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Kitāb al-ʿAẓama, the section on Paradise       ةنجلا ةفص ،ةمظعلا باتك

 تحت ةنجلا قلخ ىلاعت هللا نا مث :لاق .اهميعنو ةنجلا ةفص يف لصف ۸۰۱
 رمحألا بهذلا نم ،ضرألاو تاومسلا ضرعك اهضرعو ،هنيمي نع شرعلا
 ةينامث اهل لعجو ۸۰۲ ،رضخألا درمزلاو ؤلؤللاو رهوجلاو ّردلاو ةضفلاو
 رضخألا سدنسلا نم باوبألا روتسو ردلا نم اهريماسمو ،رونلا نم باوبأ
 بهذ نم ةنبلو ةضف نم ةنبل اهروس ۸۰۳ رمحألا توقايلا نم اهحيتافمو
 ِراَد يناثلاوِ ميِعَنلا ُةََّنج لوألاف .مولعم مساب ۸۰٤ مهنم باب لك ىمسي
 لالجلا راد سماخلاو ِسْوَدْرِفلا ُراَد عبارلاو ِدْلُخلا ُراَد ثلاثلاو َِمالَّسلا
 راد لك ۸۰٥ .ايلعلا راد نماثلاو ِرْيَخلاُ راَد عباسلاو نْدَع راد سداسلاو
 فلأ ةيامعست ىلا ةنس فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ فلأ ةيامعست ةريسم

 اموي نونامث رهشلاو ارهش نونامث ةنسلاو .اهضرع كلذكو ةنس فلأ ۸۰٦
 لك يف ۸۰۷ هذه اننينس نم ةنس فلا ةدحاولا ةعاسلاو ةعاس نونامث مولاو
 رمحالا بهذلا نم رصق فلأ فلأ ةئامنامث ىلاعتو كرابت هللا قلخ ةّنج
 ةعبرأ ةنيدم لك يف .رضخألا درمزلاو رمحالا توقايلاو رهوجلاو ردلاو
 نم اهباوبأ ريماسم ۸۰۸ ،ءاضيبلا ةضفلا نم راد فلأ فلأ فلأ فلأ فالآ
 اهضعب ةفرغ فلأ نئادملا كلت روصق نم رصق لك يفو ،رمحألا بهذلا
 ةقبط لك يفو ضعب قوف اهضعب ةقبط ةئام ةفرغ لك يفو ،ضعب قوف
 كلت نم كاّبش لك ىودح ىلع رونلا نابضقب ةكبشم كابش فلأ
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 شارف نوعبس ريرس لك ىلع شورفم .رمحألا بهذلا نم ريرس كيبابشلا
 شرفلاو ،رهوجلاو ردلاب للكم رصخألا سدنسلاو رمحألا ريرحلا نم
 ِروُحلا نم ةيروح شرفلا كلت ىلع سلاج ۸۰۹ ،ضعب قوف اهضعب ةشورفم
 رضخالاو رمحالا نيب ام للحلاو ةلح نوعبس نهنم ةدحاو لك ىلع ،ِنيِعلا
 كلت هوجوو ۸۱۰ .ناجرملاو رهوجلاو ردلاب جوسنم ناوجرألاو ناوحقالاو
 تزمغو اهرظن نع تفشك ول نويع اهل ،رمقلاو سمشلا نم أوضأ روُحلا
 ليلكإ اهنيبج ىلعو ۸۱۱ .اهيلا ًاقوش مهلك اوتامل ايندلا راد يف مدآ ينبل
 بهذلا نم راوس فلأ اهدونز نم دنز لك يفو ةئيضم سمش هّنأك
 قَر نم اهبايث ءارو نم اهقاس خم نابي ۸۱۲ .رهوجلاو ردلاب للكم رمحألا
 ۸۱۳ .رمحألا بهذلا نم لاخلخ فلأ اهيلجر نم لجِر لك يفو اهدلج
 اهقنع يفو ۸۱٤ .اهيلا ًاقوش اوتامل هذه انايند لهأ اهتوص ذيذل عمس ول
 لثم اهدوقع نم دقع لك ءيضي نايقعلاو ؤلؤللاو ناجرملاو ردلا نم ةدالق
 ۸۱٥ ،ةفيصو فلأو ةديلو فلأ ةيروح لك يدي نيبو ّيِّرُدلا بَكْوَكلا
 ةيروح لك رحن ىلع بوتكمو هبحاص مسا رصق لك باب ىلع بوتكم
 كلت نم رصق لك لوط .نالف نب نالفل انأ :ألألتي رونب اهجوز مسا
 رصق لك يف ۸۱٦ .ةنس ةئامعبرأو فلأ هضرعو ةنس ةيامثلثو فلأ روصقلا
 باب لك ىلع .ةنس فلأ نيسمخ ةريسم بابلاو بابلا نيب ،باب فلأ
 نِم رهن ناتسب لك يف يرجي ۸۱۷ ،ةنس ةئام ناتسبلا كلذ ضرع ناتسب
 ٍنِسآ ِرْيَغ ٍءاَم ْنِم رهنو ،َِنيبِراَّشلِل ٍةَّذَل ٍرْمَخ نم رهنو ٍلَسَع نم رهنو ٍَنبَّل
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 نم يذلا رهنلاو ،ُهُمْعَطْ رَّيَغَتَيْ مَل َنبَّل نِم يذلا رهنلاو .ردكتم ريغ ينعي
 ۸۱۸ .ىًّفَصُم ٍلَسَع نم وه لسعلا نم يذلا رهنلاو َِنيبِراَّشلل ةَّذَل رمخلا
 رضخألا درمزلا نم ةبق فلأو ةميخ فلأ رهن لك بناج ىلع بورضم
 نم شرف هيلع رمحألا بهذلا نم ريرس ةميخ لك يف رمحألا توقايلاو
 اَم ةريثكلا هكاوفلا نم ناتسب لك يفو ۸۱۹ ،رضخألاو رمحألا ريرحلا
 الو تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام اهيفو ۸۲۰ُ ُنيْعَألا َُّذلََتو ُسُفْنَألا يِهَتْشَت
 مهلزانم ىلا اوقرتفا ةنجلا ةنجلا لهأ لخد اذإف ۸۲۱ .رشب بلق ىلع رطخ
 يلحلا ّنهيلع اروح نوعبس هلبقتست ناسنإ لك نيِعلا روُحلا مهلبقتستف
 ءوض هل جات ةيروح لك سأر ىلعو ۸۲۲ ،رهوجلاو ردلاب ةللكم للحلاو
 عم ۸۲۳ .شرعلا رون نم اهنيبج ىلع ليلكالاو سمشلا نم أوضأ عاعشو
 لايذأ اهب نوعفري جلاوص نهيديأب ،ةديلو فلأو ةفيصو فلأ ةيروح لك
 نهنم ةدحاو لك ديبو ۸۲٤ نارفعزلاو كسملا نم نثولتي اليك نيِعلا روُحلا
 باجح كلذ نيبو لسعو نبلو رمخو ءام هيف شمشلا ةقلف لثم سأك
 هللا ىلو رظنيف ىلاعت هللا يلو اولبقتسا اذإف ۸۲٥ ضعبب هضعب طلتخي اليك
 ءالؤه نمل لوقي مث روُحلا نم بجعتيف ميعنلا نم هل ىلاعت هللا ّدعأ ام ىلا
 كجاوزأ مهلك ىرت ام يدبع اي كل :ىلاعت هللا لوقيف ۸۲٦ ؟بر اي
 ليللا ةملظ يف يدي نيب كرهسو كبعت لجألو كلجأل مهتقلخو كؤاسنو
 نآلاف ۸۲۷ يباذع نم كفوخو ايندلا راد يفِ ءاَّرَّضلاَو ِءاَسْأَبلا ىلع كربصو
 كتجّوزو يتمارك راد كتنكسأو يباذع نم كتنمأو نينمآلا نم كتلعج
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 نمسقتي نيعلا روحلا نا مث :لاق ۸۲۸ انزلا نم كجرف ظفحل ةيروح نيعبسب
 نم روُحلا يديأ يف ام برشيف ىلاعت هللا يلو ىلا تاسأكلا نهيديأبو
 روحلا يديأ يف ام هللا يلو برش اذاف هعيمج تاسأكلا يف يذلا بارشلا
 ىلا نولخديو رورسلاو حرفلاب روصقلا ىلا روحلا كلت نوعجريف اهعيمج
 لك يف .مايخلاو بابقلاو نايقعلا نم ينبم لزنم ةيروح لكل ۸۲۹ مهلزانم
 رهوجلاو ردلاب عصرم رمحألا بهذلا نم ريرس لزانملا ءالؤه نم نكسم
 ضعب قوف اهضعب قربتسالاو سدنسلا نم اًشارف نوعبس هيلعو توقايلاو

 تلخد هل هللا هدعأ دق يذلا ريرسلا ىلع ىلاعت هللا يلو سلج اذإف ۸۳۰
 هللا يلو ريرس ىلا مهلزانم باوبأ عيمج تالبقتسم مهلزانم ىلا روحلا
 وهو ىلاعت هللا يلو ىلا تالبقتسم نهلك نرصيف نهترسأ ىلع نسلجيف
 ريغ نم ملعتف نهنم ةدحاو هللا ىلو ىهتشا اذإف ۸۳۱ هريرس ىلع سلاج
 للحلاو يلحلا اهيلعو هيلا جرختو اهتبق باب حتفتف ىوعد الو ةراشإ
 ٌسْنإ َّنُهْثِمْطَي ْمَل :ىلاعت هللا لاق امك لامكلاو ءاهبلاو لامجلاو نسحلاو
 يفف اهعماجي هناف ىلاعت هللا يلو نم تند اذإف ۸۳۲ .ٌّناَج َالَو ْمُهَلْبَق
 عطقت مث ۸۳۳ هذه اننينس نم ةنس نيعبرأ رادقمب ةدحاو ةرم اهتعماجم
 ىلع فوقو نادلولاو اهتحت نم يرجي قرعلاو اهردص ىلع وهو هتوهش
 نوّمتي نأ ىلا مهيلع نوحّوري سدنسلا نم ليدانملا مهيديأبو مهسور
 اهلزنم ىلا لخدتف ةيروحلا كلت موقت مث ۸۳٤ ةنس نيعبرأ ةدم مهتوهش
 ةنس نيعبرأ اهتعماجم يف متيف ركب يه اذإف اهعماجيف هيلا ىرخأ ءيجتف



ʿAẓama, Paradise           5      22.06.15

۳

٦

۹

۱۲

۱٥

۱۸

 ىتح ىرخأ لخدتو ةدحاو جرخت لازت الف ۸۳٥ ىلوألا ةداعلا ىلع ىرخأ
 مث ةيروح نيعبسلا عماج اذاف اراكبأ نهلكو ةيروح نيعبسلا يهتنت
 ْمِهْيَلَع ُفوُطَيَو هريرس ىلع ئكتم هللا يلوو ۸۳٦ اراكبأ ّنك امك نودوعي
 اَمِّمٍ هِكاَوَفَو ٍنيِعَّم نِّمٍ سْأَكَو َقيِرَابَأِبٌ نوُنْكَمٌ ؤُلْؤُلْ مُهَّنَأَك ْمُهَّلٌ ناَمْلِغ
 مهنأ الا ۸۳۸ نولوبي الو نوطوغتي الو نوبرشيو نولكأي ۸۳۷ َنوُهَتْشَي
 كسملا نم ىكذأ اًقرع طياغلاو لوبلا كلذب جرخيف مهماسجأ نم نوقرعي
 يلو امنيبف .ةساجنلا لبقت ال ةنجلا ضرأ نأل ۸۳۹ بهشألا ربنعلاو رفذألا
 ذإ ۸٤۰ نيِعلا روُحلا عم هوهلو هكحضو هبعل يف رمألا اذه ىلع ىلاعت هللا
 كلت يفو ۸٤۱ اهرهاظ نم اهنطاب نابي رونلا نم ةبق هسأر قوف نم تلزن
 سدنسلا نم اًشارف نوعبس هيلعو رمحألا بهذلا نم ريرس ةبقلا
 بلغي ةيروح مهقوف نم سلاج مهيلعو ۸٤۲ ضعب قوف اهضعب قربتسالاو
 يلو رظن اذإف ۸٤۳ رونلا نم ةلح نوعبس اهيلعو نيعلا روحلا رون ىلع اهرون
 يذلا ةيروح نيعبسلا بجعتتو اهلامجو اهنسح نم بجعتي اهيلا هللا
 ىلاعت هللا لوقيف ؟هذه نمل بر اي هللا يلو لوقيف ۸٤٤ اهنسح نم هللا يلول
 اهملك اذإف ىلاعت هللا يلو اهملكيف لاق كبيجت ىتح يدبع اي اهبطاخ
 ركذت ملأ ؟ينتيسن فيك يبيبح هل لوقتف جرختو اهتبق باب حتفت
 نكأ ملأ ۸٤٥ ىولبلاو ىوكشلاو يرعلاو شطعلاو عوجلا ىلع كعم يربص
 ؟ارضلاو اسابلا ىلع كتلمتحا امأ ؟كتمركأ امأ ،كتمدخ امأ ؟كعيطأ
 يكبيف :لاق ايندلا راد يف كل ةعيطملا كتجوز انأ ؟اذكو اذك ركذت ملأ
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 اًبُرُع اهرحن ىلع بوتكم اذإو ۸٤٦ اهقناعيو اهيلا موقيو حرفلا نم هللا يلو
 رمحألا بهذلا نم راوس فلأ اهدونز نم دنز لك ىلعو ةبِرَع اهمسا اًباَرْتَأ
 رونلا نم جات اهسأر ىلعو بهذلا لاخلخ فلأ اهيلجر نم لجر لك يفو

 مل انبر نلقي اهسابل نسحو اهنسح ىلاو اهيلا نيعلا روحلا ترظن اذإف ۸٤۷
 يتمَأ تنيز روحلا رشاعم ۸٤۸ :ىلاعت هللا لوقيف اهلثم هللا يلول انتنيز ال
 فوخلاو شطعلاو عوجلاو دربلاو رحلا ىلع ايندلا راد يف اهربص ةرثكل
 ةملظو توملا صصغ نم تساق يذلابو ۸٤۹ اهجوزل اهتعاطو ّيلإ اهتعاطو
 ۸٥۰ مكيلع اهتنيز كلذ لجأل ةمايقلا موي لوهو لاؤسلا ةبيهو ربقلا
 لامجلاو نسحلاو ةنيزلاب انيلع اهعفرت نأ اهل قحي انبر :نيعلا روحلا لوقتف
 يدانيف :لاق ۸٥۱ مويلا اذه اننيب دسح ال ةبرع اي نيعلا روحلا لوقت مث
 انه سيلف نامألا راد يف رورسلاو حرفلا موي مويلا اذه ةنجلا لهأ اي يدانم
 الو عوج الو فوخ الو رقف الو مغ الو مه الو مقس الو توم الو ضرم
 :لاق ۸٥۲ .اتش الو ةملظ الو درب الو رح الو ىرع الو بعت الو شطع
 اروحو اروصقو اكلم ةنجلا يف هئايلوأ نم يلو لكل ىلاعت هللا يطعيف
 الو ينغ انا :مهنم دحاو لك لوقي ىتح للحلا نمو نيتاسبو انادلوو
 نيكاسملا مه مالكلا اذه لوقي يذلاو ىنغلا اذهب ةنجلا يف ىقلي يريغ
 دحأ ىقبي ال ىتح اجاوزأو اروصقو الامو اكلم ةنجلا لهأ لقأ مه نيذلا
 تعمس نذأ الو تأر نيع ال ام ۸٥۳ مهنم دحاو لك ىطعيو دسح مهنم
َ نيِذَّللا ىَبْقُع َكْلِت اهّلظو ٌمِئَاد اَهُلُكُأ ۸٥٤ @ماقم رشب بلق ىلع رطخ الو
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 ىلاعت هللا ةردقب فطقت ةيلدتم راجشألا هكاوفو ٌةَيِناَد اَهُفوُطُقو اوُقَّتا
 ىلا ىرخأ درت ةدحاو تفطق املكو لكأيف اهيهتشم فك ىلا يتأتو
 فطق ولو ۸٥٦ نصغلا كلذ يف تناك امك لاحلا يف غلبتو ۸٥٥ اهناكم
 ىلعو ۸٥۷ راهنالا اهنيب لسلست لاحلا يف ىرخأ اهناكم تتبن ةرشع اهنم
 يا نمو ىهتشا اذإ ۸٥۸ اهموحل نم يلولا لكأيف يتاخبلاك رويط راجشألا
 دارأ نإو اًيوشم دارأ نإ هسفن ىهتشت ام لكأيف هيدي نيب عقي ىهتشا ريط
 ۸٥۹ ُنوُكَيَفْ نُك ءيشلل لوقي يذلا ىلاعت هللا ةردقب هيدي نيب عقي اًخوبطم
 ايوتسم اريط لاحلاو تقولا يف دوعيف داراو ىهتشا ام هنم دبعلا لكأ اذإف

 يناوسو ينقلخ يذلا ناحبس لوقيو ىلاعت هللا حبسي وهو ريطي مث ۸٦۰
 همسا يرجي رهن ندَع ةنج يفو ۸٦۱ هدابع نم نيقتملل اقزر يمحل لعجو
 ةنس ةئام هضرعو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم انيبنل وهو ةنس ةئام هضرعو ۸٦۲ رَثْوَكلا
 نم ىلحأ ذيذل بذع لالز دراب ءام هيف ةنس فلأ فلأ ةئامثلث هلوطو
 ةنجلا ضرأو ۸٦۳ رفذألا كسملا هيفو ؤلؤللاو ردلا رهنلا كلذ اصح لسعلا
 فئاصولاو نادلولاو روحلا اهناكسو نارفعزلا اهشيشحو ةضف اهلك
.نوُنْكَملا ؤُلْؤُللا نهنأك ناملغلاو


