقساففاهلهاوأ

نممكحاذكهويأخلا(اهيفلخديلكلاقنماذكهوهلوق)

اومانيذلايجنيمثءاعمرانلانولخديءايقشالاوءادعسلانأمعز

ىلعناكاهدراوالامکنمناو»ىلاعتهلوقبنيلدتسم‹نيرفاكلارذيو

°“ًايثجاهيفنيملاظلارذنواوقتانيذلايجننمثايضقمامتحكبر
هلوقلثعبلايركنملباطخمكنمناوهلوقنالاهيفمهلليلدالو

ركذيالواايحجرخأفوسلتماماذإَأناسنالالوقيو»ىلاعت
نيطايشلاومهنرشحنلكبروفائيشكايملولبقنمهانقلخاناناسنالا

دشامهيأةعيشلكنمنعزتنلمثايثجمنهجلوحمهنرضحنلمث
مث."ايلصاهبىلوأمهنيڏلابملعانحنلمثايتعنمحرلاىلع
رشعماييأ«اهدراوالامكنمناو»تافتلالالیبسىلعلاق

ءيشلانمةاجنلاو*اوقتانيذلايجننمث»لاقمثثعبلايركنم

ملف٠ادوهانيجنانرمأءاجاملف»هيفعوقولا۴الانوكتال

.باذعلايفمهعمنيلخادهعمنمودوهنکي

نينمؤمللاماعدورولاةيآيفباطخلااولعجانباحصأنأ:(ملعاو)

نينمؤملاقحيفولوخدلابنيرفاكلاقحيفدورولااورسفونيرفاكلاو

.۷۲ےہ۷۱مقرةيآمیرمةروس(١)

.۷۰ س٦٦مقرةيآمیرمةروس  )۲(

.۷۱مقرةيآمیرمةروس(۳)

.«ايڻجاهيفنيملاظلارذنو»ةيألاةلمكتو.۲مقرةيامیرمةروس(4)

.٤ظیلغباذعنممهانيجنوانمةمحربهعماونمآنيذلاو٠ةيآلاةلمكتو.۸٠مقرةيادوهةروس)٥(

۱۲



اهيينعمىلعةملكلاقالطاهيلعمزليف«فارشالاب دورولاانلقنانييقيقحلااهيينعم

ةقيقحهنابانلقنايزاجملاو,شيلاوأفارشالاولوخدلانيبكرتشم
رفکبمهيلع(مكحامناو)كلذزاوجمهبهذمناصخلتفامهدحأيف

.باتكلاتايآألفلاخماذهمهليوأتنالةمعنلا

اهنعكعثلواىنسحلاانممهلتقبسنيذلانإ»ىلاعتهلوق(اهنمو)
.هوجونمهيلع(ضرتعيو)6اهسيسحنوعمسيالنودعبم

نيصوصخمسانيفيهفصوصخلااهبدارمةماعةيألانا:(اهدحأ)
ليلدبالاصيصختلاتبثيالوصصخملامدعلصالانابباجيو

.هبصصخيليلددورولاةيايفسيلو

دعبداعبالانوكينألمتحينودعبماهنعكعلوأهلوقنأ:(اهيناثو)
يقيقحريغداعبالانوكينأهيلعمزليهنأب(باجيو)اهيفلوخدلا
نإلوقنوأليلدبالاهتقيقحنعهبلودعلاحصيالويزاجملب
(اضيأو)ليلدبالاتقونودتقوبهدييقتحصيالوقلطمداعبالا

نيدعبماهنمنيبرقماونوکينامزلياهنعاودعبامثاهنماوبرقاوناكولف
.اهنع

لدتملواهسيسحنوعمسيالمهنىلعتلدةيالانا:(اهثلاثو)

اسحاهلنوعمسيالواهنولخديمهنألمتحيفاهيفلوخدلايفنىلع
.اهيفمهلوخدمدعمزلتسيفاهايإمهبرقمدعنعةيانكهنأب:(باجيو)

اوجرخينأدعباهسيسحنوعمسيالاونوكينألمتحي:(اهعبارو)
قلطمللدييقتهناب(باجيو)كلذلبقالواهيفمهلوخدتقوالاهتم
هلوقو ربكالاعزفلامهنزحيال»ىلاعتهلوق(اهنمو)ديقالب

.(نودلاخمهسفناتهتشااميفمهو)ةيألاةلىكتو١١۱۱۰۲مقرةيءايبنألاةروس(۱)

.(نودعوتمتنكيذلامكموياذهةكئالملامهاقلتتو)ةيألاةلمكتو\.۳مقرةيآءايبنألاةروس(۲)

۳٦۱



مهنزحالرانلانولخدياوناكولف«نونماذئمويعزفنممهو»
.نيهجونمهيلع(ضرتعيو)مويلاكلذعزفنماونمااملوكلذ

نمنوصوصخمسانكلذبنيفوصوملانألمتحيهنأ:(امهدحأ)

.صصخمالبصيصخت.هناب(باجيو)نينمّؤؤملا

ناناکمالفوخلاونزحلاراتمهلوخدمزلتسياالهنا(امهيناٹو)

هاظلافالحهلقيفنمألاقلوببذعمهنأیرینمنزحعفرناف

اهولخدولف«ريعسلايفقيرفوةنجلايفقیرف)یلاعتهلوقاهنمو

(ضرتعيو)ادحاواقيرفنونوكيمهنالميسقتلااذهنالطبمزلاعيمج
یوعدهناب(باجیو)رانلانممهجورخدعبميسقتلالحمنابهيلع

هيلاىدأاملءالُوهىلعناكامناةمعنلارفكمكحنا:(ملعاو)

نوحلصيالةمالاهذهنأمهضعبمعزامكنينمّوملابيذعتنممهبهذم

مهلوقمهبيضفيالفاهيلعاورمىتمالويهنيانوملعيالواملا
هلوقلوُژينألامتحالايعطقهيفاوفلاخيملمهنالقيسفتىلااذه

ىلااجاتحمناکناواهباذعنعيأ٠(نودعبماهنعكثلوأ۱:ىلاعت

.ايلد
ت

ىرقلامأرذنتلًايبرعنارقكيلإانيحوأكلذكو)ةيالاردصو۷مقرةياىروشلاةروس(۱)
.(هيفبيرالعمجلاموبرذنتواهلوحنمو

.١۱۰مترةيآءايبنألاةروس(۲)

.٩8۹مقرةيألمنلاةروس(۴)

٤٦١۱



دارملاولخديلکهلوقنميلیصفتلدب(لطبميقشوأدیعسهلوق)
يقشلابديعسلالباقامكلطبملابيقشلافصولباقيلقحميأديعس
اهلهأوأهينافدولخلارادلقينموهلوق)ءافتكاةقباطملاعمهب

لوخددعبناينفيرانلاوةنجلانأبلوقلالهأمكحنايباذه(خلا
نوقسافمهنأءالوهمكحفهدحوهللاىقبيفامهلهأينفيواهيفلكلهأ
مهلواتو0(ههجوالاكلاهِءيشلک»یلاعتهلوقوحنمهلواتل

ةغلابملابدبألامهلوأتوالثمليوطلاثكملابدولخلاتايآيفدولخلا
نالنوكرشممهناكلذدعب(يلرهظمث)الئمثكملالوطيف

لیواتبسيلمهليواتنالء؛كرشلامکحمهنععفرتالهذهمهتهبش

.عطاوقلاكلتهلاطباللبقي

ھاشهقسفنأینعمبةرهجقسافوهفيأ(هينالعقساففهلوق)

.دحأهيفكشيال

.۸۸مقرةيآصصقلاةروس(١)

٥٦۱



ليوأتلابناكاماذااذهر

(ليزنسلاىلعدرلايفكرشلاو
تباثهانركذيذلامكحلااذهيأ(ليوأتلابناكاماذااذههلوق)

ةنسلاوباتكللليواتنعاعشانمهلوقناكاذابهاذملاهذهلهأىلع
امكءكرشلامهمكحفةرتاوتملاةنسللوأهلدرنعاغشانناكاذإامأ

اضياهنمعونلوسرلابيذكتوكرشلانمعونباتكلادرنايتأيس
فوذحمدرلالوعفموليزنتلاىلعدرلاببسبيأ(درلايفكرشلاوهلوق)
.همکحليزنتلاىلعدرلايفيأ

٦۱۹



(ردقلاوءاضقلايف)

ضاخنممكحوامهيفضوخلامكحيفوامهبناميالايفيأ



ردقلاواضيأنمؤناضقلابو)
(رظنلاهيفانقارغازجيملو

ناعذالاهجوىلعقدصنيأ(ردقلاواضيأنمۇؤناضقلابوهلوق)

مويلاوةكئالملاوبتكلاولسرلابانقدصامكردقلاوءاضقلابميلستلاو

غلبتنلودجتنلكناتماصلانبةدابعلكةعهلوقبالمعرخآلا
:لاق»‹ىلاعتهللانمهنآهرشوهريخردقلابنموتیتحناميالاةقيقح

امنأملعت:لاق؟..هرشوردقلاريخملعأنأيلفيكولوسراياي
ىلعتمنافكبيصيلنكيملكاطخااموكئطخيلنكيملكباصا

نمۇتنُأ»:نامالانعلكسدقويعهلوقبورانلاتلخدكلذريغ

هريخردقلابنمؤتنأورخألامويلاوهئاقلوهبتكوهتكئالموهللاب

؛عرولابنيفوصوملانميباحصديلولاوبأيجرزخلايراصنألاسيقنبتماصلانبةدابعووه(۱)

يلونملوأوهوءرصمحتفرضحمثدهاشملارئاسواردبوءابقنلادحأناكوتملاديش
.ه٢۳ماعةلمرلابتامونيطسلفبءاضقل

.ةباحصلاتاداسنمناكواهنمةتسىلعملسمويراخبلاقفتاًاثيدح١۸١ىور

بيذهتو4۸8۸٤ةباصالاو٥:١١٠بيذهتلابيذهتو١:٩۸ةرضاحملانسحعجار

.۷:٦۲۰رکاسعنبا

نعمامتنبنارقانٿيباينثدح۱۸۹:ددنسملايفلبتحنبدمحامامألاهاورثيدحلا(۲)

هلتلقفبعکنبيبآتيتألاقيليدلانبأنعيصمحلابهونعينابيشلاناسيبأ

ينعبهذيناهللالعلثيدحبيئثدحتنابحافءيشردقلانميسفنيفعقودقهنا

ملاظريغوهومهبذعضرألالهأو«تاومسلالهأبذعلجوزعهللاناوللاقدجأام

يفهتقفنأفًابهذكلدحأناكولومهلامعأنمريخمهلهتمحرتناكمهمحرولوهل
نكيملكاطخأامناوكثطخيلنكيملكباصأامناملعتوردقلابنموتملمثهللاليبس
نأكيلعالو«ةدايزهيفو»رانلاتلخدكلذريغىلعتمولوكنملبقتامكبيصيل

ناميلانبةفيذحيقلمثكلذلثمهللاقفهللادبعيقلفلأستفدوعسمنبهللادبعيخأىقلت

.هعهللايبننعهثدحهنأالاكلذلثمهللاقفتباثنبديزيقلمثكلذلثمهللاقف

۱۹۸



هنافتيبلايفالادملاورصقلاب(ءاضقلاو)6ىلاعتهللانمهنأهرشو

لادلاحتفب(ردقلاو)العفوالوقءيشلامامتاهنأىلامهلاوقأتلاو

:يلوقيفاهتمظنةعبسهوجوىلعةغللايفدرياهنوكسو

دورجوريوصتوريدعتو
اتوقيضتېاض

ءاضقلانمهللاهردقياموه:ريغالحتفلابردقلاحابصملايفو

روصتوبثنعةرابع(ءاضقلا)نأوهحالطصألايفامهنيب(قرفلاو)
هيمستيذلاوهوءيلكلاهجولاىلعىلعالاملعلايفءايشالاعيمج

.لوالالقعلاءامكحلا

عيمجدوجونعةرابع(ءاضقلاليقو).ةيلكلاسفنلابءامكحلاهيمست

ةيجراخلااهداوميفتادوجوملاعيمجدوجونعةرابع(ردقلاو)

وه(ءاضقلا)نإ(ليقو)دحاودعبادحاواهطئارشلوصحدعبو

ىلالزالانماهلاوحأبتادوجوملانايعاىلعيلامجالايلكلامكحلا

ليصفتوه(ردقلاو)توملاةقئاذسفنلكنابمكحلالثمدبالا

نامزاوتاقوأبنايعالاداجياصيصختوبابسالانييعتبمكحلااذه

ردقلايفيذمرتلاو١٠ةنسلايفدوادوبأو١٠۷ناميالايفملسممامالاهاورثيدحلا(١)

.۹٠١٠ةمدقملايفةجامنباو١©ناميالايفيئاسنلاو٤نامياو٠

.(يلبح)4\۳۹۷N۳۴©۲ء۲۸ء١:۲۷دنسملايفلبنحنبدمحاو

.باتكلااذهنملوألاءزجلايفهلةمجرتلاتقبس(۲)

۹٦۱



لاحلكقيلعتوءاهنمعوقوللةيضتقملااهتادادعتساواهتايلباقبسحب

يفديزتومبمكحلالثمصوصخمببسونيعمنامزباهلاوحأنم

يضقملاءيشلاىلع(ءاضقلا)قلطي(دقو)ينالفلاضرملابينالفلامويلا
كبذوعاينامهللا»مالسلاوةالصلاهيلعهلوقيفعقاولاوهوهسفن

ىضرلاوءادعالاةتامشوءاضقلاءوسوءاقشلاكردوءالبلادهجنم

اضرلابجاولاوهنم.ذاعتساكلذلوىنعملااذهىلع«بجيالهب

ابولطمناكاذاالاالفيضقملاامأوهفرصتوهللامكحبياءاضقلاب

ضريملنملوقيىلاعتهللانأدرودقوءوحنوناميالاكاعرش
.يئاوساهلاذختيلفيئالبىلعربصيملويئامعنركشيملويئاضقب

نوكينأنكميذاردقملاالهللالعفريدقتلاناليضرم(ردقلاو)

.فرصتعمتايلكلانمه.ااهدادعتساهيضتقيامبسحالانايعألانم

نعمننأعرشلاانلزوجيملويأ(رظنلاهيفانقارغازجيملوهلوق)
اذاواوكسمافردقلاركذاذإ»1هلوقلردقلايفهيصقتسنوركفلا

ثيدحلايو0(اوکسمافموجنلاترکذ الويرسردقلا:ينابرلاثي

سوجموسوجمةمالكل»يَهلوقو«يرسىلععلطينأدحاليغبني
ةيردقلاوةمالاهذهدوهيةئجرملا»اهلوقوةيردقلاةمالاهذه

.ءاضقلاءوسوءاقشلاكردنمهللابذوعتباب١۳٠ردقلاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(١)
يبنلانعةريرهيبأنعحلاصيبآنعيمُسنعنايفسانثدحددسمانثدحس٦

.هرکذول
هاورو٤۲۳۱۳۳٣٤۳١۳ةذاعتسالايفيئاسنلاو۳٠ركذلايفملسممامالاهاورو

.۲:۱۷۳٢٢۲دنسملايفدمحأمامالا

.هيلاانقفويهللالعلوثيدحلااذهىلعرثعنمل(۲)
=نعنايفسانربخأريٹكيبانبدمحمانثدح٤۹٦٤ردقلابابيفدوادوبأهاورثيدحلا(۳)
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ايبننيعبسناسلىلعةيردقلاتنعل»كْيفَعهلوقو9«اهسوجم
الامبهيفنوملكتملاوردقلايفنوضئاخلاةيردقلابدارملاو6يلبق

هللاقلخمهلاعفأنوكتنااوركنامهنمفنص:(نافنص)مهولحي

.مهقرفعيمجبةلزتعملابهذموهومهسفنالاهقلحخاوبسنوىلاعت

زعهللاىلامهلاعفأعیمجاوفاضأومهنعبسكلااوفن(فنصو)

ءاهيفمهنعرايتخألاعفرواهلعفىلعمهلهتمربجلاليبسىلعلجو
حايرلاهبلقتءاوهلايفطيخلاكولسغملادييفتيملاكمهسفنأاولعجو
.مهيلعمهلوقدرونيفنصلاهبشنايبيتايسو.اعانتماعيطتسيل

:اولاقفنيلاحلانيبطسوتلاىلاةيرعشالاوةماقتسالالهأ(بهذو)

ىلعبقاعنوباثنفباستكاانليهولجوزعهللقلخانلاعفأنإ
تبسکاماهل»ىلاعتهلوقليلدبانلاعفأهللاقلخىلعالانباستكا
باستكالاوبسكلاتابثايفةحيرصةيالاف"«تبستكااماهيلعو

كحضأوههنأو»ىلاعتهلوقلوةيربجلابهذملةلطبميهواهل
ءاكبلاوكحضلاقلاخوهىلاعتهللانأىلعةحيرصةيآلاف«ىكباو
.ةلزتعملابهذمللطبماذهومهللعفوهومهيف

لوسرلاق:لاقةفيذحنعراصنألانم.لجرنعةرفغىلومرمعنعكمحمنبرمع=
الفمهنمضرمنموهتزانجاودهشتالفمهنمتامنم)ةدايزهيفوهركذوهرسل

.لاجدلابمهقحليناهللاىلعقحوءلاجدلاةعيشمهو«؛مهودوعت
.(يبلح)٢:٦۸٥:4.7دنسملايفدمحامامالاهاورو

هللادبعنبرباجنعهدنسب۷۳ناميالايفباب٩ةمدقملايفةجامنباهاورثيدحلا(١)
ياجرالالهأ:بيصنمالسالايفامهلسيليتمأنمنافنص)كَلهللالوسرلاقظفلب
.ردقلالهاو

ثيدحلااذهىلعرشعنمل(۲)
.١۱۳مقرةيأةرقبلاةروس(۳)

٤4مقرةيأمجنلاةروس(4)
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لعافهنآدارملاويلقعزاجمهيلالعفلادانسانابهيلع(ضرتعاو)

زاجملامدعلصالانأ(باوجلاو)امهسفنالءاكبلاوكحضلاببس

اذافهنيرقانهسيلوةقيقحلاةدارانمةعنامةنيرقبالاهيلاراصيالو

77یکبآأوكحضاوههنأو»ىلاعتهلوقينعأنيتيالانيبتعمج

قيرطكللصح«تبستكااماهيلعوتبسكاماهل»ىلاعتهلوقو

سابعنبانع"ةمركع(نعو)قلخللاهبسكوهلللاعفألاقلختابثا
؛لزانمثالثىلعهيفسانلا:لاقفردقلانعلعسهنأهنعهللايضر

مهيلاةضوفملامعالانإودابعلاىلاةئيشملارمالايفنِلاقنم

هزنيامماعيشهللاىلافاضانمو«هرمأيفهللاداضدقفردق۷

تمحرنإ:لاقلجرولجوزعهللاىلعاميظعىرتفادقفهنع
.هايندوهنيدهلملسيذلاكلذفهللالضفبن

.۳٤مقرةيأمجنلاةروس(١)
.١۱۳مقرةيأةرقبلاةروس(۲)

ةيلهاجلايفشيرقديدانصنميشرقلايموزخملاماشهنبورمعلهجيبأنبةمركعوه(۳)
نسحوةكمحتفدعبةمركعملسأولعيبنللةوادعسانلادشأنمهوبأووهناكمالسالاو

هرمعورفصلاجرممويووأكومريلايفدهشتساوركبيبأللامعألايلووعئاقولادهشفهمالسا
يبابسنعىهنف:دربملالاقءىتوملابسبءايحألااوذؤتالەثيدحلايفوةنس۲

.ةمركعلجانملهج
.١:۳۸۰يبهذللمالسالاخيراتو٤٤٦٥تةباصالاو۱١ءامسألابيذهتعجار
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مهلبسكوهللقلخدابعلالاعفأ

ِقلخيملانهلالقينمور
(قمحأنمهلادعبالنلاعفا

قلاخءيشلكلهلوقلر
(قزارلاكيلملابرلاهناحبس

امرزلهاوساقلاخناكولر

(امتحامطقهلالاددعت

رهظلهلالاددعتولور

(رهبيذلاملاعلااذهداسف

باستكاانلعفيفالنکكلر

(باقعلاهبوباونشلاهب

بترلاالعاهبليندقمثنمر
(بستكتسيلفتاوبنلاالا

اداقتعادقتعانميأ(خلاانلاعفأقلخيملانهلالقينمهلوق)

قمحأقفانمقسافوهفدابعلالاعفأقلخيمللجوزعهللانأامزاج
ناهلقعروصقلدقتعانمجرخيلامزاج.اداقتعاانلقامناوهلادعب

؛كلذيفهفلاخنمءىطخينأريغنمهلقلخاهوحنوةحورملاحير
‹صلاخلابهذلايفاذكانععوفرملااطخلانمهنالقسفيالهناف

ةراشادقتعملااذهقيسفتمدعيفوءانباحصأيققحمضعبىلاهازعو
اهداقتعابابنمةلاسملاهذهيفمهقسفناكامنإةلزتعملانأىلا

انلاعفالهللاداجيااوركناةلزتعملانكلكلذيفمهفلاخنمةعطختوانيد

اذهررقنملوأوءاضيأكلذبنوقسافمهفانلةدوجوماهولعجو

۱۷۳



‹»"يرصبلانسحللذملتدقو'ءاطعنبلصاودسافلابهذملا

ةردقبلوقلادعاوقلردقملاوهوءةنسنيرشعهتسلاجميفثكمو
فاضينازوجيالميكحلداعيرابلانا:لاقوءلعفلاهقلخودبعلا

مهرمأيامفالخدابعلانمديرينأهيلعزوجيالوملظالونيشهيلا
لعافلاوهدبعلاوهيلعمهيزاجيفائيشدابعللقلخينأهيلعزوجيالوهب
:لاقوهلعفبهيزاجمىلاعتوهناحبسهللاوةيصعملاوةعاطلاورشلاوريخلل
نيرفاكللرفكلاقلخيىلاعتوهناخبسهللانوكينأةمكحلانمسيل

متشىلعناعأنمككلذنوكيفنيرفاكللداعمرفكللضغبموهوهب
زوجيالعرشلاىلعامكاحلقعلالعجىلعينبماذهو.ه.اهسفن

.ءايشاةئالثانهاههيلعلوعاملصاحوهفالخبعرشلادرينأمهدنع

نموةلزتعملاسأرموزخمينبوأةبضينبيلاومنمةفيذحوبألازغلاءاطعنبلصاووه(١)
ةفئاطمهنمو؛يرصبلانسحلاسردهلازتعالةلزتعملابهباحصأيمس؛نيملكتملاوءاغلبلاةمئأ

.لازتعالابهذمرشنيذلاوهو(ةيلصاولا)ىمستهيلابسنت

يفنسحلانبهللادبعنبدمحملعيابنممناكوءةرصبلابأشنوه٠۸ماعةنيدملابدلو

هلةرصبلابنيلازغلاقوسىلعهددرتلهببقلامناوًالازغنكيملوروجلالهأىلعهمايق
اهنمفيناصت
ماعيفوتريثككلذريغو«نارقلايناعمهو«نيتلزنملانيبةلزنملاهو«ةئجرملافانصاه

.ه۱١

٥:۳۱۱يبهذللمالسالاخيراتو۲۹بهذلاجورمو۲نايعألاتایفوعجار

.١٤۳۱س۱١ةرهازلاموجنلاو

ءهنمزيفةمألاربحوةرصبلالهأمامإناكءيعباتديعسوبأيرصبلاراسينبنسحلاوه(۲)
نبيلعفنكيفبشوةنيدملابدلوكاسنلاناعجشلاءاحصفلاءاهقفلاءاملعلادحاوهو

تمظعوةرصبلانكسوءةيواعمدهعيفناسارخيلاودايزنبعيبرلاهبتكتساوبلاطيبأ
مئالةمولقحلايففاخيالمهاهنيومهرمأيفةالولاىلعلخديناكفبولقلايفهتييه
سانلاهبشأيرصبلانسحلاناك:يلازغلالاق.راصنألاضعبلىلومناسيملهأنمهوبأناكو
.ه١٠٠ماعيفوتءايِنألامالكبًامالك

.۲:۱١۱۳ءايلوألاةيلحو١:٢٠۲لادتعالانازيمونايعألاتايفووبيذهتلابيذهتعجار
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لدعهنالحبقالونيشهللاىلافاضينأزوجيالهنأ:(اهدحأ)

.هيلااهتفاضاحصتالفنيشوحبقيصاعملالاعفأنأكشالو

ىلعانقفاونمدنعوءةيرعشالادنعوةيضابالارشعماندنعحبقلانأ
حبقلاونسحلانالءطقفلقعلاهحبقامالعرشلاهنعىهنامكلذ

.مهبهذمداسفمدقتدقو‹نايلقعامهنامهدنعفةلزتعملاامأواندنعنایعرش

مهرمأيامفالخدابعلانمديرينأیلاعتهيلعزوجيالهنا:(يناثلا)

.رماللةمزالمةدارالانأهدنعفهب

دريملهللاناكاذافاهلعافنمتردصدقيصاعملانأ(هباوجو)

هللادريملءيشيصاعملانمناکثيحابولغمنوكيفهنماهرودص

دقولابسيلفكلذكناكنموءابولغماروهقماهركمنوكيفهعوقو
یوریاطعنبلصاولهنعهللايضرةديبعيبأنمباوجلااذهمقو
:لصاودئاقلاقفنييمعأاناکوةديبعيبءالینمتيناکالصاونا

بذعيهللانإلوقتيذلاتنأ:ةديبعيباللصاولاقفةديبعوباذه

تنأأرودقملاىلعبذعيهللانإ:لوقاينكلواللاقفردقلاىلع
هتلأسهللقمثلصاوعطقنافهاركتسابىصعيهللانأمعزتيذلا
همدهفةنسنيعبرأذنماناينبهلتينب:لاقفتفقوفكلأسوصلختف
ردقلانأةديبعيبأمالكيفرودقملاوردقلانيب(قرفلاو)فقاووهو
.دابعلابسكرودقملاوهللالعف

هلصاحوهيلعمهيزاجيفالعفدابعللهللاقلخينأزوجيالهنأ:(ثلاثلا)

.اهيلعانيزاجينأزجيملىلاعتهللاقلخانلاعفأتناكولهنا

اهل»اهاياهقلخىلعالاهلانباستكاىلعءازجلانا:(هباوجو)
تبسکاماهلتلخدقةمأالت٩۱تبستکااماهیلعوتبسکام

.٢٢۲مقرةياةرقبلاةروس(١)
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نماهوحنو اوبسكاممبيصنمهلكعلوأ4١متبسكاممكلو

يهو؛عارتخاوداجياياقلخةهجنيتهجلعفللنا(هنايبو).تايالا

تقلعتاهبودبعلليهوبسكةهجوتتردقتقلعتاهبوىلاعتهلل
تفلاخاذاانلاعفأيفحبقلاامناوحبقميكحلاهلعفياميفسيلوهتردق

.عاونايهو:دضعلاوديسلالاقتايابزيزعلاباتكلانم(اوثبشتو).هرماوأ

نوبتكينيذللليؤف»وحندبعلاىلالعفلاةفاضاهيفام:(لوالا)

موقىلعاهمعناةمعناريغمكيملهللانأبكلذ»“«مهيديأبباتكلا
.مهسفناباماوريغيیتح

9) ١ىفويذلاميهارباو»وحنمذوحدمهيفام:(يناثلا)

ءاجنم»هلوقکديعوودعوهيفاموهللابنورفکتفيكو»

رانهلنافهلوسروهللاصعينمو١×اهلاثمارشعهلفةنسحلاب

.یصحينأنمرٹکاوهو٩“(منهج

فصتيامعةهزنمىلاعتهللالاعفأناىلعةلادلاتايالا:(ثلاغلا)
یرتام»یلاعتهلوقکملظوحبقفالتخاوتوافتنمدبعلالعفهب

اودجولهللاريغدنعنمناكولو» توافتنمنمحرلاقلخيف

.١١٤۱س١۱۳مقرةياةرقبلاةروس(١)

.٢٠۲.مقرةيأةرقبلاةروس(۲)

.٩۷۹مقرةيآةرقبلاةروس()

.۳٥مقرةيآلافنألاةروس(٤)

.۳۷مقرةيأمجنلاةروس(5٥)

.٢۲مقرةيأةرقبلاةروس(1)

.١١٠مقرةيآماعنألاةروس(۷)
.۲۳مقرةيأنجلاةروس(۸)

.۳مقرةيأكلملاةروس(۹)
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امو»%هقلخءيشلكنسحأيذلا»«اريثكافالتخاهيف

.٩%نوملظيمهسفنأاوناكنكلومهانملظ

وحنهيلعةلادلاتايالايأمهتئيشمبدابعلالاعفأقيلعت:(عبارلاو)

9رفکیلفءاشنمونمؤیلفِءاشنمف(

«اونيعتسا)“%&نيعتسنكايا»وحنةناعتسالابرمالا:(سماخلا)

انبر»مالسلاهيلعمدالوقكمهبونذبءايبنالافارتعا:(سداسلا)

نمتنكينإكناحبس»مالسلاهيلعسنويلوقو6انسفنأانملظ

0نيملاظلا

بلطورسحتلانمةقسفلاورافكلانمةرخالايفدجويام:(عباسلا)

ةركيلنُول»^(احلاصلمعايلعلنوعجرا١وحنةعجرلا

.ه۱نينسحملانمنوکاف

.۸۲مقرةيأءاسنلاةروس(١)

.۷مقرةيأةدجسلاةروس٠(۲)
.۳۳مقرةيألحتلاةروس(۳)

.۲۹مقرةيافهكلاةروس(4)

.٠مقرةياةحتافلاةروس(٥)

.(نيرساخلانمننوكنلانمحرتوانلرفغتملنإو)ةيآلاةلمكتو۲۳مقرةيآفارعألاةروس(٦)

۸۷مقرةيآءاييألاةروس(9)
اهلئاقوهةملكاهناالكتكرتاميف)ةيآلاةلمكتو١٠٠ء4۹مقرةيآنوتمّؤملاةروس(۸)

(ينوعجرا)ركذثيحةعوبطملايفةفرحمةيآلاتءاجدقو(نوثعييمويىلاخزربمهئارونمو

.(نوعجرا)نمالدب

.۸٥مقرةيأرمزلاةروس(۹)
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ەۋازجودبعلاىلالاعفالاةفاضااهيفيتلاتايالالمح:(باوجلاو)
مهبسكلقيفوتلابلطىلعةناعتسالاتايالمحواهلهبسكىلعاهيلع

دبعلانابحيرصتاذهلكيفسيلذاكلذىلعمهتناعاوريخلالاعفأ

فيكءةسبالمىندابولوامهجوليفكتهيلالعفلاةفاضاوهلعفلقلاخ

ىلالعفلافاضينأحصيفةيوقةسبالملعفلابسكنأىفخيالو

اهيفيتلاتايالاكلذكوءهبسكىلعهريغبدبعلانيعتسينأوهبساك

ءاولمعيلعوجرلامهبلطوةمايقلامويمهرسحتونيمرجملافسأتةياكح
.قلخلايفالبسكلايفمهطيرفتلمهنمكلذناكامناف

ملظلاونيشلاوحبقلانعىلاعتهلاعفأهيزنتىلعةلادلا(تايآلاامأو)

قلخنأىلعلدتامناومهلةقولخممهلاعفأنأىلعةلالداهيفسيلف
عيمجنِٳ:لوقننحنوءادحاملظيالوحبقهقلخيفسيلونسحهلل
حبقلاامناوملظالواهيفحبقالوةنسحىلاعتهيلاةبسنلابلاعفألا

لحنتباوجلااذهبوعورشملااهيفانفلاخاذااهلانباستكايفملظلاو

مهنكميالةيلقعوةيلقنةلدأاهيفيتاتسوهللاءاشنامههبشعيمج

(قمحأنمهلادعبهلوق).اهرظتنافىلاعتهللاءاشنااهنعباوجلا
اقحسواحبقكهماقمميقافهلعفنعبانادعبهللاةمحرنعدعبردصم

امءاعدانمهلوقيفاملكلذبهفصوامناولقعلادسافقمحالاو
ءىشلكلهلوقلهلوق)هلقعداسفىلعاليلدلوقلاكلذناكفهلسيل

نعداعبالابهيلعانوعدثيحلئاقلاكلذقيسفتبانمكحيأ(قلاخ
هلوق(اهنم)ةلداللقعلاداسفوهيذلاقمحلابهانفصووهللاهمحر

.هجوأةنالثبهيلع(ضرتعاو)ةيالا٧ِءيشلكقلاخ»ىیلاعت

اهمومعبمتمكحنافءيشلاهيلعقلطأاملكلةماعةيالانأ:اهدحأ

.١۱مقرةيأرفاغةروسو١٠مقرةيارمزلاةروسو١٠مقرةيادعرلاةروس(١)

۱۷۸



اقولخممودعملانوكيناوءيشهنالاقولخمهللانوكينأمكمزل
.ِءيشهزال

كلتمومعنممتركذامصصخدقلقعلاليلدنا:(هباوجو)ا
قلاخهلنوكينأمزللاقولخمهللاناكولهنأبضاقلقعلانالةيالا
سيلهنالمودعملابقلعتيالقلخلاناوروديوأ|سلستيفهريغوه

الهيلعءيشلامساقالطاوهريغلاقولخمنوکيىتحهتاذيفءيشب
يقبوةيآلامومعنممتركذامءانثتساحصفاقولخمنوكينأمزلتسي
.اهتحتالخادكلذادعام

مومعبلوقننحتفاذهىلعوريدقتلاىنعمبةقيقحقلخلانا:(يناثلا)_
.ءيشلكردقمىلاعتهللانالةيآلا

رخأناعمىلاةيبرعلاضعبهيفلقناعضوعرشللنا:(هباوجو)
موصلاوةفورعملاةدابعلايفةالصلاكلذنماهيفةيعرشةقيقحتناكف

هذهنافاذكهودودحملابيصنلايفةاكزلاوصوصخملاكاسمالايف

ةيعرشلاريغاهيفقئاقحيهةغللايفناعماهلاههبشأاموظافلالا

قلخلاكلذكوةيعرشةقيقحانركذاميفاهلعرشلالامعتسابتراصمث

وهوالاىلاعتهيلاافاضمهلمعتسيملعرشلانافىلاعتهيلافيضأنا
.عارتخالاوداجيالاینعمب

مكلابامفةينظماعلاةلالدنانولوقتمتناوةماعةيالانإ:(ثلاثلا)

؟انهاهبمتعطق

ةمالاتعمجأواهاضتقمبلقعلاىضقثيحاهبعطقلانا:(هباوجو)

فالخبةربعالويعطقنيهجولاالكواهمومعاهنمدارملانأىلع
فلاخمهفالخنالوعامجالاداقعنادعبءاجمهفالخنافاهيفةلزتعملا

(اهنمو)هيلاتفتلاامعامجاةمثنكيملولولقنلابديؤملالقعلا
۱۷۹



نوكيانُايقيلايفناف٧-۱ريغقلاخنملهدىلاعتهلوق

ناتفن:آلانأهنايب.ضرالاوءامسلانم1(یلاعتهلوق

.هللاالاانقزريقلاخاللوقننحنوىلاعتهللاريغانقزريقلاخنوکي

وهوروكذملاديقلاىلاهجوتميفنلانأملسنالنُ:(هباوجو)

ركذلناكامهباصوصخموهيلااهجوتمناكولهنالقزرلابفاصتالا

ىلاعتيثبعذئنيحقلاخلاركذفخلاقزارنملهلاقلوةدئافقلاخلا

هللانكلوتيمرذإتيمرامو»ىلاعتهلوق(اهنمو)نارقلامظنهنع

يبنلالعفهناكشالوىلاهيلايمرلادانسابحيرصتهناف6ىمر
ذامتبصاامويأةباصأالاىنعمبةيألايفيمرلاناب(ضرتعاو)هت1

.مهباصاهللانكلومتيمر

الوةنيرقىلاجاتحمزاجمةباصالاىلعيمرلاقالطانا(هباوجو)

يا×نولمعتامومکقلخهللاو»ىلاعتهلوق(اهنمو)ةمثةنيرق

يذلاومكقلخهللاوريدقتلاوةلوصومامنأبهيلع(ضرتعاو)مكلمعو
.لمعلااهبيتلاةلالادارملاوهبنولمعت

ينارقلامظنلالالخامزلللاونملااذهىلعةيآلانكتملول:اولاق

ةدابعىلعمهلخيبوتلاليبسىلعمالسلاهيلعميهاربانمتردصاهناف

مزللمكلمعومكقلخهللاودارأولف‹مهيديأباهنوتحنييتلامانصألا
مكقلخهللانإمهللاقولهناهنايبواخيبوتالمهلارذعنوكينا
مهباوجنوكينأنسحلاهنوتحنتيتلامانصالانودبعتمكلابامفمكلمعو

.۳مقرةيآرطافةروس(١)

.۳مقريأرطافةروس(۲)

.(ميلععيمسهللاناًانسحءالبهنمنينمّوملايلبيلو)ةيآلاةلمكتو١٠مقرةيالافنألاةروس(۳)
.۹1مقرةيآتافاصلاةروس(4)



نيكرشملالوقدحىلعمالنمالعفانيفانلمعقلاخهللاناكاذاهل

ناتركذاممزليهنا:(هباوجو).انؤابآالوانكرشأامهللاءاشولو

نحنومهيفهللاهقلخيذلالمعلاكلذنايتاىلعنيروبجماوناكول
اهيفًارايتخامهللعاجومهلامعأقلاخهللانالوقنلبهبلوقنال
امفالخل.مهياستكاوهنعاوهناممهرایتخاىلعخيبوتلافاباستکاو

ىلعةردقمهللعجومهلعفقلخومهقلخىلاعتهناعممهنمبلط
.هضعبنعمهاهنوهضعببمهرمافلعفلاكلذباستكا

ناميالاديريهناكشالو×ديريامللاعف»ىلاعتهلوق(اهنمو)

(ضرتعيو)امهنيبقرفلابلئاقالذارفكلااذكوهلعافوهفاعامجا
امضعبنوكيفصيصختلالمتحتفديرياملكلةماعةيألانابهيلع

.هريغهلعافرخأاالاضعبلاوهلالعافهديري

نمهومتركذاموحصيالصصخمالبصيصختلانا:(هباوجو)
نأحصيالفاهباوجمدقتدبعلاىلالعفلاةفاضاىلعةلادلاتايالا

هدیريامضعبلالعافهريغناكولفاضياوةيالاهذهلةصصخمنوكت

ال)هدارملممتملاوهىلاعتهريغوةرصاقىلاعتهتردقنوكتنأمزل

هتردقنوكتنأمزليملءيشلاكلذلعفناوايشدارأىتمهنا(لاقي

ةردقبلاعفنالاكلذناكولناحيحصاذهنإ(لوقنانال)ةرصاق

ناكناوهنالملسمريغفهداجياوريغلاةردقبناكاذاامأىلاعتهللا

لعفنيملىلاعتهتردقنوكتنامزافهريغلقولخموهفىلاعتهلادارم
.ريغلاةردقبلعفناامناوهدارأاماهل

كلاملايا(برلاهلوق)هاوساقلاخنوكينأنميا(هناحبسهلوق)

افرصتءايشالايففرصتملايأ(كيلملاهلوق)اننأشلحلصملاوانل
ركذيفوهبنوعفتنيامهقلخليطعملايأ(قزارلاهلوق)هلدارال

.١٦۱مقرةيآجوربلاةروس(١)

١۱۸



ةلزتعملاهبتقلعتلالدتساضقنىلاةراشاماقملااذهيفتافصلاهذه

.نيقلاخلانسحاهللاكرابتف١ىلاعت(هلوقنم)

قلاخلانكيملولهنالنيقلاخلاددعتىلعليلدةيآلايفف(اولاق)
ىلاعتهلوقبهضقنىلافنصملاراشأفىنعمميمجللناكاملادحاوالا

ددعتباولوقتنأمكمزليهناباوجلا(لصاحو)«نيقزارلاريخوهو»
دوجوبوهامناةيالابمكقلعتنالنيقلاخلاددعتبمْلَقامكنيقزارلا

ريغىلعنيتيألالمحبجوفنيقزارلايفدوجوموهواهيفعمجلا
نيقزارلاريخواعنصنيعناصلانسحأيانيقلاخلانسحابدارملافةقيقحلا
.ءاطعنيطعملاريخيأ

لطبملايلقعلاليلدلاوهاذهخلا(امزلهاوساقلاخناكولهلوق)

نأمزللاقلاخىلاعتهريغناكولهناناهربلاةروصو«نيقلاخلاددعتل
هناةمزالملانايبوةهلالاددعتتفقلخاملاهلاقلاخلاكلذنوكي

بهذلاذإ»هلوقيفهلالااهبصتخيةفصقلخلانأىلاراشأىلاعت

عارتخالاوداجيالايهوقلخلاةفصتناكاذاو«قلخامبهلالك

نمالااهبفصتيالذاهلالاددعتاهددعتنممزلهلالابةصتخم

نيطلانمقلختذإو»ىلاعتهلوقامأكلذبضاقلقعلاواهلناك
زاجمامهيفقلخلاف“لاكفانوقلختو١هلوقو«ريطلاةئيهك

انقلخفةغضمةقلعلاانقلخفةقلعةفطنلاانقلخمث)ةيآلاردصو١٠مقرةيانونمّوملاةروس(١)

.(نيقلاخلانسحأهللاكرابتفرخآاقلخهانأشنامثًامحلماظعلاانوسكفًاماظعةغضملا

.۳۹مقرةيأًابسةروسو۷۲مقرةيآنوتمؤملاةروس(۲)
.٠نوفصيامعهللاناحبسضعبىلعمهضعبالعلو)ةيآلاةلمكتو١٩مقرةيانونمْؤملاةروس(۳)
همكألاءىربتوينذإبًاريطنوكتفاهيفخفنتفينذإب)ةيآلاةلمكتو١٠مقرةيآةدئاملاةروس(4)

تانيبلابمهتئجذاكنعليئارساينبتففکذاوينذابىتوملاجرختذاوينذإبصربالاو

.(نيبمرحسالااذهنإمهنماورفكنيذلالاقف
مكلنوكلميالهللانودنمنودبعتنيذلانإ)ةيآلاةلمكتو۷٠مقرةيأتوبكنعلاةروس(٥)

.(نوعجرتهيلاهلاوركشاوهودبعاوقزرلاهللادنعاوغتبافاقزر

۱۸۲



اثيدحكفالانولعجتونيطلانمروصتدارملاوامههبشأامكلذكو
(امتحاعطقهلوق)دحاونمرثكاهنوكيأ(هلالاددعتهلوق)مكل

امهرسفيلعفببصتناردصماعطقوهلالاددعتدارملاوهبعطقيأ

قيقدتوهفلوالاناهربللناهرباذه(رهظلهلالاددعتولوهلوق)هدعب
قلخلارهبيذلاملاعلااذهداسفرهظلهلالاددعتولهنا(هتروصو)

ىلاوددعتالفةرورضكلذملعنودسفيملهنادهاشننحنوهعنص

دقو0اتدسفلهللاالاةهلاامهيفناكول»ىلاعتهلوقراشااذه

داسفلابدارملا(ملاعلااذهداسفهلوق)هلحميفماقملااذهطسبمدقَت

قلخلاحتفلابملاعلاوةمكحلاكلسنعهجورخوهباهذوهيشالتانهاه

هنابمهضعبهفرعو‹عناصلادوجوىلعهبلدتسيهنالكلذبيمس

ضارعالالوخدلمعألوالاونامزوناكمفورظيفماسجأنعةرابع
راشأوءراتخملاعناصلادوجوىلعاضيااهبلدتسيامماهنافهتحت
هعنصعيدبنأىلاةراشاهيبنتلاءاهعمبيرقلابةصتخملااذبهيلا

يفهركفناسنالاقرغتساولفناكمهنمولخيالادجدوجومیلاعت

اهيفامبئارغىصقتساامهيلاءايشالابرقأيهيتلاهسفنعنص

ركفتلانعقلخلابلاغةلفغىلعهيبنتلاءاهيفواهعنصبئاجعو
.بيجعلاعنصلااذهيف

مكحلاطابنتسايفةبقاثلالوقعلالهابلغيذلا(رهبيذلاهلوق)

ءيشرقحالثمبنايتالاىلعاوعيطتسيملثيحبئاجعلاجارختساو

لوقعلالهاانصصخامناوهيفنكيذلارسلاىلعاوعلطيملوهيف

مهريغفكلذنمءيشنعاوزجعنافمكحلابابرأمهمهنالكلذب
.زجعا

۱۸۳



نمداعبابحرصاملهناملعا(باستكاانلعفيفانلنكلهلوق)

مهوتينأفاخلقنلاولقعلابمهيلعجتحاوانلاعفاقلخيملهللانالاق

يتالاةيربجلابهذموهامكاربجىلاعتهيلالاعفالادانساهمالکنم

اباستکاانلعفيفانلنإالئاقتيبلااذهبهيلعكردتساهنالطبنايب

اهل»ةيربجلاتمعزامكالمذلاوحدملاوباقعلاوباوثلاهيلعبترت

.٩(تبستکااماهيلعوتبسکام

يفريخلاءازجنوكيباستكالاكلذببسبيأ(باوثلاهبهلوق)
ءازجلانوكيباستكالاكلذببسبيأ(باقعلاهبوهلوق)ةرخالا

نمهلوق)هللاقلخامىلعبيذعتالوربجالفةرخآلايفرشلاب

باستکالابلاننملانكلانهنميا(بترلاالعاهبليندقمث
باثينأحصيباستكالانأىلعليلداذهوبترلاالعأايندلايف

ايندلايفانباستكاوانداهتجاببسبهللااناطعاامكياهيلعبقاعيو

ريخلاانباستكابةرخالايفانينثينأحصيكلذكاهيفبترلاىلعأ

هنمفرکذينأنمرثكأدهاشمايندلايفبترلاالعالينوايندلايف
اليتلاءايلوألاتاماركوهيفدجمللزعلالينوهبلاطلملعلاليصحت

باستکاببسبتلصحامناِءايشالاهذهناملعنانافرصحتداكت

اهليصحتيفدجلاواهبلطهقلخبالاهلامعتسايفهدجواهبابسأالاهبلاط
.اليدبتهللاةنسلدجتنلوهللاةنسكلت

ةرابعحالطصالايفوةعفرلاىنعمبةوبنعمج(تاوبنلاالاهلوق)

الفيأبستکتسيلفهلوقعرشبهقلخنمءاشنملهللاءاحيانع

رارطضالاهجوىلعمهيتاتفاهلمهنمباستکاريغنمهدابعنمءاشينم

٢٩۲۸مقرةيآةرقبلاةروس(١)

٤۱۸



:ةرهوجلابحاصلاقمهضعبلبهذماذهورايتخالاال

هبستکمةوبننكتملو

هبقعالعاريخلايفيقرولو

ىلاضعببهذوالوسرهللادنعنوكلاىلاارظنةلاسرلاكلذكو
ةوبنلايفيحولللوبقلابناجىلاارظنناتيباستكاةلاسرلاوةوبنلانأ

لامعتسابناجىلاارظنلبليقوةلاسرلايفغيلبتلاعمهبناجىل
يهو:يروجابلالاقةفسالفلابهذموهوامهيلاةلصوملابابسالا

هيلعانيبندعبيبندوجوزاوجاهمازلتسالاهباورفكيتلالئاسملانم
هلوقو0نييبنلامتاخو»١ىلاعتهلوقعمهنامزيفوامالسلاوةالصلا

ىلعامهئاقباىلعةمالاتعمجادقو يدعبیبنالا

ايبنهللادنعنوكلابناجىلاارظنةيرورضةوبنلا(ليقو)امهرهاظ
يفنيملسملانيبفالخلاف‹غيلبتلابناجىلاارظنةيباستكاةلاسرلاو

.يظفلنيتيباستکاوانيتيرورضامهنوك

0٤.0مقرةيأبازحألاةروس(١)
دبعنعةريبهنبهللادبعنعةعيهلنباانئدحقاحسانبىيحيانثدحكمحامامالالاق(۲)

7.٤.11.تا۱ٍ

ائالثسيملايبنلادمحمانأ:لاقفعدوملاكاموييعسهللالوسرانيلعجرخ

باتکبمکیلعفيببهذاذٍإفمكيفتمداماوعیطأواوعمسافينماتفّرعوتفرعويبزوجتو

fهمارحاورحوهلالحاولحأیلاعتهلا

.دمحامامالاهبدرفت

هللادبعنعةريبهنبهللادبعنعهعيهلنبانعفقاحسانبدمحانعًاضيأدمحأمامالاهاورو

يضر ورمعنبهللادبعنعصاعلانبورمعىلومسيقيبانعينالوخلاحيرشنبا
.ةريثكاذهيفثيداحالاوءاوسهلثمركذفامهنعهللا
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قاسفربجلابنولئاقلا

لجهللانإلاقنمقسافو)
(لعفدقاميفناسنألاريجدق

هعاطتسالصعجيملهناور
(هعاطواهءاشرفكلهل

الطباذهناكولهنال

(العجدعوعميهنورمأ
لسرلاثعبعمديعولالطبو)

(لبلاكدامجلافيلكتءاجو

هملعواللاعفأهقلخو)

(همكحاربجبجويالنهب
ادارمهلاهنوككاذك)

(ادابجلاريخدقهنا

نميأخلا(ناسنالاربجدقلجهللانإلاقنمقسافوهلوق)
حيبقلاونسحلاهلعفىلعفلكملاربجدق هناشمظعهللانإلاق
ةعاطتساالوهلابسكالوكلذنمءيشيفرايتخاهللعجيملهناو
لطبيوىلاعتهللاىلعاعيمجهلاعفألمحهنالقسافوهفنايتىلع
ظعاوملاوديعولاودعولاوبتكلالازناولسرلالاسرااذههبهذمب

لاعفالانملعفىلعاروبجمناكنمنألمذلاوحدملاومكحلاو
نإهدعووهيلالسرلالاسراناكالوحمهنععميطتسيالهيلاارطضم

الاثبعكلذنمايشعيطتسيالهناعملثتميملناهديعوولثتما

.همدعىلعمذلاالوهلاثتماىلعحدملاقحتسيالوميكحلانأشبقيلي
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حودمملاكلذهيفهللاقلخاملمذلاوحدملاقحتساهناب:(اوباجأ)

لعفبناحدميفحيبقاذهونسحاذهناولالايفلاقيامكمومذملاوا
لاسراوحبقلاونسحلااهسفتيبستكتملاهنأمولعملانمذإريغلا
.ةواقشلالهأوةداعسلالهالةمالعكيعولاودعولاوبتكلالازناولسرلا

مذلاوحدملاكسيلناولألايفمذلاوحدملانا:(لوالا)نع(انلق)
لحميأيفنسحناولالانمنسحلانافقيرايتخالالاعفالايف
رمأفالتخابفلتختلاعفالانمنسحلاواهنمحيبقلاكلذكوناك

احيبقاذهقحيفوهبرمأذاانسحاذهقحيفنوكيفهيهنوعرشلا
امهلحملالهيهنوعراشلارمالاعباتحيبقلاونسحلاانيأرفهنعىهناذا
بتكلالازناولسرلالاسرانأملسنالانا:(يناثلانعو)ناولالاك

ظعاومللناكاملكلذكناكولذا«ىقشاذهوديعساذهنأبفيرعتلل
يفيفكيناكلوبيهرتلاوبيغرتلاكلذكو‹ةدئافديدهتلاورجزلاو

لعفنموديعسوهفاذكلعفنملاقينأيقشلاوديعسلابفيرعتلا
تادابعليصفتويهاونورماوأریثکتبليوطتريغنم.يقشوهفاذك
نمةيصعمىلعارصمتامنمنابعطقنالانآىلعكلذوحنو

الةبوتباتنوكينألامتحالاعطقرانلايفهناىلاعتهللايصاعم
رهاظلامكحيفهللاةعاطىلعتامنمبمطقنالكلذكواهملعن
ءاهملعانعباغةيصعمىلعرصأنوكينألامتحالاعطقةنجلايفهنا
ةدئافنيافاذكوهفهنمرهظامىلعتامنالفناکنا:لوقنامناو

ةيرايتخالالاعفألاىلعربجلابنيلئاقلاءالّوهقسفبانلق(امناو)؟..فيرعتلا

؛تايارهاوظباهيفمهقلعتلةلأسملاهذهيفالثممهكيرشتبلقنملو
تامأوههناویکبأوكحضأوههنو»یلاعتهلوقيفامك

.٠ايحاو
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كحضلايهوةيرايتخالاانلاعفانعةيالاهذهيفانربخأدقف(اولاق)

هسفنىلالكلافاضاوىايحالاوةتامالايهوةيرارطضالاوىاكبلاو

.يرارطضاويرايتخانيبقرفيملو

هيلعربجملاهنالالكلذقلاخهنأىلارظنلابهيلاةفاضالا(انلق)

يتايساملاهيلعربجاهلهقلخنإ(لاقيالو)؟..ربجلاليلدنيف
تايألانمهبانللدتساامعيمجفةلمجلابوءهنيعالربجلاريغقلخلانا

ربجلاتوبثىلعءالّؤههبلدتسادابعلالاعفأقلاخهللانأىلعةلادلا

.ةيرايتخالالاعفالاىف

قلختوبتىلعالالدتملتايالاكلتنأالامجا:(مهباوجو)

ربجلاتوبثىلعتلدولفءربجلاتوبثىلعالىلاعتهللانملعفلا
اهولصا»انلامعابوهامناءازجلانابحرصهنالنارقلاضقانتمزلل

الامىلامكيديأتمدقامبكلذ١نورفکتمتنكامبمويلا

؟..ربجلاماقمنيافاددعىصحي

لعفلاتوبثىلعةلادلاتايالانيبعمجلانكميالهنا(ملعاو)

نيتهجلعفللانلعجبالادبعلانمهتوبثىلعةلادلاتايالانيبوهللانم

دبعلاىلافاضتىرخالاو‹قلخلايهوىلاعتهيلافاضتامهادحإ

نمةلمجفرصمزلتسيقيرطلااذهىلععمجلاو«باستكالايهو
ىلعيأ(لعفدقاميفهلوق)ليلدريغنمرهاظلافالخىلانارقلا

.ةلوصوموأةيردصماموىلعىنعمبيففهلعف
كلذوةيربجلالوقمامتاذه(خلاهلةعاطتسالعجيملهناوهلوق)

هلصوتةعاطتساهللعجيملوهلعفىلعناسنالاربجهللانإاولاقمهنأ

.٤1مقرةيآسيةروس(١)
.(ديبعللمالظبسيلهللاناو)ةيآلاةلمكتو۱۸۲مقرةيأنارمعلاةروس(١)
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يفهللاهقلخيضرعةعاطتسالاوءةعاطوأارفكءاشناهرفكىلا
ةنراقمةيرعشالادنعواندنعيهوءةيرايتخالالاعفالاهبلعفيناويحلا

ىلعينبماهيففالخلاوءلعفلالبقةدوجومةلزتعملادنعوءلعفلل
نلكنإ»ىلاعتهلوقيفمهيلعةجحالولاعفالاقلخيففالخلا

كلاوبرضفيكرظنا»ىلاعتهلوقيفالو0اربصيعمعيطتست
اهيفنىلعامهيفليلدالذإ©اليبسنوعيطتسيالفاولضفلاثمالا

ةجحلايهمهيلعةجحلاامنإوقالطالللمتحماهيفنلبطقفلعفلالبق

حلصتالهتردقيأدبعلاةعاطتسانأل«ىلاعتهللقلخلاعفالانأيف
فئداحيهوطقفدوجومباستکحلصتامناودجويملءيشداجیال

ءلعفلالاحوألعفلادعبوألعفلالبقةثداحنوكتنأاماولخيالف
ىلامالكلالقتنيفةرورضللفلاخملعفلادعبةثدحماهنابلوقلاو

نوكينأامإولخياللعفلالبقاهدوجونإ:لوقنفلعفلالبقاهدوجو

الدولوملانأةرورضلابدهاشنانال؛لطاباذهودبعلادوجولاح

لبقلعفللهتيحالصلاحاهثودحنوكينأامإوءيشىلععيطتسي
ةوقيفناكنمدهاشنانال؛لطاباضيأاذههلهلاعفناوهنمهنكمت

تناكولفهللعفنيالوءيشلاكلذلعفلواحيءيشلعفعيطتسينم
انلوقتبثنالامتحالاناذهلطبامىتموهلعفلهلعفىلعةردقهل

.لعفللاهتنراقموهو

دوجولوهامنإهلثمىلعرداقلللعفلالاعفنامدعنإ(لاقيالر
كلذنإ(لوقنانال)الصااهدوجومدعلالهيلاهتردقذوفننمعنام

امةردقةمثتناكولذإاهدوجومدعىلعانلديذلاوهعناملا

نعتعرفتناونيدلابابنمتسيلةلاسملافةلمجلابوءيشاهعنم

.5۷۷۲مقرةيافهكلاةروس(۱)

.۸مقرهياارسالاةروس)۲(
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نماهبلوقينألئاقلحصيفاهقرافتنالامتحاللاعفالاقلخةلأسم
.لاعفألاقلخبلوقينأريغ

لباقيامانهاهبدارملا(ةعاطوأهلوق)دبعلايأ(هءاشرفكلهلوق)

هلوق)هيزنتةهاركهوركملاوحابملاوبودنملاوبجاولالمشتفرفكلا
حصولوهبهذملااذهةحصنمروذحملاناشلاناليأ(هنال
لاسراوديعولاودعولاويهنلاورمالالاطباهيلعمزليبهذملااذه
فيلكتزاجلومدقتامكاهيفةدئافالاثبعذئيحنوكتاهناللسرلا

عوفرمرايتخالانالءالقعلانيبواهنيبذئيحقرفالذإتادامجلا

.لكلانع

هلوق)ربجلابهذميأ(اذههلوق)حصوليأ(ناكولهلوق)
ةدئافالذإيهنلاورمالاهيفيذلامالكلالطبيأ(يهنورمألطب

يذلامالكلانالطبمزلويأديعولالطبو(العجدعوعمهلوق)هيف
.ةمكحلاةفلاخمانهاهنالطبلابدارملاوديعولاودعولاهيف

لازناكلذكوكلذيفةدئافالذإيأ(لسرلاثعبعمهلوق)

ربجلابهذمتبثوليأ(لبلاكدامجلافيلكتزاجوهلوق)بتكلا
رايتخاالذإءالقعلايلبنلاكاهنالتادامجلافيلكتلقعلازوجل

ةعاطتسالامدععمءالقعلافيلكتحصامىتمفامهنمدحاولكل

لقعلاوءفئنيحقرافالذإتادامجلافيلكتزاجهباورمأامنايتال

.هنعميكحلاىلاعتيثبعتادامجلافيلكتنأدهشي

لقعيالوعمسيالامباطخنميهامناةيثبعلانإ(ليقناف)

مکبهذمىلعامهمدعكلقعلاوعامسلادوجو:(انلق)هفيلکتنمال

لمتحيهنأىلعءامهمدعكامهدوجوفاعفنيملاذإلقعلاوعمسلانال
اهفيلكتهللاءاشهجوبباطخريغنمتادامجلافيلكتنوكينأ
؟..هنوعنمتمكلابامفهنم



يفحصلعقوولفهعوقوعنمنامنإوهزاوجعنمنال(ليقناف)
اذه(انلق)نيفلكملانماهيفنوكيةلاحدامجللهللالعجينألقعلا

دامجلايفانمالكو«ريدقءيشلكىلعهللاوقئاقحلابلقبابنم
فيلكتاوزوجنافاهيلعهدهاشنىتلاهتلاحىلعنحنهدهاشنيذلا

انلاعفأهقلخوهلوق)نوبطاخيالفءالقعلازيحنعاوجرخروكذملااذه
نامزلتسيالنهبهملعوانلاعفالىلاعتهللاقلخيأ(خلأنهبهملعو
باستكالانايفانيالنهبهملعونهلهقلخنالنهنايتاىلعربجلا

ءاهلعفىلعانلاربجمنوكيالفانلاهقلخنإوهنافءانمنيرداصلارايتخالاو
امعيمجبملاعهنافنهبهملعكلذكوانبسكوانرايتخابتناكاهنال
نهبربجلامزلتسيالانلاعفابىلاعتهملعنأامكو«نوكياموناك

هملعبنهقلخىلعةلزتعملاىلعةجحالفنهلهقلخمزلتسيالكلذك
.كلذمهوتنملافالخنهبىلاعت

هقلختوبثيأكلذمزلتسياليأ(همكحاربجبجويالهلوق)
هلاهنوکكاذكهلوق)نهنايتاىلعاربجتبثيالنهبهملعوانلاعفال
دقهنالانلاعفالىلاعتهللاةدارااربجبجويالكلذكويأ(ادارم

هناعطقننحنوء«نيفرطلادحالديرموهواهكرتواهلعفنيبانريخ
نوكيالهناانلقامنإوربجلاةهجىلعالنكلديريامالانوكيال

.ابولغمنوكينأمزليالعلديريامالا

وأمهبيثيفاولعفينأنيبمهريخيأ(ادابعلاريخدقهنالهلوق)

نيروبجمانكولفربجللفانمرييختلاكلذوكلذوحنومهبقاعيفاوكرتي
.ةمكحاناياهرييختيفناكامكلذىلع
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ىلاعتهلللاعفألاقلختابثإ

هلهجلهملعينكيملولر
(هلعجنمهقلاخنكيملول

اعقووهعوقودريملولر
(اعنصامىلعاهركمناكل

انباستكاوريختلااذلنكلر

(اببياثرنعرابجالاىفتنادق

روكذملاملعيانهلإنكيملوليأ(هلهجلهملعينكيملولهلوق)
ءاهلإنوكيالفالهاجناكنموهبالهاجنوكينأمزللانلاعفأنم
هتداراوهقلخىلعوانلاعفابهللملعلاتوبثىلعلالدتساهدعبامواذهو

.لعفلاىلعدبعللربجلامزلتستالتافصلاهذهنأنايبونهل

(هلعجنمهلوق)انلاعفأنمروكذملايأ(هقلاخنكيملولهلوق)
هقلخيذلااذنمفانلعفلاقلاخهللانكيملاذايأ؟..هقلخنميأ
هقلخیفهلاکراشمهریغنوکیا؟..هللاريغقلاخنملهیرتدقاي
ةمدقتملاةلدالانمتفرعدقو؟..هللاقلخامريغاعيشريغلاقلخيمأ

.راصتخالاونسحلاةياغيفراكنالااذهوهريغقلاخالهنأ

عوقولجوزعانبردريملوليأ(اعقووهعوقودريملولهلوق)
نأمزللهعوقودريمليذلالعفلاكلذعقووانلاعفأنمروكذملا

دیریامفالخعقوثيحابولغملعفلاكلذعوقوىلعاهركمنوكي
انعمبكريسوجمينمزلأاملثمدحأينمزليمل:ةلزتعملاضعبلاق
:تلقفيمالساهللادريمل:لاقف؟..ملستململ:هلتلقفةنيفسيف
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عمنوكأاذا:لاقفكنوعديالكنيطايشنكلوكمالساهللادارالب

9زعهللاوهمالسادريملناطيشلاناکاذاينعيبلغالاكيرشلا

بلاغلاوهفهتداراتذفننموءناطيشلاةداراذافنمزلملسيملفهدارأ

ىلاعتهللاكيرشناطيشلانوكينأمزليوءهتداراذفنتملنمىلع
هنافءاهبلاغيفلبءايشالانمريٿکيفةداراذوفنهلناکثيح

يبأةصقبابلااذهنموءناميالانماعوقورثكأوهورفكلاديري
.اهرکذمدقتدقولصاوعمةديبع

نأحصيال:اولاقورمالاىلعةدارالااورصقةلزتعملانا(ملعاو)

ءهعوقوديريالوهوِءيشبرمايواهعوقوديريوهوِءيشنعيهني
نإ:لوقننحنواثباعدعلقاعهلعفولفكلذةمكحلانمسيلذإ

عوقوديريالوهوِءيشبرماينأزوجيلبرمألامزالتالةدارالا

ةمكحهيفلباثبعكلذسيلوءهعوقوديريوهوءيشنعىهنيو
مهۇؤالتباو"6المعنسحأمكيأمكولبيل»مهرابتخاودابعلاءالتبايه

رداصهناملعامقلخللهراهظأللبنوعنصيامبلهجلالمهرابتخاو
ناءاشولفةجحهللاىلعسانللنوكيالعلمهلةجحلامازلاومهنم
؛ضراعمريغنممهلكلاملاوههنالءالدعهنمناكلكلذريغبمهبذعي

ملظلاوءاشفيكهكولمميففرصتمهلضراعماليذلاكلاملاو
ةمكحلانمسيل(مهلوقامأ)کلميفضراعملاكلاملانمردصي

ناكاذإةمكحلانمكلذنأ(هباوجف)هفالخديريوهوءيشبرماينا

وهوهرمأيفهيصعيدبعهلناكاذإديسلانأىرتالارخاىنعمل
ةعامجعمرضحاذافهريغعمهنايصعرهظينأديريوهنمكلذملعي
دارأامنإوءيشلاكلذلعفديريالوهواذكواذكلعفا:هللاق

؟..هرمأيفاثباعديسلااذهدعيلههنايصعىلعنيرضاحلاعالطا

.۲مقرةيأكلملاةروسو۷مقرةيآدوهةروس(١)
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ىلعهتهرکآنمابولغماروهقميأ(اهركمناكلهلوق) هتلمحاذاءيشلاىلع

وليألوهجمللاينبمةلمهملامضبب(اعنصامىلعهلوق)ارهقهيلع

ىلعاروهقمهللانوكينُأمزلمهعنصوءيشلاكلذعوفقودريمل

اذااماءهلعفىلعلومحملاوهلعفلادريملنمناكاذاالانوكي

ضارتعالااذهنإ(لوقنانال)هيلعاروهقمنوكيالفهريغهلعافناك

قحيفامآیایشالالككلميملنمقحيفروصتيامنافملسول

رهلرهقهکلاممعيمجيفهتدارإذوفنمدعفاهلكءايشاللكلاملا

سيلهدريمليذلاريغدحألعفلالعفاذاهنأملسنالاناعميلع
دحأنمروصتيالهنافءاقلطمرهقوهلبعضاوملاضعبيفرهقب

نموهوجريضرغوأهرذاحيىنعملالاديريامذوفننعرخأتينأ
.هتدارإذوفننعزجاعدیریامفالخىلعروهقموهفكلذكناك

رمأامىلعكاردتسااذهخلا(انباستكاورييختلااذلنكلهلوق)

ةذفانهتداراورفاكلارفكلاديرمهللاناكاذاهنأهنممهوتيدقهنال

مهوتلاكلذعفدف‹هلعفىلعاروبجمدبعلانوکينُأهلعفلقلاخوهو

.كاردتسالااذهب

ةيالا©نيملاظللاندتعاانإرفكيلفءاشنمونمؤويلفءاشنمف»

يذلاوههنافءهقلخىلعالانئشامهيأباستكاىلعةردقانللعجو
فاصتالاعفتراباستكالااذهورييختلااذهبوهلانباستکالاحانیفهقلخي

انرمأدقاناانركذامقوفوانلعفىلعانلربجمهنإلوقنالفربجلاب

“%نولأسيمهولعفيامعلاسيال»هيفضوخلاكرتوهنعفكلاب

.٢۲۹مقرةيافهكلاةروس(١)
.۲۳مقرةيآِءايبنألاةروس(۲)

١۱۹



اهببستكنيتلاانتردقلقلاخلاوانلعفلقلاخلاوههنأملعناناىلع

اذهعمو‹نيقيرطلایدحاكولسهبانرتخايذلاانرايتخالقلاخلاو

انمرايتخاباشنهنإلوقنامنإوءانلعفىلعانربجهنإلوقنالفهلك

.هلدعبفانبذعناوهلضفبفانمحرنافالباستکاو

باستكالاورييختلاكلذليأ(انباقرنعرابجالاىفتنادقهلوق)
هربجینعمبهربجأردصمةزمهلارسکبرابجالافءانعربجلاعفترادق

دسجلاوهيذلااهلحمعماهلكسفنلانعقانعألايهوباقرلابربعو

ربجلاةروصنأىلعهيبنتوةفاطلعونهيفولكلانعضعبلاباريبعت
ىلاارهقرجيفروبجملاةبقريفهوحنوألبحلعجوهسانلادنع

.باوصلاقيرطىلا

٥1۹



سداسلابابلا

يناثلانكرلاىلعمالكلامتيهبومالسالاوناميالايفر
هللاءاشنِ

مالسالاوقيدصتلاانناميإ)

(ماكحالااعداملاناعذإ

مزتلمىنعمعرشلايفامهلو)
(مزلاذإالمعلوققيدصت

دحاولاعيضمنكينمو)

(دناعملاةكلهقحتسااهتم

نيلامعتسامالسالاونامياللنأملعاخلا(قيدصتلااننامياهلوق)

ناميالاامأ‹؛هعصوميفهفيقحامهنمل‹يعرشرخالاويوغلامهدحأ

قيدصتلاوهف:يوغللاناميالاامأوامهنايبيتايسفنايعرشلامالسالاو

اولوقنكلواونمؤتمللقانمابارعالاتلاق»ىلاعتلاقبلقلاب

ملكتملاريمضىلاناميالامظانلافاضاوءاوقدصتمليأ6انملسأ

لامعتسانعرظنلامطقعم«برعلارشعمانناميايأبرعلانمهنال

:لاقاذلو.دانعلاكرتوناعذالاودايقنالاوهفيوغللامالسالا(امأو)

.١٠مقرةيأتارجحلاةروس(١)



وهيوغللاانمالساويأ(انناعذامالسالاوهلوق)٠«انملسأاولوقنكلو»
ناعذالاودايقنالاانمبلطنمىلعاندرمتكرتواندايقنايأانناعذا

:ماكحالاوكلذانمبلطنمماكحاانتعدامليأ(ماكحالااعداملهلوق)

؛لطابواقحىلعتناكاهيفنوأةبسنتوبثانهوهومكحعمج
عرشلايفامهلوهلوق)امالسااقلطمدايقنالايمستتناكبرعلانال

ريغالامعتساعرشلايفمالسالاونامياللناملعا(خلامزتلمىنعم

امهلمعتسافيوغللاامهانعمنعامهلقنعرشلانأكلذويوغللالامعتسالا

ء؛طقفناسللاباقيدصتبجاولاكلذناكبجاولاقلطميفنيفدارتم

هنايتامزاللمعامهعمناكوأ«ناسللابلوقعمنانجلاباقيدصتوُ

لخأنموءاندنعاملسمانمّومناكهيلعبجوامعيمجىدأنمف

مسابصخيلبءاندنعاملسمانمّومىمسيالتابجاولانمءيشب

رخ!يفيتأيسامىلعكلذوحنورفاكلاويصاعلاوقسافلاوقفانملا
ةيمستلاطقفاملسموأانمّوماملسمهتيمستعنمبينعنوثلاثلانكرلا

ةيمستلاقالطااماءاهعابتاوةيالولانمنينمّؤملامكحاهيلعينبنييتلا

ضئارفلابلخملاقحيفلوقنانالزئاجفاهيلعاهمكحبترتريغنم
.ملسممساهيلعانقلطانكليلوهناهبديرنالوملسماذهتايلمعلا

يفداقنمريغناكناوهنافءتايقنالاوهويوغللاىنعملارابتعابامإ

ثيحاماعايفرعالامعتسانوكينأامإوضعبلايفداقنموهفلكلا
.كرشملاةلباقميفءهانقلطأ

نييعرشلامالسالاوناميالافدارتىلعانوقفاوةلزتعملانأ(ملعاو)

هلوقانلوقةحصىلعانلو«تابجاولابنايتالاىلاامهلقنعرشلانأو
ةالصلااوميقيوءافنحنيدلاهلنيصلخمهللااودبعيلاورمأامو»ىلاعت

انيدهبروماملانايتإىمسف0«ةميقلانيدكلذوةاكزلااوتؤيو

اولوقنكلواوتمؤتمللقانمآبارعألاتلاق٠ةيآلاردصو١٠مقرةيآتارجحلاةروس(١)
.٠...مكبولقيفناميالالخدياملوانملسأ

.دمقرةياةنيبلاةروس(۲)

۱۹۷



امو°مالسالاهللادنعنيدلانإ»ىلاعتهلوقلمالسالاوهنيدلاو
انجرخاف»ىلاعتهلوقومالساناميإلانأملعفنيدبسيلفمالسابسيل

“«نيملسملانمتيبريغاهيفاندجوامفنينمّوملانماهيفناكنم
صالخالاىلاةدئاعةيآلايفةراشالانأبلوالالالدتسالاىلعضرتعاو
ةيألانابيناثلالالدتسالاىلعوةميقلانيدلاوهصالخالاكلذويا
ضعبناميالاونايدالارئاسلطبتفمالسالایوسنيدالهناىلعةلاد

قدصىلعةلادةيالانابثلاثلایلعورخانيدبوهسيلومالسالا

ملسملافدارتىلعنمؤملاىلعملسملاوملسملاىلعنمّوملاقالطا
.مالسالاوناميالافدارتىلعلدتنأنمالضفنمؤوملاو

ال›يعهلوقبلالدتسالاىلوألافةيوقتاضارتعالاهذهو:(لوقأ)

نمامهوحنو«هلةنامأالنملنامياال»©نمّؤموهوينازلاينزي

نأىنعمىلعةغلابماهنإليقامواهيلعضارتعاالاهنافثيداحألا
عمليلداهيلعمقيملىوعدفنمؤملانأشنمتسيللاعفالاهذه
نعاهبلودعلاواهرهاظنعثيداحألافرصباکترانمهيفام

يوغللاهانعمنمناميألالقننعرارفلاكلذىلعمهلمحءاهاضتقم
ناميالااولعجمهنإفلقنلانمهنعاورفاميفاوعقودقوءرخاىنعمىلا
عضوميفالامجاةرورضلابنيدلانمفرعترومأبقيدصتلاعرشلايف
ناميالاقالطانأىفخيالوليصفتلاعضوميفاليصفتو«لامجالا

دعبنمالاباتكلااوتوأنيذلافلتخاامو)ةيآلاةلمكتو١٠مقرةيانارمعلاةروس(١)

.(باسحلاعيرسهللانافهللاتايآبرفكينمومهنيبايغبملعلامهءاجام

.٢۳مقرةياتايراذلاةروس(۲)
نعليقعنعدعسنبثيللاانان٦۳۹۳ةبهنلانعيهنلاباب۳ةجامنباهاورثيدحلا)۳(

يضر ةريرهيبانعماشهنبثرحلانبنمحرلادبعنبركبيبأنعباهشنبا
وهواهبرشينيحرمخلابرشيالو)ةدايزهيفوهركذو:لاقةعهللالوسرناهنعهللا

مهراصبأهيلاسانلاعفريةبهنبهتنيالو؛نمّؤوموهوهقرسينيحقراسلاقرسيالونمؤم
.«نمؤموهواهبهتنينيح

۱۹۸



يفهنإف«يوغللاهلصأىلعهقالطاريغصوصخملاقيدصتلااذهىلع
تايآلااهنمءايشأباذهمهلوقتوبثىلع(اولدتساو)قيدصتلاقلطمةغللا

مهبولقيفبتككعلوأ»وحنءنامياللبلقلاةيلحمىلعةلادلا
نئمطمهبلقو5مكبولقيفناميالالخدياملو»©ناميالا

:اولاقوبولقلاىلععبطلاومتخلاىلعةلادلاتايالاو“×ناميالاب

هلوقو«كنيدىلعيبلقتبثمهللا»ايبنلاءاعدهديؤيو

(اهنمو) هبلقتققشاله)هلاالاهلااللاقنملتقدقوةماسأل

وحنباتکلانمعضومريغيفحلاصلالمعلابانورقمناميالاءاجهنآ

.رياغتلاىلعلدف°«تاحلاصلااولمعواونمانيذلا(

رمناتفئاطنِإو)وحنحلاصلالمعلادضبنرفهن(اهنمو)

.٢۲مقرةيأةلداجملاةروس(١)

.١٤٠مقرةيآتارجحلاةروس(۲)

.١٠٠مقرةيألحتلاةروس(۳)

ساونلانعهدنسب۹۹٠ةيمهجلاتركتنأاميفباب۳٠ةمدقملايفةجامنباهاورثيدحلا(4)

نيعبصانيبالابلقنمام٠:لوقيلَمهللالوسرتعمس:لاقيبالكلاناعمسنبا

.«هغازاءاشناوهماقأءاشنِنمحرلاعباصأنم

.«كنيدىلعانبولقتبثبولقلاتبثمايە:لوقيسعسهللالوسرناكو
.حيحصهدانسا:دئاوزلايف

.(يبلح)۲:۷۸دنسملايفلبنحنبدمحامامالاو۷ردقلايفيذمرتلاهاورو

ال:لاقنمعفکلاباب١نتفلاباتکيفةجامنباهاورليوطثيدحنمءزجاذه(٥)

.هرکذونيصحلانبنارمعنعريمسلانبطيمسلانع۳۹۳هللاالاهلإ

مصاعوهحيحصيفملسملىوروءيلجعلاهقثوطيمسلاوحيحصدانسااذه:دئاوزلايف

نبديوسوءتاقثلايفنابحنباهركذوءهحيحصيفًاضيأملسمهليوريو.لوحألاوه

دنسملايفلبنحنبدمحاو١4داهجلايفدوادوبأو١١٠ناميايفمنسممامالاهاورو

.(يبلح)۷:٤٥

.٢۲مقرةياةرقبلاةروس(٦)

.۹مقرةيأتارجحلاةروس(۷)

۱۹۹



مهناميإاوسبليملواونمانيذلا»هلوقموهفموحنو«اولتتقانينمّؤملا
.ملظب

ىنعمباهلكعضاوملاهذهيفناميالانأاهعيمجنع(باوجلاو)
ةراتعراشلاويعرشلاناميالاىنعمباليوغللاىنعملاوهوقيدصتلا
اوميقاو»ةيعرشلاةالصلايفلاقدقفاذهبةراتواذهبربعي

“©اميلستاوملسوهيلعاولص»ةيوغللاةالصلايفاهوحنو«ةالصل

ملنإونيتداهشلابظفلتلاوهناميالانأىلاةيماركلا(تبهذو)

اورظتنينأريغنمنيتداهشلابظفلتلاباملسمءاجنممنوفتكياوناک

‹؛كلذباودبعتدقمهنالةيرهاظلاماكحالايفكلذبنوفتکيمهنابدرو

هنالفلامعاللمهراظتنامدعامأومالسالارهظأناوهللادنعكرشم

.مكحةلزانلكلودعبديعتاهبدريمل

قيدصتاهعمنكيملولوةفرعملاوهناميالانأىلاموق(بهذو)
نمٹوادمحمفرعنمنوکينأهمازلتساللطاباذهولمعالو

©6مهءانيأ

.١٠٠ء4۳مقرةيأةرقبلاةروس(۲)

.٦٠مقرةيابازحألاةروس(۳)
.١٤۱مقرةيأةرقبلاةروس(4)



ناميالانأىلاثيدحلالهأوةيرعشألافلسمهونورخآ(بهذو)
.ناکرالابلمعو‹ناسللابلوقو‹نانجلابقيدصت

اذهاوممعيملمهنكلباحصألابهذمنيعوهاذهو:(لوقأ)
‹ناسللابلوقلاو‹نانجلابقيدصتلاناميالانماولعجواولصفلبميمعتلا
مهراثايفعقوامبرولمعلامزلاذاناكرالابلمعلاوءلوقلامزلاذا

هللاناوضرديعسيبامامالاكمهنمقيقحتلالهأهلصففاذكهالمجم
.هنايميهيفةمئالابطقوهربتعميفهيلعىلاعت

اهلفنواهضرفينعأنامياتاعاطلاعيمجنأىلانورخا(بهذو)
هلااللوقاهالعأةبعشنوعبسوعضبناميالا»ٹوهلوبنيلدتسم

ثيدحلايفنابدرو٠«قيرطلانعىذالاةطامااهاندأوهلاالا

يفةقيقحهتوبثلةقيقحالازوجتةعاطلاقلطمىلعناميالاقالطا
.تابجاولالعف

مالسالاوناميالاىنعمنأينعيمزتلمهلوقللوعفم(لوققيدصتهلوق)
.لمعللمزتلمولوقلاقيذصتلمزتلمعرشلايٍ

لماشهقيدصتونيتداهشلابظفلتلاوهلوقلابدارملانأ(ملعاو)

لعفوهويرهاظلاهقيدصتلونانجلابقيدصتلاوهو«ءينطابلاهقيدصتل
نيلئاقلاةيرعشأالابهذممهوتلاعفدلمعلاركذنكلةبجاولاتايلمعلا

.ناميالانمتسيللامعالانإ

يسفانطلادمحمنبيلعانثدح۷ناميالايفباب٩ةمدقملايفةجامنباهاورثيدحلا(١)

ةريرهيبأنعحلاصيبنعرانيدنبهللادبعنعحلاصيينبليهسنعنايفسانثعيکواث
.هرکذوهكْعهللالوسرلاقلاقهنعهللايضر

.(ناميالانمةبعشءايحلاو)ةدايزهيفو

.١٠ناميالايفيئاسنلاو١٠ةنسلايفدوادوبأهاورو
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نمنانجلايفامراهظايهامنالوقلابدبعتلاةدئافنأ(ملعاو)
(لاقيال)هبلاقيذلالوقلاقيدصتلوقلابدبعتلاةدئافوقيدصتلا

لوقلانودلمعلاوقيدصتلاىلعناميالارصقفنصملامالكرهاظنا
قيدصتالذإلوققيدصتهلوقهلمزلتسملوقلانإ(لوقنانال)ناسللاب
احيرصتلوقلاركذيملولمعلاوقيدصتلاىلعرصتقاولهناعممودعمل
ندبلاةكرحلمعلاناللمعلاتحتلخادلوقلانإانلقلامازتلاالو

.ەؤۋزجناسللاو

لوققيدصتهلوقىلعفوطعمبجواذايا(مزلاذاالمعهلوق)

نمنوكياللمعلانأملعيلملاذاهلوقبديقامناوفطاعلافذحب

ءنامياتاعاطلاعيمجنابلوقلاجرخيفامزألناكاذاالاناميالا

لامعالانمهيلعسيلولاحفلكملاىلعيتأيهنأىلعهيبتهيفو

ناكوأتايعمسلانمءيشبةجحلاهغلبتملاذاامكضرتفمةيندبلا

دحاولاعیضمنکينموهلوق)لمعهيلعهيفبجيتقوهيلعتأيملو
ةناألاهذهنمادحاوعيضنميألمعلاولوقلاوقيدصتلايأ(اهنم

دناعملاكالههيلعهللاضرتفاامهعييضتببجوتساكلاهوهفهموزلدعب

وهفيتايسامكةمعنرفكوأكرشرفكامإارفاكنوكيذعيحهنال
.انعمرفكلاوناميالانيبةلزنمالوءاروفكامإواركاشامإ

رفكلاوناميالايتلزنمنيبقسفلاةلزنملعجىلاةلزتعملا(تبهذو)
يفهلنالنيبنيبوهفارفاكالوانمّومقسافلاىمسيال:اولاق

يظفلاننيبفالخلاو«نيرفاكلاماكحأةرخالايفونينمؤملاماكحاايندلا

نحنو‹قسافلاىلعهقالطااوعنموكرشملابرفكلامسااوصخمهنال

نيكرشملاماكحاهيلعيرجنالوءةمعنلارفكبهديقنانكلهيلعهقلطن

لوبقوةيالولايفالانينمؤملاماكحأايندلايفهماكحأنإهيفلوقنلب
اهسفنبةيمستلاتسيلو‹لودعلابةصتخملاماكحالانمامهوحنوةداهشلا

ءانبفالخلاكلذلبجوملاامناوءقرفلانيبايونعمافالخةبجوم
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‹"ةيدجنلاوةيرفصلاو‹ةقرازالاتبهذامكءامسالاىلعماكحالا

تدازوهيلعنيكرشملامكحاورجأوارفاكةريبكلابحاصةيمستىلا
مكحءارجاوارفاكةريغصلابحاصةيمستبنيتفئاطلاىلعةقرازألا

.هيلعنيكرشملا

دبعلانأىلاةراشاهيفوعييضتلاكلذببجوتسايأ(قحتساهلوق)
هبصقںزو(ةكلههلوق))مويلاملظال«باذعلاهقاقحتساببذعيامنإ

وهودايقناللكراتلايأ(دناعملاهلوق)حابصملايفاذككالهلاىنعمب
مهوتيدقامكنيدحاجلانيكرشملابصاخالرئابكلالهأللماشمسا
.اظفلدناعيملنِإوینعمدناعمةريبكلابحاصنالهمومعبانلقامنإو

(۱

)٢(

(۳)

رثكأةقرفطقجراوخللنكتملودشاريبأبىنكملايفنحلاقرزألانبعفانعابتأ:ةقرازألا
لتقاهيفزوجيورفكرادمهيفلاخمرادنأهعابتأوعفانمعزو.ةكوشمهتمدشأالوًاددع

:اولاقواهئادأبىلاعتهللارمأيتلاةنامألارفكاولحتساومجرلاةقرازألاتركنأوءاسنلاولافطألا

؛نصحملالجرلافذاقىلعدحلااوميقيملومهيلاانتناماءاداانمزليالفنوكرشمانيفلاخمنا

اوربتعيملوريثكلاوليلقلايفقراسلادياوعطقوءاسنلانمتانصحملافذاقىلعهوماقأو

.اباصنةقرسلايف

بونذلاباحصأنأيفةقرازألالوقكةلمجلايفمهلوقورفصألانبدايزعابتأمه:ةيرفصلا

:قرفثالثةيرفصلاتقرتفاومهئاسنومهيفلاخملافطألتقنوريالةيرفصلانأريغنوكرشم

.ةقرازألاتلاقامككرشمبنذلكبحاصنامعزتةقرف١
.دحهيفسيلبنذبحاصىلععقاورفكلامسانامعزتةيناثلاو٢

.هبنذىلعيلاولاهدحاذابنذلابحاصىلععقيرفكلامسانامعزتةثلالاو٢

قرزألانبعفاننأهتماعزوهتسايريفببسلاناكوءيفنحلارماعنبةدجنعابتأتادجنلا

لافطألتقلحتساونيكرشممهامسوهيأرىلعاوناكنأدعبهنعةدعقلانمةءاربلارهظأامل

اوبهذومهريغوصالقموليوطلادشارويفنحلاةيطعوكيدفوبأهقرافومهئاسنوهيفلاخم

مهوربخأفعفانركسعبقاحللانوديريجراوخلانمدنجيفرماعنبةدجنمهلبقتسافةماميلاىلا

ةدعقلارافكابلاقنماورفكاورماعنبةدجناهباوعيابوةماميلاىلامهودروعفانثادحاب

.مهيلاةرجهلانعمهنم

للملاو٠٠ريصبتلاواهدعبامو١:١١٠نييمالسألاتالاقمةقرفلاهذهناشيفرظنا

.۲:٢٢۲يزيرقملاططخو١:١۲٠يناتسرهشلللحنلاو
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صقنيسيليعرشلاههجويفر
(اوصصخدقاذكهديزينکل

:مدهناضعبلامدهنإهنالر
(متألالوقلارهاذورهعيمج

ىنعملابناميالايأخلا“(صقنيسيليعرشلاههجويفهلوق)
نامياىلاارظنصقنيسيلاقلطمتابجاولاءادأوهيذلايعرشلا

ناماىلاةبسنلابتوافتناوتوافتمريغهتاذيفهنإفنمملك

مايقبهيلعامهبوجوللوقلاوقيدصتلاالثمديزناميانا(هنايب)هريغ
يتاينأهيلعبجيهنافلمعلاةجحهيلعمقتملوامهيفهيلعةجحلا
ادامتعاالثملوقلاكرتينأهلزوجيالوةجحلاهبهيلعتماقامب

لوقلاضرفهنعطحنيالهناىنعمبهنعصقنيالوقيدصتلاىلع

هتلاصاهللموتاذابهذملااذهوصقنيالوديزيناميالاناىلاهللامهمحرانباحصابهذ(١)

هتقيقحىلعلمحنافةيعرشلاهتقيقحوأةيوغللاهتقيقحىلعناميالاانلمحءاوسةديقعلايف

لواناثيحنمبهذملااذهةحصتلجتناميالاةدعاقوهيذلاقيدصتلاوهوةيوغللا

فلأتتيهوعهللالوسراهيلاوعديناكيتلاةلمجلابنايتالاناسنالاهببطاخيبجاو
اهليصافتنمائيشدقتعيناهمزليالويداقتعالاناميالاتايئزجاهتحتيوطنتتايلكثالثنم

حبصتوهداقتعابجوتايئزجلاهذهنمءيشبهيلعتماقاذافهيلعةجحلااهبمقتمليتلا

اليصفتهتفرعمنعفلتختًالامجاءيشلاةفرعمنافلبقيذنمعسوأناميالاةرئادكلذب

ةجحلاهبتماقامءيشراكنانافهيلعولهجلاىلاملعلانمناسنالاعجرينانكميالو

ناونامياللفانمامهنملكوةمعنلارفكىلااماوكرشلاىلايدويناامااهريسفتيف
نمبهذملااذهةحصتلجتلمعلاولوقلاوداقتعالالمشييذلايعرشلاهانعمىلعلمح

ضرفهرضحيملوهداقتعاهمزلامدقتعااذاوداقتعالاناسنالاهبدبعتياملوأناثيح

هادأولامفألاوالاوقألانمءيشهيلعبجواذاوناميالالماكًانمؤمناكيلمعوايلوق

.يتفملاةحامس.ملعأهللاوهلكهناميامدهنابجاولااذهبهبلخأاذاوهناميادادزاهيلعبجوامك

٤۰



ناميالادازرخايلمعدازنافيلمعبجاوهيلعدازثيحهناميا

ناوهنافكحاولاصخشلاىلاةبسنلابناميالاصقنيالواذكهواضيأ

ناميالاناصقنواذكهوءلفنلامكحيفهعمريصيهضرفهنعطحنا

ضعبعفرالتابجاولانمءيشبلالخالاوهانباحصأهافنيذلا

عطقعميأوهوهثيحنمناميالاسفننوربتعيالوتاضرتفملا
ضئارفلاةدايزيهيتلاهضراوعنعوفلكملاوهيذلاهلحمنعرظنلا
ديزناميانإفتوافتمرابتعالااذهبناميالانأكشالهنافاهعفرو

نودضئارفبفلكديزناكاذاورمعنامياىلاةبسنلابصقانالثم
.دیزنامیاىلاةبسنلابدئازورمعناميااذكهوءورمعضلئارف

نأىلعمهقافتاعمهناصقنوناميالاةدايزيفةيرعشالا(تفلتخاو)
.انمدقامكةرورضلابنيدلانمملعترومابقيدصتلاوهناميالا

الناميالانأىلانيملكتملانمريثكويزارلارخفلا(بهذف)
لامتحانأكشالوضيقنلالمتحتنأوههناصقننالصقنيالوديزي

نمؤمبسيلفهقيدصتيفاكاشناكنموكشناميالايفضيقنلا
امناوهيفكشلاوهضيقنلامتحابوهسيلناميالاناصقننابدروو
مالسلاوةالصلاهيلعيبنلاناميانوكينأمزلالاوهتوقوهفعضرابتعابوه
نمؤملاباوثنوكينأاضيأمزللولطاباذهويماوعلانمدحاونامياك

كلذبةجحلامايقدعباليصفتاهبنمّوملاباوثكالامجاةينيدلارومالاب

.اضيالطاباذهو

اندنعهنالديزينكلصقنياليعرشلاناميالايأ(دیزينکلهلوق)

تبجواذهنأىنعمبالاهنمءيشصيقنتحصيالتبجواذااهنأ

.ةيفاوةملكيفلوألاءزجلايفهلةمجرتلاتقبس(۱)
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نيفلكملاضعبنعتابجاولاضعبعفرىمسنإفعفريالدبعلاىلع
مذثیدححرصدقويظفلفالخهنإفريضالفناميالايفاناصقن

©نيدولقعتاصقان»مالسلاوةالصلاهيلعهلوقيفكلذبءاسنلا

اذكههلوق)ضيحلاببسباهرهدرطشةالصلاكرتبنيدلاناصقننيبو

ضعبلامدهناهنأالهلوق)ىلاعتهللامهمحرانباحصأيأ(اوصصخدق

؛صقنيالوديزيناميالانأبانباحصأصيصختلليلعتاذه(هعيمجمدهنا
مدهتابجاولاقلطموهيذلاناميالاضعبمدهناليلعتلاةروصو

امهفاقافنامإواكرشامإرفكلاىلاناميالانمجرخيهنالهعيمجل

ء؛كرشلاىلاناميالانمجرخيهنالهعيمجمدهینعماذهوناتلزنم

صیيصختىلاةراشأالا(متالالوقلاوهاذوهلوق)ةقرازالاهيلاتبهذامك

متالالوقلاوهاذهنإالئاقهناصقننودناميالاةدايزبباحصالا
يفورهظالوألانكلماتلالوقلاوهليلعتلااذهيأليلعتلاىلاوأ
برهللدمحلاواعمنكرلاوبابللماتتخانسحانهمامتلاىنعمركذ
.نيملاعلا

هللادبعنعداهلانبانع۳٠٠٤ءاسنلاةنتفباب١٠نتفلاباتکيفةجامنباهاورثيدحلا(۱)

نرٹکاونقدصتءاسنلارشعماي:لاقهناهعهللالوسرنعرمعنبهللادبعنعرانيدنبا

.رانلالهأرثكأنكتيأرينإفرافغتسالانم

تيرامريشعلانرفكتونرثكتلاق؟رانلالهأرثكاهللالوسراي٠:ةلزجنهنمةأرماتلاقف

؟نيدلاولقعلاناصقناموهللالوسراي:تلاقنكنمبليذلبلغأنيدولقعتاصقاننم

ثكمتو؛لقعلاناصقننماذهفلجرةداهشلدعتنيتأرماةداهشفلقعلاناصقناما:لاق

.«نيدلاناصقننماذهفناضمريفرطفتوءيلصتاميلايللا

دنسملايفلبنحنبادمحأو١٠ةنسلايفدوادوبأو١۱۳ناميالايفملسممامالاهاورو

(يبلح)۲



ثلاغلانكرلا

(هنمنادلوتياموهيلعنالمتشياموةءاربلاوةيالولايفر

ببسةريبكلاباكتراوءةيالوللببسةعاطلابءافولاكهنمناببستييأ

ماكحاوامهماكحاوامهماسقاكهيلعنالمتشياموهلوقبدارملاو«ةءاربلل
ناتلمتشمامهنافرششالوريخهنمملعيملنمعفوقولاو‹ودعلاويلولا

ودعلاويافولاهنمملعنميلولانأفوقولاىلعامهلامتشانايبوهيلع
ةيالولللحملوالافءةينيدلاتابجاولانمنمِءيشبلالحخالاهنمملعنم

امهدحاعفتريالناضيقنامهلهمالكلايقبفءةءاربلللحميناثلاو
يففوقولاركذف؟ناعمتجيالوناعفترياوأرخألادوجوبالا

يدجيفهلاحعتالصخشنعناعفترينادضامهنابراعشاانهتكر

امناوتدحاولاحيفدحاوصخشيفناعمتجيالوفوقولاهيف

يفاودعلاحيفايلونوكيدقصخشلانالدحاولاحيفانلق

يهف«؛فلكملالاوحأةءاربلاوةيالولالحمنأانهنمملعفرخآلاح
ةءاربلاوةيالولاملععوضوميهفلكملالاوحأفيأملعلااذهعوضوم

جرخف؛عراشلاباطخاهبقلعييتلافلكملالاوحأبملعلاوههدحو
فلكملابديقلابجرخيالوءاهوحنومئاهبلاكهريغلاوحأفلكملالاوحأب

رماواللنومزلممهناىنعمبنوفلكممهفنويهنمنورومأممهنافةكئالملا
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ىلعامدبعلاهللامازلابرسفناوهناففيلكتلاىنعموهو«يهاونلاو

لبفلكملكيفةقشملاكلتدوجومزلتسيالفةقشمهيفسفنلا
يأةيعبتمهتيالونافنايبصلاالونيفلكملاةلمجيفاهرابتعايفكي
نوفلكممهابنأكشالو‹ةربتعملايهمهئابآلاوحأفمهئابالعبتلاب

ةيالولايفلافطالاعيمجنأبلوقلاىلعامأ«روهشملالوقلاىلعاذه
هذخأيذلاقاثيملااوضقنيملمهناٹثیحمهلاحىلارظنلابوهامناف

ربتعملاوهنونجلالبقمهلاحبملعلانافنيناجملاالويهيلعهللا
قلعتيتلالاوحالابجرخولوالامهلاحرابتعابءادعأوِءايلوُأمهفءانه

ناولألاوضارعألاككلذاهبقلعتيمليتلالاوحألاعراشلاباطخاهب
قبطنافعراشلاباطخاهبقلعتيملنكلاضيأنيفلكملالاوحأنم
.دودحملاىلعدحلا

هئادعأةاداعموهئايلوأةالاوميفهللاناوضرىلالصوتلا(هترمٹو)

.رخفألاماقملاوربكألازوفلاوهو

ةبناجمومهرمأمظتنيفمهلمشعامتجاونينمّوملافالتئاهترمث(نمو)
.مهتطلاخمنمةمالسلاومهلازتعاوفقاسفلا

ةءاربلاوةيالولاملعاولعجدقىلاعتهللامهمحرانءاملعنا(ملعاو)
رصتخمولوطمنيبامةديدعتافنصمهيفاودرفأوهسفنبامئاقاملع
اذهةموظنملاهذهنمهلانعضودقورصتقموهتياغیصقأبذخاو
ءاشنانكرلااذهيفاموتاقتعالاملعنمعونهناانملعلنكرلا
.باوبأةتساضياهيفودارملابفاوىلاعتهلل



لوألابابلا
(امهماسقأوةءاربلاوةيالولابوجويفر

(اقسفِيذلاةءارباذكهو

عورشاذه(اققحضرفنمّؤوملاةيالوهلوق)كلذنايبيفيأ
امافءامهفيرعتىلعفنصملاملكتيملوةءاربلاوةيالولاماكحأنايبيف

امئاقوهلابرقمناكاذإنالفللاومنالف:لاقيءلاصتالاوظفحلاو

عضاوميفهپالصتموهتبيغلاظفاحوهحلاصمبامتهموهرصنوهرماب

.لاصتالا

ىلعويأةيعرشلاةيالولاينبنتاذهىلعو:هللاهمحربطقلالاق

ةيعرشلاةيالولافيرعتينبنيةيوغللاةيالولافيرعتنايبنمركذام

ةيالولانكلءانهدوجوموهفيرعتلالوصفنمكلانهركذامعيمجف
نأحصيالفهللاةيالولو«ضعبلمهضعبدابعلاةيالولةلماشةيعرشلا

.اهلعماجريغهنالفيرعتلاكلذبةيعرشلاةيالولافرعت

هللاوهبلاصتالاوريغلاحلاصمبمامتهالاهدويقضعبنمنأ:(هنايب)

مهضعبدابعلاةيالوبصاخروكذملافيرعتلافكلذنعىلاعتيلجوزع

۰۹



ىلعلالدتسالاةيالولابوجوىلعلالدتسالاعمةيآلايفف‹نيرفاكلل
.اضيأةءاربلابوجو

ةيضرفلاتوبثيفةيالولالثمويأ(اقسفيذلاةءارباذكهوهلوق)
ةءاربلافةمعنرفكلهأوأنيكرشماوناكيأاقلطمنيقسافلانمةءاربلا
ةغليه:ةءاربلاوءةيدمحملاعامجاوزيزعلاباتكلاصنبةبجاومهنم

هنعدعباذااذكنمءيربنالفلاقي«صلختلاوءيشلانعدعبلا
ءةيعرشلاةءاربلاينبنتكلذىلعو:هللاهمحربطقلالاقهنمصلختوأ

هرفكلرفاكللنعللاومتشلاوضغبلااعرشوهصنامبةيعرشلافرعمث

نعللاومتشلاوضغبلانوكييأهرفكلجاليأهرفكلرفاكللهلوق
كلذنافرفكلاريغرخاءيشببسبالهرفكببسبوهمثإرفاكلل
.تايااهبوجوىلعلديوعرشلايفةءاربىمسيال

نيذلاوميهاربايفةنسحةوسامكلناكدقل»ىلاعتهلوق(اهنم)

انرفكهللانودنمنودبعتاممومكنماربانامهموقلاولاقذإهعم

هللاباۆنمۇتىتحادبأءاضغبلاوةوادعلامكنيبواننيبادبومكب

ناکنملةنسحةوسامهيفناكدقل»ىلاعتهلوقعم«هدحو

هناف٠ديمحلاينغلاوههللانافلوتينمورخالامويلاوهللاوجري
ناكنمل»هلوقبهعمنيذلاومالسلاهيلعميهاربابيسأتلابجوأىلاعت
ينغلاوههللانافلوتينمو»هلوقبو«رخالامويلاوهللاوجري
.(ديمحلا

.£مقرةيأةنحتمملاةروس(١)
ناكدقل)لاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيآلاهذهتءاجدقو١مقرةيآةنحتمملاةروس(۲)

.(مهيفمكلناکدقل)هلوقنمالدب(مهيف

.١مقرةيأةنحتمملاةروس(۳)

.٢٤۲مقرةيأديدحلاةروس(4)

 



مويلاودهللاوجريناکنيساتلالعجلوالالالدتسالا(هجوو)

|ينادكولعديعووهوةروكذملاتافصلاهذهيف

تابجاولاىفالادردریلماللاهوهبيسألانعيلرثنمع

(اهنمو)0نيملاعلانعينغهللانافرفكنمو»ىلاعتهلوقيفامك

یلاعتهلوقيفامكملظلاورفكلاىلعنعللابترتاهيفيتلاتايآلا

الOنيعمجاسانلاوةكئالملاوهللاةنعلمهيلعنأمهۇؤازجكلوا(

.تايآلانمامهوحنو«نيملاظلاىلعهللاةنعل

ىلاعتهلوقو«مهنمهنافمكنممهلوتينمو»ىلاعتهلوق(امأ)
هللاداحنمنوداويرخالامويلاوهللابنونمؤياموقدجتالر

ةءاربلابوجوىلعةلالداهيفسيلفتايالانماهوحنوةيالاهلوسرو

ةيالوميرحتىلعلداملكسیلومهتيالوميرحتىلعلدتمعن
.فوقولاوهاڻلاثارماكلانهنالءهنمةءاربلابوجولعلديدحا

اهتوبثباحصألابهذمفصاخشالايفاليصفتاهتوبثيفاوفلتخانكل

امنإةلمجلايفةءاربلاتبجواهلجاليتلاةلعلانأنیلدتسمصاخشالايف

.۷٩مقرةيانارمعلاةروس(۱)

.۸۷مقرةيآنارمعلآةروس(۲)
.۱۸مقرةيآدوهةروس(۳)

.٠٠مقرةياةدئاملاةروس(٤)
.٢۲مقرةيأةلداجملاةروس(5)



هلعنابعطقللايعطقسايقلاتبثف فلعلاهذههتبجوايذلامكحلا

عرفلايفاهدوجوبعوطقميهوءانرکذاميهلصالايفمكحلا



ةءاربلاوةيالولاماسقأ

ماسلاىلعنيذنملكلاو)

اقطندقيتلايهوةقيقحر

(اققحلوسروأباعكاهب

(ناسنالاةديقعاهلا

رابتعابةراشالاركذوةءاربلاوةيالولايأ(نيذنملكلاوهلوق)
.ةئالثماسقأىلعنيضرفلانيذهنمدحاولكويأناضرفامهنأ

.ماسقأىلعنوكييأفوذحمبقلعتم(ماسقأىلعهلوق)

.ةثالثلتعنةلمجلا(مامتىلعيتاتهلوق)ماسقأنملدب(ةئالثهلوق)

.ماسقاةثالثىلعةءاربلاوةيالولانمدحاولكنأ(ملعا)
امهدحأناقيرطمسقلااذهلوةقيقحلاةءاربوةقيقحلاةيالو:(لوألا)

قيرطلااذهو؛«هنمةءاربلاودحأةيالوبجويامبباتكلادرينأ

.ةءاربلايفءناماهوءنوعرفوء؛سيلباكوةيالولايف

ةيالولايفنوعرفةارماو«ىسومماكهنعينكنم:(يناثلا)

.ةءاربلايفبهليباکو

دحأوهلعسهللالوسرمع«شيرقنممشاهنببلطملادبعنبىزعلادبعوه(١)
كينغناكمالسالايفنيملسمللةوادعسانلادشأنموءةيلهاجلايفناعجشلافارشألا

۲\0



لانمؤمكةينكبالومسابصخيملامهبمءاجنم:(ثلاثلا)

ةنيدملاىصقأنملجرءاجو»ىلاعتهلوقيفروكذملانوعرف
رم٩(یعسي لهُنمهبريفمیهارباجاحيذلاکوةيالولالهانم

.ةءاربلا

لهنمانالفنأهللالسرنملوسرهيفقطنام:(يناثلاقيرطلا)
اذهيفاوطرشوةمدقتملاهوجولاهيفوءةواقشلالهأنموأةداعسلا

هقطننيحمالكلاكلذلوسرلاناسلنمعماسلاعمسينأقيرطلا

اذاامأءقطنلادنعلوسرلايتفشىلارظنيعماسلانوکيناوهب

وُةداعسلايضتقيامباذكکنالفيفلاقلوسرلانألودعلاهللقن

عطقينأهلزوجيالولبءةقيقحلايفةجحبهيلعاوسيلفةواقشلا
مهلثمٌوطاوتنكميالةبتراوغلباذاالابذكلالامتحالمهلوقةقيقحب

عوطقمرتاوتملاورتاوتلابابنمذئيحنوكيربخلانافةداعبذكلاىلع

وأةثالثوأنينثااوناكنأبةلزنملاكلتباونوكيملاذاامأ.هقدصب

صخشيفةقيقحلابةيالولايضتقياملوسرلانعاوعفرفكلذوحن
هولاممةبلوپصخشلاكلذیاونمهيللقتنميلعناتتيس

اماولقناذاامأرهاظلابيلولامكحهلاوحأعيمجيفهدنعهمكحو

الإهيلالوقنملاىلعةجحباوسيلفنيعمصخشيفةءاربلايضتقي

ةيألاتلزنهيفومهلتاقومهيلعضرحوهراصناىذافهيخأنباهبءاجًانيدعبتيناهيلعربكاتعس

اهدهشيملومايابردبةعقودعبتام؛بهليبابةيلهاجلايفبقلفاقرشمءهجولارمحأناكو

ھه۲ماع

١:۳۹۳ةيمالسالافراعملاةرئادو١:۹١٠يركبرايدلاو۲:٢۲ريثالانباعجار

.١:٢٠٦۲فنألاضورلاو١١٠و١:٤۸يبهذللمالسالاخيراتو۹

جرخافكولتقيلكبنورمتأيالملاناىسومايلاق)ةيآلاةلمكتو٠۲مقرةيأاصصقلاةروس(١)

.(نيحصانلانمكلينإ



لوسرنأدهشن:اولاقنأكةداهشلاليبسىلعلقنلاكلذباوؤاجاذإ
مهتداهشباربينأهعمدوهشملامزليهنافاذكنالفيفلاقيعهللا
يضتقياملقنيفةجحباوسيلمهناانلقامناوءرهاظلامكحةءارب

ةيالولارمأنمدشأةءاربلارمأنالةيالولايضتقيامفالخبةءاربلا

داقتعالافهمالساىلعملسمءاقبايهةيالولاو؛نيدلانمملسمعلخهنال
هنيعبصخشلاكلذيفامأربخلااذهدوجولبقانللصاحةيالولايف

داحالاربخفهمالساقيدصتانلفشكنيملنكلملسمهنأملعنناك

ةلمجلايفامأوهيلع:امبىفووهمالسابقدصهلانتلفشكامنإ
‹نيدولوملاعيمجللصأةرطفلافةرطفلاىلعدلويدولوملكنأملعناناف
اذهانتلفشكفثادحالاةرثكلغولبلادعبمهلاحلهجننحنمث
نأيتأيسلوقىلعدحاولالدعلاوألودعلاءالوهناسلىلعربخلا
نيبامقرففرعتاذهبفاهيلعدلويتلاةرطفلاىلعقابالثمانالف

لاقلوسرلانابمهتداهشنإانلقامنإوتاحألاربخبةءاربلاوةيالولا

نعمهتداهشنالهعمدوهشملاىلعةجحةءاربلايضتقيامنالفيف

ةريبكلابلعافلارارقاىلعمهتداهشنمةوقىندابتسيللوسرلاناسل
.مهتداهشلوبقمزلةريبكبهسفنىلعهرارقاباودهشامىتممهناف

بجوتالرتاوتلادحاوغلبيملاذإلودعلاةداهشنا(ليقناف)
مهتداهشباهانبجوأامنإ:انلق؟..ةءاربلامتبجوأمكلابامفمهربخكاملع

كلتتوبثبهنمةءاربلادقتعنانإفتايلمعلاةلزنماهليزنتلمهربخنود

‹تايلمعلايفنيلدعلاةداهشلوبقباناياىلاعتهدبعتلاندنعةداهشلا

فالخنوكيناانلامتحاعمةداهشلاكلتبةءاربلابهيلعمكحننحتف

هديعطقبهيلعمکحنامكمهتداهشقدصبانعطقمدعوهباودهشام

هيلعمکحنامکوءالثمزرحنمارانیدقراسهنالودعلادهشاذا

هعلخسيلفرحناسنالتقبنالدعلاهيلعدهشاذإاصاصقهتبقرعطقب

لكلنأهانركذاملصحمو«فيسلابهتيقرعطقنمدشأبمالسالانع
۲\۷



ةيداقتعالاتادابعلاىرجمةيراج:امهادحإريتهجةءاربلاوةيالولانم

كلتوتالماعملاىرجمةيراج:هيناثلاوهللةدابعامهداقتعانوكيهو

نيلدعلاةداهشبامهتوبثيفانربتعافدابعلاقوقحنمامهنوكيهةهجلا

.طقستوقوقحلاتبثتنيلدعلاةداهشبنالةيناثلاةهجلا

اهلحمورهاظلامكحبةءاربلاورهاظلامكحبةيالولا:(يناثلامسقلا)
اهيلعمالكلايتايقرطاهلو‹؛كينيدةفلاخموةقفاومهنمرهظفلكم

.ىلاعتهللاءاشنإنكرلااذهنميناثلابابلايف

دهمتعينُأاهتروصوةلمجلاةءاربوةلمجلاةيالو:(ثلاثلامسقلا)

مهسنانيدلامويىلانيرخالاونيلوالانمهللاةعاطلهأةيالوفلكملا
نمهللاةيصعملهاعيمجنمةءاربلادمتعيناو‹مهتكتالمومهنجو

فلكملكلدبالهنالكلذبهنعانربعامناو«؛ناسنالاةديقعبهنعانربع

ىلعالامهبوجوفاتبجوناورهاظلاوةقيقحلاامسقوءانيدهدقتعينأ

ماسقاةتسهذهفكلذملعهيلالصونمىلعلبنيفلكملامومع
ةيالووءةقيقحلاةيالوءةءاربلاوةيالولاماسقأنممسقلكىلارظنلاب
عبارلامسقلاوءةيالوللماسقأةثالثكلتفةلمجلاةيالوورهاظلابمكحلا
.ةلمجلاةءاربسداسلاو.رهاظلابمكحلاةءاربسماخلاو.ةقيقحلاةءارب

ةلمجلاىفهتيالوتنأتدقتعايذلاوهىلاعتهللادنعهتيالوبقداصلا

ةقيقحلاةيالونأاذهنمملعفةلمجلاةءاربوةقيقحلاةءاربكلذكو

ةيالواذكو؛سكعلااذكوةلمجلايفهنمًاربتمصخشيفنوكتال

الرهاظلامكحبةءاربلاورهاظلامكحبةيالولااذكو«قداصلابذك

قفاوتدقرهاظلابةيالولانكلءامهبابسأداضتلدحاولاحيفناعمتجي
دقوةقيقحلاةِءاربقفاوتدقرهاظلاةءاربوءاهفلاختدقوةقيقحلاةيالو

۲۱۸



ةقيقحلابودعلاةءاربوةقيقحلابيلولاةيالوناكاذإاميفكلذوءاهفلاخت

هيلعبجوهتغلباذاامأرهاظلامكحبءىربتملاويلوتملااذهغلبتمل
اذكوىلاعتهللاءاشناابيرقيتأيساملرهاظلاكرتوةقيقحلابذحخالا
ةلمجلايفةيالولاقفاوتدقرهاظلامكحبةءاربلاوةيالولانمدحاولك

ايلودحاولالاحلايفدحاولاصخشلانوكينأحصيفاهفلاختدقو
يفاودعنوكيناوهريغدنعرهاظلايفاودعنالفدنعةقيقحلاب

يفايلونوكينأحصياذكوءرابتعالااذهبرهاظلايفايلوةقيقحلا
يفاودعايلونوكينأحصيالوسكعلابوةلمجلايفاودعرهاظلا
.اذكهوءةلمجلايفاودعةقيقحلايفايلوالوةقيقحلا

اهتروصترذعتناواهاياكعمساناتببحاةلأسمانهنأ(ملعاو)

اميهوءحلاصلافلسلامكحلصأىلعاهبهبنتلنكلاننامزيف
ذايعلاودتراوأادحبجوياملعففةقيقحلايفيلوكلناكاذإ

نممتنکنِإهدادتراىلعهلاتقوهيلعدحلاةماقاكيلعبجوهللاب

توميالهناملعتنابةقيقحلايفهلليلوهنأعطقتتنأوكلذبموقي

ةذفانيهفاهتابجوملهنايتابسحبيهامنإهيلعةيرهاظلاماكحالا

ىلعتاماذافاهبةطانملااهبابسألعفنمعيمجىلعايرهاظامكح
رهاظلاماكحايفهسفنلزنثيحهليزنتمزلالثمرهاظلايفكرشلاح

اذكهناريممدعو‹نيملسملارباقميفهنفدمدعوهيلعةالصلاكرتك

انمزلايندلاهحورتقرافامىتمهنافكلذفالخهيفيدنعواولاق

رفغيالهللانالاهيلععلطنملناوةلوبقمةبوتىلعتامهناعطقلا

دحاولكمضبفةنجلالهأنماذهنأانربخأدقوءهبكرشينأ
هکرشنمةبوتىلعتامهنابعطقلالصحيرخألاىلانيربخلانم

مهمحرباحصألاو‹نيملسملارباقميفهنفدونيملسملاهتٹرولهثاريم

۲۹



ببسيتلاةيرهاظلاماكحالاةلمجنمءايشالاهذهاولعجىلاعتهللا

نعمسحتمكرشلانأبريبختناو«رهاظلايفكرشلادوجواهذوفن
2ةدعاقلاهذهتفرعاذافاعطقملسموهفهتومنيحيلولااذه

لتقباومكحامنامهنعىلاعتهللايضررهنلالهأنمانباحصأةيقبنأ

وهوءلتقلاهببجوتسيامرهاظلامكحبهلعفلمهباحصألتقنم
حصناوىلاعتهللادنعاديعسهنوكيفانيالمهلهلتقفنيملسملالتق

رهاظلابسحبوهامناهيلعلتقلامكحءارجافهلتاقعمهتداعسربخ

نيملسملانمدحأدنعوأهلتاقدنعهتداعسربخحصيملاذاامإ

وهو؛«ةءاربلابجومنمهبكترااملرهاظلامكحبهنماربينأبجو
.كلذنمةبوتهلملعتىتحنيملسملالتق

بجوملعفولوالصأهنماربينأحصيالةقيقحلابيلولا(هيبنت)
ةءاربلابجوتيتلالاعفالاكلتهنمضغبتامناو«رهاظلايفةءاربلا
ةيالولاتابجوملعفناوهنافةقيقحلابودعلااذكوصتتاذالةيرهاظلا

هيلاناريصيسامبانملعلهتاذاللاعفالاكلتهنمبحتامنافرهاظلاب
هلليلولانأملعافاذهتفرعاذافانملعنععوجرلاانلحصيالو
ناوامئادودعىلاعتهللودعلاناوءكرشاناوادبأامئاديلوىلاعت

ودعءرملانإراكنلالوقطقسف‹یلاعتهملعریغتةلاحتسالعاطأ

.اذكهوهتعاطةلاحيفهلليلوءهتيصعمةلاحيفهلل

سفنيفامهتقفاوملةقيقحمسقلااذهيمسامنا(ةقيقحهلوق)

ذوخامرهاظلامسقيفهفالخبلاقتنالاوريغتلامدعبهتوبثلورمالا

.تبثاذإءيشلاقحنميناثلاهيجوتلاىلع

دارملاناليميمعتلاديفيلباتكلاركن(باتكاهباقطندقهلوق)

ىلعكلذيفةجحهلسرنملوسروأهللابتكنمباتكلك
يلقعزاجمباتكلاىلاقطنلادانساولكلايفقدصلابوجولءاوسلا

لوقنفءامهنملكيفروهظلاعماجبةنابالانعةراعتساقطنلالعجنوأ
٠۲۲



لوقتوأءةراعتساللحيشرتاهبيفءابلاورهظأيأنابأىنعمبقطن
قطنلاهمزاولنمركذوهبهبشملافذحوةقيقحقطانبباتكلاهبش

.ةيلييختةراعتسامزاللاكلذوةيانكلابةراعتسايهف

(يناثلاوهفرهاظلابمكحلاوهلوق)تبثيأ(اققحلوسرواهلوق)
مسقلاوهرهاظلامكحبةءاربلاتوبثورهاظلامكحبةيالولاتوبثفيأ

ةديقعلاوفلكملايأ(ناسنالاةديقعهلوق)ماسقالايأ(اهثلاثهلوق)

ناسنالاريمضاهيلعيوطنياميهوةدقتعميأةلوعفمىنعمبةيلعف

.ةلمجلاةءاربوةلمجلاةيالوانهاهاهبدارملاوةدسافوأةحيحصتناك

۱88



يناثلابابلا

(ثلافلانكرلانم)
(رهاظلامکحبةءاربلاوةيالولايفر

ماكحأويلولالاوحأيفواهنمنايدأتييتلاامهقرطنايبيفيأ
ناوءلمعلاولوقلايفةقفاوملاوهةيالولابجومنأ(ملعا).كلذ
هيلعقفتاامماذهءامهدحأيفوأامهيفةفلاخملاوهةءاربلابجوم
مهضعببجوافلمعلاةفرعملبقلوقلابةقفاوملايفاوفلتخاوانباحصا
اذإيبنلااهيأاي»ىلاعتهلوقلحصالوالاو؛نورخااهعنموهبةيالولا

هرماف0هللانهلرفغتساونهعيابف١هلوقىلا«تانمّوملاكءاج

نهرمأيفراظتنالابهرمأيملوةعباتملاكلتسفنىلعنهلرافغتسالاب
نمهتيالوانسفنأانمزلأداقتعالايفانلقفاومانالفنأانعمحصاذإف
كرشلانعجرخنمللماشاذهوةيالاكلتللمعلاهبرظتنننأريغ

لهأبهذمىلالالضلالهأبهذمنععجرنملومالسالاىلا
نكلدعبانلترهظفهداقتعاةقيقحانيلعايفتخمناكنملو«قحلا

.١٠مقرةيأةنحتمملاةروس(١)
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تفتسا»ثيدحلهلوقلهتفلاخمىلعلدتةراماهنمرهظتالنأطرشب

نيبونيربخلانيذهنيبانعمجاذاف٩كبيريامعدو«كسفن

مهتااذالوقلاسفنبىلوتيالهناوهوبولطملاانللصحةيالاكلت

يهفةءاربلاقرطامافقرطةءاربلاوةيالولاتابجومنمدحاولكلو

.اهيلعقفتماهلكعبرأ

ةريبكبكتريافلكمدهاشتنأكلذوةدهاشملايأنايعلا:(امهدحا)

قيرطلااذهليتايسوهنمةءاربلاكيلعبجاولافرذعاهيفهللمتحيال

.نكرلااذهنممبارلابابلايفطسبةدايز

ملوةريبكلعفهنأبفلكملارقينأوهورارقالا:(يناثلاقيرطلا)
راختفالاليبسىلعوأاهبرورسلاليبسىلعكلذبرقاهناوأاهنمبتي

ليبسىلعاهبرقااذاالهنماربينأهعمسنمىلعبجيهنافاهب
.اهنمبئاتاذهنافاهباكتراىلعرسحتلاومدنلا

.هطسبيتايسوةريبكلعفانالفنابنيلدعلاةداهش:(ثلاثلاقيرطلا)

اذكلعفانالفنأىلعاهلعفاداليتلاةرهشلا:(عبارلاقيرطلا)

قفتماهنمةثالثاضياةعبرأيهف(ةيالولاقرطامأو)اهنايبيتايسو
ءافولاةدهاشميأنايعلايهاهيلعقفتملافهيففلتخمدحاوواهيلع

(هيففلتخملاامأو)ءافولابةرهشلاوءافوللنيلدعلاةعيفروهللانيدب
.ىلاعتهللاءاشنإهطسبيتايسوهللانيدبءافوللدحاولالدعلاةعيفريهف

اممئالاو؛كردصهلحرشناامربلادظفلب٤:۲۲۷دنسملايفدمحأمامالاهاورثيدحلا(١)

.عويبلايفيمرادلاهاورو.«كوتفأوسانلالاثمأناوكردصيفكاح

هاورو«؛كبيريالامىلاكيريامعد:ظفلب۳:١١٠دنسملايفدمحأمامالاهاورثيدحلا)۲(

١0.1ةمايقلايفيذمرتلاو۳عويبلايفيراخبلا
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بجتامكحرهاظلاةءارب)

(بقتعتعبرأنمدحاوب
ةداهشوارارقاوأنايعر

(ةرهشبىتأقحوأنيلدع
ةيالولاىدلرارقالانشساو

(ةنالفلاببجاولاامنإو

لوحمزیيمتامكحفرهاظلامكحةِءاربيأ(امکحرهاظلاةءاربهلوق)

هببسىلاببسملاةفاضامكحلاىلاةءاربلاةفاضايفوهيلإفاضمنع

.ةءاربلادوجولببسرهاظلامكحنأل

دحاوقيرطببسبيأ(دحاوبهلوق)تبثتوأمزلتيأ(بجتهلوق)
.قرطعبرانميا(عبرانمهلوق)دحاوقيرطنموا

لوهجملللعفلاءانبزوجيوتيبلااذهبقعيتاتيأ(بقتعتهلوق)

نايعلابدارملاوعبرأنملدبهدعبامووهورجلاب(نايعهلوق)
لاحبملعلايأةربخلابقيرطلااذهنعمهضعبربعورمامكةدهاشملا

قالطالاهتقالعروهشمزاجموأةيفرعةقيقحامإنيريبعتلاالكويلوتملا
ملعانهاهاهبدارملاوةيؤرلايفةغلةقيقحنايعلاناكلذوديقتلاو

ةعومسموأةرصبملاوحألاكلتتناكءاوسرخالجرلاوحأبلجرلا

نكلعومسملاورصبملاىلعافرعةقلطمةرصبملابةغلةديقميهف
لاوحألايهانهرصبملابدارملانالرخاهجونممعأيوفغللاىنعملا

‹نیاعملكلةماعيهةغللايفو‹ةءاربلاوةيالولامکحاهبقلعتييتلا

هبدارملاوناکقيرطيانمملعلاهليهةمجعملامضبربخلاو

.رظنلاوعمسلاقيرطنمملعلاانهاه
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لاقاذإاذكبهسفنىلعرقأردصمةزمهلارسكب(رارقاوأهلوق)
.اهنمبتيملةريبكبرقااذاامانهاههبدارملاوءاقحهيلعتبثيلوقب

رخآلاهلدهشيامبدهشيامهنملكنينئانيلدع(ةداهشوأهلوق)
امهدحأدهشاذإامرخألاهبدهشيامبدهشيامهنملكانلوقبجرخف

ريغةريبكبكتراهنابرخالادهشواذكيهةريبكبكتراانالفنإ
المجأاذاامأذعنيحامهتداهشباربيالهنافلوألااهامسيتلاةريبكلا
ةءاربلابجتفاهايمسيملوةريبكلعفانالفنأالاقنأكامهتداهشيف

ةقفتمذئنيحمهتداهشنالرئاغصلارئابكلابءاملعاوناكاذإمهتداهشب
ةريبكبهنمامهنمدحاولكملعولولامجالاكلذبادهشينأنيلدعللو

ناكاذإدحاولالدعلالوقباربيليقوهنمرخألااهبملعيتلاريغ
بطقلاهبحرصةيالولايفكلذبليقامكىثناناكنإوليقواركذ

ةءاربلاتوبثبنولئاقلاءالوهولوقأنيلوقعامسلابةءاربلايفهللاهمحر
طاقساالةدابعةءاربلانأىلااورظنعامسلابودحاولالدعلالوقب

عامسلابولدعلاربخبلصحيونظلابتبثيتادابعلانمريثكوريغللقح

يفقفاوملاوهلدعلابدارملاوةريثكتادابعهيلعبترتتيوقنظ
هنیديفعدتبملانيدلايفانلوقبجرخفةءورملاوىوقتللمزالملانيدلا

ةريبكلالعافوضرفلاكراتىوقتللمزالملاانلوقبوقحلافالخدقتعملا
ةءورملابدارملاوتامرحملابانتجاوتابجاولاةيدأتيهىوقتلانأل

ةماجحلاوحننمةيدرلافرحلاكتاحابملانملئاذرلابانتجاانه

دارملا(ةرهشبىتأقحوأهلوق)لفسلاةسلاجمولذارالاةطلاخمكو
ةيعفاشلادنعواندنعاذكدحاوىنعملناترابعامهفرتاوتلاانهةرهشلاب

فالخلاورتاوتلاةلزنمنودةلزنمةرهشللاولعجوامهنيباوقرففةيفنحلاامأ

ةءاربللبجوملانأىلاةراشإةرهشبىتاقحوأمظانلالوقيفويظفل

ةرهشلاالةرهشلاهبتءاجيذلاقحلاوهامناةرهشلاقيرطنم

قيدصتلانمةءاربلابعيشلاةرهشكةقحملاريغلاةرهشلاهبجرخفاهسفن
ديعسوبأمامألالئسومهنعهللايضرىهنلالهأوةشئاعوقورافلاو
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ناعمىلعنوكتاهنايعم:لاقفةقحملاةرهشلانعهنعهللايضر

نحتمملاىلعاهملعدوروواهبوجوواهتوبثغلبموةريثكهوجويفةريثك

نمرکانتريغىلعاهبرابخالاةحصرهاظتنماهبيلتبملانماهيف
ريغنمفالتخالاوركانتلارثكولواهيفةجحلامهبموقتنيذلااهلهأ
قحلاةرهشلناهلصاحوه.انيقيلاراكناوىواعدلاليبسىلعاهلهأ
اهضراعيالنأامهيناثواهلهأنعةرداصنوكتنأامهدحأنيطرش

ردصيوربخنيقحملاضعبنمردصينأكلذلثمضراعماهلهأنم

نيضراعتملانيربخلانمدحاولكهفلاخيربخرخالاضعبلانم
ًابعيالفاهلهأريغنمًارداصراكتالاناكاذِإامأةرهشبسيليداحآ

هنإفرهنلالهأةيقحبةيضاقلاةرهشللفالخلالهأراكتاككلذوهب

لوقافةرهشلالهأنيبأانأاهومهنمىوعدلاليبسىلعرداصراكنا
نماوناکنابةداع.بذكلاىلعمهلثمرطاوتنكميالةعامجمه
ددعلانييعتبلاقنمل۱افالخددعنيیعتمهيفطرتشيالفیتشتاهج

نابنيجتحمادعاصفةسمخلانممهنأىلابهذنممهنمفمهيف
اودادزاةسمخاوناكنإفمهربخبعطقلاحصيالةعبرأدوهشلارثكأ

ىلعلديالهنإفليلعليلعتلااذهانلقةرهشاوناكفةعبرالاىلعةوق
هنإفكلذسكعىلعلديامنإومهربخبعطقلابجيةسمخلانأ
دحاولاةدايزناملعةعبرالاةداهشيفربخلابعطقلاحصيملامل

ةعبرألاكعلوأربخبعطقلانمتعنميتلاةلعلانألعطقلاةحصديفتال

.ةسمخلاىفدوجوملامتحالاكلذوةداعبذكلالامتحايه

ىلعادعاصفةرشعلانمةرهشلاةهعامجنأىلابهذنم:(اهنمو)
ناکو(یلاعتهلوقكلذيفمهتجحومهدنعةنجلابنيرشبملاددع
(اولاق)0نوحلصيالوضرأالايفنودسمفيطهرهعستةنيدملايف

 

.۸مقرةيالهناةروس)۱(
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نوحلصيمهفةرشعاوناكاذافةعستضرالايفنودسفيددعرثكاف
ددعىهتنملرصحالعقاولانعرابخاةيالايف:(انلق)نودسفيالو

هلوقلادعاصفنيرشعاوناكاذامهنأبهذنم(مهنمو)داسفلالهأ

لقاناهجوو نيتئماوبلغينورباصنورشعمكنمنكينا»ىلاعت
ةيألايفنيرشعلاركذانلقنورشعلامهماقملااذهيفربتعاددع

.اهريغوةرتاوتملارابخالايفمهرابتعاديفيال

نمددعادعاصفنيعبرأاوناكاذامهنأىلابهذنم:(مهنمو)
بجويالةعمجلايفددعلاكلذرابتعا:(انلق)ةعمجلاهيلعبجت

ةعمجلاةالصيفددعلاكلذرابتعاملسنالاناىلعاهريغيفهرابتعا

.نيعبرالانملقابناوتبجواهطورشتلمكنإاهنااندنعو

.ةقثمهيفوادعاصفنيعبرأاوناكنإمهنأىلابهذنم:(مهنمو)

ةقثلادوجوطرتشاوهلبقيذلاىلعدرياماذهىلعدري:(انلق)

بجوملاربخلايفانمالكونظلاهربخبيوقأمعنانيقيهديزيالهيف
.يعطقلاملعلل

راتخانمددعادعاصفنيعبساوناکنامهنىلابهذنم(مهنمو)

راتخاامنامالسلاهيلعىسومناههجووهموقنممالسلاهيلعىسوم
الولفلجوزعهللامالكنمنوعمسياممهموقهنعاوغلبيلنيعبسلا

املمهعمينيقيلاملغلاهبلصحيمهموقىلعةجحنيعبسلاربخنا
.ددعلاكلذصح

ةمئاقيهلبددعلا۔كلذىلعفقوتيالمهيلعةجحلامايق:(انلق)

نممهللصاحيعطقلاملعلاوهدحومالسلاهيلعىسوممالكبمهيلع
.هديىلعةزجعملاراهظابهقدصبوجولاضيأهمالك

١٦٠مقرةيالافنالاةروس()
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ىلعرشعةئالثوةئامثالثاوناكنإمهناىلابهذنم(مهنمو)

.تولاطباحصأوردبلهأولسرلاددع

ةقفاومبةربعالفيعطقلاملعلاتوبثديفتالدادعالاةقفاوم:(انلق)

بوجويففالتخالاوقالاهذهنمدحاولكىلعوكلذنمءيش
لاوقالاهذهنملوقلكلهأدنعصوصخملاددعلاكلذبيعطقلاملعلا
بهذنم(مهنمف)ةرهشلاتوبثيفددعلانييعتبنولئاقلافلتخايأ

.ددعلاكلذهادأيذلاملعلابعطقلابوجولنايبددعلارادقمنأىلا

نودامربخبعطقلازاوجمدعلنايبهنأىلابهذنم(مهنمو)
هربخقدصبعطقينأزاجصوصخملاددعلادجونافددعلاكلذ

زاوجوةرورضهقدصبعوطقمرتاوتلانأهيف(ثحييو)عطقيالنازاجو

نأرتاوتلا(طورشنمو)ةرورضلاكلتلفانمعطقيالناوعطقينأ

هنعربخملانوكينأرتاوتلاربخطرشيأسحىلاادنتسمنوكي
سمللاوقوذلاومشلاورصبلاوعمسلاكسمخلاساوحلادحاباسوسحم
ةحئارلابيطكسملاوأضيبأجاعلاوأاذكنالفلاقلاقيناک

مدقكةيلقعلارومالاطرشلااذهبجرخفنيلريرحلاوأولحدهشلاوأ
(طرشو)لقعلادرجمنماهبعوطقماهنإفملاعلاثودحوءىلاعتهللا
لقعلادرجمنماهبلوقنملاددعونيلقانلاددعىواستينأمهضعب
سيلومهنعلوقنملاددعونيلقانلاددعىواستينأمهضعب(طرشو)
ىلعمهلثمٌوطاوتنكميالنيفرطلاالكناكامىتمهلإافيشباذه

لقأامهدحأناكولوهباوربخأامقدصبمعطقلابجوةداعبذكلا

.رخالانماددع

ةيالوللةيدّوملاقرطللنايباذه(خلاةيالولاىدلرارقالانئتساوهلوق)

يهاهيلعقفتملاةثالثلافهيففلتخمدحاوواهيلعقمتمةنالثيهو

رارقالانثتساوهلوقىنعماذهوةيقحلاةرهشلاونيلدعلاةداهشوةدهاشملا

رقمللتبثيالهنافرارقالااهركذمدقتملاةءاربلاقرطنمنثتسايأ
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مكحهرارقاهلتبثيالفهسفنلعدمهسفنلءافولابرقملانالةيالو

رارقالاالهللانيدبءافولاءاعداوهانهرارقالابدارملاوريغلاىلعةيالولا
نمجراخلانأمدقتدقهنإفةلمجلابظفلتلاكهبرارقالابجي'

مالسالابهرارقافمالسالابرقاامنيحنمهتيالوبجتمالسأالاىلاكرشلا

كلذفنصملاىلعدريالفءاعداالرارقالانمهيلعبجوامبنايتا

نمبهذمىلعهدلوهنأهرارقابهلفطلةيالولاتوبثهيلعدريمعن

بهذملااذهوىايلوالادالوأريغنعفوقولاوءايلوأءايلوألادالوألوقي

املافطألاعيمجةيالوبوهوناٿلوقمهيفانلواندنعروهشملاوه
ثيدحلانابحرصوهنهذيفهللاهمحربطقلاهححصوالافطأاوناک
هيفيذلاثيدحلااذكوعوضومنيكرشملادالوأبذعتهيفيذلا

اهمحتقانمفاهنومحتقيرانةمايقلاموينيقفانملاونيكرشملادالوالدقوي

.ذئمويفيلكتالذإكلهاهيفعقونمواجن

كحاونيمأكلذبهعمربخيىتحهدلوبهرارقايزجيال(ليقو)
زاجمهللانيدبءافولاىوعدىلعرارقالاقاللطايفوءنانيمأليقو

هتقيقحىلعلوالاتيبلايفرارقأالاقلطااملهناكلذوةلكاشملاهتقالع

اوركمو»دحىلعكلانهاملةلكاشمزوجتلاليبسىلعانههقلطا

ةدعاقلاناللوالارارقالانيعىناثلارارقالانأبهيفثحبيو«هللاركمو
ةدعاقملاكلتنأهباوجوىلوالانيعةيناثلافةفرعمتديعااذاةركنلانا

ليلدلاماقاذاامأءاهتدارامدعىلعليلدمقيملاذاةتباثيهامنإ
‹ليلدلاهيضتقيامىلاريصوةدعاقلاتكرتانهامكاهتدارإمدعىلع
لحنتباوجلااذهبو«ليلدبالالصألانعلدعيالومهدعاوقنمو
كلتنإ:لاقمهضعبنأىتحةدعاقلاكلتىلعتدروأ ةريثكهبش
.ليلدلاباهفلاخامجرخنوةمئاداهنإلوقننحنوةمئادالةيبلغأةدعاقلا

دهاشتنأيهفنايعلابمظنلايفاهنعربعملايهو(ةدهاشملااماف)
بانتجاوتابودنملاىلاةعراسملاوتابجاولابنايتالافلكملانم
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نظلاهبنسحنوكلذىلعهالوتتفتاهوركملانعيفاجتلاوتامرحملا

هبنسحناذكوةجوزلاقحكهنمدهاشتاليتلاضئارفلاةيداتيف

اذإهلكاذهءاهيفهقرافنيتلالاحلايفتامرحملابانتجايفنظلا
لوبقىلعبلقلاقفاووءةرصبملاوةعومسملاهلاعفأاعيمجهنمتيضر
هنمترهظنمنالكلذلوبقىلعبلقلاةقفاومانطرشامنإوكلذ
ىلوتيالتامرحملانمءيشوءايرلاوأدسحلاوأربكلاتاراما

ءافطصاةيالولا:هللامهمحرباحصألالوقینعماذهوكلذىلع
ىمعألو0:كوتفأناوةصباوايكسفنتفتسا»اهلوقهلیلدو

اريخیریالامبنظوريخلالاوقأهنمعمسنمىلوتينأرصبلا
نأىرتالا.نظلادرجمبحصتةيالولانال؛كلذىلعهبلقهافطصاو

يتأيسامكحيحصلاوهودحاولاربخباهبوجوبلاقانباحصأضعب
يبامنأالولىلاعتهللاهمحريحبصلاةمالعلالوقفهللاءاشنإ

الاجرمهنمىمسوةيالوللنوقحتسيالاجرتيلوتلرصبلاىمعنم
تلمكاذاالاةيالولابوجوىريالخيشلاكلذنأىلعلومحم

نحنورصبلادوجوهدنعةدهاشملاقيرططرشنمواهقرططورش

؛نوراهنبديزيانثيبأينثدحس٤:٢۲۲دنسملايفلبنحنبدمحامامالاهاورثيدحلا(١)
ةصياونعزركمنيهللدبعنبابوبأنعالسلادعيأريزانعهةملسنبدامحا

الامثالاوربلانماعيشعدأالنأديراانأولَكسهللالوسرتينأ:لاقدبعمنبا

هللالوسرنعةصباوايكيلااولاقفسانلاىطختاتبهذفعمجهدنعاذاوهنعهتلاس

.ةصباوايكيلإ
ايندا:يل'لاقفهنموندأنأيلاسانلابحأنمهنافهنموندأينوعدةصباوانأ:تلقف

.هتبکريتبکرتسمیتحهنمتوندفةصباواينداةصباو

؟..ينلاستوهنعينلاستتعجامكربخأ:ةصباوايلاقف

هعياصاعمجفمعن:تلق«مثالاوربلانعينلاستتثج:لاق.ينربخاف:هللالوسرايتلقف

هيلانأمطاامربلا.كسفنتفتساةصباواي٠:لوقيويردصيفاهبثكنيلعجفةثالثلا

.0سانلاكاتفانإو ردصلايفددرتوبلقلايفكاحاممئالاو«سفنلاهيلاتنأمطاوبلقلا

.۲عويبلايفيمرادلاهاورو«كوتفأو٠نايفسلاق

۲۳۰



توافتيالنظلاو؛نظةوقالارصبلادوجوهدزيملذاكلذطرتشن
ريغنمهدوجودنعتبثنظلاباهنمقلعاموتادابعلاىلارظنلاب
.افعضوةوقهتاجردتوافتىلارظن

امهربخكلذكويلوانالفنأدهشينأيهفنيلدعلا(ةداهشامأو)
طرشةيرحلانأتفرعدقوناتأرماولجرنيدهاشلامكحيفوهتيالوب
امأو)انهليقوضعبدنعدبعلاةداهشلبقتالفةداهشلالوبقيف
مهلثمٌوطاوتنكميالةعامجنمرابخالااطاوتتنأيهفقحلا(ةرهش
.ةداعبذكلاىلع

الةءاربلايفاهنالةعاربلايفاهنمعسوأانهةرهشلانأ(ملعاو)
ةرهشفقحاهنأنظلادرجمبتبثتةيالولايفوقحلاةرهشالاتبثت

ىلاعتهللاهمحررظنلانبامامالانعنارقلامدقاهيفىتلاةينونلاةبسن

لهأقيسفتيهرئابكلاكلتوهيلارئابكلاةبسناهيفنالیوعدةرهش

ةرهشكهنعاهترهشفميدقنسلالابولتملانارقلانأبلوقلاومهدحأوهوقحلا
.امهنعهللايضررمعوركبيبانمعيشلادنعةءاربلا

ةئالثلابوهيلعقفتملابوجولابدارأ(ةثالثلاببوجولاامنإوهلوق)
رصقيأيفاضاتيبلايفرصقلافةرهشلاونيلدعلاةداهشونايعلايه
.هيلعقفتملابوجولاىلارظنلابوهامنإةروكذملاةثالثلاىلعبوجولا

۹٢۲۳



ةيالولاةعيفريففلخلاو)

(ةيانعالبلدعدحاونم

مزلافهتينعنكتنإو)

(ملعيمثموزلالليقو
املعلاسيللودعلاىلعنكل)

يففلتخملاقيرطلاوهاذهخلا(ةيالولاةعيفريففلخلاوهلوق)

.دحأةيالوبلدعلادحاولاربخوهوهبةيالولابوجو

اودازءالؤهواملاعربخملاناكاذإبجتاهنأىلانورخا(بهذف)

مهضعبوءةءاربلاوةيالولابملعلادوجوةيرحلاوةيروكذلاطرشىلع
مهضعبودبعلاوةأرملاةعيفرباهبجوافكلذعيمجطارتشامدعىلابهذ
ةيالولانعلئسنإ:لاقفلاسيملاذإوعفارلالئساذإامبلصف

لاقمهضعبومزلتملءادتبااهبربخأناولئاسلاتمزلاهبربخأف
كرتِءاشنموهربخبیلوتِءاشنمف‹؛لذعلادحاولاربخيفريبختلاب

اهنال«رييختلاىلعتسيلةيالولاناباذهيفهللاهمحربطقلاثحبو

لدعلادحاولاربخنأحيحصلاو‹؛تعنتماتبثتملناوتبجوتتبثنإ

ملاعريغناکوااملاعىٹناوأارکذناکءاوساهلبجومةيالولاب
هبقحتسايذلاببسلارسفاذاالاملاعلاريغةعيفرببجتالنكل

كلذوءةءاربلاوةيالولابملاعنعةيالولاعفروأةيالولايلوتملاكلذ

امنإويلوانالفنألوقيانالفخيشلانأفيعضلالدعلالاقاذإامك
دحاولالدعلاربخنالدحاولالدعلاربخباهبوجوحيحصلانإانلق

ربخنيبليصفتلابانلقامنإوءريخلانظىلعةينبمةيالولاونظلاديفي
ببسلارسفاذاالإملاعلاريغربخباهبجونملفهريغوملاعلالدعلا
.خلالودعلاىلعنكلمظانلالوقدنعهنايبيتايسامل

٢۲۳



قدصلانونظمهربخنأللدعلابڊيقامنإ(لدعدحاونمهلوق)
قسافلااماف؛لاحلالوهجموأاقسافناكءاوسلدعلاريغهبجرخف

الينعأهيفنيرمألاءاوتسالفلاحلالوهجمامأوهربخبذكبنظللف

هيلعةيانعلاقالطافلاّوسلاهبدارأودصقالبيأ(ةيانعالبهلوق)

ناوهلوق)دصقللمزالملاّوسلانأكلذوموزللاهتقالعلسرمزاجم
دشافيأ(مزلأفهلوق)روكذملازوجتلاهيفوهتلأسيأ(هتينعنكت
.ضعبدنعاموزل

يفريخمتنألبةيالوللدحاولاةعيفربيا(موزلالليقوهلوق)
.همدعواهلوبق

ةءاربلاوأةيالوللنيلمحتملا(لودعلاىلعنكلهلوق)لدعلادحاولا

.نيلدعةداهشوأهلوقنمكاردتسالانال

ةيالولابءاملعاونوكينأامإةءاربلاوأةيالوللنيلمحتملانأ(ملعا)

لوبقبجواهبءاملعاوناكنافءاملعريغاونوكينأامإوةءاربلاوأ

يااولصفيىتحمهلوقلوبقبجيالءاملعريغاوناكناو«مهلوق
يذلاببسلاوأةيالولايلولاكلذهببجوتسايذلاببسلااونيي
ناوءافعضلانأءافعضلاوءاملعلانيبقرفلاوءةءاربلاودعلاهبقحتسا

لحموهسيلعضوميفةءاربلااوعفرينامهنمنمؤيالفالودعاوناك
امنإمهنمنظىلعةيالوللالحمسيلعضوميفةيالولاوأةءاربلا
ابجومهارنافهلعوفرملاهيفرظنببسلااورسفاذافكلذكهوعفر

ءاوساقلطملودعلالوقليقوءهکرتالاوهبمکحكلذنمءيشل
الودعاوناكاذإمهنألاورسفيملوأاورسفءافعضوأءاملعاوناك
يلعللطارتشاليلعتلااذهنأىفخيالونوملعيالامبنولوقيالف

۳۳



امہهيفلوقينانميالهيفملكتفءيشلاباملاعنکيملنمنال

.كلذكهنأهنمانظملعيال

يأ(هباوؤاجامليصفتهلوق)ءاملعلاالإيأ(ءاملعلاسيلهلوق)
هلوقلليلعت(املعيلهلوق)ةداهشلاوأرابخالانمهباوؤاجاملنييبت

٤۲۳



(رهاظلامكحبيلولالاوحأيفلصفر

ىلعوُةماعلاىلعهتيالوبجتنممهنوکانههلاوحأبدارملاو

هيفهقحلامتحاعمرهاظلايفروجحملابكترمهنوكوءطقفةصاخلا
.همزلضرفلاكراتهنوكو

لهأعيمجىلعمهتيالوبجتفنص:نافنصءايلوالانأ(ملعا)

فورعملابنورمألالدعلاةمئأمهومهربخهغلبنمعيمجومهرصم
نبهللادبعوقورافلارمعوقيدصلاركبيباكءركتملانعنوهانلا

نوفشاكلانيهاربلاوةلدالابهنعنوباذلا(نيدلاةمئأو)مهنعهللايضر
يبأوضابانبهللادبعكنيدناعمللنومزلملانيدحلملاهبشل
مهلكفنصلااذهلهافءامهنعهللايضرديزنبارباجءاثعشلا

ةيضابألاسسأرسعاقمنبديبعنبةرمينبنميميمتلايرملايسعاقملاضابإنيهللادبعوه)۱(

ىلاشاعوءةيواعملارصاعمناكوهتافوخيرأتوهتريسيفنوخرؤملابرطضامهتبسنهيلإو
نممتظفحامىلعناک:لاقونيبالايفيامشلاهدعناورمنبكلملاديعمايأراو

اریٹکناکوهةيواعمنبديزيلماع(يرملاةبقعنب)ملسمنمهللامرحعنملةكمىلاجرخ

؛.دیزنبرباجيارنعهرمأيفردصيهنايظفحيفو«ناورمنبكلملادبعلحئاصنلايدييام

ةريسلابهيلابتكوناورمنبكلملادبعنامزىلاشاعونايفسيبانبةيواعمنامزيفاشن

لوقيناورمنبكلملادبعىلاضابانبهللادبعاهبثعبةلاسرةريسلابداراوةروهشملا

ةيواعمكرداهنأاهيفركذيوخلامصاعنبنانسعمكياتکينءاج:ةمدقملاوةلمسبلادعباهيف

انباحصأیکحيلزتعملايخلبلامساقلايبنعيريمحلاناوشنلقنوهتريسوهلمعیارو

.ه٦۸ماعيفوتخلا«¢لازتعألاىلاعجروعمجأهلوقكرتىتحتميملهللادبعناةلزتعملاينعي

.ةيضابألاةيمالسالافراعملاةرئاديفعجار

.ءزجلااذهيفهلةمجرتلاتقبس(۲)

Yo



نممهلهجعسيومهربخهغلبنمومهرصملهاىلعمهتيالوبجت
اربينأمهتمةريبكىلععلطاولودحأاللحيالومهربخهغلبيمل

ادبيمعنةءاربلاهسفننمحيبيالكلمهيفهملعكملعيملنمعممهنم

مهالوتينمیلوتیوكلذىلعدحاعلطينأريغنمهسفنيفمهنم
بوبحمنبانيمامالانايکح.هملعبصوصخمالكنالئايلوأنم

رفيجنبانهملانمناربياناكامهنعهللايضريلعنبىسومو
اناکكامهنالرظنةياكحلاهذهةحصيفوهيفامهصخملعلةريرسلايف

اھايدبينأامهللحيالذإامهنعكلذمفارلانمفامهسفنأيفناربي
دحامماهايدبأاناكنافءانهملانمةءاربلابجومملعيملدحاعم

امهمكحكهعمايدبأيذلاكلذمكحفهيفامهملعكانهملانمملعي
اذكهوءانهملايفهملعكملعنمعمالاكلذيديينأهللحيال

ىتحروجلاةمئأنمهنعهللايضرانهملانكيملوربخلاعطقنيىتح
ىلایتاالجرنايکحامواذهارهجةءاربلاهنمزوجتنممنوكي
نبالاقفانهملانمارباانا:لاقفهنعهللايضربوبحمنبامامالا

ةياكحلاكلتةحصمدعىلعرهاظههجوفكنمِءاربانا:بوبحم

ههجوفاهتحصريدقتىلعاماارسانهملانماربيملبوبحمنبانا
هملعكملعيهنأملعيملنمعمانهملانمةءاربلارهظألجرلاكلذنأ
ملعيملنمعمهتيالوةماعلاىلعبجتنممةءاربلاهئادبابوهوهيف

.ةءاربلاهسفننمحيبمهيلععلطاامىلععلطأهنأ

ىلعبجتامناوةماعلاىلعمهتيالوبجتمل:(يناثلافنصلا)

ةريبكبملعنمفءاهركذمدقتملاقرطلاىدحابمهتيالوبجومهغلبنم
هالوتيهناملعنمعماهيدبيناهللحيالفنصلااذهلهأنم

.هعمةءاربلاهسفننمحيبيالثل

مهضعببهذفهالوتيهنأملعيملنمدنعاهئادبإزاوجيف(اوفلتخاو)
اهتحاباىلعءايشألاولكلاىلعةيالوهلبجتملهنالكلذزاوجىلا

٢۳



نوكيفهلايلوفداصيالعلكلذنمعنتميضعبو‹عناماهعنميملام

كلذلعفنا:نورخالاقوهالوتينمعمةءاربلاهسفننمحابأدق

ارهتشمهقسفناكاذاامأهنعهللايضرمامالاهدروبونذلانمةريغص

مالسلاوةالصلاهيلعهلوقلاهراهشاوهنمةءاربلاءادبابسابالفمانالانيب

هيفاولوققفانمللومكلامهرشسانلارذحيلقسافلاربخباوعيذا»

نينيدتملالالضلاةمئأنمةءاربلافنصلااذهتحتلخديو«هيفام
اللهيلابدنيامممهلثميفةءاربلاراهشاناف‹نيدتعملاةربابجلاو

راكنالانعنيملسملاتوكسبناظنظيوأهيلعمهامبلهاجرتغي

ناكاذِإامككلذومهيلعراكنالابجوامبرومهلعفبىضرمهيلع
عمبوجولاطقسيومهيلعراكنالايفةردقلازيحيفنوملسملا

كلذىلعلتقنإفركنانملةليضفلاىقبتوراكنالاىلعةردقلامدع

ناطلسدنعقحةملكهللادنعداهجلالضفأ»ءادهشلالضفأنمناك

.«اهبحاصاهيلعلتقيرئاج

۲۳۷



هنتيالوتبجويلويفور

(هتءاربةريرسىرولاىلع
قطنيذلاوكيلعتبجونِإ)

(قحتساةءاربللاراهجاهب

تبجويلويفمكحلاوايلويفلوقلاويأ(يلويفوهلوق)
ًاربتنأهمكحفهنمةءاربلابجومىلعتعلطااذإقلخلاىلعهتيالو

.هعمةءاربلاكسفننمحيبتاللكريغعمكلذيدبتالوةريرسهتم

يلولارابخأمهتغلبنيذلانيفلكملاقلخلايأ(ىرولاىلعهلوق)
.صوصخلاومومعلاهتقالعلسرمزاجمانركذامىلعىرولاقالطايفف

ةعوفرمىنعمبةيلعفةريرسفةرورسمهتءاربيأ(هتءاربةريرسهلوق)

مكحلاوألوقلاوهوتيبلالوأفوذحملاٍدتبملاربخهنأىلععفرو

.ةريرسللعافهنأىلعهتءاربعفرونيمدقتملانيريدقتلاىلع
.هيلعهلبقامةلالدبهباوجفذحطرش(كيلعتبجونإهلوق)

نممةءاربلابهملعرهظييذلاويا(اراهجاهبقطنيذلاوهلوق)
دقفيلولاكلذيفهملعكملعيملنمعمةماعلاىلعهتيالوتبجو

ملعيملنمعمكلذيدينأهللحيالهنالنمةءاربللقحتسا

زوجيالولكلاىلعةبجاويلولاكلذةيالونالهملعكملعيهنا

(رسكلاي)يلوتملاكلذنألهالوتينمعمدحأنمةءاربلايدينأدحال

‹هنيدنعوهضرعنعوهنعبذلاو‹(حتفلاب)ىلوتملاةرصنهيلعبجي
بجيهنأىلعةءاربلاهسفننماحيبمراصهدنعحداقهيفحدقاذإف

ةعيرشلامكحفلاخيامرهظيالناوهسفننماهحييالنأهيلع

.ةريرسلايفاقحمناكناو

۲۳۸



هسفننمةءاربحينمو)
(هسخبرحوهوكلاهف

مزلتملىلالانمنكينإور
(ملعالكلاىلعةيالومهل

ملعتملامصخرمهضعبر
(يمتحياذنمضعبلاوةيالو

بجويامرهظينمويأ(كلاهفهسفننمةءاربحبينموهلوق)

رهاظلايفةعيرشلامكحعابتابوجولكلاهوهفهسفننمةءاربلا
يکحقيقحینعمبرحفهتراقحبقيقحوهويأ(هسخبرحوهوهلوق)
ديدشتهيفروهشملاوبيذهتلانعحابصملابحاصهيفصقنلاةغل
ىنعمبانزوبعتوبرضكسخردصمةمجعملاحتفبسخوءءايلا
ةيالومهلمزلتملىلالانمهلوق)يلولايأ(نكيناوهلوق)رقح
لكىلعمهتيالوبجتملنيذلانميلولاناكاذايا(لكلاىلع
زوجيلهمهنمةءاربلابجويامىلعدحاعلطافمهربخهغلبنم
امهيلاراشانالوق؟..مهالوتيهنأملعيملنمدنعملعلاكلذيدبينأ

هلوق)يتالاباوجلاىلععماسلاهيبنتهيفوتيبللةلمكت(ملعاهلوق)

لاقيا(ةيالوملعتملامصخرهلوق)ءاملعلاضعبيأ(مهضعبف
ةصخرلاقالطايفوهنماربتملاىلوتيهناملعيملنمدنعكلذزاوجب

ةصخرلانالءامهنملكيفةلوهسلاعماجبيراعتسازاجملوقلاىلع
؛ضيرمللناضمريفرطفلاكدابعلاراذعالايناعرشاميهاعرش

كلذلراطفالاايناثعرشوناضمريفموصلاالوأعرشهنافرفاسملاو

كلذكوةصخرىمسييناثلاعرشلاوءةميزعىمسيلوألاعرشلافرذعلا

۲۳۹



ايناٹعرشوءةميزعلاوهواهميرحتالواعرشهنافرطضمللةتيملالکا
.عنتمييأ(يمتحياذنمضعبلاوهلوق)ةصخرلاوهورطضمللاهتحابا

٠



ارهتشمهنارفكنكينإور
ارهجدقهرفکبنإسابل

ردصم(هنارفکهلوق)هنمةريبكىلعتعلطانميا(نکیناوهلوق)

لماشيأقسفلاىنعمبعرشلايفوهوةغلهاطغىنعمبءيشلارفك

راهتشالابدارملا(ارهتشمهدوق)يتأيسامكةمعنلارفكوكرشلارفكل
.ائیشهيفلوقيالهفرعيالنموارشالاهفرعينمهيفلوقيالنأانه

اذهلهانمناکاذافيا(ارهجدقهرفكبنإسابالهلوق)
روذحملاونومامانهروذحملانالسابةءاربلارهظأنمىلعسيلفليبقلا
ناكماوهفروذحملاكلذةفداصمنكمأناوهنافهالوتينمةفداصم
هعمباتنمنإيلعهللاناوضرمامالالاقىتحهيلإتفتليالديعب

ليلدلاوارسهالوتيامناامهجوبةبوتلاهنمملعوأقسفلابروهشملااذه

ءايحلابابلجىقلأنم»مالسلاوةالصلاهيلعهلوقكلذعيمجىلع

.۷هيفامهيفاولوققفانمللومكلام»يعهلوقو«هلةبيغالفههجونع



لفكليلونمربتمور
(لعفامعبتيملنإهرفكب

هغوسمًادتبمربتموفانئتساللواولاخلا(لقكليلونمربتموهلوق)
لقهلوقيفةيئاشنألاةلمجلاهربخوهدعبرورجملاوراجلايفلمعلا
ةلمجًادتبملاربخنوكينازاجانمبهذمىلعِءانبهرخاىلاهرفكب

هنماربينأدحالزوجيالفيلوكلناكاذاهناىنعملاوءةيئاشنا

كدنعربتمهنمءىربنافنمةءاربلابجويامىلععلطاولوكدنع

لاقءهنمًأاربافةبوتلانعىبأناوبولطملاكاذفباتنافهبتتساف

ىبأنافةبجاوهيلعةبوتلانأههبتفبتيملنا:ناهبنيبانباخيشلا
ينمءیربلاقواةريبكبكيلوفذقنممكحكلذكوهنمًارباف

هامردقفكلذبلاقاذاهنالةءاربلاهبقحتسابجومالبيلولانالف

.لئاسمعبرأةدعاقلاهذهنمىنثتسيوةريبكب

لعفلاكلذمكحامتنأيردتالالعفكيلولعفاذاام:(اهادحا)

الفلعفلاكلذىلعءىربتمهنمءىربفهنملعفلاعوقوبكملععم
امملعفلاكلذنوكينأةفاخمءىربتملاكلذنمًاربتنأكللحي
كلذىلعتعلطادقكنأملعيملاذإاذهقءاربلاهلعافبجوتسي
كلذبكملعىلععلطيملهناتنأتملعوكدنعهنمءىربفثدحلا

ثدحلاىلعتعلطادقتنكولوءىربتملانماربنأكيلعفثدحلا

عمدحأنمةءاربلايديينأهللحيالذاهببسبوهءىربيذلا
.هثدحىلعملطاهنأملعاذإالإهالوتينم

سوللبوالاو
؛قفانمالولاضالوقسافريغنوکينألامتحالدارلاكلذنماربي
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وهيلولاكلذفكلذبهامردقيلولاناكناهنافيلولاهامرامناو
كلذوحنوأىبرلالكاايوأقراسايهللاقاذاامأقفانملالاضلا

كلذبهنماربيهنافهلهلاقاممءيشبهيلعدرفةصاخلارومألانم
الطبموألوقلاكلذيفاقحمنوكينأامإيلولانأل؛نيحلايف
كلذوحنوأىبرللالكاوأاقراسلطبملكسيلفالطبمناكناف
.اھلاقحتسمنکیملةريبكبهامردقهنارهظف

امىلعتيعددقهيلعىعدملايلوللمصخلاهلوقيام:(ةثلاثلا)

مكاحلللوقيوأروزلابيلعمتدهشنيلوتملادوهشلللوقيوأيلعسيل
الهنافةموصخلاماقميفكلذوحنوروجلابيلعتمكحيلوتملا
ةعهلوقكلذىلعمهليلدوهرصتخمودعاوقلايفاذكهنماربي
ملاظتنأيعدملايلولللاقاذاامأ×الاقمقحلابحاصلنإ»

مكاحتنامكاحللوأروزلادوهشمتنأدوهشللوأسانلاملظتوأ

.قالطالاكلذبهنماربيهنافروجلا

ىلعتعلطادقلالضلاوقسفلابروهشملاناكاذاام:(ةعبارلا)

كيلعبجتهتافالثمكريغاهيلععلطيملوهلالضوهقسفنمهتبوت
.رمامىلعكعمهتمءىربنممربتالوهنمتملعاملهتيالو

انثدحس۲۳۹۰لبالاضارقتساباب٤ضارقتسالاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا(١)

يضر ةريرهيبأنعثدحيىنمبةملسابأتعمسلاقليهكنبةملس.انربخأةبعش
هوعد:لاقفهباحصأهبٌمهفهلظلغافلعهللالوسرىضاقتالجرنأ:هنعهللا

.هاياهوطعأفًاريعبهلاورتشاوًالاقمقحلابحاصلناف

ةريرهيبأنعةملسيبأنعةملسنع٠٤۳لاقمقحلابحاصلباب۳ًاضيأهاورو
.هرکذوهنعهللايضر

6١416٦80ء4:۸٠٦6دنسملايفلبنحنبدمحأو١۲٠ةاقاسملايفملسممامالاهاورو

.(يبلح)



اقداصنوكينُألمتودحلةيالویعدانم:لوالا:(ناهيبنت)

.هلةجحالولطبموهفقحبهالوتهنألمتحيملاذاامأهعم

كرشلاوانزلاادعامةريبكبفوقولالهأنمادحأىمرنم:(يناثلا)

هامراذإامأهفذقيفلطبمهناتملعاذاالاءيشهنمكيلعسيلف

ناكناوبرغملالهأدنعكرشلابهامرنإاذكوقسافوهفانزلاب
نيدهاشوانزلايفدوهشةعبرأبيتايىتحاقداصهللانيبوهنيباميف

ناکاذامهعباروهوانزلايفدوهشةڻالثيرجيليقوء؛كرشلايف
مالكلايتأيسوءالدعوهناكاذاكرشلايفهعمرخآدهاشوالدع
.ىلاعتهللاءاشناانزلابفذقلايفاطوسبم



فتقاضرفلاكرتيلويفور
(فقهنعدجتملناهلارذع

لبقكنمنكيناهبتسامث

(لمعامعنعجريملناربتلو

اڻدحيلولاثدحااذاهنا(ملعا)خلا(ضرفلاكرتيلويفوهلوق)

نوكينأامإ:نيرمأدحأنمثدحلاكلذولخيالفهلعفلحيال

الإقحاهيفنكيملودابعلاقوقحاهبقلعتتمليتلاءايشألانم
اذهنايبيتايسوقحاهيفدابعلليتلاءايشالانمنوكينأامإوهلل

كلذواهيفدابعللقحاليتلاءايشالانمهثدحناكاذاامأعوتلا

ناضمرموصوسمخلاتاولصلاوحننمهلعفهيلعبجاولاضرفلاكرتك
يفهنماربيالوكرتلاكلذيفرذعهلسمتلينأيلولااذهمكحف

لمتحانافايسانلكأوأتاولصلاكرتنوكينألامتحالءلاحلا

كرتىلعهبناذاامكلمتحيملناوهتيالوىلعيقبرذعلاكلذ

نايسنريغبكلذلعفهنارقأوأرجدزيملفموصلاهعييضتوةالصلا
ناوهتيالوىلاعجرباتنافباتتسيىتحهتيالونعفقويهناف
يلصيوأءوضوالبيلصيهيلوىأراذااماذهلثموهنمٌئربرصأ
ابکترمهاراذاامااذكهوءيجيوبهذيمسجلاحيحصهاريوادعاق

نانكرلااذهنمعبارلابابلايفهمكحيتأيسفنيدلابروجحمل
.ىلاعتهللاءاش

ضرفلاكلذهكرتيفارذعهلعبتتسايأ(هلارذعفتقاهلوق)

كيحخانيبوكنيبناكاذايلوللرذعلابلطيفةغلابملاىلاةراشاهيفو

.هرتسكتهتالفتوبكنعلاجسنلثمنمؤملا

دجتملاذاهتيالونعففيأهتيالونعيأ(فقهنعهلوق)

to



نيبةقرفتلاهيفوءرثألايفاذكهبتتسامثضرفلاكلذكرتبارذعهل
الباروجحمبکكترااذاامنيبورذعالباضرفيلولاكرتاذاام

هنمِءيربيبانافباتتسيةريبكبكترااذاهنايتايسهنافرذع

رهاظلاو«باتتسيىتحفوقولابلوقهيفسیلوباتتسيمثهنماربيليقو
الوةريبكلكلانالءاوسةريبكلاباكتراورذعالبضرفلاكرتنأ
ةريبكلاباكترافالخبضرفلاهكرتيفتالامتحالاةرثكدوجوهعفني

الفتالامتحالاعفترتهعافترابورذعلاعافترادنعضورفممالكلاناف

.قرف

اهتقيقحىلعتسيليأبيترتلاقلطملانهمث(هبتتسامثهلوق)
ةباتتسالانيبةلمهملاطرتشيالهنأالماقملاةنيرقبيخارتلايهيتلا

نكيناهلوق)دييقتلاوقالطالاةقالعللسرمزاجمهيفيهففوقولاو
هتیالوىلاهعجرافكنملبقناهریدقتهباوجفذحطرش(لبقكنم
(لمعامعنعجريملناهلوق)بلطللماللافهنمًارباويأ(ربتلوهلوق)
ءانبالمعضرفلاكرتىمسوهيلعهلبقامةلالدلهباوجفذحطرش
.هريظنيفرمامكلعفكرتلانأىلع
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هبهللاميلولاىتناو)

(هبتنالتقلاكدابعللوقح

فقيمهمضعبلاوهلوت)
(فعضهنمةاربلايفوهنع

مکحنميناثلاعوتلامکحنایباذه(خلايلولاىتاناوهلوق)

هيفهللامكقحهيفدابعللاثدحثدحااذااموهوثدحملاىلولا
اهلتقنعيهنلاثيحنمىلاعتهللاقحهيفهنافسفنلالتقكقح

ىلعناطلسلانملوتقملايلولهللالعجاملدابعللقحهيفوقحالب
كلذيفهقحنيبتينأامافهتروصهذهثدحبيلولاىتااذاف‹لتاقلا

الفهلطابنيبتينأاموةيالولانملوألاهمكحنعلقتنيالفلعفلا
لبقرخالوقيفوبتيملفباتتسينأدعبهنمةءاربلاالاهيفلوق
هنأىلعليلدلامقيملياهلطابوهقحلمتحينأامإوباتتسينأ

ةمئاللهيففكلذكلمتحانافهيفلطبمهناىلعالوفلتقىفقحم

.بهاذمهنالن

مامالاهراتخاويلعنبىسوميلعيبأمامالل:(لوالابهذملا)
نأالمتحممادامهتيالوىلعهؤاقباوهوهنعهللایضردیعسوبا

هلثمنيقيالانيقيلاليزيالونيقيبتتبثهتيالونالاقحهلعفنوكي
هيفاملةيلوصالادعاوقللقباطملاواندنعحيحصلاوهبهذملااذهو

ةيالولانععوجرلايفوهلاوزنقيتيىتحلصألالاحباحصتسانم
.كشلاىلاملعلانععوجرةءاربلاوفوقولايبهذمنميتايسامىلا

نمهلعفيفامللعافلانعفوقولاةمئألاضعبل(يناثلابهذملا)
یلاعتلاقدقوالطابنوکيناواقحنوكينألمتحاثيحلاكشالا

۷٤¥



كيلعلكشارمأو»يعلاقو6ملعهبكلسيلامفقتالود
.«هللاىلاهلكف١ةياوريفوهنعفقف

ملعلاهلمدقتدقهنافملعهلسيلاملعابتااذهيفسيل(انلق)

.فوقواافلاكشاملعلا

نافرهاظلامكحلاهيضتقيامللعافلانمةءاربلا:(ثلاثلابهذملا)

ةءاربلايففضراعبالالحيالولصألاوهورجحلالتقلايفرهاظلا
ىسومرباجيبأماماللبهذملااذهبسنولصألامكحبلمعهنم
هللايضرديعسوبامامالاادجهفعضوهنعهللايضررباجيأنبا
ةتباثلاةيالولاوهيذلالوالالصاللاكرتهيفنأهلهفيعضتهجووهنع

.لطابنقيتيملرخآلصاىلاهنعلاقتنالاونيقيب
همکحِءايشالايفهللاقحوهيفقحهللاميا(قحهبهللامهلوق)

.هدابعىلعهعرسيذلا

وهءايشالايفدابعلاقحوءافتکاوهفححهيفيا(دابعللوهلوق)

.مهلهللاهلعجيذلاليبسلا

دابعللاقحوهلعفنعيهنلاوهوهللاقحهيفنال(لتقلاكهلوق)

باوجلانميتايساملظقيتسايأ(هبتناهلوق)هيلولناطلسلاوهو

.٢۳مقرةيآءارسالاةروس(١)

نبنسحلاانثدح٥٥سايقلاويأرلابانتجاباب۸ةمدقملايفةجامنباهاورثيدحلا(۲)

نبةدابعنعناسحنبديعسنبدمحمنعءيومالاديعسنبيحيانثقةداجستامح
ہلسهللالوسرينثعبامل:لاقلبجنبذاعمانثمنغنبنمحرلادبعنعيسن

هنيبتىتحفقفرمأكيلعلكشأناوملعتامبالانلصفتالونيضقتال:لاقنميلاىلا

.١هيفيلابتکتوا

Y۸



(فقيمهنمضعبلاوهلوق)هيلعتنكاملصأىلعيأ(هلوتهلوق)
ةزمهلاطاقساب(ةاربلايفوهلوق)مهدنعلاكشالانمهيفاملهنع

نميأ(فعضهنمهلوق)ةرورضءاهلانوكسواهتابثابوأءاهلارسكو
ةيناثلاامأوميمتةغلىلعةيلصافىلوالاامأنيتحتفبفعضويلولا

حتفلابفعضلامهضعبلاقوهلوامضتشيیرفوةوقلافالحوهوةعباتف

.حابصملايفاذكمسجلايفمضلابويأرلايف

٢٢



ارجحلعفبىتاذااذكر

(یريضراعبلحلاولصالايف
لمتحاهلعفناكاماذااذه)

(لحثيحالاوالطابواقح

يلولامكحيأخلا(لصالايفارجحلعفبىتااذإاذكهلوق)
قحبهلعفنوكينألمتحينكللصالايفروجحملعفبىتأاذا
يلولاتيأراذاامككلذودابعللوهللقحهيفالعفىتأاذاهمكحك
اممكحومارحيسوجملاةحيبذنافيسوجمدينمامحللكاي

مدقتملابهاذملاهيففكلذلعفيكيلوتيأراذافهتحيبذزوجتنمم

لالحمحللاكلذنأملعدقنوكينالامتحالةيالولايهواهركذ

روجحمهلعفنالهبكتراامبةءاربلاوهرمأنملكشااملفوقولاو

.لصالايف

الالحنوكينألعفلاكلذلمتحييأ(ىريضراعبلحلاوهلوق)
لامتحاوهيسوجملامحليفالثمضراعلاكلذوهيلعضرعضراعل
.هتحیبذزوجتنمهحبذنوکينا

لمتحاناهمكحاذهياخلا(لمتحاهلعفناكاماذااذههلوق)

.الطابنوکينأواقحنوكيناهلعف

نيرمألادحأالاهلعفلمتحيملناويأ(لحثیحالاوهلوق)

لمتحيملاذاهلاثمفلزانملانملحثيحهلزنافلطابلاوقحلاام
هقبسفهلتقبلطيهيلاودعياناسناىرتنأكسفنللهلتقيفقحلاالا
هلاثموةجردولعالاةيالولاةلزنميفهديزيالقحاذههلتقنافهلتقف

ثيغتسيلجرلاكلذوالجرلتقيهارتنأكلطابلاالاهلتقلمتحيملاذا
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هيلعامبانعذملوتقملاىرتوأهنعكفنيالوهونيملسملابوهللاب
الوهونيملسملاديىلعهيدؤأانافقحيلعكلناكنايداني

واللابثاغتساواهيلعامبنعذاامنيحنمهنافتلتقنعكفني
ىلعمداقكلذدعبهلتقىلعمداقلافهلتقنعفكلابجونيملسملاب

قحلاالايسوجملادينممحللاهلكألمتحيملاذاهلاثموروجحم
لمتحيملاذاهلاثموهتحيبذزوجتنمهاكذمحللاكلذنأملعتناك
.هتحيبذلحتالنمهحبذهنيعبمحللاكلذنأملعتناكلطابلاالا
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(امهنافدحاورفکكبجوي

فقفتئشناويأرلابىلوت)

(فعضيفانوکينأيأرفوقو
مزلتنيملاعانوكينأور

(ملعناميقحملاةيالو

ىلا.نييلويفمكحلاوأنييلويفلوقلاويأ(نييلويفوهلوق)
زاجأنمبهذمىلعخلايآرلابلوتهربخًادتبمفوذحملافمرخا

.ةيبلطلاةلمجلابرابخالا

امهالكنوكينأزوجيالفنيدلايفنافلتخملافلتخااذاهنأ(ملعا)
اقحمامهدحانوكيناونيلطبمامهالکنوکينأزوجيونيقحم

ثيحنمهملعكغنبوأكترضحيفكلذعقواذافالطبمرخالاو

انوکينأامإنيرمأدحأنمنافلتخملاناذهولخيالفهيفكشتال

تنافمدقتامیفنييلوريغاناکنافنييلوريغوأمدقتاميفكلنييلو

ميقيفاملاعامهنمقحملانوكينأالامهللاامهرمأنمةمالسيف
لطبملانمًاربتناكمزليذعنيحفتفلاخنمنالطببكيلعةجحلا

كعسيالفةلمجلايفثدحلانوكيوأراتخملابهذملاىلع
ىلعتنافاهريسفتيفثدحلانوكيوألضملالالضبلهجلا

ناولخيالفمدقتاميفكلنييلواناكناوءفالتخألانممدقتام

قحملاوأاعمنيملاعوأاعمنيفيعضانوكينأامإ:رومأةعبرأدحأنم

امهرمأيفكلفاعمنيفيعضاناكناف:سكعلاوأافيعضلطبملاواملاع

ىنعمويأرلاةيالوىلانيدلاةيالونمامهليزنت:لوالاقيرطلا.ناقيرط
كنادقتعتنأهريغويحبصلاةمالعلاهبحرصامىلعيأرلاةيالو

.لطبملانمًاربتوامهنمقحملاىلوتت
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نأيرلفوقوىنعمويأرفوقوامهنعفقتنا:يناثلاقيرطلا
الثيحبلكشملارمالانمكلنعاملامهنعفقاوكنادقتعت

قحسلاويتكناكلذعمدقتتواقحمامهالكهيفنوكينأزوجي

زوجييأربامهتيلوتاذاكناانركذاممصخلتفلطبملانمًاربتوامهنم
يأرلابامهنعتفقو!ذاوةطيرشبيلوللناکامكامهلوعدتنأكل

قحملاكلنيبتيىتحىلولاهقحتسيامبامهلوعدتنأكلزوجيالف

كلزوجيالفاملاعامهالكناكناوءهيداعتفلطبملاوهيلاوتفامهنم

ًاربتونيدلاةيالونمهيلعناكامىلعامهنمقحملاىلوتتنأالا
كمزليالةيناثلاةقيرطلاوهيفنيتقيرطىدحاهدهونيدبلطبملانم
نأكلزوجيلبهلالضكلنيبتيملاذاامهنملطبملانمةءاربلا

نيطرشىلعةفوقومةقيرطلاهذهوءيأربهنعفقتناويأربهالوتت
ًاربتالنأ:امهيناثونيدلاةيالويفنيفلتخملاممجتالنأ:امهدحا
نيدالوياربهنعفقتالناوقحلابهلوقلجالامهنمقحملانم

نيملاعاناكولناةلزنمبامهفافيعضلطبملاواملاعقحملاناكناو
.نيفيعضاناکولناةلزنمبامهفافيعضقحملاواملاعلطبملاناکنِإو

معأوهامرفكلابدارملاوامهنميأ(دحاورفكبجوياممهلوق)

لئاسملانمِءيشيفافلتخااذاامكارفكبجويمليذلافالخلاع

.اضعبمهضعبللضيملوةيداهتجالا

هلوق)قالطاللفلالاوعماسلاىلعهمکحيفخفيأ(امهبنافهلوق)

امهيقبتنايهانهيارلاةيالوويارةيالوامهالوتيا(يارلابىلوت
ری4امهنملطبملانمرداقتعا7ةيلصالاامهتيالوىلع

)ةيالوو)اىلاةيالولانمهجرخحيهثدحناکناهنمةِءاربلاداقتعاعم

يفةيالولانعةطيرشلاالوبربعيمهضعبوةطيرشلاةيالويهيأرلا
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هثدحناكنالعافلانمًاربتنأيهفةطيرشلاةءارب(امأو)ةلمجلا

نوكتاليأءيأرلاةيالولةمزالمةطيرشلاةءاربوةءاربلاىلاهبيضفي

.ةطيرشلاةءاربهيفاهمزالتوالإدحأيفيأرلاةيالو

وهامنأانركذامعةطيرشلاةءاربويأرلاةيالوبريبعتلانأ(ملعاو)

مهعمسيلفبرغملالهأنمانتمئأامأقرشملالهأانتمئالحالطصا

فلكملانومزلينكلهتيالوىلعيلولانولعجيامناو‹حالطصالااذه

سيلوماقملااذهيفىنعمنوقفتممهفهللودعلكنمةءاربلاداقتعا
.ةحاشمحالطصأالايف

امهنعفقفتئشناويا(يآرفوقوفقفتعشناوهلوق)

فقاوكنأدقتعتنأوهيأرلا(فوقوو)نيدفوقواليأرفوقو

امهنمدحاوقحكلنيبتيىتحامهرمأنمكيلعلكشااملامهنع
انتمئاضعبلبهذملااذهوهمًاربتفرخآلانالطبوهتيالوىلاهدرتف
ةرهاطلايناوالابتطلتخااذاةسجنلاةينآلابكلذلاولثمو«نامعلهأنم
نماهريغبتطلتخااذاةجوزلابوىكذملابتطلتخااذاةتيملامحلبو
نيبتيىتحةلثمالاهذهعيمجيففوقولابجيهنافملعتملوءاسنلا

.هريغنمحابملا

فوقونأوهنيدلافوقوويأرلافوقونيبقرفلانأ(ملعاو)
كلذنأكلنيبتيىتحنييلولانعوأيلولانعفقتامنايأرلا
فوقووةيالولاىلاهعجرتفهبحاصهبرفكيالهلجالتفقوىذلاثدحلا

اذهنعهلقنيالوهلاحنمتلهجاملفلكملانعفقتامنانيدلا

.ةءاربلابجوموأةيالولابجومالافوقولا

يلولاءاقبايأرلاةيالونأيأرلاةيالوويأرلافوقونيب(قرفلاو)
ةءاربلاىلاهبيضفيهثدحناكناهنمةءاربلاداقتعاعمهتيالوىلع

نأامهيففالخلاةرمثوةيالولازيحنعجورخوهيأرلافوقوو
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يفحصيالوةرخألاریخبهلیعدینأحصييآرلاةيالوبيلوتملا

نيتحتفب(فعضيفانوكينأهلوق)مدقتامكيأربهنعفوقوملا
لبقنمفعضيفنافلتخملانايلولاناكنايأرمامىلع ملعلالبق

نيفيعضلانييلولايفيأرلابفوقولازاجامنإوناقيرطلاناذهامهيفكلف
نيفلتخملانيملاعلايفكلذزجيملوامهرمأنملكشأاملانيدافلتحخااذا

حصيالف؛قحلانمهدييفاملهسفنبةجحامهنمقحملانالنيدلاب

فيعضلاوهسفنبهيفةجحوهيذلاقحلابهقطنعمهتيالوكرتتنأ

هلوق)هرمآنملکشاامىلعوهفكلذنمِءيشيفةجحنوكيال

باتكلابيأ(نيملاعهلوق)نيدلابنافلتخملانايلولايأ(انوكيناو

مزلتهلوق)ةثالثلاهذهنمماكحالاطابنتساةيفيكبوعامجالاوةنسلاو

هلقنحصيالوهتيالوىلعامهنمقحملاءاقبابجييأ(قحملاةيالو
هتجحلالهجوهقحلاملظهتيالونعهلقنيفنالاهريغىلااهنم

.كلذيفافالخدجنملاناليأ(ملعناميفهلوق)
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(رذعهلوتيملنمليقو

(هلنمككلاهكاذفاولاق

نمةءاربلابوجوبمكحاويأ(رصملانمةءاربنبجوأوهلوق)
لاقاذايأكلذيفةجحقحملاملاعلالوقنالامهنمءىطخملا

لوقلاكلذبلطبموهوينيديفيتنفلاخاذهانالفنإقحملاملاعلا

بهذملاىلعهلكاذهلطبملانمةءاربلاهببجتعماسلاىلعهنمةجح

.نيدلانمهلهجعسياميفةجحدحاولاملاعلانأنمراتخملا

لوتيملنمنأناٿلوقيفويا(رذعهلوتيملنمليقوهلوق)
ةيالوىلانيدلاةيالونمهجرخأاذاامككلذوروذعموهفلطبملا
لوقلااذهولوقلااذهىلعهلعساوهنافيأرلافوقوىلاوأيأرلا

.نيدلانمهلهجعسياميفةجحبسيلدحاولاملاعلانابلوقلاىلعينبم

امهنالثدحلالعافكالهككلاهوهفكلذهثدحنعانيدلحيال

یلاعتلاقو٠(مهتمهنافمکنممهلوتينمو١ىلاعتلاقِءاوسهيف

نيلتاقلامهنوبطاخملاسيلو«لبقنمهللاءايبنأنولتقتملفلق»
يلوتمیلاعتبرلايمسفمهنولوتياوناکمهنكلمهؤابالتاقلاامناو

.«نيملاظلاموقلايدهيالهللانا»:ةيآلاةلمكتو٠٠مقرةياةدئاملاةروس(١)

لزناامبنمؤناولاقهللالزنأامباونمامهلليقاذاو)ةيآلاردصو١٩مقرةياةرقبلاةروس(۲)
.(مهعماملًاقدصمقحلاوهوهاروامبنورفكيوانيلع
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ةلدالاهذهلو مهنموهفاموقبحأنم»ُكْيَعلاقوالتاقلتاقلا
مهلكمهالوتنمفقفانملاوكرشملامهيفنالمهلكسانلاةيالومرح

منممهلوتينموكرشمليقولاضكرشملاىلوتنمنالقسافوهف
مهيفنالمهلكسانلانمةءاربلامرحاضيأةلدالاهذهلومهتمهناف

نممهيفنالمهلكسانلانعفوقولامرحواضيأءايلوالاوءايبنالا

يلوتملارذععطقوهنمةءاربلاهيلعبجتنممهيفوهتيالوهيلعبجت
لاقنملافالخمهلكمهنعفقاولاومهلكمهنمءىربتملاومهلكمهل

ربعومهنمضعبلادارانوكينالامتحالمهلكمهلةيالولايفرذعي

اذهنإ:لوقنانالادحومهنوكلكلانعةفراصلاةنيرقلاولكلابهنع

كلذلةيالولابناجيفرذعنافعضاوملاةثالثلايفدوجوملامتحالا
لامتحالاكلذنالفوقولاوةءاربلايبناجيفهرذعبجولامتحالا

(اولاقهلوق)بهذملايفهللاهمحربطقلالاقاذكاضيأامهيفدوجوم
يأ(كلاهكاذفهلوق)عامجالاىلاةراشاهيففاعيمجنوملسملايأ

طرشلاباوجلةطبارءافلاوثدحملالثمكلاهثدحملليلوتملاكلذف

.هباوجوطرشلانيبةضرتعملوقلاةلمحو

فاضملاوةدئازفاكلافثدحملاكالهلثميأ(هلثمكهلوق)
.فودحم

نا):ىلاعتهلوقلهللايفبحلاةمالعباب١۹بدألاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(١)

.(هللامکببحيينوعبتافهللانوبحتمتنک

هنعهللايضردوعسمنبهللادبعلاق:لاقلئاويبأنعشمعألانعريرجانثدح۹

بحألجريفلوقتفيكہللالوسرايلاقفعسهللالوسرىلالجرءاج
؟مهبقحليملوًاموق

.0بحأنمعمءرملادلسلالوسرلاقف
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ثلانلابابلا

(ٹلافلانكرلانمر
(هماكحأوفوقولاماسقأيفر

عونلکماكحأهماكحابوءاهنايبيتآلاةسمخلاهعاونأهماسقابدار

تابجومرذعتدنعهيلاريصملانألهلبقنيذلانعبابلااذهرخاواهنم

بسانفةءاربلاوةيالولادضهنالهيلييذلاىلعهمدقوءةءاربلاوةيالولا

.امهبقعركذينأ

الو(یلاعتهلوقلبجاوايفوهوةاةيالوبدحأيف

فقفكيلعلكشأرمأو»ةعهلوقلو ملعهبكلسيلامفقت
«باثوقفانملاوفاقونمؤملا»مالسلاوةالصلاهيلعهلوقو هنع

.(اوؤسمهنعناکكعلوالكداؤفلاورصبلاوعمسلانا)ةيآلاةلمكتو٢۳مقرةياءارسالاةروس(١)
نبنسحلاانثدح٥٥٠سايقلاويأرلابانتجاباب۸ةمدقملايفةجامنباهاورثيدحلا(۲)

يسانيةدابعنعناسخنيدايسنبدمحمنعيومألاديعسنبىياڅهقداجسدامح

ىلامسهللالوسريتعبامل:لاقلبجنبذاعمانمنغنبنمحرلادبعنع

.هرکذو:لاقنميلا
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ةنسلاوباتكلابتباثهبوجوفةيدمحملاةمالاتعمجااذهىلعو

لحمهنافلوالاالااهيففلتخماهلكةسمخماسقاهلوعامجالاو
اهضعبيففالخىلعهبذخالازوجياهلكوهانركذيذلاعامجألا

.كشلافوقوهيذلاسماخلاالا

فوقوضعبهامسونيدلافوقوهيلععمتجملاوهو:(لوالامسَقلا)

بجيهنافتاسفالوحالصبهلاحملعتملفلكميفهلحموةمالسلا

فوقوةيافكلايفوانيدهنمةءاربلانعوهتيالونعفوقولاكيلع

اهبيتفملاملاعلاىلوتيواهلدعبهلهجبايتفلانعفقينأوهةمالسلا

نعفقيوأءاملعلانمهنمءىربنمىلوتيوثدحملانعفقيوأ
يلوتملاويتفملانعفقونافءاملعلانمهالوتنمیلوتیوقحملا

كشلافوقوفقودقهنالهلهجهعسيالاميفلخددقفءىربتملاو

.ةتسفوقولاماسقافاذهىلعوهلهالكلهملا

ثدحأيلوكلناكاذااميفهلحمويأرلافوقو:(يناثلامسقلا)

هنعفقتنأضعبدنعكلزوجيهنافهمكحتنأيردتالاثدح

.اهنمهجرخيهلهثدحناكناةيالولاىلاهدرتفهثدحمكحملعتىتح

ضعبنكلهنيعبيأرلافوقووهولاّوسلافوقو:(ثلاثلامسقلا)
نعلاُوسلايأرلافوقوفقاولاىلعاوبجوأيأرلافوقوبنيلئاقلا
يلولامكحنعلاّوسلاداقتعاعمفوقولااومسفهيلوثدحمكح

.يأرلافوقولمزالمهبلاقنمعموهفلاوسفوقو

وأانعالتاذانييلولايفهلحمولاكشالافوقو:(عبارلامسقلا)

زوجباحصألاضعبنافقحملانمامهنملطبملاملعيملوالتاقت

ىلوتيفامهنمقحملاملعيىتحامهرمأنملكشااملامهنعفوقولا
هناىفخياللاكشافوقوفوقولااذهاومسوهنمًاربيفلطبملاو

.يأرلافوقونمعون
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ةيالونعفقاولافقينأوهوكشلافوقو:(سماخلامسقلا)
فوقولااذهوهكشلثمكشنمالامهنمادحاىلوتيالفسانلاعيمج

اهبوجودعبقحملاةيالوكرتنمهيفاملهبذخألازوجيالمرحم
.اضيأاهبوجودعبقحملاةيالوكرتنملةيالولانمهيفاملو
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لاؤسوأيأرنيدفوقور
(لالضىلعكشوألاكشا

ربخلافوذحمًأادتبموهفنيدفوقوامهنميأ(نيدفوقوهلوق)
مدقتامكعامجالالحمهنالماسقالارئاسىلعنيدلافوقومدقو

هيلعهلبقامةلالدلًادتبملافذحفيأرفوقواهنمويأ(يأرهلوق)
يئاللاو»ىلاعتهلوقدحىلعوهفماقملانمهبملعللربخلافذحو
٠رهشاةثالثنهتدعفمتبترانإمكئاسننمضيحملانمنسئي
هفذحزاوجلفطاعلافذحوكلذكنهتدعفيأنضحيمليئاللاو
امهنممعاهنالهيليامىلعيأرلافوقومدقوهريظنيفلوقلااذكو

.لاؤسلافوقوباولوقيمليأرلافوقوبنيلئاقلاضعبف

اهنمويأواولاىنعمبوأولاوسفوقووايا(لاٌوسوأهلوق)

لاكشافوقواهنمويا(ةزمهلارسكبلاكشاهلوق)لاوسفوقو
لوألاادعاماهيففلتخماهلكتافوقولاهذهفسابتلالاةغللاكشالاو

نماهيفاملاهزاوجمدعبرغملالهأروهمجلاقافويدنعراتخملاو

.لهجلاىلاملعلانموكشلاىلانيقيلانععوجرلا
اذافهتيالونمنيقيىلعتنافيلوكلناكاذاهنأ:كلذ(نايب)

كنيقينعاعجارتنككلذلهتيالوتكرتوهفرعتالاثدحثدحأ

ةعاطلعفتناهتلهجيذلاثدحلاكلذناكامبروكشلاىلاهيف

هتيالوىلعهيقبتنأكيلويفكيلعبجاولافاهلجالهتيالوكرتتف
كلزجملاضلكنمةلمجلايفةءاربلاداقتعاوهتلالضملعتىتح

.٤مقرةيآقالطلاةروس(١)

۹٦۲



نمكدنعامىلعهالوتتةءاربلادحنعهجرخادقهثدحناكنا

(لالضىلعهلوق)هللاودعناكنإةلمجلايفهنمًاربتو‹قباسلاملعلا

.لالضبسبتلميالالضىلعفوقواهنمويا

٢٦۲



دهعتملىتفلكيفنيدلافر
(يدتقتاميکهنمارشواریخ

امنستنايلولايفيأرلاور)

(امهبأدقهمكحكيلعارمأ

 مزلياذعملاؤسلاوليقور
(اومزلانمعميارلافيلحوهف

تافوقولانمدحاولكلحمفرعتنأتدرااذافيأ(نيدلافهلوق)

لكيفهلوق)خلااذكنيدلافوقوفبترملارشنلاوفللاليبسىلع
هلمدقتيملفلكملكنيدلافوقولحمفيأ(خلادهعتملىتف
فلكملانعىتفلابربعوةءاربلابجويامالوةيالولابجويامكدنع

ةراشألازوجتلاةدئافودييقتلاوقالطألاةقالعليلاسرالازاجملاليبسىلع

.راتخملابهذملاوهامكةيالولايفنايبصلاعيمجنأىلا

قلطيالىتفظفلنأزوجتلاكلذنمةدئافلاهذهذخأ:(نايب)

انهريخلابدارملا(ارشواريخهلوق)ةءارببجومبالوةيالوبجومب
يلاسرازاجمامهبريبعتلايففةءاربلابجومرشلابوةيالولابجوم
ةيالولابجومنأىلعهيبنتلاامهبزوجتلاةدئافودييقتلاوقالطالاةقالعل

.ارشالانوكيالةءاربلابجومواريخالانوكيال

رشلاوأريخلانمدحاوبيدتقتيکيأ(يدتقتاميکهلوق)

يفيأرلاوهلوق)لعفلابصننعيكلةفاكةدئازامفنيروكذملا
يردتالثدحبىتااذايلولايأرلافوقولحمويأ(خلايلولا

رمالاقالطايفقالعفبكرنايا(ارمأامنستناهلوق)همکحتنا

مانسهلبوكرمبرمألاهيبشتتيبلايفو«ضعبدنعزاجملعفلاىلع
همزاولنمركذفوذحمهبهبشملاومانسلاىلعبوكرمنستلانال

۳



دقهلوق)ةيلييختةراعتسامزاللاوةيانكلابةراعتسافوذحملافمنستلا

مكحةفرعمكلهللاحتفيملهنادارملاو‹يفحألوفعمللءانبلاب(امهبأ

.كيلوهبكترايذلاثدحلاكلذ

فوقوبلاقنمضعببهذويأ(مزلياذعملاّوسلاوليقوهلوق)
يا(يأرلافيلحوهفهلوق)لاوسفوقولاّوسلاداقتعاعميأرلا

ىلعلاؤسلابوجوبلاقنمعميأرلافوقولمزالملاّوسلافوقوف
نولئاقلاوهيفكدوجويفمدقتيمليادعتملىنعموةقيقحيبصلا

فوقونكللاكشالافوقويفهبوجوباولاقيأرلافقويفهبوجوب
.يأرلافوقونمعونلاكشالا

يفوهلوق)مزاللاؤسلانإاولاقنيذلاعميا(اومزلأنمعمهلوق)
نمامهنمدحاولكءىربوأرخألاامهنملكنعليأ(خلانييلو
هيلعمكحيفيدابلاامهيأملعاذاامأيدابلاامهيأملعيملورخآلا

هبِءابدفرفاكايهيخاللجرلالاقاذا»ثيدحلايفامكملظلاب
ىلععجرالاورفاكوهفارفاكهلليقيذلاناكنا©«امهدحا

.لاقنم

امللاكشالافوقوبامهيفمكحايا(لاكشافوقومكحاهلوق)

امهدحأوأيا(امهنملكنالطبملعيملاذاهلوق)امهرمأنملكشا

.لاقامكوهفليوأتريغبهاخأرفكانمباب۷۳بدألاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا(١)
هةملسيبآنعريكيبانبیيحينعكرابملانبيلعانربخأرمعنبنامثعانثدح۳

.هرکذو:لاقٍَْعهللالوسرناهنعهللايضر ةريرهيبأنع

نعةريرهابأعمسةملسابآعمسديزينبهللادبعنبىبحينعرامعنبةمركعلاقو
4يتسيبلا

.هرکذو:لاقهللالوسرناامهنعهللايضرسرمعنبهللادبعنعهدنسباضيأهاورو

دنسملايفلبنحنبدمحاو١مالكلايفًاطوملابحاصو١٠١٠ناميايفملسممامالاهاورو
.(يبلح)۲٤۰۷۷۰١۱۱

٤



ملعيملاذاهلحمانعالتاذانييلولايفلاكشالافوقونأىنعملاو

هنيعبدحاولطبملانأوأاضعبامهضعبنعليفناعمنالطبمامهنأ
لطبملانوكينأواعمنيلطبمانوكينأنكميهنأىلاةراشاهيفو
ناكشلاوهلوق)اعمامهتقيقحناكمامدعورخألانودامهنمادحاو

ريغیلوتتالنأهتروصكشلافوقوويا(كشينمريغيلوتال
ةيالولاليطعتهيفهنانممدقتاملمارحوهوككشلثمكشينم
.هتيالوتبجونمل

٥٦



عبارلابابلا

 (ثلافلانكرلانمر
(كلذماکحأوبونذلانمرئابکلاورئاغصلايفر

ةءاربللبجومرئابكلاباكترانالنكرلااذهيفهركذبسان

ملاعللدبالهنامثاضيأماقملابسانتماكحأهلرئاغصلاباكتراو

دارملاو«؛بونذلانمرئابكلاورئاغصلاباملاعنوكينأنمةءاربلاوةيالولاب

فلكملااهبرفكييتلالاوحالانيبهزييمترئابكلاورئاغصلابهملعنم

زيميلامهدودحةفرعمىلاالوأجاتحيفءاهبرفكياليتلالاوحالاو

فنصملاًادبو.امهتمدحاولكماكحاةفرعمىلاجاتحيمثالامجاامهنيب
نأدارملاورئابكلاسكعاهنأبرئاغصلاطبضمثرئابكلادحركذب

رئابکللرجحنباركذدقوريغصوهفبونذلانمريبكلاادعام

ةمئأنمرجحنبنيدلاباهشلضفلاوبأينالقسعلاينانكلادمحمنبيلعنبدمحأوه(۱)

.ةرهاقلابه۷۷۳ماعهدلومو(نيطسلفب)نالقسعنمهلصأخيراتلاوملعلا

خويشلاعامسلامهريغوزاجحلاونميلاىلالحروثيدحلاىلعلبقأمثرعشلاوبدألابعلو

رعشللةيوارناسللاحيصفناكو«رباكألااهبتكوكولملااهتداهتوهتايحيفهتافلؤمترشتتا

=(نازيملاناسل)هبتكنملزتعامثتارمرصمءاضقيلو؛نيرخاتملاونيمدقتملامايابافراع

٦۲۹



باتکصنبدیعواهصوصخباهيلعاهبحاصقحلاماهنا:اهدحأادودح

.هصوصخبةريبكهنوکيف

رئابكىلعاوصنمهنأبدودحلاتبجوأةيصعملكاهنأ:(اهيناث)
رحسلاومحرلاعطقوقوقعلاوميتيلالاموابرلالكاکاهیفدحالوةريثك

.ماعلاعامجألافلاخلوقلكو“حيرشو'يورهلادازو

ةنايدلاةقرنيدلاباهبكترمثارتكاةلقبنذّوتةميرجلك:(هاعبار)

ماعيفوتريثككلذريغو(بيذهتلابيرقت)و(ماكحألانمنارقلايفامنايلماكحألا)و=
.ه۲٢

.ةمتاخ١٦نازيملاناسلو۳۷:1كرابمططخو٢۲۳كوبسملاربتلاعجار

هرصعيفناسارخخيش؛ليعامساوبأيورهلايراصنألايلعنبدمحمنبهللادبعوه(۱)

افراعثيدحللاظفاحةغللايفاعرابناكيراصنألابويأيبأةيرذنمةلبانحلارابكنم

قورافلاوءهلهأومالكلامذ)هبتكنم.يذوأونحتمااهيلإيعادةنسللًارهظمباسنألاوخيراتلاب

.ه4۸۱ماعيفوتكلذريغونيرئاسلالزانموءديحوتلايفنيعبرألاباتكو(تافصلايف
.١:4٤1ةلبانحلاتاقبطىلعليذلاعجار

مالسالايفةاضقلارهشأنمةيمأوبأيدنكلامهجلانبسيقنبثراحلانبحيرشوه(۲)

مايايفىفعتساوةيواعمويلعونامثعورمعنمزيفةفوكلاءاضقيلونميلانمهلصأ
يفليوطعابهلىاضقلايفانومامثيدحلايفةقثناكوه۷۷ةنسهافعافجاجحلا

.ه٢٨۷ماعةفوكلابتاموًاليوطرمعوءرعشلاوبدألا
:N۳۲£ءايلوألاةيلحو:YYنايعألاتايفوو٠س٦:۹۰دعسنباتاقبطعجار

۷٦۲



اميفتفقوترئاغصلانمدعامضعبتلمأتاذاو”يعرذالالاق
مامالامالکتلماتاذاوهلصاحامبرجحنباهنعرذتعاوه.اهقلطا

هنممهفنملافالخةريبكللادحكلذلعجيملهناكلرهظلوألا

امهبطبضامناو«رئابکبتسیلوةسخلارئاغصلمشيهنالكلذ

لمشأدحلااذهمعنةسخلارئاغصللماشلايصاعملانمةلادعلالطي

عنامريغهنكلورئابكلاتادرفمرئاسىلعهقدصلنيلوالانيفيرعتلانم

.اهوحنوةسخلارئاغصلمشيهنأتملعامل

امةريغصلاوديعولاهيلاهجوتوأدحلابجوأاماهنا:(اهسماخ)
.مثالاهيفلاق

نافهسفنيفىنعملهنعيهنمهنيعلمرحملكاهنا:(اهسداس)
انزلافةشحافناكميرحتلانماهوجووأنيهجوعمجيهجوىلعهلعف
ةبترنعهتبترصقنتاميطاعتةريغصلاوةشحافراجلاةليلحبوةريبك
هاطاعتنافهيلعصوصنملانودهجوىلعهيطاعتوهيلعصوصنملا

ةلبقلافةريبكناكميرحتلانماهوجووأنيهجوعمجيهجوىلع
يميلحلانعلقناذكءةريبكراجلاةليلحعموةريغصةذخافملاوسمللاو

.رظنهيفو

ميرحتلاظفلبياهميرحتىلعباتكلاصنلعفلكاهنا:(اهعباس)
رارفلاوهوحنوميتيلالاموريزنخلاوةتيملاكحللكاءايشاةعبرأوهو
.ةعبرالايفرصحلاعنمبدروفحزلانم

‹؛يعفاشهيقف«؛يعرذألانيدلاباهشسابعلاوبأدحاولادبعنبدمحأنبنادمحنبدمحأوه(١)

لئاسملابيكبسلالساروبلحبءاضقلاةياينيلووةرهاقلابهقفتوماشلاتاعرذأبدلو

مثه۷۷۲ةنسةرهاقلاىلاداعةلاسريفهيواتفتعمجوءدلجميفيهو٠تايبلحلا٠

.ليلقمظنهلوتاشنالاريثكةرشعلافيطلناكوه۷۸۳ماعيفوتنأىلابلحيفرقتسا

بتكلارادو١:١٠٠نيفراعلاةيدهو٥:1٦۸ءالبتلامالعاو٠:١۲٠ةنماكلارردلاعجار

.۱علاطلاردبلاو۱

۲۹۸



نم"يدحاولاهدمتعاودابعلاهفرعياهرصحيًدحالهنأ:(اهنماث)

دابعلاهفرعياهرصحيادحةريبكللنأول:اولاقانباحصأضعبوةيعفاشلا
نعكلذىفخالجوزعهللانكلواهوحابتساورئاغصلاسانلامحتقال

هرئاظنو«رئابكلابنتجتنأءاجرهنعيهنملابانتجايفاودهتجيلدابعلا
ه.اكلذوحنوةباجالاةعاسوردقلاةليلوىطسولاةالصلاءافخا

فرعيالذارصحلاعمرئابكلاةفرعميفعمطمالو:يلازغلالاقو

ءرملامدقيةيصعملک:ىرخأهرملاقودريملوعمسلابالاكلذ

اهبجزتميمدننعكفنيالوسفنلاتاتلفىلعلمحياموةريبك
ناهنابانههلاقاميمالعلاضرتعاو.ةريبكبسيلفاهبذذلتلاصقنيو

نمهيلعدريذاادجلکشموهفيهثيحنمةريبكللاطباضناك

یمسیالوهتلادعهبمرخنتالهناهتيضقفهيلعامدانانزلاوحنبكترا

هيلعصوصنملاادعاملاطباضناواقافتاكلذكسيلوفعئنيحةريبك

دودحلاهذهنمسماخلادحلاناكاملو.فرصتبه.ابيرقوهف

مهمحر باحصألاروهمجوهنعهللايصرمامالاهيلعلوعيذلاوه

.اضيأمظانلاهيلعلوعالوخدمدودحلانمهادعامناکوهللا

«بدألابملاعرسفم:يدحاولانسحلاوبأهيوتمنبيلعنبدمحمنبدمحأنبيلعوه(١)
(ناذمهويرلانيب)ةواسنمهلصأراجتلادالوانمناكءليوأتلاءاملعمامابيبهذلاهتعن

.روباسینبھه۸٦٤ماعهتافووهدلومو

اهبىمسوءامسألاهذهيلازغلاذخأدقوريسفتلايفاهلكزيجولاوطيسولاوءطيسبلاهل
.ةرهمنبليدلانبدحاولاىلاةبسنيدحاولاو؛لوزنلابابسأو«يبتملاناويدحرشو«هفيناصت

ةاورلاءابناو۳:٢۲۸۹يكبسلاو١:۳۳۳تايفولاو٥:١٠٠ةرهازلاموجنلاعجار

۲٢:۳٣T

.ةيفاوةملكيفلوألاءزجلايفهلةمجرتلاتقبس(١)

۹٦



ابجوريكنامسقبنذلاو)

(ابضغهنميرابلاوهبدح

طخسواهيلعنعللابجوأف)
(طقسهبنملوسرلاحبقوا

امهوحنوةلزلاومثالالمشيامبنذلابدارملا(نامسقبنذلاوهلوق)

لوألامسقلايأ(ريبكهلوق)ريبكوريغصىلاهميسقتهلحصاذلو
ايندلايفدحهببسببجوامريبكلايأ(هبدحابجوهلوق)ريبك
بجومهنافرمخلابرشكوعطقللةبجوماهنافةقرسلاكهلعافىلع
یلاعتهللاهرکذامةريبكلاننمويأ(ابضغهنميرابلاوهلوق)دلجلل

يرابلاوهلوقىلعبترمهيلع(نعللابجوأفهلوق)بضفلابانورقم
هتمحرنغدرطلاهنعلبوهتبوقعىلاعتهللابضغبدارملاوابضغهنم

ىنعمبهللانمبضغلاوطخسلاوبضغىلعفوطعم(طخسوأهلوق)
لاقامريبكلانمويأحبقلعافماللامضب(لوسرلاروُهلوق)

ریبکلانُأهرکذاملصاحو«اذکلعافهللاحبق»ٹرلوسرلاهيف

هلوق)ةرخالايفباذعوايندلايفدحهيفتبثاموهبونذلانم

.هيفعقونميأ(طقسهبنم

۷۰



بذكلالثمريغصلاهسكعو)

(بعللالشوصقرلاوفخنا
نمكفريغصلرصانمور

(ننسلاوباتكلايفريبكلاىتا

ريغصلاوهبونذلانمريبكلاسكعيأ(ريغصلاهسكعوهلوق)
وهفبونذلانمريبكلاادعاميأةفلاخملاقلطمانهسكعلابدارملاو

اهناوجراخلايفةدوجومرئاغصلانأيقرشملابهذملاىلعءانبريغص

نمانباحصأبهذوانموقروهمجوراكنلابهذموهوءاملعللةمولعم
ذاةنيعمريغاهنكلةدوجوماهنأىلاقرشملالهأضعبوبرغملالهأ

ءارغااهنييعتناکةروفغميهوتنيعولاهنالةمكحاهنييعتيفسيل

.اهنعيهنلااهنييعتضقانيفاهنعيهتممارحاهناضرغلاواهباكتراب

هناءرملايرديالورئابكلابانتجاىلعفوقوماهنارفغ:(انلق)

بسنوٹلاثلوقيفوِءارغااهنييعتيفسيلفالماةريبكىلعتومي
جراخلايفاهلدوجوالرئاغصلاناهنعهللايضرسابعنباىلا

رظنلاسيلذإةريبكيهفهللااهبىصعيةيصعملكهلوقنماذحأ

.ىصعينمىلارظنلاامنإوةيصعملاىلا

رئاغصلاوعدبلالهأيصاعمرئابكلانأىلا:؛كلام(بهذو)

دحأوقةرجهلارادماماةلادبعوبأ؛يريمحلايحبصألاكلامنبسنانبكلاممامالاوه(١)
اهبهتافووةنيدملايفه۳٩ماعهدلومةيكلاملابسنتهيلاوءةنسلالهأدنعةعبرألاةمئألا

روصتملامعرفعجىلاهبيشوءكولملاوءارمألانعاديعبهنيديفًابلصناكه۷۹٠ماع
ملعلا:لاقفهٹدحیفهيتايليسابعلاديشرلاهيلاهجووهفتكاهلتعلخنااطايسهبرضفيسابعلا

:كلاملاقفرادجلاىلادنتساوهلزنمديشرلادصقف«ىتوي

.هثدحفهيدينيبسلجف ملعلالالجاليهللالوسرلالجانمنينمؤملاريمأاي٠

ىيفةلاسرهلوًاطوملافنصفهبلمعلاىلعمهلمحيسانللًاباتكعضيناروصنملاهلأسو
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برشوانزلاةنسلالهايصاعميفناللطابوهوةنسلالهايصاعم

.تاقبوماهنأبصنلاءاجيتلارئابكلانماهريغىلا«سفنلالتقورمخلا

وهوهاوسنميصاعمرئاغصلاوسيلبايصاعمرئابكلانإ(ليقو)
سانللةسوسولاورابكتسالاسيلباةيصعمبديرينأامإهنالاضيالطاب

اهبديرينأامإوءركذاميفةرصحنمريغرئابكلافهلهأوقحلاضغبو
ةريبكلاردصتالواقلطمرئاغصسيلباريغنمردصتيتلايصاعملانأ

رمخلابرشوانزلاوسفنلالتقوكرشلالعجهمزليفسيلبانمآلا
.هنالطبيفلقاعكشيالو.رئاغصسيلباريغنمامهوحنو

بونذلانمريغصلللاثمهدعبامواذه(فخنابذكلالثمهلوق)

فيفخلابذكلاكلذنمفاهنييعتبنيلئاقللةقراشملابهذمىلعانب

هلوسروأهللاىلعابذكنكيمليذلاوهفيفخلابذكلابدارملاو
.لامهبفلتيالومدهبكفسيالو

ناکنا(ليقو)اليقثواافيفخناکيااقلطمةريبكوه(ليقو)
رصرهفهلعلللصهلوسرريغویالرشىلعبذكل
6تملاذإةمطللا(كلذنمو)

نمو)ليقىلاعتهللاهمحربطقلاهححصواقلطمةريبكيه(ليقو)
اليليرعتلاكلذنمو(ليق)دحاهاريالثيحاراهنيرعتلا(كلذ
لوخدلا(كلذنمو)بوثالبةملظيفمامحلالوخد(كلذنمو)اضيأ
.حيحصلاوهوهللاهمحربطقلالاقناتريبكامهليقوةبيغلاونذاالب

بيرغريسفتو.موجنلايفباتكوةيردقلاىلعدرلايفةلاسرو‹؛لئاسملايفباتكو؛ظعولا=

.ريثككلذريغونارقلا
هفصو°:1.بيذهتلابيذهتو»۳۹:۱تايفولاو۳۰ہہا۷بهذملاجايدلاعجار

.٢:۹۹ةوفصلا
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(اهنمو)صقرلارئاغصلانمويأصقرلالثمويأ(صقرلاوهلوق)ِ
هيلعنغيملامةريبك(ليقو)عامتجاالوءانغالبفدلابرضاضيأ

همحربطقلالاقةريغصوهفهيلععمتجيملامليقوةريغصوهف

عمجلهبرضكةيصعموهلريغةجاحللبطلابرضسيلوىلاعتهللا
اللةيحغودلمدنعهبرضكوحاكنراهشالوأمهرافنالواسانلا

.هبذتليتوصالبهيلعیشغی

تالااضيأ(اهنمو)روبنطلابرضاضيأ(اهنمو)رامزملااضيأ(اهنمو)
بعلكنعللابنورقملاريغلابعللابدارملا(بعللالثموهلوق)وهللا

هسرفوهسرعلجرلاةبعالمكةحابالابنورقملاريغوهوحنوجنرطشلا
.هسوقهيمرو

.رئاغصلامكحنايباذهخلاريغصىلعيأ(ريغصلرصأنموهلوق)

.نيمكحرئاغصللنا(ملعا)
لاقرئابكلابانتجاطرشبتانسحلالعفبةروفغماهنا(امهدحأ)

اوبنتجتنا»ىلاعتلاقو©تائيسلانبهذيتانسحلانإ»ىلاعت

انهتائيسلابدارملاومکتائیسمكنعرفکنهنعنوهنتامرئابک

ممللاالاشحاوفلاومثالارئابكنوبنتجينيذلاو»ىلاعتلاقورئاغصلا

بونذلانمرئاغصلاممللابدارملاو"6ةرفغملاعساوكبرنا
ىلعاورصيملو»ىلاعتلاقةريبكاهيلعرارصالانأ:(يناثلامكحلاو)

يفوةيصعملاىلعرارصألامدعبمهحدمف نوملعيمهواولعفام

.(نيركاذللىركذكلذ)ةيآلاةلمكتو١١٠مقرةيآدوهةروس(١)
.۳۱مقرةيأءاسنلاةروس(۲)

ةنجأمتنأذاوضرألانممكأشناذامكبملعأوه)ةيآلاةلمكتو٢۳مقرةيآمجنلاةروس(۳)
.(یقتانمبملعأوهمكسفنأاوكزتالفمكتاهمأنوطبيف

.١۱۳مقرةيآنارمعلاةروس()
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.ريبكوهفىلاعتهللاهمذامورارصاللمذرارصالامدعبمهلىلاعتهحدم

یلاعتلاقدقوهدابعلهاضريوهوائيشمذيالىلاعتهنأ(هنايب)

رفكرارصالانانيتيألانمجتنتساف0رفكلاهدابعلیضريالو»

امحيرصىلعليوعتلايغبنيفىفخيالاملالدتسالااذهيفوةمعن
رارصالا»يعلاقلوبقلاباهلسانلايقلتواهترهشلثيداحأنميتأي
هلوق)©رانلاىلاامدقنورصملاكله»لاقو«ةريبكرئاغصلاىلع

ةرخالاماكحأيفوةءاربلاوةيالولامكحيفيأ(ريبكلاىتأنمكف

ءةريبكلالعافرارصالالعافوةريبكةريغصلاىلعرارصالانأهيفثحبيو
فنصملامالكيفنابباجيوءهسفنبءيشلاهيبشتفنصملامزليف
ىلعرارصالانوكناكاملنكلةريبكلتارارصالالعافنأنايب

مهلهجباهيلعرارصألانودقتعيفماوعلانمريثكىلعىفخيةريبكةريغصلا
لعافبرصملامهلهبشفمهناهذأيفمقوامبمهبطاخاضيأةريغص

.ةغالبلايفىعارملاحلاىضتقمولاحلاهاضتقااماذهةريبكلا

باتكلايفمكحلااذهيأميظعلانارقلايأ(باتكلايفهلوق)

هيلعهتاريرقتوهلاعفأوهلاوقأيهوةنسعمج(ننسلاوهلوقو)هرخاىلا
تباش:دحىلعازوجتدرفملاناکمعمجلابربعومالسلاوةالصلا

ثيدحلكنأرابتعاباهعمجللوقتوأدحاوقرفمالاهلاموهقرافم

ىلعتقبطنااممهنإفءايبنألاننسددعترابتعابوأةنسثيداحألانم

.هلحينأيبنلزوجيالذإءايبنألاننسهميرحت

.۷مقرةيارمزلاةروس(١)

نايحانثريرجانأديزيانثيبأينثدحو۲:١٠٠دنسملايفدمحامامألاهاورثيدحلا(۲)

ربتملاىلعوهوسلاقهنادَسيبنلانعصاعلانيورمعنبهللادبعنعيعرشلا
ىلعنورصينيذلانيرصمللليوءلوقلاعامقألليومكلرفغياورفغاواومحرتاومحرا
.٤نوملعيمهواولعفام
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(ندفهضعببهللاىلاىبأ

ابوتوهللضمهضعبو)

(ىبأبوتلانعنأرمتسامث

نمريبكلابكارمكحنايباذه(خلاهبوتريبكلابكاروهلوق)

هفيرعتنمذخۇيفهسفنريبكلامكحامأءقلخلاىلارظنلاببونذلا

بوجوفةرخالايفباذعوأايندلايفدحاهيلعبجواماهنأبرئابكلا
.بونذلانمريبكللنامكحةرخالايفباذعلابوجووايندلايفدحلا

نيبوهنيبامىلارظنلاب:امهدحأنیمکحریبکلابكارلنُ(ملعا)

‹ةبوقعلاودحلابنيرادلايفباذعلانمهبهللاهدعوأاموهوهبر

.هينذنمباتاذِإالاةرخالايفباذعلابوأ

ىلعبجيفهلةاداعملاوهنمةءاربلاوهوقلخلاىلارظنلاب:امهيناثو

يفةمئألاتفلتخانكلهللضيوهنماربينأهقسفملعفلكملك
هنماربيالهنأىلابهذضعبفةباتتسالالبقهنمةءاربلاىلعمودقلا
مامالارايتخاوهوهنمءیربيباناوهنملبقباتنافباتتسيىتح

دعبالاءيشبدحاىلعمكحيالهنأبهيلعالدتسمىلاعتهللاهمحر

سيلبالىلاعتهلوقبهريغهيلعلدتساواعامجانكمأناهيلعجاجتحالا

«ربختسایتحدرطلابهلجاعيملف0(كترمأذادحستنأكعنمام»

هتمکحيفاملراهظاوهدابعلمیلعتوهامناوءيشلكبملاعهللاو
.ةجحلاةماقاتوبثةيالانمدافتسيف

.١٠مقرةيآفارعألاةروس(۱)
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بطقلاهححصوباسينألبقهنماربيهنأىلانورخابهذو

مکحىلعيقبیبناوهنملبقباتنافباتتسيمثیلاعتهللاهمحر
اودعراصةريبكلابكرامنيحنمهنألوقلااذهلهالو«ةءاربلا

نعفوقوةاداعملابوجودعبهنعفوقولافهتاداعمانيلعتبجوولل

الالتحيالاميفهيلعجاجتحاالمكحلاذافنانعلامهاو«بجاولا

نوكيءيشيفوهامنإهيلعموكحملاىلعجاجتحالاعضوموالطاب

الاهنافالصأةريبكلابكارلجرخمالولطابلانعجرخمهيفهل
هعنمامعهربختساىلاعتهنأالإاهيفسيلفةيالا(امأو).اطخبعقت
هوفعوىلاعتهملحىلعليلديهفهيلعهتجحلاراهظادوجسلانع

بجوأهملحبهنعافعاممريثكفكلذلثميفءادتقالاانيلعبجيالو
ايندلايفباذعلامهنعهللارخأرافكلاف«فالتالابهلجاعننانحنانيلع

مهيرارذيبسنومهلتقنناةردقلادنعانمزلاو؛لوخلاولاومألامهاطعأو

الملحلابیلاعتهفاصتانعرابخأالاةيالايفامةياغومهلاومأمنغنو

.انيلعكلذباجيا

بيوتتلانامماجلامالكرهاظوكلذىلعتردقاذايأ(هبوتهلوق)
.ةردقلادنعهبجواففورعملابرمالابابنممامالاهلعجو؛كيلعبجاو

ىنعمبىلاوندبقلعتمهللاىلاهلوق)عنتمايا(ىبأنافهلوق)
ةءاربلالصأوهوبلقلاهلحمضغبلاوهضغببهللةنونيدلادقتعاياماللا
هعضاوميفديلابرجزلاوهعضاوميفناسللابمتشلاهيلعبترتيمث
دعبيا(ابوتوهلوق)هلیلضتدقتعايا(هللضمهضعبوهلوق)اضيأ

(رمتسامثهلوق)فورعملابرمأللالطعمنوكيالملهبوتيذخأهللضنأ
هيفوةبوتلانمعنتمااذِإهليلضتىلعيقبهناينعيضعبلاكلذيأ

هنمِءیربفةءاربلاهببجوتسياثدحدحاثدحانإهناىلاةراشا

الهنأاضيأةءاربلاهببجوتسياثدحىرخاةرمثدحامثكلذل
داقتعاهيفيفكيلباهلةبجوملاهثادحاراركتبهنمةءاربلاراركتمزلي
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ءىرخأةريبكةبوتلانععانتمالانأكلذوناكثدحيابلضمهنأ

ملولوالاهليلضتىلعرارمتسالاضعبلاكلذنعفنصملاىكحف
نعناهلوق)رهاظاذهوةبوتلانععانتمالابايناثاليلضتمهلكحي

.مهدنعرمامهمكحفةبوتلانععنتمانإيا(ىبأبوتلا
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ارغصابنذبكارللمكحلاو)

(اربكتسمیرییتحهمالسإ

بكرنميفمكحلاويأخلا(ارغصابنذبكارللمكحلاوهلوق)
بانتجابرئاغصلانعىلاعتهللاوفعلهيلعرصيىتحملسمهنأاريغصابنذ
مکلخدنومکتائیسمکنعرفکنهنعنوهنتامرئابکاوبنتجتنإ»رئابكلا

امأنمؤمملسموهفهنعهللاافعنمنأكشالو©اميركالخدم
ريغصلاىلعرارصالانأهمكحمدقتدقفريغصلاهبنذىلعرصأاذإ

.ةريبكلالعافمكحاضيأمدقتدقوةريبك

بونذلانمريغصلاهبريصييذلارارصألاةفصيف(اوفلتخاو)
:لاقفرصملانعلئسدقوهنعهللايضرةديبعيبنعفةريبك

دقوىلاعتهللاهمحرريشبنعوبوتيالوعجريالومدنياليذلا
دعبوأادغهنمبوتينأهتينوبونذلانماريغصباصأنمعلئس

بنذلاةعقاومنيحبتيملهنأالاكلذنمةبوتلاهنيدنموكلذ
باتنِإوكلهبوتينألبقتاموةبوتلاكرتىلعمزعنإ:لاقف

ةريغصلاةيصعملاعقاوامنيحنمبوتينأيلعلوقوملستوملالبق

.٢۳مقرةيآءاسنلاةروس)۱(

ردبلالاقرازننمةميظعةليبقميمتىلاةبسنيميمتلاةميركيبأنبملسمةديبعويأوه(۲)
ءامهنعهللايضربجاحةافودعبرفعجيبةيالويفيفوتمهيفىلومناك:يخامشلا

.هنارقأنيبعباصألابهيلإراشييذلاوهوءاهمكحأوثيدحلاتاياوربترواهملعومولعلاملعت
رفعجىلعوامهيلعمدقملاناكو؛حونيبأومامضنمهقفأةديبعوبأناك:هللادبعوبألاق
اوناكو؛نيدلايفةجحلاوهناكوةديبعيبأنمىنأللعضوأناكرفعجنكلوكامسلانبا

.٩٩٤۷صبيبحنبعيبرلالماكلامامالادنسمةيشاحنملوألاءزجلاعجار
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رخالاونيلوقلادشأوهورصدقفكلذرخنإوكلذرحخؤيالو

نُألةبوتوهنععالقاوهفهيلعمدنمثابنذبنذانم:لاقمثحسفأ
اميظعتوىلاعتهللالالجاهبنذىلعمدنلارثكأنملكفةبوتمدنلا
يذلالوقايفثحبيو:لوقأ.ملعأهللاوهتبوتلوبقلیجرأناکهل
الكنال«بونذلانمريبكلاوريغصلانيباذإقرفالريشبهاكح

بهذمىلعينبمهنأبباجيوةيصعملالاحيفةبوتهنممزلتامهنم
رارصالانا:يدسلانعوريبكوهفهللاهبىصعيامعيمجنایارنم

نسحلانعوبنذلايفيدامتلاوةبوتلانعتوكسلاوهبنذلاىلع
بونذلانمةريغصلابحاصنوكيالليقورارصاادمعبنذلانايتإنأ

ءاهلارقحتسمواهيفهللايهنلافختسماهبىتأنوكيىتحاكلاهارصم
املكوىلاعتهللادنعرغصهسفننمدبعلاهمظعتسااملكبنذلاناف

بلقلاروفننعردصيهماظعتسانالىلاعتهللادنعربكهرغصتسا

ردصيهراغصتساوهبهرثاتةدشنمعنميروفنلاكلذوهلهتيهاركو

بولطملاوهبلقلاوبلقلايفرثألاةدشبجويكلذوءهبفلألانع
امبذخاۇيالكلذلوتائيسلابهديوستروذحملاو«تاعاطلابهريونت
دقوةلفغلايفيرجيامبرثأتيالبلقلانإفةلفغلايفهيلعيرجي

هيلععقينأفاخيهقوفلبجلاكهبنذىرينمّؤملا»ربخلايفءاج
بنذلا:مهضعبلاقو٠هراطافهفنأىلعرمبابذكهبنذىريقفانملاو

مظعيامنإواذهلثمهتلمعبنذلكتيلدبعلالوقرفغياليذلا

ىصعنممظعىلارظناذإفهللالالجبهملعلنمّؤملابلقيفبنذلا
.ه.اةريبكةريغصلاىأرهب

مامالاهاورو١:۳۸۳دوعسمنبهللادبعنعهدنسبدنسملايفدمحامامالاهاورثيدحلا)۱(

.٤تاوعدلاباتكيفيراخبلامامألاهاورو۹٤ةمايقلاباتكيفيذمرتلا

۲۷۹



ءايشأبرارصالالعجفماقملااذههللاهمحربطقلاررحدقو:لوقا
ةدواعملاداقتعااهنموةبوتلانعضارعالااهنموبنذلاىلعةماقالااهنم
مكحيالهنأكلذدعبركذمثةبوتلامدعداقتعااهنموبنذلاىلا
تکسفبتهللیقاذإامكالثمةبوتلانعتكسناو«رارصالابهيلع

.كلذوحنوأبوتيالهنإلوقيىتح

۸۰



لهريغصللرارصالايففلخلاور
(لمعلانمبتيملوىضماذا

فافختسابهاتانكينأوأ

(فالخالبمهدنعينالاو

ةفصيفءاملعلافلتخايأ(خلاريغصللرارصالايففلخلاوهلوق)
هتمةبوتلامدعىلعرارمتسالاوه:ليقفريغصلابنذلاىلعرارصالا

نمبتيملوىضموبنذااذإامككلذوةبوتلامدعدقتعيملولو
ليقوكلذكرمأيفلسرتساهنكلهيلعةماقالادقتعيملوبنذلاكلذ
وأكلذنمةبوتلاكرتىلعمزعيمثبنذلابيتأينأوهرارصالا
كلذبهللةيصعملارغصتسيوهللانمكلذىلعةبوقعلابفختسيونواهتي
ههبشااموااذهنمِءيشهنمنکيملاذإومارحهنألالحبنيديوأ
.مامالالاقاذكرارصالامكحهمزليالف

رصملامكحبهيلعمكحيالنأدابعلانيبمكحلايفينبجعيو:لاق

هللانمهيلعفاخأاميفامأو:لاقبوتيالفكلذنمباتتسيىتح

نمةبوتلابرارصالانمهيربيداقتعاهلنکیملامفهنیدماکحأيف

املكوااهدقتعيوهيلعينييهتلمجيفهللايصاعمنمبکرامعيمج

هيلعفاحأينافاهدهاعتواهدواعاهنمًاطبااملكوأاهددجاهرکذ

یتحهللايصاعمنمءيشىلعةماقالابملسيالاذههنمنكيملنإ

.ه.۱هبهللاىصعدقاماهتلمجيفلخديهداقتعابواهنيعباهنمبوتي

ةفراقمدعبيصاعلاىضماذإرارصالالهيأ(یضماذإلههلوق)

ي(فافختسابهاتانأوأهلوق)؟..هلمعنمبتيملوبنذلا

ارقحتسموهيفهللايهنلافختسمبنذلابيصاعلايتايناوهرارصالاو
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ىلعبنذلايتأينأوهويناثلالوقلاويأ(مهدنعيناثلاوهلوق)

فالخلانأينعيىاملعلادنعفالخالبرارصإفافختسالاليبس

اوعمجافيناثلاهجولاامأو؟الوارارصإوهلهنيهجولالوايف
.رارصإهنأىلع
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(بنذللبكترملايلولايفءاملعلالاوقأ)

هاتانإيلولايففلخلاو)

(هارهمکحيفمهضعف

ابهذضعبوهبوتيملو)
(ابوتينألبقفوقولاىلا

هبهنظنسحأمهضعبو)

(هبنذنمهباتسااذدعبو

مكحيفءاملعلافلتخايا(خلاهاتانإيلولايففلخلاوهلوق)

.بهاذمةثالثىلعريغصلابنذلابكترانإيلولا

هللانألهتيالومكحىلعقابهنأحيحصلاوهو:(لوالابهذملا)

وفعملانأكشالورئابكلابنتجانملبونذلانمريغصلانعافعدق
.يلونمؤملکونمؤمهنع

صاعهلعفبوهوبنذبىتأهنألهنعفوقولا:(يناثلابهذملا)
كلذىلعرصادفنوكينُألمتحيهنالوايلويصاعلانوكيالو

باتتسيمثهنعفقوينأهيفلاوحألانمنوكيامملسافبنذلا

سيلفهتيالوتتبثنأدعبايصاعهنوكلهنعفوقولاامأ:(انلق)

وهفهتيصعمهلرفغنمورئابكلابانتجابروفغمهنايصعنالملسمب
هبنذىلعرصأنوكينألامتحالاامأوايعرشامكحصعيملنمك
مدعلصالافءهنیديفنيمأوهواضيأرصيملنوكينألمتحيهنأ
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لاحلانمهيلعناکامبهيفمكحينأهيفلاوحألاملسأورارصالا

الاتبثيملرخامكحىلانيقيبتبثمكحنمهيفلقتنينأال

.يلولابنظلاةءاسانمهيفامعمءةمهتضحمب

يفامكهتيالوىلعهؤاقباويلولابنظلانسح:(ثلاثلابهذملا)
هنمبولطملاكاذفباتنافهبنذنمباتتسيهنكللوألابهذملا

يلولارابتخاهبدوصقمانهةباتتسالاكارتشانأكونمءىربرصأنإ
وههرابتخاةدئافو؟هتلاحىلعقابوهمألوألاهلاحنعريغتله

ىنعملااذهبرابتخالاوةمالسلاهيفامبلطورصمىلوتينأنمزرحتلا
ديفيالهلكليلعتلااذهنإ(لوقن)نحنوسسجتبوهسيلوزئاج
طارتشاببهذملااذهدارأنافءاهيلابدنلاديفيامنإوةباتتسالابوجو
ةعاطىلعهيبنتلاهباودارأنإوملسمريغفابجاواطرشهلةباتتسالا
امهنالبهاذملالوأىلاعجارهنكلنسحوهفاهيلابدنلاوهللا
رمالابابنماهنالماقملااذهلثميفةباتتسالانسحيوالإدحأنم

.فورعملاب

وهويأ(همكحيفهلوق)نيملسملاضعبفيأ:(مهضعبفهلوق)
بلطيملويأ(هبوتيملوهلوق)هيأريفهلرهظيأ(هارهلوق)ةيالولا
.ريبكلابانتجابوفعمبونذلانمريغصلانأهملعلهنمةبوتلا

فوقولاىأرنيملسملاضعبويأ(فوقولاىلاابهذضعبوهلوق)۱
.هبيتتسيىتحهيلإبهذفملسا

عجريفبوتيفةبوتلاهنمبلطتنألبقيأ:(ابوتينالبقهلوق)
ةراشالوعفمللِءانبلابابوتي:هلوقيفوهنمًاربيفرصيوأهتيالوىلا
يفيفكيلبطقففقاولانمةباتتسالانوكتنأطرتشيالهناىلا
فقاولااذهكلذبملعاذإهنماهبلطنملكشثدحملانماهبلط
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هبنذىلعرصموهأهلاحرابتخاةباتتسالانمدوصقملانألهتيالونع
؟الم

هاقبأف(هبهنظنسحأهلوق)نيملسملاضعبيأ:(مهضعبوهلوق)
نظلانسحأامدعبيأ(هبنذنمهباتتسااذدعبوهلوق)هتيالوىلع

.ريغصلاهبنذنمةبوتلاهنمبلطهب
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سماخلابابلا

١.(ثلاغلانكرلانم)
(كذاقلاماکحأيفورئابكلانمءيشرکذيفر

؛فذقلاو«سسجتلاوءةبيغلايهورئابكلانمءيشمكحنايبيفيأ

صخوهمكحمدقتدقفانزلاريغبفذاقلاامأوانزلابفذاقلاماكحأيفو

ىلااهركذبلصوتيلةريثكاهنأعمثالثلاهذهةيرهاظلارئابكلانم
فذقلاركذبلصوتلاامافهدوصقموهكلذناف«فذاقلاماكحأنايب
فذقللامهتبسانملفسسجتلاوةبيغلاركذامأورهاظففذاقلاماكحأىلا

نمةدحاولكنألفلحملاةبسانمامفمكحلاوةروصلاولحملايف
ةدحاولكنأالفةروصلايفةبسانملاامأوناسللاهلحمثالثلارئابكلا
ةدحاولكنأألفمكحلايفةبسانملاامأوريغلاضرعيفملثنهنم

.باتکلاصنبمارحنهنم
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سسجتلاونمؤملاةبييغو)
(اوسسامارحلكلايففذقلاو

هدعبامةلالدبهربخفذحًادتبممارحيأ(نمۇؤملاةبيغوهلوق)

ههركيامبهتبيغيفكاخاركذتنأيه:ةمجعملارسكبةبيغلاوهيلع

امنوردتله»لاقهنادعهنعيوراملهلصيقنتلادصقىلع

تيأرأليقههركيامبكاخاكركذ:لاقملعأهلوسروهللااولاق؟ةبيغلا
ناوهتبتغادقفلوقتامهيفناکنا:لاقلوقااميخايفناکنا

دنعلجررکذ»:لاقهنأذاعمقیرطنمو٩هتهبدقفهيفنكيمل
اياولاقمكاخامتبتغاهعلاقفهزجعاام:اولاقفٍةَيَعهللالوسر
نعو«هومتهبدقفهيفسيلاممتلقنا:لاقهيفامانلقهللالوسر

أعالوسردنعتركذاهنااهنعهللايضرةشئاعنعةفيذح
ةلادثيداحالاهذهف6اهتبتغا١:ٍكْْفَعلاقفةريصقاهناتلاقفةأرما

انثدحبيقانثدح١۱۹۳ةيغلايفءاجامباب۲۳ربلابانكيفيذمرتلاهاورثيدحلا(١)

لوسرايليق:لاقةريرهيبأنعهيبأنعنمحرلادبعنبءالعلانعدمحمنبزيرعلادبع
.هركذو؟ةبيغلاامهللا

نسحثيدحاذه:لاقوورمعنبهللادبعومعنياوةزربيبأنعبابايفو:يذمرتلالاق

.»حح حي

.(يبلح)۳۸۲ء۲:٢٤۳۸دنسملايفلبنحنبدمحاو١مالكلايفًاطوملابحاصاورو

(۸۹٢٢۲)۷۰ًةبيغلاميرحتباب٠بادآلاوةلصلاوربلاباتکيفولسممامالاهاورتيدحلا)۲(

.|
يبأنعهيأنعءالعلانعليعامساانثدحاولاقرجحناوةييتقوبويأنبیيحيانثدح

هرکذو:لاقهللالوسرناةريره
ِ

دمحاو©قاقرلايفيمرادلاو۲۳ربلايفيذمرتلاو٢۳ربلاباتكيفدوادوبآهاورو

.(يبلح)۲:۲۳۰٧٤۳۸دنسملايفلبنحنبا
ا1 ۹A

(۳)
واذک .(اذک
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صيقنتلادصقىلعانلوقامأهركيامبنمّؤملاركذيهةبيغلانأىلع

جرخفةبيغنوکيالامنايبيفاهركذيتآلاثيداحألانمذوخأمف

قسافلاربخباوعيذا»اهلوقلهلةبيغالهنال‹قسافلانمؤوملابدييقتلاب

.(هيفامهيفاولوققفانمللومكلام»:ٌةّْيَعهلوقو.«هرشسانلارذحيل

لخدو«هلةبيغالفههجونعءايحلابابلجىقلأنم١دلعهلوقو
اصقنناکءاوسهغلبولناههرکيناکاملكههرکيامبهلوقتحت

هنيديفوأهلوقيفواهلعفيفوأهقلخيفواهبسنواهندبيف

رصقلاولوحلاوشمعلاركذكوهفندبلايفةبيغلالاثمفماينديفوأ

ههرکياممهبفصوينأروصتيامعيمجوءةرفصلاوداوسلاولوطلاو
يدنهوايطزهوبآ:لوقتناکفبسنلايفةبيغلالاثموناكامفيك

زجاعفيعضليخبوه:لوقتنأكفقلخلايفةبيغلالاثمو.لابزوأ
هنإ:لوقتناكوهفلعفلايفةبيغلالاثمو.هارجميرجيامونابج
ىريوأاقحهسفنىلعدحالىريالوأسانلابنواهتمبدألاليلق

يفمانيموونلكالاريثكمالكلاريثكهنأوأسانلاىلعقحلاهسفنل
ليذلاليوط:لوقتنأكوءهعضومريغيفسلجيومونلاتقوريغ
ركذبدصقيملاذإامصيقنتلادصقىلعانلوقبجرخوءبايثلاسند
.ءايشأكلذوصيقنتههركيامبنمؤملا

ةوشرلاذخأوةنايخلاوملظلابايضاقركذنمنافملظتلا:(اهدحأ)
يضاقلاةهجنممولظملاامأءامولظمنكيملناايصاعاباتغمناک
هقحِءافيتساهنكميالذإملظلاىلاهبسنيومامالاىلاملظتيناهلف

يل»مالسلاهيلعلاقو0«الاقمقحلابحاصلنا»2لاقهبالإ

.«هضصرعوهتبوقعلحيدجاولا

 

نمريخیضقفایشضلتسانمباب۲۲ةاقاسملاباتکيفملسممامالاهاورثيدحلا()
انثدح؛يدبعلانامثعنبراشبنبدمحماثدح((١١)٠ءاضقمكنسحأمكريخو =ناکلاقةريرهيبانعةملسيبانعليهکنبةملسنعةبعشاثدحرجنبس
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جرعألاکهبيعنعبرعيبقلبافورعمناسنالانوكينأ:(اهيناث)

نعدانزلاوبأىورلوقينمىلعمثِإالفمصألاوروعألاوشمعألاو
كلذءاملعلالعفدمفهارجميرجياموشمعألانعناملسوجرعألا

هملعولهبحاصههركيالثيحبراصدقكلذنالفيرعتلاةرورضل

فيرعتلاهنكمأوالدعمهنعدجونامعن.هباروهشمراصدقنأدعب

.ىلوأوهفیرخاةرابعب

هيرتشملكلذركذتنأكلفهقلخوأهندبيفبيعبكولمملاتفرع
هلفدهاشلانعلئساذإيكزملاكلذكوايلودبعلاناكنإملسملا

دهاشلاناكناوكايحوأماجحوأغابدوالاقبوهالثملوقينأ

ريغةأرملاهذهنإلوقينأهلجيوزتلايفراشتسملاكلذكوايلو

نإوكلذوحنوبسحنموهسيللجرلااذهوكلذوحنوةليمج

وُيتجوزوُيبينملظيتفملللوقيناكءاتفتسالا:(اهعبار)

اهناهبتعتنبدنهنعيوراملصالخلايفيقيرطفیکفيخا

.هركذوةتسيملالاقفهباحصصأهبمهفهلظلغأفتحسلسهللالوسرىلعلجرل=
اسلايفلبحندمحامامإلاداهرو۹ةلاكولا؛؟ءاضقتساايفيراخبلامامالاواورو

.(ىبلح)81251

.ةرهشلاةيلاعةيشرقةيباحص:فانمدبعنبسمشدبعنبةعيبرنبةبتعتنبدنهيه(۱)

:لوألااهجوزلاهتقرافمدعبهابأتجوزتنايفسيبأنب«ةيواعم٠يومألاةفيلخلامأيهو

ءةئيرجةحيصفتناكوءةيلهاجلارابخافئارطنمليوطربخيفيموزخملاةريغملانبةهكافلا

.ةفنأوسفنومزحويرةبحاص

مهلتقبرمأوةكمحتفمويماضسيبنلاردهانممتناك.ديجلارعشلالوقت

دخأواهببحروءاهمالساتنلعافةوسنلاضعبعمهتءاجفةبعكلاراتساتحتاودجوولو
=.نهيلعةعيبلا
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ينيفكيامينيطعيالحيحشلجر«نايفسايأناٍةَْيَعيبنللتلاق

ذإكْْيَعاهرجزيملواهدلوواهلملظلاوحشلاتركذف."فورعملاب
.ءاتفتسالااهدصقناك

حالصلاجهنمىلايصاعلادروركنملارييغتىلعةناعتسالا:(اهسماخ)

هعدرىلعكنيعينمدنعتاركنملانماذكلعفنالفلوقتنأكلف

يورامكهبناعتسملادنعايلوركنملالعافناكنإوهركنمنع
هيلعملسفةحلطىلعليقونامثعىلعرمهنعهللايضررمعنأ
كلذهلركذفهنعهللايضرركبيبأىلابهذفمالسلاهيلعدريملف

كلذكومهدنعةبيغكلذنكيملوكلذحلصيلهيلاركبويأءاجف
بتكېماشلابرمخلارقاعدقلدنجابأناهنعهللايضررمعغلبامل
ميلعلازيزعلاهللانمباتكلاليزنتمحميحرلاننمحرلاهللامسب»هيلا

تضرحوكومريلاتدهشكقنعيفهعضتنمرظنافنمقنعللدباللغةأرملا:ةبتعمالكنم=

.ه١٤٠ماعتیفوتمورلالاتقىلع
۲:٢۲۷فنألاضورلاو١:٦٥٠يدادغبلاةنازخو۸:١۱۷دعسنباتاقبطعجار

.۲٦٠:°ًةباغلادسأو

يفشيرقتاداسنميباحص:فانمدبعنبسمشدبعنبةيمأنببرحنبرخصوه(۱)

مالسالابرحيفنيكرشملاءاسؤرنمناكةيومألاةلودلاسُأرةيواعمدلاووهوءةيلهاجلا

.هِيَعهللالوسرلاتقلقدنخلامويوكحامويةنانكوًاشيرقداقهروهظدنع
ًانينحدهشونسحلاءالبلاهمالسادعبىلبأوه۸ةنسسةكمحتف حتفلامويملسأو

.لاطبالاناعجشلانمناكوءكومريلامويىرخالاتعقفمثفئاطلامويهنيعتعفقفففئاطلاو

:لاق٠برتقاهللارصناي»:لوقيلجرتوصالاكومريلامويتاوصألادقف:بيسملالاق
.ه۳۱ماعةنيدملابيفوتديزيهنباةيارتحت؛نايفسوباوهاذافترظنف

.٦:۳۸۸رکاسعنباو٤٤٠٤تةباصالاو١:٩۸يناغالاعجار

س۲٢اهجوزلامنمةأرمللباب١٠تاراجتلاباتكيفهجامنباهاورثيدحلا(۲)

هبيميبنلاىلادنهتءاج:تلاقةشئاعنعءهيبأنعءقورعنبماشهانثميكواث
=هرکذو:تلاقف

۹



كلذدريملوباتف.ةيألا«باقعلاديدشبوتلالباقوبنذلارفاغ

هعفنيفكلذهيلعركنينأهدصقناكذإةبيغهغلبأنممرمعانديس

مظندقو‹ءايحالانمارصتخمه.اهريغحصنهعفنيالامهحصن

:لاقفمهضعبقسافلاةبيغعمةسمخلاهذه

ةتسيفةبيغبسيلحدقلا

رذحموفرعموےس

ركنمةلازايفةناعاللابلط

ممرحملاسسجتلاىینعمولكلايفومارحيأ(سسجتلاوهلوق) وه

تعمس:لاقةيواعمنعءاهيلعالأدصقلسانلاتاروعنعلاوسلا

وامهتدسفاسانلاتاروعتعبتاناكنا»:لوقيُكَّْفَعهللالوسر

ملسملاةروعسانلاتاروعنعانلوقتحتلخدف0مهدسفتتدك

ايلعمالطادصقنعااشحارباقايلا

دصقلتاروعلانعلئسا نعمامالالاوسكکملاعلاحالصاواهرتسدصقل

تاروعلانعالاؤسناکنإواذهنافمهرابخأنعهصحفوهتيعرلاوحأ

لماحةأرمابرمهناعهنعيورامل.روجحملاسسجتلابسيلهنكل

.٤٠حاكنلايفيمرادلاو٢۳ءاضقلايفيئاسنلاو٥عويبلايفيراخبلاهاورو=

جيرختوهحرشيفءاملعلاىرابتوتادلجمعبرأيفيلازغلامالسالاةجحمامالاهعضوباتكلا(١)
٠.سفنلاوبلقلاضارمأىلعفرعتلاوداشرالاوظعولايفبتكلاسفنأنمدعيوهثيداحأ

نبىسيعانثدح۸۸۸٤سسجتلانعيهنلاباببدألاباتكيفدوادوبأهاورثيدحلا(۲)

دشارنعروثنعءنايفسنعءيبايرفلاانث:الاقهظفلباذهو«فوعنباو'؛يلمرلادمحم
:ءادردلاوبالاق:هیفوهرکذو:لوقييهللالوسرتعمس:لاقةيواعمنعكعسنبا

اهبیلاعتهللاهعفنلَمهللالوسرنمةيواعماهعمسةملك

۲۹۱



؟..اهبملا:لاقفنالفلةماهذه:اولاقفاهنعلأسفطاطسفبابىلع

فيكهربقهعملخديانعلهنعلأناتممهدقل»:هَعلاقفمعناولاقف

دقو٤٠هکلحيدوهوهمدختسيفيكهللحيالوهوهروب
ةداهشلابظفلتلابهناسلقطنيملاملةمقلعلاحنعةمقلعماكَلاس

ءاجينتيذکناوينيقدصاةمقلعمااي:هصناماهللاقفهتومدنع

لوسرايتلاق؟..ةمقلعكدلولاحناكفيكىلاعتهللانميحولا
امفُدْكِفَعهللالوسرلاقةقدصلاريثكمايصلاريثكةالصلاريثكناكهلل
ايتلاق؟..مللاقةطخاسهيلعانا:هللالوسرايتلاق؟..كلاح
ةمئالاونودشارلاءافلخلاوخلاينيصعيوهتجوزرثؤيناكهللالوسر

ةراسلامهلاوحأنعنولأسيوةيعرلارابخأنعنوصحفتياوناكنودتهملا
ةسايسلايفارظنوةكلمملايفامزحالامهنمكلذدعيملوةراضلاو

عمهنعهللايضررمعانديسلعونلااذهلثمنمىرجامىفكو
ىلعلعجيوانويعمهيلعلعجيناكدقومهنحتمياماريثكهنافهلامع

.انويعنويعلا

مهلوصأيفاولعجيااولصايأ(اوسسامارحلكلايففذقلاوهلوق)

يفيألكلايفمارحفذقلاوسسجتلاناومارحنمؤملاةبيغنا
هدييقتوفذقلاوسسجتلايفيهنلاقالطالءارجافوأناكارابدحألك
امأو«اوسسجتالو»:ىلاعتهلوقفسسجتلايفقالطالاامأةبيغلايف

نيکسماٹءيليفنلاانثدح٢٢٠۲ايابسلاءطوينبابحاكللاباتکيدادوباهاورثيدحلا)۱(

ناءادردلايبنعهيبنعریغننبريبجنبنمحرلادعنعریمخْګدیریعهبعشن

لعللاقف اهتدالوتبرقيأ)اّحجمةأرماىأرفةوزغيفناكسةعسهللالوسر
.هرکذومعن:اولاق؟..اهبملأاهبحاص

لبتحنبدمحاو۳Yريصسلايفيمرادلاو۱۳۹حاكنلاو١۱۲ىابللايفملسممامالاهاورو

.(يبلح)٦٩(٥٥دنسملايف

نأمكدحأبحيأًاضعبمكضعببتغيالو)ةيآلاةلمكتو١٠مقرةيآتارجحلاةروس(۲)

ييحرباوهللاناللااوقاوهومتهركفاتمهيخأمحلالكأ
۲۹۲

 



ملو"٠مهجاوزأنومرينيذلاو»ىلاعتهلوقوهففذقلايفقالطالا

ملمثتانصحملانومرينيذلانإ»هوحنوناميإةفصبجوزلاديقي

بتغيالو٠ىلاعتهلوقوهفةبيغلايفهدییقتامو.ةيألا7اوتاي

:(فذقلاو) اتيمهيخامحللكأينأمكدحأبجيأاضعبمكضعب

انزريغوأانزةشحافلاكلتتناكءاوسةشحافلابريغلايمروه

انزلابفذقلاىلعهقالطاانفرعيفبلغنکلمهحالطصايفاذك

دلجينأوهودحلاهلعافىلععرشاذلواقلطممارحوهوةصاخ

؛ضارعاللانوصهللاهمحردوهخيشلالاقامكاطسوتمادلجةدلجنينامث

فذاقلاوهاماهنماطورشفذقلايفدحلاتوبثيفاوطرشمهنكل

.ىبصلاىلعدحالذإاغلابفذاقلانوكينأ:(اهدحاف)

.تونجملاىلعدحالذاالقاعنوكينأ:(اهيناثو)

فذقناينارصنلاويدوهيلاىلعدحالفاملسمنوكينأ:(اهثلاثو)

ىلاعتهلوقتحتهلوخدلدحلاهيلعناحيحصلاومهضعبدنعملسملا

.ةيألا«تانصحملانومرينيذلانا»

مهضعبدنعملسملافذقاذادبعلاىلعدحالفةيرحلا:(اهعبارو)

:فوذقملا(طورشامأو)نيعبرأدحيليقو

.يبصلافذاقىلعدحالفغولبلا:(اهدحأف)

عبرأمهدحأةداهشفمهسفنأالإءادهشمهلنكيملو)ةيآلاةلمكتو١مقرةيأرونلاةروس(١)

.(نيقداصلانمهنإللابتاداهش

مهلاولبقتالوةدلجنينامثمهودلجافءادهشةعبرأب)ةيآلاةلمكتو٤مقرةيآرولاةروس(۲)
.(نوقسافلامهكىلوأادپآةداهش

.١۱مقرةياتارجحلاةروس(۳)

۹۳



.اهفذاقدحيليقونونجملافذاقىلعدحالفلقعلا:(اهيناثو)

.يمذلافذاقىلعدحالفمالسالا:(اهعبارو)

ضعبدنعهبفذقامبفرعنمفذاقدحيالفةفعلا:(اهسداسو)

هيلعدحيملامبهفذقاذاامأهيلعدحامبدودحمفذاقدحيالو

.انهامىلعاهفطعافبابلارخايفةمتتماقملااذهليتأيسودحلاهيفف



)يلولافذاقمکح»

ناوارحنايلولافذاقور

(نكزهرفکكيبصناوادبع
يلونکيملوارحنكيناور

(لوالالخثمفناكافغلابو

فذاقلايفيداقتعالامكحلانايباذه(هرخاىلإيلولافذاقوهلوق)

فوذقملانوكينأامإولخيالفانزلابادحادحافذقناهنا:(ملعا)

لهانممامالسالالهانموهلهيردياليالاحلالوهجم
هلاحنوكينأامإو؟غلابمأيبصوهوأ؟دبعمأرحوهوأ؟كرشلا
يأفذاقلاعمسنمىلعءيشالفالوهجمهلاحناکنافافورعم

فوذقملاناكنإوءهريغالوبيوتتهمزليالوهنعتوكسلاهعسي

نوكينأامإواملسماغلابارحنوكينأامإولخيالفلاحلامولعم
ناکِءاوساقافتاهفذاقنمًاربيفاملسماغلابارحناکناف؟..كلذريغ

نييلوانوکينأامافادبعوأايبصناكناوىلوريغوأايلوفوذقملا
ريغاناکناواقافتاامهفذاقنمءیربنيیلواناکناف؟..نييلوريغوأ
اربي:ليقفمهفذاقمكحيففالخلافاكرشمفوذقملاناكوأنييلو

ناکاذِإهلكاذههنمءیربًرصأنافباتتسيىتحليقوهنيحلهنم

عماسلاناكاذاامأنيدلصأيفهميرحتبدبعتنممفذقللمماسلا

ىلعءيشالفهمكحبدعبدبعتيملايبصوأفذقلالحتسياكرشم
.هناتهبنمةبوتلاهيلعفابذاكناكاذاامأهلوقىفاقداصناكاذإفذاقلا

ناويا(ادبعناوهلوق)ارحيلولاناکنايأ(ارحنإهلوق)

٥۲۹



نونيملوايبصيلولاناکناويا(يبصناوهلوق)ادبعيلولاناک

نکاسةدايزهيلعمزلالثمهنونولهنالنزولاةرورضلمظنلايفايبص

ملعيأ(نكزهرفكهلوق)نلعفتسمنمعومجملادتولايتكرحنيب
.ةمعنلارفكانهاهرفكلابدارملاو

هنكلةيالولاةجردغليملهنألاحلاويأ(يلونكيملوهلوق)
فوذقملاكلذناكويأ(ناكاغلابوهلوق)نيتداهشلابرارقالالهأنم

مالحتسالاوتابنالايهوغولبلاتامالعىدحاهيفناكنابملحلاغلاب

تامالعلاهذهولوقىلعةرشععبسوأةنسةرشعسمخءءاهتناوا
لاجرلانودءاسنلابصتخيامتامالعلانموءاسنلاولاجرلايفنوكت

.نييدثلابعكتولمحلاروهظوضيحلايهو

يلولاوهلوألادارملاوهفذقمكحيفيأ:(لوالالثمفهلوق)
يلولافذاقمكحلثميلولاريغلاملسملاْغلابلارحلافذاقمكحفيأ

ذاف»هلوقيفءهايإهللابيذكتلةلاحمالبذاكامهيففذاقلانال

اوناکناوي7نوبذاكلامههللادنغككعلوافافءادهشلاباوتايمل

عراشلانالمهيلعهللامكحيفنوبذاكمهفمهتريرسيفنيقداص
ةعبرابتايملوةنصحملافذقنمنأهمكحيفعرشلجوزع

.بذاکوهفءادهش

نمالرب(ناف):لاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيألاتءاجدقو۱۳مفرڌيآرونلاةروس(١)

.(ءادهشلاب)باوصلاو(ءادهش)لاقوةيآلايفتسيلو(ةعبرأب)لاقو(ذإف)

٦۹



يبصوأادبعفوذقملاكيناور

(يبااكرشمونيلوريغ
لبقنمهريفكتيففلخلافر

(لعفنمیتاامعهيوتت
ادبعفوذقملاناكاذإيأخلا(ادبعفوذقملاكيناوهلوق)

قحلالوبقنعاعنتمماكرشموأيلوريغايبصوأيلوريغاکولمم
وأةبوتلانمعانتمالالبقهنماربيلهمهفذاقمكحيففالخلاف
هکولممفذقنم»دعهلوقبدبعلافذاقنمةءاربلابنولئاقلالدتسا؟ال
.لاقامكنوكينأالاادحةمايقلامويدلجلاقاممءيربوهو

ءيربوهوهلوقلبولطملاىلعةلالدثيدحلايفسیلو:لوقا

هجوتمثيدحلاىفديعولافلاقامكنوكينأالاهلوقولاقامم
هيلع.هللاناوضرمامالاساقوهفذقىلعالكولمملايفكفألاىلع

جرفسملىلعوءلاملاسالتخاىلعةءاربلامكحيفديبعلافذق

دحهيلعبجيالاسالتخامهاردةعبرأسلتخانمنإ:الئاقةيبنجالا

اهأطيملوالثمهركذبةيبنجأجرفسملنموةءاربلاهنمبجتوعطقلا
الدبعلافذاقكلذكوةءاربلاهنمبجتوءينازلادحهيلعبجيال

عفراهلكثالثلاروصلاهذهفيأةءاربلاهنمبجتودحلاهيلعبجي

.اهلعناملامدعلةءاربلاتيقبوءهطورشلامكمدعلدحلااهتم

ىيحيانثدح۸٥1۸فذقباب5٤دودحلاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا(١)

لوسرلاق:لاقهنعهللايضرةريرهيبأنعېمنيبانبانعناوزغنبليضفنعديعسنبا

١١۱بدلايفدوادوبأو۳۷ناميإيفملسممامالاهاوروهركذوُ:ّلْلَعللا
.(يبلح)۲:۳۱٤۰٠٠دنسملايفلبنحنبدمحاو۳۰ربلايفيذمرتلاو

۲۹۷



ايمذفذقنميعهلوقبكرشملافذاقنمةءاربلاىلع(لدتساو)
نمةءاربلاىلعاليلددجأملوراننمطايسبةمايقلامويهلدح
فلكمريغيبصلانالهفذاقنمةءاربلالحتالهنإلوقأويبصلافذاق

هقحيفةريبكبهلايمارهفذاقنكيملفةيعرشلاماكحالانمءيشب

اقسفهقحيفكلذهباكتراناكامالثماهلكرئابكلاببکتراولهنال

لماشیرتامكليلعتلااذهو؟..اذکبکتراهنالاقنمقسفيفيكف

قوفةمرحهلىلوتملاناكنإوهنإفىلوتملاريغوىلوتملايبصلل
ليلضتلانالهقيسفتوهفذقنمريفكتىلاهتمرحهبغلبتالفهريغلام

كلذبدراملويلرهظاماذهانهيعطقالويعطقبالانوكيال

.هللامهمحرانباحصالافالخ

بوصنملايفنوفقيمهنافةعيبرةغلىلعنوكسلاب(يبصوأهلوق)
.نوكسلاىلع

امهنملاحلاءيجمغاسيبصلاودبعلانملاح(نييلوريغهلوق)
نوكسلاب(يبُأاکرشموهلوق)امهيفعيوتتلادوجولناترکنامهنأعم

اکرشمفوذقملاناکوياعنتمميباینعمواضيأهعيبرهلع

.قحلالوبقنماعنتمميأايب

يارفاکمهفذاقنأبمكحلايفيأ(هريفكتيففلخلافهلوق)
اذإامُأةبوتلابهتبلاطملبقنميأ(هييوتتلبقنمهلوق)ةمعنرفك

بلطله(ثحييو)مهعمهتماريرصموهفبتيملفاهببلوط

 
۱

هللا
۱ عرطفلسيتسملاقرفيأنعبلاطيئرعيصمخلانعرقعجيأني

.هرکذولوقي
ٍ.۔٠ء0مودنسملافهظفل

۲۹۸



هنالبجيالهناب(باجيو)؟المبجاوءالوهفذاقنمةبوتلا

يأروهامكةباتتسالالبقهلعافنمًاربيفةريبكمهفذقنوكينأامإ

ةريغصبكاردهاشنمىلعسيلوةريغصنوكينأامإومهضعب
.فذقلاانهلعفلابدارملاوبيوتتبقلعتم(لعفنمىتأامعهلوق)ةباتتسا

۹۹



الفالوهجمفوذقملاكينإو)
(الجعتسمفذاقرفكبمكحت

نممفوذقملاناكنإويأخلا(الوهجمفوذقملاكينإوهلوق)
كرشممأملسموهأيرديالفعماسلاهلهجنمميأهلاحيرديال

؟يبصوأغلابم

مكحلايفلجعتتالفيأ(الجعتسمفذاقرفكبمكحتالفهلوق)
ىلعاذهوتالامتحالاكلتدوجولةمعنرفكرفاكهنابفذاقلاىلع
ريغلايبصلاويلولاريغلاديعلافذاقنمةءاربلاريملنمبهذم
ءالؤهفذاقنمةءاربلاىرينمبهذمىلعامأدناعملاكرشملاويلولا
دوجوىلعبترمهعمةءاربلامكحنالهعمفقوتلللحمالفاضيأ

.هنمءیربناکيأيفدحأنمدجوامهمففذقلا



(بذكيملاذاهيتأنارفك

(افرعافيبصلشمهمكحب

انزلابناكفذقلااماذااذهر

(انلعماذيفدوهشلارضحيوا

ةرضحبهلعافنمفذقلاعقواذايأ(خلاكرشمدنعفذقلاوهلوق)

فيلاكتلانمءيشبفلكيمليبصةرضحبوأفذقلالحتسيكرشم

ناکناف؟..ابذاکواهفذقيفاقداصفذاقلانوكينااماولخيالف
هيلعِءيشالفهلاقميفاقداصناکناوهکفاوهبذکبكلهابذاك

لحتسيالنمدنعوأفذقلاميرحتبدبعتنمدنعفذقاذاامفالخب
نأملعينممهعمفوذقملاناكءاوساقسافهفذقبنوكيهنإفكلذ

.هيلعهللاناوضرمامالالاق

هلوق)هلعافقسففذقلاتبثيمليأ(هيتانارفكبجويملهلوق)

.هبذکبقسافوهفبذكنافالثمنازانالفنإهلوقيفيأ(بذكيملاذإ

نكيملنمعمفذاقلامكحكلذكيأ(نمعمكاذكهلوق)
(افرعافهلوق)نکیمسانملاح(يبصلثمهلوق)فذقلامكحبافلكم

اذإفذاقلامكحاذهيا(انزلابناكفذقلااماذإاذههلوق)

:ةنصحموأنصحمللقاعلاغلابلالوقينأككلذوانزلابهفذقناك
انزلاتنبايوأةينازلانباايوأينازلانباايوأةينازايواينازی
امااضرعملاقنإوء؛كيبالتسلانزلادلوايوأةينازلاتنبايوأ

٢۳۰



وهوحيحصلاىلعفذقبسيلفةينازيتأرماتسيلوأتينزامفانأ
لاقوفذقهناليأدحلابجي:كلاملاقوةفينحيبأويعفاشلالوق

ريغبفذقلاناكاذاامأبضغلالاحيفكلذلاقنابجي:دمحأ

النمايواثيبخايوارجافايوأقسافايلوقيناکانزلاظفل

ِءيشكلذعماسىلعسيلفسمالديدرتالهتأرماوأسمالديدري
هيلعنامدقتدقفعماسللايلوفوذقملانوكينأالافذاقلالبقنم

.ةريبكلابهيلويمارنماربينأ

دوهشلارضحينأالإيأرضحيبصنب(دوهشلارضحيوأهلوق)
هيربيالوفذقلامكحنمهنوئربيوهتلاقمقدصىلعنودهشينيذلا

ةعبراباوتايملمث»ىلاعتهلوقللودعدوهشةعبرأالاكلذنم
ِءاوسومهنمدهاشناکمنیتأرماةداهشمهيفيفکتالو٩ءادهش

مهفنيقرتفماودهشنإةفينحوبألاقونيقرفتموأنيعمتجماودهش
دنعنوكيويعفاشلادنعواندنعةعبرالادحأجوزلانوكيالوةفذق

اوئربینزوانازفوذقملاناةئالثوانانثادهشناوةفينحيبا
ضعبمعزودحيالوفوذقملانماربيالوةفذقمهنالاودحومهتم

ىلعنأيهوةتةتكندوهشلارضحيوأهلوقيفودحيالوهنماربيهنا

هلوقرهاظهيلادشریامكمكاحلاىلعالدوهشلارضحينأفذاقلا

اورضحينأدوهشلاىلعلهو«ءادهشةعبراباوتأيملمث»ىلاعت

"رجحنبالاقكلذمهيلعمعن؟كلذلاورضحتسااذاةداهشلاءادال
یارنافةحلصمهدهارنااهبةداهشلاكرتينابرتسلادهاشللنسيو

برقالافءيشيفةحلصمريملنافدهشاهبةداهشلايفةحلصملا

ًادبأةداهشمهلاولبقتالوةدلجنينامثمهودلجاف)ةيآلاةلمكتو٤مقرةيآرونلاةروس(١)

.(نوقسافلامهكفلوأو

.ءزجلااذهيفةيفاوةملكيفهلةمجرتلاتقبس(۲)

٢۳۰



مدعرخاعضوميفمهقالطالمحليصفتلااذهىلعودهشيالهنا

باجيااهکرتبقلعتيملاذااھکرتبدنلحممثةداهشلاكرتبدن

عبارلامثأيفانزلابةئالثدهشنأككلذهبقلعتنإفريغلاىلعدح

فذقلاوهوروكذملااذهىلعيا)اذيفهلوق)ءادألاهمزليوفقوتلاب

.رضحيلعافنملاحهرهظااذإلوقلانلعأنمارهظمي(انلعمهلوق)



سداسلابابلا

ثلافلانكرلانم

(ةمعنرفكودوحجرفكىلارئابكلاماسقنايفر
(یلاعتهللاءاشنإثلاثلانكرلاىلعمالكلامتيهبو)

دوحجلارفكينعأنيمسقلاكنيذيفرئابكلافنصملارصحيفو
يتلزنمنيباندنعةلزنماليأ‹نيتلزنملانيبةلزنملليفنةمعنلارفكو

يفكلمدقتدقوءرفاكامإونمّؤمامإفلكملانالرفكلاوناميالا

رفكلافيأهلباقمرفكلافتابجاولالعفاندنعناميالانأناميالاباب

رئابكلانمتامرحملانمءيشلعفوأ«تابجاولانمءيشكرتوه
امملسمةريغصلالعافناكلمدقتدقهنالرئابكلابرفكلاانديقو

تسيليهيتلاةريبكلالعافنأةلزتعملاتمعزوهلعفىلعرصيمل
ةلزنممهدنعقسفلاف‹قسافلامسابصخينکلارفاکیمسیالكرشب

قسافلاماكحاانيأرانإ:اولاقمهنأكلذورفكلاوناميالايتلزنمنيب

رفاكلاماكحالةقفاومةرخألايفهماكحاو‹نينمّؤملارباقميفهنفدو

اننيبفالخلافللابذايعلاواهيفهديلختورانلاهلاخدانمكرشملايأ

ارفاكالوانمؤمىمسيالكرشلاريغنمةريبكلالعافنأ:(هنايب)

3:



نحنوكرشملاىلعرفاكلامسامهرصقلقسافلامسابصخيلبمهدنع
كرشملاوقسافللاندنعرفكلامومعلنمّؤملانودرفاكلامساهيلعقلطن
.هللاءاشنإهفرعتسامك

نيلدتسمكرشورفكاهلكيصاعملانأىلا«ةقرازالا(بهذو)

٩انیبمالالضلضدقفهلوسروهللاصعينمو»ىلاعتهلوقب

.كرشلاوهديعبلالالضلاو

امرئابكاوبنتجتنا»ىلاعتهلوقبصوصخمةيالامومع:(انلق)
الالضلاضريغةريبكلابنتجمفةيألا مكتائيسرفكنهنعنوهتت
ىلعروصقمديعبلالالضلانأملسنالفاضيأوةريغصلاىتأناواديعب

.اضيأقافنلاىلعوهيلعقلطيلبكرشلا
نيلدتسمالفرئاغصلاامأوكرشاهلكرئابكلا:«ةيدجنلا(تلاقو)

رافكلامهلداجاملنينمؤمللىلاعتهلوق:(اهدحأ)ءايشأبكلذىلع
ةيالاىنعم(انلق)«نوكرشملمكنامهومتعطاناو»ةتيملاليلحتيف

لحتسملاناكشالواهلكايفالةتيملالالحتسايفمهومتعطاناو

.كرشمةرهاجمهلامرحامل

ينتيلايلوقيفهلامشبهباتکيتونمامأو»ىلاعتهلوق:(اهيناثو)

قسافلاو“"%ميظعلاهللابنميالناكهنا»هلوقىلا«هيباتكتوامل

ةيفاوةملكيفاهنعثيدحلاقبس(١)

(ًاديعب)لاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيآلاهذهتعاجدقو٢۳مقرةيآبازحألاةروس(۲)
(انيبم)نمالدب

۳۱مقرةيأءاسنلاةروس(۳)

ةيفاوةملكيفاهنعثيدحلاقبس(4)
١۱۲۱مقرةيأماعنالاةروس(٥)

٢٢۲مقرةياةقاحلاةروس(٦)

۳.o



نوكيفكانهثلاثالذِإهلامشبلبرهاظوهوهنيميبهباتیتويال

.اکرشمياارفاک

لكلاماعسيل«ميظعلاهللابنمؤيالناكهنإ»هلوقنا:(انلق)

نوجردنيالفهللابنوقدصمةلبقلالهأقاسفنالهلامشبهباتكىتؤينم
.«نمؤيالناكهنا»هلوقيف

كرشميأرفاكملاظلكوهسفنلوأهريغلملاظقسافلا:(اهثلاثو)
هللاليبسنعنودصينيذلانيملاظلاىلعهللاةنعلالا»ىلاعتهلوقل

.نورفاکمهةرخالابمهواجوعاهنوغبيو

هنافمهملظباوفرتعاثيحءءايبنألاكيرشتمتركذامممزلي:(انلق)
تملظينا»یسوملاقو«انسفناانملظانبر»ءاوحومدالاق
املاقيناهلاحو٠«نيملاظلانمتنكينا»سنويلاقو يسفن

اودارأاملكرانلامهاوامفاوقسفنيذلاامأو»ىلاعتهلوق:(اهعبارو)

متنكيذلارانلاباذعاوقوذمهلليقواهيفاوديعأاهنماوجرخينأ

هلوقسيل(انلق)كرشمقسافلكنأىلعلديهنافنوبذكتهب

.ه.|اعطقلطابهناوةمايقلامويب`بذکكم

۳۳مقرةيأةقاحلاةروس(۱)

٥4مقرةيأفارعالاةروس(۲)
۲۳مقرةيافارعالاةروس(۳)

١۱مقرةيآصصقلاةروس(4)

۸۷مقرةيآءايبنألاةروس(5)

٠۲مقرةيأةدجسلاةروس(١)



يفمككلسامنيمرجملانعنولءاستي»ىلاعتهلوق:(اهسماخو)
لكنأكلذبتبثف%نيدلامويببذكنانكو»هلوقىلا6رقس
رانلالخديمرجمقسافلاناةهبشالوكرشمرانلايفلخادمرجم

مويبابذكممرجملكنوكمزلالاواهرهاظريغىلعةيالانإ(انلق)
یسومنعةياكحىلاعتهلوق(اهسداس)ه.ااعطقلطابوهوةمايقلا
هنافیلوتوبذکنمىلعباذعلانأانيلايحوأدقانا)»نوراهو

قسافلانأكشالوكرشموهوبذكملايفباذعلاراصحناىلعلدي

.ديعولانمهيفدرواملبذعم

ھه.|

ىقشالاالااهالصيالىظلتارانمكترذناف١ىلاعتهلوق:(اهعباس)

وهفرانلاىلصينملكنأىلعلديهناف«ىلوتوبذكيذلا

.اهلوخدبةدعوملاةماعلاتاياللاهالصيقسافلاوكرشم

ىلادئاعاهالصييفريمضلانأينعيةصاخرانكلذلعل:(انلق)

اهالصيالةصوصخماراننوكتفةيعونلاةدحوللاهريكنتلعلفةركنمران

.ه.١كرشملالا

يتايانكتملأ»هنیزاومتفخنمقحيفیلاعتهلوق:(اهنماث)

۲٤مقرةيأرثدملاةروس(۱)
٦٤مقرةيرثدملاةروس(۲)

۸٤مقرةياهطةروس(۳)

١۱مقرةيأليللاةروس(٤)

١٠٠مقرةيأنونمّوملاةروس(5)



كرشمبذكملكوهروكذملاةيالاببذكموهفهنيزاومتفخنم
نملصاخباطخةيالا«مكيلعىلتتنكتملأ»ىلاعتهلوق(انلق)
نممزليالوةيالايفمهنعتوكسمفقاسفلاامأوتايالاببذك

لامتحالباطخلااذهتحتنيلخادمهنوکهنیزاومتفخنمممهنوک

رهاظلافالخناكناواذهومهضعبللاقيفيأافوذحمردقينأ

.یلاعتهللاءاشناهفرعتسامكةيعطقةلدابتباثوهف

مدقتةلداباولدتساونمّؤمةريبكلالعافنأىلاةيرعشألا(تبهذو)
تلعجةقرفلكنألصاحلاومالسالاوناميالابابيفاهيلعمالكلا

مهفالتخانوكيناميالايفمهفالتخابسحىلعفنامياللالباقمرفكلا

.رفكلايف

ىلاعتهلوقاهنمةلدأقسفلاوكرشلللماشرفكلانأىلع(انلو)
ةملكناف×«نورفاكلامهكعلوأفهللالزنأامبمكحيملنمو»
قدصملاقسافلاهيفلخديفلزناامبمكحيملنملكيفةماعنم

ناکلزنأامبمكحيملاملكفمكحلامدعبمهرفكللعدقفاضيأو
.ه.اهللالزنأامبمكحيملقسافلاوارفاك

ىلعلديهناف٠«روفكلاالايزاجنلهو»ىلاعتهلوق:(اهنمو)

هلوقلیزاجینممةريبكلابحاصورفاكوهفىزاجينملكنأ
.ارفاكنوكيف%«منهجهؤازجفادمعتمانمؤملتقينمو»

نويبنلااهبمكحيرونوىدهاهيفةاروتلاانلزنأانإ)ةيآلاردصو٤٤مقرةياةدئاملاةروس(١)
ءادهشهيلعاوناكوهللاباتكنماوظفحتساامبرابحألاونوينابرلاواوداهنيذللاوملسأنيذلا

.(الیلقًانمثيتاياباورتشتالونوشخاوسانلااوشختالف
الدبيزاجي:لاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيألاهذهتءاجدقو۷٠مقرةيابسةروس(۲)

.(يزاجن)نم

۳٩مقرةيأءاسنلاةروس(۳)



يفءازجلارصحهرهاظنالرهاظلافالخهنأبهيلع(ضرتعاو)
ءازجلانالباثملاوهوروفكلاريغىزاجيذااعطقكورتموهوروفكلا

ةازاجملاوهرهاظىلعوهلبرهاظلاكورتمهنأملسنال:(انلق)

باوثلاىلعقلطتالوقسافلاوكرشملللماشلاروفكلاىلعةروصحم

نافجحيمليارفكنموجحلاباجيادعبىلاعتهلوق:(اهنمو)

.هرفکيفكشالوهبوجودحجنم

رهاظلافالخهيلعةيالالمحنالكلذدارملانأملسنال:(انلق)

ناكملاقولهنأكلذونارقلامظنلتخيهيلعاهلمحبوليلدريغب

نيذلاامافهوجودوستوهوجوضيبتموي»ىلاعتهلوق:(اهنمو)
دوسمههجونممقسافلاو مكناميادعبمترفكأمههوجوتدوسا
كلذكقسافلكنأملسنالانأب(ضرتعاو)ارفاكنوكيفةيصعملاب
ةدراويهلبكلذيضتقتالةيالانافةمايقلامويهجولادوسميا

دعبمترفكا»هلوقلمهناميإدعباورفكنيذلارافكلاضعبيف
0مکنامیا

مهناىلعتلدفةمايقلامويسانلالاوحأيفةدراوةيالا:)(انلق)

مههوجوةضيبمءادعسلافتايالارئاسهيلادشريامكديعسويقشنافنص

١۱۰مقرةينارمعلاةروس(١)
(نورفكتمتنكامبباذعلااوقوذف)ةيآلاةلمكتو١٠٠مقرةيأنارمعلاةروس(۲)

۳۹



مههوجودوستملءايقشأثلاثفنصدوجوومههوجوةدوسمءايقشالاو

صيصختلاىلعةيالالمحفالقعنكمأناوليلدهيلعلديملامم

.مكحتصصخمریغب

موقلاالاهللاحورنمسأيبالهنإ»ىلاعتهلوق:(اهنمو)
ناب(ضرتعاو)هباوثياهللاحورنمسياقسافلاو«نورفاكلا
هناملسنال(انلق)هناميإببسبهللصاحلاءاجرللعونمماسياهنوك
ناهربلابمدقتامكذايعلاورانلايفدلخمةريبكلابحاصنالجار

رانلالخدتنمكنا»ىلاعتهلوق:(اهنمو)الصأهلءاجرالفعطاقلا

هريرقتونيرفاكلاىلعءوسلاومويلايزخلانإهلوقعم هتيزخادقف
رانلالخدينملكوةدعوملاةماعلاتاياللرانلالخديقسافلانأ

.ةيناثلاةياللرفاكيزخملكوىلوالاةيالليزخموهف

مومعالانههيزخلاوهوماللابىلحملادرفملانأب(ضرتعاو)
هبدارملانابوأرفاكلايفاقلطميزخلاراصحنامزليالفاندنعهل
رفاكلايفهدارفأراصحناذئنيحمزليفلماكلايزخلاهمومعريدقتىلع
ماعماللابىلحملادرفملا(انلق)هيفاقلطميزخلادارفأراصحناال
راصحنارهظفرهاظلافالخلماكلايزخلاىلعةيألالمحواندنع

.رفاكلايفيزخلادارفأعيمج

قيسو»هلوقىلا“«اورفكنيذلاقيسو١ىلاعتهلوق:(اهنمو)

وأةنجلاىلاقاسيقتمامإناسنالانأهنمملعيذا*«اوقتانيذلا

.رانلاىلاقاسيرفاك

۸۷مقرةيآفسويةروس(١)

١۱۹مقرةيآنارمعلاةروس()
۷۱مقرةيارمزلاةروس()

۷۳مقرةيأرمزلاةروس(4)

۳



(انلق)ثلاثمسقمدعىلعلديالنيمسقركذناب(ضرتعاو)
اهنأانملسةيالارهاظفالخرفاكالوقتمريغثلاثمسقتوبث

(اهنمو)انهليلدالوليلدبالاهتوبثزوجيالنكلهمدعىلعلدتال

٠هلاثمأيفرفكدقفادمعتمةالصكرتنم)»مالسلاهيلعهلوق

.نيفلاخملاثودحلبقدقعنملاعامجالاضراعتالداحألاناب(ضرتعاو)

عامجالاىوعدبهلىنأوهاعدمىلععامجالاداقعناملسنال:(انلق)
هاعنمفالحىلعنایدانيةرهطملاةنسلاهذهوزيزعلاباتكلااذهو

باتکنمدنتسمالباعامجانوکيأ؟صنفالخىلععامجادقعنيأ

؟مهسفنأءاقلتنماوعرشينأمهلأ؟ةنسوأ

.ةالصلاكرتنميفءاجامباب۷۷اهيفةنسلاوةالصلاةماقإباتكيفةجامنباهاورثيدحلا(١)

ّللادبعنبرباجنعريبزلايبانعءنايفسانميكوانٿدمحمنبيلعانثدح-۸٨

.(ةالصلاكرترفكلانيبودبعلانيب)هظفلوهركذويعهللالوسرلاق
دمحاوء٢۲نتفلايفةجامنباهاورو٩ناميالايفيذمرتلاو۸ةالصلايفيئاسنلاهاورو

.(يبلح)٥:٣٤۰۳٥٥۳٠دنسملايفلبنتحنبا

٢۳



معنودوحجنامسقرفكلاو
(مسورامهميناغلاقافنللابو

اموهوامتحلوألايفهعنماور
(امنلسرموليزتدرل

رفكىلارئابكلاماسقنانعكلانهمجرت(نامسقرفكلاوهلوق)
دوحجرفكىلارفكلاماسقنايضتقتانههترابعوةمعنرفكودوحج
.ننفتهترابعيففريغالرفكلايهرئابكلانأهباوجوةمعنرفكو

ءاوسيفنلاقلطمانهاههبدارملاودوحجرفكيأ(دوحجهلوق)

هتينادحولايفنوأراتخملاعناصلادوجودحجنمرفككعناصللايفنناك

هللافصونمرفككهتافصلايفنوأهريغهللاعمدبعنمرفكك

رکنوأهتالامکنمايشرکناواهريغتافصنمءيشبلجوزع

الفبتكلالازناولسرلاثعبكعطاقلاناهربلابةتباثلاهلاعفأنمائيش

رفكهتوفيودوحجلارفكلالاةلماشريغهترابعنأفنصملايلعدر
دوحجلاكرشفةاواسمودوحجىلاكرشلااومسقةمئالانأىلعةاواسملا
تافصبعناصلافصينأوهةاواسملارفكوراتخملاعناصلاةينادحجوه

ةياغيفانلوعناصلابةصتخملاتافصلابعونصملافصيوأعونصملا

:دارملا

الزتعاهيغنعدعقميفنوكت

۳۱۲



نيبولجهللانيبةاواسملاوهو

العوهناحبسهدحجواقلخلا

اهانعمريغعناصلاقحيفاهانعمف‹ريصبو؛عيمسو‹ريدقو‹ميلعک

الفاهظافلأالاهيناعمتافصلابدارملانأىلععونصملابناجيف

لالحتساكٍاطخلاليوأتنعاشناموهومعنرفكيأ:(معنوهلوق)
عيمجفالخكهلئاقوأهلعافنماطخلاليواتبىلاعتهللاهمرحام
ةنراقمكاكاهتنالعفامواطخلاليوأتبمهنممهتأربونيملسملافلاخنم

ةرخالايفباذعلاوايندلايفلاكنلاهلعفىلعهللادعوأاممءيش
سخبوةقرسلاوابرلاوانزلاولتقلاكةيضاملاممالانمةمأهببذعوأ

ءتبسلايفءادتعالاوةقانلارقعوءلاجرلانايتاوءنازيملاوءلايكملا

:نامسقوهف.ه.۱كلذريغونامزلاكلذلهال

اطخلالیواتبنيدتملاهبناداموهولالحتسابلعفام:(امھادحأ)

.يتايسامككرشموهفليواتالبلحتسملاامأليواتلابالحتسمىمسيو

مرحمهنألاحلاونيدتملاهلعفياموهوكاهتنابلعفام:(امهيناثو)
دحاولكلوهیتايفمارحءيشلاكلذنأهنيديفدقتعييهنيديفهل

رکذنویلاعتهللاءاشنِٳةبوتلانكريفهضعبيتايسمكحامهنم

يفلوخدللمامالامهوعديناليواتلابنيلحتسملامكحنا(ملعا)

ةمئأنمةءاربلاولالضلانيدنمجورخلاونيملسملاةيالووقحلانيد
ىلعاممهيلعونيملسمللاممهلناككلذىلااوباجأنإفلالضلا
اونعذانافهلميلستلاوهمكحلناعذالاىلامهاعداوبأنإونيملسملا
مهئارقفيفاهعضوومهئاينغانمةاكزلاذحخأونيملسملامكحمهيفىجا

۳\۳



الفمهئامدريغمهنملحيالوبرحلامهبصانكلذنماوعنتماناو

مهجيرجىلعزهجيدومهريدمعتيالرقرأمش

ىوأملاكلذنولصيهنأنظنِإمهريدمعبتيومهحيرجىلعززهجي

نكيملولامكمهمكحفاهيلإنوغلبيالمهنأنظاذاامأةعفلاكلتو

الواهبنونيديمهنإفلالضلاةمئأنمةءاربىلانوعديالمهنأالإ

.مهدقتعماهنافلدعلالهالةيالوىلا

مسقلاوهوةمعنلارفكيمسيأ(مسوامهنميناثلاقافنلابوهلوق)

و

اذاوبذكثدحاذاوفلخأدعواذاثالثقفانملاةياهلوقل
انمتئا

عمبلقلاببيذكتلا:(امهدحأ)ناعوناندنعقافلانأ:(ملعاو)

ىلاعتهلوقكنارقلاهلهأيفلزنيذلاوهعونلااذهوناسللابناميالا
.راتلانملفسأالاكردلايفنيقفانملانإ»

ثيدحلاهيلادشريامكرئابكلانمءيشباكتراوه:(امهيناثو)

اونمانيذلااهيأاي)ىلاعتهللالوقباب٩بدألاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا)۱(

.(نيقداصلاعماونوكوهللااونا
يبنبكلامنبعفانليهسيبانعرفعجنبليعامسااڻدحمالسنياانثدحد

هاوروهرکذو:لاقهمهللالوسرنأ هنعهللايضر ةريرهيبآنع؛هيبآنعرماع

١٤٠نامیإيفيذمرتلاو۹٠۱س۷١٠۱نامیايفملسممامالاهاورو٤ناميالايفاضيا

١٤٠مقرةيأءاسنلاةروس(۲)

٤۳



بکترانمیلعوهناسلبنماوهبلقببذكنمىلعقلطيقفانملاف
.رئابکلانمائيش

ةعاطلالهابصتخماهنمفنصنيفنصىلعءامسالانا:(ملعاو)

حلاصوعئاطويقتمويدتهموملسمونمؤميهوهللانيدبنيفوملا
رئابكلالهأىلعقلطيناعوناضيااذهورئابكلالهابصتخمفنصو

يناثلاعونلاورفاكوصاعورجافوقسافوملاظولاضيهومهلك
قلطيالهنافكرشملاكةصوصخمةفصلهاىلعالاقلطيالفصتخم

‹قافنلابحاصىلعالاقلطيالهنافقفانملاككرشلابحاصىلعالا

.اذكهوةقرسلابحاصىلعالاقلطيالهنإافقراسلاكو

رفكلايفدازامكرشلاويأ(امنلسرموليزنتدرلاموهوهلوق)
لمشیف۳لسرنملوسروأهللادنعنمليزنتدرىلایهتنایتح
ليزنتاهنمةيالكنفةياةياوةعومجمةيوامسلابتكلاعيمجليزنتلا
ىلعلسرلاعيمجلسرملالمشيوءاهعيمجلدارلاكاهنمءيشلدارلاف
تفرعاذإو؛مهعيمجلدارلاكهللالسرنملوسرلدارلانالةيلدبلاليبس

نأىلوألاقيرطبتفرعءكرشملسرللدارلاوكرشمليزتتللدارلانأ
كرشلاتبثنإهنالكرشمهلةبجاولاهتافصضعبركنموعناصلاركنم

لسرلالاسراوبتكلالازنايهوهيلعةزئاجلاهلاعفأنمءيشدرب

هولاقهوجوكرشللوءتبثاهقحيفبجاووهامدربناک دعاوقلايف

ءايشالاةمعازلاةيرهدلاكءةتبلاهناحبسهللادوجوركنينأ(اهنم)

.اهھلثدحمال

عارتخالاوءاشنالاوقلخلايفهماقمهللاريغميقينأ:(اهنمو)

۳\0



نيلصأنمتنوكتءايشألانأنومعزينيذلاةيناصيدلاوةينانملاك

ةحيبقلاءايشالانأةمعازلاسوجملاكوءةملظلاورونلاامهونيميدق

.ةدحلملابهاذمنماذههبشأاموناطيشللةقولخم

برعلايكرشمكىلاعتهللاماقمةدابعلايفقلخلاميقينأ(اهنمو)
نابمهرارقاعمهللادنعانؤاعفشيهنولوقيومانصالانودبعينيذلا

.هدحوهللةتامالاوءايحالاوقزرلاوقلخلا

نميبنوهمالکنمفرحراکنابیلاعتهللابذکينا:(اهنمو)

.هلهجعسيالامعيمجنمكلذهبشأاموديحوتلاهوجونمهجو

؛لهجلانمصقنلايناعموقلخلاتافصبهبرفصينأ(اهنمو)

ملاعلاعناصنأمعزوهيلإاعدوًانيدثدحأفًايموجملصألايفناكوينامعابتأمه(١)

نلوالازيملناميدقامهوةملظوهورشلالعافامهيناثورونوهوريخلالعافامهدحأنانثا

روباسمايايفرهظدقوءريبدتلاولعفلايفناداضتمةروصلاوسفنلايفنافلتخمامهوالازي
روباسنامزيفلتقنأىلالازاموةوبنلاهلاوعداوسوجملانمميظعقلخهعبتوريشدرأنبا

.(١:٢٤٢٤۲لحتلاوللملاو١١٥٠صنويعلاحرسعجار)مارهبنبا

مالظلاوارايتخاوًادصقريخلالعفيرونلافًامالظوارون:نيلصأاوتبثأناصيدباحصأ:ةيناصيدلا(۲)
.ارارطضاواعبطرشلالعفي

حبقونتفوررضورشنمناکامو«رونلانمفنسحوءبيطوعفنوريخنمناكامف
:مالظلاو.ةايحلاوةكرحلانوكتهنموكاردساسح:رداقملاعيح:رونلانأاومعزومالظلانمف

.خلا.زييمتالوهللعفالتاومتامج؛زجاعلهاجتيم
هد:۲يناتسرهشلللحتلاوللملاعجار

٦۳



مدقلاوةردقلاوملعلانملجوزعهتافصبقلخلافصيوأناحبس

ىلامدعلانمعارتخالاو‹قلخلاوقتامالارىايحالاوةقيقحلاىلع
.اهبقلخلاقيلياليتلاهتافصعيمجنمءلازتالاو؛لاسرالاوتوجولا

هجوىلعاليأهيصاعمبهناحبسهللاىلاديعلابرقتينأ:(اهنمو)
ةءاربلابهللاىلانوبرقتيمهنإفنونيدتملاءالْوهجرخيلليواتلابلالحتسألا
.مهلواتلنيكرشمكلذباوسيلوةيصعميهوقحلالهانم

هريغوديحوتلانمهتعاطنعىهنهللانأدبعلامعزينأ:(اهنمو)
لحتسينأرخاعضوميف(اهنملعجو)ليزنتلايفليوأتلالمتحيالامم

۳۱۷



)نيكرشملاماكحأ(

دبالاىلعهلهأسجربمكحاو)
(دبسلامهمبرحلايفنمنتغاو

مهحبذمرحومهيرارذبساو)
(مےهلانمانثراوتاحکات

.نيكرشملاماكحأنايبيفعورشاذه(خلاهلهأسجربمكحاوهلوق)

لهأاوسيلمهتموباتكلهأمهنمفانصأنيكرشملانأ(ملعا)
مالسلاهيلعىسومةلملهأمهودوهيلامهنمباتكلالهاف«؛باتک
ىلعنوئباصلاومالسلاهيلعىسيعةلملهمهوءىراصتنلاو

بئاطماوراتخاموقمه:ليقو؟الماباتکلهامهلهمهيففالخ
باتكلالهُريغامأوءانيدانبصأدقاولاقوليجنالابئاطموةاروتلا

ءايبنألاجهننعمهغيزوءقحلانئسنعءالّؤهليممكحبفغازولاماذإلجرلاًابص:ةغللايف(١)
.ىوهوقشعاذإلجرلاًابص:لاقيدقوةعباصلامهلليق
.لاجرلاديقنعلالحنالايهةوبصلانولوقيمهو
رشبللبصعتلاوهءافنحلابهذمرادمنأامكنييناحورللبصعتلاىلعمهبهذمرادمامنإو
.نيينامسجلا
.ةرطفلاوهاهبهذمنأيعدتءافنحلاو؛باستكالااهبهذمنأيعدت:ةئباصلاو
.ةرطفلاىلاءافنحلاةوعدو؛باستکالاىلاةئباصلاةرعدف

۲:۳٩لحتلاوللملاعجار

۳۱۸



فانصأنممهريغوناثوألانودبعينيذلانوكرشملاوسوجممهف

ضعبنودمهضعبيفةصاخومهعيمجلةماعماكحأمهلونيكرشملا
هلوقلسجنمهعيمجنابمهيلعمكحلا:(اهنمف)ةماعلامهماكحأاماف

نعوسابعنبابهذموهوةيالا×سجننوكرشملاامنإ»ىلاعت

روهمجهيلعوهءوضوضقتناءىضوتموهواكرشمحفاصنمنأنسحلا
ةسجنتسيلمهتاوذنأىلاانريغنموانمنورخابهذوانباحصأ

.هنعمههزتتةلقوهلمهترشابملسجنلاباوفصوامنإو
لهآاوناكنافمالسالايفلوخدلاىلامامالامهوعدينأ:(اهنمو)

ادحاوادحاومهاعدةيدابلهاوناکنإومهۇؤاربكيعدنئادمویرق

مهلمجرتهتغلنوفرعيالاوناكنافمهنمهيلاروظنملاوعديليقو
يتلاةلمجلاىلاةوعدلانمدبالودحاونيمابىزجيليقونينيماب
مالسلاوةالصلاهيلعهنعيوراملعالوسراهياوعديناك
مهرذنتومهوعدتیتحهوقلالتاقتاليلعاي:لاقفةيرسثعبهنا

هنعيورامل.مهنمامىلااودرةوعدريغباوذخأنافترمأكلذبو
اولاقبرعلاِءايحأنميحنمىراسابءيجهنأمالسلاوةالصلاهيلع

:لاقفللا:اولاقف؟..هللا:لاقانغلبالودحااناعدامهللالوسراي

ىلاعطقنتالةماتيتوعدنافةوعدلامهيلالصتىتحمهليبساولخ

ةمينغلحومامالامهلتاقمالسالايفلوخدلانعاويأنافةمايقلاموي

اشيرقالااوناکفنصيأنمواوناكامنيأمهيرارذىبسومهلاومأ
مالسلاوةالصلاهيلعيبنلاةمرحلمهيرارذىبستالومهلاومأمنغتهتمهناف

متفخنإواذهمهماعدعبمارحلادجسملااوبرقيالف)ةيألاةلمكتو٢مقرةياةبوتلاةروس(١)

.(ميکحميلعهللاناءاشنإهلضفنمهللامكينغيفوسفهيلع

نبانعةاطرأنبجاجحائثايغنبصفحانث١:۱دنسملايفدمحامامالادنع(۲)

.مهوعديىتحاموقعهللالوسرلتاقام:لاقسابعنبانعهيبأنعحيجنيأ

۳۹



هيلعناكهنأكلذىلعليلدلاوءامدخةَهباسنأنوكتالحليأ
انيلعفمهلهلاتقنأوأاعيشمهيرارذنمبيملمالسلاوةالصلا

ةمرحلمهيرارذیبستالبرعلاعيمجنإرخالوقيفوءبءادتقالا

فلاخملوقلااذهنأىفخيالو‹مهنمهنالمالسلاوةالصلاهيلعيبنلا

نزاوهىبسو«برعلانممهوقلطصملاينبىبسهنافمهيفةَهلعفل

.اضيامهنممهو
سوجملاونيئباصلاوىراصتلاودوهيللفةصاخلامهماكحأ:(امأو)

حاکنومهحئابذميرحتوهوبرعلانمنيكرشملاعممهصخيمكح

نيئباصلاوىراصنلاودوهيلامكحةيزجلالوبقيفسوجملامكحفمهئاسن
ليلدلاوناثوالالهأنمبرعلايكرشممكححاكنلاوحيابذلايفو

مهئاسنحاكنالومهحئابذلحتالوةيزجلامهنملبقتسوجملانأىلع

هنعهللايضر“؛فوعنبنمحرلادبعقيرطنمكهعهنعيورام
.مهئاسنيحکانالومهحئابذيلکاريغباتکلالهآةنسمهباونس:لاقهنا

هناوهفناثوألالهأنمبرعلايكرشمبصاخلامكحلا(امأو)

حاکنالومهحئابذلحتالوقةيزجمهنملبقتالوحلصمهنملبقيال
ىلعليلدلاوءاوملسيىتحبرحلانوبصانيونولتاقينكلومهئاسن
ىتح»١ىلاعتلاقفباتكلالهابةيزجلالوبقصخىلاعتهناكلذ

يباحصيشرقلايرهزلادمحموبأ«ثراحلادبعنبفوعدبعنبفوعنبنمحرلادبعوه)۱(

لعجيذلاىروشلاباحصأةّسسلادحأو‹ةنحلابنيرشبملاةرشعلادحأوهومهرباکانم

.ءالقعلاناعجشلاداوجالانمناكومالسالاىلانيقباسلادحأويهيفةفالخلارمع

ءاهلكدهاشملاوادحأواردبدهشوملسأوه.ق٤4نينسرشعبليفلاماعدعبدلو

عيبلاوةراجتلافرتحيناكوءادبعنيئالثدحاوموييفقتعأوءةحارج٠۲دحأمويحرجو
ھه٢ماعيفوت

ءدبلاو»۲:۷٢۲سيمخلاخیراتو١۹۸ءايلوالاةيلحو١١ةوفصلاةفصعجار

.۲۹۱س۲:۱٢۲ةرضنلاضايرلاو٥:٦۸خيراتلاو
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نيكرشملاقحيفلاقو×نورغاصمهودينعةيزجلااوطعي
ىلعليلدلاو“«هللهلكنيدلانوكيوةنتفنوكتالىتحمهولتاقو»
كلذزاوجبباتكلالهأصخىلاعتهنامهئاسنحاكنومهحئابذميرحت
لحمكماعطومكللحباتكلااوتوانيذلاماعطو»لاقفمهتم

برعلانمنيكرشملاةحكانمميرحتىلعليلدلاو(ةيالا)«مهل
نمريخةنمؤمةمالونمؤيىتحتاكرشملااوحكنتالو»ىلاعتهلوق
نمۇمدبعلواونمۇيىتحنيكرشملااوحكنتالومكتبجعاولوةكرشم
ىلانهوعجرتالف»یلاعتهلوقو٩مكبجعاولوكرشمنمريخ
هتانبجيوزتامأو“١نهلنولحيمهالومهللحنهالرافكلا
.ميرحتلالوزنلبقفنيكرشملاضعبب(ٍةَْع)

حكنتنألبقاهدعبملسأمثاهجوزلبقةأرملاتملسأاذإ(هيبنت)
ىلعملسالجرليعهلوقللوالاحاكنلابهيلادرتاهنإفهريغاجوز
ىلعوهامنإكاسمالانأیفخیالو«تشامهتياكسمأ»نيتخا

رشعىلعملسأنملةعهلوقلومالسالالبقهيلعاوناكيذلاحاكلا
لوألاحاكنلانكيملولف“6نهرئاسقرافواعبرأكسمأ»ةوسن

٢۲مقرةيأةبوتلاةروس(١)
نيدلانوكيولاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيألاتءاجدقو۳۹مقرةيآلافنالاةروس(۲)

٠هللهلکنيدلانوکیو:ًالدبلل

دمقرةياةدئاملاةروس(۳)

ةرفغملاوةنجلاىلاوعديهللاورانلاىلإنوعديكعلوأ)ةيآلاةلمكتو٢۲۲مقرةيآةرقبلاةروس(٤)

.(نوركذتيمهلعلسانلهتایانييوهنذإب

١٠مقرةيأةنحتمملاةروس(٥)
س۱١۹٠.ناتخاهدنعوملسيلجرلاباب٢۳حاكنلاباتكيفةجامنباهاورثيدحلا(١)

هثدحيناشيجلابهويبانعةعيهلنباينربخأبهونباانثىلعألادبعنبسنويانثدح
.هركذو:تلقفع يبنلاتيتأ:لاقهيبأنعثدحييمليدلازوريفنبكاحضلاعمسهنأ

=نعىحيينئدحو٠۷قالطلاعماجباب٢۲قالطلاباتكيفاطوملابحاصهاورثيدحلا(۷)

۱٢۳۲



صاعلايبألبنيزدريعهنالونهرئاسقرافويعلقيملاتباث
دقوهل"لهجيبانبةمركعهجوزدروةنسبهلبقتملسأدقو

ملعافاذهتفرعاذإفحاكندیدجتبنکيملكلذلكوهلبقتملسا

ةجوزهلتناكوملسأمثهللابذايعلاودترامثاملسمناكنمهنأ

حاكنلاتوبثفكرشلايفمقاولاحاكتنلاىلعءانبلاتبثاذإهناللوالا

تدترااذإكلذكوىلعيالوولعيمالسالانألىلوأمالسالايفمقاولا
ابحاصميأ(دبألاىلعهلوق)همالساىلعقابوهوتملسأمثيه

سجرلامكحديبأتفهبسحبءيشلكديباتنأىفخيالولبقتسملايف

يدمرتلاهلصوومرکذو:لاقرللالوسرنايتغلبلاقهنآباهشنبانعكلام=

.ةوسنرشعهدنعوملسيلجرلايفءاجامباب۳حاكنلاباتکيف

.هتابىربكةيمشاملاةيشرقلابلطملادبعنبهللادبعنبدمحمرشبلاديستنببنیزيه(۱)

تیثبواريغصيلعتامفةماماوًايلعهلتادلوو؛عيبرلابصاعلاوباهتلاحخنبااهبجوزت

اهنعهللايضرسءارهزلاةمطافتومدعببلاطيبأنبيلعنينمّؤملاريمأاهجوزتفةمامأ

ھه۸ماعتیفوت

تاقبطو١٠٠نيمثلاطمسلاو١:۲۷۳سيمخلاخيراتو٤46تءاسنلاباتكةباصالاعجار

۲۰:۸دعسنبا

ةيلهاجلايفشيرقديدانصنمءيشرقلايموزخملاماشهنبورمعلهجيبأنبةمركعوه(۲)
فكمحتفدعبةمركعملسأويعسيبنللةوادعسانلادشأنمهوبأناكمالسالاو

جرممويوأكومريلايفدهشتساوركبيباللامعألايلووعئاقولادهشفءهمالسإنسحو
ه١٠ماعةنس١٠٦هرمعورفصلا

نملهجيبأبسنعىهتف:دربملالاقءىتوملاببسبءايحألااوذؤتال:ثيدحلايفو
ةمركعلجأ

مالسالاخيراتو٤٤٢٤٦٥تةباصالاوY۸بيذهتلاةصالخو١۲۸ءامسالابيذهتعجار

.1۳۸Aيبهذلل
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يهومهنمةمينغلاذخيأةفيفخلاديكوتلانونب(نمدتغاوهلوق)
نوملسملاهلانامعرشلايفويعسبةعامجلاوألجرلاهلانيام:ةغللايف
لوصالامهضعبىنثتساوناكامانئاكرهقلابوألاتقلابنيكرشملانم

.ائیفیمستلبةمينغىمستالف
لاتقالبءاجامءيفلانإفكلذكسيلو:هللاهمحربطقلالاق

مهنمتامنملاموءةنداهملاو؛حلصلالاومأوءةيزجلاو«رشعلاكرهقو
ةمينغلاسمخو:ليقلوصالاجارخو“لثراوالومالسالاراديف

لوقوهوحيحصلاوهاذهو:لاقهيفسمخالوكلذوحنو

ايفىمسيوةمينغىمسيكلذلكةداتفلاقءاطعو'يروثلا
“رذنملانباىكحاذكوسمخلاهيفودحاوءيشءيفلاوةمينغلاو

نورثكالاواضيأهللاهمحربطقلالاقسمخلاءيفلايفنايعفاشلانع
بسحباقلطمنيملسملاىلعمسقيهنأوءيفلاسمخيالهناىلع

لجرلاوهلايعىلارظنلابلجرلاوهموقىلارظنلابلجرلاىطعيفةحلصملا

هللادبعوبأرضمنمةانمدبعنبروثينبنميروثلاقورسمنبديعسنبنايفسوه(۱)
.ىوقتلاونيدلامولعيفهنامزلهأديسناكءثيدحلايفنينمؤملاريمأ

جرخو.يبافمكحلايلينأىلعيسابعلاروصنماهدواروةقوكلايفأشنوه۷٩ماعدلو
ةرصبلاىلالقتناوىراوتفيدهملاهبلطمثةنيدملاوةكمنكسفه١٤٤٠ةنسةفوكلانم
ثيدحلايفامهالك«ريغصلاعماجلاو٠٠ريبكلاعماجلا٠بتكلانمهلايفختسماهيفتامف

ه١١۱ماعهتافوضئارفلايفباتكو

نباتاقبطو١:٠٠۲۱ناكلخنباو۱:٢۲۲ميدنلانباو١:٤۸مالسالالودعجار

٦:۷٢٢۲دعس

خيشناكظافحلانمدهتجمهيقف:ركبوبأيروباسينلارذنملانبميهاربانبدمحموه(۲)

هقفلايفءطوسبملا٠اهنماهلثمفتصيميتلابتكلابحاصرذنملانبا:يبهذلالاقةكمبمرحلا

كلذريغونآرقلاريسفتوملعلالهأبهاذمىلعفارشالاو؛فالتخالاوعامجالاوننسلايفطسوألاو
.ه۳۱۹ماعةكمبيفوتءيشب

نازيملاناسلو۲:١۱۲ةيعفاشلاتاقبطو١:١41تايفولاو۳:٤ظافحلاةركذتعجار

٧٩۹٤و١:٩۸بتکلارادو١:٢۳۳تایفولابيفاولاو٥۷
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نعاوركذاميفهعيبنلانامزيفءيفلاناكوهتجاحىلارظنلاب

يتاباوهليعىلعةقفتهتمقبءاامكهيففرصتهباار

يبنلاكودعلاباهرامهبنلةلتاقمللهدعبفرصيومئاركلاوحالسلايف

مامالاءاشنافلوصألارئاسوضرالااذكوماماللوهليقودع

اهتلغنمءزجباهريغيديايفاهكرتءاشناوةمينغلارئاسكاهمسق
لثمةحلصملابسحبكلذريغلعفءاشنِإواهيلعهبرضيجارخبوأ

.اهمسقيالفداهجلانعاهباولغتشالاهمسقولهنأىرينأ

عيمجومنغلاولبالاوةضفلاوبهذلاوحننممئانغلارئاس:(امأ)
سمخلاوهاهنممسقماسقأةسمخىلعهتمسقبجتفلاومألاعاونأ

نممتمنغامنااوملعاو»الئاقلجوزعهلوقيفهللاهركذنملوهو
نباونيكاسملاوىماتيلاوىبرقلايذلولوسرللوهسمخهللنافءيش
.6ليبسلا

ةلمجلاحاتتفاوهميظعتهللاركذبدارملاو:ىلاعتهللاهمحربطقلالاق

كلاملاقامكهيلاهببرقتينأسمخلاقحنمناوكربتللهب
هلنأدارملاسيلوءاشفيكهمسقيسمخلايفمكاحلاوههناو
ىلعسمخلامسقيامناوهللاهلكةرخالاوايندلافسمخلانمامهس

سمخلااضيامسقيلفلوسرلامهسهمهسوأهدعبةروكذملاةسمخلا

ىلعهمسق:”جاجزلاوكلاملاقوةروكذملاةسمخلاىلعروكذملا

هنمريغلاءاطعازوجيفرصحالهيلاعفدينممهابليثمتةسمخلا
اوعمجادقوخلا6نيدلاوللفريخنممتقفنأاملق»هناحبسهلوقي

.٤٤مقرةيالافتالاةروس(١)

ءزجلااذهيفهلةمجرتلاتقبس(۲)

.ءرزجلااذهيفهلةمجرتلاتفبس(۳)

ليبسلانباونيكاسماوىماتيلاونيبرقألاونيدلاوللف)ةيآلاةلمكتو٢٠۲مقرةيآةرقبلاةروس(4)
.«ميلعهبهللانافريخنماولعفتامو
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هبولوألاحيحصلاوهللارکذنمريغىلعريخلاقافنازاوجىلع

نبنسحلاوسابعنباوكلاموةفينحيبأويعفاشلالوقوهولوقأ
هلعفي2هللالوسرناکاموهو”يعخنلاوةداتقوءاطعودمحم

مهسوةعبرأىلعموسقمسمخلانأسابعنبانع"يربطلاركذو
ركذبدارملاةيلاعلاوبالاقوءيشهللالوهلسیلوهتبارقللوسرلا
ةبعكللفرصيهللامهسوةتسىلعسمخلامسقيفامهسهلنأهلل

ةعأيفهيفهديببرقيفسمخلادأبناكهكللالوسرنعلاقلي

ليقوةسمخىلعيقابلامسقيمثهللامهسوهوةبعكللاهلعجيةضبق
"نبرذنملاقولوسرلامهسىلامضيليقولاملاتيبلهللامهس

لمهأنمضاق:رمعوبأ؛يفوكلايدزألايمخللاةيواعمنبقلطنبثايغنبصفحوه(١)
١۹٠ماعاهيفتاموةفوكلاءاضقهالومثديشرلانوراهلةيقرشلادادغببءاضقلايلوةفوكلا

هظفحنمثيدحفالاةعبرأوأةثالثبثدحتاقثلاثيدحلاظافحءاهقفلانمناكه

.مهلاجريفةيمامالاهركذيوةفينحيبأبحاصوهوءهتياورنماثيدح١۷٠هيفباتكهلو

۸:۱۸۸دادغبخيراتو١:٢٠۲لادتعالانازيموبيذهتلابيذهتوظافحلاةركذتعجار

ناتسربطلمايففدلومامالارسفملاخروملارفعجوبأيربطلاديزينبريرجنبدمحموه(۲)

رابخأهلىبأفملاظملاوعتتمافءاضقلاهيلعضرعواهبيفرتودادغبنطوتساوه٢٤۲۲ماع

نيدلامولعيفدشرتسملاوءاهقفلافالتخاوءنارقلاريسفتيفنايبلاعماجوءكولملاولسرلا

خيراتلالقننمقثوأرفعجوبأريثألانبالاقنيخروملاتاقثنموهوريككلذريغو

ه۳۱۰ماعيفوتقيقحتوريزغملعىلعلديامهريسفتينو
تاقبطو١:٦٥٥تايفولاو۲:٢٢۳طظافحلاةركذتو١٦:٢۲٩بيرلاداشراعجار

٥٠٤و١٢٠۲ةداعسلاحاتفمو١٤٠س۲:١۳٠يكبسلا

:يطولبلامكحلاوأيبطرقلايزفنلانمحرلادبعنبللادبعنيديعسنيردموه(۳)
«طولبلاصحف٠ىلاهتبسنًاحیصفارعاشًابيطخاهیقفناک.هرصعيفسلدنألاةاضقيضاق

ةنسًاجاحلحر«ةنزك٠ىمسيربربلانمذخفىلاةبسن«ينزكلا١٠هللاقيوةبطرقبرقب

يضرفلانبالاق.رصموةكمءاملعضعبنعاهبذخأءارهشنيعبرأهتلحريفماقأفه۸

«ةدرامء.ءاضقيلوجاجتحالاباجهلمالكلاباحصأبهاذمىلاًافرحتملدجلاباریصبناک

يفوتنأىلارمتساو۳۳۹ةنسةبطرقبةعامجلاءاضقفةيقرشلاروغثلاءاضقمثاهالاوامو

طابنتساىلعءابنالا٠اهنمءاوهألالهأىلعةنسلاونارقلايفبتكهله٢٥۳ماعاهب

۳Yo



ىلعيأهيلعدرولاملاتيیبلونيملسملاءارقفلةقرفتلاق:ديعس

دعب1همهسو:لاق©لوسرللو»ىلاعتهلوقرهاظبلوقلااذه

لاقودمحاويعفاشلانعمالسالاةوقهيفامو.نيملسملاحلاصملهتوم

ركبوبأناكيذلاوهيعخنلاوشمعالالاقوحالسلاوعاركللةقرف
لاقونسحوهو:لاقماماللنسحلاوةداتقويلعلاقوهنالعفيرمعو
ةعبرأباحصالوه:ةقرفتلاقودعبةروكذملاةعبراللةفينحوبأ

ىلاكلاملاقويعهتبارقل:موقلاقو«شيجلاوهوةيقابلاسامحخالا
ليبسلانباونيكاسملاوىماتيللوهيأرلاباحصالاقومامالايأر
بلطملاونبومشاهونبمهىبرقلاووذوثرويالةعهالةبارقلانود

ىلاموقبهذونييثنالاظحلثمركذللمهريقفومهينغهنمىطعي
همحربطقلاححصومهئارقفلوهامناوِءيشهتممهئاینغالسیلهنأ

نموهوسابعلاهمعاهللالوسرءاطعابهيلعالدتسملوالاهللا

مامالاىلامهمهسرمافیبرقلايوذنمدحأدجويملاذافءاينغالا

.مالسالاحلاصمنمِءاشثيحهعضي

مسقيفروكذملاسمخلاادعاميهوةمينغلاسامخأةعبرأ:(امأ)

مهنمدحألسيلومهسلجارللونامهسمهنمسرافللةلتاقملاىلع
هلوقلكلذيفءاكرشمهنالةمسقلالبقةمينغلانمايشذخأينأ

ةمينغلانميأاهنممكلالويلاملاقفةربوريعبنمذخأدقويع

نافطيخملاوطايخلااودافمكيلعدروهمثسمخلاالاهذهلثم

خوسنملاوخسانلاوءةنايدلالوصأقئاقحنعةنابالاو«نارقلاماكحأىمسيوهللاباتكنمماكحألا=

سلدنألاةاضقو١:٣۳۳بيطلاحفنو۲:۷٠يضرفلانبالسلدنألاءاملعخيراتعجار

TY:۸ريثألانباللماكلاو۳۹۸ةاعولاةيغبو٠٠4سمتلملاةيغيو١

نيبلوحيهللانأاوملعاومكييحياملمكاعداذا)ةيآلاةلمكتو٢٤۲مقرةيالافنالاةروس(١)

.(نورشحتهيلإهنأوهبلقوءرملا
=نبیسیعنانسيبنعةماسأوبانث٢۰٥۲۸لولغلاباب٢۳داهجلاباتكهاورثيدحلا(١)

٦۳



فلعلاوبوكرلاولكالامكلوةمايقلامويةلغلاىلعرانشوراعلولغلا

هللالوسرايليقومهسلابولورخألانمةمينغلابقحأمكدحأيلو

اکو.اهلغةءابعبرانلاىلارجيهتيأريناالكلاقفنالفدهشتسا

اهكرتوةمسقلالبقهسفنلهراتخياموهويفصلاةيهللالوسرل
هومنغاميفهلهنأسیقوةرهزينبىلاهببتكوهرجالاراخداوهتمال

يفاظحمكلناوةالصلاوةاكزلاوصالخالاةملكبواونمانإيا

روثوباهلاقامالاعامجابعهللالوسردعبيفصالوسمخلا
.ذاشلوقوهوماماللقابهنا

برحلاريغيفمهلاومأذخأزوجيالهنأهيف(برحلايفهلوق)

ائيشذخأينُانامابمهعملخدنملزوجيالفةلاسملالصاوهامك

نينحمويهعهللالوسرانبىلص:لاقتماصلانبةدابعنعدادشنبىلعينعنانس=

.هرکذوريعبلانمايشلوانتمثمساقملانمريعببنجيملا

سیلو؛ثيدحلانيل:لاقنيعمنبامالکهيففلتخاونانسنبیسیعهدانسايف:دئاورلايف

.تاقثدانسالالاجريقابو؛تاقثلايفنابحنباهركذوهبسابال:ليقو«فيعض:ليق؛يوقلاب

بحاصو٥4ريسلايفيمرادلاو١ةبهلايفيئاسنلاو١۲٠داهجلايفدوادوبأهاورو

۲:١۱۸4:۸١۱16۳۱۹٢۳۲دنسملايفلبتحنبدمحاو٠۲داهجلايفًاطوملا

.(يبلحر٠

ءرامعنبماشهانثدح٩٣٤۲۸لولغلاباب٢٤۳داهجلاباتكيفدجامنباهاورثيدحلا(١)

:لاق.ورمعنبهللادبعنعدعجلاييأنبملاسنعرانيدنبورمعنعةسييعنبنايفساث
ينوهدسعسيبلالاقف.تامفةركركهللاقيلجركيميبنلالقثىلعناك

.اهلغدفةءابعوُءاسکهيلعاودجوفنورظنیاوبهدف«رانلا

.يعفاشلامامالابحاصهيقفلا:روثوبأيدادغبلايبلكلاناميلايبأنبدلاخنبميهارباوه(۲)

ىلععرفوبتكلافنصءالضفوًاعروواملعواهقفاينالاةمئأدحأناك:نابحنبالاق

نبالاقوه٠٢٤۲ماعدادغببتام.بيصيوءىطخيفيأرلايفملكتياهنعبذوننسلا'

يفهبهذمركذو؛يعفاشلاوكلامفالتخاهيفركذباتكاهنمةريثكتافنصمهلربللادع

.اهلكهبتكيفوباتكلااذهيفيعفاشلاىلااليمرثكأوهوكلذ

۷١۱۰ءاقتنالاو7٦:١٠دادغبخيراتو۱٥لادتعالانازيمو۲:۸۷ظافحلاةركذتعجار

۳Y۷



ةلاسمانهواضيأاعيشذخأينأنامابهعماولخدنملالومهلاومأنم

يرتشيناهللحيلهنامأبكرشملارادملسملالخداذإاموهو

لحيالهنأرثألايف؟ضعبمهضعبنماوبسوأنوكرشملامنغامم

هدنعوكلذزاوجهللاهمحريليلخلاققحملانعومهلةنايخهنالكلذ

.مهلةنايخبسيلاهنأ

نمناكاملاملاوهدبسلاةقيقحواقلطملاملايأ2هلوق)

.لكلاّطضعبلامسا

دالوالاانهاههبدارملاوراغصلامهدالوأيأ(مهيرارذبساوهلوق)

نمغلبنمامآواضيأنيبسينهنافءاسنلانمغولبلانوداوناكام

ةضيرقينبيفمكحذاعمنبدعسنأليلدبنولتقيمهنافمهلاجر
مكحبتمكحهللاقوكلذىلععهللالوسرهرقافمهلئاقملتق

:ءايشأةثالثمهدالوأيبسيفةمكحلاوثيدحلارخاىلاهللا

كلذوهيفمهلوخدلاببسكلذنوكيفمالسالاىلامهورجيل:اهدحأ

.مهلعفت
.اعوجواشطعاوتوميالىمهئابالتقنيحمهبهفمفش:يناثلاو

.لاملاتيبلةيوقت:ثلاثلاو

لهنم‹لاطبألانميباحصيراصنألايسوألاسيقلاءیرمانبنامعنلانبذاعمدعسوه(۱)
ءاهيفتبثاممناکفادحأدهشو«ردبمويمهماولالمحو؛سوألاةدايسهلتناكءةنيدملا
.امسجمهمظعاوسانلالوطأنمناکو

نسنوڻالثوعبسهرمعو؛عيقبلابنفدوحرجرثأنمتامفقدنخلامويمهسبيمرو
.٠ذاعمنبدعستوملنمحرلاشرعزتها٥#ثيدحلايفو5يبنلاهيلعنزحوم

۳۱۹۷تةباصالاويناثلامسقلا۳:۲دعسنباتاقبطو١:٠ةوفصلاةفصعجار

۳Y۸



اهلالحييتاناويحلانم٠وحيذاميأ(مهجبذمرحووق(

9آلامهتملکترواذإاوٹراوتردصم(اتراوتومهلو

مهلبقنمولمهلانلبقنمثاريملاوحاكنلاناكيا(مهلانمهلوق)
وابرحيفاوناکهانرکذامیفمهمکحِءاوسيا(ءاوسهلوق)انل

.هدعبىتلا

لبقتالنيكرشملاضعبنأمدقتدق(اوؤاجمهةيزجبوأهلوق)
مهنملبقتمهضعبوبرعلانمناثوألالهمهوالصةيزجمهنم

؛سوجملامهلثمو‹نيئياصلاو«ىراصنلاوتوهيلانمباتكلالهأمهو
؛نونجموأربحوأخيشوألفطواتبعوأقارماىلعةيزجالو

ركذنمعيمجاضيأاهيطعيانموقضعبنعوءسلفموأبهاروأ
نابهراهيطعيءاملعلاضعبلاقونوتجملااهببلاطيفيكفيعضوه

نعطقستملعطقنامثهيلعتبرضنمواوعطقنيملنيذلاسئانكلا

هسفنبلداعلامامالاالاةيزجلاذخأيالواقلطمبهارلااهيطعيليقو
مهنعملظلاعمىلعردقيملوناكومامإنكيملاذإوهرمابوأ

اهذحايليقواهيفلماعيملمامالانودباهذخأنمومهنمذخؤتمل

ريقفلانمذخوَتليقونامتكلايفولومهنعملظلاعنمنملكمهنم
مهضعبددشوهنمبستكيامهلناكاذإليقوهلءيشاليذلا

وأبابذلابهنمىذأتياممكلذوحنوألسعوأنبلبىلطيلاقف
ديحوتلاكرتهنالاهيطعيىتحسمشلايفسبحيواهوحنوألمنلا

ةرثكوهفعضوكرشملاةوقنممامالایریامبسحبةيزجلاوهرايتخاب

ىأرولىتحكلذريغوءاهمدعومالسالاضغبةدشوهتلقولاملا

ناوةنسلايفدحاولكىلعرانيدليقولعفلمهتيوستيفحالصلا

۳۲۹



اوؤاشناورانيدريقفلاىلعونارانيدطسوتملاىلعفةدايزلاباوضر

رانيدكامهردرشعيثابرانيدلابسحيفرانيدلالدبمهاردلااوطعا
ةرشعفةاكزلارانيدامأوكلذريغو«ضيحلاعامجو«؛شرالاو‹تايدلا

لكيفذخأمامالاءاشناو«صقنيوديزيتالماعملارانيدوهارد
طسوتملاىلعومهاردةعبرأرهشلايفينغلاىلعنوكيفمهاردرهش
لکيفمهاردةرشعيدوهيلاىلعليقومهردريقفلایلعونامهرد

بحاصركذيملورشعةسمخليقوءرشعينثاينارصنلاىلعوءةنس
هاريامىلعمهينرمألالوقيهلعلوسوجملاونيئباصلالوقلااذه

ليقوماياةثالثنيملسملاةفايضةيزجلاهنعذخؤوتنمىلعومامالا

ىراصتلادنعءاشعلالكأدعبدوهيلاىلعتيبملاوىراصتنلاىلعةفايضلا
نعونيملسمللةوسكاضيأباتكلالهأىلعبرضهنأرمعنعو

يعفاشلالاقهبوةنسلاىفدحاولكىلعارانيدةيزجلابرضهنارمع
ريئاندلاةميقذخوأهللاقونميلاىلاهلسرأنيحاذاعمهَلْرمأهبو

هنأهنعيورویرقلاضعبيفرمعهبلمعدقوبايثيهورفاغم
ةعبرأينغلاىلعنابةفوكلايف؛فينحنبنامثعهلماعىلابتك

كلذريغهنعيوروأرانيدريقفلاىلعونيرانيدطسوتملاىلعوريناند
اهناواهلادحسيلعيبلالمقرةدودحمتسيلاهناىلعلدف
لکىلعریناندةعبرا:ةيكلاملانمساقلانبالاقومامالايارب

ادحأدهشةباحصلانملاوورمعوبيسوألايراصنالابهونبفينحنبناثعوه(۱)

يضر ةشئاعنيبلمجلاةنتفتبشناملوءةرصبلاهالومثتاوسلارمعهالووءاهدعبامو
عنتمافيلعىلعمهعمجورخلاىلاةشئاعراصنأهاعد ههجوهللامركيلعوساهنعهللا
رضحويلعبقحلفهقالطابمهترمأفةشئاعهباونذأتساوهيبجاحوهتيحلوهسأررعشاوفتنف
ھه١٤ماعةيواعمةفالخيفيفوتوءةفوكلانكسمثةعقولاهعم

:۷بيذبتلابيذتو۳:٩۸ةباصالاشمامبباعيتسالاو۳۷٤٠تةباصاوريثألانباللماكلاعجار

١۱

ةفمساقلانبابفرعيوفّللادبعوبآيرصلملايقتعلعلاةدانجنبدلاخنبمساقلانبنمحرلادبع۽مه(۲) عمجهيم

۳۳



طحي:لاقنکلمهنمغبصالوقوهواهنعصقنيالريقفوأينغ
ىلعةيزجال:مهنمنوشجاملانيالاقوهلاحردقبريقفلاىلع

ةاكزلايفملسملامزليامفعضبرعلاىراصننمذخؤيوريقفلا
هلنمومهاردةرشعمهرداتئامهلنممهنميطعيفمهلاومأىلع

نوداميفملسملاىلعةاكزالناكولومهاردةسمخمهردةئام

ديلولانبدلاخلعفاذكوءةيشاملاوةلغلاوبهذلايفكلذكونيتئاملا

نيحنمةنسلامامتىلعدخؤتورمعهزاجافماشلايفبلغتىراصتب
نمةفينحوبالاقويعفاشلالاقاذهبومهيلعاهبرضومامالامهرهق
هيلعمامالاباتكلالهاينعأمهحلاصاملكوفيعضوهوهنيح
نمه.امهيلعزئاجفابلاغنكيملنالاتقلادعبوألاتقلالبق

.ىلاعتهللاهمحربطقللنايميهلا

(ةنودملا)هله١۱۹ماعرصمبهتافووه۱۳۲ماعهدلومهئارظنوكلاممامالابهقفتملعلاودهزلانيب

.ةيكلاملابتكلجأنميهو

0۳£:١ةيرهزألاةبتكملاو١:١١٠ةرضاحملانسحو١:٢۲۷نايعألاتايفوعجار

ظافحنمهيقفهللادبعوبأيندملامهالومءيميتلاةملسيبأنبهللادبعنبزيزعلادبعوه(۱)

دادغبدصقمثةنيدملالزنناببصانمهلصاةقثالقاعاروقوناكفيناصتهلتاقثلاثيدحلا

نمدعيوهو؛شيرقرباقميفنفدويدهملاةفيلخلاهيلعىلصوه١١٠ماعاهبيفوتف
ةنيدملاءاهقف

١٠:٤٦٤٤دادغبخیراتو٦۳بيذهتو١:٢٠۲ظافحلاةركذتعجار

۱٢۳۳



«مهتحکانمزاوجوباتكلالهأةحيبذليلحت»

ازوجباتكلالهأنمحبذلاو)
(ازوجبرحنودحاكللاعم

تتأةيزجلبرحلاعفريو)
(تبثمهمكحسوجملايفومهنم

امهفحاكنلاوحابذلاالا

(املعافسوجملايفنامرحم

قافتالابىراصنلاودوهيلامهو(باتكلالهأنمحبذلاوهلوق)

باتكلهأءالؤهيمسوءانباحصأدنعهيلعدمتعملاىلعنوئباصلاو

نوئباصلاو؛ليجنالاىراصنلايديايفوءةاروتلامهيديأيفدوهيلانال
عيمجللماشمكحلااذهوليجنالابياطموءةاروتلابياطماوراتخاموق
النيدلاوهانهاهربتعملانالءامجعوأابرعاوناكباتكلالهأ
مكحلااذهبيمجعلاصيصختىلافسويوبأوةفينحوبابهذوبسلا

بهذو«يباتكريغواايباتكيمجعلاوأيبرعلاناكءاوسيبرعلانود
سيلودترملاادعاميفمكحلااذهميمعتىلا!يعازوالاوكلام

لهانيديفلخدنموءةنسلاوباتكلارهاظهتفلاخملءيشبعيمجلا

ةيماشلارايدلامامإورمعوبأعازوألاةليبقنميعازوالادمحينبورمعنبنمحرلادبعوه١ر

توريبنكسوعاقبلايفأشنو؛كبلعبيفدلو؛نيلسرتملاباتكلادحأوءدهزلاوهقفلايف
.عنتمافءاضقلاهيلعضرعوءاهبيفوتو

اهيلعباجأةلأسمفلأنيعبسبهنعلئسامردقيولئاسملاوءهقفلايف٠ننسلا٠باتكهل

٢۳۳



لخدنإكلذكو:مهضعبلاقةيزجلاهنعلبقتالفهخسندعبباتكلا

عقوناوةيزجللناعباتحاكنلاوةحيبذلاوهيفلدبيملوهخسندعبهيف

مهنمجوزتيالوةيزجلاهنمتلبقهدعبوأهلبقمهلوخديفكشلا
برعلاىراصنةحيبذلكؤتالويلعنعوءةطوحمهحئابذلكؤتالو
انباحصأضعبراتخاوءرمخلابرشالاةينارصنلانماوغلبينلمهناف

نمومهنموهفةيالالوزنلبقىراصتنلانيديفبرعلانملخدنم
.ه.۱لتقاهلوزندعبلخد

يفنذااذإهزوجيءيشلازوجنمرمأميجلاحتفب(ازاوجهلوق)
زوجيأمهنميا(حاكنلاعمهلوق)هلهللازيوجتلهزوجدارملاوهلعف
نيملسمللابرحاونوكيالنأطرشبباتكلالهأنمحاكنلاعمحبذلا

؛لاصخسمخاهجيوزتدارأاذاةيباتكلاىلعملسملاطرتشيوليق

:ناوقناعلاقلحتناوءةبانجلانملستغتنأو«ضيحلانملستغتنا
.بيلصلاقلعتالناورمخلابرشتال

اوحلاصاذمهئاسنحاکنومهحئابذلحتامنايأ:(برحنودهلوق)
مهنمكلذنمءيشلحيالفاوبراحاذاامأ«برحلااوكرتونيملسملا
ملاوبراحنيحمهنال:مهضعبلاقانباحصأهححصيذلاوهاذهو

لحيالهنأیرتالأمهؤاسنالومهحئابذاهبلحتةمرحمهلنكت
كلموءابسباذهوحاكنباذهنيملسمنيلجرللحتنأةدحاوةأرمايف
نيملسملانمهريغلسيلاهجوزتفملسملجرلالالحتناكولينعا
ءابسباذهلوحاكنباذهللحتنأزوجيالواوبراحنيحاهيبسينأ

باتكءاملعلادحألوماشهنبمكحلانمزىلاهيأرىلعسلدنألابرودتايتفلاتناكولاهلک=

.ه١٥٠ماعيوت٠يعازوألاورمعيبأمامالابقانميفيعاسملانساحمد

٦١۱۳ءايلوألاةيلحو١٠توريبخيراتو١:٢۲۷تايفولاو١:۲۲۷ميدنلانباعجار

۳۳۳



يفمهئاسنجيوزتميرحتديفيالليلعتلااذهو:لوقأ.ىهتناكلمو
ملنموهامنإنهنمهيبسلحنمنإلوقينألئاقلهنالبرحلا

اهيبسلحيالفملسملاةجوزتناكيتلاامآملسملةجوزنهنمنكي

باتکيفهحاضيايفهللاهمحررماعخيشلالاقو‹؛ملسملاكلذةمرحل

‹مهئاسنحاکنالوباتكلالهآنمبرحلالهأحئابذبسابالو:حئابذلا

دييقتلاوباتكلاقالطانمرهاظلاوهاذهولوقامهبالكديصالو

.ليلدىلاجاتحمنيملسمللبرحريغاوناکاذِإامبمهنمكلذلحيف

هلعاففذحلوعفمللينبمضاملعفميجلامضب(ازوجوهلوق)

(ةيزجلبرحلاعفريوهلوق)عراشلاوهزاوجلالعافنألهبملعلل

اوضرقنانيذلامهئابالةمرحةيزجلامهنمتلبقامنإومهنمتتاةيزج

ةميدقابتكمهيديأيفنالوهخسنلبقهللانموهيذلانيدلاىلع
السَ....

مضنيامعميعدمحمانديسقدصاوفرعيفاهيفنوركفتيمهلعلو

تیمسوهيفنيلخادلاةرثكوهتوقوهنساحممهتدهاشمنمكلذىلا

ناةمذلالهأىلعاممةفئاطاهنألوأمهلتقنعيزجتاهنالةيزج
نيملسمللةأفاكماهنألوهاضقینعمبهنیدازجلاقيوهوصقييأهوزیجي

.ه|مهئاقباىلع

رغصلاليقلجوزعركذامكنيرغاصاهبنوتأيف(مهنمتنأهلوق)
كرحيوءكعاقضباقلاوامئاقاهملسيوبكارريغايشاماهبيتاينا

اهيدۇيناكناوةيزجلاداهللاقيوهبايثعماجمبذخؤيوقالقابجعزيو

نباوسلاجضباقلاوامئاقهئاطعابةمركعهرسفو؛مافقيفبرضيو

يفةطوسبمديلاببرضينابيبلكلاوهقنعديلاببرضينابسابع

لاقيونذالاتحتهيتمحليفبرضيوهتيحلبذخويناوهليقوبافق

.فيفخهلككلذيفبرضلاوهللاودعايهللاقحدّأهل

باتكلالهأمكحتبثويأ(تبثمهمكحسوجملايفوهلوق)
۳۳



مهو؛سوجملايفمدقتملاطرشلاب.ةيزجلانايتابمهنعبرحلاعفرنم

بکكاوكلادبعينممهنمونارينلادبعينممهنمفمهلباتكالموق
.كلذريغىلا

باتكلالهأمكحنمىنثتسيياخلا(امهفحاكنلاوحابذلاالاهلوق)
نافمهئاسنحاكنميرحتومهحبذميرحتامهنائيشسوجملايف

ةنسمهباونس»١مالسلاهيلعهلوقلناثوالاةدبعمكحامهيفمهمكح

انبهذماذه“مكحئابذيلکاالومهئاسنيحكانريغباتكلالهأ

باحصانمهريغو؛بيبحنباوءكلامهيلعوروهمجلابهذمو
سوجملاحئابذلحتهنأيلعنعيورامرهاظومهنماليلقالاكلام
ثيحروكذملانمحرلادبعثيدحمهضعبرسفهبوءةيزجلابمهرئارحو
اولاقفمهحئابذيلکاالومهئاسنيحکانريغةدايزمهدنعتبثيمل

ةحيبذلاوةيزجلاكءيشلكيفباتكلالهأةنسمهباونس:هانعميف

الليقومهريغوبرعلاسوجمكلذيفءاوسومهنمةرحلاحاكنو
الومهتحيبذلحتالولتقلاوأمالسالاالابرعلاسوجمنملبقي

7٤؛سوجناوباتكلااهأةيزجباب٢۲ةاكزلاباعكيفاطوملابحاصهاورثيدحلا(١)

سوجملاركذباطخلانبرمعنأهيأنعيلعنبدمحمنبرفعجنعكلامنعينثدحو
دهشأهنعهللايضر فوعنبنمحرلادبعلاقفمهرمأيفعنصأفيكيردأام:لاقف

.هرکذوهعسهللالوسرتعمسلل
سلدنألابملاعناورموبأيبطرقلايملسلانوراهنبناميلسنببيبحنبكلمادبعوه(۲)

١٤۱۷ماعةريبلإيفدلومهيلاومنموأميلُسينبنمةلطيلطنمهلصأهرصعيفهيقفو

خيراتلاوبدألاباملاعناكءةبطرقبيفوتفسلدنألاىلاداعمثرصمرازوةبطرقنكسوه
.فلأىلعديزتليقفيناصتهلةيكلاملاهقفيفاسأر

؛ىدهلاحيباصموكلامًاطومريسفتو نيعباتلاوءاهقفلاتاقبطو«مالسالابورح٠اهنم
ه٢۲۳ماعيفوتريثككلذريغوقالخألامراكمو

:۲ةركذتو١:٢۲۲يضرفملانبالسلدنألاءاملعخيراتو١:۳۲۳نادلبلامجعمعجار

١:۳۳۱بيطلاحفنو٤:٥١٠نازيملاناسلو۲:١٤٠لادتعالانازيمو۷

۳۳o



اذهومهترحومهتحيبذلحتالوةيزجلامهنمذخؤويليقومهرئارح
باتكلالهأنمنيئباصلاومهنأبلوقلابسنوةرماسلايفاضيأفالخلا
ءيشلاملعنمرم(املعافهلوق)ه.اروهمجلاىلاةدحاومهماكحأو

ىنثتسملاسوجملامكحلعماسلاهيبنتاهتدئافوتيبللةمتتوهوهكردأاذا

.ةفيفخلاديكأتلانوننعلدبهفلأو«باتكلالهأماكحأةلمجنم

٦۳۳



ناثوألاةدبعنيكرشملامكح

ناثوالايوذنمنوكرشملاور
(ناميالاىوسقاومهلسيل

هندنععجارمكحكاذكر
(هنقينعكشلابذخاو

مانصألاباحصأنمي(ناثوالايوذنمنوكرشملاوهلوق)

ءاوسمانصألانماهوحنوىرخالاةثلاثلاةانموىزعلاوتاللالهأمهو

مجعلانموأمهوحنوشيرقيكرشمكبرعلانماهلةدبعلاتناك
ةفينحيباكبرعلابمهصخنملافالخنادوسلانموأربربلانموأ
يباتكريغاكرشممجعلانمناكنمماضيأةيزجلاذخوتلاقثيح

ذخۇتلاقثيحفسويييالويباتكريغكرشميبرعنمذحخؤتالو

يبرعلانمذخۇتالوهريغواناكايباتكيمجعلاكرشملانمةيزجلا
الارافكلاعيمجنمذخؤوتالاقثيحيعازوالاوكلاملوايباتكولو

هلوق)بسنلاالةنايدلاوهاندنعربتعملانالكلذبانلقامناودترملا

نيكرشملانمنيروكذملاءالؤهلسيليأ(ناميالاىوسقاومهلسيل
مهيرارذيبسومهلاومأمنغنمونيملسملافويسنممهظفحيظفاح

هباشيالوهتالامکنمكلذيفهلكيرشالهناوهللابقيدصتلاريغ
ناوهللالوسرهنأبهلةداهشلاوهنيبقيدصتلاوهتاقولخمنمءيش
.الصفموالمجمقحلاوههبءاجام

ةدبعمکحهمكحفدترملاوهو(هنيدنععجارمکحكاذكهلوق)

۳۳۷



مالسالاالانيملسملافويسنمهظفحيءيشهلسيلوهتثراومالو

ةيدوهيلانيدىلاوأناثوالاةدابعىلامالسالانيدنعمجرءاوس

«هولتقافهنيدلدبنم»ثيدحبكلذوحنوأةيسوجملاوأةينارصنلاوأ
هللالوسرناكيتلاةلمجلابرقينامالسالايفهلوخديفيفكيو
يدتيملاكمالسالاىلاعجارلاو:هصنامرثالا2اهيلإوعديدع

هلاالنادهشألوقينأوهوامهنيبقرفالِءاوسهيفامهلوخدو
دنعنمدمحمهبِءاجامنُأوهللالوسرادمحمنأدهشاوهللاالا

دنعنمهبءاجامبرقيملناف:انؤاملعلاقكلذكقحلاوههللا

النایبجعيودمحمويألاقكلذلوقيىحانمؤمنكيرل
هيلااعديذلانيدلافلاخينيدلكنمءيربهناولوقنمرذعي
برعلاىلاهللالوسرادمحمنألوقينمرافكلانمنإفيعدمحم
.یھتنا.هریغنود

يفكشلابكرشأنممكحلنايب(هنيقينعكشلابذخاوهلوق)

همکحوكرشمكلذنمءيشيفكاشلانافهبتكنمءيشلوبقيفوا

امبقيدصتللالوأىعديفدترملاوناثوألاةدبعمكحهكشبنيبتاذإ

هنملبقيالوهکشنععجريوقدصيىتحلتوقىبأنافهيفددرت

.ملعاهللاوكلذبهيلعةجحلامايقدعبهتالامكنمءيشبهلهجبوأهيلع

۳۳۸



(عبارلانكرلا)
(باوباةعبراهيفواهيلعلمتشيامواهماكحأوةبوتلايفر

رفظنمنإفةمتاخلانسحب.ًالؤافتناكرألارئاسنكرلااذهبمتخ

.رفظدقفهلمعلاماتخةبوتلاب





لوألابابلا

(اهماكحاواهماسقاوةبوتلايفر

بجاوىلااهماسقنانايبيفو.؟يهامةبوتلاةقيقحنايبيفيأ
ةلوبقمنوكتىتماهماكحأنايبيفو.رهجورسىلاوبجاوريغو

؟...لبقتالنممولبقتنمموةلوبقمنوكتالىتمو

٢٢٤۳



ابجوضرفنامسقادستبوت)

(ابدنلفنيناثلاوىصعنمل

رظنلابيأ(نامسقهلوق)ةيدمحملاةمألارشعميأ(انتبوتهلوق)

بجاولاضرفلافةبودنمامإوةبجاوامإيهفاهيفعراشلامكحىلا
هنايصعنععجرينأهيلعبجيهنإففلكملاىصعاذااموهاهنم

اعيمجهللاىلااوبوتو»ىلاعتهلوقنمذوخامفاهبوجوامأفروفلايف
نماهريخأتيفاملفاهيفةيروفلابوجواماو0«نونمّوملااهيا
ىصعنمةبوتراركتيهفاهنمبودنملاامأواعطقمرحملارارصالا
الوتبوتدیعيناهلبدنيهنافهنمباتيذلاهبنذرکذتاذإباتف

دعبملساناكنموةباحصلانالمهضعبلافالخاهتداعاهيلعبجي

.ةبوتهلنودجيالورفكلانمةيلهاجلايفمهنمناكامنوركاذتيهرفك

ةريبكةيصعملاتناكءاوسىصعنمىلعيأ(یصعنملهلوق)

ميرحتلروفلاىلعامهنمءيشلعافىلعةبجاوةبوتلاناف‹ةريغصما

ةبوتلابجتالهناىلاةلزتعملانم«”يئابجلابهدذواقلطمرارصالا

۳۱مقرةيارونلاةروس(۱)

مالكلاءاملعسيئروةلزتعملاةمئأنم:يلعوبأيئابجلامالسنيباهولادبعنبدمحموه(۲)
ىلاهتبسنبهذملايفاهبدرفناءاراوتالاقمهلةيئابجلاةفئاطلاةبسنهيلإوهرصعيف

؛لوطملفاحريسفتهلھه۳٢ماعیجبنفدوةرصبلايفرهتشا(ةرصبلاىرقنم)یبج

=يرعشألاهيلعدر

٢٣٤۳



بانتجاباهريفكتانلقرئابكلابانتجابرفكترئاغصلانالريغصلابنذلانم

امىتميصاعلانافلامجالاىلعاهنمةيوتلابوجويفانيالرئابكلا

نيعوهعالقالاكلذوةيصعمىلعميقيالناهيلعبجوىصع

كلذكلسرتساهنكلاهلعفىلعمدنيملواهيلعمقيملنافاهنمةبوتلا
ابنتجمكلذىلعتاممٹاهيلعامدانالواهبارتسمالالمهميا
ةبوتلاهكرتفيأاهنمةبوتلامدعوةيصعملاكلتهلهللارفغرئابكلل
بانتجابةرفكميهفاضيأةريغصاهيلعرارصالامدععمةريغصلانم
.ةبوتلاالااهرفكتالفاهيلعرصأاذإامأتاعاطلالعفويئابكلا

ةدايزيا«"(لفنهلوق)ةبوتلانميناثلامسقلاويأ(يناثلاوهلوق)
.مزاجريغابلطهلعفبلطيا(ابدنهلوق)بجاولاىلع

بابللام١٥١۱۲ةياهنلاوةيادبلاو.1۸Aنايعألاتایفوو۲:٢يزيرقملاعحا_
4َی

٢۲۷ےس1٦:۲۷۰ةيمالسأالافراعملاةرئادرظناو۲:٣۳ةداعسلاحاتفمو۱٢

.٠كلةلفانهيدجتفليللانمو٠:ىلاعتلاقةلفانلاهللاقيوبجاولاىلعةدايزلايا:لفنلا(١)

.٠الفنهتيطعأيأاذكهتلفنلاقيو٠ةلفانبوقعيوقاحساهلانبهوو»:هلوقاذهىلعو
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ةبوتلاناكرأ

رافغتساعممدناهناكرا)

(راسكنابعوجرلاومزعلاو

نعيورامكةعبرأةيعرشلاةبوتلاناكرأيأخلا(اهناكرأهلوق)

رافغتسالاو؛بلقلابمدنلاحوصتلاةبوتلا:لاقهنأهنعهللاايضرسابعنبا
لعجمهضعبوءتوعيالنأىلعرامضالاوءندبلابعالقالاو«ناسللاب

اهلاناكرأالةبوتللاطورشبنذلانععوجرلاادعامءايشالاهذه

هجونيبوايظفلاطورشوأاناكرأاهنوكيففالخلامهضعبلعجو
اطورشءايشالاكلتلعجةغللايفةبوتلاىنعمربتعانمنابفالخلا
.اناكرااهلعجيوغللااهانعمىلارظنيملنمو

ىنمتيوناسنالابيصيمغوهونزولللادلانوكسب(مدنهلوق)

ةياعرنمهتافامىلعناكنإهبدتعيامنإوعقيملهنمعقوامنأ

هياعرمدعىلعافساوهللانمءايحبنذلايفهعوقوویلاعتهللاقح

نوکيواندببعتوالامعايضواراعکيويندظحلمدنولفهقح

نعيريشقلارصنوبأركذومهضعبهركذامكربتعيملهدلوهلوتقم
نمىضمامركذينأةبوتلاطرشنمنأ:مساقلايبامامالاهدلاو

ةلمجلاىلعهبونذنمهتبوتفهيسنوابنذفلساولفهيلعمدنيوةلزلا
اموهيسناممةبوتنوكيامىلعبنذىلعدوعيالنأىلعهمزعو
.ه.اهيسنامعةبوتلابابلاطمنوكيالايسانماد

بنذلاليصفتركذتيملنا:(رکبوبيضاقلالاقوهنمدارملا

=هيلإتهتنامالكلاءاملعرابكنمضاقركبوبأرفعجنبدمحمنببيطلانبدمحموه(١)

Tt



امنإهلعلوىلاعتهللاىلابئاتينافهملعأملبنذيلناكنإلقيلف
ملعيملاذإامافاهركذتيالهنكلابونذهسفنلملعاذااميفاذهلاق

ملهنكلانهلملعنالاحمنکيملامىلعمدنلافابذسفن

ىلعةفلاخملانمبكتراامىلعمدنينأنكميفركذتلايفهلنيعتي

.ه.االصاةفلاخملاىلادوعيالنأىلعمزعلااةلمجلا

بلطلاكلذناكءاوسهبنذلنارفغلابلطعميأ(رافغتساعمهلوق)

ةشحافاولعفاذانيذلاو»ىلاعتهلوقلطقفبلقلابوأبلقلاولوقلاب
هيفطرتشيالو«مهبونذلاورفغتسافهللااوركذمهسفنأاوملظوا

انالعاوارسهلثمبنذلكةبوتنأنميتأيساملاقلطمهبظفلتل
يفطرتشاةبيغلاوفذقلاكةيلوقةيصعملاتناكنإ:مهضعبلاقو

ةبوتلاهيفىزجتوطرتشيملةيلوقريغتناكنإواظفلرافغتسالاةبوتلا
.ةريرسلاب

هلثمىلاوأهيلإلبقتسملايفدوعيالناىلعيأ(مزعلاوهلوق)

نمامأهمدقيذلالثمنمنكمتينميفهطارتشاروصتيامنإاذهو
همزعهقحيفطرشلاففذقلاوحندعبهناسلعطقوأانزلادعببج

زجاعلاةبوتنأملعاذهبوبنذلاىلعهتردقهيلإتداعولكرتلاىلع
ًاجلمهناللاق"يئابجلانباالااهيففلاخيملوةحيحصدوعلانع

دیجناکواهبيفوتفدادغبنکسوهه۸ع
ةرصبلابدلورهقرعاشألابهذم4ةسايرل۱ےس

|

؛لحتلاولالملاوةمئالابقانمو؛فاصتنالاو

ھه.۳ماعيفوتةينطابلارارسامشکوهةماركلاوةزجعملانب

H1

€
ةرئادو٥:۳۷۹دادغبخيراتو٤._۷ىلدنألا

ةاضفو١:۸۱٩٤نايعالاتايفءجار
2ب

۳:٢۲۹ةيمالسالافراعملا

١۱۳0ِقرةيأنارمعلاة۱

صابجلاب

؛مشاهيبأ٠هتینکىلاةبنةيمشهبلاتکاهولادبعنبدمحمنبمالسلادبعوه(۲)

تیمسةقرفهتعبتوءاهبدرفناءارهلةلرعزتعملارابكص

۳4o



.ه.ابوبجملاوحنيفررقتامبهيلعاودروكرتلاىلا

بناذلانععالقألاةبوتلاناکرانمويا(راسکنابعوجرلاوهلوق)
هيلعارصموأبنذلاباسبتلمناكاذإامككلذوسفنراسكناوللذتب

“لةبوتالفهکرتیملناوالاحهبسبلتامكرتهيلعبجيهنإف

لاقطرشلااذهلاوضرعتيملروهمجلانأبضرتعاورجحنبالاق
روصتيالذإرصملاوسبتلملاريغىلارظنهلمهأنمنأببيجاو

امهعالقانمدبالفرصملاوسبتلملاىلارظنهركذنموعالقالاهتم
يفهلمزالموهوءيشىلعيقيقحلامدنلالوصحليحتسيوأاعطق
امىلعنزحلامدنلامزالنمذإهتدواعمىلعمزعلاعموألاحلا

اهتدواعممدعىلعمزعلاعماهكرتبالاكلذدجويالوءةلزلانمطرف
ناكاذإاموحنجرخيلراسكنابعوجرلا:مظانلالاقامنإويقبام

ليکنتومامالانمريزعتفوخهتيصعمنععجارلاككلذريغبعوجرلا
رصمهنالدصقلابصاعوهفلعفلانععجرناواذهنافناطلسلا

تبجامدعبوأةأرملالهأهبرفظيناةفاخمانزلانععجارلاكو

اطورشةبوتللاوركذدقمهنا(ملعاو)لعفلعيطتسيولهسفنيفوهتلا
.انرکذامىلاةعجاراهلكوانركذامقوف

“يرشخمزلاهركذامىلعةيصعملاناكمقرافينأ:(اهنمو)

(اهنمو)ابحتسمكلذهيبنتلابحاصلعجولاقذاشوهو:رجحنبالاق
سيلدوعلامدعولوقأ”ينالقابلاهمعزامىلعبنذللدوعيالنأ

ھه۳۲۱ماعيفوتهقفلالوصأيفةدعلاوملاعلاةركذتوتقفلايف«لماشلا٠يفتافتصمهلو=

نازيمو١٠:١۱۷ةياهنلاوةياديلاو١:٢۲۹نايعألاتايفوو۲:٢٣٤۳يزيرقملاعجار
١۱:٥٥دادغبخیراتو۲:۱۳۱لادتعالا

.ةيفاوةملكيفلوألاءزجلايفهلةمجرتلاتقبس(۱)
ءزجلااذهيفةيفاوةملكيفهلةمجرتلاتقبس()
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مدعطارتشاودوعيالنأ.ىلعمزعلاطرشلاامناوةبوتلايفطرشب
.ادجديعبدوعلا

فقوتتفمكاحلادنعهيلعتبثدحةماقانمنكمينأ:(اهنمو)

هدحيملفنكمولفهئافيتساىلعالهئافيتسانمنيكمتلاىلعةبوتلا
تحتلخادبجواذإطرشلااذهولوقأهنودامثاهبئانالومامالا

النامزلتساكلذباعجارناكاذإهنإفعوضخلاوللذتلابعوجرلا

اهبكترااذاىرخأةيصعمبجاولاكرتنإفىلاعتهللهيلعابجاوكرتي

.ةيصعماهنوكلنكيملةيصعملانعهعوجرنأىلعلد

اضيأطرشلااذهولوقأملاظملادرنمةلزتعملاهتطرتشاام(اهنمو)

ةيصعملانععوجرلانوكينأمدقتامكبجيهنافعوجرلاتحتلخاد

نافاهدرىلعبئاتلاردقيةملظمىقبيالنامزلتسيفةيصعماهنوكل

انباحصأدنعةبوتلاةحصيفربتعمملاظملادروارصمناكلعفيمل
لخدمالرخابجاوهنابهنعبیجاوهربتعيالنمبةربعالفاضيأ

لخدمالهناملسنالانکلرخابجاوهنأانملسةبوتلاةحصيفهل

ملاظملادركرتورارصاللةيفانمةحيحصلاةبوتلانإفةبوتلاةحصيفهل
نوكيأصاعادمعبجاولاكراتوبجاوللكرتاهدرىلعةردقلاعم

.هطارتشارهظف؟ابئاتايصاع

۷٤۳



يرابلارمالاشمااهلصاو)

نںازواللطحلاامهاهتنمو

وهاهلعفىلعلماحلااهببسيأةبوتلالصأيأ(اهلصأوهلوق)
اوبوتو(یلاعتهلوقعمسامیتمدبعلانافالومرمالدبعلالاثتما

يذلارمالالاغتماناكةبوتلالعفيفعراسفةيالا اعيمجهللاىلا

.لصالابهنعربعييأحصفةبوتلاكلتلعفلاببسةيالانمهعمس

.هتعطأاذاهرمأتلثتماحابصملايفقلاخلايأ(يرابلارمألاثتماهلوق)

يأاهلعفببسبدبعلااهيلايهتنييتلااهتياغيأ:(اهاهتنموهلوق)

تفلتخانكلدحاوءيشهتدئافوهترمثوءيشلاةياغفاهتدئافواهترمث

ةرمثولعفلافرطهنأرابتعابةياغيمسفتارابتعالافالتخالتارابعلا

ةدئافىمستواهيلعةرجشلاةرمثبترتكلعفلاىلعبترتمهنارابتعاب

.لعافلاىلاهعفندوعرابتعاب

ىنعمبرازوالاطحاهترمثوةبوتلاىهتنميا:(رازواللطحلاهلوق)
ىلاعتهنملضفتضحمبىهامنإةرمثلاكلتوبنذملانعماثالاةلازا

بئاتلالوبقهللاىلعبجيهنأنيمعازلاةلزتعمللافالخهيلعبوجوبال
ةبوتلاامنإ»ىلاعتهلوقبلقنلاقيرطنمكلذىلعاولدتساوالقنوالقع
ىلعةيالاهذهبمهلالدتساوةيالا«ءوسلانولمعينيذللهللاىلع

ةبوتلاامنإهلوقفبوجوللىلعةملكنألوألانيهجونممهبولطم

.اهلوبقالقعهللاىلعبجيهنأىلعلدينيذللهللاىلع

.۳۱مقرةيارونلاةروس(١)

.۷مفرةيآءاسنلاةروس)۲(
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رابحخااضيااذهنالقرفمهيلعللبوتي;كىلوهلوقنيبوهنيبقبي
عاذهولوبقلابوجوىلعكلذانلمحاذاامأعوقولانع عوقولاىلع

١رخفلابهذملااذهدروراركتلامزلیالونيتيالانفرفلارهظي

هذهفكرتلادنعمذلاقاقحتسابوجولاةمزالنا:لوالاهوجوبيزارلا

ةعنتممريغوأىلاعتهللاقحيفتوبثلاةعنتممنوكتنأامإةمزاللا

اذهلامزلتسمناكاملبجاولاكلذكرتنأللطابلوألاوهقحيف

كلذنوکينُأبجویلاعتهللاقحيفتوبثلالاحممذلااذهومذلا

القعتوبثلاعنتممكرتلاناكاذاوفلاقحيفتوبثلاعنتممكرتلا
التاذلابابجومىلاعتهللانوكيذئنيحفتوبثلابجاولعفلاناك

عنتممريغمذلاقاقحتساناكنااماولطابكلذورايتخالابالعاف

افوصومنوكياهلاهنوكعمهلالانوكينأزاوجمزليفلاحمهعوقو

نامسقلاناذهلطباملولقاعهلوقباللاحمكلذومذلاقاقحتساب

.لطابىلاعتهللاىلعبوجولابلوقلاناتمث
امإاهكرتوةبوتلالعفىلاةبسنلابدبعلاةيرداقنا:(ةيناثلاةجحلا)

ةيوسلاىلعناكنإفةيوسلاىلعنوكيالوأةيوسلاىلعنوكينأ

ثدحنإحجرملاكلذمثحجرملالاهكرتىلعةبوتلالعفحجرتيمل

نإوميسقتللداعدبعلانعثدحنِإوعناصلايفنمزلثدحمنعال

ىلعىلوملاماعناوهدبعىلعىلاعتهللانماماعناةبوتلاكلتنوكتف
ةبوتلارودصناتبثفىرخأةرمهيلعمعنينأهيلعبجويالهدبع

الدبعلاةيرداقتناكنإامأولوبقلاهللاىلعبجويالدبعلانع

.ةيفاوةملكيفلوألاءزجلايفهلةمجرتلاتقبس(١)

۹٢٤۳



ناككلذكناكاذاومزلأربجلانوكيذعيحفلعفلاوكرتللحلصت
.اداسفوانالطبرهظأبوجولابلوقلا

ىلعمزعلاوىضمامىلعمدنلانعةرابعةبوتلا:(ةثلاثلاةجحلا)
ةهاركلاو؛تادارالاوتاهاركلابابنممزعلاومدنلاوإبقتسملايفكرتلا

ةدارإىلاامهليصحتيفرقتفاالاودبعلارايتخابنالصحتالةدارالاو

اذهومدنلااذهلوصحناككلذكناكاذإولسلستلامزلوىرخأ
رخاالعفهللاىلعبجويالهللالعفوىلاعتهللاقيلختضحمبمزعلا

.لطاببوجولابلوقلانأتبثف

ولفمهلوقىلعدبعلارايتخابلصيلعفةبوتلانإ:(ةعبارلاةجحلا)
هللاتاذيفارثُؤمدبعلالعفراصلهللاىلعبوجوللةلعكلذراص
وهفهباوجتحاامعباوجلاامافلقاعهلوقيالكلذوهتافصيفو

ناكوءيشبهللادعواذِإفنينمؤملانمةبوتلالوبقدعوىلاعتهنأ
حصليوأتلااذهبف«بجاولاباهيبشكلذناكالاحمهدعويففلخلا

ىلعةبوتلاامنإ»هلوقنيبقرفلارهظقيرطلااذهبوىلعةملكقالطا
رخاملفليقفنا٩مهيلعهللابوتيكعلوأف»هلوقنيبو٩هللا

عوقولاوعوقوللاعبت:عوقولانععالانلقاراتخمالعافنوکیلنا

عاقيالاكلذيفاراتخمالعافناكفلصألاريغيال.عبلاوعاقياللبت

بوجويفروتيهاهنأثيحنمةبوتلاعوقونابنولوقتفمتنأامأ
.هظفلب.ه.١قرفلارهظفلقاعهلوقيالكلذوىلاعتهللاىلعلوبقلا

.۷٠مقرةيأءاسنلاةروس(١)
.۱۷مقرةياءاسنلاةروس(۲)



انيننعبنذلالثمبوتلاو)
انبدقاذكهًارهجوًارس

ءانزلاكرهاظوهامبونذلانمنأملعا(بنذلالثمبوتلاوهلوق)

ريغىلا«روزلاةداهشوءابرلالكأوييزنخلالكأورمخلابرشو

ىلعمزعلاودسحلاوءايرلاوربكلاوبجعلاكنطابوهاماهنموكلذ
امببنذلكةبوتنكلاهعيمجنمةبوتلابجتوكلذوحنوقسفلا
ناسللاىلعةرهاظنوكتنأبجيةرهاظلابونذلانمةبوتلافهبساني
نوكتنأىفكيةنطابلابونذلانمةبوتلاامأو«نانملانمنارفغلابلطب
الضفكلذناكرهظماهرهظأنافناسللاىلعراهظاريغنمةنطاب

ةعهلوقليصفتلااذهىلعليلدلاوالفنبجيامقوفلعفدقوفل
«ةينالعلابةينالعلاورسلابرسلاةبوتاهعمثدحافةئيستلمعاذا»ذاعمل

يصاعملايهاهيفرسلاوةيندبةيصعملمعينأوهيصاعملايفرهجلاو
مدنلاعمناسللاىلعرافغتسالاِءارجايهةبوتلايفرهجلاوةيبلقلا

رافغتسالاادعامىلعراصتقالاوهاهنمرسلاونانجلايفراسكنالاو

ةيندبلايصاعملانمةيصعمفلكملالمعاذافناكرالانمناسللاب

وه:موقلاقفرهجلادحيفاوفلتخامثارهجهيلعةبوتلاتبجو
ادعاصفكيلينمهعمساموه:نورخالاقوادعاصفنانذاهتعمسام
فالخلاةرمثورسلانمنانذألاهتعمساملوقلااذهبابرألعجو

هيلععلطادقوةيندبلايصاعملانمائيشلجرلمعاذإاميفرهظت
نالوق؟..المأهتيصعمبملعنمدنعةبوتلارهظينأهيلعلههريغ

دنعكلذراهظاهيلعسيلنأهيلعهللاناوضرمامالاححصءاهقفلل

بحصتسمهتیصعمىلععلطانمنابكلذيفشقونو«هتيصعمبملعنم
ءىربتملانأهلصاحامبباجافهتبوتوهعوجرملعيىتحهنمةءاربلل

هنمةءاربلايفهقحىلعميقيناهلزوجيفقحبهنمءىربامنإهنم

.هيلعءيشالو
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ةدعاقىلعةينبماهنإفةشقانملاكلتعفديالباوجلااذهو:لوقأ

ةءاربلاحيبينأدحألسيلهنأيههريغومامالااذهاهبحرصةروهشم

فقداصهنأهللادنعكلاهوهفهسفننمةءاربلاحابأنمو؛هسفننم

دنعكعلوأافءادهشلاباوتأيملذاف»ىلاعتهلوقبمامالااهيلعلدتساو
ملنإبذكلابةفذقلاىلعمكحىلاعتهنإالئاق6نوبذاكلامههللا

نمحابأنمكلذكرمألاسفنيفنيقداصاوناكولوءادهشلاباوتي
نكلةريرسلايفاقحمناكنإوءهنماربيرهاظلايفةءاربلاهسفن
ةرشابمنيحةءاربلاهسفننمحابأامنإبئاتلااذه۳نأمامالل

ملعنمءءاقبانابباجيدقوءاقلطماهلبقاملبجهتبوتفةيصعملا

نمهلقنىلعةردقلاعمهنمةءاربلاىلعةءاربلابجومبهنماربيهنأ

هعمساموهرهجلانابنولئاقلاامأ«هسفننمةءاربللةحاباهنمةءاربلا

اهيلععلطأوةيصعملالمعنمىلعاوبجوادقفادعاصفكيلينم

رهجلاناكاملهنأههجووهتيصعمىلععلطأنمهتبوتغلبينأهريغ
ملضعبلاوةيصعملاىلعاعلطمريغلاضعبناكوريغلاهعمساموه

‹هتيصعمىلععلطيملنمدنعةبوتلاراهظاباجيالىنعمالناكعلطي

ینٹتسیمعنهتیصعمىلععلطانمدنعاهراهظاوهبجاولانانيعتف
وأيحاونلاعيمجيفقسفلاروهشميصاعلااذهناكاذإكلذنم

هيلعسيلهنإفهرابخاىلالصيالنمهتيصعمىلععلطادقناك
اهراهظارذعتلهقسفوهتيصعمترهشامكةبوتلاراهشاالإلوألايف
لاحلايفهيلعسيلكلذكوءهقسفهعمرهتشانممدرفلكىلع
هيلالصيلحمبهتيصعمىلععلطانمنكيملاذإهنألءيشيناثلا

ةعبرأباوتأيملناف)لاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيآلاتءاجدقو١٠مقرةيآرونلاةروس(١)
.رکذاماهباوصوادهش
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دوجولارذعتموهامبفيلكتلاوءهرابخارذعتدقفةباتكلابولوهربخ

.عونمموهوقاطيالامبفيلكت

ةفاضالاوةياورلاكلتىلاةراشالاويعدمحميأ(انيبننعهلوق)
.هيلافاضملافيرشتل

يفةلئامملالامجالرسفملازييمتلاىلعابصتنا(ارهجوارسهلوق)

.انه

نيبدقاذكهيأزييمتلااذهىلاةراشالا(انيبدقاذكههلوق)

ror



دسحلاواعمربكلاوبجعلاف)

(دقفتنااهتبوتايرلااذك

(نايصعلانمهناقحلاف

مضببجعلاوبنذلالثمبوتلاوهلوقىلععيرفت(بجعلافهلوق)
هللانماهنأرظنلاعطقعماهيلإنوكرلاوةمعنلاماظعتساوه:ةمجعملا
هيلعاليضفتهللانماهرودصىلارظنلاباهمظعتسااذإامألجوزع

:كلذبفهتمحربوهللالضفبلق»بجعباذهسيلفكلذلاهبرتسأو

نمسفنلايفلامكةفص(هببس)٩%نوعمجيامريخوهاوحرفيلف
ثيدحلاكلذيفاملةريبكوهوكلذوحنوأبسحوألامجوأملع
(بجعلا)(هنمربكأوهاممكيلعتيشخلاوبنذتملول»حيحصلا

يدبعلريخبنذلانأالول»لجوزعهللالاقينابرلاثيدحلايفو

يفو"%بنذلانيبونمّوملايدبعنيبتيلخامبجعلانمنمؤملا
ىتحبنذلانممصعلهلمعببجعينمّؤملانأالول:يمليدلاثيدح

۸٥مقرةياسنويةروس(۱)

نورفغتسيفنوبنذيموقبءاجلومكبهللابهذلاوبنذتملول)ظفلبةريرهيأنعملسممامالاهاورثيدحلا(۲)
.٠مشرفغيفهللا

ول)ظفليفو(محلرفغينوبنذيًاقلخهللاقلخلنوبنذتمكناالول)ظفلبهعفربويأبأنعاضياهاورو
نبانعيعاضقللو.(مهلاهرفغيبونذمهلموقبءاجلهللااهرفغيبوتذمکلنكتملمكنأ
سنأنعاضياهلوءةنجلامهلخديومهلرفغيفنوبنذيموبهللاءاجلاوبنذتملولاعوفرمرمع
امنإ:ينيردلالاقو.بجعلابجعلا:كلذنمدشأوهاممكيلعتيشخلاوبنذتملواهعفر

هتيوتفهملعبرورغمبجعملاوءةبوتلاهلىجرتفهبنذبفرتعميصاعلانألدشأبجعلاناك
.(اعنصنونسحيمهنأنوبسحيمهو):ىلاعتهلوقهيلاريشيوةديعب

هيلإىلاعتوهناحبسهللاانقفوينأوجرنوهيلعانثحبةرثكىلعثيدحلااذهىلعرثشعنمل(۲)
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راررشاویوروهلتيفباوهلوقادييتبأخل

هنأوهالومهيلعاهبلضفتامنإةمعنلاكلتنأملعينأ(هجالعو)
یناف‹لاحلايفريثأتلانمءيش|احمللسيلواهدجومالاهلحموه

ببسلاوهناکهنإ:لاقنافهلعفنموهسيلءيشببجعيناهل

كريغكيلعاهبلضفتىرخأةمعناهلاببسكلعجهلليقاهدوجول
.هنارفكالاهبمعنملاركشكيلعبجاولافىيشرمالانمكلسيلف

هعفدوقحلادروهةمجعملانوكسوفاكلارسكب:(ربكلاوهلوق)

فرصاس٠ىلاعتهلوقلرئابكلامظعأنموهومهؤاردزاوسانلاراقتحاو
باحخواوحتفتساو(قحلاريغبضرالايفنوربكتينيذلايتايانع

٩رابجربکتمبلقلکىلعهللاعبطيكلذك»٠١دينعرابجلك

يتدابعنعنوربکتسينيذلانا»”(نيربكتسملابحيالهنا»

ةريثكربكلامذيفتايالاونيرغاصيأ«نيرخادمنهجنولخديس
هللالوقيىتحربكتيلازيالدبعلانافربكلااوبنتجا١ثيدحلايفو

يذمرتلاهنسحثيدحينو«نيرابجلايفاذهيدبعاوبتکاىلاعت

نيرابجلايفبتكيىتحربكتيوعفترييأهسفنببهذيدبعلالازيال»

ءايربكلا(یلاعتهللالوقيينابرلاثيدحلايفو)مهباصأامهبیصيف

١٤۱مقرةيأفارعألاةروس(١)

١٠۱مقرةيأميهارباةروس(۲)
٢۰۳مقرةيآرفاغةروس)۳(

۲۳مقرةيالحنلاةروس(4)

٠1مقرةيارفاغةروس(٥)
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ربعو(رانلايفهتفذقامهنمادحاوينعزاننمفيرازاةمظعلاويئادر

يبناصتخمةمظعلاوءايربكلايأةيصوصخلانعانهرازالاوءادرلاب

هئادربمکنمدحاولاصتخيامكامهنمءيشيفينعزانينادحالسيل

رشحي»يذمرتلاويئاسنلاثيدحيفوعزانمامهيفهعزانيالفهرازاو
نملذلامهاشغيلاجرلاةروصيفرذلالاثمأةمايقلاموينوربكتملا
راينالارانمهولعتسلوبیمسيمنهجيفنجسىلانوقاسيناكملك
يبأوملسمثيدحيفو.«لابخلاةنيطرانلالهأةراصعنمنوقسي

ةبحلاقثمهبلقيفناکنمرانلالخديالهجامنباويذمرتلاودؤاد

نمةبحلاقثمهبلقيفدحاةنجلالخديالوناميانملدرخنم

رجينمىلارظنيالهللانأ»ملسمثيدحيفوربكنملدرخ
ليقربكنمةرذلاقثمهبلقيفناكنمةنجلالخديالارطبهرازإ

ليمجهللانا:لاقةنسحهلعنوانسحهبوثنوكينأبجيلجرلانأ

.«سانلاطمغوبحلارطبربكلالامجلابحي

ربكلاعاونأشحفأوهوىلاعتهللاىلع(امإ)هنال(عاونأربكلاو)
ایعداویلاعتنیدبعهلانوکينأافکنتساثیحدورمنونوعرفربکتک
منهجنولخدیسيتدابعنعنوربکتسينيذلانإ»:ىلاعتلاقةيبوبرلا

هلوسرىلع(امإو)ةيالاحيسملافکنتسينلنيرغاصيا«نیرخاد
نعكلذهللاىكحامكادانعوالهجاربكتهلدايقنالانمعنتميناب
.ممالانممهريغوةكمرافك

نعىِبأيفهيردزيوهريغرقتحيوهسفنمظعتسيدابعلاىلع(امإو)
نودناکناواذهوهتاواسمنمفنايوهيلععفتريوأهلدايقنالا
كلملابناقيليامنإةمظعلاوءايربكلانألاضياهمثاميظعهنأالإنيلوالا
هللةعزانمهيفهربكتففيعضلازجاعلادبعلانودنيتملايوقلارداقلا
ىلعسلجوكلمجاتذخأدبعكوهفهلالجبالاقيلتالةفصيف
مثنمويزخللهلاجعتسابرقاوتقمللهقاقحتسامظعاامفهريرس
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هكلهأءايربكلاوةمظعلاهعزاننمنأثيداحأيفرمامكىلاعتلاق
هتافصضعبيفعزانمعزانملافىلاعتهبةصاخلاهتافصنمامهناليا

ربتنمفىلاعتوكرابتهبالاقيليالهدابعىلعربكتلافاضيأوىلاعت

هلعزانمكلملاناملغصاوخلذتسانمذإهيلعىنجدقفمهيلع

نموهريرسىلعسولجلادارأنمحبقغلبيملناوهرمأضعبيف
نولداجتملاهنموربكتملانالقحلارماوأةفلاخمهيعونبربكلااذهمزال
نمهعمساملوبقنمهسفنیباتبصعتلاویوهلابنيدلالئاسميف

راهظاوهفييزتيفةغلابملاىلاهربكهوعديلبهليبسحضتاناوهريغ
اذهلاوعمستالاورفكنيذلالاقو١ىلاعتهلوقدحىلعوهفهلاطبا
ةزعلاهتذخاهللاقتاهلليقاذاو»©«نوبلغتمكلعلهيفاوغلاونارقلا
لجرلابىفكدوعسمنبالاقو©داهملاسئبلومنهجهبسحفمثالاب

لکايلجرليعلاقوكسفنبكيلعلوقينأهللاقتاهلليقاذاامثا
اهعفريملفهديتلشفميطتسأالاربكتم”لاقفكنيميبلكهلامشب

ىرتالاقلاخلاىلعربكتلاىلاوعديقلخلاىلعربكتلانذاف«دعب
هرج٩(هنمريخنأرهلوقبهدسحومداىلعربکتاملسیلبانأ

(هجالعو)ه.اادبؤماكالهكلهفهرمأةفلاخملهللاىلعربكتلاىلاكلذ
ىتمهنٍافهلاوحأةقيقحيفوهاهتنموهئدبميفرظنينأهعاوناعيمجب
دنعترسکناوهزجعهلنیبتوهتیهامفرعكلذيفهرظنقرغتساام

نمهرفكأامناسنالالتق»ىلاعتهلوقريشياذهىلاوهسفنكلذ
هربقأفهتامأمثهرسيليبسلامثهردقفهقلخةفطننمهقلخءيشيا

٢۲مقرةياتلصفةروس(١)

٢٠۲مقرةيأةرقبلاةروس(۲)
ثيدحلااذهىلعرثعنمل(۳)
هنمريخانألاقكترمأذإدجستالأكعنماملاق)ةيآلاو١٠مقرةيآفارعألاةروس(4)

٦۷ةيآصةروسو.(نيطنمهتقلخوراننمينتقلخ
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نمنيحناسنالاىلعىتأله»ىلاعتهلوقو هرشنأءاشاذامث

.تايالا اروكذماعيشنكيملرهدلا

لماعلاواهتبوتهبحاصولاحلاىلعبصتنااعيمجيأ(اعمهلوق)

.دقفتنأاعيمجاهتبوتامهدعباموربكلاوبجعلافىنعملاودقفتهيف

انلوقبجرخفقحالبريغلاةمعنلاوزينمتلاوه:(دسحلاوهلوق)
هيلعمعنملانوكيناككلذوقحبينمتلاناكاذإاموهقحالب

ينمتزاجهتعاضالحاملکوهلامةعاضااعرشلحيهنإافالثمايغاب

نكلاهلاوزنمتيملاذاامةمعنلاةلازاىنمتانلوقبوةرورضهلاوز

يفوةطبغوهامنإودسحبسيلاذهنافءاهلثمهلنوكينأىنمت
اهالعأبتارمدسحللو6دسحيقفانملاوطبغينمّؤملا›ثيدحلا

(اهيناثرويفعفندساحللنوكينأريغنمريغلاةمعنلاوزينمت

نونوکتفاورفکامكنکنواودو»یلاعت00هلقنم

رانلالكأتامكتانسحلالكأيدسحلا»كيملاقو©«ءاوس

رونةالصلاورانلاءاملايفطيامكةئيطخلاءيفطتةقدصلاوبطحلا

دسحلايمليدلاةياوريفوةياقوورتاسيا©«ةنجمايصلاونمّؤملا

۱۷٢۲مقرةيأسبعةروس(١)
١مقرةيارهدلاةروس(۲)
.يصقتلاوثحبلاةرثكىلعثيدحلااذهىلعرثعنمل)۳(
اکلممهانيتاوةمكحلاوباتكلامیهاربالاانیتادقف)ةيآلاةلمكتو٤٠مقرهياءاسنلاةروس(٤)

.(ًاميظع

٩۸مقرةيأءاسنلاةروس(5)
هللادبعنبانوراهانثدح٠٠۲٤دسحلايفباب٢۲دهزلاباتكيفةجامنباهاورثيدحلا(١)
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مکایاددواديبةياوريفلسعلاربصلادسفيامكناميالادسفي

يفو¢بطحلارانلالكأتامكتانسحلالكأيدسحلانإفدسحلاو
ةقلاحلايهءاضغلاودسحلامكلبقممالاءادمكيلابد»رخاثيدح

ةنجلانولخدتالهديبدمحمسفنيذلاورعشلاةقلاحالنيدلاةقلاح
متيباحتهومتلعفاذاءيشبمكفبناالفأاوباحتىتحاونمّؤتالواونمؤتىتح
الودسحوذينمسيليناربطلاثيدحيفو٠«مكنيبمالسلااوشفا

سيلبانأيمليدلاومكاحلاثيدحيفوهنماناالوةناهكالوةميمن
كرشلاهللادنعنالدعيامهنافدسحلاويغبلامداينبنماوغبا:لوقي
مهلوقامأرئابكلانمدسحلانأىلعةلاداهلكثيداحألاهذهف
مرحوهلالحلحاوهبماقفنارقلاهللاهاتالجرنيئڻايفدسحلا»

هللاةعاطبلمعوهمحروءءابرقاهبلصوفالامهللاهاتالجروهمارح
الاازوجتةطبغلاىلعدسحلاقالطاهيفف6هلثمنوكينأىنمت

ەرذوEهللالوسرناسنانع

مايصلاو؛نمؤملارونةالصلاورانلاءاملاءىفطيامكةئيطخلاءىفطتةقدصلاو۱ةدايزيفو

ثيدحدانساوةريرهيبأثيدحنمهننسيفدوادوبأاهاورىلوألاةلمجلا:دئاوزلايفو

.فيعضوهوءيسيعيبانبىسيعهيفكلامنبسن
شمعألانعةيواعموبأوعيکوانث۸٦ناميالايفباب٩ةمدقملايفةجامنباهاورثيدحلا(١)

هرکذوعهللالوسرلاق:لاقةريرهيبنعحلاصيبانع
ناذعتسالايفيذمرتلاو١بدألايفدوادوبأو۳٩ناميالايفملسممامالاهاورو

(يبلح)۱:١٦٠۱۱۷۳۹۱:۲١٤٤۷۷٤۹6٤١۱٥دنسملايفلبنحنبدمحاو١

لاقوةمكحلاوملعلايفطابتخألاباب١٠ملعلاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا(۲)

ىلعدلاخيبانبليعامساينئدح:لاقنايفسانثدح۷۳اودوستنألبقاوهقفت:رمع

:لاقدوعسمنبهللادبعتعمس:لاقمزاحيبانبسيقتعمس:لاقيرهزلاهانثدحامريغ

.هركذولَم يبللالاق
دنملايفلبنحنبدمحاو٠ةاكزلايففيئاسنلاو۲۹ةاقاسملايفملسممامالاهاورو
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ىنمتلقيملو«هلثمنوكينأىنمتدثيدحلارخايفهلوقىلاىرت

دوسحمدانبالك»مالسلاوةالصلاهيلعهلوقاماوهتمعنلوزتنأ

نايبهيفف«ديلابلمعيوأناسللابملكتيملامهدسحادساحرضيال

الهنافارارطضاهسفنيفناسنالاهدجياموهوهنعوفعملادسحلا

هيفنأدسحلا(تافا)نموةيرايتخالالاعفالابهققحيىتحهبذخاۇي

ةتامشوهيفكيلعةرضمالامبريغلاىلعمعنأاذاهللاءاضقلاطخست

مكبصتناومهوستةنسحمكسسمتنإ»ىلاعتلاقملسملاكيخأب
ايندوانيددساحلارضيهنأفرعتنا(هجالعو)٩«اهباوحرفيةئيس

طقدسحبةمعنلوزتالذإايندالوانيدالدوسحملارضيالو

هلاوزنوبحيرافكلانألنامياىتحدحأىلعةمعنهللقبتملالاو
اميسكتهجنممولظمهنالايندكدسحبعفتنمدوسحملالبهلهأنع

عاونأنمامهريغورتسلاكتهوةبيغلابجراخلاىلاكدسحتزربأنإ
ةمايقلامويهللاىقلتىتحاهببسبكتانسحهيلإيدهتايادههذهفىاذيالا

هتمالسلاندوايندلايفاهنمتمرحامكمعتلانمامورحماسلفم

.ه.اامهريیغوكنزحوكمغنم

هتدابعبلماعلاةداراوهورغصالاكرشلاىمسيو(ءايرلااذكهلوق)
ىتحهلامكوهتدابعىلعسانلاعالطادصقيناکیلاعتهللاهجوريغ

.ءانثواهاجوالامُمهنمهللصحي

ةئيهةذاذبورعشثعشتوحنوهجوةرفصولوحنراهظاب(امإ)

هنزحوةدابعلايفهداهتجاةدشلاماهيانفجضمغوتوصضفخو

.اهلهأوايندلانعهضارعاوهرهسو

.١۱۲مقرةيأنارمعلاةروس(١)
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يفءودهلاويشملايفسأرلاقارطاكنيحلاصلايزراهظاب(امإو)
بايثلانشخوفوصلاسبلوهجولاىلعدوجسلارثأءاقباوةكرحلا

ءاقلوننسلاظفحراهظاوريكذتلاوظعولاب(اما)وكلذريغوهريصقتو
.ةريثكلاقرطلانمكلذريغومولعلاناقتاوخياشملا

اهيفعشختلاراهظاواهنيسحتوةالصلاناكرأليوطتوحنب(اماو)
نيرئازلاوباحطصالاب(امإو)تادابعلانمامهريغوجحلاوموصلااذكو
هترايزلهيلايتاينأحلاصوأريمأوأملاعنمبلطينمكنيطلاخملاو
نيريٹکاخويشيقلهنارکذينمكوهبرباكالاكربتوهتعفرلاماهيا
ةداهشبمارحهعاونأعيمجبوهوهريغىلعكلذباعفرتومهباراختفا
نوعنميونوءاريمهنيذلا»ىلاعتلاقةمالاعامجاوةنسلاوباتكلا

يئارياليأ6ادحاهبرةدابعبكرشيالو(یلاعتلاقونوعاملا

لاقوهلامعأوهتادابعبدمحلاورجالابلطينميفتلزنمنموء؛هلمعب

مويهللالوقيءايرلارغصالاكرشلامكيلعفاخأامفوخأنإ»:ٍدّْيَع
يفنوؤارتمتنكنيذلاىلااوبهذامهلامعأبسانلاىزجاذاةمايقلا

نارخاثيدحيفو ؟...ءازجمهدنعنودجتلهاورظناايندلا

°”(ءايفخالاءايخسالاءايقتالاهللاىلاديبعلابحأو»كرشِءايرلاىندأ

نيذلاو:لاقثیحةعوبطملايفهفرحمةيألاتءاجدقو٦۷مقرةيآنوعاملاةروس)۱(

.(واولا)ةدایزب

١٠۱۱مقرةيافهكلاةروس(۲)
ينعيديزينعثيلانثسنويانث٥:٢۲٤دنسملايفلبنحنبدمحامامالاهاورثيدحلا(۳)

هرکذو:لاقعسهللالوسرنأديبلنبدومحمنعورمعنعيداهلانبا
نبرمعنعهيبنعملسأنبدیرعT۹۹۸۹نتفلاباتکيفهجامنباهاورثيدحلا)٤(

دجوفهلمهللالوسردجسمىلإأاامویجرخهنأسهنعهللايضر باطخلا

ءيشينيکيپلاق؟كيکيياملاقفيکيسىسيبنلاريقدنعًادعاقليجنبذاعم

=ءايرلا.ريسينإ:لوقيعسهللالوسرتعمسسلسهللالوسرنمهتعمس
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ةينافلاضارغالابئاوشنعاههيزنتومهتادابعرتسيفنوغلابملايأ

يتمأىلعفاحخأامفوعخأنإ»رخآثيدحيفوةئيندلاقالخالاو

انثوالوارمقالواسمشنودبعيلوقأتسليناامأهللابكارشالا
اذاهللانا»رخاثيدحيفو6ةيفخةوهشوهللاريغلالامعأنكلو
لکومهنيبيضقيلهرممهيلالزنييأدابعلاىلالزنيةمايقلامويناک

ليبسيفلتقلجرونارقلاعمجلجرهبيعدينملوفةيئاجةما
ىلعتلزناامكملعأملأءىراقللهللالوقيفلاملاريثكلجروهللا

تنک:لاق؟..تلمعامیفتلمعاذامف:لاقبراییلب:لاقيلوسر
لاقينأتدرألبتبذك:هلهللالوقيفراهنلاءاناوليللاءاناموقأ
ملأ:هلهللالوقيفلاملابحاصبىتؤيوكلذليقدقفءىراقنالف
برايىلب:لاق؟..دحأىلاجاتحتكعدأملىتحكيلععسوأ
لوقيفقدصتاومحرلالصاتنك:لاقكتيتأاميفتلمعامف:لاق
يذلابىتۇؤيوكلذليقدقفداوجنالفلاقينأتدرألب:هلهلل

داهجلابترمأ:لوقيف؟..تلتقاذاميف:هلهللالوقيفهللاليبسيفلتق

هلهللالوقيوتبذك:هلهللالوقيفتلتقىتحتلتاقفكليبسيف
ةريرهاباايكلذليقدقفعاجشيأءيرجنالفلاقيناتدرألب

(هجالعو)‹ةمايقلامويرانلامهبرعستهللقلخلوأةثالثلاكفو

هللادبعهدانسايف:دئاوزلايفو.هرکذوةبراحملابهللازرابدقفالوهللیداعنمناوكرش=

.فيعضوهوةعيهلنبا
دحاولادبعينثدحلاقبابحلانبديزاث٤:£دنسملايفدمحامامالاهاورثيدحلا(۱)

تعمنیشلاقیکیامهلليقفیکیهنآسونبدادشنعيسننبةدابعانربخأديزنب
.هرکذولوقیعهللالوسرتعمس.يناکيأفهترکذفهلوقیسهممهللالوسرنم
٧1ةدایزهیفو ةوهشهلضرعتفًامئاصمهدحأحبصيناةيفخلاةوهشلاوېىهلامعأبنوژارينکلور

.(هموصكرتيفهتاوهشنم

۸٤تدهز)۲(
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تاوفوةرضملانمهيفاملكلذلكيفهتبغرنعضرعينأوه
ةرخألايفةعيفرلاةلزنملاولاحلايفقيفوتلانامرحوبلقلاحالص

سوؤرىلعيدانيثيحرهاظلايزخلاوديدشلاتقملاوميظعلاباقعلاو
ذاتييحتساامأيئارمايرداغايرجافاي:يئارملللاقيوقئالخلا

تأزهتساودابعلابولقتبقارايندلاةايحلاضرعىلاعتهللاةعاطبتيرتشا

تنيزتوىلاعتهللاىلاضغبتلابدابعلاىلاتببحتوهتعاطوىلاعتهللارظنب

ملولوىلاعتهللانمدعبلابمهيلاتبرقتوىلاعتهللادنعنيشلابمهل
.ه.اهررضوهموشيفىفكلةدحاوةدابعطابحاالاءايرلايفنكي

الصأاهنادقفيهرئابكلاعبرألاهذهةبوتيأ(دقفتنااهتبوتهلوق)

لاقةيردصملاامىلعالمحنالامهاىلع(دقمفت)عفرواهدوجو

:ةصالخلايف

ىلعالمحنألمهامهضعبو)

(المعتقحتساثیحاهتخاام

يفعبرألارئابكلاهذهلثمويأ(نارفكلاىلعمزعلااذكهوهلوق)
همادعاهنمةبوتلافةيبلقلارئابكلانمهنالرفكلاىلعمزعلاةبوتلاةروص

تفرعدقوءناسللاىلعةبوتلاراهظااهيفطرتشيالفهنعسفنلاعدرو

ةمعنلارفكىلعمزعلافكرشرفكوةمعنرفكناعونرفكلانأرمامم
هنأبرجحنباحرصدقفكرشلاىلعمزعلاامأوحيحصلاىلعقسف
مالسالايفكاشوهوالإرشلاىلعامزاعنوکيالهنأههجووكرش
.كرشهجوألاعيمجوهلدناعموأهتيقحبلهاجوأ

نارفكلاىلعمزعلانأقحلافيأ(نايصعلانمهنأقحلافهلوق)

ثيدحباهنعوفعملاءايشألاتحتلخديملهنأو«نايصعلاةلمجنموه
هبملکتتملاماهسفنأهبتثدحامعيتمالزواجتىلاعتهللانإد

۳۳



لتاقلافامهيفيسبناملسملاىقتلااذاوثيدحل©هبلمعتوأ

لاقلوتقملالابامفلتاقلااذههللالوسراياولاقرانلايفلوتقملاو
ىلععامجاللوصرحلابللعف%هبحاصلتقىلعاصيرحناكهنإ

هيفدرينمو»ىلاعتهلوقلوهوحنودسحلاكبولقلالامعابةذخاّوملا

نا»ىلاعتهلوقلوةيصعملابداحلالاريسفتىلعةيالا«ملظبداحلاب

“ىيكبسللو٠«الوسمهنعناككعلوألكداوفلاورصبلاوعمسلا

ءةييعنبنايفسانث٤٢٤٠۲سانلاوهركملاقالطباب١٠قالطلايفةجامنباهاورثيدحلا(١)

هرکذودلعهللالوسرلاق:لاقةريرهيبانعىفوأنبةرارزنعةداتقنع«رعسمنع

ء٠١٠٠ناميايفملسممامألاهاورو‹١٠نامياو١٠قالطلاو١قتعلايفيراخبلامامالاهاورو

مامالاوء٢۲فقالطلايفيئاسنلاو^۸قالطلايفيذمرتلاو١٠قالطلايفدوادوبأو»٢

.(يبلح)۲:۳۹۸٥٤٤٤۷٤۸۱٤۹۱٤دنسملايفلبنحنبدمحا

۸۳٠۷امهفيسبناملسملاىقتلااذاباب١٠نتفلاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا(۲)

وبآينلبقتسافةنتفلايلايليحالسبتجرخ:لاقنسحلانعهمسيمللجرنعدامحانثدح

2هللالوسرلاق:لاق2لوسرلامعنباةرصنديرأ:تلق؟دیرتني:لاقفركب

؟..لوتقملالابامفلتاقلااذهف:ليقرانلالهأنمامهالكفامهفيسبناملسملاهجاوتاذا

«هبحاصلتقدارأهنإ:لاق

:لاقفهبيناڻدحينأديرأانأوديبعنبسنويوبويالكلذتركذفديزنبدامحلاق

انثدحءتاميلسانثدحقركبيبأنعسيقنبفنحألانعنسحلاثيدحلااذهىورامنإ

نعدايزنبیلعموماشهوسنويوبويأانثدحديزنبدامحانثدح:لمؤملاقواذهبدامح

دبعنبراكبهاورو؛بويأنعرمعمهاوروهعيبنلانعةركبيبأنعفنحألانعنسحلا

نعةركبيبآنعشارحنبيعبرنعهبعشانثدحردنغلاقو«ةركبيبأنعهيبأنعزيزعلا

.روصنمنعنايفسهعفريملوعيبللا
يفيئاسنلاو١٠نتفلايفدوادوبأو؛۳۳ةماسقلاو۲تايدو٢۲نامايفًاضياهاورو

ء٤:٤٠٠٤دنسملايفلبنحنبدمحاو١٠نتفلايفةجامنباو۷ةماسقلاوء٢۲ميرحتلا

.(يبلح)۸٥۳۷4۸

٢۲مقرةيأجحلاةروس(۳)
٢۳مقرةيأءارسالاةروس(٤)

=:نيدلايقتنسحلاوبأيجرزخلايراصنألايكبسلامامتنبيلعنبيفاكلادبعنبيلعوه(ه)
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يذلاهصناملاقفادجهيفنسحأمالكسفنلاثيدحليصفتيف

.بتارمسمخىلعةيصعملادصقنمسفنلايفعقي

رطاخلاوهواهيفهنايرجمثاهيفىقلياموهوسجاهلا:ىلوالا
مث؟الوألعفيلهددرتلانماهيفعقياموهوسفنلاثيدحمث
مزجلاودصقلاكلذةوقوهومزعلامث‹لعفلادصقحيجرتوهومهلا
ءيشوهامنإوهلعفنمسيلهنالاعامجاهبذخاويالسجاهلابهب
ارداقناكهدعبيذلارطاخلاو؛عنصالوهيلعهلةردقالهيلعدرو

ثيدحهدعبامووهنكلوهدورولوأسجاهلافرصبهعفدىلع
امعفتراسفنلاثيدحعفترااذاوحيحصلاثيدحلابناعوفرمسفنلا

تانسحلايفتناكولاضياثالثلابتارملاهذهو«ىلوألاقيرطبهلبق

كصقلامدعلفثلاثلاويناثلاامأورهاظفلوالاامأرجااهبهلبتكيمل
ةنسحبتكيةنسحلابمهلانأحيحصلاثيدحلانيبدقفمهلاامأو

ناءةنسحتبتكهللاهكرتنافرظتنيوةئيسبتكيالةئيسلابمهلاو
هدحولعفلاهيلعبتكيهنأهانعميفحصألاوءةدحاوةئيستبتكاهلعف

يفهلوقنأملعياذهنموعوفرممهلاناوةدحاوهلوقىنعموهو
لاقيىتحموهفمهلسيلهبلمعتوأهبملكتتملامسفنلاثيدح
مهلاناكاذاهنال«سفنلاثيدحاهيلعبتكيتلمعوأتملكتاهنإ

ذخاۇيهنأىلعنوققحملافمزعلاامأوءىلوأسفنلاثيدحفبتكيال

لوقبكسمتامبروعوفرملامهلانمهنا:لاقومهضعبفلاخوهب

بحاصيكبسلاجاتلادلاووهونيرظانلانيرسفملاظافحلادحأومرصعيفمالسالاخيش=
ماشلاىلامثةرهاقلاىلالقتناوه6۸۳ماعةيفونملالامعأنمكبسيفدلوتاقبطلا

هبتکنمه٢٥۷ماعاهيفيفوتفةرهاقلاىلاداعفلتعاوه۷۳۹ةنسماشلاءاضقيلوو

.سوردلاءاقلاةعنصيفسوفنلاءايحإوىاهقفلاتاقبطرصتخموءريسفتلايفميظعلاردلا
ھه٦٥۷ماعيفوتريثككلذريغو

١:۱۷۷ةرضاحملانسحو۱۲:۷كرابمططخو٦:١١٠٢۳۲ةيعفاشلاتاقبطعجار
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يوغللانألديدسريغاذهبكسمتلاو۳مزعءيشلابمهةغللالهُ

جاهنملاحرشيفركذنكلهمالكه.اقئاقدلاهذهىلعلزنتيال

ةذخاوملانالايلرهظينالقتحملافانهامفلاخيام

رحتهتمدخؤفلاقلبستوألقيملولمعتورعهلوققالطانم
مامضنالانكلاحابمهسفنيفيشملاناكناوةيصعمىلايشملا

هدارفنادنعمرحيالدصقلاويشملانمدحاولكفهيلإمارحلادصق

مومهملابابسأنموهامللمعمهلاعمناكنافاعمتجااذاامأ
يفهنباىشماذهىلعوهبةذخاُوملالمعتواقالطاىضتقافهب
مهلاوسفنلاثيدحبةذحخاّوملامدعنإ:هصناملاقفهعنموهعمج

نيئيشبذخاۇيلمعاذإىتحلمعلاوملكتلامدعطرشبلباقلطمسيل
هبقعتيملاذاالاهسفنثيدحواروفغمهمهنوكيالوهلمعوهمه

.ه.اثيدحلارهاظوهامكلمعلا

٦۳



ةبوتلاتقولوبق

هبنذنمبئاتدريملور
(هبرقنماندتوملایرییتح

دقبرغملانمسمشلاعلطتوأ)
(درودقاميفراتخملانعىا

ةبوتلالوبقتقولنايباذهخلا(هبنذنمبئاتدريملوهلوق)
سمشلاعلطتواتوملابرغرغيملامةلوبقمبئاتلاةبوتناملعا

تسيلو»ىلاعتهلوقلةبوتلالبقتملنيرمالادحأناكاذافاهبرغمنم
ينالاقتوملامهدحأرضحاذاىتحتائيسلانولمعينيذللةبوتلا

لاققرغلاهكردأاملف٠نوعرفةفصيفىلاعتهلوقلو6نالاتبت

نيملسملانماناوليئارساونبهبتنمايذلاالاهلاالهناتنما
هتبوتهللالبقيملف6نيدسفملانمتنكولبقتيصعدقونالا

ةظحلبةعاسلاكلتلبقناميالاكلذبىتأهناولوباذعلاةدهاشمدنع
برلاقتوملامهدحأءاجاذاىتح»ىلاعتهلوقلوالوبقمناكل
"«اهلئاقوهةملكاهناالكتکرتامیفاحلاصلمعأيلعلنوعجرا

مكدحايتاينالبقنممكانقزرامماوقفناو»ىلاعتهلوقلو

نمنكأوقدصافبيرقلجأىلاينترخاالولبرلوقيفتوملا
ملف»ىلاعتهلوقلو«اهلجأءاجاذااسفنهللارخينلونيحلاصلا

۱۸مقرةيأءاسنلاةروس(١)

۱٩س۹۰مقرةيآسنويةروس(۲)

٩٩مقرةينونمؤملاةروس(۳)
١٠ةيآ(نولمعتامبريبخهللاو)ةيآلاةلمكتو١٠مقرةيآنوقفانملاةروس(4)
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يبنلانعبويأوبأىوراملو6انسأباوأراملمهناميامهعفنينكي
ددرتتملاميأ«رغرغيملامدبعلاةبوتلبقيىلاعتهللانأدع

اناوغبهتوملبقولوءاطعنعوهقلحيف7 نسجلىنعوةقات

ملامةيوتلابابهيلعقلغأاليزعولاققهدسحجيفهحورماد

“اهبرغمنمسمشلاعلطتىتحةلوبقمةبوتلايعهلوقلورغرفي

كلذكلازيالاماعنيعبسةريسمبرغملاببابةبوتلليعهلوقلو
Aالص۱

ٍهيَعهلوقلو«اهبرغمنمسمشلاعولطكبرتايآضعبيتأيىتح
راهنلابهديطسبيوراهنلاءيسمبوتيلليللابهديطسبيىلاعتهللانأ

تايآلاهذهيفواهبرغمنمسمشلا21یتحليللايس9

٥۸مقرةيارفاغةروس(١)
؛ملسمنبديلولاانأبنأ٢٥٥٤ةبوتلاركذباب٠۳دهزلاباتكيفةجامنباهاورثيدحلا(۲)

يبنلانعورمعنبهللادبعنعريفننبريبجنع؛لوحكمنعهيبآنعءنابوثنبانع
هرکذو:لاق
يقشمدلالوحكمكلذكوءهنعنعدقو؛سلدموهو ملسمنبديلولاهدانسايف:دئاوزلايف
(يبلح)۲:۱۳۲۳١۱٠۳:٥٥٥لبتحنبدمحاو‹؛۹۸تاوعدلايفملسممامألاهاورو

رمعمانثقازرلادبعانث4:٠٤6٠٢۲دنسملايفلبنحنبدمخامامالاهاورثيدحلا(۳)

املاقفيدارملالاسعنبناوفصتيتالاقشيبحنبرزنعدوجنلايبانبمصاعنع
يذمرتلاهاورو.هركذولعهللالوسرتعمسينإفلاقملعلابلطاتئجتلقفكبءاج
٢۳٣۳ہwدابعلهللاةمحرنمركذامورافغتسالاوةبوتلالضفيفباب۹٩تارعدلاباتكيف

.حيحصنسحثيدحاذه:يذمرتلالاقهرکذوشیبحنبرزنعهدنسب
دامحانٹدح‹؛يبضلاةدبعنبدمحأانثدح٠۳٢٣۳تاوعالاباتکيفيذمرتلاهاورثيدحلا(٤)

كبءاجام:لاقفيدارملالاسعنبناوفصتینالاقشیبحنبرزنعمصاعنعدیزنبا
.هركذوملعلاءاغتباتلق

ترركتنإوبونذلانمةبوتلالوبقباب٥ةبوتلاباتكيفملسممامألاهاورثيدحلا(٥)
ةبعشانثدحرفعجنبدمحمانثدحىنثملانبدمحمانثدح(۹٠۲۷)٢۳ةيوتلاوبونذلانم

۳۸



لاصعتتسالاباذعةنياعمدنعوةرغرغلادنعناميالانأ:(امهدحأ)
موقالارايتخابالءاجلابناكامناهنالهيلععمجموهوعفنيال

مهيبنلةماركلاصتتسالاباذعةنياعمدنعمهناميامهعفنامناهنافسنوي

مهضعبهاكحو”يبرعلانباعامجالااذهفلاخومهلةيصوصخو

معزفيبرعلانباغلابوعفانىجلملاناميانااومعزفاضياةيفوصلانع

نوعرفنيبقرغلالاحاملهلصاحاملاقثيحديهشنمّؤمنوعرفنأ

هيلعناکاممهنطابهاطعاامىلاوىلاعتهللاىلااجلهعامطانيبو
ونبهبتنمايذلاالاهلاالهناتنما»لاقفراقتفالاوةلذلانم
بربانما:تنمااملةرحسلاتلاقامكلاكشالامعفرل ليئارسا

لاقمثلاكشالاةحازاوبايترالاعفرلنوراهوىسومبرنيملاعلا
لبقتنكامترهظأنالابتعلاناسلبهبطاخفنيملسملانمانأو

كيجننمويلافكعابتايفنيدسفملانمتنكولبقتيصعدقوهتملع

ةمالعةاجنلانوكتلياةياكفلخنملنوكتلهحورضبقلبقهرشبف

امباذعلاذإكلتناكاملثمةاجنلاهلتناكهتلقاملاقاذاهل

ءادتباناكف.باذعلانمهتاجنقلخلاتيرأدقوكرهاظبالاقلعتي
سايبالىتحكلذلکةصلاخةداهشهيفتوملاراصواباذعقرغلا

‹نورفاكلاموقلاالاهللاحورنمسايبالهنافیلاعتهللاةمحرنمدحأ

تلخ"دقيتلاهللاةنسىلاعتهلوقامميتاوخلابلامعالاو يف»تلخ

رخۇيملونوعرفضبقامناوسيلاةيؤردنعناميالاينعي«هدابع

.هرکذو:لاقعسيبنلانعیسومنعثدحيةديبعابأتعمس:لاقةرمنبورمعنع=
يبأنعهةديبعيبأنعهدنسب(يبلح)ع.4:۳۹6دنسملايفدمحامامالاهاورو
يرعشألاىسوم

.لوالاءزجلايفةيفاوةملكيفهلةمجرتلاتقبس(١)

۰٩مقرةيآسنويةروس(۲)

.(نورفاكلاكلانهرسخو)ةيآلاةلمكتو٥۸مقرةيآرفاغةروس(۳)

۳۹



«یوعدلانمهيلعناكامىلاعجريالكلهناميالاحيفهلجأيف

مهعماهلخديهناصنهيفامف رانلامهدرواف٠ىلاعتهلوقامأو

نوعرفاولخدالقيملو«نوعرفلااولخدا»ىلاعتهللالاقلب

رارطضايأوءرطضملاناميالبقيالناثيحنمعسوأهللاةمحرو
بيجينمأ»لوقيىلاعتهللاوقرغلالاحيفنوعرفرارطضانممظعأ
ةباجأالاهاعداذارطضمللنرقف«ءوسلافشكيوهاعداذارطضملا

همالكىهتناءاملايفقرغلانم|هباذعنکيملفهنعءوسلافشك

تلق؟..هدرهجوامفدودرموأررقممالکلااذهلهف:رجحنبالاق
تسيلةمصعلانافهلئاقةلالجدقتعنانكناواررقممالكلااذهسيل

نعتكسودشرتسملاينغيامبهيلعدرلايفلاطأمث.ءايبناللالا
باتكلاصوصنلاذههلوقةضراعملكرشمهناهمكحولئاقلااذهمكح

ليواتو«انسأباوأراملمهناميامهعفنينكيملف»ىلاعتهلوقاهنم
لودعواهاضتقمنعاهبناميالاالهللاوهعفانلانإهولاقاميةيالاهذه
عفانلانأىفخيالذإةيالاىنعملءاغلاوليلدريغنمرهاظلانع
بابسالاىلععفنلابترهناحبسهنكللجوزعهللاوهةقيقحلايف

«هتيؤرنيحهنعهافنوسأبلاةيؤرلبقناميالاىلععفنلابترتتبثاف
ةرخالالاكنهللاهذخاف»نوعرفقحيفىلاعتهلوقاهنمو

.ةرخالاوايندلالاكنيفهنإيفصنةيالاهذهف“«ىلوالاو

باتمثهيلاعجرمثبنذنمدحأباتاذإهنأ:(يناثلارمالاو)

.(دوروملادرولاسئيو)ةيآلاةلمكتو۹۸مقرةيآدوهةروس(۱)

٤٤مقرةيآرفاغةروس(۲)
١٩مقرةيألمنلاةروس(۳)

٥۸مقرةيآرفاغةروس(4)

٢۲مقرةياتاعزانلاةروس)°(

۳۷s

 



نايخلاقانهنموىصعاذاكرتيوباتاذاهنملبقياذكهوهنم

نوملسملاهركيامهنمنوكيونيملسملاةيالويفلجريفجرعأالا

هذهوعيطيوبيجيفىعديفعجريمثىضرلايطعيوبوتيفباتتسيف
:هنعهللايضرهديبعوبألاقولبقأاذإلبقيوربدااذاىعديهناهتلاح

.رساخلاوهناطيشلانوكيىتحةبوتاذهلثميف

تامالعوتوملابابسأىرينأىلايأ(توملاىريىتحهلوق)
.انفلارادنمجورخلا

.اهيفرغرغييتلالاحلانعةيانكوهوهنمبرقيأ(هبرقنماندهلوق)

ىتحلوخدمىلعافطععلطتبصنبلحميأ(برغملانمهلوق)
ةعاسلاتامالعنمكلذنألبورغلالحميأ(برغملانمهلوق)

نمتنمانكتملاهناميااسفنعفنيالكبرتايآضعبيتايموي»

ذئنيحاهناميااهعفنيكيملامناو«اريخاهناميايفتبسكوألبق
دهاشنمنيبقرفالفارارطضاوِءاجلالبارايتخاتنمانكتملاهنال
ناكنمنيبوفيلكتلارادنمهلقنروضحىلعةعطاقلاتايالاضعب
راتخملانعىتأدقهلوق)اهنمهللاانذاعارانلايفوأفقوملايف
.مالسلاوةالصلاهيلعهنعةيورملاثيداحالاكلتىلاةراشا(خلا

لهُنمثاحبخرۇمناورموبءالولابيومألانايحنبنيسحنبفلخنبنايحهلعل(۱)

هلاقيسنتمهنسحأوهيفملكتلابسانلاحصنفأسلدنألايفخيراتلاءاولبحاصناکءةبطرق

مجارتيفباتكوًاضيأسلدنالاخيراتيفنيبملاو«سلدتالاخيراتيف(سيتقملا)هبتک(نم

ه814ماعيفوتةباحصلا
۱۸۸سبتقملاةوذجو۱١ةيمالسالافراعملاةرئادو۱۸نايعألاتايفوعجار

(تبسكنإ):لاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيآلاهذهتءاجدقو١١٠مقرةيآماعنألاةروس(۲)

(تبسکوأ)نمًالدب

۳۷۱



ىلاعتهللاةئيشمبمهتبوتلبقتةاصعلالك

.لبقتادمعنمؤملالتاقف)
(للضملااذكهرهتبوت

اذإولضأنمتومدعبنم)
(اذنكفاقحنلطبلالا

يفوهلةبوتالنأليقور
(يفطصاسيلناناهبنيبالوق

نمغلينألضملاىلعنكل
(نتفنمرىعدامبهلضا

الاوةردقميفناكنار

(ىلوملاباتمبيرحوهف

خلابئاتدريملوهلوقىلععيرفتاذه(خلانمّؤملالتاقفهلوق)
سمشلاعلطتوأرغرغيىتحهتبوتدرتالبنذلانمبئاتلاناكاذإيأ

تحتلخاداريبکواناکاريغصامرجیتانمنأملعاف«برغملانم

هتيصعمبهريغلضاأنمةبوتوادمعنمّؤملالتاقهتبوتفمومعلااذه
امتحتةئالثلالوحخدلةلوبقمهللاهتبثااقحنلطبيلفلحنمةبوتو

مهتبوتلوبقيفءاهقفلافالتخانيبيلركذلابةئالثلاءالوهصخورم
ادلواهجوزبةقحلملاةبوتلوبقيفومهنماهلوبقيفاوفلتخامهناف
يفیوریثيدحليبنهلتقواايبنلتقنمةبوتلوبقيفوهريغنم
ةبوتامافاليصفتركذامضعبيفتدروثيداحأالوالامجاكلذ

عيمجلماعلاثيدحلاريغاهيفوريملفيبنهلتقوأايبنلتقنم
۳۷۲



حيحصهناكوءالؤهلةبوتلامدعبنولئاقلاهبلدتسادقو«تاروكذملا
ةبوتلابابسالقيفوتلامدعىلعهلمحتفهتحصريدقتىلعومهدنع
ربعواعرشهيلعبجوامكاهبىتأاذااهلوبقمدعىلعالابلاغ

هنيباعمجرئابكلاهذهنعريفنتلاورجزللركذامبقيفوتلامدعنع
يفءالؤهةبوتلوبقمدعنعرابخاهنالوقنوأةلدالاكلتنيبو
لوبقىلعةلدألانمدروامبدعباهلوبقبخسنمثالثممالسالالوأ

نمؤملالتاقةبوتلوبقىلعثيداحألانمدرواميولببئاتلكةبوت
امأثيدحلاكلذةحصانعمتبثتملفةلمجلابوكلذوحنوادمع
٠اهيفادلاخمنهجهؤازجفادمعتمانمۇملتقينمو»ىلاعتهلوق

لمجينأهللاىبأ»عهلوقامأوبتيملاذإامبديقمفةيآلا
اڻالثانموملتقنميفيلعىياهللاناكَمهلوقو6ةبوتنمؤملالتاقل
دارملانألمتحياهتحصريدقتىلعوةيعطقلاضراعتالداحارابخاف

ريفنتلاورجزلالصحيلاهلوبقمدعالابلاغةبوتللقيفوتلامدعاهنم
لتقنميفيورامكصوصخملتاقىلعلمحتوأنمّوملالتقنع
هعهلوقامأوفيسلانعاهبءىجتلاهناانظهللاالاهلااللئاق
ِءيشيفهللانمتسيلفمهنمسيلنمموقىلعتلخداةأرمااميا»
ةالصلاهيلعهلوقاماوبتتملاذاهانعمف«هتنجهللااهلخدينلو

۳٩مقرةيأءاسنلاةروس(١)

رخااهلإهللاعمنوعديالنيذلاوباب٢ريسفتلاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا(۲)

ديعسنعنامعنلانبةريغملانع.ةبعشرودنغانثدحراشبنبدمحمينئدح۳٢

تلزن:لاقفسابعنباىلاهيفتلخدفنمؤملالتقيفةفوكلالهأفلتخالاقريبجنيا
(هلةبوتال:لاق)ةياوريفوءيشاهخسنيملولزنامرخايف
اضيأسابعنبانعةبوتنمّوملتاقللهباب۲تايدلاباتكيفةجامنباهاورو
۹£ةماسقلاو۲ميرحتلاباتكيفملسممامالاهاورو

٤٤حاكنلايفيمرادلاو٢۲قالطلايفدوادوبأ(۳)

۳V۳



نمرزوواهرزوهيلعناكةئيسةنسمالسالايفنسنمو»مالسلاو

یرخاةياوريفو٩ءيشمهرازوأنمصقنينأريغنماهبلمع

ريعهعبتنملٹموهرزوهيلعناکهبنتسافارشنسنموةحيحص

يفلوقلااذكوبتيملاذإاضيأهانعمفاعيشمهرازوأنمصقتنم

قالخالكعلوأاليلقانمثهنامياوهللادهعبنورتشينيذلانإ:ىلاعتهلوق

مهيكزيالوةمايقلامويمهيلارظنيالوهللامهملكيالوةرخالايفمهل

(ادمعهلوق)ثيداحأنماهلاثمأيفلوقلااذكو«ميلأباذعمهلو

هتبوتلبقتالنأنمالضفهيلعمثاالهنافًاطخنمّؤملالتاقجرخأ
لوتقملالهأىلاةيدلاميلستاطخنمّوملالتاقىلعهللاضرفدقو

ناكناوةنمؤمةبقرريرحتوقاثيممهنيبواننيبوأنينمؤماوناكنإ
دجيملنمفريغالةنمؤمةبقرريرحتفنمؤموهوانلودعموقنم
هيلعىلاعتهللاهضرفامو«نيعباتتمنيرهشمايصفةنمّومةبقرريرحت
نمركذاملباجياهنالاطخلالتقبمثالاتوبثىلعلديالانه
ببسبباجيالاكلذناكامنإناكناوةبقرلاريرحتوةيدلاميلست

.هبحاصمثاباضرفبجوأببسلكسيلفهنمردص

وفعلاامافلوتقملاءايلوأىلاصلختينأطرشب(هتبوتلبقتهلوق)
ةرشعوحنلتقنافسفنلابسفنلاصاصقلاوأهنمةيدلالوبقوأهنع

انث٢۲۰ةئيسوأةنسحةنسنسنمباب١٠ةمدقملايفةجامنباهاورثيدحلا(١)

هللالوسرلاق:لاقهيبأنع«ريرجنبرذنملانعريمعنبكلملادبعانثءهناوعوبأ

هرکذو
دمحاوء١٤نارقلايفًاطوملابحاصاورو١٠تاراجتلايفو٤٤مايصلايفهاورو

ملعلايفملسممامالاهاورو(يبلح)۲:۳۸۰۳۹۷٥٠٥٠٠٥دنسملايفلبنحنبا

١٠ملعلايفيذمرتلاو١٠ةنسلاو٠٠ةالصلايفدوادوبأو٥١

۷۷مقرةيآنارمعلآةروس)۲(

۳Y



مايص“وأةنمّؤمةبقرريرحتبةرافكلاامأوهلاميفتايدوهفيقبامو
اذكهوهلوق)دمعلالتقباهتوبثيففلتخادقفدجيملاذانيرهش

يفادمعنمّؤملالتاقلثمويأ(لضأنمتومدعبنمللضملا
بيجملاتاممثاهيلاهباجافةلالضلهريغاعدنموهةبوتلالوبق

ملاذإامأهتبوتتلبقلضملااذهباتنإهنافةلالضلاكلتىلع
طرتشينكلادحاوالوقةلوبقمهتبوتفةلالضلاكلتىلعهلضأنمتمي

.اهيفلوخدلاىلايعدامكةلالضلاكرتىلاوعدينأهتبوتيف

اقحلطبيلفلحاذاكلذكويأ(اذكفاقحنلطبيلالأاذإوهلوق)
فلحيذلاقحلاناكءاوسهتبوتتلبقباتناهنافاعرشهللاهتبثأ

وأسمخلاتاولصلاضرفيملىلاعتهنافلحيناكهللهلاطباىلع

وأرمخلامرحيملوأحاكنلاللحيملوأنيميلاةرافكبجويمل
كلذوءيشهتمنالفلسيليللاملااذهنأىلعفلحيناكدابعلل

هناحبسهللهلاطباىلعفلحيذلاقحلاناكنافهنعفولحمللقحلا
هعوجرهنمهتبوتفليواتريغنمةمداصمهللالزنأامهدرلكرشموهف
دابعلانمدحالقحلاناكناوهلبقاملبجمالسالاومالسالاىلا

ناكناهيلاقحلاكلذدربهبحاصىلاصلختينأهنمهتبوتطرشف
اذههنيمينعرفكيناوءهنيعبقبيملناکناهلثمدربوهنيعبايقاب

الحتسمناكاذاامأهيلعفلحيذلالاملللحتسمريغناكاذإهلك

ناكامنالطببرارقالاوقحلاىلاعوجرلاىوسرثكألادنعءيشالف
.هيلع

هلوق)ثيداحألاكلتنمدرواميأ(مهلةبوتالنأليقوهلوق)
يصورخلايليلخلاسيمخنبدعاجخيشلاوه(ناهبنيبالوقيفو
(ىفطصاسيلناهلوق)ادجلوقلااذهفعضهنافهيلعهللاناوضر

ىلعكاردتسااذه(خلالضملاىلعنكلهلوق)راتخمريغهنأيأ
دارأمثةلالضىلااعدنمنأملعاخلاللضملااذكهوهلوقموهفم

۳۷o



ءاهيفلوخدلاىلااعدامكاهنمجورخلاىلاوعدينأهيلعاهنمةبوتلا

لالضاهنامهلنيبيناوهتلالضىلاهباجأنملكهتبوتغلبينأهيلعف
تاماذاامكرداقريغناکنافكلذىلعارداقناكاذِإهلكاذه
لصيالوءهيلالوصولاعيطتسيالدعابناكمبناكوأاهيلاوعدملا

.مهتقاطقوفدابعلافلكيملهللانألكلذنعهزجعلرذعيهنافهباتكهيلا

.هتلالضنايبمهيلإيهنينأيأ(هلضأنمغلبينأهلوق)

هتلالضبمهنتفنمويأ(نتفنموهلوق)هيلايأ(ىعدامبهلوق)
لخداوةردقلاىنعمبةردقملاوكلذىلعيأ(ةردقميفناكناهلوق)

لعجثيحةغلابمةردقماذناكنالوقينأناكماعميفامهيلع
هللاديري١ىلاعتهلوقىلاةراشاةغلابملاهذهيفورداقللافرظةردقلا

الواورسي»١يعهلوقلو6رسعلامكبديريالورسيلامكب
.«اورسعت

ةبوتبقيقحوهفةردقميفنكيملناويأ(يرحوهفالاوهلوق)
.هيلعهللا

١۸٠مقرةياةرقبلاةروس(١)
مهلوحنيييبنلاناكامباب١٠ملعلاباتكيفيراخبلامامالاهاورثيدحنمءزجاذه(۲)

دیعسنبیحیانثدح:لاقراشبنبدمحمانثدحس۹٦اورفنياليكملعلاوةظعوملاب

اورشبو)ةدايزهيفوهركذوعيبنلانعسنأنعحاينلاويأينئدح:لاقهبعشانثدح:لاق
(اورفنتالو
١٠بدألايفدوادوبأو٤داهجلايفملسممامالاهاورو٠بدألاو٠٠يزاغملايفهاورو
(يبلح)۲۸۳۳۱۳۱٢ء۱:۳۹دنسملايفلبنحنبدمحاو

٦۳۷



يناغلابابلا

(عبارلانكرلانمر
(بئاتلاتالاحيفر

لاحيفةعاطلالمعناكاذاام:امهيناثو؟..هيلعاذاملجوزعهللا
؟..ةيصعملاكلتنمباتاذإةعاطلاكلتباوثيطعيلههرارصا

۳V۷



ىضمهالوملاضرفكراتو)

(اضرفدقةبوتوةرافك
الليقوهلادباعمهيلع

(العجاذيفةبوتلاىوسءيش
ةالصلاوموصلالثمكاذور

(تامرحللمرحنممكحيف

اضرفبقلعتمهالوملهلوقوءاضرفيفلمعلاهغوسًادتبم(كراتوهلوق)

خلا(هيلعاضرفدقهلوقو)هيلعةفوطعمةبوتوناثًادتبم(ةرافكهلوق)
وهيذلالوالاإدتبمللربخهربخويناثلاًادتبملاويناثلادتبمللربخ

وأالحتسمهنايصعيفنوكينأامإهبرليصاعلانأ(ملعا).كرات

عوجرلایوسرٹکالادنعهيلعءيشالفالحتسمناکنافامرحم

هلعففهلعفلامرحمناكناوهيلعناكامنالطببةنونيدلاوقحلاىلا
موصلاکهللاقوقحنمءيشلاعيضمكلذهلعفيفنوكينأامافاكاهتنا
جرفباكتراوألتقوألامفالتاكتابعلاقوقحنموأةالصلاو

هذهنماعيشعيضمريغناکنافكلذنمائيشعيضمريغوأابصغ
اعيضمناكناوءنايصعنمةبوتلاىوسءيشهيلعسيلفقوقحلا

امكاهبابرأىلاصالخلاباهنمجورخلاهيلعفدابعلاقوقحنمائيش
ارضاحاضرفكرتاذاامكهللاقوقحنمءيشلاعيضمناکناويتايس

ءاضقلابهكاردتساوعييضتلاكلذنعةبوتلاهيلعبجتهنافهتقوتافف

نيرهشمايصواانيکسمنيتسماعطإواةبقرريرحتيهوةرافكلابهرتسو

املفءاضقلابوجوامأورماممرهاظفةبوتلابوجوامف«نييلاتتم
بوجوامأوءالفنواضرفتئاوفلاءاضقبرمايناكهنأ2هنعدرو
لجرِءاج:لاقهناةريرهيبانعدرواملفمايصلاعييضتيفةرافكلا

:لاقفناضمريفترطفاهللالوسراي:لاقفةرميعهللالوسرىلا

۳Y۸



هيلعسقو«انيکسمنيتسمعطاوانيعباتتمنيرهشمصوأةبقرقتعا
اهعييضتيفاوبجوأفتقومضرفامهنمالكناعماجبةالصلاعييضت
ةبوتلاىوسهيلعءيشالنورخالاقوهعييضتيفتبجوامكةرافكلا
بئانلا»دعهلوقبكلذىلعاولدتساوءادالابهيلعيتأياملابقتساو
بنذلاكلذنمةبوتلاطرشنموانلق6هلبنذالنمكبنذلانم
بجمالسالا»ٍدَْيَعلاقاولاقركذامبهنعةرافكلاو.تافامءاضق
امفلخيرخاامكحهلنافنيكرشملايفكلذانلق هلبقامل

وهمكحلااذههيفروكذملاضرفلااذهوخلا(لثمكاذوهلوق)انه

ليثمتلابةالصلاوموصلاصخامناوةدئازفاكلافةالصلاوموصلالثم

الءاضقتقولاكلذدعبهلعفادودحماتقوامهنمدحاولكلنال

ناضمرنمامویرطفأنمةرافكيفءاجامباب١٠مايصلاباتكيفةجامنباهاورثيدحلا(١)

لاقةريرهيبأنعنمحرلادبعنبديمحنع«يرهزلانعةنيعنبنايفسانثل١
؟..ككلهأامو:لاقتكله:لاقفلجردعيبنلاىتأ
بدالاباتكيفيراخبلاهاوروهركذوهيميبنلالاقناضمريفيتأرماىلعتعقو:لاق

يفيمرادلاو٠٠قالطلايفيذمرتلاو۱۷٠قالطلاو۳۷موصلايفدوادوبأو۸٥

.(يبلح)۲:۰۸٢٤٤٦۲۸۱دنسملايفلبنحنبدمحاوء۳۳ء۱۹موصلا

هللادبعنبدمحمانث٢٥٥٥ةبوتلاركذباب۳۰دهزلاباتكيفةجامنباهاورثيدحلا(۲)

:لاقهيبأنعهللادبعنبةديبعيبأنعميركلادبعنعرمعمانثدلاخنببهوانثشاقرلا

هرکذولعهللالوسرلاق
برضمث.تاقثهلاجروحيحصهدانسا:لاقودئاوزلابحاصهركذثيدحلا:يدنسلالاق

:لاقامىلع

يقهيبلاوريبكلايفيناربطلاوةجامنياهاور.ةنسحلادصاقملايفوءلاحلاىلعلاحلایقبأو

لبتاقثهلاجروءهعفرهيبآنعدوعسمنبهللادبعنبهللاديبعيبأقيرطنمبعشلايف

.هيبأنمعمسيملهنابدحاوريغمزج:ةديبعوبأفالاوهدهاوشلنيعبانخيشةنسح

قاحسايبنع٤:۱۹۸دنسملايفلبنحنبدمحامامالاهاورليوطثيدحنمءزجاذه(۳)

بيبحيبانعيفقثلاسوايبانببيبحىلومدشارنعبيبحيبانبديزيينڻدح:لاق
.هرکذوهيفنمصاعلانبورمعينثدحلاقسوانبا

۳۷۹



اذهتحتلخدتالفلجوزعهللاقحتناكناوةاكزلاامأِءادأ
امواهمرغهيلعبجواهعيضنمفتقومريغاهءادانالفالخلا
لومحمففالخلااذهيفةالصلاوموصلالثماهنأنمرثألايفليق

اهمرغيامدجيالرسعموهوباتمثرسوموهواهعيضاذإامىلع
رخالوقىلعوةبوتلاىوسهيلعءيشاللوقلااذهىلعهنافهب
.قالطالاكلذلمحيفيلرهظاماذهقوقحلارئاسكاهبةيصولاهمزلت

.ررحيلف

مكحيفتباثمكحلااذهيأ(تامرحللمرحنممكحيفهلوق)
ءاضقهيلعسيلفلحتسملااماتامرحملانمهلعفامةمرحدقتعانم
هنأهنعهللايضرسابعنبانعيوردقوروهمجلادنعةرافكالو
.ةفينحوبالاقهبودترملاىلعءاضقلابجوأ

۳۸



(ةعاطلالعفاذإةيصعملاىلعرصملامكح)

لهةعاطلاىتادقرصميفوز

(لحنارففلااذإاهباوثهل
ىصعناىلوأليصفتلاوأالوأ)

(اصحصحمىتاكرشامريغنم
ةيصعملاىلعرصملايففلتخاخلا(ةعاطلاىتأدقرصميفوهلوق)

مثكلذوحنوموصلاوةاكزلاوةالصلاكتاعاطلانمائيشلعفاذإ
ةثالثهيفف؟ةعاطلاكلتباوثىطعيلههبرىلاباناوهبنذنمبات

.بهاذم

هللايضربوبحمنبدمحمهللادبعيبالوهو:(لوألابهذملا)

امهمالکرهاظوباوثهلیطعیهناناهبنيبانباراتخاوامهنعىیلاعت

.رارصالايفقفانملاوكرشملانيبليصفتلامدع

رصملااذهناكاذاهنأيلمازلاهراتخاوريشبل:(يناثلابهذملا)

باوثلاهلفكرشمريغناكناوهلباوثالفاكرشمةعاطللهلعفنيح

.ةبوتلادعب

ناکاهباوثيطعيالهنايراوحلانبلضفلل:(ثلاثلابهذملا)

هللالبقتيامنإ»ىلاعتهلوقبالدتسماقفانموأاكرشماهاياهلعفنيح

ليصفتاهيفيدنعوليصفتوناقالطاةلأسملايفف0نيقتملانم

.۲۷مقرةيأةدئاملاةروس(١)

۳۸ا



يتلاةعاطلاكلتتناكاذااموهوىلاعتهللاءاشناقحلاوهرخآ

وحنوجحلاومايصلاوةالصلاكمالسألااهتحصيفاطورشمرصملااهلعف
؛كرشموهواهلعفاذإةبوتلادعباهيلعباثيالفتادابعلانمكلذ

مالساكلانهامومالسالابةطورشمةحصلاوةحصلاةرمثباوثلانال
اهنألكرشمريغرصموهاهلعفنإاهيلعباثيوباوثالوةحصالف
امنإ»ىلاعتهلوقامأاهيلعباولبترتحصيفةحيحصذئنيحنوكت

لوبقبلوقنالانألهانررقامضراعيالف0«نيقتملانمهللالبقتي

نإوهتبوتدعبهنمهلوبقبلوقنامنإوهرارصالاحرصملانملمعلا
عفروركنملاعفركمالسالااهتحصيفطورشمريغةعاطلاكلتتناك
ةلصويناعلاكفومولظملاةرصنوفوهلملاةثاغاوفيعضلاعفنوملظلا
نملكةبوتلادعباهيلعباثيهنإفكلذوحنو«فيضلاءارقاومحرلا
هتائيسهللالدبيكعلواف»ىلاعتهلوقلاکرشمناکناواهلعف

نمو€هلبنذالنمكبنذلانمبئاتلا»هعهلوقلوتانسح

امىلعملسا»عهلوقلوهلئامنماذكفكباوثىطعيهلبنذال
۱(هلمعطبحةعاسكرشأنم»1هلوقامأ٢ريخنمتفلسا

.۲۷مقرةيأةدئاملاةروس(١)

(كعلوأ):لاقثيحةعوبطملايفةفرحمةيألاهذهتءاجدقو٠۷مقرةيأناقرفلاةروس(۲)

(كعلوأف)نمكالدب
.ءزجلااذهيفثيدحلااذهجيرختقبس(۳)

١١٤۱ملسأمثدكرشلايفقدصتنمباب٢۲ةاكزلاباتکيفيراخبلامامالاهاورثيدحلا(4٤)

نبميکحنعةورعنعيرهزلانعرمعمانثدحماشهانثدحدمحمنبهللادبعانثدح
ةيلهاجلايفاهبثنحتأتنكءايشأتيأرأهللالوسرايتلق:لاقهنعهللايضرسمازح

هرکذوهلعيبلالاقف؟..رجأنماهيفلهفمحرةلصنموةقاتعوأةقدصنم
‹١۱۹١۹٠نامیايفملسممامالاهاوروء١٠قتعلاو٠٠.عويبلاو١بدألايفهاورو
(يبلح)0۲£:۳دنسملايفدمحأمامالاو٦۱۹۹

.يصقتلاوثحبلاةرثكىلعثيدحلااذهىلعرثعنمل(٥)

۳A۷



اذاهلكاذهبولطملاىلعليلدهيفسيلفلمعلاهلددجباتناف
كرشأمثرارصالالبقاهلعفاذاامأ«باتمثرارصالالاحةعاطلالعف
طابحالانأللمعلاكلذباوثهيلادريهنافملسأوأباتمثقسفوأ
مكنمدترينمو»ىلاعتهلوقلرارصالاىلعتوملاباندنعطورشم

ةرخالاوايندلايفمهلامعأتطبحكعلوافرفاكوهوتميفهنيدنع
لمحيدييقتلااذهىلعو6نودلاخاهيفمهرانلاباحصأكعلوأو
اوناکاممهنعطبحلاوكرشاولو»یلاعتهلوقيفقالطأالا

دقفناميالابرفکينمو»ىلاعتهلوقىفيذلاقالطالاو٩نولمعي

اونمانيذلااهيأاي»ىلاعتهلوقيفيذلاقالطالاو هلمعطبح

رهجكلوقلابهلاورهجتلويبنلاتوصقوفمكتاوصأو9
قالطالاو«نورعشتالمتنأومكلامعأطبحتناضعبلمكضعب

قلخلابويعبلاغتشالالامعألاطبحتءايشأةتسكعهلوقيفيذلا

يهتنيالملاظوءرمألالوطوءايحلاةلقوايندلابحوبلقلاةوسقو
رئابكلابلمعلاطابحاىلعليلدهلبقيتلاةيالايفوثيدحلااذهيفو

نماهيفاملفةيالاامأوكلذيفحيرصفثيدحلاامأكرشلاريغلا

هعمرهجلاىلعوكعهتوصىلعتوصلاعفرىلعطابحالابيترت
.كرشباتسيلنيتلصخلانيتاهنأكشالو«ضعبلانضعبرهجكلوقلاب

قاسفلابيذعتبعطقلاةلأسمىلعةينبمطابحالاةلاسمنأ(ملعا)

اذِإقسفلاقلطمبلامعالاحلاصطابحاىلاةلزتعملاوانباحصأبهذف

لامعالانأىلاقاسفلاديعوبعطقلامدعبنولئاقلابهذو«هنمبتيمل
نماهلصاکيهوقسفلاعاونأنمهریغءيشبالكرشلابطبحتامنا

۲۱۷مقرةيأةرقبلاةروس(١)

۸۸مقرةيأماعنالاةروس(۲)

.٥مقرةيأةدئاملاةروس(۳)

۲مقرةيأتارجحلاةروس(4)

TAY



همحرنامعنلانبرباجلاقهصناممرثألايفدروامفةينيدلالئاسملا
تائيسلاوتانسحلالمعييذلايفراحصلهأنمنوملسملافلتخا:هللا

هتانسحيفرظنيمثتوميىتحهيلعیصحتاهنإمهنمنولئاقلاقف
لمعمثةنسحلمعاذإ:نورخالاقوهبيزجرثكأامهيأهتائيسو
لئامسىلاراحصنمانجرخف:رباجلاقةنسحلاةئيسلاتحمةئيس

اذهنعاوفك:لاقفكلذنعهللاهمحرناليغنبمشاهتلأسف
ةقرفلاعقتهلثمواذهدنعومهبجنملفانيلااوبتكوراحصباذهعقودقف
نأهيفباوجلاف؟...دودرمماررقمفالخلااذهله.قيفوتلاهللابو
ةنسحلاوحمتةئيسلانابلئاقلاناوفالخللالحمسيلماقملااذه
ةئيسلانوكتنأامهدحأنیطرشبنکلبيصملاوهاهدعبتءاجاذا

اهيلعتومينا:امهيناثورئابكلابانتجابةروفغمرئاغصلانألةريبك
نعمشاهتوکسبكيهانوهتنسحباوثهيلادراهنمباتاذاهنال

نماهنأىلعاهيبنتةقرفلاعقتهلثمواذهدنعوهلوقبواهيلعباوجلا
.نيدلالئاسم

توكسلاامشاهعسوامنيدلالئاسمنمةلاسملاتناكول(ليقناف)
ملنافهملعرهظينأملاعلاىلعفعدبلاترهظاذا:ثيدحلاهنع

.هللاةنعلهيلعفلعفي

مازلا:امهدحأنائيشثيدحلانمدارملانأمشاهمهف:(تلق)
ةجحلانأملعفةعدبلاةكلهنمنملذاقنا:امهيناثوةجحلاعدتبملا

راركتمزليالوهمصخناسلىلعملعلاروهظبعدتبملااذهتمزلدق
ةعدبلاكلتنمنيملسملاذاقنايفةحلصملانأىأروملعلاراهظا
مالكلالاطولاهنإفالصأةلأسملاكلتيفضوخلانعتوكسلايه
امىتموراصمالااهررضمعيفةنتفلاتراطتساوقرخلاعستالاهيف

هللفاهررضاهبحاصدعتيملواهرانتدمخاهيفضوخلانعفك

.همهفبقثاوهملعرزغااممشاهرد

۳۸A



رصميفوهلوقدنعفوذحملاإدتبمللربخخلا(اهباوثهللههلوق)

رابخالازاجانمبهذمىلعءانبخلارصميفلوقلاوريدقتلاذإ
يأبجويإ(لحنارفغلااذاهلوق)ةيئاشنالاةلمجلابٍإدتبملانع
باوثالفهلرفغيملاذاامأنارفغلاهلبجواذااهباوثىطعيله

وأهلوق)هلسيلوأيأ(الوأهلوق)؟..هلعفامبهلمعطبحدقهل

نميآ(كرشامريغنمىصعناهلوق)قحأيأ(ىلواليصفتلا
(اصحصحمىتأهلوق)روكذملاليصفتللريسفتةلمجلاوةدئازامفكرشريغ

۳۸o



ثلافلابابلا

(عبارلانكرلانمر
(لحتسملاومرحملاةبوتيفر

لحتسملانمدحاولكةبوتةيفيك:امهدحأنيرمأنعهيفثحبيو

.اليصفتوالامجامرحملاو

يفهمرحاملكهتنملابةقلعتملاتانامضلاوتاعبتلايف:امهيناثو

.هلعفامللحتسملابوهنيد

هنيديفةمرحملاءايشألايتأينموهكهتنملامرحملانأ(ملعا)
ةمرحملاءايشالاىتاييذلاوهلحتسملاو‹لالحتساباهلداقتعاريغىلع

ةهبشبكلذىلعاكسمتملالحاهناهنماداقتعاىلاعتهللانيديف

اهنأدقتعموةهبشلاكلتبمزاجوهفءعامجاوأةنسوأباتكنم
ملاذاامأانيدكلذيفهفلاخنمةئطختاهبمزتليوعطاقلاليلدلا

مرحملاكلذلحدقتعاناو«لحتسملابوهسيلفةباثملاهذهبنكي
.هيلعوهيذلانيدلادعاوقبلهاجاذهامنإوللحملاكلذميرحتوأ

٦۳۸



مرحينمةبوتلمجمو)
(مزلياذهسکعلحتسملاو

هباکتراهللامرحابنذيتأاينميأ(مرحينمةبوتلمجموهلوق)
ةيزجمالمجمهنمهتبوتنافمارحبنذلاكلذنادقتعيهجوىلع

عيمجنمهللاىلابئاتانأ:لاقاذِإلبابنذابنذليصفتلاببلاطيالف

يذلابنذلللحتسملامزليويأ(مزلياذهسكعلحتسملاوهلوق)
نيدياهلكبونذةدعهلناکاذايأاليصفتهنمبوتينأهبكترا

ابنذابنذاهنعبوتينأالااهنمةبوتلايفهيزجيالهنافاهلالحتساب
لخديمليبونذعيمجنمبئاتانآلاقاذافءةبوتوانيداهدقتعيهنال

نيبوهنيباميفاذهوهدنعابنذكلذسيلذاظفللااذهتحتهلحتساام

هتلالضوهيلعناكاماطخبفرتعااذافهللانيبوهنيباميفامأسانلا
ِءيشىلادوعيالنُأمزعوهلهباکتراوكلذلهلالحتساىلعمدنف

هیزجتليقوكلذهيزجيهنافهبنذلمجملهبرنمنارفغلابلطوهتم
كلذنععجارهنافرعناهنملبقيوسانلادنعىتحالمجمةبوتلا

قحيفءبوبحمنبدمحممامالاهبىتفالوقوهوهلحتسييذلا
المجمنيملسملادنعاهنمباتفِءايشألحتسادقوتابعنبدمحم
رختناورحتمدقتنامجنرحملالمجملاكيقبفليصفتلاهنماوبلطف
رثألايفوهلامجاهنماولبقولوقلاكلذبذعنيحمامالاكلذىتفافرقع
ِءيشبتنداملکنمهللارفغتسالاقفبوتينمعهتلأسوهصنام

دقناكاذإكلذهيزجيأقحلاهيفتفلاخامعيمجنمولطابلانم
هیزجي:لاق؟..ايلویداعوااودعیلوتوالطابلانمِءيشبناد

هیزجياللاقنملاقوفذقوأًاطخةهجنمهنيدتناكاذإكلذ

هيزجيالكلذفلالضلاوعدبلانمءيشبهنيدتناکنواذهيف

۳AY



نمباتدقوهيسننوكينأالااهنيعبكلتهتلالضنمبوتيىتح
رثالااذهيفف.ه.اهللانيبوهنيباميفهيزجيكلذنافكلذعيمج
ةدقتعملاةلاضلاقرفلاىدحإنملحتسملاناكاذإامنيبليصفت
لهانمهلصأناکاذاامنيبوةقرازالاكهللاهمرحاملالحتسال
یزتجافهمعزيفليلدبمارحهللانيديفايشلحتسافةماقتسالا
لحتسملاامأونورخازتجيملوضعبرخالااذهقحيفلامجالاب
.ادحاوالوقلامجابءازتجالامدعالإهيفكحيملفلوالا

.ةيفاوةملكيفمهلةمجرتلاقبس(١)
.ةيضابالا.ةقرفمه(۲)

۳A۸



)يصاعملاباکترامکح(

ميرحتلاىلعائيشىتأنمور

(ميرغتالببوفلاهزجيمل
لالحتسابهاتأنكينإو)

(لاوقألالدعايفهسكکعب

(بلسنملەدرسينأهيلع

(لحتسادقهنأحصيىتح

ذخأكدابعلاقوقحاهيفيتلاءايشألانم(ائيشىتآنموهلوق)

لحيالامبسفنيفريثأتوأابصغمرحمجرفباكتراوريغلالام
وهوهیتاينأامإوهتمرحلدقتعموهولعافلاهیتاينأامافكلذوحنو

هبحاصلهمرغينأةبوتلاعمهيلعفهتمرحدقتعيوهوهاتأنافهلحلدقتعم

ناكاذاامأكلذىلعارداقناكناكلذنودبةبوتلاهيزجتالو

صلختيامهيلعرذعتوأءهبحاصدوجوهيلعرذعتاذإامكرداقريغ

هرضحنافهيلعةردقلادنعصالخلادقتعينأذعنيحهيلعبجيهنافهب

ءيشالوةيصولاهيلعتبجوصالخلاىلااليبسدجيملوتوملا

ءاشنإهمكحيتايسفهلحدقتعيوهوهاتأناکناوكلذقوفهيلع

.ابيرقهللا

الببوتلاهزجيملهلوق)ىتألعافنملاح(ميرحتلاىلعهلوق)

هتمهلحيملنافهنمهلحيفقحلاهلنمهنعوفعينأالايأ(ميرغت
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همرغينأهللانيبوهنيباميفهمزليوءامكاحتناهميرغتبهيلعمكح

.دابعلاقوقحنمصلختلاهتبوتطرشنال

كلذيتآلايتاينايا(هسكعبلالحتسابهاتأنكيناوهلوق)
سكعبهمكحفهنايتاللحتسمهنالاحلاودابعللقحهيفيذلاءيشلا

همرغنودءيشلاكلذنمةبوتلاهيزجتفيأهتمرحدقتعيوهوهاتأنم
نيكرشملايفرهاظمكحلااذهوهفلتأدقناكوأهدييفامئاقناكءاوس

٠«فلسدقاممهلرفغياوهتنينإاورفكنيذلللق»ىلاعتهلوقل

ءاهملعفعضواهلهأةلاهجلةيلهاجةيلهاجللليقامنإيعهلوقلو
يضرناملسثيدحلوهلوهفهدييفوهوِءيشىلعملسأانمف

هايفنيدىلعوهوبتکتسبناهعهللوسرهرمأنيسهنع
بتكتسافبتكتسينأمالسلاوةالصلاهيلعهرمأفدوهيللنوكرشملا

لهُاىلعاهلخددقواهعابروةكمروديفٍكْْيَعهللالوسرمكحلو
وابسکنممهيديآيفامعيمجمهلغوسفمهليهفةونعةكم
نوكرشملااهيلعفلاخفروداهيفنيرجاهملانيملسمللناكوبصغ
دحاىلعدريملومهليعهللالوسراهانهفاهوبصتغاومهدعبنم
بصتغادقونيكرشملايديانماهعزتناالوهرادنيرجاهملانم

دبعينبرودوهدلوموعهللالوسررودبلاطيبانبليقع
هرادىلااهدرفرهللالوسرجوزةجيدخرادتراصوبلطملا

.٢۳مقرةيألافنالاةروس(١)

اهمايأبشيرقملعأديزيوبأهتينكويشرقلايمشاهلا(بلاطيبأ)فانمدبعنبليقعوه(١)
«رفعجهو«يلعدوخوهو؛باوجلاديدش.ناسللاحيصفيباحصاهباسنأواهبلاثمواهرثامو

سانلامكاحتيرفنةعبرأشیرقيفاکو.ةيلهاجلايفهمسازربامهنمنساناکوامهيبأل

ىلعليقعيقبومهجوبأو«بطيوحوءةمرخموءةمجرتلابحاصليقع:تارفانملايفمهيلا
نوملسملاهرسأومهعماهدهشفًاهركلاتقللشيرقهتجرخأفردبةعقوتناكنأىلاكرشلا
ةنسةنيدملاىلارجاهوةيبيدحلادعبملسأمثةكمىلاعجرفبلطملادبعنبسابعلاهادفف

۳۹۰



اهيلعیعدتسافشحجنبدمحايبارادنايفسوباضيأبصتغاو

وبأاهبصتغايرادهللالوسرايلاقفهدعيملفدهللالوسر

هنعضرعافهنيميىلعنمهاتفعهللالوسرهنعضرعافنايفس
دمحأيأ:لاقوهکرتویضممثهنعضرعافهلامشلبقنمهاتف

:نايفسيبابضرعيشحجنب

اهتعبكمعنباراد

همارغلاكنعاهبيفتت

ابهذا!ےھببهذا

همامحلاقوطاهتقوط

رانيدفلاةئامبةكمرودءالغيفكلذدعبرادلاكلتتعاتباو

ةماسألاقوتعنلااذهىلعرکروديفنامثعنبنابااهارتشا
هعهللالوسرلحرناكويعهللالحتفلاموييفاديزنبا

يفوتونينحمويتبثوفئاطلاالوةكمحتفيفربخبهلعمسيملوةتومةوزغدهشوه۸=
ھه۰ماع

٤:٢۲دعسنباتاقبطو۳۰٠٦٠تةباصالاعجار

نامثعةفيلخلانباوهوةيوبنلاةريسلايفبتكنملوأءيشرقلايومألانامثعنبناباوه(١)
ءافلخدنعمدقتوةشئاععملمجلاةعقويفكراشه١٠٠ماعاهبهتافووةنيدملابهدلوم

ءاهقفنموءتاقثلاثيداحألاةاورنمناكو۸۳ىلا٢۷ةنسةنيدملاةرامايلوفةيمأينب
ناميلسىلااهملسويزاغملاوةيوبنلاةريسلارابخأنمنمعمسامنودوءىوتفلالهأةنيدملا

يناغألابحاصدروةباعدهيفتناكونامیلساهفلتأاف۸۲هنسهجحيفكلملادبعنبا

.اهنمتایاکح

نيعباتلادعسنباتاقبطو۲:٤يناغألاو١:۱۲۹ربعلاعجار

ًاشنوةكمبدلوليلجيباحص:دمحموبأفوعةنانكنمةثراحنبديزنبةماساوه(۲)

نسحلاهيطبسىلاهرظنهيلارظنيوامجًابحهبحييعهللالوسرناكومالسالاىلع
نيرشعلاغلبينألبقَعهللالوسرهرمأوةنيدملاىلايييبنلاعمرجاهو؛نيسحلاو
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اتلكرتلهومالسلاوةالصلاهيلعلاقفلوسرايادغلزنتنيأهديب
هنعهللايضرباطخلانبرمعلاقوحطبالابلزنالزنمنمليقع

تعمتجااذهىلعوهيلعملسأاذإدحأدينمايشنيعزانبانسلو

:ءايشأةعبرأيفكلذءارونمفالخلانكلةيدمحملاةمالا

لههدادترادعبنيملسملالاومأنماعيشذخأاذإدترملا:(اهدحأ)
بهذملاوكلذهيلعهنأىلاةفينحوبأبهذ؟..ملسااذاهدرهيلع

.نيكرشملارئاسنيبوهنيبقرفالذإهيلعسيلهنأ

ةمذلاهئاطعالاحنيملسملالاومأنمايشذخأاذايمذلا:(يناثلا)

همحربطقلاهححصويرشخمزلابهذمف؟..ملسأاذاهدرهيلعله
نيبوهنيبقرفالذإهيلعسيلنااندنعبهذملاوكلذهيلعنأهللا
ةمدقتملاتامومعلانميمذلاودترملاجارخاواضيأنيكرشملارئاس

.ليلدىلاجاتحينيكرشملايف

لبقمهلنوكيلهنيملسملانمنوكرشملاهبصتغاام:(ثلاثلا)

؟..المأهيفمهتلماعمزوجتومهنمهذخأينأهبحاصلسيلواوملسينأ
ققحملاوحلفامامالاوتالاؤسلابحاصوةكربنبايناثلاىلابهذ

نينمؤملاىلعنيرفاكللهللالعجينلو»ىلاعتهلوقمهتجحويليلخلا
ءىرمالامىلعِءاوٹالوملاظقرعلقحالهعهلوقو٠الیبس
هذخأفهلسرفبهذ:لاقهنارمعنبانععفانیورامو4ملسم

ىلاداعوءةزملانكسفهعلوسرلاةافودعبقشمدىلالقتنا.ًاقفومارفظمناكفهرمعنم=
ًايدح١۲١ثيدحلابتكيفهلھه٢٥٤٥ماعفرجلابتامنأىلاماقافةنيدملا

۱:٢۲۹ةباصالاو۲:۳۹۱۳۹۹رکاسعنبابیذهتو٤:٤٤دعسنباتاقبطعجار

١٤۱مقرةياءاسنلاةروس(١)

ىأرواتاومًاضرأايحأنمباب١٠ةعرازملاوثرحلاباتكيفيراخبلاهاورثيدحلا(۲)

یوریو؛هليهفةتيمًاضرأايحأنمرمعلاقو؛تاومةفوكلاببارخلاضرأيفيلعكلذ
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قبأوهكْعهللالوسرنمزيفهيلعهدرفنوملسملاهيلعرهظفودعلا
ديلولانبدلاخهيلعهدرفنوملسملامهيلعرهظفمورلابقحلفهلدبع
نورفاوتمةباحصلاوهنعهللايضرركبيبنامزيفكلذويعيبنلادعب

ةعيبرلامهنمةعامجلوألاىلابهذوكلذىلعمهنمريكنريغنم
برغملالهأنمنوققحملاوميهاربانبفسويبوقعيوباوبيبحنب
هيلعهئاقيإنمرمامكلذيفمهتجحوهللاهمحربطقلاهححصو
هبلطدقوحتفلامويمهيديأيفنوكرشملاهذحخأاممالسلاوةالصلا

بتكتسينأناملسُكْْيَعهرمأبونيكرشملادينمهعزنيملفهبابرأ
ناملسنابيناثلالالدتسالايفثحبيونيدوذناملسويدوهيلانم

الوينارصنذئمويوهومالسالارهظينألبقنوكرشملاهذخأامنا

ةثالثةهلالالعجوادلوىسيعلعجنمةينارصنلاكلتيفامىفخي
بصتغيملناملسهنمبتكتسايذلايدوهيلافاضيأوكرشلكلاو

وهفبصتغمهنأةنيبمقتملاملفهريغنمهارتشاامناوهسفنبناملس

لالدتسالاكلذمتيالتالامتحالاهذهدوجودنعويدوهيللكلم

ىلعتهجويتلاثاحبالاونولوالاهيلعامحيحصلانأرهظف

.فلكتالباهنعباوجلانكميمهتالالدتسا

ءاجامةقيقحبنيادلاكيمدمحمةلاسربرقملادحوملا:(عبارلا)
يفامارحناكاماطخلاليواتبلحتسااذامالسلاوةالصلاهيلعهب

؛قحهيفملاظقرعلسیلوملسمقحريغيفلاقوهعيبلانعفوعنباورمعنع
ي۱ليبنلانعرباجنعیوریو
دمحاو٢۲ةيضقألايفاطوملاو٢۳ماكحألايفيذمرتلاو۳۷ةرامالايفدوادوبأهاورو

.٥:۳۲۷دنسملايفلبنحنبا

ةرجهللةيناثلاةملانايعأنميضابإثيدحلابملاعيديهارفلاورمعنببيبحنبعيبرلاوه(١)
ءحيحصلاعماجلاديناجرلاميهاربانبفسويهامسثيدحلايفباتكهلةرصبلالهأنم

١:۳يملاسللحيحصلاعماجلاةيشاحعجار
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ةلبقلالهأىلعمهمكحيفةيرفصلاوةقرازالاكلجوزعهللانيد

نيكرشملامكحكاولحتسااميفمهمكحنوكيلهنيكرشملامكحب

يفمهمكحنأىلاضعببهذ.؟الماهنمةبوتلاالامهيلعسيل
اذهنماولعجولالحتسالاعماجبمهيلعاسايقنيكرشملامكحكلذ

ببسبتكفسفنيملسملاىلعاهنعهللايضرةشئاعجورخبابلا

نمايشاهومزليملواهنمنوملسملالبقتباتاملفءامدلااهجورخ
يتحمهنعهللايضر.رهنلالهاليلعلتقاضيأهنماولعجوقوقحلا

هللايضربوبحمنبالاقكلذالاهيلعناكاميلعباتولاولاق
اذهيفاوفلتخامثكلذنمباتدقايلعنأةيمشهبلاتمعزوهنع

لهنيملسملانمنوكرشملاهبصتغااميفمهفالتخابسحلحتسملا
امنأىلابهذنممهنمف؟الماهيلعاوملسينألبقمهلنوكي
هذخاينأهبرلسيلوهلناكلالحتسالاهجوىلعبصتغملاهذحخأ

بهذنممهتموهلالحتسانمبتيملولوهيفهتلماعمزوجتوهنم
هيفهتلماعملحتالوهيلعباتاذاالالحتسمللسيلكلذنأىلا
.هيلعردقناهذخأيناهبحلاصلوةبوتلالبق

ناونيكرشملابصوصخممكحلااذهنأىلانورخا(بهذو)
عيمجدرينأهيلعفمكحلاكلذيفمههباشياللحئتسملادحوملا

اهدعبوهلالحتسانمةبوتلالبقهفلتأدقناكناهنامضوأهبصتغاام
الكرشلايهانهاهمكحلاةلعنأنوريلوقلااذهبابرأنأكو
.سايقلاتبثيملفمهدنعدحوملايفةلعلادجوتملفلالحتسالا

؛ةوعدلهبهذمىلعيرجهلاسماخلانرقلاةلزتعمرثكأويئابجلانبمشاهيبأعابتأءالؤه(١)

اوكراشدقو؛لعفىلعالمذلاقاقحتسابمهلوفلءةيمذلامهللاقيوهيوبلاريزودابعنيا
.اهيلإاوقبسيملحئاضفبمهنعاودرفناواهتالالضرثكايفةلزتعملا

عملحتلاوللملايفيناتسرهشلااهجمدأدقو٣٥صريصبتلاةقرفلاهذهنأشيفرظناو
.ةقباسلاةقرفلابحاصيلعيبأنباةقرفلاهذهبحاصمشاهيبأنوكل٠/۷۸ةيئابجلا
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يفولحتسملااذهباتنإ:اولاقفليصفتلاىلا(نورخابهذو)
باتناوهبابرأىلاهدرهمزلنيعلامئاقتابصتغملانمءيشهدي

اورظنءالُوهناكوهيلعمرغالفنيعلامئاقوهامهدييفسيلو
ىلاو"×رسعلامكبديريالورسيلامكبهللاديري»ىلاعتهلوقىلا

لالدتسالاهجوجرحنمنيدلايفمكيلعلعجامو»یلاعتهلوق

دنعهنعفقوتيداكيالءيشلالحتسمناكنمنانيتيالانيتاهب

دارأوهاطخهلرهظنافهنمروهتموهيفكمهنموهفهيلعةردقلا
تلصحفهفلتأاممظعلهنمصالخلاهلرسيتينأداكيالهنمةبوتلا

هدييفناکامدريفهيلعجرحالوةقشمالوجرحلاوةقشملاهل

رهظمثمظنلايفتلوعبهذملااذهىلعويالهدنعقرفلارهظف
ةدرطمريغهذههتلعناهفعضهجوولوقلااذهفعضكلذدعبيل

قشِءاوساقافتاهمرغهمزلهلكهتنموهوِءيشنمروهتنمنال
نامضللنيعفارةقشملادوجوورسعلاةدشناكولفالماكلذهيلع
نامضللةعفارلاةلعلانأرهظفاضيأروهتملاكهتنملااذهنعهاعفرل
لوقلالهادنعوهامكةبوتلاباديقموأاقلطملالحتسالايهامنإ
لوقلابابرأدنعوهامكمالسالاباديقموأاقلطمكرشلاوألوألا
حجارلانإانلقيناثلاولوالابهذملاحيجزتنيبرمالاراداذاويناثلا
هبصتغاامنوكيالفمالسالاديقبكرشلايهنامضللةعفارلاةلعلانأ

نأكرشملايفطرتشيالورماملهيلعملسيىتحهلاكلمكرشملا

١۸٠مقرةيأةرقبلاةروس(١)
دازوواولانودب(ام):لاقثيحةفرحمةيآلاهذهتءاجدقو۷۸مقرةياجحلاةروس(۲)

.ةيالايفدجويالو(هللا)ظفل

ادیهشلوسرلانوکیلاذهيفولبقنمنيملسملامكامسوهميهاربامكيبأةلم)ةيآلاةلمكتو

مكالوموهللاباومصتعاوةاكزلااوتاوةالصلااوميقأفسانلاىلعءادهشاونوكتومكيلع

.(ريصنلامعنوىلوملامعنف

۳۹40



نامضطحدقعهللالوسرنأحصاملهبصتغااملالحتسمنوكي
نأكشالومهريغوأباتكلالهأنمنيكرشملاعيمجنعكلذ

باتكلامهانيتانيذلا»ىلاعتهلوقلةعدمحمةيقحنوفرعيباتكلالهأ

لحدقتعيالقحلافرعنمو0مهءانبانوفرعيامكهنوفرعي
ةلعلانأهللادمحبرهظفمهلاومألحتسيالوهلهألاتقالوهتدناعم
نيملسملاطحبانيلعضرتعيالومالسالاديقبكرشلايهكلذيف

باتولايلعنامهلوقبولمجلامويلتقنميفةشئاعنعنامضلل
هيلععمتجملابسيلهنالرهنلالهأيفدوقالومرغهيلعنكيمل
.ةلاسملايففالخلادوجول

حيجرتوافنآروكذملافالخلاىلاةراشا(لاوقألالدعأيفهلوق)
تفرعدقوروهشملاوهحيجرتلااذهوةروصلاهذهيفميرغتلامدعل

(بسکدقامهلوق)هکلميفيأ(هدیيفنکيناوهلوق)هيفام
ي(هدرينأهيلعهلوق)هبسكلحتسادقناكيذلاءيشلانميأ

.هيفنيلوقدحاىلع

بجاولافهسلتخاهبلسىنعموهنمهبلسنمليأ(بلسنملهلوق)
بحاصهدينمذوخاملاكلذناكءاوسهدينمهذخأنمىلاهدرينأ
ىلاءيشلادرزاوجىلاةراشاهيفكلذوحنوأهنيمأناكمأقحلا
اماءهنیعبايابءيشلاناكاذإاهلنكيملولواهنمذخأيتلاديل

.هبرناكاذاالاهنامضاهيلإدريالففلتأاذا

بجيِءيشلعافيففمكحلاويأ(لعفنيحمرحمهمکحوهلوق)

هنالاقناوءهمرغبمكاحلاهيلعمکحیفهلعفلمرحمهنأنامضلاهيف

يتايىتحهنعنامضلاعفرلعدمهنالهنملبقيالفهلعفللحتسم

١٤٠.مقرةيأةرقبلاةروس(١)

٢۳۹



وهفكلذمكاحلاعمهنمبلطيملاذاامأهفلتأامنامضمكاحلا
ناوكلذمرغهيلعفلحتسمريغهنااهنمملعيناكنافهسفنبفرعا

امىلعهيلعمرغالفلحتسمهنااهنمملعيناكناوهنمبلطيمل
.مظنلايف

ةحصلاتوبثيفيفكيوكلذهلعفليأ(لحتسادقهناهلوق)نيلدعلا

.اذكتقوىلااذكنيدىلعناكاذهانالفنإالثمنالدعلالوقينأ

۳۹۷



عبارلابابلا

(عبارلانكرلانمر
(اهنمةبوتبجتاليتلارومألايفر

ةالصلاهيلعهلوسرناسلىلعاهنعهمركوهنمبىلاعتهللاوفعل

نايسنلاوًاطخلايتمانعيلزواجتىلاعتهللانا»لاقثيحمالسلاو
يتمالزواجتیلاعتهللانإ»رخاثيدحيفو٨(هيلعاوهرکتساامو

ناذهلدف«هبلمعتوأ“هبملكتتملاماهسفنأهبتثدحامع

ًاطخلا:رومأةعبرالوهامنإىلاعتهنمزواجتلاووفعلانأىلعناثيدحلا

نمدحاولكلفنصملادقعف.سفنلاثيدحوهاركتسالاونايسنلاو

ادحاوالصفسفنلاثيدحونايسنللدقعوالصفاطخلاوهاركتسالا

.(لوصفةثالثهيفو)لاقاذلو

انثدحس٢٢٤٠۲سانلاوهركملاقالطباب١٠قالطلاباتكيفةجامنباهاورثيدحلا(١)

نبرهشنعيلذهلاركبوبانٿديوسنببوياانثيبايرفلافسوينبدمحمنبميهاربا

.هرکذوهعهللالوسرلاق:لاقيرافغلارذيبأنعبشوح
ديلولانعىرخألاةياورلاويلذهلاركبيبأفعضىلعمهقافتالفيعضهدانسا:دئاوزلايف

.يبنلانعسابعنبانعءاطعنعيعازوألاانثملسمنبا
دلجملااذهيفثيدحلااذهجيرختقبس(۲)

۳۹۸



لوألالصفلا
ةقتلايف

وأالوقناكءاوسسفنلانعهبىقتييذلالعفللمسايهو
هاركالادحالوأنيبننأنمدبالهيلعهركتسملاوهولوقريغ

هاركالاهدحو:يمقلعلالاق:لوقنفهيلعهركملانايبيفايناٿعرشنمٿ

هلجاللقاعلارثُؤيتابوقعلاعاونأنملجاعبهاركالاىلعرداقددهينا

هددهامهبلعفيهنأهنظىلعبلغدقوهيلعهركأامىلعمادقالا
ةئاغتسالاوةمواقملاوبرهلانعزجعوهيلعههركااممعنتماناهب

صاخشالافالتخابهاركالافلتخيوعفدلاعاونأنمامهريغوهوحنب
لوسرةعبسمالسالارهظآنملوأ:دهاجملاقاهيلعهركملابابسالاو

اماةيمسو«رامعو"”لالبوبيهصوبابخوركبوبأويعهللا

نيقباسلانميباحصهللادبعوبأوأىبحيوبأيميمتلادعسنبةلدنجنبترألانببابخوه(١)
وهواهيفتامفةفوكلالزنواهلكدهاشملادهش.ةكمبفويسلالمعيةيلهاجلايفناك

١:١٤٠ءايلوألاةيلحو١:١٠٤ةباصالاعجار.ةنس۷۳نبا

امهسبرعلاىمرأنميباحص:طساقنبرمنلاينبنم؛كلامنبنانسنببيهصوه(۲)

ىلعىرسكهالونييلهاجلافارشأنمهوبأناكمالسالاىلانيقباسلادحأوهوسبهلو
هلامكرتوةنيدملاىلارجاهامدنعلعيبلاهللاقه.ق۳۲ماعدلو(ةرصبلا)ةلبألا

يفوتثيداحأ۳۰۷هلاهلكدهاشملاوًادحأوًاردبدهش(بيهصحبربيهصحبر)شيرقل
ھه٢۳۸ماع

١:١١٦۱ةوفصلاةفصو٦:٤٤4ركاسعنباو۳:١١۱دعسنباتاقبطعجار

=يدلومنمهلامتيبىلعنزاخولوسرلانذؤمهللادبعوبأيشبحلاحابرنبلالبوه(۳)

۳۹۹



هامحفركبويأامأوبلاطوبأهامحفمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلا

غلبف.سمشلايفاوسلجمثديدحلاعورداوسبلأونورخالاذخأوهموق

مهخبويومهمتشيلهجوبامهاتاوسمشلاوديدحلارحبدهجلامهنم
مهنماولانامنورخألالاقواهجرفيفةبرحلانعطمثةيمسمتشيو
اولعجوهوفتكفاولمىتحدحأدحألوقيفهنوبذعياولعجمهنافلالبريغ

هولمیتحهبنوبعليمهنايبصىلاهوعفروفيلنمالبحهقنعيف
هسفنهيلعتناهفلالبريغاودارأيذلابملكتانلک:رامعلاقهوکرتف

يرهظكدوالااهأفطاامارانيلاودقوأدقل:بابخلاقهوكرتف
تعقويتلاهاركالاةيفيكاهبفرعتلانهةذبنلاهذهكلتركذامناو
.ةداسلاكعلوال

رابتعابيأاهتاذرابتعابعونتتنأامإيهفةيقتلاعاونأ(نايباما)
.اهيفعراشلامكحرابتعاباهعيونتنوكينأاماوهيلعهركملالعفلاكلذ

هيلعهاركالالبقياملاعفالانمنالفاهتاذرابتعاباهعيوتت(امأ)

وهوليقهيلعهاركالالبقيالامهنمورفكلاةملكبملكتلاولتقلاك

.هاركالاليبسىلعرابتخالابعقوهناملعدوجولايفانزلالخدثيحف

.عاونأيهفاهيفعراشلامكحرابتعاباهعيونت(امأو)

رفكلاةملكبظفلتلاىلعههركأاذاامككلذوحابم:(لوالاعونلا)
.هوجولبجيالهنکلوهلحابيانهاهف

دهشوةرمسلاديدشناكوءةشبحلاقباسلالب:ثيدحلايفومالساللنيقباسلادحأوةارسلاس
فه٠۲ماعيفوتلعهللالوسرعمدهاشملا

يوذناعجشلاةالولانميباحصناظقيلاوبأيجحذملاينانكلارماعنبرساينبرامعوه(٤)
قدنخلاوًادحأوًاردبدهشوةنيدملاىلارجاههبرهجلاومالسالاىلانيقباسلادحأوهويأرلا
ھه۳۷ماعيفوتاثيدح١٠٦هلنيفصولمجلادهشوةفوكلارمعهالووناوضرلاةعيبو

غ.



لوقيناکوباذعلاكلذىلعرصلالبنأانیورانُ:(امهدحا)

٠كلاةملكبلكفلابجياللالعكلذلد

..امهدحاللاقفنيلجردخاباذكلاةمليسمنايورام:(اهيناثو)

اضياتنا:لاقيفلوقتاملاقفهللالوسرلاقفدمحميفلوقتام
لوقتاملاقهللالوسرلاقدمحميفلوقتامرخالللاقوءالخف
لوسركلذغلبفهلتقفهباوجداعافةئالثهيلعداعافمصاانأ:لاق:

عدصدقفيناثلاامأوهللاةصخربدخادقفلوالاامأ:لاقفةهل

.ةصخررفكلاةملكبظفلتلاىمسهنا:(لوالا)

نوكينأبجوفقشاقحلاريرقتيفسفنلالذبنا:(امهثلاثو)

يااهزمحأتادابعلالضفأمالسلاوةالصلاهيلعهلوقلاباوثرثكأ

.اهقشا

نعهناسلوهبلقرهطرفكلاةملكنعكسمأيذلانا:(اهعبارو)

يفهناسلنأالاهنعرهاطهبلقنابهفاهبظفلتيذلاامأ.رفكلا

لوألالاحنوكينأبجوفةثيبخلاةملكلاكلتبخطلتدقرهاظلا
.ه.املعاهللاولضفأ

لتقىلعناسناههرکااذاامككلذوهلعفمرحي:(يناثلاعونلاو)

ىلعلعفلاىقييانهاهفهئاضعأنموضععطقىلعوأرخآناسنا
.نالوقالماهركملانعصاصقلاطقسيلهوةيلصالاةمرحلا

.اهاوقأواهنتمايأ(اهزمحأ)حاحصلايفوسابعنباهاورثيدحلا(١)

£.



ينامعلاةكربنباويزارلارخفلاديسلابهذام:(ثلاثلاعونلا)

حابياممهيلعهركملالعفلاناكاذاهيلعهركأاملعفبجيهنأنم

ريزنخلالكأورمخلابرشىلعههركأاذاامككلذوةرورضلادنع
امهدنعلكألابجيانهاهففيسلابهيلعههركأاذافةتيملالكأو

هذهيفهيلاليبسالوبجاوتاوفلانعحورلانوصنالكلذو
الوناويیحىلعررضلكالااذهيفسيلولكالااذهبالاةروصلا

مكيدياباوقلتالو»یلاعتهلوقلبجينأبجوفىلاعتهللاقحلةناهاهيف
هبوجومدعوعونلااذهةحاباىلاامهريغبهذو©ةكلهتلاىلا

مدعورفكلاةملكبةيقتلاةحاباىلعةلدالانممدقتاملحيحصلاوهو

النأىلوألانمفلوقلابةيقتلابجتملىتمهنافكلانهاهبوجو

ناوهنافبجيىتحةكلهتلاىلاسفنلابءاقلاانهسيلولعفلاببجت
امکہهارکاریغنماهیلارطضااذاامیفرومالاهذهباهؤايحابجو

قدصيالوهوساقيفيكانهامهيلعساقيالفعوجلاهرطضااذا

امفالخبلتقهنالاقيامناوسفنلتاقهناعضوملااذهيفهيلع

كسمأاذاهنافهلهحابأدقهللانألاحلاو؛كلذىلاعوجلاهرطضااذا
تحتهلعفلخديفهسفنلتقهنالاقيناحصتامىتحذئنيحهنع

راثايفوةيوبنلاةنسلايفو0مكسفنأاولتقتالو»یلاعتهلوق

.كلذبوجومدعىلعلدياماهريغوةمالاهذهنمءاحلصلا

.١۹٠مقرةيأةرقبلاةروس(١)
.٢۲مقرةيأءاسنلاةروس(1)



صلخنالوقبةيقتزجأر

(صخيلوقلاهبنمرضليننم
ىنجنأسفنفالتايفاهعنماور

هيلعهركملالعفلايهوةيقتلانأملعاخلا(لوقبةيقتزجأهلوق)
ةيقتلاتحيبادقفالوقناكنافلوقلاريغالعفوأالوقنوكينأاما

هريغلالامفلتااذاامأءاسفنفلتأوأناسناباررضرجاذاالاهب

ىلعررضلوقلايفنكيملاذالوقلابةيقتلالاثمفيتايفالخهيف

‹ناميالابنئمطمبلقلاوناسللاىلعرفكلاةملكءارجاكىهدحأ

فالخارمضمبلقلاناكاذاناسللابقحملاةوادعولطبملاةيالوكو
نعءيشانلالوقلاكلذبقالطلاتبثيلهوقالطلاوقاتعلاكوكلذ

اذاامكدحأىلعررضلوقلايفناكاذااهلاثمونالوق؟..هاركالا

والتقوأحرجوحنبهملظديرأناسناىلعةلالدلوقلايفناك

تسیلوهسفننعهریغبیقتاامناهنالدحاللحيالاذهنافكلذوحن

مهلداذاامكالام.فلتااذاهلاثموريغسفننمءاقبلابىلوأهسفن

ناوكلذوحنوألتقهيلعمهلديملناهنافاخوهريغلامىلع

.هوفلتألاملاىلعمهلد

ناطورشملوقلابةيقتلازاوجيأ(رضليننمصلخناهلوق)
(صخيلوقلاهبهلوق)لوقلاهيفنملررضةباصانملوقلاصلخي

.صوصخلاىلعدصقييأ

ةيقتلاعنمأياىنجناسفنفالتايفةيقتلايأ(اهعنماوهلوق)
.سفنفالتالوقلاىنجنالوقلاب

£۳



ةيقتلايفعقاوفلخلا٠يأ(انمضلامفالتايففلخلاوهلوق)

حيحصلاوهنامضهركملادقتعاريغلللامفالتالوقلاىنجاذالوقلاب

.زئاجكلذنا



لفعفلابةيقتزرجتملو

(لتقلالشوقرفلاوقرحلاك
ررضلايفحيباامزاوجنكل)

(رهتشامدلاوةتيمللكالاك

رمامةنيرقبلوقريغلعفلاناكاذايا(لعفلابةيقتزجتملو)

ملاذالعفلانأملعاليثمتلانميتايسامةنيرقبوةيقتلانايبنم

لكأكرطضمللهللااهحابأيتلالاعفالانمنوكينأامافالوقنكي

نمنوكينأامإوكلذوحنومدلالكأوريزتخلامحللكأوةتيملا
ريغبلتقلاواهقرغوسفنلاقرحكرطضمللهللااهحبيمليتلالاعفالا
دقفرطضمللهللااهحابأيتلالاعفالانمناكنافكلذوحنوقحلا

نالوقابيرقاهنممدقتلاوقأةئالثىلعاهبةيقتلازاوجيففلتخا
نولئاقلالدتساورظحلا:ثلاثلالوقلاوةحابألا:يناثلاوبوجولا:لوالا

اهحاباامناصتنلانافعوجلابرطضملاىلعءايشالاهذهةحابارصقبهب

داتعملااوربتعيملةيقتلايفاهتحخابابنولئاقلاواقلطماللحملاكلذيف

.ادحاوالوقةيقتلايفزوجيالفرطضمللحابملاريغنملعفلاناكناو

هلوق)هيلعرانلاءاقلاوأرانلايفناسناءاقلاوهو(قرحلاكهلوق)

ءاقلاوأهيرخنمنمىلعأىلاغلبيءاميفناسناءاقلاوه(قرغلاو

يفسيلتاناويحلانمناسنالاريغنأىلاةراشاناسنالابةثالثلايف
هركمللزوجيلبناسنالايفقيضياماهيفقيضيالفناسنالامكح

كاردتساخلا(ررضلايفنمحيباامزاوجنكلهلوق)هسفناهبيدفينأ

اهزاوجلعفبةيقتلاعنمىلعكردتسييألعفلابةيقتزجتملوهلوقىلع
كلذزاوجنافمدلاوةتيملالكاكرطضمللتحيبايتلاءايشالايف
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.تيبلالوايفزاوجربخ(رهتشاهلوق)ررضلايف



دحلاهيلعماقيلعفىلعهركملامكح

بجيدحلاامبءاجهركمو)

غوسبحتسندحيالنأيفهلوقةلمجهربخًادتبم(هركموهلوق)
ِءيشلعفىلعدحاهركأاذاهناملعاهدعبةلمجلابهفصوًادتبمهنوك
هنمصتقيودحلاهيلعماقيلهلعففصاصقلاوأدحلاهيفبجي

هنمصاصقلاوهيلعدحلاةماقابوجوىلاموقبهذنالوق؟..الما

هنالوهلعفهللحياللاحيفهنمدصقىلعكلذلعفامناهنال
اي»ىلاعتهلوقلصاصقلاهيلعبجيفاناودعادمعحرجوالتقامنا

ىلاعتهلوقلو9ىلتقلايفصاصقلامكيلعبتكاونمآنيذلااهي
هركملادصقولهنأىلعاوعمجأمهنالو٠(صاصقحورجلاو(

املفهاياهدصقلاحهسفننعهعفدينأدصقتنمللحهحرجوأ

رودصدنعنوکينالفهمدرادهابجويلتقلاىلهمادقامهوتناك
مدعىلانورخابهذو؛ىلوأناكاردهمهمدريصيةقيقحهنملتقل

دودحلااوأردا(:دلاقدقوهاركالابةهبشلانمهيفاملكلذبوجو

هليبساولخفاجرخمملسمللمتدجونافمتعطتساامنيملسملانع

يفعنمفىشألابىشنألاودبعلابدبعلاورحلابرحلا)ةيآلاةلمكتو۱۷۸مقرةيآةرقبلاةروس)۱( 
نمفةمحرومكبرنمفيفختكلذناسحابهيلإءادأوفورعملابعابتافءيشهيخأنمهل

.(ميلاباذعهلفكلذدعبیدتعا

امبمكحيملنموهلةرافكوهفهبقدصتنمف)ةيآلاةلمكتو٥٤مقرةيأةدئاملاةروس(۲)

.(نوملاظلامهكعلوأفهللالزنأ



¢ةبوقعلايفءىطخينأنمريخوفعلايفءىطخينئلمامالاناف
دحيفالامهتارثعماركلااوليقاوتاهبشلاب.دودحلااوأردا٠دلعلاقو
لیطعتمامالليغبنيالودودحلااواردایلاقو7هللادودحنم

اعفدمهلمتدجوامهللادابعنعدودحلااوعفدا:لاقودودحلا

دحلاهببسببجييذلاوهببسبيا(هيلعبجيدحلاامبءاجهلوق)

ناكنامجرلاواركبينازلاناكناةدلجةئامهدحوانزلااهنمرومأ

فذاقلادلجيناهدحوهنایبنمرمامىلعانزلابفذقلااهنموانصحم

وحنلةقرسلااهنموةدلجنونامثهدحورمخلابرشاهنموةدلجنينامث
عطقةفصلاهذهىلعقراسلادحوزرحنمقوفامفمهاردةعبرأ

وأعطاقلالتقيناهدحوقيرطلاعطقاهنموغسرلانمىنميلاهدي
نيبامبسحىلعضرالانمىفنيوأفالخنمهلجروهديعطقت

نعوفعلازاوجليلدبلوتقملايلولقحوهامناودحبسيللتقلا
.اهنعوفعلازوجيالهنادودحلاناشولتاقلا

انثدح٤١٤٠دودحلاءرديفِءاجامباب۲دودحلاباتكيفيذمرتلاهاورثيدحلا(١)

يقشمدلادايزنبديزيانثدحةعيبرنبدمحمانثدحيرصبلاورمعوبأدوسألانبنمحرلادبع

هرکذوهكْعهللالوسرلاق:تلاقةشئاعنعةورعنعيرهزلانع
تاهبشلابدودحلاعفدونمّؤملاىلعرتسلاباب٥دودحلاباتكيفةجامنباهاورثيدحلا(۲)

ديعسيبأنبديعسنعلضفلانبميهاربانععيكوانثدححارجلانبهللادبعانثدح٥

.هرکذوٍهفْلَعهللالوسرلاق:لاقةريرهيبأنع
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يناثلالصفلا

ًاطخلايف

دصقاذِإامكريغيفًاطخيفهلعفزوجيءيشلعفلدصقلاوهو
لوقينأدصقيواالثماناسناةبرضلاتباصأفاحابماريطبرضينأ
نأدصقيوأالثمقلاطتنأاهللوقيفسلاجوأةرابتنأهتجوزل
نادصقيوأكلذوحنورحتنا:هللوقيفحلاصتناهدبعللوقي
ةباحصلاضعبلكلذىرجامكينبذعمهللا:لوقيفينمحرامهللا:لوقي

كلذدتشافرانلاينلخدامهللالاقيفةنجلاينلخدامهللالوقينأدارأ

اذاف تيونامكلكيلعسأبال»:دمهللالوسرلاقىتحهيلع

اببستوكينأحلصاذلودصقلانماعوناطخلايفنأكلرهظي
ناكاملنكلكلذوحنوةبقرلاريرحتوةيدلاميلستكماكحالاضعبل

ةلقاعلاىلعةيدلابجتفاففخمنوكينأحلصماتريغهيفدصقلا

.كلذوحنوهببسبصاصقلاعفتريو

.يصقتلاوثحبلاةرثكىلعثيدحلااذهىلعرثعنمل(١)

۹.٤



نموًاطخلایدلمنألاعفرو)

(نملسيامكحرهاظلاهمزلا

`قلطملاكوسفنلالتاقلاك)
(قتعملالشواطخهضجوز

نالًاطخلابکالاعفرنعفنصملاتاناسلىلع

ماكحالانمهريغالًاطخلابمثالاعفروهامنااننيبروهشملابهذملا

رشعنماثلاءزجلايفو.كلذوحنوالامهعطخبفلتافًاطخانمىلع
لهو.هعجارفبهذملااذهىلعينبموهاملئاسملانمفتصملانم

كلذعنمىلاةلزتعملاتبهذ؟..الماًاطخلابةذحخاّوملاهللاىلعزوجي

ىلعقافتالاواهعفراوبلطامهبةذخاوملازجتملاولاق اناطخا

هلحصيالذانعذيوداقنييأةفيفخلاديكوتلانونب(نملسيهلوق)
لتاقككلذلاثميأ(سفنلالتاقلاكهلوق)رهاظلامكحلارباكينأ

مکحفءیطخمهناىلعةنيبهلنكتملومكوحاذاهنافًاطخسفن

نيذلاىلعهتلمحامكًارصاانيلعلمحتالوانبر)ةيآلاةلمكتو٢۲۸مقرةيآةرقبلاةروس(١)
انرصنافانالومتناانمحراوانلرفغاوانعفعاوهبانلةقاطالامانلمحتالوانبرانلبقنم

.(نيرفاكلاموقلاىلع
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هنيباميفقلطتالاهنافقلاطتنأ:لاقفةرابتنااهللوقينأدارأ

دايقنالاهيلعبجوقالطلاعوقوبمكاحلامكحوهتمكاحنافهللانيبو

.مكاحلامكحلناعذالاو

ىلعهدبعقتعانمكاضيأكلذلاثمويأ(قتعملالثموهلوق)
.قتعيهنافقتعلابهلمكحفهدبعهمکاحفاطخ
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ثلاثلالصفلا
ةسوسولاونايسنلايف

نايسنامإوهفنايسنلا(اماف)امهبةذخاّوملامدعنايبيفيأ
اذهوهئاضعأضعبلجرلانايسنكهبنمیندابهلهبنتياموهولوهذ

هيبنتبهيسناملهبحاصهبنيالاموهولهجنايسنامأوهبسابال

هيلاسوسونملالضالادصقليفخلالوقلايهف:ةسوسولا(امأو)

ناطيشلاوسفنلاثيدحيهوهلجألةسوسولالعفياهلسوسوو
امللاقيحتفلابمسالاورسكلابساوسولاكريخالوهيفعفنالامب
عقياملو.ساوسوهيفريخالامورشلالمعنمسفنلايفعقي
نمعقياملو.ساجيافوخلانمعقياملو.ماهلاريخلالمعنم
.رطاخهلالوناسناىلعالريدقتنمعقياملو.لمأريخلالينريدقت
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نايسنلاماسقأ

نايسلاىدلرزولاضثرو)
(نالطيشلاةسوسواذكمهو

(رصبلاايؤرنمدشانكتملاذا

دنعونايسنلادنعياىدلمثالاكرتويأ(رزولاضفروهلوق)
مزلياليتلاءايشالايفنوكينأامإنايسنلانا(ملعا)خلاةسوسولا

ءايشالايفنوكينأامإواقافتاروذعمهبحاصوملعلاالواهبلمعلا

ءاجامةفرعموهلوسرةفرعموىلاعتهللاةفرعمكاهبملعلامزلييتلا
دعبءايشالاهذهلهجنمةلزنمبهنالاقافتاكلاههبحاصفهلوسرهب

اكلموأيَدمحمريغايبنيسنملاناكاذاامأاهبملعلاةجحمايق

ءايشالايفنوكيالنأامأونالوقهرذعيففمالسلاهيلعليربجريغ
هللاقوقحنمنوكينأامإهنال:ناعوناذهواهبملعلامزلييتلا

اقافتاروذعمءايشالاهذهيسانفامهوحنوموصلاوةالصلاكةصاخىلاعت
قلعتام:امهدحاناعوناضيااذهودابعلاقوقحنمنوكينأامإو

ناكولواضيأروذعماهيسانفاهوحنوةنامالاوةعيدولاونيدلاكةمذلاب
مئاقناکام:اهيناٹوهنامضيسنوهنمباتمتهرملويفايدعتم

ىلعرمتسافداقعلاوقالطلايسنفهقتعادبعواهقلطةجوزكنيعلا
ءيشلاكلذىلعهتماقاعميسانلااذهرذعيففكلمتلاوعاتمتسالا

هرذعيملنممهنموثيدحلامومعلهرذعنمنيملسملانمنالوق
ةسوسواذكهوهلوق)مارحهنابالهجمارحلابكترانمةلزنمبهلعجو
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هلوق)اهلنيزملاواهبثدحملاوههنالهيلاةسوسولافاضا(ناطيشلا

ناطيشلاهداهجدعبنميأهدهاجنأدعبنميأ(هدهاجنادعبنم

يأهدهاجهلوقبقلعتم(ردقامبهلوق)نانجلانمةسوسولاةلازايف
اهعفديفهداهتجادعبوهامناسفنلاةسوسوبناسنألانعمثالاعفر

يفهررقيالورطاخلاكلذبحيالناهيلعبجيفهتقاطبسح

(رصبلاايؤرنمدشأهلوق)ةسوسولاكلتيأ(نكتملذاهلوق)هسفن
رصبلانافرصبلاايؤرنمفيلكتلانمدشأةسوسولاكلتتسيليأ

كلذكوءهنعوفعمهنافمرحميفعقومثتامرحملانعكسمأاذا

ابيرقتسحلاىلعرهظامبرودصلايفيفخاملليثمتاذهوةسوسولا
تبثامناامهنمالكنافرصبلاايؤرىلعةسوسوللسايقالماهفالل
.سايقلاهيفتبثيالفصاخليلدهيفتبثاموهصخيليلدبهمکح



باتكلاةمتاخ

اهمامتىلعىلاعتهللاىلعءانثلاوةديصقلاهذهمامتنايباهيفركذن
ءاجروكلذباكربتهبحصوهلاىلعوهللالوسرىلعمالسلاوةالصلاو

.لبقتنأ

لوقعلاراونأهللادمحبمتر

(لوصألايفءيشمهأةيواح
لالخالاةمصورنعةيراعر

(لامكلاةقيرطةكلاس

بلاطلكلافرصاهتيدهأر
(بذاكلوقلكنمهنوصت

ةسبتلملوقعلاراونأتمتيأ(لوقعلاراونأهللادمحبمتهلوق)

راونابةموظنملاهذهةيمستهجوويرايتخالاليمجلاىلعليمجلاءانشلاب
يهوتاداقتعالاةفرعماهيفوتانايدلالوصأاهعوضومنأوهلوقعلا
رانيغبنييذلاهجولاىلعناسنالااهدقتعااذافلقعلااهلحمةدابع
.ناميالايفنيلماكلانينمّؤملانمراصوقحلاهلحضتاوهلقع

يأةيواحىنعمولوقعلاراونأنملاحةعماجيأ(ةيواحهلوق)
ءيشلايآ(ءيشمهاهلوق)هبطاحااذٳءيشلاىوحنمةطيحم
.هبىنعيناقحييذلاوهمهملا
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تانايدلالوصأانههبدارملاولوصألاملعيفيأ(لوصألايفهلوق)

ةحصاهيلعتادابعلارئاسءانتبالالوصأتانايدلالوصأيمسامناو

نميأ(لالخالاةمصونمهلوق)ةدرجميأ(ةيراعهلوق)اداسفو
ةكلاسهلوق)هنمدارملابفيملاذاءيشلابلخأنملالخالابيع

هبشاهنفنملاوحألالمكأباهدصقيفةذخايأ(لامكلاةقيرط
همزاولنمىقباوهبهبشملافذحمثقيرطهللاعرصقبلامكلا

ةيدهاهتريصيأ(افرصاهتيدهأهلوق)كولسلاركذبحشروقيرطلا
(بلاطلكلهلوق)عدبلاتالضموداقتعالايفغيزلاةبئاشنمةصلاخ

(بذاكلوقلكنمهلوق)هظفحتيأ(هنوصتهلوق)داشرللدصاققحلل
ىلعلوقلاقالطايففرمألاسفنيفاملفلاخمداقتعالكنميأ
.يلاسرازوجتداقتعالا



يفريسيتلاىلعهللادمحاور
(فرشنمهتمردقاممت

ىلعميلستعمةالصلامث
(المريخنمثوعبملادمحم

افقنموهبحصوهلاو
(افولاومامتلاىلعمهجاهنم

نسحبالؤافتاهبًادتباامكةلدمحلاباهمتخ(هللادمحاوهلوق)

انهةلدمحلاةلمجبىتاولوبقللءاجرومامتلاةمعنلاركشوماتخالا

ةيمساةديصقلالوأاهبىتادقوهثودحودمحلاددجتديفتلةيعراضم
ساتهيفوامئادددجتلصحيامهنيبممجلابفماودلاوتوبثلاديفتل
هلوق).ليهستلالجالي(ريسيتلاىلعهلوق)هدمحأةللدمحلاثیدحب

اممتالهلیهستلجالهللدمحويآهتدصقيا(هتمردقاممتايف

قلطاوهتمرللومعم(فرشنمهلوق)يدوصقممامتليأهتدصقدق
مالسالادعبءيشالهنالفيلأتلاماقموهولاحلااذهىلعفرشلا
ءادابجيفءاملعلاهدابعىلعىمظعلاهللامعننموهفهنمفرشا

يأ(ميلستعمةالصلامثهلوق)اهيدلدمحلابءافولاواهيلعركشلا
هلوق)خلادمحمىلعةصاخلاةيحتلاممميظعتلابةنورقملاةمحرلامث

نمويأ(مهجاهنمافقنموهلوق)هبحصوهلاىلعيأ(هبحصوهلاو
ىلعجاهنملاقالطايفوىوقتلاوهومهقيرطيأمهجاهنمنممهعبت
ياافقلعافنملاح(افولاومامتلاىلعهلوق)يلاسرازوجتهله

ءافولاوهيلعبجواملمامتلاباسبتلممهعبتنمىلعميلستلاوةالصلاو
وهورمامدحىلعماتتخالانسحافولاومامتلاركذيفوهللانيدب
اذهيفهنامزرعاشلوهماتتخابرعشيامهمالكرخاملكتملاركذينأ

:هلوقماقملا



: رےہصقحيدملاادتبايفےقمطنم

ناسحالاىهتنمايحمسافكيف

ادمحهللدمحلاوةموظنملاهذهىلعهقيلعتهللارسيامرخااذه

تددجهدوجوبنمىلعمالسلاوةالصلاوديزملايفاکيوهمعنيفاوي

ديشرلاجهنملاوديدسلايأرلايوذنيماهبحصوهلاىلعوديحوتلاملاعم

ةرجهلانمفلأوةئامثالثورشعثالث۱۳۱۳ةنسمرحملانمنيقب

.ميلستلالمكأوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلا
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ددع

هطاننيبلعجافهلثمرحسبكنيتانلف٠:ىلاعتلاق

«.یوسًاناکمتناالونحنهفلخنالًادعومكنيبو

بازحألاتمعنأوهيلعهللامعنأيذلللوقتذإو»:ىلاعتلاق

كسفنيفيفختوهللاقتأوكجوزكيلعكسمأهيلع
«.هاشختنأقحأهللاوسانلاىشختوهيدبمهللاام

ابسنونمۇيالنيذلالبةنجهبمأ٠:ىلاعتلاق

‹.ديعبلالالضلاوباذعلايفةرخألاب

تايراذلا«.نونجموأرحاساولاق٠:ىلاعتلاق

«.مهيلإ

میرميبنلانممهيلعهللامعنأنيذلاكعلوأ»:ىلاعتلاق

۽.حونعمانلمحنممومداةيرذنم
لحتنلانمنذختانألحتلاىلاكبرىحوأو»:ىلاعتلاق

«.نوشرعياممورجشلانموًاتويبلابجلا
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۱۹

۱٢۲

٢Y

Y۳

ىلعمیهاربااهانيتاانتجحكلتو»:ىلاعتلاق

«.هموفق

6.ابکوکیارليللاهيلعنجاملف»:ىلاعتلاق

«.انلادجترشكأفانتلداجدقحوناي»:یلاعتلاق

كبرنإنسحأيهيتلابمهلداجو»:ىلاعتلاق

«.نيدتهملابملعأوهوهليبسنعلضنمبملعأوه
«.ناطلسمهيلعكلسيليدابعنإ»:ىلاعتلاق

¢.نوصلخملامهنمكدابعالإ»:ىلاعتلاق

مکاهناموهوذخفلوسرلامكاتاامو»:ىلاعتلاق
«.اوهتنافهنع

نوعبتافهللانوبحتمتنكنإلقد:ىلاعتلاق

6.هللامكببحي

اوبيصتنُاونيبتفابنبقسافمكءاجنإ»:ىلاعتلاق

«.ةلاهجباموق

مكسفنأنوسنتوربلابسانلانورمأتأ#:ىلاعتلاق
«.نولقعتالفأباتكلانولتتمتنأو

فعاضيةنيبمةشحافبنكنمتاينم»:ىلاعتلاق
«.نيفعضباذعلااهل

«.نيملاظلايدهعلانيال٠:ىلاعتلاق
هوعبتافهنظسيلبامهيلعقدصدقلو»:ىلاعتلاق

¢.نيتمؤملانمًاقيرفالإ
¢.نورساخلامهناطيشلابزحنإالأ»:ىلاعتلاق
«.ناطلسمهيلعكلسيليدابعنإ٠:ىلاعتلاق

«.ةرجشلاهذهنعامكبرامكاهنام»:ىلاعتلاق

£

ماعنألا

ماعنألا

دوه
لحتلا

رجحلا

رجحلا

رشحلا

نارمعلا

تارجحلا

ةلداجملا

رجحلا

فارعألا

٦-۸۲

٢۳

٥۲\
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ددع

٢٤۲

٢۲

Y۷

Y۸

۲۹

٢۳

٢۳

1

٤۳

٦۳

۳۷

۳۸

يسنفلبقنممداىلااندهعدقلو»:ىلاعتلاق

«.امزعهلدجنملو

«.ميظعقلخىلعلكنإو٠:ىلاعتلاق

(.هدتقامهادهبفهللاىدهنيذلاكعلوأ٠:ىلاعتلاق

ميهارباةلمعبتانأكيلإانيحوأو»:ىلاعتلاق

«.افينح

«.افينحميهارباةلملب»:یلاعتلاق

¢.يسفنلكتعنطصأو٠:ىلاعتلاق

«.امیلکتیسومهللاملکو٠:یلاعتلاق

«.هنمحوروميرمىلااهاقلأهتملكو»:ىلاعتلاق

نممزعلااولوأربصامكربصاف»:ىلاعتلاق
«.لسرلا

نأدعبنموودبلانممكبءاجو٠:ىلاعتلاق

«.ناطيشلاعزن

يحونالاجرالإكلبقنمانلسرأامو٠:ىلاعتلاق

«.مهيلإ

ميهارياةلمعبتانأكيلإانيحوأمث»:ىلاعتلاق

«.افينح

حونىلاانيحوأامككيلِإانيحوأانإ»:ىلاعتلاق

«.هدعبنميبنلاو
نممزعلااولوأربصامكربصاف٠:ىلاعتلاق

«.لسرلا

'.نييبنلامتاخوهللالوسردمحم٠:ىلاعتلاق

٢٤

ةروسلا

ملقلا

ماعنألا

لحنلا

فاقحالا

فسوي

فسوي

لحتلا

ءاسنلا

فاقحألا

بازحألا

١٥۱۳

3

١٤٦۱

۱١۱۷
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۳۹
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31
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٦٤

t۷

۸٤

۹٤

o٥

مدألاودجساةكئالمللانلقذإو٠:ىلاعتلاق

«.نیرفاکلانمناکوربکتساوىبسیلباالإاودجسف

«.يلعتمركيذلااذهكنتيأرأ»:ىلاعتلاق

هتقلخوراننمينتقلخهنمريخانآو:یلاعتلاق

۽.نيطنم
مهضرعمثاهلكءامسألامداملعو٠:ىلاعتلاق
متنكنإءالوهءامسأبينوئبنالاقفةكئالملاىلع

«.نيقداص

‹.لضأمهلبماعنألاككعلوأ٠:ىلاعتلاق
مكبلامصلاهللادنعباودلارشنإ٠:ىلاعتلاق

«.نولقعيالنيذلا

«.نورتفيالراهنلاوليللانوحبسي٠:ىلاعتلاق

امنولعفيومهرمأامهللانوصعيال»:ىلاعتلاق

«.نورمۇي

«.اثانإنمحرلا

الكنوفرعيلاجرفارعألاىلعو»:ىلاعتلاق
«.مكيلعمالسنأةنجلاباحصأاودانومهاميسب

كفسيواهيفدسفينماهيفلعجتأاولاق»:ىلاعتلاق

¢.ءامدلا

الإنوعمجأمهلكةكئالملادجسف»:ىلاعتلاق
«.سیلبا

توراهلباببنيكلملاىلعلزنأامو»:یلاعتلاق

1

ةروسلا

فارعألا

فارعألا

لافنألا

ءايبنألا

فرخزلا

فارعألا

۹۲

1

٢۳

۱۷۹

٢۲

٦٤
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oy

o۳

o

٦٥

ov

o۸

۹

۹۲

۹۳
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نحنامنإالوقيیتحدحأنمناملعياموتورامو

«.هنتف

امنولعفيومهرمأامهللانوصعيال»:ىلاعتلاق

«.نورمۇي

«.نورتفيالراهنلاوليللانوحبسي١٠:ىلاعتلاق

مهسفنأومهلاومأبنيدهاجملاهللالضف»:ىلاعتلاق

«.ةجردنيدعاقلاىلع

دنعةوقيذميركللوسرلوقلهنإ٠:ىلاعتلاق

«.نيکمشرعلايذ
«.نونجمبمكبحاصامو٥:یلاعتلاق

هتکئالموهللابنمالكنونموملاو٠:ىلاعتلاق

«.هلسرنمدحأنيبقرفتالهلسروهبتكو

الولاولاقلًايمجعأًانارقهانلعجولو»:ىلاعتلاق
٤.يبرعويمجعأأهتاياتلصف

ناسلبالإلوسرنمانلسرأامو»:ىلاعتلاق

«.هموق

«.هلثمنمةروسباوتأف٠:ىلاعتلاق

فوسوكموقلوكلركذلهناو٠:ىلاعتلاق

«.نولأست

نمحرلانمركذنممهيتأياموو:ىلاعتلاق

٩.ثدحم

۽.تلصفمثهتايآتمکحأابانكو:یلاعتلاق
حوليفديجمنارقوهلبو:ىلاعتلاق

«.ظوفحم

t۳

ةروسلا

ميرحتلا

ءايبنألا

ءاسنلا

دوه
جوربلا

e

Y٢

۲۸o

٤

Y۳

٤

٢۳۲



ددحع

٦۹

۹۷

۹1۸

۹

۷
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1

Y٤

٦۷

YY

YA

۷۹

۸s

رودصيفتانيبتاياوهلبهو:ىلاعتلاق
¢.ملعلااوتونيذلا

برهللدمحلانأمهاوعدرخاو»٠:ىلاعتلاق

«.نيملاعلا

باتكلامايهتامکحمتایاهنم»:ىلاعتلاق

«.تاهباشتمرخأو

«.ميكحلاباتكلاتاياكلت٠:ىلاعتلاق

دولجهنمرعشقتيناثمًاهباشتماياتك»:یلاعتلاق

ىلامهبولقومهدولجنيلتمثمهبرنوشخينيذلا
«.هللاركذ

دنعنمناكولونارقلانوريدتيالفأ٠:ىلاعتلاق

«.اريثكًافالتخاهيفاودجولهللاريغ

ملعياملوةنجلااولخدتنأمتبسحمأ٠:ىلاعتلاق
¢.نيرباصلاملعيومكنماودهاجنيذلاللا

رشلاهسماذإاعولهناسنالاقلخ٠:ىلاعتلاق

«.اعوزج

«.ميلعِءيشلکبوهو»:ىلاعتلاق

۽.ءيشلکقلاخهللاو:ىلاعتلاق
«.ابرلامرحوعيبلاهللالحأو»:ىلاعتلاق
مايهسانإ٠:یلاعتلاق

ر

«.ةرقباوحبذتنأمک

«.طئاغلانممکنمدحأِءاجوأد:ىلاعتلاق

«.رفكأناسنالللاقذإناطيشلالثمك»:ىلاعتلاق
¢«.نايقتلينيرحبلاجرم»:ىلاعتلاق

‹.ناجرملاوولولاامهنمجرخي»:ىلاعتلاق
1:

ةروسلا

ءاسنلا

نارمعلا

رشحلا

نمحرلا

۲۳

۸Y

١۱

۱۹
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AY

۸A

٦۸

AY

۸۸

۸۹

۹۱

۹۲

۹۳

٤۹

٥۹

٦۹

ذئمويمهقوفكبرشرعلمحيو٠:ىلاعتلاق

«.ةينامث

نوعبتيفغیزمهبولقيفنيذلااماف»:ىلاعتلاق

«.هنمهباشتام

«.رشعةعستاهيلع»:ىلاعتلاق

ذیمويمهقوفكبرشرعلمحيو»:ىلاعتلاق
4.ةينامُت

مکيلعمکيرمرحاملقأاولاعتلق#:ىلاعتلاق
«.اناسحإنيدلاولابوايشهباوكرشتالأ

حابصماهيفةاكشمكهرونلثم»:یلاعتلاق

«.يردبكوكاهنأكةجاجزلاةجاجزيفحابصملا

ةثالثنهسفنأبصبرتيتاقلطملاو٠:ىلاعتلاق

«.ِورق

٠.هنايبانيلعنِإمث»:یلاعتلاق
اهيفرتمانرمأةيرقكلهننأاندرأاذإو٠:ىلاعتلاق

«.اريمدتاهانرمدفلوقلااهيلعقحفاهيفاوقسفف

¢.ءاشحفلابرمأيالهللانإلق٠:ىلاعتلاق

١.مهيسنفهللااوسن٠:ىلاعتلاق

٤.ايسنكبرناکاموه:ىلاعتلاق

'.یسنیالويبرلضيال»:ىلاعتلاق

«.ىوتساشرعلاىلعنمحرلا٠:ىلاعتلاق
١.ناتطوسبمهاديلي»:

tYo

ةروصلا

رثدملا

نارمعلا

رثدملا

ةقاحلا

ماعنألا

ةمايقلا

ءارسمألا

فارعألا

ةدئاملا

۳۰

۱\۷

٢۲

٢۲۸
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۹۷

۹۸

۹۹

٠\۱

١۱۱

١۱۱

عيمسلاوهوءيشهلثئمكسيلو:ىلاعتلاق

«.ريصبلا

«.توملاةقئاذسفنلك»:ىلاعتلاق

‹.ههجوالإكلاهءيشلك»:ىلاعتلاق

رئاطالوضرألايفةبادنمامو»:ىلاعتلاق

«.هیحانجبریطي

«.تلتقبنذيابتلعسةدؤوملااذإو٠:ىلاعتلاق

لقاوثعبينلنأاورفكنيذلامعز٠:ىلاعتلاق

«.متملعامبنؤبنتلمثنشعبتليبروىلب
۽.يبررمأنمحورلالق»:ىلاعتلاق

«.ملعهبكلسيلامفقتالو٠:ىلاعتلاق

هدنعوتبثیوءاشيامهللاوحمي٠:ىلاعتلاق

«.باتكلامأ

اهقزرلمحت.الةبادنمنيأكو»:ىلاعتلاق
«.اهقزريهللا
ىلعالإضرألايفةبادنمامو»:ىلاعتلاق

«.اهقزرهللا

ًايشعوًاودغاهيلعنوضرعيرانلا٠:ىلاعتلاق
‹.باذعلادشأنوعرفلااولخداةعاسلاموقتمويو

باذعىلانودريمثنيترممهبذعنس٠:یلاعتلاق

٤.ميظع

«.نيتنثاانتييحأونيتنثاانتمأانبر٠:ىلاعتلاق
«.اذهاندقرمنمانثعبنمانلیوايو:یلاعتلاق
«.ةعاسريغاوثبلامنومرجملامسقي»:ىلاعتلاق
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ىروشلا

نارمعلا

ماعنألا

ريوكتلا

دعرلا

دوه

رفاغ

ةبوتلا

رفاغ

مورلا
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۳۸

٦۳
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ةتوملاالإتوملااهيفنوقوذيال٠:ىلاعتلاق

«.ىلوألا

عيمسلاوهوءيشهلثئمکسيل»و:ىلاعتلاق

«.ريصبلا

انملكتومههاوفأىلعمتخنمويلا#:ىلاعتلاق
«.نوبسكياوناكامبمهلجرأدهشتومهيديأ

لقاوثعبينلنأاورفكنيذلامعز»:ىلاعتلاق

«.متملعامبنؤبنتلمثنشعبتليبروىلب
«.نولووسممهنامهوفقو٠:ىلاعتلاق

«.نيرفاكللتدعأ٠:ىلاعتلاق

«.روصلايفخفنو٠:ىلاعتلاق

«.لابجلاتريسو٠:ىلاعتلاق

«.اهلظومئاداهلكأ»:ىلاعتلاق

«.ههجوالإكلاهءيشلك»:ىلاعتلاق

لالجلاوذكبرهجوىقبيو»:ىلاعتلاق

«.ماركالاو

¢.ضرألاوتاومسلااهضرعةنجو٠:ىلاعتلاق

لوقيفهنيميبهياتکيتوأانمامافد:یلاعتلاق

١ٍ.هیباتکاوأرقامؤاه
هاقلياباتكةمايقلامويهلجرخنو»:ىلاعتلاق

كيلعمويلاكسفنبىفككباتكارقااروشنم

«.ابیسح

‹.ترشنفحصلااذإو٠:ىلاعتلاق

«.ةمايقلامويلطسقلانيزاوملاعضنو٠:یلاعتلاق

۲۷٤

ةروسلا

ناخدلا

ىروشلا

نارمعلا

ةقاحلا

ءارسألا

ءايبنألا
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۱۳۸

۱۳۹

١۱

٤٤۱

1

مهكعلوافهنيزاومتلقثنمف٠:ىلاعتلاق

اورسخنيذلاكعلوافهنيزاومتفخنمونوحلفملا

«.نودلاخمنهجيفمهسفنأ

«.قحلاذئموينزولاو٠:ىلاعتلاق

«.انزوةمايقلامويمهلميقنالف٠:ىلاعتلاق

یدهأههجوىلعابكميشمينمفأ٠:ىلاعتلاق

«.ميقتسمطارصىلعًايوسيشمينم

«.ىضترانملالانوعفشيالو٠:ىلاعتلاق

سفننعسفنيزجتالاموياوقتاو»:ىلاعتلاق
«.ةعافشاهنملبقيالوائيش

عيفشالوميمحنمنيملاظللامف٠:ىلاعتلاق

«.عاطي

ىلعاوفرسأنيذلايدابعايلق٠:ىلاعتلاق
«.هللاةمحرنماوطنقتالمهسفنأ
«.ادومحمًاماقمكبركشعبينأىسع٠#:ىلاعتلاق

«.ىضرتفكبركيطعيفوسلو٠:ىلاعتلاق

«.ىلوألانمكلريخةرخاللوه:ىلاعتلاق

«.نيبرقألاكتريشعرذنأوو:یلاعتلاق

هلنافهلوسروهللاصعينمو»:ىلاعتلاق
«.ًادبأاهيفنيدلاخمنهجران
هبتطاحأوةئيسبسكنمىلب»:یلاعتلاق
۽.نودلاخاهيفمهرانلاباحصأكعلوأفهتئيطخ
هۋازجفًادمعتمانمۇملتقينمو٠:ىلاعتلاق
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يفلراجفلانإوميعنيفلراربألانإ»:ىلاعتلاق
«.نيبئاغباهنعمهامو؛نيدلاموياهنولصيميحج
¢.ةرجفلاةرفكلامهكعلوأ»:ىلاعتلاق

نأتائيسلااوحرتجانيذلابسحمأ٠:ىلاعتلاق

مهايحمءاوستاحلاصلااولمعنيذلاكمهلعجن

«.نومكحيامِءاسمهتاممو

رخااهلاهللاعمنوعديالنيذلاو٠:ىلاعتلاق

نونزيالوقحلابالإهللامرحيتلاسفنلانولتقيالو

مويباذعلاهلفعاضياماثأقليكلذلعفينمو

«.باتنمالإًاناهمهيفدلخيوةمايقلا

رانهلنافهلوسروهللایصعينمو»:یلاعتلاق

۽.ادبآاهيفنيدلاخمنهج

رفغيوهبكرشينأرفغيالهللاناه:ىلاعتلاق

«.ءاشينملكلذنودام

ًاتقموًاشحافناكهنإانزلااوبرقتالو٠:ىلاعتلاق

أ.اليبسءاسو

الإاهالصيالىظلترانمكترذنأف٠:ىلاعتلاق

«.ىلوتوبذكيذلاىقشألا

ىلعباذعلانأانيلإىحوأدقانإ٥:ىلاعتلاق

«.یلوتوبذكنم

ةراجحلاورانلااهدوقويتلارانلااوقتاف٠:ىلاعتلاق

«.نيرفاكللتدعأ

«.ًاباقحأاهيفنيثبال٠:ىلاعتلاق

۹٢٤

ةروسلا

راطفنالا

ةيئاجلا

ناقرفلا

نجلا

٢٤

٢۲
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Y٤
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١١۱

\o۷

۱١۱۹

١۱

۱۳

٤٦۱

٥٦۱

٦٦۱

۷٦۱

۹۸٦۱

اوبذكوًاباسحنوجريالاوناکمهنإ»:ىلاعتلاق

«.اباذكانتاياب

نمو؛«هريريخةرذلاقثملمعينم»:ىلاعتلاق

(.هريارشةرذلاقثملمعي

نمواهلاثمأرشعهلفةنسحلابءاجنم»:ىلاعتلاق
«.اهلثمالإیزجيالفةئيسلابءاج
«.ديبعللمالظبكبرامو»:ىلاعتلاق

«.مكنملماعلمععيضأال»:ىلاعتلاق

مهواهنمريخهلفةنسحلابءاجنم»:ىلاعتلاق

«.نونماذئمويعزفنم

مهسفنأىلعاوفرسأنيذلايدابعايلق»:ىلاعتلاق
«.اعيمجبونذلارفغيهللانإهللاةمحرنماوطنقتال
بوتيوأءاشنإنيقفانملابذعيو»٠:ىلاعتلاق

«.مهيلع

هۋابحأوهللاءانبأنحندوهيلاتلاقو٠:ىلاعتلاق

«.قلخنممرشبمتنألبمكبونذبمکبذعيملفلق
نيدلاخرانلايففاوقشنيذلاامأو٠:ىلاعتلاق
«.كبرءاشامالإضرالاوتاومسلاتماداماهيف

ًالمعاوطلخمهبونذباوفرتعانورخاو»:ىلاعتلاق
(.مهيلعبوتينأهللاىسعايسرخاوًاحلاص

«.نورتفتهللاىلعمأمكلنذأهللالق»:ىلاعتلاق

مهتحتنمورانلانمللظمهقوفنم»:ىلاعتلاق
«.للظ

«.نيدلامويىلايتنعلكيلعنإو»٠:ىلاعتلاق

t۳

ةروصلا

ابتلا

ةلزلزلا

دوه

ةبوتلا

1٦٤

١٥۱۹
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٦۱۷
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۱۷۸

۱۷۹

۱۸۰

۱١۱۸

ةييالا

لوقتوتأالتمالهمنهجللوقنموي»:ىلاعتلاق
«.دیزمنمله
مهنمكعبتنمموكنممنهجنألمأل»:ىلاعتلاق

«.نيعمجأ

كبرىلعناكاهدراوالإمكنمنإو»:ىلاعتلاق

نيملاظلارذنواوقتانيذلايجننمثًايضقمًامتح

«.ايئجاهيف

فوسلتماماذإأناسنالالوقيو٠:ىلاعتلاق

لبقنمهانقلخانأناسنالاركذيالوأايحجرحأ

مثنيطايشلاومهنرشحنلكيروفايشكيملو

كعلوأىنسحلاانممهلتقبسنيذلانإ»:ىلاعتلاق

«.اهسيسحنوعمسيالنودعبماهنع

«.ربكألاعزفلامهنزحيال٠:ىلاعتلاق

«.نونماذئمويعزفنممهو٠:ىلاعتلاق

«.ريعسلايفقيرفوةنجلايفقيرف٠:ىلاعتلاق

«.ههجوالإكلاهءيشلك»:ىلاعتلاق

«.تبستکااماهيلعوتبسکاماهل»:یلاعتلاق

«.ىكبأوكحضأوههنأود:ىلاعتلاق

تبسكاماهلتلخدقةمأكلت»:ىلاعتلاق

«.متبسکاممكلو

«.اوبسكاممبيصنمهلكعلوأ»:ىلاعتلاق

«.مهيديأبباتكلانوبتكينيذللليوف»:ىلاعتلاق

١٣۳٤

ةروسلا

میرم

میرم
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۱۸۲

۱۸۳
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۱۹
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٦۱۹۹

۱۹۷

۱۹۸

اهمعنأةمعناريغمكيملهللانأبكلذ»:ىلاعتلاق

۽.مهسفنأباماوريغيىتحموقىلع
«.اهلاثمأرشعهلفةنسحلابءاجنم٠:ىلاعتلاق

رانهلنافهلوسروهللاصعينمو#:یلاعتلاق
(.منهج

«.توافتنمنمحرلاقلخيفیرتام٠:یلاعتلاق

اودجولهللاريغدنعنمناکولو: یلاعتلاق

«.اريثكًافالتخاهيف

«.هقلخءيشلكنسحأيذلا»:ىلاعتلاق

مهسفنأاوناكنكلومهانملظامود:ىلاعتلاق

«.نوملظي

«.رفكيلفءاشنمونمؤيلفءاشنمف٠:یلاعتلاق

«.انسفنأانملظانبر٠:ىلاعتلاق

نمنوكأفةركيلنأوله:ىلاعتلاق

«.نينسحملا

«.ءيشلکقلاخهللا»:اعتلاق

نممكقزريهللاريغقلاخنمله»:ىلاعتلاق
٠.ضرالاوءامسلا

یمرهللانکلوتیمرذإتیمرامو»:یلاعتلاق

«.دیریامللاعف۰:یلاعتلاق

«.نيقلاخلانسحأهللاكرابتف٠:ىلاعتلاق

العلوقلخامبهلالكبهذلاذا»:ىلاعتلاق

¢.ضعبىلعمهضعب
«.ريطلاةئيهكنيطلانمقلختذإو»:ىلاعتلاق

1

فارعألا

رمزلا

دعرلا

رطاف

لافنألا

جوربلا

نونمؤملا

نونمؤملا

ةدئاملا
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۲

‹.اتدسفلهللاالإهلاامهيفناكول»:ىلاعتلاق

رفکیلفِءاشنمونمؤيلفءاشنمف٥٠:یلاعتلاق
¢.اراننيملاظللاندتعاانإ

«.نولأسيمهولعفيامعلأسيال٠:ىلاعتلاق

نكلواونمؤتمللقانمابارعالاتلاق٠:ىلاعتلاق

«.انملسأاولوق

«.المعنسحأمكيأمكولبيل»:ىلاعتلاق
تامأوههنأوىكبأوكحضأوههنأو٠:ىلاعتلاق

:.ايحأو

:.نورفكتمتنكامبمويلااهولصا٠:ىلاعتلاق

١.مكيديأتمدقامبكلذ٠:ىلاعتلاق

«.اربصيعمعيطتستنلكنإ٥:ىلاعتلاق

اولضفلاثمالاكلاوبرضفيكرظنأ٠:ىلاعتلاق

نيصلخمهللااودبعيلالااورمأامو»:ىلاعتلاق

كلذوةاكزلااوتؤيوةالصلااوميقيوءافنحنيدلاهل

«.ةميقلانيد

«.مالسالاهللادنعنيدلانإ»:ىلاعتلاق

نينمؤملانماهيفناكنمانجرخأف٠:ىلاعتلاق

«.نيملسملانمتيبريغاهيفاندجوامف

«.ناميالامهبولقيفبتككعلوأ٠:ىلاعتلاق

«.مكبولقيفناميالالخدياملو٠:ىلاعتلاق

«.نامیالابنئمطمهبلقود:یلاعتلاق

1

ةروسلا

ءايبنألا

فهكلا

ءايبنألا

تارجحلا

نارمعلا

تايراذلا

ةلداحملا
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8R!

Y۷

Y۸

۲۹

Y۲

٢۲۲

٢Y

YYo

۹٦٢۲

اولتتقانينمّؤؤملانمناتفئاطنإو٠:ىلاعتلاق

(.مهنيباوحلصاف

«.ملظبمهناميااوسبليملواونمانيذلا٠:ىلاعتلاق

«.اميلستاوملسوهيلعاولص»:ىلاعتلاق

‹.مهءانبأنوفرعيامكهنوفرعي٠:ىیلاعتلاق

اموكبنذنممدقتامكلهللارفغيل٠:ىلاعتلاق

۽.رخأت

اوملسوهيلعاولصاونمانيذلااهيأاي»:ىلاعتلاق

«.اميلست

رفغتساوهللاالإهلإالهنأملعاف٠:ىلاعتلاق

¢«.تانمؤملاونينمؤمللوكبنذل

«.هللانهلرفغتساونهعيابف٠:ىلاعتلاق
اورجاهواونمنيذلانإ٠:ىلاعتلاق

اورصنواووآنيذلاوهللاليبسيفمهسفنأومهلاومأب
اورجاهيملواونمآنيذلاوضعبءايلوأمهضعبكعلوأ
۽.اورجاهيىتحِءيشنممهتيالونممكلام
ميهاربايفةنسحةوسأمكلناكدقل»:ىلاعتلاق
نودبعتاممومكنمءاربانأمهموقلاولاقذإهعمنيذلاو
ةوادعلامكنيبواننيبادبومكبانرفكهللانودنم
¢.ادبأءاضغبلاو

:.ديمخلاينغلاوههللانافلوتينمو٠:ىلاعتلاق
«.نيملاعلانعينغهللانافرفكنمو»:ىلاعتلاق

رخآلامويلاوهللابنونمؤيًاموقدجتال»:ىلاعتلاق

).هلوسروهللاداحنمنوداوي

٤۳‘

ديدحلا

نارمعلا

ةلداجملا
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۹۷
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٢۲۳

Y۳٢

Y۳۳

٤۲۳

Yo

٦۲۳

Y۳۷

Y۳۸

۲۳۹

٤۲

٢٢۲

ةييالا

«.یعسيةنيدملاىصقأنملجرءاجو»:ىلاعتلاق

تانمؤملاتءاجاذإيبنلااهيأاي»:ىلاعتلاق

«.هللانهلرفغتساونهعيابفتارجاهم

¢.ملعهبكلسيلامفقتالو»٠:ىلاعتلاق

«.مهنمهنافمنممهلوتينمو»:ىلاعتلاق

«.لبقنمهللاءايبنأنولبقتاملفلق»:ىلاعتلاق

«.ملعهبكلسيلامفقتالو»:ىلاعتلاق

مكئاسننمضيحملانمنسئييتاللاو»:ىلاعتلاق

«.رهشاةنالثنهتدعفمتبترانإ

نکيملومهجاوزأنومرينيذلاو٠:ىلاعتهللالاق

تادهشعبرأمهدحأةداهشفمهسفنأالإءادهشمهل

«.نيقداصلانمهنإهللاب

«.تائيسلانبهذيتانسحلانإ٠:ىلاعتلاق

مثالارئابکنوبنتجينيذلاوو:ىلاعتلاق

¢.ةرفغملاعساوكبرنإممللاالإشحاوفلاو

رفکنهنعنوهنتامرئابكاوبنتجتنِ»:یلاعتلاق

«.مکتایسمکنع
مهواولعف.امىلعاورصيملو»:ىلاعتلاق

١.نوملعي

«.رفكلاهدابعلیضریالو:ىلاعتلاق

«.كترمأذإدجستنأكعنمام»:ىلاعتلاق

رفكنهنعنوهنتامرئابكاوبنتجتنإ٠:یلاعتلاق

«.امیرکالخدممكلخدنومكتائيسمكنع

t۳٥

ءاسنلا

نارمعلا

فارعألا

ءاسنلا

٦۳

٥o

۹۱

٦۳

٢۳

۳۱

١٥۱۳
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ددع

٢٢٤۲

1

۲

Yoo

مكدحأبحيأاضعبمكضعببتفيالو»:ىلاعتلاق

0.اتیمهيأمحللکأينأ

٠دنعكعلوأفءادهشلاباوتأيملذٍإف»:ىلاعتلاق

«.نوبذاكلامههللا

مهودلجأفءادهشةعبرأباوتأيملمث»:ىلاعتلاق
۽.ادبأةداهشمهلاولبقتالوةدلجنينامث

ًالالضلضدقفهلوسروهللاصعينمو٠:ىلاعتلاق

«.انیبم

رفكنهنعنوهنتامرئابكاوبنتجتن٠ِ:یلاعتلاق

«.مكتافیسمکنع
«.نوكرشملمكنإمهومتعطانإو٠:ىلاعتلاق

ردأملويباتكتوأملينتيلاي:ىلاعتلاق

١.هيباسحام

«.ميظعلاللابنميالناكهنإ»:ىلاعتلاق
نودصينيذلانيملاظلاىلعهللاةنعلالا٠:ىلاعتلاق

«.نورفاکةرخلابمهوًاجوعاهنوغييوهللاليبسنع
‹.انسفنأانملظانبر٠:ىلاعتلاق

«.يسفنتملظينا»:ىلاعتلاق

«.نيملاظلانمتنكينا»:ىلاعتلاق

املكرانلامهاوامفاوقسفنيذلاامأو٠:ىلاعتلاق

اوقوذمهلليقواهيفاوديعأاهنماوجرخينأاودارآ
«.نوبذكتهبمتنكيتلارانلاباذع

مككلسامنيمرجملانعنولعاستي»:ىلاعتلاق
«.رقسيف

٦۳٤

ةروسلا

تارجحلا

ءاسنلا

ماعنألا

ةقاحلا

ةقاحلا

فارعألا

فارعألا

ءايبنألا

ةدحسلا

رثدملا
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٤٦۲

٥٦۲

٦۲

۲۹۸

۲۹

‹.نيدلامويببذكنانكو٠:ىلاعتلاق

امفهوجودوستوهوجوضيبتموي٠:ىلاعتلاق

«.مكناميادعبمترفكأمههوجوتدوسانيذلا

موقلاالإهللاحورنمسايبالهنإ»:ىلاعتلاق

«.نورفاكلا

«.هتيزخادقفرانلالخدتنمكنإ٠:ىلاعتلاق

«.اورفكنيذلاقيسو٠:ىلاعتلاق

«.اوتتانيذلاقيسو٠:ىلاعتلاق

نملفسألاكردلايفنيقفانملانإ٠:ىلاعتلاق

«.رانلا

«.سحننوكرشملاامنإ٠:ىلاعتلاق

٠.نورغاصمهوةيزجلااوطعيىتح٠:ىلاعتلاق

نوکيوةنتفنوكتالىتحمهولتاقو٠:ىلاعتلاق

«هللنيدلا

مكللحباتكلااوتوأنيذلاماعطو»:ىلاعتلاق

«.مهللحمكماعطو
نميىتحتاكرشملااوحكنتالو٠:ىلاعتلاق

الومكتبجعأولوةكرشمنمريخةنمّؤمةمألو

نمريخنمؤمدبعلواونمؤيىتحنيكرشملااوحكتت
«.مكبجعأولوكرشم

لحنهالرافكلاىلانهوعجرتالف٠:ىلاعتلاق

«.نهلنولحيمهالومهل

نافِءيشنممتمنغامنااوملعاوو:ىلاعتلاق

{۳۷

ةروسلا

رثدملا
نارمعلا

فسوي

نارمعلا

رمزلا

رمزلا

ءاسنلا

ةدئاملا
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لسلسم

Ys

۱٢۲۷

YYY

YYY۳

٤۷

Yo

٦۲۷

YYY

YYA

۲۷۹

Y۸.

YA

نيكاسملاوىماتيلاوىبرقلايذلولوسرللوهسمخهلل
«.ليبسلانباو

¢.نيدلاوللفريخنممتقفنأاملق»:ىلاعتلاق

نونمؤملااهيأاعيمجهللاىلااوبوتو٠:ىلاعتلاق
«.نوحلفتمكلعل

اوملظوأةشحافاولعفاذانيذلاو٠:ىلاعتلاق

«.مهبونذلاورفغتسافهللااوركذمهسفنأ

ءوسلانولمعينيذللهللاىلعةبوتلاامنإ»:ىلاعتلاق

«.بيرقنمنوبوتيمثةلاهجب

دنعكعلوافءادهشلاباوتايملاذاف٠:یلاعتلاق

«.نوبذاكلامههللا

اوحرفيلفكلذبفهتمحربوهللالضفبلق»:ىلاعتلاق
(.نوعمجياممريخوه

نوربكتينيذلايتايآنعفرصاس٠:یلاعتلاق
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«.راننمطايسب

«.رفكدقفًادمعتمةالصلاكرتنم٠:يَعهللالوسرلاق
اذإوفلخأدعواذإثالثقفانملاةيآ»:كعهللالوسرلاق

«.ناخنمتئااذإو«بذكثدح

۸٤£

مقر

ةحفصلا

YAY

YAY

YAA

YAA

YAA

YAA

۲۹

۲۹۲ -۱

۳۱
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ِٹردحلاددع
ملر

ةحفصلالسلسم

v۳۳۹ءيجهنأمالسلاوةالصلاهيلعهنعيور»:يعهللالوسرلاق

اناعدامهللالوسراياولاقبرعلاءايحُأنميحنمیراسأب

ىتحمهلبساولخ:لاقفهللا:اولاقفهللا:لاقانغلبالودحأ

«.ةمايقلامويىلإعطقنتالةماتيتوعدنافةوعدلامهيلإلصت

.۳Y«.تعشامهيبأكسمأ»:كْلْيَعهللالوسرلاق4٤

.۳Y«.نهرئاسفرافوًاعبرأكسمأ»١:لعهللالوسرلاق٥

٢۳۲۳۲۷يلام»:لاقفةربوريعبنمذخأدقويعهللالوسرلاق٦۷

محلاالإهذهلثم ةمينغلانميأساهتممكلالو
رانشوراعلولغلانافطيخملاوطايخلااودأفمكيلعدروهمث

صسيلوفلعلاوبوكرلاولكألامكلوةمايقلامويةلغلاىلعو

«.مهسلابولورخالانمةمينغلابقحأمكدحأ

rarيحکانريغباتکلالهاةنسمهباونس»:ةَّْيَعهللالوسرلاق۷

«.مهحئابذ4الومهئاسن

Tog ربکأوهاممكيلعتيشخلاوبنذتملول»:ةعهعهللالوسرلاق VA

) .هنم

n . هبالص < ِ
og ريخبنذلانأالول٠:هبرنعهيورياميفةّْيَعهللالوسرلاق v۹

نيبونمؤملايدبعنيبتيلخامبجعلانمنمؤملايدبعل
» .بنذلا

e لام rooهلمعبيئارملاهنيدببجعملايتمأرارش»:ُةْيَعهللالوسرلاق٠

).كرشءايرلاو؛‹هتجحبمصاخملا

۳ooربكتيلازيالدبعلانافربكلااوبنتجا»:دللالوسرلاق۸

«.نيرابجلايفاذهيدبعاوبتکا:ىلاعتهللالوقيیتح

Tooعفترييأهسفنببهذيدبعلالازيال»:علللوسرلاق۸۲

«.مهباصأامهبيصيفنيرابجلايفبتكيىتحربكتيو

۹٤٤



ةحفصلالسلسم

AY٢٥۳٢٢۳ةمظعلاو؛يئادرءايربكلا»:هبرنعاياورْيَعهللالوسرلاق

«.رانلايفهتفذقامهنمًادحاوينعزاننمفيرازا

ovلاقفكنيميبلك»:هلامشبلکأيلجرلعهللالوسرلاق۸

«.دعباهعفريملفهديتلشف.عيطتسأال:اربكتم

۳o۸«.دسحيقفانملاوطبغينمّؤملاد:يعهللالوسرلاق٥۸

۳o۸رانلالكأتامكتانسحلالکايدسحلا»:دعهللالوسرلاق٦۸

رنانلاءاملاءىفطيامكةئيطخلاءىفطتةقدصلاو«بطحلا

«.ةنجمايصلاونمؤملارونةالصلاو
ro۹دسحلامكلبقممألاءادمكيلإبد»:ٍََْعهللالوسرلاق۷

يذلاورعشلاةقلاحالنيدلاةقلاحققلاحلايهءاضفبلاو

اونمۇتالو‹ءكونمۇتىتحةنجلانولخدتالهديبدمحمسفن
مالسلااوشفأمتبباحتهومتلعفاذإءيشبمكئبنأالفأ.اوباحتىتح

«.مكنیب

ro4 الوقميمنالودسحوذينمسيل»:ٍْيَعهللالوسرلاق A۸

» .هنمانآالوقناهك

۳۹ كرشلامكيلعفاخأامفوخأنإد:مهللالوسرلاق ۹

مكلامعأبسانلاىزجاذإةمايقلامويهللالوقيءايرلارغصألا
نودجتلهاورظناايندلايفنوءارتمتنکنيذلاىلااوبهذا

«.ِءازجمهدنع

£0ااٍِ ۳۹ىلاديبعلابحأوكرشءايرلاىندأنإ»:يعهللالوسرلاق۹
¢.ءايفخألاءايخسألاءايقتألاهللا

۳۹۲كارشالايتمأىلعفاخأامفوخأنإ»:دلعهللالوسرلاق١
ًانثوالوًارمقالواسمشنودبعيلوقأتسلينإامأهللاب
«.ةيفخةوهشوهللاريغلالامعأنكلو
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وثيدحلاهددحع ملر ةحفملاا

ا.ناسِ ٢٣۳٢٤٦۳تثدحامعيتمالزواجتیلاعتهللانإ»د:ٍةْْيَعهللالوسرلاق۲

«.هبلمعتوأهبملكتتملاماهسفنأهب
٦۳لتاقلافامهفيسبناملسملاىقتلااذا»:عهللالوسرلاق۳

لوتقملالابامفلتاقلااذههللالوسراياولاقرانلايفلوتقملاو

«.هبحاصلتفىلعًاصیرحناکهنإلاق

۸٦۳ملامدبعلاةبوتلبقيىلاعتهللانإ»:عهللالوسرلاق٤۹

«.رغرغي
F۸اماعنيعبسةريسمبرغملاببابةبوتلل»:يعهللالوسرلاق٥

سمشلاعولطكبرتاياضعبيتايىتحكلذكلازيال

«.اهبرغمنم

۳۸بوتيلليللابهديطسبيىلاعتهللانإ»:ٍةََّْعهللالوسرلاق

علطتىتحليللاءيسمبوتيلراهنلابهديطسبيوراهنلاءيسم

«.اهبرغمنمسمشلا
FVY«.ةبوتنمؤملالتاقللعجينأهللاىبأ»:لعهللالوسرلاق۷

۳Y۳سيلنمموقىلعتلخداةأرمااميأ»:دلعهللالوسرلاق۸

۽.هتنجهللااهلخدينلوءيشيفهللانمتسيلفمهنم

۳۷4هيلعناكةئيسةنسمالسالايفنسنم٠:دعهللالوسرلاق٩

٤.ءيشمهرازوُانمصقنينأريغنماهبلمعنمرزوواهرزو

۳V«.اورسعتالواورسي»د:رهللالوسرلاق٠

۳۷۹!.ككبنذالنمكبنذلانمبئاتلاو:قلعلالوسرلاق١۱

9 !
ريخنمتلفسأاميلعملساد:قلعلالوسرلاق

ER!

9!معطبحةعاسكرشأنمر,رقمهللالوسرلاق۳

r eِءاوٹ
ىعءاوثالوملاظقرعلتحالووقلالوسرلاق۱.٤

«.ملسمِءیرمالام

to

 



ةحفصلالسلسم

۳4۸هبتثدحامعيتمألزواجتهللانإ»:ٍكَْيَعهللالوسرلاق٠#

«.هبلمعتوأهبملكتتملاماهسفنأ

۳4۸ًاطخلايتمأنعيلزواجتهللانإ»:كيهللالوسرلاق٠

«.هيلعاوهركتساامونايسنلاو

£..اهقشأيأ«اهزمحأتادابعلالضفأ»:يعهللالوسرلاق۷١

£yمتعطتساامنيملسملانعدودحلااوأردا»:ٍةّْيَعهللالوسرلاق۸

«.هليبساولخفًاجرخمملسمللمتدجونف

۸£ماركلااوليقأوتاهبشلابدودحلااوأردا»:ٍكّْيَعهللالوسرلاق۹٠
«.هللادودحنمدحيفالإمهتارثع

۸£متدجوامهللادابعنعدودحلااوعفدا»:هيَهللالوسرلاق٠

«.اعفدمهل

راسد ۹«.تيونامكلكيلعسابال»:دعهللالوسرلاق۱١۱۱
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مالعألاسرهف

فلألافرح

۳۹۱:دیعسنبنابا

٥٥٦۲۱ص۳۱٤۳۳۸۳۴:مالسلاهيلعمیهاربا

٢۲۷:سیلبا

۳۹۱:شحجنبدمحا

۳۰۲٢۳۲:لبنحنبدمحا

٢٠٦۲:يعرذألانادمحنبدمحأ

٢۳:ينالقسعلارجحنبيلعنبدمحا

o0»۳4:مالسلاهيلعسيیردا

۲۷۳۴١FoY:مالسلاهيلعمدا «VY MN

۳۹۱:ديزنبةماسأ

٢۳:مالسلاهيلعليئارسا

٢٦۳:نوعرفةأرماةيسا

۳۳۱:غبصا

٢٢۲:جرعألا

٢٦۳۲ء۹٩۲۸:شمعألا

۳۹۲:(مامالارحلفأ

tor



١١٠:سيقلاءرما

٢۳۳:يعازوألا

ءابلافرح

56۲4۸٤۹٦۱١۱۲ء١۱۱۱۷5۱۹۰٠:يروجابلا

Y.\:يخامشلاردبلا YY N FY

۰.۱1£ء۹:حابرنبلالب

ءاتلافرح

٢٥۳‹٥٥۳:(ننسلابحاص)يذمرتلا

ميجلافرح

۱۰۲٥۰٠٢٦۰۱۳٢۲۳:دیزنبرباج

٢٤۳۸:نامعنلانبرباج

٢٣٤۳ء٢٤٠۲:يئابجلا

٢٦٥٥۳٥آ:مالسلاهيلعليربج

o۳:يناجرجلا

٢٢۲۳:دوعسمنبءادنلجلا

٥١٩ء۹۱:دينجلادمحمنبدينجلا

١٤۱:ناوفصنبمهج

ءاحلافرح

٢٥۳:(كردتسملابحاص)مكاحلا

١۷٠:يرصبلانسحلا

۳۱۸ء٥۷٢۲۷۹:يلعنبنسحلا

٢۳۲ء۳۱۹٢٥۳۲:دمحمنبنسحلا

tot



۰٩:انيسنبيلعنبنيسحلا
Yo:يلعنبنيسحلا

٢٠٦۲:يميلحلا

۹١۱۱۱۷:ِءاوح

۳۷۱:جرعالانایح

ءاخلافرح

۳۹۳:دیلولانبدلاخ

0£.۳3۹۹:ثرألانببابخ

۳۹۰:دلیوختنبةجيدحخ

٢٤۳:مالسلاهيلعرضخلا

۳۹۲ء۱۳۳۸٢۳۲:(مامالا)يليلخلا

لادلافرح

٢٥٥۳:ينطقرادلا

oo:مالسلاهيلعدواد «۳Y

۳o۹:يمليدلا

ءارلافرح

۲٦:يدشارلا

۱۰۲۳۹۳:بیبحنبعيبرلا

يازلافرح

۳۸۱:يلمازلا

۳۹۲ء4۲۵۲۳٥:يرشخمزلا

too



۱۹:تباثنبدیز

نيسلافرح

٢٦۳:ةراس

۲۷۹:يدسلا

١۱۱۸:ينازاتفتلانيدلادعس

۳۳۰:ذاعمنبدعس

۳۲۳:يروثلانايفس

۳۹۳ء۹٩۲۸:يسرافلاناملس

!EA:ينيجردلاةملس

٥٥ء۳۳:مالسلاهيلعناميلس

۳۹۹٠٠.٤:رامعمةيمس

۷١٥١۱:ًةلفغنبديوس

١١٠:يناجرجلافيرشلاديسلا

نيشلافرح
۷٦۲:ثراحلانبحيرش

٢٤۳:مالسلاهيلعبيعش

٥٤٥ء٤۳:مالسلاهيلعتيش

داصلافرح

٢۳:مالسلاهيلعحلاص

٢٥۲:(ةمالعلا)يحبصلا

۳۹۹:يمورلابيهص

12



نيعلافرح

۲۸۷٢۳۹ء٤۷ء٩٤:نينمّوملامأةشئاع

۸١٦۱:تماصلانبةدابع

٢۳۲:بلطملادبعنبسابعلا

۳۲۰:فوعنبنمحرلادبع
۹۳:مساقلانبنمحرلادبع

۳٩:دلاخنبميحرلادبع

١٠١٠ء۳٥:ينيمثلازيزعلادبع

۲۳o:ضابأنبهللادبع

۸۰۸۱١۱۱Fo:سابعنبهللادبع «WYo F14

۱۱۸:يواضيبلارمعنبهللادبع

۳۹۲:باطخلانبرمعنبهللادبع

١٦۱ء۹١١۱:صاعلانبورمعنبهللادبع

۷٠۲:يورهلايراصنألادمحمنبهللادبع

۱۲۸۷٢٢٥۳ء۹۹:دوعسمنبهللادبع

٢۲۳:يدنکلایحینبهللادبع

٢٣۳۳:بيبحنبكلملادبع

۳٩:ينيوجلافسوينبهللادبعنبكلملادبع

۳۹۰:مشاهنببلطملادبع

۳۳۰:فینحنبنامثع

۲۹۰:نافعنبنامثع

٢۲۳:نازعنبسيقنبٽنازع

١١٠ء4۹:يجيألانيدلادضع

۳1A:ءاطع «Yo ۳Y۳

۳۹۹:يمقلعلا

۳۹۰۳۹۲:بلاطيأنبليقع

۱۷۲۳۲۲:لهجيأنبةمركع

toy



٢٦۲:يدحاولادمحأنبيلع

٤۷٥۷۳۱۹۳۳۳٢٤۳۹:بلاطيبانبيلع

٢٤٦۳:يكبسلايفاكلادبعنبيلع

۳۹۹:رساینبرامع

٤۷۲۳۱٢۲۳4FF:باطخلانبرمع YT FYE NAY

۱.:ينيوزقلانمحرلادبعنبرمع

١١٦۱:ظحاجلارحبنبورمع

۹٠۳۲۳۳٤۴00Tot:مالسلاهيلعىیسیع FA

ءافلافرح

٢٤۷۳۹۰:للالوسرتنبةمطاف

٢۰٦٦٠.٤:يزارلارخفلا

.٦٢٢۳۳۱۹۳Vسہ٦۲۱ہہ١٤۱٢٠۲:وعرف

ميملافرح

۳۹۳٤F۲۳ro:سنانبكلام PFT PTT

r4۹

4۳3٤:ينالقابلابيطلاوبأ

۳Yo:يعفاشلاسيردأنب PYF FY

٦٥:نسحلاوبأىسومنبنيسحلانب

٢٩:متاحوبنايحنب

۳۸۷:دابعنب

E
E
E
E
E
E
}

۳۸۷:بوبحمنب

o0۸



٢۳۲:يربطلاريرجنبدمحم
٢٦۲:يلازغلادمحم

«VT VY ۳۲ ۲۰۹ ۲۰۱ ۸۷ ۸۲ ٢٥ء۷٤:شیفطافسوینبدمحم

FY YT YE PY As

۱۹:يسونسلارمعنبفسوينبدمحم

٢۳:مالسلااهيلعميرم

٦۳o:جاجحلانبملسم

۱۲:ينازاتفتلارمعنبدوعسم

١٠:باذكلاةمليسم

۲۸۷۳۳۰٢٢٥۳:لبجنبذاعم

۲۹۱:نایفسيبنبةيواعم

١٤۱:نامیلسنبلتاقم

٢۳۲٢۳۲:دیعسنبرذنم

۸\۳۱۳۲۳٥۲۷۳ء١٤۱۲۹:مالسلاهيلعیسوم

٢۳۲:يلعنبیسوم

٢۲۳:رفيجنبانهملا

نونلافرح

۳۹۲:قرزألانبعفان

٢٥۳:يئاسنلا

٦۳o:دورمن

FE:مالسلاهيلعحون FY N۹90

راولافرح

۱۹۳ء٠۱۷۲١۱۷٠:ءاطعنبلصاو

toq



ءاهلافرح

٦۳:رجاه

٢٠۲:ناماه

٢٢۲:ةبتعتنبدنه

٥٥ء٤۳:مالسلاهيلعدوه

ءايلافرح

°°ء74:مالسلاهيلععشوي

۱۲۲ء٤۹:يوونلافرشنبیحی

«نبالا»

۳۹۲٦٠٤:ةکربنبا

۳۰۲ء٦۲۱۲۹۱۸:رجحنبا

۹٣٦۳:يبرعلانبا

۳۳:مساقلانبا

۳۳۱:نوشجاملانبا

٢۳۹ء٢٦۲۳:بوبحمنبا

۳۲۳:رذنملانبا

۲۳۱ء١٦ء٠٦:رظنلانبا

٢۲۳ء۱۰۳١٦۱۱:ناهبنيبانبا

ىنكلا

۳۸:يراصنألابويأوب

۱۱۹ء٤4:ءاقبلاوبا

۸٤۷۲۳۱٢۲۳۹۰FA:قیدصلاركبوبا PAF PY£0
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وب

۳۲۷:روٹ

٢٢٤۲:رباجيبانبیسومریاج

۲۹۰:لدنج

۸۰٦:(مشاهنبمکحلا)لهج

۷٥۳۰۲٢۳۲۹Y:(تباثنبنامعنلا)ةفينح PY PN YT

٢٥۳:(نتسلابحاص)دواد

٥٥:يرافغلارذ

۸۹٢۲:دانزلا

١۱۰:يردخلاديعس

۸٢٢٤۲ہہ۷٢۲ہہ٢۲۰ا۸٢٢٤۲:لیعس

۲۹۰:برحنبنایفس

۰٦:نکاس

١۱۱:لهس

٠.٤.:بلاط

۳۲۲:عيبرلانبصاعلا

٢۳۲:ةيلاعلا

٤٤:يميلحلاهللادبع

\١۱۷۱۹۳۳V:ةديبع «۷Y۸

٢٢٤۲:يلعنبیسوميلع

٢٠۲:بهل

۳۸:يناهفصألاملسم

٢۳۷۳۸۱:ناهبن

۳4۹۳)۳۳۳۲:فسوي
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بهاذملاوقرفلاولحنلاوللملاسرهف

٤٤۱١٤٤١۱۷۱:ةماقتسالالهأ

٦۰٦٢٥۳۰٢٤۳۹×۰۳:ةقرازالا

٥64۲1NAY:ةرعاشالا AVY APA AFF NYT No 4۹ AT

1£.٢۲۰)ا

۷۱:ةينطابلا

٩:ةمهاربلا

٢۳۹:ةيمشهبلا

٢۲:ةيوشحلا

٠6٦١١٦:ةلبانحلا

٢۷۲ء۷٦۷۱:ةفنحلا

٦۳۱:ةيرهدلا

١٦۳۱:ةيناصيدلا

Yo:ةضفارلا

۹:ةينمسلا

٢٢٦۲ء۷٦:ةيعفاشلا

Vo»٤7©۸:ةعضلا «Nt

۳۱۸٢۳۲TET:نوئباصلا YY FFs F۹

۹۳V۳»:هي.ؤا

t۹۳



١٠ء١٠ء۹:ةفسالفلا

۹٥:ةيماركلا

٦۳۳—٦۳۱۳۲۰۳۲۹۳۳۰٥٣۳:سوجملا

«۱۹ 18۴AA AY 6o۳ 4۳۴ ٥6ء۹١٤٠۱:ةلزتعملا

NAY «NVA Ve No Y NAV AAT NA AAS AV AVY AMEY

£1 PAT FEA FEY ef

١۳۱:ةينانملا

٢۳۰ء۳٢۲۰:ةيدجللا

PAF PPT PFE PPN ١١٠۳۲۰۳۲۹٣۳:ةينارصتلا

PAF PT Fo FFE FY Fs Y4 ۳W ء١٥١٠٠۰٠٠:ةيدوهيلا

٤٦



ددع

راعشألاسرهف

ناسيبلا

:رعاشلالاق

سيلاالإوريفاعيلاالإسينأاهبسيلةدلبو

:رعاشلالاق

مارحلاتيبلاةمرحتقافملسملاةمرح

ماقملاراديفوايندلايفزازعالاهلو

مارككالسمأنمهالومدنعالعأوهو

:رعاشلالاق

.17۱

:رعاشلالاق

ال‘اِ-٤

:رعاشلالاق

همارغلاكنع7
ِاهبيفتاهبكمعنباراد
اهببهذااهببقذا

.:رعاشلالاق

ریصفحيدملاءادتبايفءيفطنم

to

3

٥۳\

۹١٤۱

١٦۱





يناغلاءزجلاتاعوضومسرهف

مقرنايلا
ةحفصلا

0يناثلاءزجلاةمدقم

ESمهثعبيفةمكحلاولسرلاثعبزاوجيف

١مهيلعليحتسيامولسرللبجياميف:يناثلادصقملا

T۹ضعبىلعمهضعبءايبنألاليضفتيف:ثلاثلادصقملا

PY....انيبنعئارشبمهعئارشخسنيف:عبارلادصقملا

AESةكئالملايف:سماخلادصقملا

OEةكئالملاوءايبنألابناميالا
O0اهبناميالاوبتكلايف:سداسلادصقملا

O۸نارقلاقلخيفثيدحلا

TEهباشتملاومكحملايفلصف

SEESهباشتملاومكحملاماسقأ

۸Oeeديعولاودعولايف:يناثلانكرلانمعبارلابابلا

۸Oباسحلاوثعبلاوتوملايف:لوألالصفلا

£۷



ملرنايا
ةحفصلا

ن وحورلاٹثیدحنعيهنلا

0لاباذعىف Nربقلاباذعيفمالكلا e

SESباسحلايفمالكلا

NCESرانلاوةنجلاقلخيفمالكلا

OSSضوحلاوبتكلايفمالكلا

6طارصلاونازيملايف:يناثلالصفلا

۴ةعافشلايف:ثلاثلالصفلا

AEEهتمأنمءايقتألللوسرلاةعافش
NAرانلاوةنجلايفدولخلايف:عبارلالصفلا

۷٦۱ردقلاوءاضقلايف:يناثلانکرلانمسماخلابابلا

۲مهلبسكوهللقلخدابعلالاعفأ
ATقاسفربجلابنولئاقلا

۹ىلاعتهلللاعفألاقلختابا

۹مالسالاوناميالايف:سداسلابابلا

EEEةءاربلاوةيالولايف:ثلاثلانكرلا

۹اهماسقأوةءاربلاوةيالولابوجويف:لوألابابا
T0ةءاربلاوةيالولاماسقأ

TTرهاظلامكحبةءاربلاوةيالولايف:يناثلابابلا
FOرهاظلامكحبيلولاماكحأيفلصف

VOAهماكحأو.فوقولاماسقأيف:ثلاثلابابلا
EEEرئابكلاورئاغصلايف:عبارلابابلا

1۸٦٤



مقرنايا
ةحفصلا

TVAبنذللبكترملايلولايفءاملعلالاوقأ

TATفذاقلاماكحأورئابكلانمءيشركذيف:سماخلابابلا eee

TOيلولافذاقمكح

Weةمعنرفكودوحجرفك:سداسلابابلا

PTرفكلاماسقأ

رريكرشملاماكحأ

PETeمهتحكانمزاوجوباتكلالهأةحيبذليلحت

PEVناثوألاةدبعنيكرشملامكح

PEاهماكحأوةبوتلايف:عبارلانكرلا

PENاهماكحأوةبوتلاماسقأ:لوألابابلا

WETةبوتلاماسقأ

FEEةبوتلاناكرأ

WVةبوتلاتقولوبق

PVTةاصعلاةبوتلوبق

VVبئاتلاتالاحيف:يناثلابابلا

WANeةعاطلالعفاذاةيصعملاىلعرصملامكح

WATلحتسملاومرحملاةبوتيف:ٹلاثلابابلا

PAيصاعملاباكترامكح

PAاهنمةبوتبجتاليتلارومالا:عبارلابابلا

FAةيقتلايف:لوألالصفلا

EVدحلاهيلعماقيلعفىلعهركملامكح

Eاطخلايف:يناثلالصفلا

۹٦٤



مقرنايلا
ةحفصلا

Eةسوسولاونايسنلايف:ثلاثلالصفلا

Eنايسنلاماسقأ

EOباتكلاةمتاخ

سراهفلا

Eةينارقلاتايآلاسرهف

1ةفيرشلاةيوبنلاثيداحألاسرهف

EOمالعألاسرهف
Eبهاذملاوقرفلاولحتلاوللملاسرهف
£Oرعشلاسرهف

EVتاعوضوملاسرهف

£۷۰




