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میس

وبأناکءةميركةلئاعنعثيدحوهيداربلامساقلاىبأنعثيدحلا

ابسنوادلوم:يداربلا

ناميلسنبميهاربإنبمساقلاوبأ؛لضفلاوبأةمالعلاملاعلامامإلاوهف

ةردحتملارمدةليبقىلإيمتني«يرمدلايداّربلانارمعيبأنبميهاربإنب

ابأنأرهاظلاوةيغيزامألاةليبقلاةوازفنعورفىدحإيهيتلاةتانزةليبقنم

ابابهلصأمساقلاابألعلو«لضفلاوبأهتينكامنإو«ءةينكسيلوهلمسامساقلا

ىلعمساقلايبأىلإمث‹مساقلاابىلإرصتخامثانديسينعيابابو«مساقلا
ققحملاةمالعلالوقيامكمهئامسأبمهءامظعنونكينيذلاغيزامألاةقيرط

ىلعهحرشليڻالثلاناميلسدواديبألهتمجرتيفشيفطاميهاربإقاحساوبأ

|.ديحوتلاةمدقم

‹يسنوتلابونجلابرمدلبجةقطنميف٠۷۲ةنسيداربلامساقلاوبأدلو

ايلاحةقطنملاىلعقلطيورمدةليبقنمهينكاسىلإةبسنرمدلبجيمسو
.«شادخیتب»



اميلعتواملعت:يداربلا

هيفدلويذلادهعلاكلذيفءاملعلاوملعلابًارومعمرمدلبجناك

.ةعيرشلامولعوةيبرعلانونفيفهمولعمساقلاوبأسردكلانهو«يداربلا

ةرهدزموءاملعلارابكبىرخألايهةأولممةيسنوتلاةبرجةريزجتناكو

نيطاسأىلعملعلاىقلتييكلاهيلالاقتنالاهلقاركلذل«ملعلاراشتناب

عبرتملايغاوزلاشيعيريبكلاةمالعلاخيشلامهتمدقميفواهيفءاملعلا

يوارغملامجننبحلاصربلاوباخيشلاكلذكوبيبزلايداوةقطنمبسيردتلل

.نایغدصيف

دشدقف‹لزانميضابالايملعلاطسولايفهل()ةسوفنلبجنأامبو

رماعنكاسيبأملعلاةمالعلامامإلاةسردمبقحتليلهيلإلاحرلامساقلاوبأ

فنصملاو«؛ددسملاباتكلاحاضيإلاباتكبحاصيخامشلايلعنب

خيشوهيذلايسيمرطلاىسوميبأخيشلاةسردمبقحتلاامك«دمتعملا

.يخامشلا

ةزاجإربتعي«هيفملعلاخياشمىلإسولجلاوةسوفنلبجيفةساردلانإ

.هيلإقفويوكلذبىظحينملةيلاعةيملع

يلولاخيشلاوزعيو؛ملعلالهانمنمملعلامساقلاوبأفرتغااذكهو
هتيصخشةوقوةيملعلايداربلاةأرج«يبرجلابوقعينبملاسحلاصلا

ةيناميإلاةمصاعلاربتعييذلاةسوفنلبجيفهتساردىلإيركفلاهلالقتساو

.يمالسإلابرغملادالبيفيضابإلادوجولل

ةايحىلإةبسنلابيفرعملايقلتلاويملعلاذخألاةلحرمتهتنانأدعبو
ىلإعجركانهو«هنميفرعملارشنلاويملعلاءاطعالاناوأناحدقف‹يداربلا

ىهتنانأدعبةينيدلاوةيملعلاهتناكمهيلإعجرتنأهللالاسنو«ءايبيلبرغيفعقي(١
.ةعجرريغىلإهدهعلازو«يفاذقلاةيغاطلا

٤



هنوكوءاناسناهبجنأيذلاهدلبءانبأىلإليمجللدرك«رمدلبج»هنطوم

نععفادييكلو«نيلهاجلاحفاكيو؛لهجلابراحييكلكلذوءالوأًاملاع

.هموصخهنععفدیو«هبهذم

سفنيفتكرتةليمجلاةعداولاةريزجلاكلتءةبرجنأرهاظلانكلو

ىلإهلمحيلءاهيلانينحلاهّدشف«ناكملاالونامزلاهحميملرثايداربلا

لكشييذلايداولاكلذ«بيبزلايداوةقطنمىلإديدحتلابوءاهيلاةدوعلا

ناكثيحنوتيزلاراجشأنمةليلظةحاووءارضخةيعيبطةحول
.ةيميلعتلاهتايحنم«امةلحرميفهميلعتىقلت

اعجرمواملاع:يداربلا

عمتجمللةيملعلاةيعجرملاوةينيدلاةدايقلاملسيفجردتييداربلاذخأ

سيئرحبصأوءاهيفةيملعلاةيعجرملاوةينيدلاةدايقلاهيلإتلآىتحةبرجيف

ارظنو«نوماييلعنبديعسخيشلاةافودعباهئاملعسلجمسيئرواهتبازع
ضعبرازدقف‹عطقنيملطاشنورتفتملةمهنمانفلؤمهبعتمتيناكامل

ثحبللو«هباحصأىلعفرعتلليمالسإلابرغملادالبيفبهذملانطاوم

لعجيذلارمألاءاهنمهبسأبالردقىلعلصحيتلاةيملعلاهزونكنع
فيلأتلايفةانكموًاملعامهبدازتسا«ايفرعمًادازوءايملعًادفاواهنمهل

.فينصتلاو

ءادألبهذامدنعءةمركملاةكميفنامعلهأبءاقللاةصرفهلناكو

تراصهنأاميروءةيقرشملابهذملابتكمهنمىنتقاهلعلوجحلاكسانم

مويلةريصقةرايزتناكوم۱۹۹۸ةنسرياربفرهشيفىلوألاةرمللةبرجترز(١
يبرجلايريخلاديعسيمعليملعلاىقتلملاروضحلةيناثلاةرمللاهترزو«دحاو
يداولجيهبلارظنملاينبجعأدقوم٢٠٠۲ربمسيد۲۷-٢۲نمةرتفلايف
.بيبزلا

0



جحلامسومنأل«ةبراغملاوةقراشملاجاجحلاربعةرمتسمتالاصتاهل

باتكلاناكثيح«مهنيبيملعلالدابتلاناكمو«نيبناجلانيبءاقللاةصرف

يقرشملاباتكلاوةبراغملاجاجحلاةطساوبقرشملاىلإلصييبراغملا

يتلاةلدابتملاتارايزلانأامك.ةقراشملاجاجحلاةطساوببرغملاىلإلصي

.مهنيباميفبتكلالاصيإيفريبكروداهلةبراغملاوةقراشملاموقيناك

:ەهتافلۇم

:يهتافلؤملانمًاددعيداربلامساقلاوبأمامإلافلا

.نآلاانيديأنيبوهيذلاةاقتنملارهاوجلا

لدعلاباتكرارسأوقئاقحنعفاشكتسالاوقداصلاثحبلا

ةمالعلهقفلالوصأيفوهفاصنإلاولدعلاباتكو«فاصنالاو
ينالجرولاميهاربإنبفسويبوقعييبأمامإلالوقعملاولوقنملا
.يرجهلاسداسلانرقلاءاملعنم

.ديحوتلاوداقتعالاوقئاقحلايفديفملاةحورطا

.ةيضابالابتكدييقتيفةلاسر

باتكوهمئاعدلاباتكو.مئاعدلاباتكضعبلحرشمئاحلاءافش
يلئامسلارظنلانبدمحأمامإلليرعشمظنبهقفلاوةديقعلايف
.يرجهلاسداسلانرقلاءاملعنمينامعلا

ىلعلدتوةريثكاهنايبرجلابوقعينبملاسخيشلالوقيىواتفهل
.داهتجالايفةريبكةجردغلبدقهنأ



:ەذيمالت

:مهنمنوريثكهنعملعلالمح
يداربلامساقلايبأنبهللادبعهنبا

يداربلامساقلايبنبدمحمهنبا

يشكيودسلادمحأنبديعس©

ينايغدصلاحلفانبايركزوبا

رهاوجلاباتك

باتكهبلخأاميفةاقتنملارهاوجلا»هباتكيداربلامساقلاوبأفلأ

يبأةمالعلافيلأتخياشملاتاقبطباتكوه‹«تاقبطلاباتكو«تاقبطلا

تفرعةيملعةرسأنمردحنيرخألاوهوينيجردلاديعسنبدمحأسابعلا

يبدألاهبولسالامجبزاتميباتكوهوء؛حالصالاوحالصلاولضفلاوملعلاب

ءاملعمجارتوةيمتسرلاةلودلاخيراتيفبهذملابتكلجأنموهو«عئارلا

نبيلعونافعنبنامثعنيتفيلخلاثادحأىلإقرطتيملهنأريغ«بهذملا

ءىربكلاةنتفلاوأءةنتفلاخيراتوأةنتفلاثادحابفرعتيتلايهوبلاطيبأ

ثادحألاكلتنأرابتعاىلع«تاقبطلاباتكبلخمكلذنأيداربلاىأرو

كاردتساوهفكلذل«بهاذموقرفىلإةمألاهيلعتقرتفايذلاساسألايه

ثادحألاكلتنأثيحءىربكلاةنتفلاثادحأركذبتاقبطلاباتكىلع

ضعبفلؤملاقاسدقو«رهاوجلاباتكنممهملاوربكألابناجلالكشت

ةروصبميلستلامتأوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةريسلاثادحأ

نبرمعوقيدصلاركبيبأنيتفيلخلانعازجومًاخیراتقاساضیأو«ةزجوم

.ةلصفمةروصبىربكلاةنتفلاثادحأركذىلإلخدمك«باطخلا

باتكليداربلامساقلايبأفيلاتيفببسلاوهاذهله«ىرتاينکلو

۷



؟هفيلأتىلإهعفدرخآببسكانهمأ؟اذهةاقتنملارهاوجلا

تناكاموهببسلاكلذ«فيلاتلاىلإهعفدرخآًاببسكانهنأيياريف

ىيحييلعخيشلالوقيامك«داحيبهذمبصعتنمةرتفلاكلتهشيعت

مساقلايبأخيشلانعهثيدحضرعميف«سنوتيفةيضابإلا»هباتكيفرمعم

وبأاهيفناكيتلاةرتفلانأخيراتلاةساردنمودبييذلاو»لاقثيحيداربلا

يسنوتلابونجلاورمدلبجىلعترميتلاتارتفلاجرحأنمتناكلضفلا
رهاوجلاباتكنأىلع«اريبكادحتغلبةيبهذملاةيبصعلاتناكدقفهلك

ةنتفلاثادحأشقانيباتكلضفأهرابتعابنيثحابللهتيمهأىلعةاقتنملا

لكشببلاطيبانبيلعونافعنبنامثعنيتفيلخلادهعىلعىربكلا

ةنسرصمبينورابلاةبتكمنمةيرجحةدحاوةعبطىوسعبطيمل«؛عساو

تدهتجادقوءةيعبطملاوةيئالمإلاءاطخاألابةأولممةعبطيهوه٢

ًانيعتسمتامولعملاوءامسألاوتاملكلاطبضيفةعبطلاهذهحيحصتيف
.عوضوملابةلصلاتاذىرخألارداصملاب

يئارماسلامزاحميركلاذاتسألاانيخأنمةبيطوةيباجياةردابملاهنإو

نمنوكيلميقلاباتكلااذهعبطلندنلبةمكحلارادةبتكمبحاص

بدألاوحلاصلالمعلاوعفانلاملعلابهللااهرمعةرماعلاهتبتكمتاروشنم

.عيفرلا

؛ملسوهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلصوءقيفوتلايلوهلو

.نيملاعلابرهللدمحلانأاناوعدرخآو

ىبايسلادوعسنبدمحأ



باثكلاةمدّشم

هبحصوهلأودمحمانديسىلعهللاىلّصميحرلانمحرلاهللامسب

هلرفغوهللاهمحرىداربلاميهاريإنبمساقلاوبألضفلاوبأخيشلالاق

.نيمآ*تاملسملاونيملسملاعيمجلو

اليضفتهقلخنمريثكىلعهلّضفوناسنإلاقلخيذلاهللدمحلا

اليضفتءيشلكىلعهبلضفيذلانآرقلاهملعوناسللاهلرخسو

لجوزعهللانمةبطاخملاءايشألالضفأيهوةيلقعلاةزيرغلابهفّرشو

ملاعلااهببسبددرتملاءايشألالوأءاطعإلاوذخألاورابدإلاولابقإلاب

بلغنمراصیتحنیلفاسلفساونيّيلعَىلْعَأنيبفلكملايمدآلا
افلإمهللعجوىلدتفىندهلقعهاوهبلغنموالعوامسهاوههلقع
هتايآمهيلعولتيمهسفنانمالوسرمهيفثعبومهسنجنمانكس
.نيبملالضيفللبقنماوناكنإوةمكحلاوباتكلامهملعيومهيكزيو

ىلعيلصأوهملحوهمركلدمحللالهأناكذإاريثكادمحهدمحأ

هناوخإىلعوهملعيفامددعدمحمانيبنقلخلاعيمجنمقحلاةوفص

نينمؤملارئاسىلعونيبرقملاةكئالملاىلعونيلسرملاو
زعةلاضتاقبطلاةباتكتيأريناف(دعبامأ)نيعمجأتانمؤملاو

امیفهنأعماهدورومواهودراوزوعأدقابذعًالهنمواهودشنمواهودش

راصدقرايخألافلسلابقانمبئاجعورابخألابئارغنمهيلعلمتشا
۹



ةنسحلاةتكنلاوةعيربلابطخلانمعدوأاميفودقعلايفىطسولاك

ةقيدحلاكواهيناجمواهلالتتعرمأدقيتلاارهزلاةضورلاكةعيفرلا

يلءارتذنمهبتفكتنكدقو«اهيناجمواهفوطقتمنييتلاءارضخلا
نيعلادمرتةخسنىلعالإمأىلعهيفتفقوامفهملعيلاىهنوهلمع
اليلقهبشأىرخأةخسنهللارسيىتح«نيغلاواطخلابلقلاثروتو
هتدجوف‹هتاحفنتقشنتو‹هتاحفصكلذدنعتحفصتف‹ىلوألانم

لفغأهنأالإ«نيعألاذلتوسفنألاهيهتشتامهيفونسلألاهفصتامك

نمظحهلامنإو«لّوعملاهيلعامركذبلخأولوألارردصلاركذنع

ديعبنمنيثيدحلابراشأوءةلمجلابليصفتلانعهبىنغتساوءةلمخلا

ةمصوكلذتيأرفهيلعةلالدلانعةينغمهترهشنأمعزوانذومءهيلإ

:رعاشلالاق‹هلاثمأادمنعهبترصقةجامسوهلامكبترزأ

هنسحىلعيبظلاملّسام

فصوييذلاردبلاالوالك

فرعيفلكهيفردبلاو

ديعسنبدمحأسابعلايبأخيشلايفةريصبلانيعبيلنابتسادقهنإمث
‹هلاوحأضعببيتءورمينتجانو«هرذعكلذيفماقدقرمأ«هنعهللايضر

نمنيدقاحلانيدقتنملاينارهظنيبهنوكوهوهرسيلفشكنایتح
نمف«نيفلتؤملانيرضاحلاونيدساحلايغبنمهظفحتو

فصويفبهاذملاعيمجباحصاىدلعبتمحالطصاوهوءةيضابألايفلاخميأ)۱
باتكبحاصينيجردلاسابعلاوباهيفشاعيذلادهعلامستيو.مهيفلاخم
بهذمىلعارصتقمسيلبصعتلاكلذناباملع‹يبهذملابصعتلابتاقبطلا

.بهذمنود

ا



تعمجف«؛نحملاكلتنعادعونتفلاركذنعملعأهللاولفغأكلذ

يفةاقتنملارهاوج»بهتيمساباتكمهريغوانباحصأراثآنمكلذيف

یرجمیرجامرابخألانمهيفتركذو«تاقبطلاباتكهبلخأاممامتإ

لوسرةفصيفةبيجعاتكنهيفتركذوءةفلكلاٌدحنم«جرخوةفرطلا

نتفلارابخأوءافلخلارابخأوهرابخأنمًاعيشوملسوهيلعهللاىلصهللا
تاباوجو«ىلوألاةقبطلايفرامعوبأخيشلاهامسنمتركذو.عبرألا

يفةمتاخبهتمتخوءحلفأنبدمحمباوجو«ضابإنباباوجكءةمئألا

.توملاركذ

ماهسو«؛تقشرو«تعرشأنيدقتنملاانقىلإرظنأيناكفاذهعمو
اذإف«داهتجالادعاسنعرمشممهلكو«تقوفوتلصننيضرتعملا

نوكينأيداقتعاويدصقوءدادحةنسلابمكوقلسفوخلابهذ

هنعةلفغلاعموءةرصبتتاقبطلاباتكيفرظنلادنعباتكلااذهيل

بييعتلاوعضولايفرخصلاباجوأباغوأباعنميفيلعالو؛ةركذت

ىلإواذه.رئامضلاىلعهدابعنمعلطيورئارسلاىلوتيهللاف«؛باحوأ
نيلطعملانيفرحملانيفحصملاخاسملاخاسنلاروجنموكشأهلل

ءاهولدبولاحملااهوثروأواهولوحونيواودلااولاحأنيذلانيلطبملا

فاعضتساولزالزلاةرثكونتفلاناجيهوناودعلارثكونامزلاداسفو

مومعوهسوردوملعلاباهذوءاملعلاضارقناو«لطابلاراصتناوقحلا

.ةقثلاةلقوةنامألاعافتراوةنينأامطلاةلقو«ردغلاةرثكولهجلا

ال»ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهيفلاقيذلارصعلاانزواجدقلو

««هناکمتنکينتیلای:لوقيفلجرربقبلجرلارميىتحةعاسلاموقت

هللاونتفلانمیریامةدشنمنكلومايصالوةالصةرثكنمكلذامو

للزوأاطخنمباتكلايفناكاموءةمالسلاوةمصعلايفهيلإبغرأ
۱



يحلاوهالإهلإاليذلاميظعلاهللارفغتساانأو«ناطيشلانموينمف

لعفلاولوقلايفهلكللزلانمةبوتلاهلاساوءاعيمجبونذلارافغمويقلا

.ميظعلايلعلاهلابالإةوقالولوحالووفعلاهلأسأو



تاّمطلاباکةمدّشمسقت4

هللدمحلاهلاهمحرينيجردلاديعسنبدمحأسابعلاوبأخيشلالاق

ءانثلاهانعمدمحلا«رونلاوتاملظلالعجوضرألاوتاومسلاقلخيذلا

قلطمنيهجوىلعوهوةرهاظلايعاسملانموهو«لماكلانسحلاب

دمحلاءانلوقهنمديقملاف«بجاوقلطملاوضرفهنمديقملاف«ديقمو

امو«قئالخلاقلخيذلاهللدمحلاقلطملاو«ههبشأاموانادهيذلاهل

ركشلاوهدمحلاموقلاقفركشلاودمحلايفسانلافلتخاو«ههبشأ

افرعركشلاوموللالباقيءانثلاوهدمحلا:موقلاقوءدمحلاوهركشلاو

ركشلاوةصاخناسللابدمحلافهللاءاشنإحيحصلاوهورفكلالباقي

‹؛صخأامهيأومعأامهيأامهيفاوفلتخاو«حراوجلاوبلقلاوناسللاب

نوكيدمحلانإلوقلااذههجووصخأركشلاومعأدمحلا:موقلاقف

نإوء؛هبسحوهءاخسونالفةعاجشتدمحلوقتفءةمعنلاريغيفولو

معأركشلا:نورخآلاقو.ةصاخةمعنلاىلعركشلاوًاديكيلإديمل

ءةصاخناسللابدمحلاو«بلقلاوحراوجلاوناسللابنوكيركشلانأل

يأ«رمألاىنعمبربخضرألاوتاومسلاقلخيذلاهللدمحلاهلوقو

ةروسلاهذهلوأبهباتكةبطخسابعلاوبأصصخامنإوهللدمحلااوصلخأ

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقدقوءاهتكربواهلضفنمهملعامل

مهلنيقفاخلاتألمدقوةكئالملانمبكوماهعموتلزنماعنألاةروس»
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ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرو««جترتمهلضرألاوحيبستلابلجز

لاقواليلةدحاوةلمجتلزنوتارمثالثميظعلايبرهناحبسلوقي

4ضرألاوتاومسلاقلخيذلاكلمفلانوعبساًهعيش:سابعنبا

لاقمثءهّللاىلعةلادلاتايآلامظعأهيلعالمتشااميفامهنيذللا

لاقو«راهنلاءايضوليلامالظينعيرونلاوتاملظلالعجول
لبقةنجلاوراهنلالبقليللاورونلالبقةملظلاهللاقلخمهضعب

ريصبلاوىمعألايوتسيالريظن«ناميإلارونلاورفكلاةملظلاضعبلاقو
¶نونلعتامولمكبولقيف¶نوّرستامملعيلرونلاالوتاملظلاالو

هلولاهبمكيزاجيىتحمكيلعاهظفحيفاهلكمكلامعأملعييأ
ةراشإانهرودصلاوءاهيفًارتتسمناكامبيأ رودصلاتاذبميلع

هيلعمدآوه:مهضعبلاقفهيفاوفلتخا4ناسنإلاقلخلبولقلاىلإ

هملعاولاقنايبلاهملعول4ناسنإلاىلعىتألههريظنمالسلا

ةغلفلأةئامعبسبملكتاولاقوتاغللاعيمجبملكتوءيشلكءامسأ

‹سنجلامساهنألسانلاعيمجناسنإلامهضعبلاقوءةيبرعلااهنسحأ

مهضعبلاقو«رذيامويتايامورشلاوريخلاومارحلاولالحلانايبنايبلاو
ءطخلاوملقلابةباتكلانايبلامهضعبلاقو«زييمتلاونسحلارظنلانايبلا

رادقمبهدنعءيشلكو ةيالاملقلابملعهريظن

نعرصقيالو«هزواجتيالدودحمدحبءيشلكيأةردقلانملاعفم

ناكاذإلعجلا(نيتفشواناسلونينيعهللعج)باسحلانابسحلاو

هلنيب‹(نيدجنلاهادهو)«فصولاقئالخلانموءقلخلاهللاةفصيف

ىدهلاو‹نييدثلاىلإهادهليقوقيرطوريخلاقيرط«نيقيرطلا

وهو«قيفوتلاوةمصعلاوهو«نوملسملاهبصخهجو«نيهجوىلع
نمهيفاوفلتخااملاونمآنيذلاهللاىدهفللجولزعهللالوقىت
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مهادهبفهللاىدهنيذلاكعلؤا»ىلاعتهلوقويأقحلا

زعهللالاق«نايبلاىنعموهورفاكلاونمؤملاهيفىوتسايناثلاو«هدتقا

هرسي(ېقشوأ)یرسیللهرّسي(دیعسف)«مهانیدهفدومثامأو»«لجو
امدنعهللاءاشنأباتكلارخآيفنيتلاسملانيتاهيفمالكلاو«ىرسعلل

هللايأ(نولمعتامومكقلخيذلاوه)توملاركذيفةمتاخبهمتخن

:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقامك«مكلامعأقلخومكقلخىلاعت

بهاذمةيآلاهذهبهللالطبأدقو«هتعنصومناصلكىلاعتهللاقلخ

دكرأف«دابعللةبستكماهنوكعماهقلخهنألجوزعهللانيبذإءةيردقلا

ةربجملالطابقهزفءاهقلخهنأعمدابعلااهلمعاهنأنيبوةلزتعملاديك

مهو)بوبرملايففيرصتلاهلوكلاموبرهنأل(لعفيامعلئسيال)
اذهةقيقحوءلاثتمالاوةعاطلامهيلعونوكولممديبعمهنأل(نولأسي

صلخأيأهءايربكوهلالجفرعنمدمح(هدمحأ)ءانايبةمتاخلايف

ادحأدمحيالهءايربكوهلالجفرعنمنألهلنسحلاءانثلاودمحلا

سدقاو)ءايربكلاكلذكوهللالايغبنتاليتلاةمظعلالالجلاوهاوس

ليقوءريهطتلاسيدقتلالصأ(هءامسأوهتافصهيبشتلانودنم

‹كلانسفنأرهطنيأء4كلسدقنولف:لجوزعهللالاق«ميظعتلا

هللانمةالصلاو(دمحماندّيسىلعةالصلاو)كدجمنوكمظعنليقو

خسنولاقمث«رافغتسالامالسلامهيلعةكئالملانموءةمحرلالجوزع

حیرلاتخسنمهلوقنمبهذأولازا:خسن«نیدوةعيرشلكهتعيرشب

نإو):لاقف«هفرشوملعلاةليضفركذمثسمشلاتخسنو«رثألا
ةداعسلاىلإدوقييذلاملعلاالإليلدالو(هبىدتقيليلدريخملعلا

تايآلاو«ملعلابالإةرخآلاوايندلاريخلانيالو«هناحبسهللاءاضروةيدبألا

اونمآنيذلاهللاعفري»«كبسحو«رثكأملعلالضفيفراثآلاوثيداحألاو
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الإهلإالهنأهللادهش»ىلاعتهلوقو«تاجردملعلااوتوأنيذلاومكنم

‹ءاملعلابٹلثوهتكئالمبىتثوهسفنبأادبف«ملعلااولوأوةكئالملاووه

نايرعناميإلا»ملسوهيلعهللاىلصلاقوالضفوًافرشاذهبكيهانف

هللاىلصهللالوسرلاقو.«ملعلاهترتسوءايحلاهتنيزوىوقتلاهسابل

ءاملعلاامأ««ءادهشلاوءاملعلاةوبنلاةجردنمسانلابرقأ»ملسوهيلع

ىلع«ءاودهاجفنودهاجملاامأو«لسرلاهبتءاجامىلعسانلااولدف

ةمايقلامويعفشي»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو.هللاءايبنأهبتءاجام

فلأنمناطيشلاىلعدشأهيقفلاو«ءادهشلامثءاملعلامثءايبنألاةئالث

دباعلاىلعملاعلالضف»ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقو««دباع

لضفكدباعلاىلعملاعلالضفو‹يباحصأنملجرىندأىلعيلضفك
:ملسوهيلعهللاىلصلاقو‹««بكاوكلارئاسىلع«ردبلاةليلرمقلا

رمضملاداوجلارصحنيتجردلانيبامء؛ةجردةئامدباعلاوملاعلانيب»

سفنيذلاو«عفرينألبقملعلااوملعت:دوعسمنبالاق«0ةنسنيعبس

هللامهٹعبينأهللاليبسيفاولتقلاجردويلهديبدوعسمنبا

ىدتهيداهدشرأىوقتلاو)لاقمث«ءاملعلاتاماركنمنورياملكلذو

مثءاهلكريخلالاصخنمةدومحمةلصخلكلعماجمساىوقتلاو(هب
ملاعريغلةيشخالف(ءاملعلاهدابعنمهللاىشخيامنإ)لاقفدهشتسا

‹«هللةيشخمهدشأهللابسانلاملعأ»ثيدحلايفو.ةيشخبالإملاعالو

نأًاملعءرملابىفكربخلايفو«هريغنودهللايشخنمملاعلا»:ليقو

لوسرهملکفهنمكلذفرعىتحفاوخركبيبأيفليقو«هللاىشخي
هدابعنمهللایشخيامنإ:ىلاعتهللالزنافملسوهيلعهللاىلصهللا

:مهضعباهأرقهنأةيآلاهذهريسفتيفيبلاعثلايفتدجوو.ءاملعلا

هلمأتفراتخيىنعمىلعبصنلابءاملعلاهدابعنمعفرلابهللاىشخيامنإ
٦



.(ءايبنألاةثروءاملعلا):لاقمثادجبيرغهنإف

الهنأمولعموملسوهيلعهللاىلصهللا.نعروهشمثيدحاذه

:لاقمثءةبترلاكلتلةثارولافرشقوففرشالفءةوبنلاةبترقوفةبتر

الاملعالو(لمعلاهبحصاموهملعلانأىلعليلدربخلاوةيآلايفف)

نل»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقمث«ةرمثالبةرجشلمعالب

مثعيقبيفءاملعلاةمايقلامويهللاعمجي»ملسوهيلعهللالوسرمهيف

ترفغدقفاوبهذامكبذعأنأديرأانأومكيفيملععضأمل»:مهللوقي

الإءوسلاءاملع»:لاقهالوسرايوهنمو»:ليقء«لاجدلانم

انهاهوفوخلا(لجولاو)«ءاملعمهلكمهفالإوريغالملعلابلمعلا

يفيلازغلالاقوهاملئاضفلاهذههيفدروأيذلاملعلايفرظنلابجي

ىلصهللالوسرهيفلاقيذلاملعلايفسانلافلتخا:نيدلامولعءايحإ

يف«ملتحملكوأملسملكىلعةضيرفملعلابلط»:ملسوهيلعهللا

‹«نيصلابولوملعلااوبلطا»:ملسوهيلعهللاىلصهلوقو«ىرخأةياور

اهلكنونفلاباحصأهبقلعتوةقرفنيرشعنمرثكأهيفاوبزحتو
نيفوصتملاونيرسفملاونيثدحملاوهقفلاباحصأومالكلاباحصأك

ينالجرولالهسوبأخيشلاركذاممهفالتخانملوصحملاو‹مهريغو

:لاقةديقعلايفملعلااذهيفانباتكفلؤمسابعلايبأخيشلاذاتسأ

ىفةمسقلاهرصحتوهيفلوقلااورثكأدقفضرفهبلطيذلاملعلااماف

ملعوهبقلعتياموبلقلاموسررسلاملعو«ديحوتلاملع:ماسقأةثالث
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.ةلهسلاةحمسلاةيفينحلاةعيرشلا

نمريخملعلاومهألافمهألاميدقتمثاهبلطضورفمةثالثلاهذه

هيدلاميفىلاعتهللايشخنمنإف):لاقمث«ءايشألاعيمجيفلهجلا

اونمآنیذلانإ:یلاعتهلوقهریظن(هیدینیبمدقياميفًاديعسناك

يشخنملكلذ»«هلوقىلإةيربلاريخمهكعلوأتاحلاصلااولمعو
«..مهبولقتلجوهللاركذاذإنيذلانونمؤملاامنإ»:هلوقىلإو««هّبر

نممهنيذلاو»هلوقىلإو«مهقوفنممهبرنوفاخي»:هلوقىلإو.ةيالا

.«نومامريغمهبرباذعنإ«نوقفشممهبرباذع

قاقحتساوأتانسحلالمعبزوفةيشخلانمىرعنمللهو):لاقمث

هيلعهللاىلصهللالوسرلوقنمكلذربتعادقو(تاجردلاكلتلةثارو
رمؤيفلابجلالاثمأكتانسحمهلةمايقلامويماوقأبىتؤي»:ملسو

انتايآهانيتآيذلاابنمهيلعلاو»:هلوقنمو«؛ثيدحلا«رانلاىلإمهب

‹«نورساخلاموقلاالاهللاركمنمايالف»:هلوقنمو«ةيآلا««اهنمخلسناف

عزنوهيلإتنحاذإليصفلاىلإةقانلاتعزنلاقيلام(عزن):لاقمث

:ةّمرلاوذلاق«هيلإاقايتشالاميأ«هنطوىلإنالف

اهسأردنعفقاويناکتللظ

عزانديقلاهلدوصقمةجاحف

:مامتوبألاق«؛لئاضفلا(بقانملاو)ىنعمبقايتشالاوعزنلاو

اهسوفنميمتامويترختفااذإ

بقانمنمترطوامىلعتدازو
یوهروصقم(یوهلاو)هبقانمترهتشاوهلئاضفترشنلاقي

(نيواهلاو)ةلضملاعدلالهآمهءاوهألالهاو«ءاوهأسفنلا
ىّوُهلاورثبلايفولدلاتوهنمو«نيعقاولااضيأنوكيو
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ىلوأوقحأوردجاونمقألاقي(قحأْنمقا)ةرفحلايهوةّوهعمج
تممتأوهبتیدتقاوهبتیسأتوهتيفقونالفرثأتوفق:لاقي.ىرحأو

لاذلابانذقنيىنعمبءاهلكهقالخابتقلختوهاميسبتمستاوهب

ضعبيلركذ(هتعاطتبجونملاسدقو)لاقمثانصلخيةمجعملا

ىسيعجاحلالصواملباتكلااذهسابعلايبأفيلأتببسنأةبازعلا

برغملاضرأاهبدرويتلابتكلانمهعمامبنامعدالبنمایركزنب

«هریغورفعجنباعماجونسحلايبأخيشلاعماجوفاصونبالحك
ریسنمضتياباتكانلاوهجوهلاولاقنأهناوخإهيفهيلإبغراممناكف

ملهىلإانبهذمهيفعقوندلنمبرغملالهأنمانفالسأبقانموانلئاوأ

مظعوةقشلادعبنممهراثآانعتباغومهؤابنأانيلعتيمعدقهنإفارج

نانبلابراشينموءاهقفلاوةبازعلانمذئمويةبرجبنمرواشفءةقشملا

باتكلامهلفصوومهيلإمهناوخاةبلطررقوءاهبنلاوقاذحلانمهيلإ

رکبيبأنبییحيايركزيبأخيشلاباتكيفاورظنفمهيلعطورشملا

ناسلنأعم؛ليصحتلادمأنودارصاقليصفتلاضعببًالخمهودجوف
ةيبرعلانيناوقىلعهظفحتةلقوفيلكتلادراومهظافلأدروأةيربربلا

لمتشیباتکفینصتباومتهاففسعتلالهاجمهيناعمضعببلخدأ

ملف‹مهيلإكلذبلطامكفالسألابقانموةيمتسرلاةلودلاريسىلع

روكذملاجاحلاهبلطهدنعف«سابعلايبأريغفينصتلااذهلًالهأاوري

مأنامعباتكلالصونإملعأهللاوهتعاطتبجويذلالئاسلاوهو

ىلإةراشالئاسملانملاعف(لاؤسلا)اهتلمجنمهراتخا(هيقتنا)ال

(ريكنلا)ةلاقإلابلط(لاقتسا)كرتينأبلط(افعتسا)ةبغرلاديكات

بيعلانمهصيلخت(بيذهتلا)عونمملا(روظحملا)روظحملاركنملا
هوفاموناسللارصحنالفلاقيةهاهفلاكلذكوناسللاةلالك(رصحلا)

۹



‹ةجامسلانعةيانك(ءاضعألاةهاهفهبوءاضفهبلجروهو)ناسللا

ضمغأ(اجاجأناکناوهدرومبيطببيطيءاملانأنقيتم):لاقمث

يدنعوهدارمبملعأهللاوءيشهيفيلحوليدقولثملااذهبهدارمىلع

خيشلاباتكلعجفءايركزيبأخيشلاباتكوهباتكلالغماذهبرضهنأ

ةيانكلاتابرغتسموةراعتسالاتابرغتسمنمهولخوهظافلأةنوشخيف

هيلعلمتشااميفهباتكوءرقملاحلملاكناسللاقنورونايبلاةوالطو

لعجو«جاجثلابذعلاكةقينألادئاوفلاوةبيجعلاةرّبحملابطخلانم

ءابيطًادرومهنويعةرازغوهنونفةعسوهلضفوهعرويفايركزابأخيشلا

ةليضفبخيشلاباتكلضفو«اّيندادرومعاستالاةلقيفهسفنلعجو

‹باتكلاةراقحبالهتراقحبهباتكرقحو«باتكلاةليضفبالخيشلا

(رقملاو)حلملا(جاجأألاو)ملعأهللاوةراشالانمنوكيامفطلأاذهو

تيكسلا):هلوقبجعاليأ(ورغال)هلوقبابصلا(جاجشثلاو)رملا
يلصملاهدعبيناثلاوءةبلجلانمخلسنملالوألاقباسلا*(ىلجملاو

ءفطاعلاسداسلاو«حاترملاسماخلاو«يلاتلاعبارلاو«ىلسملاثلاثلاو

‹تيكسلارشاعلاو«ميطللاعساتلاو«لمؤملانماثلاو«ىطحملاعباسلاو

لفطتيال):لاقمث.قلطلاواشلاو«تيكسلاويلجملانيبامنالارظناف

ريزغلارطملا(لباولاو)نذإريغببرشلاىلعلخادلالفطتملا«(مكيلع
وهوعبارلالفغأوةثالثنيبونيدلاكلاسمركذمث«شرلا(لطلاو)
تيرش:لاقي‹هتنجبهللمهسفنأاوعابةارشلانأل«؛عيبلاهانعموءىارشلا

‹قوفامفنيعبرأبالإجورخلامهلحصيالو«هتعتباهتيرتشاوءيشلا

لاجرةثالثنعاوصقتنيوأهللانيدرهظينأالإعوجرلامهلزوجيالو

.اجافيينعيمهمهدينأهلوقو؛عوجرلامهلزوجيذعنيحف



(ىلوألاةقبطلا)

ملسوهيلعهللاىلصيبنلاةفص

لوقأف«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتافصنمةلمجانهاهردصن

:لاقكلامنبسنأنعديزنبرباجنعةديبعوبأناعتسملاهللاو

ريصقلابالونئابلاليوطلابسيلملسوهيلعهللاىلصهللالوسرناك
ءطبسلابالوططقلادعجلابسيل«مدالابالوقهمألابسيل«نماطتملا

رشعوةكمبنينسرشعماقافهرمعنمةنسنيعبرأسأرىلعهللاهثعب

هسأروههجويفسيلوءةنسنيتسسأرىلعهللاهافوتو«ةنيدملابنينس

نوكيامرصقأنمنماطتملاريصقلا(بيرغلا)ءاضيبةرعشنورشع
ناكانباحصأبتكريغنمىرخأةياوريفوضايبلاديدشلاقهمألاو

ةماهلاميظعًامخفمامخفاميسقاميسوملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ةليلرمقلاؤلالتهرونؤلالتنأكهولعيرونهلنينرعلاانقأرعشلالجر

ء«هجولانايرنيرظانلامحلليلقديجلاعلتأنيبجاحلاجزأجلبأ«ردبلا

ضيرعقلخلالدتعمةضفلاءافصيفةيمدديجوأةضفقيربإهقنعنأك

مفلاغبسنيدخلالهسةيحللاثكونيبكنملانيبامأديعبردصلا

نيتودنتلايلاعنيمدقلاونيفكلانتشةبرسملاقيقدنانسالاجلفم

اذإاهلرصتنيالوهسفنلبضغيالواهلناكامالوايندلاهبضغتال

هیفرطضغحرفاذإوحاشأوضرعأبضغاذإواهلكهفكبراشأراشأ
۲



١

هللءزج«ءازجأةثالثهلوخدءزجهلزنملخداذإومسبتكحضاذإو

نيبيواسي‹«سانلانيبوهنيبهءزجمسقيمث«هسفنلءزجوهلهألءزجو

امبمهثدحيومهجئاوحيفرظنياعيشمهنعرخديالوةصاخلاوةماعلا

الإهناسلنزخيبئاغلادهاشلاغلبيللوقيمث«مهدشريومهحلصي

هسلجم‹مهرفنيالوسانلانيبفلؤيوموقلكميركمركي«هينعياميف

الوتاوصألاهيفعفرتالءايحوربصوةنامأوىدهوملحوملعسلجم

الريغصلاهيفمحريوريبكلاهيفرقوي‹هتاتلفينثيالومرحلاهيفقبوت

اذإوريطلامهسوؤرىلعنأكاوقرطأملكتاذإ«ثيدحلاهيفنوعزانتي

سيلرشبلامئادقلخلالهسملسوهيلعهللاىلصناكوءاوملكتتكس

نمهسفنكرتحازمالوباخصالوبايعالوشاحفالوظيلغالوظفب
الوادحأمذيالةئالثنمسانلاكرتو«راثكالاوهينعيالاموءارملاةثالث

بيرغللربصي«هباوثوجرياميفالإملكتيال«هتروعبلطيالوهريعي
بحاصمتيأراذإلوقيناكو«هتفازجوهظفلىلعيبارعاللوهتوفجىلع

؛دشريداكيالتوهبمةجاحلابحاصنافهوفدرأوهودشرأفةجاحلا

«سانلاهنعيهتنيلانخلاواذبلاكرتيوهبيدتقيلنسحلاذخايناكو
ًادحأمذيالتقدنإوةمعنلامظعي«دجظعواذإوداعأثدحاذإ

هیفرطضغورشبتساوللهتهرسامیأراذإوحاشأوضرعأيذواذإو

هيلعهتاكربوهتمحروتابيطلاهللاتاولصمامغلابحلثمنعرتفي

لوقتءايضلاوهجولايفنسحلاةماسقلاوةماسولا(بيرغلا)«هلآىلعو

ًامخفءاهبلاولامجلاونسحلارهاظةماسقلاوةماسولانيبميسوبرعلا

ردبلافئألاليوط«نينرملاانقاخافتناريغيفلصافملائلتممًامخفم
جلبألاورمقولالهاهاوسيفورشعةعبرأورشعةثالثةليل‹لالهلا

مذتوهدمحتوكلذحدمتبرعلاو«رعشلانمنيبجاحلانيباميلاخلا
۲۲



:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرحدميبلاطوبألاق«نرقألا

ههجوبمامغلاىقستسيجلباو
لمارألاةمصعىماتيلالامث

قنعلاليوطلاديجلاعلتألاو«؛نيبجاحلاقيقرلاسوقملاجزألاو

«فنألايبناجقيقرينعيفنألانايقسينينيعلايفناقرعنارظانلاو

نثشنانسالانيبللخجلفلاواهبيصخةيحللاثكةلازغلاةيمدلاو

يفمومذمولاجرلايفحودمموهوءامهظيلغنيمدقلاونيفكلا
ءلاجرللةودنتوةأرملليدث«يدثلاعضوملاجرللةودنتلاوءىءاسنلا

مالكلاريثكلاباخصلاورورسلارشبلا..تمصلاليطيءهناسلنزخي

مامغلابحوًاضرعمًايلومبهذحاشأوضرعاشهاذلالهاذلاتوهبملا

.هاتفشقشنترتفيوريغصلادربلا

٢۲



يحولاءدب

يحولانمملسوهيلعهللاىلصهللالوسرئدباملوأتلاقاهنأاهنعهللا

ببحمثء«حبصلاقلفلثمتءاجالإايؤرىريالناكوةحلاصلاايؤرلا

يأ«ددعلاتاوذيلايللاهيفثنحتيءارحراغبولخيناكوءالخلاهيلإهللا

دبعتيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرناك«ناضمررهشديرتهيفدبعتي

ءأرقا:هللاقفكلملاهءاجفءهيفوهوقحلاهءاجىتحِءارحراغىف

«ينطغفينذخافملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقانأام:لاقف

ام:تلقف..أرقا:لاقمثينلسرأمثدهجلاينمغلبىتحينقنخينعي

ام:تلقفءأرقا:لاقمثينلسرأمثينطغفةيناثلاينذخاف‹ئراقبانأ

مسابارقا):لاقمث«ينلسرأمثينطغفةثلاثلاينذخامث..ئراقبانأ

ملعيذلا؛مركألاكبروارقا‹قلعنمناسنإلاقلخ‹قلخيذلاكبر

هيلعهللاىلصهللالوسراهبعجرف«لاق.(ملعيملامناسنإلاملع«ملقلاب

ينوفلينعي«ينولمزلوقيوهوهداؤففجريةجيدخىلعلخدفملسو

:لاقو«ربخلاباهربخأوةجيدخملعاف«عورلاهنعبهذىتحينورثدو
تنكدقوهللاكيزخيالهللاوالك:تلاقف«يسفنىلعتيشخدقل

يرقتومدعملايسكتوفيعضلانيعتينعيلكلالمحتومحرلالصضت

هبتتأواهبايثةجيدختسبلف:لاقرهدلابئاونىلعنيعتوفيضلا
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ربخلاملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهربخأفىمعدقواريبكاخيش

هيلعلیربجينعي«نارمعنباىسومىلعلزنييذلاسومانلااذه:لاقف

:ارعشلوقيلثمتومالسلا

ضو|ھيفبخ

هنيعيفاباشملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةوبنكردأولنأىنمت

ايؤرلاقنيرسفملاضعبنعيورهنإفايؤرلاامأو«ردقامبهديؤيو

يفیرينإينباي»یلاعتهلوقبلدتساوءيحومالسلامهيلعءايبنألا

‹هضايبوهؤايضهقرفوحبصلاقلف:هلوقوءةيآلا«(..كحبذأينأمانملا

هللالوسرماشهنبثراحلالاس:تلاقاهنأاهنعهللايضرةئشاعنعو

ينيتايًانايحا:لاق؟هللالوسراييحولاكيتأيفيكملسوهيلعهللاىلص

لاقامتیعودقوينعمصفنيفيلعهدشأوهوسرجلاةلصلصلثم

دقوةشئاعتلاقلوقياميعافينملكيفالجركلملايللثمتيانايحأو

اقرعبصنيلهنيبجناودربلاديدشلامويلايفيحولاهيلعلزنيهتيأر

هنيبتيالوهعمسيكرادتمهتوصنأديري‹(سرجلاةلصلصلثمهلوق)

الجتيف(هنعمصفنيو)كلذدعبهمهفيوهنيبتيىتحهعمسعرقياملوأ
هاشغيوةقشمهدعصتهيلعدرواذإيحولانأىنعملاو«هنمهبيصيامهنع

انإ»:هلوقو«ليواقألاضعبانيلعلوقتولو»هنايبهيلإىقلياملقثلبرك

هذخاتومومحملالاحلغمهيرتعيناككلذلو«ًاليقثًالوقكيلعيقلنس

‹ضاتريو‹هبيدأتنسحيو«هربصولبيلكلذامنإورهبلاينعيءاضحرلا
هيلعهللاىلصهللالوسرنأسابعنبهللادبعنعوةوبنلاءابعألمحل

٥



.'”لقرهىلإبتكملسو
مالسمورلاميظعلقرهىلإهللالوسردمحمنمميحرلانمحرلاهلامسب

‹ملستملسأ‹مالسإلاةياعدبكوعدأينافدعبامأ..ىدهلاعبتانمىلع

لهأاي»نييسيريلامثإكيلعامنإفتيلوتنإو«نيترمكرجأهللاكتؤي

هافاوف«؛نوملسمهلوقىلإ«(مكنيبواننیبءاوسةملكىلإاولاعتباتكلا

مهرضحأفبرحنبنایفسوبامهیفشیرقراجتنمبکرهدنعوهباتک
اذهبًابسنبرقامکیأمهللق:هللاقوهنامجرتباعدوهيدينیبلقره

مهللق:هنامجرتللاقفءانأ:نايفسوبألاقف«يبنهنأمعزييذلالجرلا

الولهلاوف:نایفسوبالاقف«هوبذکفينبذكنإفايشانعهلئاسينا

:لاقنأهنعينلاساملوأناكف«هتبذكلابذكيلعاورثاينأنمءايحلا

كلذكوهللق:هنامجرتللاقف.بسنوذ:تلق؟مكیفهبسنفیک

هلبقدحأمكنملوقلااذهلاقلهف:لاقءاهموقبسنيفثعبتلسرلا

تلقلهلبقمكنمدحألوقلااذهلاقولهللق:هنامجرتللاقءال:تلقف

لاقفءالتلقكلمهئابآنمناکلهلاقف«هلبقلئاقلوقبیساتیلجر

لاق«كلملابلطيلجرتلقلكلمهئابآنمناكولهللقهنامجرتل
هللق:لاقف«مهؤافعضلب:تلق؟مهؤافعضمأهوعبتاسانلافارشاف

:لاقف.نوديزيلب:تلق؟نوصقنيمأنوديزي:لاقفلسرلاعابتأمه

دتریلهف:لاق.لمكيىتحديزيناميإلاكلذكوللق:نامجرتلل

:نامجرتلللاقف..ال:تلق؟هيفلخدنأدعبهنيدلاطخسمهنمدحأ

لهف:لاق..بولقلاةشاشبطلاخينيحناميإلارمأكلذكوهللق

ناكامهللق:نامجرتلللاقف.ال:تلقف؟بذكلابهنومهتتمتنک

لقرهراوح.لقرهىلإملسوهيلعهللاىلصيبنلاباطخفلؤملاداريانمدصقلا(١
.مالسلاوةالصلاهيلعيبنلاتافصلوحنايفسيبأعم

۳



.ال:تلق؟ردغيلهفلاق.هللاىلعبذكيوسانلاىلعبذكلارذيل

:لاقمث«ردغتالمالسلامهيلعلسرلاكلذكوهللق:نامجرتلللاقف

ةالصلابرمايواعيشهباوكرشتالوهللااودبعألوقي:تلق؟مكرمأياذامي

لق:نامجرتلللاقف.ناثوألاهدابعنعيهنيوةلصلاوفافعلاوةقدصلاو

ملعأتنكدقو«نیتاهيمدقتحتامكلميسفاقحهلوقتامناكنإهل

تفلكتلهيلإلصأينأملعأولومكنمهنأنظأنكأملوجراخهنأ

اولخدفمورلاءامظعلنذأمث«هيمدقنعىذألاتلسغلهدنعتنكولو

يبنلااذهاوعيابتفمككلمتبثينأوحالفلايفمكللهمهللاقفهيلع

انأوتجرخف:نايفسوبألاق.اوجرخفشحولارمحةحيصاوحاصف

ردهللف«انهاهرفصألاينبكلمهفاخيةشبكيبأنبادقل:لوقأ

نييسيريلا(بيرغلا)هرودقمهلوقعمدعاسوللجرنمهلقعأاملقره

نيذلانيحالفلاونيعارزلانمكعبتانممثِإكيلعنإفهانعمنيراكألا
هلوقوءاکشنمةياكشلثماعدنممالسإلاةياعدومهمامإومهكلمتنأ

فلاخةعازخنملجرءةشبكوبأورثكهانعمةشبكيبأنبارمأرمأ
هللاىلصهللالوسرهيلإاوبسنفدوبعلارعشلادبعفناثوألاةدابعيفًاشيرق

.مورلارفصالاونبومهايإهتفلاخملهبهوهبشوملسوهيلع

۲۷



خيراتلاءادسا

خيراتلاوةرجهلانينسىلعتاقبطلاهنعهللايضررامعوبأبتر

ركذيفذخأو«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةرجهنيبوهنيبيذلا

هلوأنمخيراتلاءادتباركذينأهيلعبجاولاوركبيبأدنعنمخياشملا

بتكنملوأنإملعأهللاولوقافسابعلاوبأهالتوراصتخالادصقهنكل

باطخلانبرمعضعببتكيفتدجوامىلعخيراتلا
:رمعهللاقفءاوخرأ:هللاقفامویهاتالجرنأكلذو«هنعهللايضر

نماذكواذكرهشيفارمأبتكتمجاعألاهلعفتءيش:لاق؟اوخرأامو

.اوخرافهللاونسح:رمعلاقفءاذكواذكةنس

نوخرۇيامنإومولعملصأىلعخرۇؤتالكلذلبقبرعلاتناكدقو
باحصأضعبهنعهللايضررمعرواشف‹مهيلعنوكيماعلاوطحقلاب

لاقف؟نوخرۇيىتمنمو؟خيراتلايفملسوهيلعهللاىلصهلالوسر
مهضعبلاقو«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرثعبمنمهوبتكأمهضعب
نمسانلافرصنمهنإفمرحملانمهوبتكالبمهضعبلاقو«هترجاهمنم
لبقنمخيراتلايفهومدقفمرحملاىلعاوقفتافمارحرهشوهومهجح
هيلعهللاىلصهللالوسرنأكلذوءةليلةرشعيتنثاونيرهشبةرجهلا

فصويفبهاذملاعيمجباحصأىدلعبتمحالطصاوهوءةيضابألايفلاخميأ(١
.مهيفلاخم
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ةليلةرشعيتنئالنينثالامويةنيدملامدقولوألاعيبريفرجاهملسو

يتنثالامهالك«نينثالامويتامونينثالامويدلؤولوألاعيبرنمتلخ

مويونينثالاموياهبماقأفءابقبلزنفلوألاعيبرنمتلخةليلةرشع.
عمجفءةعمجلامويءابقنملحروسيمخلامويوءاعبرألامويوءاثالثلا

ناكوملسوهيلعهللاىلصهللالوسراهعمجةعمجلوأيهوةملسينبب

ىلإهنوعديارادارادراصنألارودبرمي‹ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

عضومىلِإىهتنایتحةروماماهنإفيتقاناوكرتألوقيوريخلوقيفلوزنلا
هيفاونبدقذئموينوملسملاناكودنعهتقانتكربف«مويلاهدجسم

دجسملانمملسوهيلعهللاىلصهللالوسرجرخاملفهيفنولصيًادجسم

هلحرذخأدقبويأوبأناكو.هلحرعمءرملالاقفراصنألاهبتقلعتف

وهوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرمدقو«بويأيبأىلعلزنفكلذلبق
هعمنولصيسانلاوةكمبهيلع.تضرفاذكنيتعكر‹نيتعكريلصي
اعبرأةالصلاتمتافمكبرةضيرفاولبقأسانلااهيأ:امويلاقمث«كلذك

رخآلاعيبرنمتلخةليلةرشعيتنثالكلذورفاسمللنيبتعكروميقملل
.باتكلابحاصلاقاميفكلذيفسانلافلتخيملو«رهشبهمدقمدعب

دوهيلاملسوهيلعهللاىلصهللالوسردجوةنسلاهذهيفولاق

هللاقرغاحلاصموياذه:اولاق؟اذهامو:لاقفىاروشاعموينوموصي

اندنسميفو«همايصبسانلارمأوهماصفىسومهيفاجنونوعرفهيف
ناك:تلاقاهنعهللايضرةعشاعنعرباجنعةديبعوبأ)حيحصلا

هللاىلصهلالوسرمدقاملفةيلهاجلايفشيرقهموصتمويءاروشاعمؤي
وهناكناضمرضرفاملف«همايصبسانلارمأوهماصةنيدملاملسوهيلع

.ةرجهللىلوألاةنسلايأ(١

.يديهارفلابيبحنبعيبرلامامإلادنسميأ)۲

۹



باوثهمایصيفوهکرتءاشنموهماصءاشنمفءاروشاعكرتوةضيرفلا

۱.ميظعرجأو
هللايضرةمطافبيلعجوزتاهيفةرجهلانمةيناثلاةنسلايفو:لاق

هللالوسرناكلذو«نابعشرهشيفناضمرةضيرفتناكاهيفوءاهنع

هباحصألوهلتعنصفةملسينبيفرشبٌمأرازملسوهيلعهللاىلص

نيتعكرنيتلبقلاىلإهباحصأبىلصفرهظلاةالصترضحواودغتفًاماعط

رادتسافةبعكلالابقتسابةالصلايفرمأمثةكمىلإنيتعكروماشلاىلإ

دجسملاكلذنيتيقابلانيتعكرلاىلصمثهفلخسانلارادتساو

نيضمعستلةعمجلامويةحيبصردبةعقوتناكةنسلاهذهيفو

اوناکامنإو‹هريغموييفلتاقتملوذئمويةكئالملاتلتاقوناضمرنم

:لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصأنملجرنعو«نورضحي
اموهسأرطقسیتحهلتقدیرأنیکرشملانمالجرردبمویتعبتاتنک

.هبرضادحأتيار

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرجوزتاهيفةرجهلانمةثلاثلاةنسلالاق

ةصفحجيوزتلبقرمعناكوهنعهللايضرباطخلانبرمعتنبةصفح
ثکمفكلذيفرظناسنامثعهللاقفهيلعاهضرعونامثعاهيلعبطخ

ملوركبوبأتکسفاهجوزتينأهبلطوركبيبأىلعاهضرعفيلايلرمع
«نامثعىلعينمدجواركبيبأىلعتنکفرمعلاقفئیشهيلعدری

اهجوزتفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرينماهبطخفيلايلتثكممث
ام:لاقفمعن:تلقف؟كسفنيفتدجوكلعل:لاقفركبوبأينيقلف

اهركذملسوهيلعهللاىلصهلالوسرنأالإءيشاهيفكبواجانأينعتم
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ارظنجاوزألااهلراتخيوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصأىلع
ةنسلاهذهيفو:لاق.مهيلعاهضرعنيذلانمريخهللااهجوزفاهلهنم

نيكاسملامأةميزختنببنيزملسوهيلعهللاىلصهللالوسرجوزت

ةيقوأةرشعيتنثااهقدصأوهيفاهبلخدوناضمررهشيفةصفحدعب
نكيملاهتقدصةرثكل:لاق؟نيكاسملامأبنيزملوتلق:لاقءةضف

تعمتجادقولاق.ةقدصاهنمرثكأملسوهيلعهللاىلصيبنلاجاوزأيف

عرسأانتيأهللالوسرايانلقفًامويهدنعملسوهيلعهللاىلصيبنلاجاوزأ

يفهدعبانعمتجااذإانكف:ةشئاعتلاق..ادينكلوطأ:لاق؟كباقاحل

بنيزتناكويدايألادمبلواطتنرادجلايفانيديأدمنانذخأتيب

لزتملفهللاليبسيفهبقدصتتولزغتوقرختوغبدتديلاةعانصةأرما

اديانلوطأنكتملوةريصقةأرماتناكوءانلبقتيفوتىتحكلذلعفت

.ةقدصلاوفورعملاوريخلايفاديانلوطأتناكاهنأانملعف

ىلصهللالوسرمجراهيفةرجهلانمةعبارلاةنسلاتلخدمث:لاق

ةديبعوبأدنسملانمو«انزلاىلعةيدوهيلاويدوهيلاملسوهيلعهللا

هللاىلصهللالوسرىلإاوؤاجدوهيلانإ:لاقرمعنبا.نعينغلب:لاق
نودجتاممهللاقف«اينزةأرماومهنمالجرنأهلاوركذفملسوهيلع

مالسنبالاقف؛نادلجيوامهحضفن:اولاق؟مجرلاناشيفةاروتلايف

اهباوتأفنيقداصمتنكنأاهولتافةاروتلاباوتافةيآمجرللاهيفنإمتبذك

لاقفاهدعبامواهلبقامارَقفمجرلاةيآىلعهديمهدحأعضوفاهورشنف

دمحمايتقدصاولاقفًالالتتمجرلاةيآاذإفهديعفرفكديعفرامالسنبا

لاقءامجرفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرامهبرمافةيآمجرللاهيفنأ

.ةراجحلااهيقيةأرملاىلعونحيلجرلاتيارفرمعنبا
تنبةملسمأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرجوزتةنسلاهذهيفولاق
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ءاسنلانمجوزتنمددعناکو«هیفاهبلخدولاوشیفیبأةيمأىبأ

نهبءانتبالالبقعبرألافرافوةرشعثالثنهنمنصحأةأرماةرشععبس

دلیوختنبةجيدختایشیرقلافلیئارساينبءاسننمناتنٹاوةيدسأ

مسامقلاورهاطلاوبيطلااهنمهلدلوفةوبنلالبقةكمبباهجوزتةيدسألا

اضيأاهجوزتركبيبأتنبةعشاعو«ةمطافوةيقروموثلكمأوبنيزو

اهجوزتنینستستنبذئموييهوةجيدختيفوتامدعبكلذوةكمبر

.رجاهينألبق

ديزنبرباجنعةديبعوبألاقبيبحنبعيبرلالاقدنسملانمو

تسةنبايهوملسوهيلعهللاىلصهللالوسراهجوزتةشئاعتناكلاق

اهنعيفوتويهالِٳاركبهئاسنيفجوزتاموعستةنبايهواهبىنتباو

تیفوتوةنسنيعبرأوىنامثهدعبتشاعوةنسةرشعىنامثةنباىهو

وبااهيلعىلصونيسمخونامثةنسناضمريفكلذوةيواعمةيالويف

تنبةملسمأوةيرماعلاةعمزتنبةدوسولاق‹عيقبلايفتنفدوةريره

نايفسنبكاحضلاتنبةمطافوةروكذملانيكاسملامأةميزختنب

ثراحلاتنبةريوجةيعازخلاو«شحجتنببنيزةيدسالاو«ةيبالكلا

اتلخدنيحهنمهللااتذاعأةيدنكلاءامسأوةيثيللادوادتنبةكيلمنهب

تنبیلیلو«اهقراففاضایباهیفیأربالکينبنمةأرماوامهقراففهيلع

.اهلاقافهتلاقتسافءاريغتناكةيراصنألاميطح

‹عاقرلاتاذةوزغتناكاهيفةرجهلانمةسماخلاةنسلاتلخدمثلاق
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اهبلبجلايمُسفةرمحوًاضايبوًاداوسهيفنألعاقرلاهللاقيلبجلالاق

يفناكامنإوهبردبةوزغتيمامكلبجلاكلذبةوزغلاتْيمشف

هيلعهللاىلصهللالوسرىلصذعمويوردبىمسيلجرلرعبعضوملاكلذ
.فوخلاةالصملسو

نمةلمجينثدح:لاقديزنبرباجنعةديبعوبأدنسملانمو
فوخلاةالصهعماولصمهنأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصأ

یلصهللالوسرفلخمهنمةفئاطتماقفاهريغيفوأعاقرلاتاذموي

تبثمثةعكرهفلخنيذلابىلصوودعلاتهجاوةفئاطوملسوهيلعهلا

تءاجوودعلااوهجاوواوفرصنافمهسفنألةيناثلاةعكرلااومتأوامئاق

ةيناثلاةعكرلااومتأوًاسلاجتبثمثةعكرمهبىلصفىرخأةفئاط

مثةعكرلواهفلخنيذلابىلصىرخأةفئاطتلاقو.ملسومهسفنأل
مهبىلصفىرخألاةفئاطلاتءاجوودعلااوهجاوواوفرصنافًامئاقتبث

.ًاعيمجاوفرصناواوملسففرصناوملسفةيناثلاةعكرلا

لوقوهواندنعلمعلاريخألالوقلااذهىلعةديبعوبألاقعيبرلالاق

.ةباحصلانمامهريغوامهنعهللايضردوعسمنباوسابعنبا
املوأناكوىرخألاىدامجيفرمقلافسخةنسلاهذهيفولاق

ةالصلاىلإملسوهيلعهللاىلصهللالوسرماقف«مالسإلايفهبفسخ

نونظياموةيدرالااومزحتورزألااورمشدقهفلخسانلاوةءارقلالاطأو

اوباصو«سوسطلااوبرضونارينلااودقوأفدوهيلاعمتجاوةعاسلااهنأالإ

اهيفو:لاق.نيتعكرملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلصوموقلارحس

ببسناکو«شحجتنببنيزملسوهيلعهللاىلصهلالوسرجوزت

نبدیزتحتتناكاهنأاهايإملسوهيلعهللاىلصهللالوسرجيوزت
تیبىلإهللالوسرءاجدقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلومةثراح
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لوسراذهاهللیقنیحاھرامخسبلتنأنعهتأرمالجعافهبلطيديز

تماقف«باوبأتويبللذعموينكيملوبابلابملسوهيلعهللاىلصهللا

تنآيبابلخدافانهوهسيل:تلاقفدحاوبوثيفهانعمىلضفةلجع

مدلسوهيلعهللاىلصهللالوسرتبجعافلخدينأىبافهللالوسراييمأو
:رعاشلالاقامكتناكف

اهنسحنمنورظانلااهمجري

موجرمهنمءوضنسحلاو
مهفيداكيالمالكبمهمهيوهوملسوهيلعهلاىلصهلالوسرىلوتف

ىلإديزءاجفءبولقلابلقمناحبسميظعلاهللاناحبسنلعأهنأالإ

لاقف«هلزنمىتأملسوهيلعهللاىلصهلالوسرنأبنيزهتربخافهلزنم
:لاقف.بافلوخدلاهيلعتضرعدق:تلاقف؟لخدأهلتلقالا:اهل

الالكبملكتيوانيحوقيهتعمساتلاق؟اغیشلوقیهیتعمسا

ىتحدیزجرخف«بولقلابلقمناحبس««ميظعلاهللناحبسلاقهنأال

تنايبابتلخدالله:هللاقفملسوهيلعهللاىلصهلللوسرىت

ءاهقرافأواهنعكللزنافكتبجعأبنيزلعلويلزنمتيتأنيحيمأو
هللاقتاوكجوزكيلعكسمأ:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهللاقف

مويلاكلذدعبديزناكفءاليبسمويلاكلذدعبديزاهيلاعاطتساامف

بنيزقرافأهللالوسراي:هللوقيوملسوهيلعهللاىلصهلللوسريتاي
كسمأ:لوقيكلذلكيفملسوهيلعهللاىلصهلالوسروينيذؤتاهنإف

ىلصهللالوسرامنيبفديزاهقراففهلاقتاوكجوزكيلع

هوفصوامدنعمالسلاوةالصلاهيلعمهيبنهاجتنيملسملانمةيخيراتةلفغهذه(١
لبقاهريململسوهيلعهللاىلصهناكو«شحجتنببنيزنممارغلاوقشعلاب
ذنمهفرعتواهفرعيناكملسوهيلعهللاىلصوهف«حيحصريغاذهو‹؛ةظحللاكلت
اهرمأيذلاوهوهتمعةنبايهفهتبيرقاهنألامهابصوامهرغص
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ةمغهتذخأذإاهثدحيوهثدحتهعميهوةشئاعتيبيفملسوهيلعهللا

نأباهرشبيوبنيزىلإبهذينملوقيومسبتيوهوهنعىرسفيحولا

ذإو»ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلتوءامسلانماهينجوزدقهللا

.«هللاقتاوكجوزكيلعكسماهيلعتمعنأوهيلعهللامعنأيذلللوقت

ارخآو«اهلامجنمينغلبيناكاملٌدعباموبرقامينذخافةشئاعتلاق

ءامسلانماهجوزذإاهبلجوزعهللاعنصامواهفرشأورومألامظعأ

ىلصيبنلامداخىملستجرخف:ةشئاعتلاقءانيلعرختفتنأانفخو

.ةروسأينعياهلاحاضوأاهتطعافاهترشبفملسوهيلعهللا

قلطصملاينبملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىزغةنسلاهذهيفولاق

ثراحلاتنبةيريوجيبسلاكلذيفتناكوىبسوهلهللاحتففةعازخنم

ىلعتلخدف«سامشلانبسيقنبتباثمهسيفتعقوفرارضنب
نمانبلزندقهللالوسراي:تلاقف«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ةعستىلعينبتاكفسيقنباتباثمهسيفترصدقوتيأرامءالبلا

هيلعهللاىلصهللالوسرلاقف.ينعاهيضقتنأكتوجرفةضفقاوأ

.كجوزتأوكنعاهيدؤا:لاق؟وهامو:تلاق؟كلذنمريخوأ:ملسو

يه:لاقفهملعأفتباثملسوهيلعهللاىلصهللالوسراعدفلعفا:تلاق

ىلإاهبطخاهسفناهكلماملف:لاق.اهيلعناكاماهنعتعضودقوكل
.اھموقنمًاریسأنیعبرأاهقدصأواهجوزتفاهيبا

نأىلع«ءادتبااهجوزتلاهيفابغارناكولفضعبلاامهضعبنمجاوزلابةثراح
ءةيمارغلاةيقشعلاةصقلاكلتموهفميطعيالبازحألاةروسةيآيفينآرقلاقايسلا

ينبتلازاوجمدعىلعوينبتلاخسنىلعةمئاقةيعيرشتةيضقاهلكةيضقلاامنإو
ىلعناكو«نينبتملاءايعدالانمتاقلطملاحاکنزاوجىلإةيعادويف

ةلماكلاةهازنلاوةماتلاةنايصلابمالسلاوةالصلاهيلعمهيبناوطوحينأنيملسملا

.ةيهلإلاةمصعلابةطوحملاةيلاسرلاوةيوبنلاهتلزنمل
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:لاقيردخلاديعسيبأنعديزنبرباجنعةديبعوبأدنسملانمو

انبصافقلطصملاينبةوزغيفملسوهيلعهلاىلصهلالوسرعمانجرخ
لزعنانلقفلزعننأاندرافةبزعلااهيلعتدتشاوءاسنلاانيهتشافايبس

‹هانلأاسفكلذنعهلاسنالوانرهظأنيبملسوهيلعهللاىلصهللالوسرو

مويىلإةنئاكيهوالإةنئاكةمسننمامفاولعفتالنأمكيلعام:لاقف

اعاتمنهومتلأساذإو١باجحلاةيآتلزنةنسلاهذهيفو:لاقءةمايقلا

هنعهللايضرباطخلانبرمعنأكلذو««باجحِءارونمنهولاساف

اقیوسينعياسيحلكايوهوملسوهيلعهللاىلصهلالوسرىلعلخد
امهعملکایلهاعدف«ةشئاعووهًاحدقينعيبعقيفنمسيفاتوتلم

نكتارامنکیفينعاطاول:لاقو؛ةشئاععبصأهعبصأتباصاف

هللالزنافانتويبيفلزنييحولاوانيلعراغتلكناو:ةشئاعهلتلاقف

.4باجحِءارونمنهولاسافاعاتمنهومتلاساذإولىلاعت

ىلعانمقأفرساينبرامعلاقدقعطقسةنسلاهذهيفو:لاق

‹مميتلاةيآتلزنفءامانعمسيلوءامىلعانسلوانحبصأىتحهسامتلا

تناكيذلاريعبلاثعبنامثركبيبألآایمکتکربلوابيهام:انلقف

.هتحتدقعلااذإفهبكرت

ءاهنعهللايضرةشئاعنعرباجنعةديبعوبأحيحصلادنسملانمو

ءاديبلابانكاذإىتحملسوهيلعهلاىلصهللالوسرعمانرفاس:تلاق

ماقأو«هسامتلاىلعملسوهيلعهللاىلصهللالوسرماقاف«يلدقععطقنا

:اولاقفركبابأسانلاىتافاممهعمسيلوىلعاوسيلوهعمسانلا
ركبوباءاجفىامريغىلعمهتماقأ‹سانلابكتنباتعنصامىرتالأ

:لاقفماندقيذخفىلعهسارعضاوملسوهيلعهللاىلصهلالوسرو
سانلاوءامريغىلعملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتسبح
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يترصاخيفهديبنعطيلعجفلوقينأهللاءاشام:لاقوينبتاعف:تلاق

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرسأرناكملكرحتلانميسفنتعنمف

تحتدقعلااندجوفهيلعتنكيذلاريعبلاانثعبف«مميتلاةيآهللالزناف

مويدجسملايفملسوهيلعهللاىلصهللالوسراعدةنسلاهذهيفولاق

.ةباجألافرعنفمويلاكلذ

هللاىلصهللالوسرلاقفذاعمنبدعستامةنسلاهذهىفو:لاق

ضرألاىلإاوطبهام«كلمفلانوعبسهتزانجروضحللزن»ملسوهيلع

هللاىلصهللالوسرو‹هدحلىفهوعضوو«هربقىلإهباوهتنااملف‹(اهلبق

نبادعسهنماجنلدحأربقلاةمضنماجنول»:لاقفءامئاقملسوهيلع

هيلعىوساملف«هيلعهللاجرفمثةمضهمضوهنعهربققياضتدقلذاعم

ذخأف:لاق«ربقلاىلعهمأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىعبارتلا

:لاقءاكسمهدجوفهيلإرظنفدعسربقبارتنملجر

نبنابهآرمأنمناکةنسلاهذهيفةرجهلانمتسةنستلخدمث

‹بئذلاىعقافءهنماهعزتناىتحهلتاقونابهأهمجهفءاهلمتحافةاش

‹هيدييملسألاقفصفهللاهينقزرقزريهوبغرتملكحيو:لوقيوهو

هللاوملكتأنأينمبجعتأ:بئذلالاقفملكتيبئذلاهابجعاي:لاقو

ةنيدملابملسوهيلعهللاىلصهللالوسردمحمينمبجعأوينقطنأ

لاولوقسانلللوقيو؛نوكتءايشأىلإوتناكءايشأىلإسانلاوعدي

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإيملسألاىتاف«هنوبذكيفهللاالإهلإ

ةعاسلاموقتل:لاقفملسوهيلعهلایلصهللالوسربجعأفهربخأف
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هبثدحتيامبهطوسوهلعنهربختفيتأيفهلهأنملجرلاجرخيىتح

.هلهأ

هيلعهلاىلصهلالوسرىلصفسمشلاتفسكةنسلاهذهيفو:لاق

.فسكلاةالصملسو

اهنعهللايضرةشئاعنعرباجنعةديبعوبأحيحصلادنسملايفو

يفملسوهيلعهللاىلصهللالوسردهعىلعسمشلاتفسك:تلاق
امايقماقفسانلابىلصفمالسلاهيلعميهاربإهدلوهيفتاميذلامويلا

ًالیوطًامايقماقمثًالیوطًاعوكرعكرمثةرقبلاةروسنمًاوحنًاليوط

مثلوألاعوكرلانودوهوًاليوطًاعوكرعكرمثلوألامايقلانودوهو

اليوطًاعوكرعكرمث«لوألامايقلانودوهوًاليوطًامايقماقمثدجس
ءدجسمثلوألامايقلانودوهوًليوطًامايقماقمثلوألاعوكرلانودوهو
هتالصنمفرصنااملف:ةشئاعتلاق.سمشلاتلجتدقوفرصنامث

ناتيآرمقلاوسمشلانإ»:لاقمث«هيلعىنثأوهللادمحفسانلابطخ

اوركذافكلذمتيأراذإف؛هتايحلالورشبتوملنافسخيالهلاتايآنم

امنوملعتولدمحمةمأاي»:لاقمث.«اوقدصتوهوربكوهيلإاوبغرأوهللا

اوذوعتينأمهرمأوةشئاعتلاق.«اريثكمتيكبلوًاليلقمتكحضلملعأ

.ربقلاباذعتبئينممرباجناكوعيبرلالاق«ربقلاباذعنم

لوسرمهلىقتسافاديدشابدجضرألاتبدجةنسلاهذهيفولاق
امهيفرهجنيتعكرسانلابىلصفناضمريفملسوهيلعهللاىلصهل
لوحوةلبقلالبقتسامث«ههجوبمهيلعًالبقمسانلابطخمث«ةءارقلاب

هللاىلصاعدونميألاىلعرسيألاوىلعنميآلالعجوهءادر

اي:لاقفةعمجلاموييبارعأءاجف«فرصنامثسانلااعدوملسوهيلع
.ةنيدملانعباحسلاباجنافاعدفهللاعدافلبسلاتعطقناهللالوسر
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لجرءاج:لاقكلامنبسنانعرباجنعةديبعوبأدنسملايفو
يشاوملاتكلمههللالوسراي:لاقفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإ

هيلعهللاىلصهللالوسراعدفءةمحربانيتأينأهللاعداف؛ليبسلاعطقناو

:لاقفلجرءاجفامايأانيلعمادفةعمجلانمانرطمف:سنألاق«ملسو

اعدفلبسلاتعطقناويشاوملاتكلهوتويبلاتمدهناهللالوسراي

سوؤرىلعمهللا»هئاعديف:لاقف‹ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

:كلامنبسنألاق««رجشلاتبانموةيدوألانوطبوماكالاولابجلا

.بوثلابايجناكةنيدملاىلعةباحسلاتباجناف

ضعبتناکوربیخةوزغاهيفءةرجهلانمعبسةنستلخدمث:لاق

هيلعهللایلصهللالوسراوبصحفنصحيفاونصحتدقربيخدوهي
ديلاذخأهلهأذخأىتحنصحلاخاسفتايصحبهومرينعيملسو

‹اهقتعافهسفنلييحتنبةيفصملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىفطصاف

بصنريعبلاىلعاهلمحينأدارأاملفكانهاهبسرعأفءاهجوزتمث
قيقحلايبأنبةنانكدنعىبستنألبقهذهةيفصتناكو«هذخفاهل

يفعقوىتحةنيدملانملبقأارمقنأكاهمانميفتأرف«يدوهيلا

لاقفةمطلاهمطلفيدوهيلااهجوزىلعاهايؤرتصقفاهرجح
ةنيدملابسانلاوعدييذلايباصلالجرلااذهيفتعمطكلعل:اهل

هللالوسراهلأسىتحاهدخيفةمطللاكلتلزتملوءاهايؤرقدصف

.ربخلاهتربخافملسوهيلعهللاىلص

لوسرعمانجرخ:لاقسنانعتعمس:لاقةديبعوبأدنسملانمو

ريغيالاليلًاموقىتاذإناكفليلاهاتافربيخىلإملسوهيلعهللاىلصهللا

هوأراملفمهلتاكمومهيحاسمبدوهيلاتجرخحبصأاملفحبصيىتح

هللا:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف«سيمخلاوهللاودمحم:اولاق
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يفو:لاقنيرذنملاحابصءاسفموقةحاسبانلزناذإانإ«ربيختبرخربكأ

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإثراحلاتنببنيزتدهأةنسلاهذه

.تلتقفاهبرمأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأةياوريفواهنعافعف

هللاىلصهللالوسرقلطاهيفةرجهلانمنامثةنستلخدمث:لاق

تدعقفاهنمرئکتسیملفتنسُادقتناکوةعمزتنبةدوسملسوهيلع

هللاىلصهللالوسراهعجارف«يسفنكلذبةبيطةشئاعليمويتبهو
.ملسوهيلع

:لاقفانلرعسهللالوسراي:اولاقفرعسلاالغةنسلاهذهيفو:لاق

عطقأملوايندلانمجرخأنأوجرألينإوهللاديبهصخرورعسلاءالغنإ

موسیالواودساحتالواوربادتالواوضغابتالنكلو«هلاميفملسمىلع

مهضعبهللاقزريسانلااوعدرضاحعبيالوهيخأموسىلعلجرلا

.صعبنم

هيلعهللاىلصهللالوسرازغاهيفةرجهلانمعستةنستلخدمث:لاق

ىتحنوملسملاوملسؤهيلعهللاىلصهللالوسرشطعفكوبتةوزغملسو
اهيفتاودأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرعمناکو‹نوكلهياوداک

ءاملاتیآأرفسنألاق؛هديهيفعضوويفهدرمثهافضمضمف

ايخلاوافلارشعانثالبإلاوافلانوثالثمهومهباوداوقسوركسعلا
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.ضرألاهجوىلعليسيءاملاو«فاألاةرشع

هيلعهللاىلصهللالوسرتنبموثلكمأتتامةنسلاهذهيفو:لاق

.نافرذتهانيعواهربقىلعسلجوهلالوسراهيلعىلصف‹ملسو

ءاج:لاقكلامنبسنانعديزنبرباجنعديبعوبأدنسملانمو
هللاىلصهللالوسرىتأفهودجيملفءأءوضوسانلاسمتلافةالصلاتقو

تیأرفسنالاقءاواضوتينأسانلارمأفهديهيفعضوفءوضوبملسوهيلع
اضوتىتحملسوهيلعهللاىلصهللالوسرعباصأتحتنمعبنيءاملا

ًاضوتييذلاءاملاوهواولاحتفبءوضولا:عيبرلالاق«مهرخآنعسانلا

يفيباطخلادمحمنبدمحأناميلسوبألاق«لعفلامضلابءوضولاو«هب

غلبأيهوءةوبنلايفهتازجعمرابكنمهذهةياورلاهذهحرشيفهلكشم

هنمجرخينارجحلاعبطنمنأل؛مالسلاهيلعىسوملءاملاريجفتنم

ةزجعمبئذلامالككلذكو«مدآينبءاضعأعبطيفكلذسيلوءاملا

.ةداعللتاقراختازجعماهلكةمومسملاةاشلامالككلذكوةميظع

هللاىلصهللالوسرجحاهيفةرجهلانمةرشعةنستلخدمث:لاق

هللاىلصهللالوسرلاقف«نهلكهؤاسنهعمجحوعادولاةجحملسوهيلع

.تيبلاعاقنمزلاينعيرصحلاروهظمثهذهملسوهيلع
ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنذاتسافدعسضرمةرفسلاهذهيفو

.ريثكثلثلاوثلثلالاقفءةيصولايف

نيرشعوًاعبسملسوهيلعهللاىلصهللالوسريزاغمتناكولاق

جرخأثوعبلاهذهضعبيفو:لاقءاثعبنيرشعواثالثهثوعبو«ةوزغ
لاقفةعجرلاعرسأومنغفصاعلانبورمعملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
نأتوجرفارورسًالتمادقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتيأرف:ورمع
:لاققف؟كيلإسانلابحأنمهللالوسراي:تلقف«هيلإسانلابحانوكأ
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..لاجرلانعكلأساامنإوءءاسنلانمكلاساتسل:تلقفةشئاع

.اهوبأ:لاقف

یلصهللالوسرضرماهيفةرجهلانمةرشعىدحاةنستلخدمثلاق

ةرشعيتنثاليفوتورفصنماتيقبنيتليللءاعبرألاموييفملسوهيلعهلا
ناكو«سمشلاتغازنيحنينثالاموييفلوألاعيبرنمتلخةليل

اهيفدولخلاوضرألانئازخنيبريخذئمويو«نينسرشعةنيدملابهماقم

.ةنجلاوهبرءالراتخافةنجلاوهبرءاقلنيبو

ىلصهللالوسرنأنورياوناكنيملسملانأيبلاعثلايفتدجوو

مأنأكلذوءةوبنلانمهبهللاهمركأامعماديهشتامملسوهيلعهللا

ةلكألزتملرشبمأاي:اھللاقفهعضوميفهيلعتلخدرورعمنبرشب
ارشبنأكلذو‹يرهبأعطقناوأاذهيندهاعتكدلوعمتلكايتلاربيخ

ةمومسملاةاشلاهيلإتيدهأمويملسوهيلعهللاىلصهللالوسرعمرضح

هتمرشب«عارذلانمملسوهيلعهلىلصهللوسرلوانتفربيخب
ىلصهللالوسركالف«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةلضفيفةبغر
9ةلكألاكلتنمتامو«غاسأورشبكالوغسيملوملسوهيلعهلا

لاق«سانلابيلصينأركبابأملسوهيلعهللاىلصهللالوسررمأذئمويو
هضرميفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلعتلخد:ةعمزنبهللادبع
تيقلفتجرخف:لاقءاولصينأسانلارُمهللادبعاي:يللاقف«هدوعأ

عمسربكاملف«سانلابلص:هلتلقفرمعتیقلفمهملكاملالاجر
حاصوةرجحلانمهسأرجرخاف«هريبكتملسوهيلعهللاىلصهلالوسر

نعرمعفرصنافةفاحقيبأنباسانلابلصيلالالال:بضغملاك

انحربامفابئاغهنعهللايضرركبوبأناكو«فوفصلاتلقتناوهتالص

نبايةعمزنبهللادبعللاقرمعفرصنااملف«سانلابىلصوءاجىتح

.«سانلانمكمصعيهللاو»:ىلاعتهللالوقعمضراعتياذه
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املف«سانلارُملاقامنإال:لاقف؟ينرماتنأهللالوسركرمألهيخأ

هللالوسررمأبالإكلذتننظتنكامهللاورمعلاقف«؛كتملككتيأر

.تمدقتامكلذالولوملسوهيلعهللاىلص

هيلعهللاىلصهللالوسرناكومويرشعةعبرأسانلابركبوبأىلصف

مكبرىلإاوبوتسانلااهيأ:لاقفسانلابطخضرمينألبقملسو
اولصوءاولغتشتنألبقتاحلاصلالامعألاباوردابو«اوتومتنألبق

يفةقدصلااورثكأوءاودعستهايِإمكركذةرثكبمكبرنيبومكنيبيذلا

مكيلعضرفدقهللانأاوملعاو.اوقزرتواورجؤتواورصنتةينالعلاورسلا
يفاذهيرهشيفاذهيماعيفمكيلعةبوتكمةضرتفمةضيرفةعمجلا

ادوحجيتاممدعبوأيتايحيفاهكرتنمفهذهيتعاسيفاذهيموي

الوالمشهلهللاعمجالفرئاجوألدعمامإعماهقحبًافافختساواهل

مايصالالأهلجحالالأهلةاكزالالأهلةالصالالأهرمأيفهلهللاكراب

.«هيلعهللاباتباتنمفلربالالاهلةقدصالالأهل

ملسملكىلعةضيرفةعمجلا:)”فلاخملاباتكلابحاصلاق

هلدئاقاليذلاىمعألاوينافلاريبكلاويبصلاوةأرملا:ةينامثىلعالإ

لوسرلاق«هباتكيفلاق«كولمملاورفاسملاوسوبحملاونونجملاو
رذعريغنمتارمثالثةعمجلاكرتنم»«ملسوهيلعهللاىلصهلل

‹«قافنلانیبقفانموهف»رخآثیدحيفلاقوء«هبلقىلعهلاعبط

نمًالاححبقأةعمجلاكراتفبيبحنبكلملادبعلاق«هباتكيفلاق

كراتواهيضقيباتاذإةبوتكملاةالصلاكراتنأل؛ةالصلاكرات

.اهلثمباهيضقيالباتاذإةعمجلا

تضرفنمىلعواهضرفيفءايشأةثالثيفةعمجلايفرظنلا:تلق

.ةيضابالاريغبتكنميأ(١
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ثالثهعماهكراتوهيلعقفتمفلداعلامامالاعماهضرفامأ«تضرفنيأو

اهيأايلجوزعهللالاق.مهريغوانباحصأراثآيفوهاذك«كلاهتارم

نمو«هللاركذىلإاوعسافةعمجلاموينمةالصلليدوناذإاونمآنيذلا

حيحصثيدحوهوباتكلابحاصهاوريذلامدقتملاثيدحلاةنسلا

اوجتحاوهللادبعنبرباجقیرطنمهوورو«انباحصأبتكيفهيلعتفقو

مامالاعماهضرفءةكربنبدمحموبألاقوءةعمجلاضرفريدقتىلعهب

.نيعضرفيهوةمألاقافتابلداعلا

فاصوأةسمخهيفتدجونموهوتضرفنمىلعيناثلارظنلاو

ةيثونألاورفسلانمازارتحاءةماقالاوةيروكذلاوةيرحلاولقعلاوغولبلا

ةسمخلافاصوألاهيفتدجونمفءةيلوفطلاولقعلامدعوةيدوبعلاو

.«هللاركذىلإاوعساف»:هلوقببطاخموهف

ثيحناكملكيفف«لداعلامامإلاعماما:تضرفنيأثلاثلارظنلا

انباحصأدنعبهذملانإفروجلاةمئأعمامأو«هعمةضيرفيهفاهماقأام

‹ةربابجلافلخةعمجال:اولاقنيذلا(راكنللافالخمهفلخةبجاواهنا

نبرامعنودتهملانوداهلانودشارلاةمئألاةربابجلافلخاهالصدقو

ءاثعشلاوبأوءةبقعنبديلولافلخةفوكلابدوعسمنبهللادبعورساي

ناکاذإف‹نيليمهرصبفكامدعباهيلاداقيةديبعوبأو«جاجحلافلخ

نميهو؟(»مهدجاسميفانباحصأكرتهجوامفاذكهرمألا

دعاقلاومهنممئاقلاراصىتحنيفلاخملارودصترغوأيتلابابسألا

نحنامأ.نعللاوحدقلابنلعيونعطلاةنسلابقشريدعاصلاوطباهلاو

دبعنبباهولادبعمامإلاةمامإمهراكنإبكلذوءةيضابإلانعتقشناةقرف(١

.يمتسرلانمحرلا
اهماقأدقفءةعمجلاةالصةماقإةيعورشملوحادوجومفالخلاكلذدعيمل(٢

.كلذىلعهللدمحلاواهطورشبناكملكيفنألاةيضابإلا
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الولداعالورئاجناطلسالذإانيلعاهيفهللاففخدقف()لبجلالهأ

نممايقعماهلمهكرتهجوف("ةريزجلالهأامأو.طسقمالوطساقريمأ

الإةربابجلافلخةعمجالهنأىلعمهدامتعااهتقويفراجفلانماهب

لوقوهوءهنعهللايضرباطخلانبرمعاهرصميتلاةعبسلاراصمألايف

مهنعهللايضرخايشأللةالصلاباتكيفركذكلذكو«يراوحلايبأ

اهبنيذأتلاهيفعمسيعضوميفناكنمنأ«يدنعىلوألاوهبشألاو

مومعل«مهريغوأةربابجلافلختناكءاوساهيلايعسلاوةباجإلاهيلعف
««هللاركذىلإاوعسافةعمجلاموييفةالصلليدوناذإ»لجوزعهللالوق

ديلولاروجفنممظعأروجفالولداعلاوأرئاجلارمألالهلارمأباهبوجوف
حبصلاةالصًاناركسسانلابىلصوءرمخلابرشيذلا«؛قسافلاةبقعنب

نمانبسح:دوعسمنبالاقفمکدیزامامکافک:لاقف«تاعکرثالث

نباىلصف«بارحملايفلابوهلجررغشف«ناتلبقتمناتعكرثالثلا

اهتقونعاهرخؤيفسوينبجاجحلاوءهفلخةعمجلارامعودوعسم
دقوجاجحلالاقفءاميإلابءاثعشلاوبأىلصفبيغتسمشلاتداكىتح

.«يلصيالنمويلصينمانفرعمويلاهلنطف

نورخؤيةمئأيدعبنوكردتسمكنإ:ملسوهيلعهللاىلصلاقدقو

نبيلعناكوءةلفانيأةحبسمهعممكتالصاولعجافءاهتقونعةالصلا
مكتالصاولعجامهللاقف«ماشلابةيواعمىلإهلسرهجونيحبلاطيبأ

:تلاقاهنعهللايضرةشئاعنعرباجنعةديبعويأدنسملانمو

تلاق«سانلابلصیلفرکباباورم:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق

.ايبيليفةسوفنلبجدصقيوأ«نسنوتب(ايلاحشادخينب)رمدلبجدصقيهلعل(١
.سئوتبةبرجةريزجيأ(٢
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سانلاعمسيملكماقميفماقاذإركبابأنإهللالوسرايتلقف:ةشئاع

؛لصیلفرکبابأاورملاقف:تلاق«سانلابلصیلفرمعرمفیاکبلانم

‹تلعففهلتلقاملثمهللالوسرليلوقةصفحلتلقفةشئاعتلاق

ابأاورُمفسويتابحاوصنكنإ:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف

بيصألتنكامةصفحيلتلاقف:ةشئاعتلاق«سانلابلصيلفركب

ىلصهللالوسرهيفضبقيذلامويلاناكاملفهباتكيفلاق«اريخكتم

عكرمهبىلصوسانلابحبصلاةالصيفركبابأربكملسوهيلعهلا

سلجف«ةيناثلاةعكرلايفركبوبأو«ملسوهيلعهلاىلصهلالوسرءاجف

ةعكرلاملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىضقركبوبأملساملف«هبنجىلإ
.هتتافيتلا

ًانادحوقرفقرفهيلعسانلاىلصو«نينثالامويكلذهموينميفوتو

يلعوسابعلاهلسغو«ىرخألخدتمث«جرختمثءةقرفيلصتمامإريغب
ةنالتيفنفكو«هنفدوهنفكاولوتو«هربقيفاولزنو«نارقشولضفلاو

يفوتو«ليوارسالوةمامعالوصيمقاهيفسيل«ةيلوحسضيبباوثأ
.ةنسنيتسوثالثليقوةنسنيتسنباوهو
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رکياةفالخ

يبأىلإربخلاءاجفةدابعنبدعسىلإراصنألاتعمتجايفوتاملف

راصنألااوتأىتححارجلانبةديبعوبأوباطخلانبرمعهعموجرخفركب

هديببرضكلذرمععمساملف«ريمأمكنموريمأانم:اولاقفمهوملكف

نيصحلانبديسأمثحارجلانباةديبعوبأهعيابوهعيابفركبيبأديىلع

ىلعفلختوءرهظلاسانلابركبوبأىلصو«دجسملاىلإسانلاعجرمث
اليلعورهشأةثالثركبوبأثكمفبلاطيبأنبيلعركبيبأةعيب

.ماوعلانبريبزلاهعيابوهعيابي
فانمدبعينبايمتيضرأ:لاقفمالكبيلعملكتاذهدعبو:لاق

يبأىلإهمالكرمعغلبف«ميتينبنملجرمكيلعرمألااذهيلينأ

لاقفهراديفوهوامویركبيبابرممث«رکبوبأهيلعدقحيملف«ركب

هيفلخدامیفلخدتنأبحأ:هللاقف؟رکبابأايكعيابأنأبحتأ:هل

هللالوسرةافودعبركبوبأناكوءهعيابورهظلادعبءاجف«نوملسملا

ىنثأوهللادمحفربنملاىلعماقهلعيوبامامدعبوملسوهيلعهللاىلص

‹مكتيالوىلعاصرحنكيملينممتيأريذلانإسانلااهيأ:لاقمثهيلع
ءاذهلاهيفتلخدف‹مكنيباميفقارتفالاومكيلعةنتفلاتفخينكلو

اولوفمكيلإهتددردقمويلامكرمأاذهوكلذنسحأىلإرمألاعجردقو
اظحكانيضراعيمجسانلاهباجأف‹مكدحأانأو‹متئشنممکسفنأىلع
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لوسرةفيلخو«راغلايفامهذإنينثايناثو.ىضترملاتنافءامسقو

یلصهللوسركيضر؛يحوهوانتالصىلعملسوهيلعهللاىلصهللا

ةعيباوثدحأو«انترخآوانايندلكانيضرو«كراتخاواننيدلملسوهيلعهلا

.یرخأ

ملسوهيلعهللاىلصهلالوسرتنبةمطافتيفوتةنسلاهذهيفولاق

ىلصهللالوسرةافودعبناضمررهشنمنولخلايلثالثلءاثالثلاةليل

.ةنسنيرشعوعستةنباذئموييهورهشأةتسبملسوهيلعهلا

مالسإلانعدترانممهنمفبرعلانمدترانمدتراةنسلاهذهيفو
الفةاكزلاامأو‹«يلصنفةالصلاامأ:لاقنممهنموءناثوألاةدابعىلإ

نيبقرفنمنلتقأل»ركبوبألوقيمهيففىاكرشانلاومأيفلعجت
ەنودۇياوناكاممقانعةياوريفوالاقعينماوعنمولهلاوةاكزلاوةالصلا

وأهللابقحلاىتحهيلعمهتلتاقلملسوهيلعهللاىلصهلالوسرىلإ
امىلعهللاهناعأومهدوأموقىتحركبوبأمهلتاقف««اوعنماماوطعي

.هنماوجرخاميفاولخدىتحفيسلامهنععفريملفمالوأ

مهءامدركبوبألحتسافيكوةدرلاهذهنييبتبجومساقلاوبألاق

ءزجلاردصيفمهلوقينعأهوكرتوهولمجأازمراهيفخايشألازمردقو
رمأىلعالإمهءامدقرهينأركبيبألنكيملو«ةاكزلاباتكنملوألا
لاقدقو.هللاالإهلإالاولاقدقمهومهءامدلحتسافيكومهلتقهبلحي
هلإالاولوقيىتحسانلالتاقأنأترمأ»:ملسوهيلعهللاىلصهلالوسر
نأعمو««اهقحبالإمهلاومأومهءامدينماونصحدقفاهولاقاذإفهللااا

«ةقدصمهلاومأنمذخ»لجوزعهللالوقةاكزلاعنميفاولواتدقموقلا

نيأفتامیتحمهنماهذخافملسوهيلعهللاىلصهلوسرهللارمأاولاقو
ىبسلابامفلیقنيدترمباوسيلةاغبموقلانألاقنفرکبيبارکذ
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هلدلوفةيراجمهنميلعىبسو«ةفينحينبركبوبأىبسدقويرارذلا

.ةياورلاهذهيفنعطدقوءةيفنحلانبدمحمهدلواهنم

قرزألانباهبقلعتدقوركبيبأيفةضفارلانعطادبانهنمف

.ةمينغلاوىبسلايفهباحصأو

‹نافنصبرعلانمةدرلامسامهمزلنيذلانأملعتنأبجاولالوقأف

باحصأمهورفكلاىلإاوداعوةلملااوذبانونيدلانعاودترافنص

نيباوقرفنيذلامهرخآلافنصلاومهوحناحننموباذكلاةمليسم

لوألافنصلاامأفءةاكزلاضرفاوركناوةالصلاباورقأفةاكزلاوةالصلا

يبسلاولتقلايفهيفرظنلافيناثلافنصلاامأويبسلايفالإهيفرظنالف

ثيداحايفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرصندقفلتقلاامفءةمينغلاو

ثیدحو‹«لتقيةاكزلاعنام»مالسلاهيلعهنعسابعنباثیدحاهنم

هللاالإهلإالاولوقيىتحسانلالتاقأنأترمأ»مالسلاهيلعهنعرمعنبا

مهلاومأومهءامدينماومصعاولعفاذإفةاكزلااوتؤيوةالصلااوميقيو

لوسريفوتامللاق«سنأثيدحيفوهللاىلعمهباسحوءاهقحبالا

لاقفبرعلالاتقبركبوبأٌمهفبرعلاةماعدتراملسوهيلعهللاىلصهلل

هللاىلصهللالوسرلاقامنإ»:ركبوبألاقف؟مهلتاقتنأديرتأ:رمعهل

ادمحمناوهللاالإهلإالاولوقيىتحسانلالتاقأنأترمأملسوهيلع

ينماومصعكلذاولعفاذإفءةاكزلااوتؤيوةالصلااوميقُيوهللالوسر

نأترمألاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأعم««مهلاومأومهءامد

ثيدحلااذهببجوف‹مكئارقفيفاهعضأومكئاينغأنمةقدصلاذخآ

اذهىلعمهلاتقنوكيفءانئاينغألاومأيفانئارقفلبجاوقحةاكزلانأ

.قافتابلتقيقحلاعناموقحلاعنمةهجنم
نقحيفطرشلصألايفةاكزلاعنمنأةمدقتملارابخألاتقطندقف
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نيملسملانميأرلابناكامنإفةمينغلاويبسلااماوءلاومألاوءامدلا

الوىبسيالولتيدترملانأىلععامجالادقعناامنإو«مهنمرظنلاو

هجوو‹ٌّنسحهللادنعوهفانسحنوملسملاهآرامو«كلذدعبهلامني

املفمالسإلايفاورصبتسيملورفكلابدهعوثيدحذئمويسانلانأكلذ

مهنأكهيلعمهامىلإاوعجررفكلاىلعاوناكمهوءةرغمالسإلااورصبأ
لزبيملذئمويمالسإلانأعمءاورهاظتوهيلعاودضاعتوهيفاولخديمل

ىلعسانلادلاوتومالسإلالزبتاملفءةريصبهيفبرعلارثكألنكيملو
وبأخيشلالاقو.منغيالوىبسيالولتَقُيدترملانأىلعاوعمجأةرطفلا

.ةمينغلاويبسلاينعيننسلاكورتمنموهفاصتإلاولدعلايفبوقعي

ىتحمهحتفومهلتقامدعبمهنممالسإلالوبقعنتماهنإارخآوهيفلاقو
.مالسإلانوبلطيمهدفوهيلعمدقنيحكلذوءاطورشمهيلعطرتشا

رکبيبأىلإنافطغودسأنمةعازخدفوءاج:قاحسانبدمحملاق

‹ةيزخملاملسلاوةيلجملابرحلانيبركبوبأمهريخفحلصلاهنولاسي
عزنت:لاق؟ةيزخملاملسلاامواهانفرعدقةيلجملابرحلاهذهاولاقفا

نوكرتتو‹رانلايفمكالتقوةنجلايفانالتقنورتوعاركلاوةقلحلامكنم

نينمؤملاوهلوسرةفيلخمكيفهللاىرُيىتحرقبلابانذانوعبتياماوقأ

ءانيلاهومتددرانممتمنغاموانلناکمکنمانمئغاموهبمکنورذعيأرمأ

نمتیرامامأ:رمعلاقفسانلاىلعمهلوقوهلوقركبوبأضرعمث
تيأراممعنفرقبلابانذانوعبتياماوقأنوكرتيوعاركلاوةقلحلاعزن

مهالتقوانالتقامأوتيأرامعنفمهتمانمنغاموانماومتغامكلذكو

سانلاعباتتفمهلةيدالهللاىلعمهرجافللارمأىلعاولتقانالتقنإف
.رمعلوقىلع
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.مالسإلادارأنمىلعةفلكالوطرشالةمئاقلاوةنسلاويأرلانم

یلصهللالوسرةفيلخيتوأاهيففةرشعيتنثاةنستلخدمث:لاق

نصحنبةنييعكلذكوةدرلالهأنموهوثعشألابملسوهيلعهل

هبثعبدقفثعشألاامأ.امهقرتسيملوامهقلطافًاريسأركبوبأهبىتأ

انثعبدقوكمكحىلعءانلزنأامنإدايزهيلإبتكفديبلنبادايزهيلإ
هتاردغهيلعدعيركبوبألعجف«كيأرهيفىأرفهلاموهلهأبوكيلإهب

لاقف.هقنعىلإهاديةلولغمديدحلايفهمامأوهوتلعفوتلعف:لوقيو

.لاسامركبوبألعفف«؛كتخأينجوزوكبرحلينقبتسا:ثعشألاهل

اهنعهللايضرةشئاعنعرباجنعةديبعوبأحيحصلادنسملايفو

نثعبينأهءاسندارأ؛ملسوهيلعهللاىلصهللالوسريفوتاملتلاق

هللایلصهللالوسرنمنهڻاريمهنلاسيركبيبأىلإنافعنبنامثع

رشاعمنحن:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق:نهلتلقفملسوهيلع

.ةقدصهانكرتامثرونالءايبنألا

هيلعهللایلصهللالوسرلاق:لاق«ةريرهيبأنعرباجنعةديبعوبأ

يئاسنةقفنديبتكرتامامهردالوارانيديتثرومسقيام»:ملسو

ثيدحلااذهحرشيفلكشملايفيباطخلالاق‹«ةقدصيلماعةنؤمو

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرجاوزأنإلاقةينيعنبنايفسنعيتغلب
نهلترجكلذلفأادبأنحكنينأنهللحيالو‹تادمتعملاةلزنمب

.نهرجحنهلكرتوةقفنلا
ىلصهللالوسرنأكلذوءةفيلخلاانهلماعلايلماعةنؤمهلوقاماو

زعهللالاقيتلايهوهلتناكيتلاايافصلانمذخايناكملسوهيلعهلل

كدفوريضنلاينبلاوماك«باكرالوليخنمهيلعمتفجوأامف»لجو
فرصيو؛كدفنمكلذبلاغناكوءهلهأوهئاسنةقفنوهتقفنربيخنم

01



ةنسىلعكلذدعبركبوبأاهيلوف«نيملسملالاومأيفاهنميقابلا

نامثعىلإرمألاراصاملفكلذكرمعمث«ملسوهيلعهلاىلصهللالوسر

نبرمعاهدریتحناورمينبيدييفةنئاكلزتملف«هيراقأاهعطتقا

امهنعهللايضررمعوركبيبأدهعىلعهيلعتناكامىلازيزعلادبع

.ناسحإبامهعبتنمو
رکبيبأةافواهيفناكلاقءةرجهلانمةرشعثالثةنستلخدمث

ىلوألاىدامجنمنيقبلايلعبسلنينثالاموييفضرمهنعهللايضر
درابمویيفلستغاهنأهتلعءدبناکوةليلةرشعسمخهضرمناكو

رمأيناكفةالصلاىلإجورخلاىلعردقيالمويلكلقثيناكفمحف

هيلعتلخدف«هنودوعيهتيبيفهيلعنولخديوسانلابيلصيفرمع
نمنيبتوسانلاىلإدهعتنإكنإ:هلتلاقف«يلايللانمةليلةشئاع

يفرظننمثىلاعتهللاريختسنلاقف.مهعدتنأنمريخكدعبيلاولا

.كلذ

يلولامعنركبوبألاقفرمعكدعبرمألااذهبسانلاىلوأنإهلتلاقف

ينعيجراخلااذهلجرلامعنودمحمةمأرمأيلينأهلريخبوهامورمع

ةيالوبحتلًاشيرقنأركبيبأنبنمحرلادبعهدلوهللاقف.نامثع

مهيلعهتظلغللاقف؟ينبايملوركبوبألاقف«رمعةيالوهركتونامثع
رمعنإينباي«هريغمهيلعیوقیالهنأاماركبوبألاقف‹مهايإهتبناجمو

اعدركبوبأحبصأاملف«دشأونيلأناکلًایلاوناکولوةدشونيلوذ

لاقفنامثعاعدمثرمعيفًادحاوًادحاومهراشتسافنيرجاهملانمأرفن

انیفسیلوهتينالعنمريخهتريرسنِمهللا:لاقف«رمعنعينربخأ:هل
«مكرمأيليالنملريخلاوكتودعامهتكرتول:ركبوبأهللاقف«هلثم

دحألكلتلقامركذتالنامثعايمكرمأنمولخينأتددولهّللاو
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نعينربخأدمحمابأاي:لاقففوعنبنمحرلادبعاعدفنامثعجرخف

ركبوبألاقفءةظلغهيفولضفألاهللاووههللالوسرةفيلخاي:لاقف.رمع

هيلعوهاممًاريثككرتلرومألاهيلإتضفأولوءةرامإلانمولخهنألكلذ
تنلاذإوهنعىضرلاينارأءيشيفلجرىلعتبضغاذإهتقمردقو
اعدمثتلقامماعيشدمحمابأايركذتالوهيلعةدشلاينارأ

ديسأراصنألانماعدمث«هيبحاصلوقلثمهللاقفصاقويبأنبدعس

اي:هللاقفهيلعادحأراصنألانممدقيركبوبأنكيملونيصحلانب

راشتسملا»:لوقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتعمسينإرحبابأ

طخسيوىضرلایضريتملعاموهلاقف؟رمعيفلوقتامف«نيمأ

دحأرمألااذهيليالونلعييذلانمرثكأريخلانمرسييذلاوطخسلا

.دحألكلتلقامركذتال:هللاقف«هنمهيلعىوقأ

اذهلوخدبمالسلاهيلعيبنلاباحصأضعبعمسفجرخمثلاق

كرللئاقتنامركبابأای:لاقفلجرهيلعلخدفركبيبأىلعرفنلا

«ينوفوختهللابأ«ينوسلجأركبوبألاقف؟رمعفالختسانعكلاساذإ

مهيلعتفلختسادقمهللالوقألاقءاملظمكرمأنمدوزتنمباخ

ينعمهغلباف:لاق«يئارونملوسرليناهللاوامألجرلالاقف«مهريخ

هللامسببتكا:لاقف«نامثعركبوبااعدفعجطضامث؛كلتلقام

اجراخایندلابهدهعرخآدنعركبوبأهبدهعاماذه«ميحرلانمحرلا

رجافلايقتيورفاكلانمؤيثيحاهيفًالخادةرخآلابهدهعلوأدنعواهنم

لدعنإفباطخلانبرمعمكيلعتفلختساينا«بذاكلاقدصيو

ریخلافريغوألدبناو«يلماويئاجروهيفيملعوينظكلذفىقتاو
مثبلقنميأاوملظنيذلاملعيسو»بيغلاملعأالوتدرأ

ركبيبأدهعاذه:الاقوسانلااعمجفهعملجرونامثععماهبثعب
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.رمعهيفنأملعندقوةحلطلاقف«هانددرالإوهباورقتنإف

ءامسأهتأرماهلسغتنأركبوبأیصوأورمعهيفناكنإورقإيلعلاقف

رمعهيلعیلصو«هسبليبوثاهنمباوثأةثالثيفنفكو«سيمعتنب

نفذوهنبانمحرلادبعوهللاديبعنبةحلطونامثعورمعهربقيفلزنو

هللاىلصهللالوسرعمًاسلاجتنك:لاقهنأيلعنعيبعشلاىورو

لوهکاديسناذه»:لاقامهأراملفرمعوركبوبألبقأفامويملسوهيلع

.(امهربختالونيلسرملاونييبنلاالإنيرخآلاونيلوألاوةنجلالهأ
رثكأاذإفةنجلاتلخدينإتيأر»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقو

اذإفرانلاىلعتعلطاو«نينمؤملالافطأونيكاسملاوءافعضلااهلهأ

تعضووةنجلابابىلعنازيمباذإو:لاق‹«ءاسنلاوءاينغالااهلهأرثكأ

رکبيبابیتامث«مهبتحجرفیرخأةفکيفيتمأتعضووةفكيف
رمعبيتومثمهبحجرفیرخأةفكيفيتمأتعضووةفكيفعضوو

‹نازيملاعفرمث«مهبحجرفىرخأةفكيفيتمأتعضؤوةفكيفعضوو

نبهللادبعهمساوركبوبأهدعبملسوهيلعهللاىلصهلالوسرفلخف
هتفالخيفثبلوهنسحوههجويفةقاتعلاقيتعهللاقيهنأالإةفاحقيبأ

رشعالإرهشأةعبراونيتنسملسوهيلعهلاىلصهللالوسردعب
ثالثةنسىلوألاىدامجنمنيقبنامثلءاثالثلاةليلةنيدملابضبقمث

.مالسلاهيلعهللالوسرنسذئمويوهو«ءةرجهلانمةرشع
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باطخلانبرمعةفالخ

رمعنإمثهنعهللايضرباطخلانبرمعركبيبأدعبنمفلخمث
ىلإاهروكوقشمدةنسلاكلتيفحتفافةرجهلانمةرشعثالثةنسىلو
.صمح

رظنهنأكلذوناضمررهشيفمايقلابرمعرمأةنسلاهذهيفو:لاق

:لاقف«هدحومهنمدحاولكيلصي«نيقرفتماعازوأدجسملايفمهيلإ

رظنيكلذدعبناكفاولعفف«نسحأناكلدحاوئراقىلعمتعمتجاول

رخآينعيلضفأاهنعنومانييتلاوهذهةعدبلاتمعن:لوقيومهيلإ

.هلوأنوموقيسانلاناكوءليللا

همساوهنمدجوركسمحيريفدحلاهنبابرضةنسلاهذهيفولاق

كبرللئاقتنأامتبأاي:هللاقف؛ضيرموهودحلاهبرضفنمحرلادبع

طايسلاتحتتومتنكلهللاو«كيفهتلتقبرايهللوقأ:لاق؟ينتلتقنإ

ةعقوتناكاهدعبوكلذيفتامف«يقنعيفدحلاوتومتنأّيلِإبحأ

ةيكاطنانعلقرهاهيفلحرومورلااهيفهللامزهيتلاةعقولايهوكومريلا

..اههبشتةعقومورلايفنكتملوةينيطنطسقلاىلإ

صاقويبأنبدعسديىلعةيسداقلاةعقوتناكةنسلاهذهيفولاق

مهلبتكوءدهعوحلصبسدقملاتيبةنيدمهسفنبرمعحتتفااهيفو
نملجرجرخسدقملاتيبمدقاملهنعهللايضررمعنأركذو.اباتك
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باحريفبجوهومالسلاهيلعناميلسبجنميقستسيلهباحصأ

اذخأفناكلمبجلايفهاتأفءاهجرخيلاهيفلزنف«هولدتوهفدجسملا

ارماملكناكفءاهيفهباراسفءةنجلاهالخدأیتحهباراسفهقتاعب

ةرجشتحتهبارمىتحناكلملاهرخؤيفهديدميفتحتهب

تكلمول:ناكلملاهللاقف«ةدحاوةقروذخأفهديدمفنانفأتاذ

دنعجرخف«بجلاىلإهباقلطنافءاهيفةمايقلامويىلإكبانرسلكدي

:هللاقفةقرولاىلعهديطسبوناكيذلابهربخأفرمعىتافرهظلاةالص

دجتلهقاحسإابأاي:هللاقفرابحألابعكىلإثعبمثكديممضأ

؟اهنمجرخيمثايندلايفةنجلالخديدمحمةمأنمالجرنأكملعيف

‹يريمنلاكيرشوه:لاق؟هيمستله:لاق«نينمؤملاريمأايمعن:لاق

بعکلليقف..اذهوهلاقفايلمبعكرظنفلاق؟هارتلهرظناف:لاق

قروباعيشهبشأ«ميظعلافكلالثمتناكمعن:لاقف.ةقرولاانلفص

اهيفسيلابجرشعانثاسدقملاتيبيفف:لاق«خوخلاينعيقفارزلا

.ةقرولابجهنومسيوبجلااذهنمءامدربأالوبذعابج

ةسماخلاورشعةعبارلاةنسلمهاانهنمو

اهسفنىلعتفرتعاةيباجلابةأرمارمعمجرةرشعتسةنسيفولاق

.اهمجرفانزلاب

نبةريغملاىلعهعمنالجروةركبوبأدهشةرشععبسةنسيفو:لاق

ةريغملاناكواهجوزكلهدقولالهينبنمةأرماليمجمأىتأهنأةبعش

دقواموياهيلعلخدفهومظعتسافةرصبلالهأكلذغلبفاهيلعلخدي

رتسلااوفشكفءاعيمجاودهشنيذلاموقلاقلطنافدصرلاهيلعاوعضو
صخشينأهرمأوءةرصبلايرعشألاىسومابرمعىلوفاهعقاودقهوأرف

.امهثادحاركذزواجتأيإ(١



‹ةركبابأ:رمعهللاقةركبوبأمدقاملف‹هباحصأوةركبابأوةريغملاهيلإ

ةريغملامدقمثءةريغملاهبىتأامنإ:لاقرشبتئجدقل:لاق«معن:لاق

‹بلقلاغرافلكنا:رمعهللاقف«ةرمينبنمةأرماجوزتدقورمعىلع

ديبعنبعفانوينهجلاليبشنبدبعموةركبوبأدهشفدوهشلاباعدف
عبارلادهاشلاناكوءةلحكملايفدورملاكاهجرفيفهركذاوأرمهنا

دلجفءاحيبقاسلجمتيأرينكلواوققحيذلالثمققحأاللاقفادايز

هذهيفوكتداهشانلبقتبتنإةركبيبأللاقفدوهشلارمع

نمهيلإجاتحياملبيبزلاورمتلاوقيوسلاوقيقدلارادرمعذختاةنسلا

.لزناذِإفيضللو«هرفسيفهبعطقنا
مجراهيفو«نادلبلاىلإةالصلاتيقاومبرمعبتكةنسلاهذهيفو

.تامیتحهمجرمثهقنعىلإهلرفحارحاسرمع

كلذلبقناكو«سانللرمعىقستساةرشعينامثةنسيفولاق

غلبتالدوربهيلعًاللذتمًاعضاوتمجرخفاوحبصينأسانلارمأ

؛هيدخىلععومدلابنافرذتهانیعو«رافغتسالابهتوصًاعفار«هيتبكر

رثکأامویَرأملف:لاقءابیطخماقمثةءارقلابامهيفرهجنيتعكرىلصف
عفشتساينامهللا:لاقف«هبنجىلإهفقوأفسابعلاديبذخاوهنمايكاب

راهنلافصننمبيرقناکیتحيكبيووعديلزيملفكلوسرمعبكيلإ
.اوقسىتحاريسيالإاوثبليملف

نملحارمرشعىلعيهوساومعنوعاطعقوةنسلاهذهيفو:لاق
حارجلانبةديبعوبأتامهيفوافلأنورشعوةتسذئمويتامسدقملاتيب

لالبتامةيرقلاهذهبو«لبجنبذاعموديزيوليهسوماشهنبثراحلاو
ثدحأتوملارثكاملفءاهيفنفدوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنذؤم

عبرأةنسيفنوعاطلاعقودقولاق«تيسمأفيكوتحبصأفيكسانلا

عقووءافلأنوعبسمايأةثالثيفذئمويتامفلاوشيفةرصبلابنيعستو
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يذلاوهرخألانوعاطلااذهوتلق«نيعستوتسةنسرخآنوعاطًاضيأاهب

.فراجلانوعاطلاهباتكيفهيمسيوليحرلانببوبحمنايفسوبأهركذي
هرادنمجرخیهنانوعاطلاماييفهمانميفیرلجر:هباتکيفلاق

يقبفءنشعدحأهلايعنمتامف«رشعانثاهلايعووهوًاتيمرشعانثا

رادلالخددغلانمناكاذإفرشعيناثوههسفنيفلاقفجرخف«هدحو

رشعيناثلاوهناكفتامف«نوعاطلاهباصافقرسيلخددقصلباذإف
‹ماشلابقحلاانأنوعاطلا:لاقعوفرمثيدحيفو:لاق«هدحويقبف

نحنءالبلاوءارعلاوءاقشلاوعوجلالاقو«كعمانإءاخرلاوريخلالاقف

.مكعمانأوةحصلاتلاقفةيدابلابقحلن

نعرمعىهنفةنيدملاباماعطسانلاركتحاةرشععستةنسيفولاق

رمعدازاهيفورعسلاالغنيحقوسلاىلإجرخينأماعطلابرمافكلذ

لجررمعىلعمدقاهيفو«ملسوهيلعهللاىلصهلالوسردجسميف
يفتراسفكلانهتجرخاراننأهربخافربيخةيحاننمعجشأنم

رمعبطخفءاهنمبيرقناكمنماولوحتو«سانلاعزفىتحضرألا
:لاقمث«كلذريغسانلاىأرمث«لاتقللاوبهاتسانلااهيأ:لاقفسانلل

رصمرمعحتتفااهيفو«تئفطفاوقدصتفءاهئفطتةقدصلانإفاوقدصت

رساينبرامعرمعىلواهيفوءةنيدملاتفجواهيفوءةيردنكسإلاو
لهاىكشف«لاملاتيبىلعدوعسمنبهللادبعوءةفوكلابةالصلاىلع

نبريبجرمعاعدفرامعهافعتسافًائيشفرعيال:اولاقوارامعةنيدملا

رمعنأةريغملاغلبفدحألهركذتاللاقفءةفوكلاهالوفايلاخمعطم

«هناوهنإفهتیلونميفكلهللاكراب:لاقفرمعىتافاهلزرحفريبجبالخ
كيلإبحأنيلجرلايأكلذىلعلاقفريبجلاق؟تيلونمورمعلاقف

؟يوقلقاعرجافلجرمألقعلافيعضنيدلاحيحصلجر:هيلوانأ
هنيدةحصنإفلقعلافيعضلانيدلاحيحصلاامأنينمؤملاريمأاي:لاقف
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هلقعوهيلعهروجفنإفرجافلالقاعلاامأوءةيغرلاىلعهلقعفعضوهل

فيعضناكمهيقتتيلونإعنصأاميردأالهللاورمعلاقف

تنإ:لاقفءةريغملاىلإتفتلامثءارجافناكمهيوقتيلونإولقعلا
هذهيفولاق.رمعتامىتحاهيفلزيملفءةفوكلاهالوف«رجافلايوقلا

ضرأبتسيل:لاقو.ةكمبباودلااوذختينأسانلارمعىهنةنسلا

.سانلاىلعرعسلايلغتباود

.»نيرشعوةثالثىلإًاضيألمهأو
ءاسنهنذاتسافهنعهللايضررمعجحنيرشعوثالثةنسيفو:لاق

يفنجرخفنهلنذافهعمجحلايفملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

نهؤارووفوعنبنمحرلادبعنهمامأناكوةسلايطلانهيلعجداوهلا
دارااذِإرمعناکو:لاق.نهنموندادحأناعديالاناكفنافعنبنامثع

‹جرخاذإهعمنوجرخيفهيلعاومدقينأدانجألاءارمأىلإبتكيجحلا

ضیبآنمناکوءارذعدلجهدلجنأکةيواعمىلإرظنفمارحإللنيدرجتم
بارشلالئمنعاهعفرمثهيدضعيفهعبصاعضوف«مهلمجأوسانلا

ايخبخب:رمعهللاقف‹دلجلاتحتنمهعبصإرثأمدلاعبتادقةرمح

نطففةرخآلاميعنوايندلاريخانلناكنإسانلاريخاذإهللاونحنةيواعم

‹تامامحلاوفايرألاضرأبانأنينمؤملاريمأاي:لاقف«ديرياملةيواعم

قالغوباجحلاةدسنكلوهللاوال:رمعهللاقفاندولجقرتكلذلف

عولطىلإكتحبصبوبارشلاوماعطلابيطبكسفنبكفاطلإوبابلا

كحيوء«نيملسملاجئاوحيفرظنلاةلقوءحابصلامونينعيسمشلا

مثاعيشنيملسملارمأنمیلونمهنِإلاقوهيبكنمبرضو«ةيواعماي
.ةمايقلامويهنعهللابجتحامهنعبجح

.نينسلاضعبثادحأركذزواجتأيأ(١
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باطخلا5رمعةافو

ةبعشنبةريغملامالغةولؤلوبأهاتأهجحنمرمعفرصنااملف:لاق

عيبتمكبف:لاق.ءاحرألالمعأ:لاق؟كلمعامو:هللاقمويلكرانيد

لاقمث‹ريثكبوهامو«هملكأنأىرأام:لاق.اذكواذكب:لاق؟ءاحرلا

اي:حاصهنعطاملف«دجسملايفهنعطفةؤلؤلوبأهلىفتخارحسلاناك

فصلايفتنكقابيهمناكوهتبيهالإلوألافصلاىفنوكأنأىنعنم

ىجانفةۇلۇلوبأهلضرعأفلبقافةردلابهبرضارخاتموأامدقتمالجر

ءهفلخنمهنضتحافلجرهيلعدشفةتسمهنمتامالجرةثالث

نبنمحرلادبعمدقتفسمشلاتعلطهللامكمحرةالصلالئاقلاقف

للارصنءاجاذإو«كانيطعأانإ:نآرقلانمنيتروسرصقابىلصففوع

هبتنيالفههبننانلعجف«هيلعيمغافهلزنمىلإهنعهللايضررمع

هينيعحتفامدعبلاقفةالصلاهلانلقف‹ةالصلافههبنيءيشناكنأانلقف

ا



:لاقمثامدبعثيهحرجوىلصفءةالصلاكرتدحالمالسإلايفظحال

يبأنبدعسوفوعنبنمحرلادبعوريبزلاوةحلطونامثعويلعاوعدا
موقلاءالؤهلعليلعاي:لاقفنامثعويلعريغمهنمملكيملف«صاقو

كاتأاموملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنمكتبارقوكقحكلنوفرعي

نامثعاعدمثهيفهللاقتافرمألااذهتيلونإف«ملعلاوهقفلانمكبر

تيلونإفكفرشوكرهصوكنسكلنوفرعيموقلاءالؤهلعل:هللاقف
.نيملسملاباقرىلعطيعمينبباقرلمحتالوفلاقتافرمألااذه

لاقوفيسلاهلوانهنإةياوريفوءائالثسانلابلص:لاقفابيهصاعدمث

:رمعلاقموقلاىلوتاملف«مهقانعأبرضافمهنملجرىلعاوقفتيملنأ

نعرعشلاراسحتاحلجلاوايلعينعيقيرطلامهبكلسحلجالااهيلونإ

اهلمحأنأهركأ:لاقف؟هيلوتنأكعنميامف:هنباهللاقف«سأرلامدقم

«نبللاهیقسا:لاقف«هلهاعدفءابیبطيلعدا:هنباللاقمث«اتیموایح

امفيسمتنأىرأالبيبطلالاقف«حرجلانمنبللاجرخف«هوقسف

نونثيهلوحنملعجف«توملابنقيأوربكأهللالاقف؛عنصافًاعناصتنك

فلختساليقمث«هومتررغنمهللاورورغملالاقف‹مهيلِإرظنف«هيلع
.ایندلاىلعمکصرحنمتیأردقو؟فلختسافيكلاقف

هللاقف«جرخأ:هللادبعهدلوللاقنامثعويلعبرمعالخاملو:لاق

اهبتدرأامهلاوفينودعقأرمعلاقف«لهأهللاواهلهنإوجرخيملةريغملا

رمأبمايقلانسحيفيكفهتأرماقلطينأنسحيهللادبعتيلهللاهجو

ناکولهللاو«تلخدامکاهنمتجرخيناتددولهللاولاقمثءةيعرلا

ناكوءعلطملالوهنمهبتيدتفالتبرغوسمشلاهيلعتعلطاميل

حسميلعجف«ضرألايفيسأرعضهللاقففلادبعرجحيفهسأر

.رمعلهللارفغيملنإرمعمألورمعلليولا:لوقيوبارتلابهدخ
1



موينعطمثرهشأةثالثونينسرشعهتفالخيفرمعثبلدقو

ثبلفءةرجهلانمنيرشعوةعبرأةنسةجحلايذنمنيقبعبسلءاعبرألا

دئمويوهويفوتفاهيفنعطيتلاهبايثيفيلصيمايةئالثهتنعطيف

هرمأينأرمعباهيناطيشلاناكو«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنس

ثعب:لاقهنعهللايضريلالهلانبملاسباتكنموةيصعمب

هلامعثعبف«نامعةقدصىلعينافلغلاةفيذحهنعهللايضرركبوبأ

اهبرضفةأرمإعمقدصملارجاشتف'"اابدهللاقينامُغىرقنمةيرقىلإ

اهلهأنمعمتجانماهيلاعمتجافنالفينبلآايتحاصفءطوسب

‹مهابسفلماعلامهيلعرهظفمهنيباولتتقافءةيرقلالهأنممهريغو
(هنعهللايضر)ركبيبأةافودعبرمعمايأيفةنيدملاىلإايابسلاقاسو

يذلاو:لاقورمعهبسف«مهرمأنمناكيذلاو«موقلاربخرمعربخاف
ايابسلاوهدرف«فئاوطكتعطقلنيدبمهَتِيَبسكنأملعأولهديبيسفن

جراوخلاهذهتمعزف:هباتکيفملاسلاق«مهدریتحمهيلعقفنأو

ةيجانينبوابدلبقنمةلبقلالهأنميبسلااوفرعامنإمهناةنوعلملا

.انيداهوذختافنيملسملاةلزىلإاودمعف

املاقف«؛نوكبيسانلاهبقدحأرمعنعطاملهنإهباتكيفملاسركذو

دحاومکباتکودحاومکنیدمهللاقف.كدعبنمفاخناولاقفمكيكبي

ىبأنإو«هوعيطأوهلاوعمسافقحلامكاطعأنمفرخآلللوألارثأدقو

ةجحملالثمىلعيدعبةمامإلاتكرتيننإوالأ«فيسلابهفنأاوبرضأف

سرافدوسألانبدادقملالبقأهنأاضيأركذوهللاقكراتاهكرتينأالا

.يلالهلاناوكذنبملاسوهحيحصلا(١
‹مالسإلالبقةيلهاجلايفبرعلاقاوسأنمتناك«نامعلامشيفةقيرعةنيدم)۲

.نامعةنطلسيفمدنسمةطفاحمعبتتنأآلايهو
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رمعمهيفلعجنيذلاةتسلارفنلللاقف«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

مويرفوردبمويدهشيملالجرمكرمأاولوتالهللمكدشناىروشلا

نبنمحرلادبعمهرمأاولوٌموقلانإمث«نافعنبنامثعينعيءدحأ

وجريناكاملو‹مالسإلايفهمدقتلوهنسلنمحرلادبعهراتخاف«فوع

ةنتفلاعوقونمهللاملعيفقبساملدمحمةمأرمأهالوفريخلانمهيف

اوقتاودمحمباحصأللاقفءاهنممهرجيملواهايإهللامهرذحىتلا

.ةصاخمكنماوملظنيذلانبيصتالةنتف

مكماحرأاوعطقتوضرألايفاودسفتنأمتيلوتنأمتيسعله»لاقو

.«مهراصبأىمعأومهمصأفهللامهنعلنيذلاكعلوأ

-



نامعننامنعةفالخ

(اهنادحاو

باتکلابحاصلاقءنافعنبنامثعرمعدعبنمفلخمث

نيرشعوسمخةنسمرحملاةرغيفنافعنبنامثعميوُب:فلاخملا

اهالوورصمنعصاعلانبورمعنامثعلزع:هباتكيفلاق«ةرجهلانم

«نورخآیباوموقنمعاتباوهعسووملسوهيلعهللاىلصهللالوسردجسم

ايلاولمتحتل:لاقوءاهحوتفهرکرمعناکونيملسملانمةعامجو

فلأةئامسمخورانيدفلأيفلأىلعاهلهأهلادبعحلاصوءاطسقم

ثادحأيهو‹نافعنبنامثعثلاثلاةقيلخلاثادحأركذيففلؤملادرطتسي)۱

يفاوفلتخامهنكلوءهنماهمظعمعوقوىلعوأاهعوقوىلعنوملسملاقفتا

هرذعيملمهضعبوةبحصلاةجحبهرذعضعبفءاهيلعوهيلعمكحلا

ثدحتنأىنمتنانكامو«بسنةبارقةرهاصملاوةمصعتسيلةبحصلانأةجحب

تافرصتنيهرهالعجناذللاامههنسربكوهتيصخشفعضلعلوءاهيلاىهتناوأ

الدبمهيلإاهلكوأيتلاةيلوؤسملاىلعنينيمأريغاوناكنيذلاةيمأينبنمهبراقأ
هللو؛هلثدحامةجيتنلاتناكىتح؛مهنعهللايضرماركلاةباحصلارابكنم

.دعبنمولبقنمرمألا
ا٤



:ریصبنبریبجلاق.صربقةنيدمتحتتفاةنسلاهذهيفولاق.ارانيد
هللالذأموياذهو«كيكبيام:هل:تلقف«يكبيءادردلايبأىلإترظن

امكمأكتلكث:يللاقفءهلهأومالسإلاهيفهللازعأوهلهأوكرشلاهيف

نمنيئالثةنسيف:هباتكيفلاقلارمأاوكرتذإهللاىلعقلخلانوهأ

سيرأرئبيفنامثعدينمملسوهيلعهللاىلصيبنلامتاخطقسةرجهلا

ضعبووهاهتفاحىلعنامثعسلجرئبلاهذهوةنيدملانمنيليمىلع
ىلإینمیلانمهدييفمتاخلالوحيلعجفهلنانجيفتناكو«هباحصأ

هشقنناكو«رئبلايفمتاخلاطقسف«ىنميلاىلإىرسيلانموىرسيلا

نمٌرَعَقاهلكردأامفىامرابآلالقأنمرئبلاتناكوللالوسردمحم

الادادزيامفراهنلاوليللااهءامحاميلايلثالثاهيلعتابف«ذعموي

املفجرزخلانملجرتامدقرئبلايفمتاخلاعقينألبقناكو«ةرثك

امالكهنافكأيفملكتهيلعيلصيلمامإلامدقتدقوزئانجلاعضومعضو

يفيوقلاهسفنيفنيللاقيدصلاركبوبأقدصقذدصلاقوءاموهفم

هللارمأيفيوقلا«هندبيفيوقلاقورافلارمعقدصقدصهللارمأ

سیررئبربخامسانلارديملفسیررئببنافعنبنامثعقدصقدص

لجروهسيراو«ملسوهيلعهللاىلصهلالوسرمتاخهيفطقسىتح
نامثعنمسانلامقنذئمويف«هبتفرعورئبلاهذههيلإتبسندوهيلانم

.هيلعاوذخأو



اهيفسانلافالّتخاوةنّنملاركذ

'انناحصابهذمنايبو

تاقبطلاباتكىلإترظنىنأباتكلااذههبيذلاببسلاو

هتيأرف«همالعأوبهذملاملاعمهنییبتوهماظننسحوهنایببیترتىف

فيكوءاهماكحأوةنتفلانايبوةباحصلانمةمئألاركذنعهولخيف

ضعبلاكرات«؛دوصقملاضعببنمءایراعیوهنمیوهو«ءاجننماجن

كانهنمهنأل؛صكانلاكهلابقإيفو‹صقانلاکهمامتيفهناكف‹دوهعملا

الةنتفاوقتاو»لجوزعهللالاق«ءلصفلاوقارتفالاهنمو؛لصألاوعبنملا

لاقو.«باقعلاديدشهللانأاوملعاوةصاخمكنماوملظنيذلانبيصت

.«نونتفيالمهوانمآاولوقينأاوكرتينأسانلابسحأملا»ىلاعت

اوعطقتوضرألايفاودسفتنأمتيلوتنأمتيسعلهفل:ىلاعتلاقو

لاقومهراصبأىمعأومهمصافهللامهنعلنيذلاكئلوأمكماحرأ

هيلعدهاعامبیفوأنموهسفنىلعثكنيامنإفثكننمفيهناحبس

ىفنامثعًاطخبنيلئاقلاةيؤرهثادحأونافعنبنامثعىلعانهفلؤملاطقسي)۱

يهامنإوةمصعتسيلةيوبنلاةبحصلانألورينيذلا‹ٹثادحألاكلت

مكحلانمةينيدةمصعحنمتالبسنةبارقيهةيوبنلاةرهاصملانأنوريامك

اي»هلوقبهدلويفمالسلاهيلعاحونهيبنبطاخیلاعتهللانالمثالاوةعطختلاب

مهرمأمالسلاوةالصلامهيلعءءايبنألاو«حلاصريغلمعهنإكلهأنمسيلهنإحون

.عئارشلالوصأيفو«قالخألالوصأيفودئاقعلالوصأيفدحاو

۱



مكنماونمانيذلاهللادعولهناحبسلاقو‹4اميظعارجاهيتؤيسفهللا

نمنيذلافلختساامكضرألايفمهفلختسيلتاحلاصلااولمعو

.4نورساخلامهكعلوافكلذدعبرفكنمفلهلوقىلإ..4مهلبق

هذهتلزنامللاق«نايفسيبأةياوريفحيحصلادنسملايفركذو

رمعوركبوبأملسوهيلعهللاىلصيبنلادنعو(ةيآلا)ةنتفاوقتاوةيآلا

لوسرايذئمويانانيأ:ركبوبألاقف«نامثعويلعوامهنعهللايضر

:لاق؟هللالوسرايذعمويانأنيأرمعلاقف«ىرثلاتحت:لاقف؟هلل

حتفتكب:لاقف؟هللالوسرايذعمويانأنيأ:نامثعلاقف.ىرثلاتحت

تنإ:لاقف؟هللالوسرايذئمويانأنيأ:لاقفيلعماقمث.بشنتكيو

.ديقلايفريعبلايشماهيفيشمتاهدئاقواهمامزواهمامإ
ةنتفنماهيلعرضأيتمأىلعمكضعبةنتفلملسوهيلعهللاىلصلاقو

نممظعأمنهجرانيفءاسلجلاضعبسرضلمالسلاهيلعهنعو«لاجدلا
لجريمدقتحتاهناخدروثی»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو.دحألبج
:مالسلاهيلعهلوقو.«نوقتملاهللاءايلوانأالا«ينمسيلوينمهنأمعزي

نيبامةدلجرامع«رانلاىلإهنوعديوةنجلاىلإمهوعديرامعلومهلام

ةئفلاكلتقت»رامعللاقو‹قبتسيملكانهءرملابيصاامهم«ينيع

ارافكيدعباوعجرتال»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو««رامعايةيغابلا

.(ضعبباقرمكکضعببرضي

امةفالخلايفثكمنامثعنأكلذونافعنبنامثعةنتفلالوأو

لاطفمعوركبيبأنيتفيلخلاوهيبنةّنُسوهللاباتكبلمعيهللاءاش

هوملكمهنأنوملسملاهيلعمقناملوأناكولذدبوثدحافرمألاهيلع

املهللاديبعنأكلذوءهللاديبعهنبايفباطخلانبرمعةيصوذافنإيف

هعموقوسلايفنازمرهلاوةنيفجعمىأرهنإليقفهابأةؤلؤلوبأنعط
۷



نسحورمعنامزيفاملسنييناقهداناکوامهلتقفامهيلعبئوفرجنخ

يلومكياىروشلامهللعجنيذلارفنلاةتسلارمعىصواف«امهمالسإ
ابأارمأنازمرهلاوةنيفجنأىلعةلداعةنيبلاهللاديبعفلكيلرمألااذه

ءامهبهدقيلفاهبتايملنإو‹هليبسيلخاهبىتأنإف«يلتقبةؤلؤل

امكةنيبلاهفلكينأنوملسملاهبلطف«نيملسملانمنيلجرلتقهنإف

‹ەرخۇيوللعيهرمأيفلتعينامثعلعجفرمعنينمؤملاريمأىصوأ
ءامويبلاطيبأنبيلعهيلإماقو«ةبئاغةنيبىعديهللاديبعلعجو

امهلتقفنيملسملانمنيلجرىلإدمعقسافلااذهلئمتيأرام:لاقف

هالعفءةمطلهمطلفكانهكناهللاقفهللاديبعهيلإبثوف«ةنيبريغنم

ىلإهبىتافهللاديبعسأرينعيء«هسأرهببرضوبيضقلابنامثع
هيلعهللاىلصهللالوسرماقمىلإنامثعدمعمث«ىبافهنمصتقيليلع

نودسلجفلختسااملرکبوباناکو«هیلعسلجفهربنمنمملسو
ماقمنودماقفرمعفلختساوللاهمحريفوتمث«ةبتربهللالوسرماقم

دعقميفدعقىتحربنملادعصفنامثعفلختسامث«ةبتربركبيبأ

تدلُومويلا:يسرافلاناملسلاقف«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
ال:مهللاقف«نازمرهلاوةنيفجرمأيفنوملسملاهيلعحلأمث..ةنتفلا
لاقف‹ءامهلتاقنعتوفعدقينإو‹ّيلاامهرمأو«مالسإلايفامهلةبارق

دقاهو‹نيملسملانملجرىضقامالإامهيفرمألانمسيليلعهل
سيلكترامإيفالتفولو«ءامهلتاقيفمامإلامكحوكريغةرامإيفالتق
ديبعلتقالإاوبأدقنيملسملانأىأراملفءامهلتاقنعوفعتنأكل

سانلاىلعكلذمظعفءاضرأواراداهبهعطقأوةفوكلاىلإهلحرأهللا

‹ةمذلالهأنمًاينارصنناكةنيفجنأمهضعبركذو‹مالكلاهيفاورثكأو
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نبمكحلالخدأهنأهئدحنمناكمث‹؛مجاعألانمنامزلاكلذيف

ناكو«ةنيدمللهئيملوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرديرطصاعلايب
رحبلايفةريزجىلإةنيدملانمهرّيسملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
هيلعهللاىلصهللالوسراجههنأكلذو‹نميلايليامم«لكهدىمست

مهللا:ملسوهيلعهلاىلصهللالوسرلاقفرعشلانمًاتيبنيعبسبملسو
ةنيدملانعاديرطلزيملفءةنعلتيبلكبهنعلافرعشلانسحأالينا

هملکوركبوبأفلختساو؛ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرضبقىتح

تللضدق:رکبوبألاقفءةنيدملاهلاخدإيفةيمأينبنمسانأونامثع

هلاخدإيفهوملکرمعیلوتوركبوبأتاماملف«نيدتهملانمانأامواذإ

هلخدانامثعفلختسااملفركبيبأظالغإنممهيلعظلغأو«ىبأف

كلذسانلامظعاف«نيملسملاءيفنممهردفلأةئامهاطعأوةنيدملا

يبأنبيلعلخدف«هدعبنيمامإلاوهللايبنفالخمهشحوأوهوربكأو

ديرطيفهوملكففوعنبنمحرلادبعوهللاديبعنبةحلطوبلاط
نمةنيدملابنأهناكممكرضيام:لاقف«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ينعمطأفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتملكتنكدقو«هنمرشأوه

ةنيدملابهناكمسيلويتمهتلزنموهلييتبارقمتملعدقو«هلنذألايف

هلالوسرديرطنمرشأةنيدملابهلوسيل:يلعلاقفءًائيشمكراضب

ىطعأو«مظعأوهامنبكرتلتيقبنعلهلاميأو«ملسوهيلعهللاىلص
ةئاممكحلانبثراحلاهاخأىطعأوةيقيرفاسمخمكحلانباناورم

نبديسأنبدلاخنبهللادبعىطعأو«نيرحبلاةقدصنممهردفلأ

هللادبعىلإاهبهلبتكةرصبلاةقدصنممهردفلأةئامتسصاعلايبأ

لامبيرعشألاىسوموبأهيلإلسرأوءةرصبلاىلعلماعوهورماعنب
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لاملابىتأيذلاوهوًارضاحيفقثلاثراحلاىلومدابعنبدايزناكو

مأالكيكبيام:نامثعلاقف«عومدلابهانيعتضافوىكبفةرصبلانم

دايزناکوةرصبلانمهبهتيتألاميفهعينصورمعتركذ:لاقف؟كل

تدذخأفءةريغصهلةنباهيدينيبوةرصبلانملامبكلذلبقرمعىتأ

یعسف«تعسفعجرتلرمعاهبحاصفتبهذويفهتلعجوًامهرد
لاملايفهدرومهردلاجرخافاهيفيفهتبابسلخداواهذخافاهرثإيف

نيکبتتنألهللاوفيتنبيتكسألاقف«هردصىلإاهدروةيبصلاتكبف

:لاقفلاق.ةمايقلامويرمعيكبينأنميلاٌبحأاهلكايندلامايأ

تيطعأانأوهلادنعامءاجرهتبارقوهلهأعنمرمع«كوبأهللنامثعهل

مويلاکتیراملوقیوهودايزجرخفهلادنعامءاجريتبارقويلها
نطاومیمحو.نامثعایكنمةجحيفطقسأالوقحنعفرصأيلو
هملكف«سانلاهعنمو‹هتصاخوهلهأاهيفاعرأوةيدابلاضرأنمرطملا

ىلعقزرلانمهللالزنأاممرحتأنامثعاي:هلاولاقفكلذيفنوملسملا
قزرنممكلهللالزنأاممتيأرألق)لوقيهللاوكسفنلهلحتوسانلا
عمساف(نورتفتهللاىلعمأمكلنذأهلالقًالالحوًامارحهنممتلعجف

لاقرصبلاكعفنيالنألبقنامثعايرصباوعمستالنألبقنامثعاي

:نامثعثادحأيفلبنحنبنمحرلادبع

نيميلادهجهللابمسقأ

ادشاعيشهللاقلخام

التبنيكلواولتہييكل
هتيندأفنيعللاتيعد
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دابعلاسمخناورمتيطعأو

ىمحلاتيمحومهلاملظ

يرعشألاهبكاتأالامو

اندنمهتيطعأءيفلانم

لعافنمكلعفلفأف

ىهنيذنمكيأرلابتو

داشرلاريغروجلانمتبكر

یعسنممكيعستاهيهف

رومألانإكديوراديور

ىلبلللزنمىلإريصت

انيبدقنيمامإلانإف

ايضلاهيلعقيرطلارانم

ةليغامهرداذخأيملف

یوهيفامهردالعجالو

ةحسفىفتعشولتنكدقو

ههجودوسنامثع«نمحرلادبعلوقنمتايبألاهذهتغلباملف

باطخلانبرمعلامعىلإنامثعدمعو«قاوسألايفرامحىلعهفوطو

ءاهقفلالزعف«ثدحالوةلعريغنممهلامعأنعمهلزعفهنعهللايضر

لدبتساو«هتيبلهأوهتبارقنمءاهفسلالمعتساونيلوألانيقباسلانم
طيعميبأنبةبقعنبديلولالمعتساو‹«لهاجلاملاعلابوحلاطلاحلاصلاب

تعج:لاق؟كبءاجامدوعسمنبهللادبعهللاقفةفوكلاىلعهمألهاخأ
:لاقف؟سانلادسفمأيدعبنذإتحلص:دوعسمنباهللاق.ًالماع
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نباناکوةرصبلاىلعرماعنبهللادبعلمعتساو«تحلصلب

ةعاضرلانمهاخأناكورصمىلعحرسيبأنبدعسنبهللادبعلمعتساو

ناكوةينمنبالعيهللاقييذلاوهونميلاىلعةيمأنبالعيلمعتساو

فيلحيفقثلافيرشنبسنخألانبديسأفلختساوةيمأينبفيلح

نممحالصلالهأنمًادحأعديملف«نامثعةمعنباناكوةرهزينب

.هترصنوهتعاطوجرينممهريغلمعتساو«هلزعالإسانلارومأيليناك
ارامعهنعهللايضررمعثعب:لاقيناعزجلاديزيبأنبيلعانثدح

ىلعدوعسمنبهللادبعثعبوىءاضقلاوةالصلاىلعواريمأةفوكلاىلع

ثعبو«رساينبرامعرزاؤينأهرمأواهلهأىطعأوءةفوكلالامتيب

هرمأواهضرأةحاسمواهجارخىلعوةفوكلاداوسىلعبيبحنبنامثع

مویلکمهلضرفودوعسمنبهللادبعىلإلامنمینجامعفدينأ
نيبودوعسمنبهللادبعنيبيقابلارطشلاو«رامعلاهنطبواهرطش«ةاش

ةلزنمهللالاميفيسفنومكتلزنأينإوالألاقمث«بيبحنبنامثع

«فورعملابًاريقفناكنموففعتسيلفاينغناكنمميتيلالام

نبديلولالمعتسامثهللاءاشامنامثعثكمهللاهمحررمعلتقاملف

ىلصو.هيلإاوعفرينأرمأوةثالثلارفنلاءالؤهلزعوءةفوكلاىلعةبقع
هللاىلصهللالوسراهبىلصامنإو«تاعكرعبرأسانلابىنمبنامثع

اهبیىلصو«نیتعکراهبایلصرمعوركبوبأكلذكونيتعكرملسوهيلع

تاذىلعىلإلسراف«ءاعبرأاهبىلصففالخلاهلادبو«؛كلذكنامثع
نيتعکرتیلصمهبتیلصنأيلعهيلإلسراف«سانلابيلصينأموي
هللالوسرةّنسعدألنكأمل:يلعهللاقفًاعبرأمهبلصهيلِإلسرأمث
امل:لاقللاهمحردوعسمنبانعو«كريغلالوكلملسوهيلعهللاىلص

یلصهللالوسرفلختيلص:لاقفءاعبرأٌينمبىلصنامثعنأينغلب
۲



یظحتیلف«نیتعکررمعوركبيبأفلخونيتعكرملسوهيلعهللا

نباةءارقمرحوفحاصملانامثعقرحو.ناتلبقتمناتعكرمكعبرأنم

رمأو«دحاوفرحىلعاوأرقينأسانلارمأو«بعكنبيباةءارقودوعسم
:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقو«هبلثميفرحلاكلذفلاخنمب
لبقأوملهكلوقكوهو«فاكفاشاهلكفرحأةعبسىلعنآرقلالزن»

ًاضغنآرقلاارقينأهرسنم١:ملسوهيلعهللاىلصلاقو«قلطناوبهذاو

.«دبعمانباةءارقًارقيلفلزنأمويك

نارذوبأعمسامل:لاق«يلهذلاةديبعيبأنبدعسنبنوراهانثدح

باتکقرحنملوانكتالنامثعاي:هللاقففحاصملاقرحنامثع

:يراصنألاورمعنبجاجحلالاقو«كمدهللاقرحيفهل

ةميظعنآرقلاقيرحتبتيتأ

كلاهملاوىدرللاهيفتضرعت

هبىتأدقامدعبنمهقرحتأ

كئالملاريخليئاربجيحولانم
نيملسملانيمأمقرأنبهلادبعهاتافًاميظعالامهللالامنمفلستساو

يلوو«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرمايأيفمئانغلاوسمخلاىليناكو

لعجفءهنمیضاقتيهاتأفءامهنعهللايضررمعوركبيبأمايأيفلاملا

امىدأالإهللاهدشانهللادبعىلعكلذلاطاملف«هيّنميوهلطامينامثع

اعيشهنميدوامهللاوفلاملااذهلوكلام:نامثعلاقفهلاءيفنمهلبق

نامثعىتأمثاهذخاف«حيتافملاىلإقلطناكلذهنمعمساملفءأدبأ

‹مكلامتيبومكحيتافمهذه«نيملسملارشعماي:لاقف«هدنعسانلاو

ًاثادحأثدحأةبقعنبديلولانإمثءادبأاعيشكليلأال:نامثعللاقمث

سانلايريمهنملجرلانإفهيدينيبةرحسلاببعليهنأاهنمةميظع
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فيسهعمو'يرماعلاريهزنببدنجءاجفءاهييحيمثاسفنلتقيهنا

تنكنإنآلاكسفنيحأ«تلتقاميحألاقفلتقفرحاسلاهببرضف

هللاىلصهللالوسرنأةنيبلاميقأانأبدنجلاقف«هلتقبديلولاٌمَهفًاقداص

نجسلاىلإديلولاهبرماف«هلتقيلفرحسيًأرحاسىأرنم:لاقملسوهيلع
ينإفقلطنابدنجای:رانیدلاقف«رانیدهللاقيلجرنجسلاىلعناف

بدنجقلطناف«كتسبحاذإكمديفاكيرشنوكاف‹؛كلتقينأفاخأ

ملكف«ابدنجهكرتلهلتقفرانيدبةبقعنبديلولااعدوءةنيدملاىتأىتح
ىفدزألانملجرلاقوءىبأف«رانيدبديلولاديقينأنامثعنوملسملا

:كلذ

بدنجسبحرحاسلةبرضبأ

لئاوألايبنلاباحصألتقتو

اهلاجربهلوحفيقثىشمتو
لعافتنيذلابانحرألوقت

:كلذيفيئاطلاةقارسلاقو

ةودعفيسلابلاصنإبدنجالو

مهبىلصفءةالصلاىلإجرخوءافرصرمخلاةبقعنبديلولابرشو
؟مكدیزآممکبسح:لاقو‹تاعكرثالثحبصلاةالصنارکسوهو

هدرطىتحهلزعالوادحهيلعمقيملفنامثعدنعدوهشلاكلذبتدهش

:ةئيطحلالاقنامثعىلعةنيدملامدقىتحجرخفءاهنمةفوكلالهأ

هقلاخدنعةئيطحلادهش

ردفلاوخألديلولانأ
.يدزألاىرخألارداصملايف)۱
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مهتالصتمتدقوادان

يرديامولضمكديزأأ
اولبقولواسمخمهداز

رشعلاىلعمهتالصتداز

اوتكسولواهيفهلاوبأف

رتولاوعفشلانيبتقرفل

ولوتممهذإكنانعاورصق

يرجتلزتملاهيفكنانعاولخ
هلتقلخامیرفتكارأو

يرفيالمثقلخيموقلاضعبو
ميقيلةبقعنبديلولارمأيفنامثعىلعراصنألاونورجاهملاعمجأو

دحلاهيلعنميقتلكيلعهللابمسقن:هلاولاقفرانيدبهديقيودحلاهيلع

انافرانيدامأ:مهللاق«موقلاهيلعدتشااملفهركتامكيلعنّبكرتلوأ

دقو‹؛نيملسملارمأيلوانأو«مالسإلايفهلةبارقالو«هبسانلاىلوأ

الوهلقرأينإفهوبرضافمكنودفدحلاامأو«رانيدلتقيفهنعتوفع

نديقتلهللاوريبزلاهللاقفهديببلاطيبأنبيلعهبرضف«هبرضقيطأ

سانأهيلعدهش:لاقيبعشلارماعنعو.ةريثكريناندنلتقتلوأرانيدب

هلطوسبنامثعاعدفرمخلابرشيهوأرمهناةفوكلالهأنمةريثك

نيعبرأهبرضافهيلإمق:شيرقنملجرللاقمثةبجهسبلافتيبهلخدأو
يمحرعطقتنأهللابكذيعأ:ديلولاهللاقمثهيلعلخداملفءاطوس
هيلإهاقلأف«نامثعىلإطوسلابءاجف‹نينمؤملاريمأكيلعبضغيناو

لاقاملشمهللاقفهيلاماقفرخآرماف«يريغلجرهيلیللاقمث
مقأ:نامثعللاقالطعمدحلايلعىأراملفيبعشلالاق«طوسلابعجرف
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عطقتنأهللابكذيعا:هللاقهيلعلخداملف«مقفتعشنإ:لاق‹هيلإ

ملسمباذاانأاميلعهللاقف«نينمؤملاريمأكيلعبضغيناو«يمحر

ديعسديلولادعبةفوكلاىلعفلختسامثءةدلجنيعبرأيلعهدلجف

برشرهظيملهنأالإديلولالمعلثماهيفلمعفةيمأنباصاعلانب
يعختلارتشألاكلاممهيفوةفوكلارايخنمسانلاهيلإجرخفهلثمرمخلا
طقسيلداهجلابارعألاهعنمهيلعاومقناممناكو«هلزعفهيفهوملكف

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرمهاعدناكدقوءيفلانممهماهسكلذب

ةريثكرومأعم«نيملسملاعماودهاجفرمعوركبوبأمهاعدوكلذىلإ

هيلعهوبتاعو«هيفهيلإاوشمونوملسملاهملكف«هلماعووهاهيفلمع
هملکبلاطيبانبيلعكلذيفهملكنملوأناكدقو«هعزنينأىباف

ىلعامهنمدحاولكظلغافنوعمتجمسانلاوهللالوسردجسميف
ىلصهللالوسرباحصأنإمثرخآلاامهنمدحاولكبضغأوهبحاص

عمتجافلجرلااذهنعفكلاانعسيام:اولاقفًارمأاوأرملسوهيلعهلا

ماقف«ماوعلانبريبزلالزنميفاوعمتجاف«هعلخوأهتباتتساىلعمهرمأ

هللاىلصيبنلاىلعىلصوهيلعىنئأوهللادمحف«فوعنبنمحرلادبع

هروجوهثادحأونامثعركذمث«ءامهتريسورمعوركبابأركذوملسوهيلع

ينأمكدهشأءهلعيابملوأتنكذإهلعلاخلوأانأسانلااهيأ:لاقمث

مث«هدیبامهعفرفهيلجرنمهيلعنعلخمثهذهيلعنعلخهتعلخدق
فصووهمتشونامثعركذوهيلعىنئأوهللادمحفماوعلانبريبزلاماق

لاق؟ملکتتوموقتنأكعنميامنسحلاابااي:لاقمٿ‹هباعوهثادحأ

موقلاعمتجامثءامكلوقلثمالالقأملتمقولوًاقحالإامتلقاميلع
اوثعبمث«هوباتتساوهثادحااوفصووهوبتكفءاباتكهيلاوبتکينأىلع
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لاقمٹہأرقوهيلإهعفداملف‹؛باتكلابرامعهيلعلخدوبابلابهباحصأ

؟كلذنمينعنميامو:هللاقف«كريغيلعارتجاامةيمسنبااي:هل

ينريعتلتقلابرامعهللاقف؛موقلابيرقتنأعذخأاي:نامثعلاقف

هبيمُریتحبحسيجرخأمث«هنطبقتفىتحهعطوفهلامالغرماف
هيلعهللاىلصهللالوسرعمتعطقرامعنذاتناکوبابلاءارونم

ماوعلانبريبزلالزنميفسانلاعامتجانمناكيذلانامثعغلبوملسو

ةبونلانمديبعلانامثعىرتشاوءاوقفاندقهللاءادعأ:لاقو«مهمتشف

اوردابهملكاذِإلجرلاناكفهملكينمبرضبمهرمأفنادوسلاوسرفلاو

.هیدينیبنمعفريىتحبرضلابهيلإ

ًايلعتعمس:لاق«ةثراحنبهللاديبعنعشمعألاناميلسانثدح

ماشلاباهلوأريعكلوكسفنيّنعأيلعاي:لاقفنامثعيناعد:لوقي

اهلوأريعكلوقارعلاباهرخآوةنيدملاباهلوأريعكلوءةنيدملاباهرخآو

كلامنمناكولوترثكأدقل«خبخب:هلتلقف«نميلاباهرخآوةنيدملاب

كنإو:لاقفمهفايسابهيلعاودلجموقلامنميلعلاقفاذِإنم:لاقف

تئشوللوقاانأوريبزلاينعهزجحىتحينبرضفماقمث«بهذتكانهل
لثمعنصتنسحلاىبأبأةصفارفلاتنبةلئانهتأرماهلتلاقف«ترصتنال

ةيبيلكلاةصفارفلاتنبةلئانيهنفلاريغنمهذهةلئانثيدحو؟اذه

نامثةنسنامثعاهجوزتاملفةينارصنلاىلعتناكوةوامسلانميهو

اهللاقهيلعتلخداملفءاهبءانبلالبقتملسأةرجهلانمنيرشعو

بحةوسننمينإ:تلاقف.كلذنيركذتالفريبكخيشانإ:لاقنامثع

موقنمأانيلإنيموقتفأ:اهللاقف«كلثمديسلالهكلانهيلإجاوزألا
(اانعتتنأديرأانأوةوامسلاضرعرمأكيلإتعطقام:تلاقف؟كيلإ

.هبحسوهرجيأهعتءانرجتيأ(١
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يعلخااهللاقمثهتعضوف‹كءادريعض:اهللاقف«تيبلاضرعىلإ

.كلذوتنإ:لاقهلتلاقف«كرزئميلح:اهللاقف«هتعلخفكعرد

نأسابعلاىلومبيهصنعحلاصيبأنعشمعألاناميلسانثدحو

لاقف«نامثعءآراملفهاتافهباحصأويلعبعمسيوبطخينأدارأنامثع

يفكوخأًايلعنأكهجوو:سابعلاهللاقف«لضفلاابأهجولاحلفأ:هل

هبعمستنأديرتكناتعمسدقوكلاخنباوكيبنعمكبحاصوكنيد

كتعفشدقفهبكتللجأاملوأنإ:نامثعهللاقفالفهباحصأبو

.ىبأهنكلوراثدلانودراعشلاناكءاشولًايلعنإمثهيف

هن:لاقف‹هتوعدف«هعدأ:لاقفيلعىلإسابعلاينلسرأفبيهصلاق

‹ينعفشفهتملكفكباحصأبوكبعمسينأدارأهنأنامثعنعينغلب

:يلعلاقف«ىبأهنكلو«راثدلانودراعشلاناكلءاشوليلعنإ:لاقلاقو

باتکميقاالنأينرمأنكلو«تجرخليرادنمجرخأنأينرمأولهللاو

.لعفانلفهللا

:لاقهللادبعنبتباثيبأنببيبحنعشمعألاناميلسانثدحو

نيذلاو»:لاقف«هبوثضفنفماقف؟نوديرتامنامثعلومكلاميلعلانلق

.«نينسحملامملهلانإوانلبسمهنيدهنلانيفاودهاج

نابیشنبهللادبعنعنارهمنبنوميمنعشمعألانايملسانثدحو

ولهللاولاقف«هنممتمقنامنامثعلومكلامرذيبألانلق:لاق«يملسلا

انٹدحفلاباتکمیقینأیباهنکلو«تجرخليرادنمجرخأنأينرمأ

:لاقءةكملهأنمخيشنعتباثيبأنببيبحنعشمعألاناميلس

رامحمكلامأكليو:لاقف؟مكيفنامثعةلزنمفيكفرذيباألانلق

هللاو:لاقف.رادلايفهتكرتدقهللاوينإ:تلقف‹ءاملانمهيلعنوقتست

هلظلغأوهقارفونامثعبيعرذوبأرهظأو«رامحلاكلذنمرشأنامثعل
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هللادبعنببهوانثدحماشلاىلإهريسفسانلاسوؤرىلعهمتشىتح

ماشلاىلإةنيدملانمرذوبأريسامل:لاقرذيبأيخانبانعيدزألا

نمبيرقًابيطخماقماشلامدقاملف«هقرافأتنكامًاليلقوهعمتنكدق

نيملسملاعفوهللالاملاملااذهنإسانلااهيأ:لاقف«ةيواعمقدارس

ناکفهيلعسانلابكفقدارسلابحاصفنأمغرنإوءاوسمكنيبوهو

هثادحأوهروجونامثعبيعسانللنيبيلعجو:هلوقلوقلاوهرمأرمألا
ام:هللاقفهيلعلخدافهيلإلسرأسانلادنعهتلزنمةيواعمىأراملف

هللاباتكنعالإثدحأام:لاقف؟سانلااهبثدحتيتلاثيداحألاهذه

تسلأ«تبذك:ةيواعمهللاقف«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةّنسو

كلذىلعتافلاق.معن:لاق؟ةمايقلامويرشحتشحولاوريطلانأمعزت

ضرألايفةبادنماموللجوزعهللالاق:لاق.هللاباتكنمناهربب

ءيشنمباتكلايفانطرفاممكلاثمأممأالإهيحانجبريطيرئاطالو

ءيشىلإندوعتالفقلطنا:ةيواعمهللاقف4نورشحيمهبرىلإمث

نامثعبيعنعكسميملوثيدحلاعطقيملفهبثدحتتنكامم

ماشلالهأبولقكيلعدسفأرذابأنأنامثعىلإةيواعمبتكفهروجو

نامثعبتكف«وهالإمهنيبيضقيالوهريغنوتفتسيالفمهيلإكضغبو
نشخبتقوبعصةقانىلعهلمحأفاذهيباتككاتأاذإةيواعمىلإ

ةيواعملسرأف‹يلعهبمدقيىتحاسخنةلومحلاسخنينمهعمثعباو

امعثيداحألاهذهنعكهنأملأ:لاقفءهعمانأوهيلعلخديرذيبأىلإ

هللاىلصهللالوسرةّنسوهللاباتكبالإثدحأامو:رذوبألاقف«لوقت

تفلاخواننیديفتنعطوانیبنىلعتبذک:ةيواعملاقفهيلع

ىلعتبذكام:رذوبألاقفءانيلعنيملسملابولقتنغضوانيأر

ايهباوثأهللاعزانتمالعفهللاباتكنعو«هنعالإتثدحالوهللالوسر
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لاقفهللوأةيواعملاق؟كبذكنماذهسيلوأ«ةيواعممأنبا

كناةيواعملاقف؛دجملاهصيمقوءزعلاهءادرو«كلملاهجاتنإهللاويإ

يلقعنميقبدقفاناامرذوبألاقف؛كلقعبهذوتفرخدقخيش

لاق‹ملسوهيلعهللاىلصهلللوسرقدصملاقداصلاىلعهبدهشأام

مجوف«ةيواعمايتنأامأوانأامأ‹رفاكوهوتوميمويتومياندحإنأ

نينمؤملاريمأباتكاذه:لاقف«هسأرعفرمثًاليوطسكنوةيواعماهل

لمحف«نشخبتقاهيلعةبعصةقانبيتوأفهيلإكبثعبننأانرمأدقو

جرخوءافينعريسهريسينمهعمثعبفعيشبتقلاىلعامواهيلع

محلنمبتقلايليامطقسىتحالإخيشلاثبلامفهيخأنباهعم

ناكاذإوهيلعاهتيقلافيلةالمتذخأليللاناكاذإتنكف؛هيیذخف

غلبوءةنيدملاانغلبىتح«ينعنميفيبرعشينأةفاخماهتذخأرحسلا

ةليلنورشعتضمىتحهبجحف«رشلاوعوجلانمرذوبأىقلامنامثع

یوتساف«ءاصعىلعدمتعموهوهيلالخداوهيلإلسرأمث«رذوبأقافأو

۰الثمتمنامثعلاقفهنمرذوبأانداملفادعاق

انيعورمعلهللامعنأال

انيقتلااذإطخسلاةيحت

یلعلينإوءاورمعيبأينامسالواورمعهللاينامسامهللاورذوبألاقف
الوتريغام«؛ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهيلعتقرافيذلادهعلا

اننیدیفتنعطوانیبنىلعتبذکدقل..تبذک:نامثعلاقف«تثکن

انثېلامهللاوفهوبذكيفاشيرقيلاوعدا.انيلعنيملسملابولقتنغضأو
مكيلإتثعبانأ:نامثعلاقف«شيرقلاجرنمتيبلاالتماىتحًاليلقالإ

فلاخوءاننيديفنعطوءانيبنىلعبذكيذلاباذكلاخيشلااذهيف

هبلصأوأهلتقأنأتيأردقينإوءانيلعنيملسملابولقنفضوءانرمأ
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هنإمهضعبلاقو«عبتكيأرلانيأر:مهضعبلاقف«ضرألانمهيفنأوأ

مهامنيبف:لاق؛قحوةمرحهلوملسوهيلعهللاىلصهللالوسربحاص

ملسفیارمسهلةاصعىلعاکوتمبلاطيبأنبيلعلخدذٍإكلذك

لاقف؟انيلإمتلسرأميفلاقفءامئاقهلةاصعىلعدمتعافءادعقمريملف
نيملسملايأروانيأرعمتجافهيفانلقرفدقرمأيفانلسرأ:نامثع

لاقف؛ةحيصنمكلانملانومترشتساولفدمحلاهللفيلعلاقفهيلع

يفنعطوءانيبنىلعبذكيذلاباذكلاخيشلااذهيفمكلنامثع

مكلدأالأ:يلعلاقف«هيفننوأهبلصنوأهلتقننأهيفانلرهظدقوءاننيد

ابذاككينإ»نوعرفلآنمؤمةلزنمهولزنأادشربرقأوكلذنمريخىلع

يدهيالهللانإمكدعييذلاضعبمكبصياقداصكينإوهبذكهيلعف

كيفبيلعهللاقف«رجحلاكيفبنامثعلاقف««باذكفرسموهنم
هللالوسركذخأدقفيلعايمق:نامثعهللاقفهيفنوكتسو«بارتلا

ىلعتبذكيلعهللاقف«هنمكتبارقالإكديعطقينأهعنمامو

:لاقف«تادقملاهلبقتساف«هءادررجيانابضغجرخوهلوسرىلعوهل

امكهليواتىلعمهنبرضنلانفكأيفتراصنعلهللاوفةعيبللكديمله

اولاقف«رذيبألوقصاعلاينبىلإىکش:لاقو«هلیزنتىلعمهانبرض
رذيبأىلإثعبونامثعمهعمجف«هتلاقمهيلعدرنو«هبذكنفهبانتثا

كنإنامثع:هللاقفنامثعتأكتمىلعهديعضوىتحهيلعلخدف

؛كيلعاودريوكوبذكيىتحءالؤهيدينيبملكتفمالكلابحاص

‹مهنعتففکينوبذكنإوتملكتينوقدصنإفمهلئاسينإ:لاقف

لهثراولاثعابلا«تيمملاييحملاعفانلاراضلاهللابمكلاسأ:لاقف

تلظأالوىاربغلاتلقأاملاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرمتعمس

هديیوهافمعنمهللا:اولاقف؟رذيبأنمةجهليذقدصأءارضخلا



هيلعهللاىلصهللالوسرتعمسدقلًاتمصمثًاتمص:لاقف«هينذأىلإ

الودهللالاماولعجالجرنيثالثصاعلايبأونبغلباذإ:لوقيملسو
رمأو«هلزنمنماوجرخینأسانلابنامثعرماف«الوخهدابعوالغدهنیدو

مث«هوسلاجتالو«هوملکتالورذاباوبرقتالنأسانلايفیدانفايدان

ييحامهقرافأالنأديرأتنكوهعمجورخلاتدراف«ةذبرلاىلإهريس

ىلصهللالوسرنإف«سانلاعمنكفعجرايخأنبايللاقف.كلهيوأ

ينيدنعينونتفينلويلعاوطلسينلمهنأينربخأملسوهيلعهلل
ءةمايقلاموياديرفثعبأوءأديرفتومأوءاديرفتملسأينأينربخأو

رذوبأىقتلا:لاقهيبأنعيميتلاميهاربإنعشمعألاناميلسانثدح

هيلعهللاىلصهللالوسرىلعدهشافانأامأرذوبألاقفءابتاعتفةيواعمو

ةيواعملاقف«تنأامإوانأامإءةمألاهذهنوعرفاندحألاقهنأملسو

حيبصنبورمعانثدحءةمألاهذهنوعرفتنأرذوبألاقفءالفانأامأ

ذِإةريرهيبأعمسولجنحنامنيب:لاقسيقنبفنحألانعيدنكلا
:ةريرهوبألاقف؟ىنغتساذنمهللارقتفالهةريرهابأاي:لاقفرذوبأءاج

اذهلامةريرهابأاي:لاقفءهيلإءارقفلانحنوءأديمحًاينغهللالزيمل

نيكاسملاوىماتيلاهلهأهوعنمدقلهللاوفضعبىلعهضعبعمجيلاملا

اذهلثماونوكتنأمكعنمامةريرهيبألانلقفقلطنامث«ليبسلانباو
:ةريرهوبألاقو«هيفحبذينأىلعهسفنبهولجرلااذه:لاقف؟لجرلا

ءارضخلاتلظأام:لاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلعدهشافانأامأ

اورظنتنأمتدرأاذإويبأنمةجهليذقدصأءاربغلاتلقأالو

انثدحو.رذيبأىلإاورظنافاكسنوادهزميرمنباىسيعبسانلاهبشأل

نادعمنبدلاخنعيسبعلامكحنبضوحألانعىسيعيبأنبنابإ

اهولعفوأ:لاقءةذبرلا.ىلإهريسمرذابأنأءادردلاابأغلبامل:لاق
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هتضغبأامينيميعطقرذابأنأولهديبيسفنيذلاو«ربطصاومهبقترا

تلقأام:لوقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنمهتعمسثيدحدعب
رظنينأهرسنمف«رذيبأنمقدصأةجهلاذارضخلاتلظأالوءاربغلا

ةرخألايفهتبغروايندلايفهدهزوهّربوهقدصيفميرمنباحيسملاىلإ

:لاقمنغنبنمحرلادبعنعبشوحنبرهشنع.رذيبأىلإرظنيلف
لاقجورخلاتدرأاملف‹لايلهدنعتمقأف«صمحبوهوءادردلاابأترز

دهشدقالجرايقلف«ناريسياجرخف«كعيشمالاينارأاملاقءادردلاوبأ
هومكربخأملرخآربخو:لاقمثسانلاربخبانربخأفءةيباجلابةعمجلا

عجرتساف«معن:لاقف«يفوترذابألعلءادردلاوبألاق.هناهركتامكارأ

لیقامكربطصاومهبقترا:لاقمث«تارمرشعتعجرتساویادردلاوبأ

ينافهومهتانإو«هبذكأالانأورذابأاوبذكدقمهللاءةقانلاباحصأل

هيلعهللاىلصهللالوسرنأل«هاشغتسأالينإفهوشغتسانإوهمهتأال

يسفنيذلاوامأ«دحألرسيالوهيلإرسيوءأدحأنمتأيالوهنمتايملسو

ثادحأدوعسمنبهللادبعرهظأو.ثيدحلاينيميعطقرذابأنأولهديب

كلذىلعةفوكلالهأهعباتفهروجسانلارّضبوهقارفوهبيعونامثع

اناتددودوعسمنبهللادبعلاق«لاقةملسمنبنايفسلئاويبأنع

.انملجعألاتوميىتحهيلعيثحأويلعيثحيجلاعلمربنامثعو
ال:لاقف.كبلغياذإ:هلاولاقففاصنإلاولدعلاباتكيفاهيفدازو

ركذدقدوعسمنبهللادبعتعمس:لاقو«نمؤمىلعارفاكهللانيعي

.بابذلجرلالاقف«بابذةمايقلامويهلنزويام:لاقفهدنع

لتاقنفاولتاقدمحمباحصأمتنألاق«بابذحانجالوهللادبعلاقف

سانلابطخيسيمخةيشعلكموقيدوعسمنبهللادبعناكو«مكعم

نبنایفسنعو.هنادحأوهروجونامٹعرکذیو؛مهرکذیو‹مهصعي
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نيحةفوكلادجسمةيشعتاذدوعسمنبهللادبعلخد:لاقةملس

فورعملابنرمأتل:لاقفقلحقلحهيفسانلاوءةبقعنبديلولاثدحأ

ءوسمكنوموسي«مكرارشأمكيلعهلاطلسيلوأركنملانعنوهنتلو
هاتأةادغلاناكاملف‹مهلباجتسيالفوعديمث‹«باذعلا

نعهنيملوفورعملابرمأيملنمكلهنمحرلادبعابأاي:هللاقفٌلجر

.هبلقبركنملاركنيملوفورعملافرعيملنمكلهلب:لاقفركنملا

نبهللادبعنعنمحرلادبعنبةميثخنعيبضلاملسمانثدحو
رمأرکاذتنالجررشعانثاننحنو«تيبيفنحنامنيب:لاق؛دوعسم
يفنأهديبيسفنيذلاو:لاقفهللايبنانيلعلخدىتح«هتنتفولاجدلا

تيبلايفنمىضمدقف‹لاجدلاةنتفنميتمأىلعرضأوهنمتييبلا

لمربنامثعوانأينأتددولهديبيسفنيذلاو«نامثعويريغذئموي

جلخألاانثدحوءانملجعألاتوميىتحهيلعىثحأويلعىثحيجلاع

دبعبدوقأانأامنيب:لاقيعختلانمحرلادبعنبدمحمنعهللادبعنب

نيبنوكرشملايندرطيذإنأام:لاقفةكمىبشخانيبدوعسمنبهلا

.ناكنمالإمويلاينفيخيامومويلاينمفوخابةكمىبشخا

لسرأ:لاقينهجلابهونبديزينعشمعألاناميلسانثدحو
نأامإهللق:هللاقفدوعسمنبهللادبعىلإةطفرعنبدلاخنامثع

جرخنأاملف.نعظألب:لاقف..انرصمنعنعظتوأتاملكلاهذهعدت

كيلإلصيالهلاوفمقأو«كيلعهنمانالانفهيتأتال:هلاولاقفسانلاهاتأ

.اوعجرفمهيلعمزعفًادبأ

املءاربكلاضعبىلإثيدحلاعفرو:لاق«شمعألاناميلسانثدحو

يهوًاليلاهمدقةنيدملاىلإةفوكلانمدوعسمنبهللادبعنافعنباريس
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:نامثعلاسيلعجفنيأرديملوحبصأنيحهمودقنامثعغلبف

معن:لاقف«؛مدقوألاقف؟دبعمأنبانيأ:لاقفادعسيقلف؟لزنني

نامثعنظيميدقدوعسمنباودعسنیبناکو.هیفكنيفشالهللاوامأ

املفهيلعیدعتتنأينبجعيالهللاو:دعسلاقفادعسبجعينأ

مكتقرطسانلااهيأ:لاقفةعمجمويسانلايفبطخلزننيأهايعأ

حارو.سانلااهيأاهورذحاف«حلسيويقيهماعطىلعيشمينمةبيود

انأتسل:لاقفماقنامثعلوقعمساملف«دجسملاىلإدوعسمنبا

دحأوردبمويملسوهيلعهللاىلصهللالوسربحاصينكلوكلذ
نباهللاقيهلىلومهبرماف؟كانهلكنإ:نامثعهللاقف«ناوضرلاةعيبو

هعالضأقدف«ضرألاهببرضفءافينعاذخأهذخأفًاليوطادشمةعمز

هنعلختملنئلهللاو:تلاقو«بابلاتحتفونينمؤملامأةشئاعتدانف

نامثعاهادانف؟اذهعنصيدوعسمنبهللادبعدبعبأيهجونعتفشكل

هللادبعجرختساف«انادوسكيلعاهنألمأالإويتكسااريمحاي:لاقف

هبرماف«يعالضأقدفةعمزنبارفاكلايبرمأ:لوقيوهودوعسمنب
نينمؤملاتاهمأنجرخف«اهنمةيحانيقلأوةنيدملانمجرخاف«نامثع

ملنامثعنإمث«هلوحنهتويبنبرضوملسوهيلعهللا'ىلصيبنلاجاوزأ

هيلعلخدفهيلعلخديفهلنذايلهللادبعدنعةشئاعبعفشتسيلزي

دبعابأاييلرفغتسا:نامثعهللاقفينودعقأ:لاقف

امفلوقتامكتنكنإوكعفنيامفلوقأامكتنكنافهللادبعهللاقف

ناکو«نينسسمخهایاطعسبحنامثعناكو.كلرفغتسأملنإكرضي

ءافلأنورشعوةسمخهلعمتجاف«مهردفالآةسمخةنسلكهؤاطع

لاماندنعكلعمتجادقفاهذخف‹؛كاياطعكيلإثعبأ:نامثعهللاقف

نامٹعماقفءادمحمىقلأىتحاعيشاهنمذخآالهللاوال:هللادبعلاقف
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‹هنفدموقلالجعتاماملف«هتزانجبينقبستال:ماوعلانبريبزلللاقف

:مهللاقف«؛هنفدنماوغرفدقمهدجوفمهاتافبكرفهتومنامثعغلبف

لاقف«ينوملعتملو«ضرألاىلعنمريخنعمكيديأهللاومتعفرريباي
:الثمتمريبزلا

ينبدنتتوملادعبكنفرعأل

ادازينتدوزاميتايحيفو

ىلإنامثعثعب:لاقيشرقلاناعذجنبدمحمنبيلعينثدح

نامثعلعجف.ةفوكلانمدوعسمنبهللادبعجرخأنأةبقعنبديلولا

هللاقف؟لیذهدبعتیقلله:ةفوكلانمءاجبكارلكنعلأسي

لاقف؟دبعمانبالاقف؟ليذهدبعبينعتنم:فوعنبنمحرلادبع

؟هليلخوهيفصوملسوهيلعهللاىلصهللالوسربحاصلاذهلوقتأهل

ءةعمجلاةليلكلذوهمودقنامثعغلباملف«كنمانعد:نامثعهللاقف

يقياهماعطىلعيشمينمةبيودمكتقرطسانلااهيأ:هتبطخيفلاقف

هللاقف«دجسملابابنمدوعسمنبهلادبععلطفءاهورذحافحلسيو

دوسأهلامالغنامثعرماف‹ىباف«تجرخالاكيلعمسقاجرخأ:نامثع

مانبايلجرىلِإرظنأيناكفهلمتحافةعمزنباهللاقيًابرشمًليوط
ضرمففعالضأقدفًاجراخهاقلاف«هجرخأىتح«لجرلاتسإدنعدبع
ملسونذأتساف«هدوعينامثعهءاجفءاديدشًاضرمهللادبعكلذنم
مألنامثعلاق«؛نينمؤملاتاهمأضعبهدنع«هلنذايالكلذلكاثالث

هيلعلخداملفهلنذاتنأاهلنذافهتملكف؟هيلعيلينذاتنينمؤملا

رفغتسيأ:لاقفءاثالثاهلاقفتکسف«نمحرلادبعابأایيلرفغتسا:لاق

؟نمۇملرفاكمارفاكلنمؤم
دهاشلينالاق«نسحلايبانبنسحلانعديعسنبريبجانثدح
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دوسأًامالغنامثعهبرمافدوعسمنبهللادبعلخدذإةعمجلاموي

مث«هيلجريطبامتحتهديلخدافهنمسلجملابيرقلينإوهذخايل
دبعوهيلجركيرحتىلإرظنأيناكف«هردصىلإهيتبكرعمجوهلمتحا
ىلإهبىتاف«يليلخدجسمنمينجرختالنأهللاكدشنأ:لوقيهلل

رسكىتحهزجعبرادجلابرضيلعجف«رادجلاهبلبقتساودجسملا
.هعالضأقدوهيثثنأقرفوهصعصع

هللادبعلقثامل:لاق«محازمنبكاحضلانعدعسنبريبجانثدح

نيبوهنيبنلحوهلوحنهتويبتئيضفنينمؤملاتاهمأهتتأدوعسمنب
هلقثنامثعغلباملف.راصنألاونيرجاهملانمهدنعاوناكسانأو«سانلا

طهربونينمؤملاتاهمابعفشتسافهلنذاينأىباف«هيلعنذاتسافهات

«يبايثيلعدا:رساينبرامعللاقفهلنذافراصنألاونيرجاهملانم

يهجوبلبقأوكردصىلإيندنسأ:رامعللاقوءاهسبلف«هبايثهلاعدف

لخدفرساینبرامعنيبوهنیباخآهللالوسرناكدقو«رادجلاىلإ

فلاكمحريكهجوبلبقأ:لاقفهيلعدرينأىبأفهيلعًاملسمنامثع

دبعابااييکتشتام:نامثعهللاقف«ههجوبلبقأىتحهباولازیملف

كلوعدنالألاق.ةرفغملالاق؟يهتشتامف:لاق«يبونذ:لاق«نمحرلا

:لاق؟كئاطعبكلرمانالأ:لاقف.يباذهلعف:لاق؟كيواديلبيبطلا

یرلاق«ينغاهنعانأذإيلعاهضرعتوجاتحماهلانأذإينعاهتسبح

دبعلاقمثنّيلصامةليعنهيلعفاخأال:لاق.ةليعكتانبيف

تقدصنأهللامكدشانأدمحمباحصأايو«نينمؤملاتاهمأاي:هل

ىلصهللالوسرنإنوملعتأ«ينومتبذكاملتبذكنإو«ينومتقدصامل
مهللااولاقفهلبقانمددعلاذكواذكموينطاوميفلاق«ملسوهيلعهللا

نطاوميفلاق«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأنوملعتو:لاقمثمعن

۸۷



تطخسو«دبعمأنبااهليضرنميتمألتيضردقينإمهللاةثالث

ىضرأالينإمهللا:هللادبعلاقفمعنمهللا:اولاقف؟اهلطخسنم

الهمالهم:نامثعلاقفءارارمكلذبىداننافعنبنامثعيليلخةمأل

رفغتالمهللا:دوعسمنبالاقمث«كلهللارفغيلرفغتسا«كلهللارفغ

دنعهلًامالغدعقأونامثعجرخف«ةمايقلامويهنمينضرتىتحنامثعل

دبعتامو«مانفهينذأىلعهللابرضف‹«هملعينأهللادبعتاماذإهرمأو

نامثعغلبفهتوملبقهلرفحدقو«هنفداولجعينأمهاصوأدقواليلهللا

رامعللاقفءهنماوغرفدقمهدجوفضکريءاجو«هلانوذرببكرفهتوم

نإ:لاقرامعهللاقف؟ينوملعتملوهومتجرخأءادوسلانباي:رساينبا

مثءهأطيوهبرضيلعجو«هيلإلزنف.ةيواهلانباتنأفءادوسلانبانكأ

لاقفكلذلبقةقرابنوكتىتحهللاوالرامعلاقف«هنشبنالهللاو:لاق

كدعبةربابجللةنساهلعجتنأنامثعايديرتأ:فوعنبنمحرلادبع

فويسلالوحتىتحكلذنوكيالهللاوال؟اتيماوشبنينأاودارأاملك

لاقف«هلرفغتسيوهللادبعىلعينثينامثعلبقأمث«يقتاعوينذأنيب

:لئاققلالغمكلثماميردتأ:موقلانملجرهل

ينبدنتتوملادعبكنفرعأل

ادازينتدوزاميتايحيفو

هوربخأوههجويفهباودانوهبويعاورهظأونامثعرمأيفمالكلارثكو

.اهيلعهيراقمريغمهنأ

يفسلاجوهوبعكنبيباسانایتا:لاقدعسنبریبجانثدحو

نامثعنإرذنملاابأاي:اولاقفملسوهيلعهللاىلصهللالوسردجسم

امهنمذخايلنيملسملالامتيبىلإكصبطيعملاينبضعبىلإبتك
نولوقتامملعأوللاق.معن:اولاقءاذهناكدقوأ:لاق«لاملانمءاش
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تنأ:هللاقف«نامثعىلإماقفهركيامهتعمسافهيلعتلخدلًاقح

ءةيماحلارانلانباي«ةيواهلانباينيملسملالامتيبىلإكصتيذلا

عضومكيفسيلوخيشكنأالول:نامثعهللاق.تكلهأو«تكله

.كتبقاعلةبوقعلل

:لاقهنايکملاجاجحلايبأنبدهاجمنعدايزيبأنبديزيانثدح

هاثحفبارتذخأفدوسألانبدادقملاماقف«نامثعىلعىنثافلجرماق

‹يهتنأام:لاقفايهتنمبتنأام:لجرلاهللاقفيف

نيحادملامتيأراذإ»:لوقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتعمسدقو

لزنمبحاصدیزنبدلاخبوياوبألاقف««بارتلامههوجويفاوثحاف

.هيلعامىضقدقفدادقملاامأ«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

هيلعهللاىلصهللالوسردجسمتلخد:لاقهنأةرمعنعانثدحو

دهعلانإ«سانلااهيأ:لوقيفكلابحاصوةعفترمفكباذإو«ملسو

تیلبولبتملهصيمقو‹ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرالعنناتاه«بيرق
:لوقيوهونامثعىنعتةشئاعيهاذإؤهلثموأنوعرفمكيفنإ«هتنس

ةأرمالقعاهلقعو«ةأرمايأراهيأروةأرماهذهامنإيتكسا

:لاق«هيبأنعديعسنبنسحلانعهللادبعنبجلخألاانثدحو

اهباجحءارونماهتعفرودوعىلعفحصملانمتاقروةشئاعتذخأ

نإ:هللاباتكيفامارقاارداغاي:تلاقف«بطخيربنملاىلعنامثعو

.یلقنعقرافتقرافتنِإو«ارداغبحاصتبحاصت

تلاقف؟اهدوسولاجرلارمحمكيلعنلخدالوأنيتکستاهللاق

مت«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسركنعلدققلتلعفنفلهللاوامأ:ةشئاع

.كلرفغتسااموتام

نبميمحنعينادمهلامٹيهلايبأنعءاطعنبنسحلاوبأانثدحو
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هتعفرفاصیمقةشئاعتجرخأذإرظنأ«ريصقمالغينا:لاق«بعصميبأ

ململسوهيلعهللاىلصهللالوسرصيمقاذهنيعلاي:تلاقفةديرجيف

يراصنألاتباثنعميلسيبأنبثيللاانثدحو.هتنستريغىتحلبي

هتدانفنامثعرمفدجسملايفتنك:لاق«تباثیلومرماعيبانع

تاولصلاالول«كتيعرتعضأوكتنامأتنخرداغايرجافاي:ةشئاع

ةأرماو:نامثعلاقفءةاشلاحبذكنوحبذيلاجركيلإىشملسمخلا

لاقف«امهاتناخفنیحلاصاندابعنمنیدبعتحتاتناکطولةارماوحون

هذهةمااي:لاقفنامثعءاجةادغلابناكاملف«تبذك:سلاجلجر

.نيبلطتامف‹يدي

يبنلاباحصأدشأنمناكونيادملايناميلانبةفيذحنامثعلزنأو

شمعألاناميلسانثئدحو«ًابييعتهلمهدشأوًالوقملسوهيلعهللاىلص

لوسردنعانرکاذت:لاق«يناميلانبةفيذحنعةرسيمنبناميلسنع

مكيلعفوخأمكضعبةنتف:لاقفلاجدلاةنتفملسوهيلعهللاىلصهللا

هينيعنيببوتكملاجدلاءاملسمرضياللاجدلا«لاجدلاةنتفنم

ديوسنبثراحلانعشمعألاناميلسانثدح.ملسملكهؤرقيرفاك

نأودعيامهللاوةفيذح:لاقف«نامثعانركذفةفيذحدنعانك:لاق

ينبنمطهرىتهنأانثدحوهتشیعميفقرخأ«هنيديفارجافنوكي

:لاققف؟مل:اولاقفينعمكيلا:لاقف«نامثعلنوعفشتسيةفيذح«لولس

.هنطبيفمهسنميتنانکيفامنادوالجريفينوملكتمكنإ
ههجويفكلذهوعمسأوبيعىلعنسلألاتعباتتاملف

يتلاليواقألاهذهامسانلااهيأ:لاقفربنملادعص«هدعبنمهلهورهظأو
«فيسلابالإمكهيفسةبوقعنوكتالنأتمهدقلهلو؟اهيلعمتارتجا

وبأومهصخيومشاهينبرٹؤيناکملسوهيلعهللااصهللالوسرنأ
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«بعکنبيدعينبلكلذلعفيرمعو‹«مهصخيوميتينبرثؤيركب

فونألامغرىلعمهنمركألومهنصخألهللاو؟ينومولتةيمأينبىلعأ

نممهيطعاسنكلو«سانلالبقمهتلخدألةنجلاحيتافميديبنأولو

مغريهللاويفنافرساينبرامعلاقف.مغرنمفنأمغرىلعلاملااذه

‹ريبزلاوةحلطىلإنامثعكلذدعبلسرأف‹هيلعیشغف‹هتحت

امإووفعينأامإ:هاريخفدمحمباحصأنملجرلااذهايتئا:امهللاقف

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتعمسدقو«هانملظدقانإفاشرإذخاينأ

يبنلوقيو«هنوبذعينوكرشملاوةكمبمهبرمدقوهمالوهيبألوهللوقي

هيلعكلذاضرعفهايتأف.ةنجلامكدعومنإفرسايلآاياربصاربص:هلا

لاقف«هدعبهتيقليذلابهربخأفادمحمىقلأىتحهللاواللاقفىباف

متبلأوسانلايبمتعمسعمطلابابذورانلاشارفايةيمأينباي:نامثع


.دمحمباحصأىلع

هرکذیوهریعينامثعىلعسانلادشأنملبنحنبنمحرلادبعناكو
نامثعكلذغلباملففصيوهنماربيو«هيلعنعطيوهروج

اقثومهسبحمثةنيدملاهبفاطو«ريعبىلعهلمحوطوسةئامهبرض

نمحرلادبعيفهملكي«نامثعيفبلاطيبأنبيلعلزيملفديدحلاب

هلزناف«ربیخىلإهریسف«ةنيدملايفهكراشيالنأىلعهليبسىلخیتح

‹نوملسملاهيلإضهنىتحاهبلزيملف«ضومهلاىمستةيرقيفاهب

نمهيديىلعينذقنأهلناويلعالول:لاقف«هجولكنمهيلإاوراسو

ثوغلااثايغيديىنميةعماجباودشدقو«توجناملدفصلاولالغالا
:دحأنم
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ينصلخنيحيلعِءادفيسفن

دفصلانمظالغأدعبرفاكنم

هللالوسردجسمنمهسلجميفوهوبعكنبيبىلإلجرءاجو
‹«تكسف؟نامثعيفلوقتام«رذنملاابأاي:هللاقفملسوهيلعهللاىلص

هنعانبغفيحولامتدهشدمحمباحصأاياريخهللامكازج:لجرلالاقف

باحصأكله:هارأيبألاقفءانوملعتالفنيدلايفهقفتلامكلأسنو

اماقمنموقألةعمجلامويىلإهلايناقبأنعلهللاوامأبروهقفلا

هللاهمحرتامف«تییحتسامأتلتفيلابأالمث«ملعأامبهيفملكتأ

.سيمخلاموي

هللاقیتحنامثعنيبوفوعنبنمحرلادبعنيبمالكلارثكو
اموهيفكتلخدأامكرمألانمكنجّرخألتيقبنفلهللاو:نمحرلادبع

هلهأىصوأو«تامىتحأريسيالإنمحرلادبعثبليملفللابالإيمزع

غلباملف«هيلعيلصينأةهارك«هبملعيالعلنمارسهونفدينأهدلوو

هشبنأالإينارأام:لاقو«؛نمحرلادبعدلومتشنفذدقوتامهنأنامثع

هيلعىلصتنأاناهنانابأنإ:نمحرلادبعدلوربكألاقف«هيلعيلصأو

.هبرضدارأو«نامثعهمتشف

عمتجا:لاقيربنعلاهللادبعنبيلعلانبديعسنبنوراهانثدحو

ًالجرهيلإاوثعبينأمهيأرقفتافنامثعلاعفااوركاذتفنيملسملانمسانا

ىميمتلاهللادبعنبرماعهيلإاوثعبف«هثادحأهلفصيوهملكيمهنم

يفاورظنواوعمتجانيملسملانماسانأنإ:لاقفهيلإلخدف«يربتعلا
نععزناو«هيلإبتوءهلاقتافءاماظعارومأتبكردقكودجوفكرمأ

نمهنأنومعزيسانلانإفءاذهىلإاورظنا:نامثعلاقف.ةعيندلاكلاعفأ
رماعلاقفهللانيأيرديالهّللاو‹تارقحملايفينملكييناتاف‹مئاهبلا
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دبعىلإوةيواعمىلإنامثعلسراف«داصرملابكلهللانأتملعدقلهلاو

ورمعوصاعلانبديعسىلإوحرسنبهللادبعىلإوزيركنبرماعنبهلل

اموهيلإسانلابلطاموءمهرمأيفمهرواشيل‹مهعمجفصاعلانب

متنأوءاحصنوءارزوكلملكلنإ:لاقهدنعاوعمتجااملفمهنعهغلب

عزنأويلامعلزعأنأاوبلطو«لوقلاسانلارثكأدقو«يئاحصنويئارزو

مکیأراودهتجاف«نوبحيامىلإعجرأو«نوهركيامعيمجنع
يفمهلغشتوداهجلابمهرماتنأكلىرأرماعنبهللادبعهللاقف«ّيلع

هسرفةريدبمهنمدحاولكلغتشيف«؛كنعكلذبمهلذتىتحيزاغملا

:لاقف؟كيأرام:هللاقفصاعلانبديعسىلعلبقأمث«هلايعةقفنو

يأرمهلعمتجيال«نوقرتفيكلهتىتمةداقموقلكلنينمؤملاريمأاي
لاقف«ةيواعمىلعلبقأمث«هيفامالوليأرلااذهنإنامثعلاقف

ءاذهنممهلعفدتنأىرأنينمؤملاريمأاي:هللاقف؟كيأرام:هل

نبورمعىلعلبقأمثء؛عمطلهأسانلانإف«؛كيلعمهبولقفطعتف
لدعاف«نوهركيامتبكردقكارأ:لاقف؟كيأرام:هللاقف«صاعلا

لاقهنعسانلاقرتفااملفءامدقضماوامزعمزعافتيبأنإف«لزتعاوأ

دقينكلو«سانلاعيمجنميلعَرعألكنانينمؤملاريمأايهللاوورمع

تملعوءانتعمجوانيلإتلسرأكنأاوملعدقوءاماوقأبابلابنأتملع

؛يلإهبنونئمطيامينعمهغلبينأتدرافلجرلكلوقمهغلبيمهنا
مهرمأومهلامعأىلعهلامعنامثعدرفءأرشكنععفدأواريخكيلإدوقاف

درو.هيلإاوجاتحيل«مهتايطعأعنمىلعمزعومهلبقنمىلعقييضتلاب
حالسلابهيلعةفوكلالهأجرخفءةفوكلاىلعاريمأصاعلانبديعس

امامکحتانیلعیلتامهللاو:هلاولاقف«نامثعىلعهودریتحهودرطف

هاكشفنامثعىلعيعخنلاكلامرتشألادفوهنأاوركذوءانفويسانلمح
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.هلزعفهلزعينأهلأسوصاعلانبديعسروج
رتشألاىلإرظناينأك»:لاقهنأيعختلاديعسنبريمعةياوريفو

:لوقيوهوًافيسادلقتمرابغلاههجوىلعيعخنلاثراحلانبكلام
كلذبصاعلانبديعسينعيءانفويسانلمحامانيلعاهلخديالهللاو

لهأهاقلتكلانهو.ةيسداقلابرقفرشمناكمةعزجلاوءةعزجلاموي

اريمأيرعشألاىسومابأنامثعىلوصاعلانبديعسدرطاملفةفوكلا

.اهيلعهورقأوةفوكلاىلع
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نامّنعىلعةروللا

‹ءيفلابهراثعتساوقحلانعهّوتعونامثعروجنوملسملاىأراملف

هذخأوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصأنمرايخألاهبرضو

هلالحتساودودحلاهليطعتوءةيطعألادمحمباحصأهعنمولاومألا

؛ملظلانممهبكراموىالبلانمهبمهمعامو«سانلاهلالذتساومارحلا

مهلئاوألزناملف«هولتقيوأهولزعيلوأهوبيتتسيلقفألكنمهيلإاوراسف

نيرجاهملاىلإلسرأهيلعسانلادشأنماوناكورصمنماولبقأنيذلا
سانلااودرويلعاولجعتالفهتلعفاممهللاىلإبوتأينا«راصنألاو

نميقألوءاهلهأىلإملاظملاندرألهقاثيموهللادهعىلعمكلينافينع

نلمعتسألومهومتهركنيذلايلامعنلزعألواهتلطعيتلادودحلا
هللادهعاوذخأوهنماوقثاوتمهيلإكلذبلسرأاملف«متببحأاممكيلع

يبأنبيلعهنمكلذيلويذلاناكو«هلبقامبمهلءافولاىلعهقاثيمو

نأسانلااجرومهراصمأىلإاوفرصناوهنعمهفرصوسانلايقلفبلاط

لزعالوادحماقأالوةمالظدرالولعفيملف«مهاطعأامبمهليفوي
.الماع

؛نمحرلادبعنبدمحمنعيندملارساينبقاحسانبدمحمانثدح

روغثلاويزاغملابدمحمباحصأىلإاوبتكعنصامسانلاىأرامل:لاق
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دقو«هولتقیتحقفألكنماولبقأفدمحمنيداوميقأفاوملهف؛معيضو

عجارتثیحرصمىلعهلماعدعسنبهللادبعىلإبتكدقنامثعناک

دشانماوناکو«رصمنمهيلإاوصخشنيذلايفبئاتهنأمعزفهنعسانلا

‹امهباقربرضافنالفونالفكيلعمدقاذإرظنافدعبامأ.هيلعراصمألا

ىلصهللالوسرباحصأنمرفنوءاذكواذكبامهبقاعفانالفوانالفرظناو

هلوسركلذيفناكو«ناسحإبنيعباتلانمموقمهنموملسوهيلعهل

داهتجالاودجلابهرمأمثهللمجىلعنامثعهلمحيملسلاروعألاوبأ

:هولأسفقيرطلاضعببروعألاوبأمهقحلف«موقلالبقرصملخديىتح
اولاقف«نالوخنمماشلالهانملجرهعمورصمدیرأ:لاقف؟دیرتنیا

اباتکهعماودجوفهوشتففال:لاق«نامثعلمجاوفرعوباتككعمله

اوعجرومهلاومأومهسفنأيفمهضعبةبوقعومهضعبلتقهيفاذإفهورظنف
سانلاعجارتفناكيذلاومهعوجرسانلاغلبفءةنيدملاىلإباتكلاب

اذهسيلأ:هلاولاقهوؤاجاملفةنيدملالهأهيلعراثواهلكقافألانم

قرس:لاق؟كلمجاذهسيلوأ:اولاق‹ينذإريغبقلطنا:لاق؟كمالغ

هبشيدق:لاق؟كباتكاذهسيلوأ:اولاقيرمأويملعريغبيرادنم

ىأراملفهيلعشقن:لاق؟كمتاخعباطاذهسيلوأ:اولاقطخلاطخلا

:ماشلابةيواعمىلإبتكهيلعسانلانمثعبنادقاموهبلزنامنامثع

ثعبافةعيبلااوثكنوةعاطلااوعلخواورفكدقةنيدملالهأنإفدعبامأ

ارقاملفلولذوبعصلكىلعماشلالهأةلتاقمنمكلبقنمبيلا
دمحمباحصأةفلاخمنمفاخوهراهظإهركوصبرتباتكلاةيواعم

نامثعبتكهرمأهيلعًاطبأاملفنامثعرمأىلعمهعامتجاملعدقو

هبهللارمأاموءافلخلاركذيو«مهلجعتسيومهرفنتسيماشلالهأىلإ

؛سانلانودادنجوةناطبمهذختينأمهدعوومهتحصانمومهتعاطنم
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موقلانإفلجعلالجعلافءثايغمكيلعناكنإفهعينصوهءالبمهركذو
هلادمحفيلجبلازيركنبدساماق؛مهدنعهباتكئرقاملف«انولجعأ

ريسلابمهرمأوهترصنىلعمهضحوهيفوهامونامثعركذوءهيلعىنثأو

«نامثعلتقمهغلبفىرقلاداوباوناکیتحهعماوراسوةريثكسانأهعباتف

نبهللادبعىلإاههجوفمهيلإهباتكةخسنبتكنامثعناكدقواوعجرف
ًرقوهللادبعمهعمجأفهترصنىلإةرصبلالهأبدنينأزيركنبرماع
ملکتنملواناکويملسلادوعسمنبعشاجممهيفماقف«هباتکمهيلع

بطخفمٹیهلانبسيقماقو«هترصنىلع«شیرقدیسذئمويوهو
دبعلمعتساف«؛كلذىلإسانلاعراستف«نامثعةرصنىلعسانلاثحو

اولزنىتحمهبراسفيملسلادوعسمنبعشاجمرماعنبهل
.نامثعلتقمهاتافءةنيدملانممايأةريسموهورادصهتمدقمتلزنو

ناك:لاق«؛يرصبلانسحلانبنسحلانعيدعسلاثعشألاوبأانثدح

ةفوكلالهأبتكفء«لجرةئامتسةرصبلانمنامثعةرصنلاوراسنيذلا

جرخالإنامثعةرصنللجرمكنمجرخيالهللاوهنأةرصبلالهأىلإذعموي

دبع«نامثعثعبو«ناتئامانمجرخالإةئاممكنمجرخيالو«نالجرانم

جوزتاهغلباملف«هيلإمهرفنتسيةرصبلالهأىلإركبيبأنبنمحرلا

نامثعكلذغلبفماقافرماعتنبةعفارىمسترماعنبهللادبعلاتخأ

نبثراحلانبنمحرلادبعنامثعلسرأوحونبازعهومسفهباحصأو

سانلاعنصامیأرنیحرساینبرامعىلإموزخمينبنمسانايفماشه
كلذدنعرامعلاقفء«هاضرهيطعيوهترصنىلإهنوعديوحلصلاهنوموسي

اوناكامومهتراجتتحبرامفىدهلابةلالضلااورتشانيذلاكعلوأ»

باذعىلإوعدتةراجتوةرساخةعيبنامثعينموسيدقل.«نيدتهم

نمهراتخاامبقحلالهأةرجاهمولالضلاعابتأنامثعيلعضرعي«ميلا
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رصملهأوءانيبمًانارسخًاذإترسخدقلءاريهظمهيلعنوكاف«مهلاومأ

ةعبرأمهؤاسؤرو«ةيولأةعبرأىلعلجرةئامتسنامثعىلإاوراسنيذلا

ىلإمهرماعامجناكوالجرنوسمخوةئامةعبرألانملجرلكعم

هيلعهللاىلصهللالوسرباحصأنمناكويعازخلااقرونبليزننبرمع

باتكبنامثعىلإرصملهأبتكويخونتلانمحرلادبعىلإو«ملسو
باتكلاارقفهيلعلخدفمهنملجرعمهيلإهوهجوفبُسُحخيذبمهو

‹مهسفنأباماوريغيىتحموقبامريغيالهللانأملعافدعباماهيفاذإف

سنتالوةرخآلااهعممتتسافايندلاىلعتيوتحانإفللاهللامثهللاهللاف

بضغنهللايفانأملعأو«كلغوستالايندلانإفءةرخآلانمكبيصن

ةبوتكنمانيتأتىتحانقتاوعنعانفويسعضنالانأوىضرنهللايفو

انريذعهللاو؛كيلإانتيضقو«كيلإانتلاقمهذهفةلهجمةلالضوأةحرصم

.مالسلاوكنم
نوجتحيوةبوتلاىلإهنوعدياباتكنامثعىلإةنيدملالهأبتكف

همزلياممهيطعيوأهولتقيىتحهنعنولوتيامهلهلابنومسقيوهيلع'

هتیبلهوهءاحصنرواشلتقلافاخاملف«هیدیيفاموهيفهللاقحنم

بلاطيبأنبايلعىلإلسرينأهلاوراشأف؟جرخملاامف:لاقوهرميف

‹؛كؤارمأكيتأيىتحمهلواطتو«؛كنممهيضرياممهيطعيوهيلعمهدريف
مهمودقيفينمناكدقو«ليوطتلاينماولبقينلموقلانإ:مهللاقف

نبناورمهللاقف«هبءافولاينولأساعيشمهتيطعأىتمفناكاملوألا

كولواطاممهلواطوكولاسامممهطعأونينمؤملاريمأايمهدياكمكحلا

يلعىلإلسرأف؛مهلدهعالوكيلعاوغبموقمهناف؛ردغلاىلعمزعاو
مهوتيأرامموقلانمناكهنأنسحلاابأاي:لاقف«هاتافبلاطيبأنب
مهددرافتملعدقاممهيلإينمناكدقو‹يلتقىلعاومزعدق
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«نوهركيامعمهلنعجرألو«نوبحياممهلنيطعألادهعمهلنإف
.يمدكفسكلذيفناكنإويريغنمويسفننمقحلامهلنيطعألو

اموقمهارأليناوكلتقىلإمهنمجوحأكلدعىلإسانلايلعهللاقف
فتملفادهعكنممهتيطعأوينتيطعأتنكدقواضرلابالانوضريال

:لاقفكنممهيطعمينافةرملاهذهنمينرغتالف«مهلالويل

سانلااهيأ:لاقفسانلاىلإيلعجرخف.مهلنيفوألهللاوفمهطعافمعن

نممكفصتمهنأمزعدقنامثعنإ«هومتيطعأدقفقحلامتبلطامنإ

اولبقأف«نوبحتامىلإمتهركامعيمجنعمجارو«هريغنموهسفن

یضرنالوهنمنمأنالهللاوانافهنمانلقثوتسافءانیضردق:اولاقف«هنم

:لاقف«هربخأفيلعلخدمث«كلذمكليلعلاقف«لعفنودلوقبهنم

امدرىلعردقأالينافةلهمهيفيلنوكتالجأمهنيبوينيببرضا

باغاماماوهللجأالفرضحاماما:يلعلاقف«دحاوموييفاوهركي

ةنيدملابناكاميفينلجأينكلو«معن:لاقفءهيلإكرمالوصوهلجاف

مهنيببتكو«كلذبمهربخأوسانلاىلعجرخف«معن:لاقف«مايأةئالث

لزعيوةنيدملابةملظملكدرينأىلعمايأةثالثهلجأاباتكنامثعنيبو

.هوهرکلماعلک
نمهقلخنمدحأىلعهللاذخأاممظعأباتكلايفهيلعذخأمث

فكف«راصنألاونيرجاهملاهوجونمًاسانأهيلعدهشاوقاثيمودهع
ناكدقوحالسلاعئيهيولاتقللدعتسينامثعلعجونوملسملاهنع

وهوةثالثلامايألاتضماملفءاميظعًادنجناشبحلاقيقرنمذختا

نوملسملاهزراب«الماعلزعيملوًادحمقيملوةملظمدريملهلاحىلع

مهربخافبشخيذبمهورصملهأىلإيراصنالامزحنيرمعجرد

كقرافنملأ:نامثعىلإاولسرأفةنيدملامدقىتحمهعمراسوربخلا
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دهعانتیطعأوءانهركامعيمجنععجاروكثادحأنمبئاتكنأىلع

انأو«معن:لاق؟تیکوتیکكمالكوانمالكنمناكو«هقاثيموهللا

نيأو«تددريتلاةمالظلاوتمقأيذلادحلانيأو:اولاقف.كلذىلع

لزعإ‹؛كانمهتادقانكناودعبكيلعلجعنالوتلزعيذلالماعلا

ءانلاومأوانئامديفهمهتنالنمانيلعلمعتساوقاسفلاكلامعانع

يلو٬ومتهرکنملزعاتنكنإءيشىلعاذاينارأام:نامثعلاقف

‹نلتقتلوأنلزعتلوأنلعفتلهللاواولاقف«مكيلااذإرمألا؟متببحأنم

الابرسعلخاتنكامهللاو:لاقو‹مهيلعىباف.عدفوأكسفنلرظناف

مأةشئاعتزهجتو«جحلارضحفءةليلنيعبرأهورصاحفهللاهينلبرس
مأاي:اهللاقو«مكحلانبناورمنامثعاهيلالسرأف«جحلاىلإنينمؤملا

:تلاقف«كبيمدنقحينأهللاىسع؛تمقأاملهللاكدشنأ«نينمؤملا

:الثمتمناورمماقف‹يليإتبرقويعاتمتيبعدقوماقملاعيطتسأال

دالبلاىلعسيققرحأ
امجحأتلعتشااذإىتح

.كبحاصنأهللاوتددوءرعشلالثمتملااهيأيلاملهةشئاعتلاقف

هيفهفذقأفْمَيلاىلإهبىهتناىتحيترارغيفادودشمةيغاطلااذه

ىلع«سابعنبهللادبعنوملسملاثعبو.ةكمىلإةهجوتمتلحتراو
ًامكحكاتأدقهللانإ«سابعنباي:هلتلاقفقيرطلايفاهقحلفمسوملا

لجرلااذهلاتقنعسانلالّذختالنأمالسإلاوهللاكركذأنكلوءاملعو

.هللالزنأامريغبمكحوهللايبنةّنسلّدبدقهنإفلدغ

ةعمجلكتناكو«نامثعىلعهللالوسرءاسندشأةشئاعتناكو

هللالوسرلابرساذه:لوقتو‹ملسوهيلعهللاىلصهلالوسرلابرسعفرت

ةشئاعتضقاملفءهنيدنامثعىلبأىتحلبيململسوهيلعهللاىلص
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هاديتنجامبهللاهدعبأ:تلاقف‹نامثعلتقاهءاجسانلاجحواهكسن

.هلتقىلعهللدمحلا

نبيلعنبدمحمرفعجيبانعيندملاقاحسانبدمحمانثدح

لبقأفهتيتأفناورمنبكلملادبعنبديعسىلإثعب:لاق«نيسحلا

سيلوملعلالهأيقلدقلجراذإورفعجابأايينثدح:لوقيوينلأسي

بلطتةشئاعتجرخ:لوقيهنأالإنامثعرمأنمءيشهدييف

ءانلضفاواندیسكلذلاق؟مكحلانبناورممكيفناكلجريأهلتلاقف

هنأمكحلانبناورمنعينئدحهنإنيسحلانبيلعىلعدهشأتلقف
نأتلقفديرتيهوةشئاعىلإنمحرلادبعوانأتقلطنا:لاق

تلاقفهنأشيفترظنورمألاتحلصأوتمقأولفرصحدقلجرلااذه

يتلابتسلويسفنىلعجحلاتضرفويناكرتيندأويرئارغتلاعدق
:ًالثمتملوقانأواهدنعتمقفتبأفاهيلعاندهتجاف«ميقت

دالبلاىلعسيققرأ
امجحأتلعتشااذإىتح

يذلاتلقامنإكلعلتلاقف؛عجرإلثمتملااهيأ:ةشئاعتلاقف

يرئارغضعبيفهيلعطيخمهنأتددولهللاوف«كبحاصيفاكشتلق

هللاقيءامتلزنأىتحتلحترامثميلايفهفذقايذلاانأنوكافهذه

ليقف«ءاملاكلذىلعاهبرمفسابعلانبهللادبعسانلاثعبوءافصلا

نباي:تلاقفءهيلإتلسرأفمسوملاىلإثعبدقسابعنبااذه:اهل

اذهلتقىلعلذختالنإهلكدشناًاملعوًاناسلكاتادقللنإسابع

‹نامثعلتقبتربخأمسوملاىضقناواهكسنتضقاملفءأدغةيغاطلا

اهغلبأاملفعبصألاهذهتبأ:تلاقفهللاديبعنبةحلطميوباهلليقو

:رفعجوبألاقهذهىلعتعقوهذهنأتددو:تلاق«ميوبيلعنأ
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هدييفناکامكلملادبعنبديعسكرتىتحتيبلانمتجرخامف

.نامثعرمأنم

ديزينبةبلعتنعتباثيبأنببيبحنعشمعألاناميلسانثدح

نيبليحدقهللادبعابأاي:هلليقذإنادعاقريبزلاوانأامئيب:لاقهنأ

نوهتشيامنيبومهنيبليح:لاقف«‹مهيلإرظنفءاملانيبورادلالهأ

نامئعلزيملف«بيرمكشيفاوناکمهنإلبقنممهعايشابلعفامك
ناكاملفلتقىتحةنيدملابسانلابيلصيهللاديبعنبةحلطوًاروصحم

.لتقىتحدعبمهبلصيملمثيلعنسحلاوبأمهبىلصدغلاموي

:لاق«باطخلانبرمعنبمصاعنبصفحنبرمعنبهلادبعانثدح

يلصيلناکامهلليقفاروصحمنامثعو«رحنلامويسانلابيلعىلص
ناکامهللاولجأ:لاقفءةمرحهلىريوهوروصحمنامثعوسانلاب

نمحرلادبعنبديعسلليقوءهيلعناكوهلتقيضردقلوةمرحهلىري

امنإ:ديعسلاقف‹نامثعدمحمباحصأعنمتملفيك:فوعنب

رادجنوملسملافاطقيرشتلامايأتضماملفدمحمباحصأهلتق

وجرينموهتيماحوهمشحىلإلسرأو«هرمأيفيدامتلاالإىبافنامثع
لجرماقف‹نوفوطينوملسملاولاتقللدعتساوحالسلامهسبلأفهترصن

هللاقي«ميمتينبريخنمملسوهيلعهللاىلصدمحمباحصأنم

هدشانفهيلعفرشأفنامثعای:یدانفریبکخیشوهوضایعنبرانید

باحصانملجرهامرذإهعجاريوهامنيبفمهلتلزتعاملهللابهركذو
‹؛يدنكلاتلصلانبريثكهلتقيذلانأاومعزءهلتقفمهسبنامثع

هلتقنفضايعنبرانيدلتاقانيلاعفدا:نامثعلكلذدنعنوملسملالاقف

كلذىأراملف‹يلتقنوديرتمتناو«ينرصنالجرلتقانکامللاقهب

رادنممكحلانبناورممهيلعجرخفهوقرحأفهبابىلإاوردابنوملسملا
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نبةريغملاجرخوةباصعيفصاعلانبديعسجرخوءةباصعيفنامثع

‹ةباصعيفريبزلانبهللادبعجرخوءةباصعيفيفقثلاقيرشنبسنخألا
دقهنألاتقلاىلعهباحصأونامثعلمحيذلاناكوًاديدًشلاتقاولتتقاف

اوهجوتدقماشلالهأناو«رادصاولزندقةرصبلانممهددمنأمهغلب

نبةةريغملالعجفرادلابابىلعًاديدشًلاتقنوملسملالتاقف«‹نيلبقم

:ازجترملوقيونيملسملاىلعلمحيقيرشنبسنخألا
لوبطعةيراجتملعدق

لوجحاهلوحاشواهل

ليعرلالوأيمرأويمحأ

لولفيذبسيلمراصب

:لوقيوهويعازخلااقرونبليدبنبهللادبعهيلعلمحف

لوقتامكفيسلابتنكنإ

لوطيدجامنرقلتبثاف

لوقصمهدحشهفیسو

هبرضفمكحلانبناورمىلعيقيرزلايراصنألاعفارنبةعافرلمحو

تاحارجبريبزلانبهللادبعجرخو.هلتقهنأىريوهوهنععزتفهعرصف

ًلاتقهيلعاولتتقاوهبابباومصتعاورصقلاىلإاوجلىتحموقلامزهتاف

باحصأنمسانايفيرهفلاميعننبدايزةكرعملايفلتقفءأديدش

هيلعهللاىلصهللالوسردجسميفسلاجبلاطيبأنبيلعو«نامثع

نمةعامجيفهللاديبعنبةحلطو«سانلاضحيحالسلاهيلعو«ملسو

.لوخدلابمهرمأيوسانلاضحيرصقلابابدنعسانلا
نمحرلادبعنبدمحمنعيندملاقاحسإنبدمحمانثدحو

نالجعلانبكلامنبعفارنبةعافرتيأر:لاقءةشئاعىلومنعيراصنألا
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لمحيمالغوسافهعموءابقنلانمابيقنهوبأناكوايردبناكويراصنألا
.قرحأومدهأنامثعرادىلإ:لاقف؟ديرتنيأ:تلقفءابطح

تیت:لاقهنأیلیليبأنبنمحرلادبعنعدايزيبأنبديزيانثدحو
هللاديبعنبةحلطبانأاذإف«رادلايفنافعنبنامثعرصحمويةنيدملا

.لتقفىتحنامثعرادبفيطمحالسلاولاجرلانمءادوسلاةرحلالثميف
ءدجسملاىلإهدوقأيبابتقلطنا:لاق«بيسملانبديعسنعو

سانلاتلقف؟اذهاميبألاقف«مهتاوصأوسانلاطغلانعمسانلخداملف

دیبعنبةحلطتلقفسانلانمهارتنميللاقف«نامثعرادبنوقدحم

سانلاىهنتالأدمحمابأاي:لاقف«هنمتوندف«هنميبندأ:لاقفهللا
هيفسلجأفدجسملاىلإقلطناديعسابأاي:لاقف؟لجرلااذهلتقنع

.مويلااذهفخيملالثعنناف

تنبةبيبحمأتلسرأ:لاقسيقنبةمقلعنعيعختلاميهاربإنعو
ن٤بلاطيبانبيلعىلِٳملسوهيلعهللاىلصيبنلاجوزنايفسيبأ

الثعنالإمهلكسانلانمأأ:لاقف«رادلالهأنميماحراويلهأنماي
.صاعلانبديعسونامثعينعيصاعلانبايقشلاو

رتشألاتيأر:لاقنبنمحرلادبعنعدايزيبأنبديزيانثدحو

نبىلعو«دجسملااهلخدأىتحنايفسيبأتنبةبيبحمأبلبقأيعخنلا

الااهلهأنمافءةجاحرادلايفانلنأيلعاي:تلاقف«سلاجبلاطيبأ

نولتتقيسانلالزيملف«صاعلانبديعسونامثعينعي«يقشلاوالثعن

«نامثعرادبناجىلإتناکوهرادبابيراصنألامزحنبورمعحتفىتح
اولخدفاولبقأف«يرادنممهيلعاولخدافملهنيملسملارشعماي:لاقف

بابنعمهلیلخواومزهناىتحرادلافوجيفمهولتاقوهرادنممهيلع

هلهنمساننامثععميقبفءةنيدملاككسيفنيبراهاوجرخفرادلا
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.نامثعلتقوهعماولتّمف

يراصنألادمحمنبصوحألانأىلعدقعلاباتكيفتفقو:تلق

:دشنأوهحدتمافناورمنبكلملادبعنبديلولاىلإصخشرعاشلا

ادبأةيارمزحلنيثرتال

رانلايفّيمزحلافذقولو

بشخيذبناورملنيشجانلا
رادلايفنامثعىلعنيلادلاو

:لاقفهبتاكاعدفنعانلفغنحناعيشانتركذدقل:ديلولالاقف

يومألاوذخأيالأمهيلعبتكأومهلاومأضبقومزحلآلزعببتكأ
مهنمنيملسملانمرفنهبرضونامثعلتقاولونيذلاناكو!ادبأءاطع

رمعنبةلبجو«قيرزينبدحأمثيراصنألاكلامنبعفارنبةعافر

ينبدحأمثيراصنألامزحنبرمعوةدعاسينبدحأمثيراصنألا

هللادبعو«قيدصلاركبيبأنبدمحمودمحمنبفوعنبةملس

ةعيبرنبةبتعنبةفيذحنبدمحمو«يعازخلااقرونبليدبنبدمحمو

نمرثكألتقموينامثعبرضدقو«يخونتلاسيدعنبنمحرلادبعو

دمحملاقو‹لتقنيحهباحصأنعنوملسملاكسمأو«تابرضرشع
الونويعللرقأطقامويتيأرام:نامثعلتقموييراصنألاةملسنب

.مويلااذهلثمردبموينمهبشأ

يذنمتيقبةليلةرشعيتنثالنينثالامويةحيبصنامثعلتقو

.نيثالثوسمخةنسةجحلا

یزعلادبعنبدسأينبنممٹشیرقنمنامثععملتقنمِءامسأ
هلتقناکيذلاءةعيبرنبةبيشنبةيمأوءةعيبرنببهونبهللادبع

ةبيشوءدوسألانبةعمزوءاكرشمردبمويهلتقهنعهليضرةزمح
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نبماوعلانبنمحرلادبعنبهللادبعو«فانمدبعنبسمشدبعنب

ةرهزينبنمو«ةريبهنبهللادبع«يصقنبارادلادبعينبنمو؛لیوخ

‹يشرقلاميعننبدايزهعملتقو‹«يفقثلاسنخألانبةريغملا«مهئافلحو

لتقنممانلبسننمءالؤهف«نادوسانادبعهعملتقورهفينبدحأمث

.نيملسملاعمةعيبرنباةبتعنبةفيذحيبأنباناكو«هعم

:هلاعفأونامثعركذيةفينحنبدمحملاق

ةبسحروجلااوركنأالاجرتيقل

عناصتنأامقلخلاهلِإكيلإ

ةعدبتريغهللاباتكاولاقو

عطاسرونلاوهللاباتكاذهو

ةنستسمةيدهمهتنسو

عئارشلااهيفواهيفهضئارف
اهريغبترسوارفكاهتلطعف

عباصألاكيلِإارطاهبتراشا

اولبقأواوباتتساوكيلإاوحضأو

عئادبلااذامنامثعاياولاقو

ىدهلاولدعلاومالسإلاىرتتسلا
ِءارهللانأملعتو

ةمعنوكيلعالضفهلنآو

عجاروهيلإضوبقمكنآو



هبرفاخالوروجنعلاحامف

هللاقتيالنمواوتع
نيعبرأوةعسترصخحنامثعنأ«فالخلالهأبتكضعبيفتدجوو

كلامةفوكلانممدقو‹لجرةئامتسرصمنمهرصحيذلاناکواموی

برغملانيبنفدوءةعمحلامويتاموهنسهنالثنباتامو

هيلعاولخدفيناميلاةفيذحىلإسانلاتعمتجانامثعلتقاملو

كشلاامنإوكشهيفاملاقف«نامثعنعهولأسفتيبلاهيلعاوؤلمىتح

كارأام:لجرلالاقف؟ارفاکلتقرفاکوأارفاکلتقنمؤملههلتاقيف

لجربسوءاجلومالواجرخمهلهللالعجاملب:لاقفاجرخمتلعج

لخددقفكلذتلقنئل:ةفيذحلاقفءةفيذحاهيفةقلحىفنامثع

لاقف«هسفنملظيانلكهللادبعابأايلجرلاقف«هسفنلملاظوهوهترفح

.رفاکوهواهلخدهللاوالك

ءامولظمنامثعلقدقل:ةفيذحعمسيهباحصأللجرلاقفدجسملا

رفاكالإوهامنامثعلتاقاوركذا:ةفيذحلاقفءاملاظلبرخآلالاقو

ام:لاقف.اجرخمهلتلعجامهلليقف«ارفاکلتقنمؤموأارفاکلتق

.اجرخمهلهللالعج

ىلعنافعنبنامٹعىفسانلافلتخا:فاصنتالاولدعلاباتکنمو

.اندنعنمتايبألاةماقتسا(١
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ثدحأف«باطخلانبرمعدعبنافعنبنامثعةفيلخلانإ:لاقاولاقهلل

یبافلزتعیوألدعينأهوبلطمهنإو«هيبحاصليبساهيففلاخءائادحأ

هيغبلمهللالحهمدناو«مهبتعيملفنينستسهوبتعتساوملظوىغبو
ىغبتيتلااولتاقفىرخألاىلعاهادحإتغبنإف)لجوزعهللالوقلهملظو

رفكءاملاظوًاقسافوارفاكوًارابجًارئاجهومسف..(هللارمأىلإعئيفتىتح

تاحلاصلااولمعومكنماونمآنيذلاهللادعو»لجوزعهللالوقلةمعنلا

مهلننكميلومهلبقنمنيذلافلختساامكضرألايفمهنفلختسيل

اليننودبعيانمأمهفوخدعبنممهنلدبيلومهلىضترايذلامهنيد
مكحو««نوقسافلامهكعلوافكلذدعبرفكنمواعيشيبنوكرشي

یثحیجلاعلمربنامثعوانأتددوهلوقيفرفكلابدوعسمنباهيلع
نيعيال:لاق.كبلغياذِإاولاق«لجعألاتوميىتحهيلعيثحأويلع

هاثحفنامثعلرفغتسايذللرساينبرامعلوقو«نمؤمىلعرفاكلاهلل
نامثعمدبلطبماقنممیمجنورفاكايهلرفغتستا:لاقف«بارتلاب

مهوللاودعاي:مهلوقليلدبةوادعلللهأرفاكقسافلاضءهلثموهف

عيمجدنعهلثموهفنامثعلرصتنانممسانلاعيمجاومسو«ةءاربلهأ

.مهيغببمهلتقومهؤامدتلحانركذنم

هنإونيلوألاىلعانلقامكهيبحاصدعبنامثعةفيلخلانإمهضعبلاقو

نإو«لطابهيلعاومقنيذلاولدعوطسقهلعفامعيمجنإوقحلاىلع

ملظلاليتقوهنإوملاظهيلعجرخنمومهدضعنمعيمجوهلتاق
نبورمعوةيواعمماشلالهأءالؤهفءادغءةنجلالهأنموهوناودعلاو

.سانلانممهعمنموصاعلا
ملظلاوروجلانمنولوألاهلاقامعيمجلعفدقنامثعنإ:موقلاقو

مأةشئاعولمجلالهأبهذماذهفءةبوتلادعبهولتقفهوباتتسامهنكلو
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.اهنعهللايضرنينمؤملا

ماتأدقنامثعنعمتركذامعيمجنإ:اولاقوءةعبارلاةقرفلاتفقوو

نيذلانيقيرفلاعيمجيفوهيففقننحنفلعفامبغلباميردنالانكلو
مهوسانلانيبرجشاميفكشلااورهظأوءالذاخوهلًارصانهيلعالتتقا

.ةملسمنبدمحموكلامنبدعسورمعنبهللادبع

رذيبأودوعسمنباورساينبرامعةفئاطمهونوققحملانولوألاف

اهعسيةعبارلاو«ناتكلاهناطسوتملاناتقرفلاو«فوعنبنمحرلادبعو

.ىولبلاعقتملام



ملسوهيلعهللاىلصهللالوسردجسميفنوملسملاعمتجامث

ةرجهلانمنيثالثوسمخةنسيفكلذو«بلاطيبأنبيلعاوعيابف

مالسلاهيلعرساينبرامعوربنملادعصوماقفهيبتةّنسوهللاباتكىلع

هيلعینثأوهلادمحف«هراسينعركبيبأنبدمحموهنيميىلعمئاق

نمهالوأامىلعهبرناعتساو«ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلعىلصو
ىلععامتجالاوهللاىوقتبسانلارمأونوعلابهسفنلاعدو«نيملسملارمأ

ةعيطقلكنإوالأهمالكرخآيفلاقمثهللارمأىلعةنواعملاوهللاةعاط

نيملسملاىلعدودرموهفهللالامنمهاطعألاموأنامثعاهعطتقا

هتدجوولهللاو؛ءيشهلطبيالقحلاوميدققحلانإف‹مهلامتيبيف

روجلافلدعلاهيلعقاضنموءةعسلدعلانإف«هتددرلنادلبلايفقرفت

هبیوقتلاموٴنامثعراديفناکحالسلکبرمأمثهيلع

نماهذختانامثعناكبئانجبرمأمث«ضبقفنيملسملالاتقىلع

لتاقيملاميفرظنونامثعفيسضبقو«تضبقفةقدصلالبإ

ناكامضبقو«هتثرونيباثاريمهكرتفمهيلعهبوقتيملونيملسملاهب

ًاماظعًلاومألاجرنمضبقوهتيبلهألوهسفنلءيفلانمهضبقنامثع

ةبقعنبديلولالاق«نيملسملالامتيبنماهبنامثعمهزاجأناكامم

:مشاهينبهمدببلطيسهنأرکذیوهبئاجنونامثعحالسضبقرکذي
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مکتخانباحالساودرمشاهينب

هبهاوملحتلهوبهتالو

هبلاسوهولتاقانيلعءاوس

اننیبناکامومكايإواناف

هدعاسهللابّرقالافصلاعدصك

هبلاطيفهقحامويقحلايذل

اننيبنداهتلافيكمشاهينب

هبئاجنوهعرديلعدنعو

امدعبنافعنبايکبينمنيعتکب

هبراقأريغكلالاملابرثآو

هبحاصوديلولاهنعاولسنكلو

مکفیسنُمکفیسانولأستالف

هبحاصبابلاىدلهافلافعيضأ
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؛ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصأهاتافهلزنملخدفماقف«نامثع

مويلارمألااذهلدجنالومامإنمسانللدبالولَتُفدقلجرلااذهنإاولاقف

«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنمبرقأالوةقباسمدقأالوكنمقحا

ال:اولاقف.اریمأنوكأنأنمريخارزونوكأنألينإفاولعفتال:لاقف

ءاذإدجسملايفف:لاق«كعيابنىتحنيحرابالونيلعافبنحناموهللاو

.نيملسملانماضرنعالإنوكتالوةيفخنوكتاليتعيبنإف

يتأينأتهركدقلف:سابعنبهللادبعلاق«دعجلايبأنببملاسلاق

هوعيايو«دجسملاالإوهىبأودحأهيلعبغشينأةفاخمدجسملا

.سانلاعباتتمثراصنألاونورجاهملاميابو

«نامثعلتقمایاةنيدملابتنك:لاقریشبيبأنعةنوميموبأانثدح

نسحلاابأاي:اولاقفريبزلاوةحلطمهيفراصنألاونورجاهملاسانلاىتاف

تیضردقف«مكعمانأومكرمأيفيلةجاحال:لاقفمله

«كريغراتخناماولاقف«مكسفنألاوراتخاوهللااوريختساف«مترتخانمب

حلصيال:اولاقفكلذرخآيفهوتأمث«نامثعلتامدعبهيلإاوفلتخاو

يلعمهللاقف«رمألااذهلاطدقو«كبالإرمألااذه متفلتخادقمكنإيلع

تلبقهومتلبقنإفءالوقمكللئاقينإف«ينعاوفرصنتنأمتيبأوارارميلإ

ءاجفهلاءاشنإهانلبقءيشنمتلقام:اولاقفمكيفيلةجاحالالإو

متيبأفمكرمألاهراکتنكدق:لاقوء؛سانلاعمتجاوربنملادعصىتح

تیبحیتافمنأالإمکنودرمأيلسيلهنأوءاريمأمكيلعنوكأنأالإ

مهللا:لاق.معن:اولاق.مكنودقحهيفيلسيلنإوالأ«يعممكلاومأ

.مهيلعدهشا

هللا:لمعن:اولاق؟متيضرأدحأنودادحأيطعأيلالو:لاق

ربنمدنعذئمويانأوريشبوبألاق‹؛كلذىلعمهعيابفهيلعدهشأ
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ةثالثنامثعةفيجتذبنو«لوقيامعمساملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

نبيدعنبمعطمنبريبجويشرقلامازحنبميكحنإمث«نفديالمايأ
«مهرباقميفسانلاعمنفديالنأىلعمهلنذافهنفديفايلعاملكلفون

سانلااهبجرخوةراجحلابقيرطلايفهلاودعقكلذسانلاعمساملف

بکک)ربحهللاقياطئاحهبنودیریمهواهنولمحيهلهأعمنوريسي

هریرساومجرسانلاىلعهباوجرخاملف«مهاتومهيفنفدتدوهيلاتناك

ءاولعففنفكيلمهيلعمزعيمهيلإلسرأوايلعكلذغلبفهحرطباومهو
مدهةيواعمىلإرمألاناكاملف«بكوكربحيفنفدىتحهباوقلطناف

مهاتوماونفدينأسانلارمأو«عيقبلاىلإهبىضفأىتحطئاحلاكلذ

.نيملسملاروبقهربقلصتاىتحهربقلوح

تیبایلاوبرکوباناکو«برکيبأنبراسينعفلاخملاانثدح

ملوءاشعلاوبرغملانيبنامثعنفد:لاق«نامثعمايأنيملسملالام

‹ةسماخلاهتنباوهيلاومنمةثالثومكحلانبناورمألاهتزانجدهشي

لثعن:اولاقوةراجحلاسانلاذخأفاهتوصتعفروهبدنتهتنباتلاقف

عمسيلاجراخنفّدف«طئاحلاطئاحلا:اولاقوءاهومجرينأاوداكولثعن
يعختلارتشألانأنيفلاخملابتكضعبيفتفقوو«نيملسملاروبق

عمتجافهتيبيفسلاجلهناو«هلعيوبمويهتيبنمهقاسفيلعىلإىتأ
ريبزايوةحلطايمق:لاقفرتشألاماقفءامهريغوريبزلاوةحلطسانلا

انیدیأبهانعیاب:نالوقيامهويلعدنعنماجرخمثاعيابواماقفاعيابف

سانلاعيابفءانسوؤرىلعةلوقصملافويسلاتناكوءانبولقهعيابتملو

نبدیزوبیهصورمعنبهللادبعوصاقويبأنبدعسهتعيبنعفلختو

.راصنألانمدحأفلختيملو.ديزنبةماسأوةملسمنبدمحموتباث

.بكوكشحضعبيف(١
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ًافيسادلقتمةركبوبأينآرفًايلعتعياب:يراصنألاناميلسلاقو

موقلانإفينببايلعفتال:لاقفءايلعتعیاب:تلق؟اذهام:لاقف

.ايندلاىلعنولتتقي

لاجرلانماهذخامفويسلاتذخأنيحلاقًايلعنأشمعألانعو

ةنسلاهذهيفو:لاق.اماعنيرشعباذهلبقتيمينأتددو:يلعلاق

هللاطلسفبكرمفلأيفنيملسملاديريلقرهدنعنمنيطنطسقراس

اوعنصفةيلقصلصوىتحنيطنطسقاجنوهقرغافحيرلانمًافصاقهيلع
.هيفهولتقفًامامحهل

ىلإماوعلانبريبزلاوهللاديبعنبةحلطجرخنيثالثوتسةنسيفو
ءلوتقملالجرلااذهنإنينمؤملامأاي:الاقفاهبذئمويةشئاعوةكم

يلعنإإوءةبوتلادعبهولتقوهوباتتسادقوامولظملق‹نامثعينعي

كللهفنماضرالوةروشمريغنمهسفنلرمألااذهذخأ

لجرلااذهرمأوةمألاهذهرمأيفرظننلةرصبلاىلإانعمريسملايف

لتَقنامثعنأاورهظأوةرصبلااولصواملف«اهباراسواهانتفف؟لوتقملا

ءاغوغلاولاقوءلاتقلاىلإسانلااوعدوهمدببلطلااورهظأوةبوتلادعب

هللالوسرةمرحونينمؤملامأهذه«هلةريصبالنمومهلاهجوسانلا

تکرتوةنيدملانمتجرخدقو«انيديأنيبوانعمملسوهيلعهللاىلص

هيلعهللاىلصهللالوسرربقراوجوءاهيفلزنييحولاناكيتلااهترجح

ريغنمكلذناكدقءةعيبلاراكنإوملظلاليتقةرصنيفةبغر«ملسو

نماقيرفالإ‹مهولضأومهولزتساف«نيملسملانمةروشمالواضر

نيملسملانمةقرفمهيلعاوركنأدقفءذئمويةرصبلابنممنينمؤملا

قشنعمهوهنو«مالسإلاةمرحبوهللابمهوركذومهورذحومهريغو

يفمهعباصأاولمجفًاراهتوايلمهوعدف«اوبافةعامجلاةقراقمواصلا
۔۱ا٤



تلتقف«مهولتاقفاراکتسااوربکتساواورصأومهبايثاوشغتساومهناذآ

يلععمساملفءهنعهللايضريدبعلاةلبجنبميكحمهيفةفئاطمهنم
نيملسملاىلعريبزلاوةحلطيغببةنيدملابنوملسملاوبلاطيبأنب

نممهيلإجرخءةعيبلامهثكنواصعلاقشونينمؤملانمةفئاطمهلتقو
يلعیضمف«مهريغنمةئامتسو«ّيطنملجرةئامتسيفةنيدملا

مأوةرصبلالهأيفاجرخفريبزلاوةحلطهباعمسفةرصبلاىلإهعمنمو

رقعويلعرهظو‹ريبزلاوةحلطلتَقىتحاديدشالاتقاولتتقافنينمؤملا
اهيلعتيقلأالولفاهجدوهيفةنسألاتفلتخاوءاهريعبنينمؤملامأب

لاقدقوءهنعهللايضررامعاهللاقذعمويوسارتألاوعردألا

بوتتاهلالوقواهاملكوهذهىلإنالفوتنألخدأ«رامعاي:يلعهل

ءةنجلايفانيبنجوزكنأملعنلاّنإهللاو»:رامعاهللاقف.رفغتستو

:يلعلتلاقو«ترفغتساوتباتف««انرهظأنيبىصعيهللاعدنالنكلو

يلعراسوةنيدملاىلإاهنعهللايضرةشئاعتعجرف«حجسافتكلمدق

ىلإبتكفءةفوكلاىلإراسمثامويرشعةسمخاهبماقوءةرصبلاىلإ
ماقأوةعاطلاوةعامجلاةمزالميفمهيلإبغروهيلعهللاحتفامبنادلبلا

نإمث:لاقءهنعهللايضريلالهلانبملاسباتكيفو

هللاباتكىلعبلاطيبأنبيلعاوعيابنامثعلتقدعبنيملسملا

ءهوعاطأوهلاوعمسفقائيملاودهعلاكلذىلعيلعمهاطعأف«هيبنةنسو

رمأماقتساوهرقأوماشلاىلعةيواعمتبثأفراصمألاىلإهلامعثعبف

نمدهشنمعيمجةروشمنعوهعينصءوسونامثعروجاوفرعوسانلا
اوضريملواودهشيملمهنأماشلالهأمعزنإفءهلتقناكنيملسملا

.ناوکذنبملاس(١



‹؛نوهراكنيملسملاةماعوةباصعيفركبيبأنبدمحمهلتقامنإو

الوهنوعنميالومهينارهظنيبهللاةفيلخلتقينأنيملسملاعسيفيكف

كلذدهشيملبلاطيبأنبيلعنولعجيفيكمأهنورصنيالوهنورزاؤي

ةباحصلاو«هلذخوهلتقىلعنيملسملايأرعمتجايرمعل«هبضريملو

.لذاخولتاقنیبذعموي

اباتكراصحلامايأيلعىلإنامثعبتك«نيلاخملابتكضعبيفو

نمريخنكفًاروصنمكأنإويلتاقريخنكفالوتقمكأنإف:لاقهيفو
نكأملكيلعنكأملنأيلعهيلإبتكفيلعامأو«يلمأتنأفهيفرصان

.ينتعدخدقوكل
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لمجلاةكرعم

نبريبزلاقلطنا«يلعىلعسانلاماقتسااملف:هباتكيفملاسلاق

نينمؤملامأةشئاعانتفو«نيقاشمنييغابهللاديبعنبةحلطوماوعلا

اهردخنمفحصملاجرختتناكو«نامثعيفاهتريصبنعاهالزنتساو

اهبالازامففحصملااذهيفامبرفكدقنامثعنأهللابدهشأ:لوقتو

الاقواهتیبيفرقتنألجوزعهلااهرمأدقوءاهتيبنماهاجرخأىتح

نيملسملانمةروشمريغنمهسفنلاذهرمألارثآايلعنأانغلباميفاهل

نممهسفنألاوراتخيف«نيملسملاةماعىلإرمألادرينأاندراف«ةماع

فكيوسانلانيبيحلصتوقارعلاىلإانعميريستنأاندرأو«اوؤاش

هللاكيلويو«كيديىلعةمألاهذهرمأهللاحلصيفضعبنعمهضعب

لتقادهشدقوءايندلاوكلملانوبلطيةرصبلاىلإاهباراسف«؛كلذرجأ

ءاغوغمهعبتةرصبلاامدقاملف«نوملسملاهيفلخداميفالخدو«‹نامثع

ةنتفلاوفالتخالاىلإسانلاعرسأمهو«مظعألاداوسلاومهلاهجوسانلا

ءايندلايفمهصرحةدشورومألايفمهرظنءوسونيدلايفمهمهفةلقل

دقامهنانيملسملانمرئاصبلالهأنماهبنمفرعةرصبلاامدقاملف

ميكحاهيفةفئاطمهنمتلتقىتحمهولتاقفنيملسمللنيفلاخمامدق

نغتملهللايبندنعكلذلبقامهتلزنمنأاوفرعو«يدبعلاةلبجنب
مهيلإاوراسةنيدملابهعمنموبلاطيبأنبيلعغلباملفءائيشامهنع

۱۱۷



اومدقىتحسانلانممهعبتنموةفوكلالهأنمءاشنممهيلإراسو

ىلعنينمؤملامابازربوامهعمنموةحلطوريبزلافحزفءةرصبلا

ريبزلالتقوةكرعملايفةحلطلتقومهومزهفنوملسملامهيلعلمحف
‹يميمتلازومرجنبرمعهلتقدقو«ةرصبلانمابيرقعابسلايداوبراف

يعشاجملاميكحنبنيعأهرقعاهلمجنينمؤملامابرقعويدعسلامث
نامثعةيالونمسائلاباتتساو«نمآوهفهبابقلغأنمالأدانمدانف

لاممنغيملوةيرذبستملونيشسانلاىلعبرثيملوريبزلاوةحلطو
هللامزهاملفةكرعملايفهوباصأحالسباورفنسانلانمءافعضنأالا

.حالسلانممهدنعاممهيلعاودرسانلاماقتساومهودع

ينبنملجراهيلعاليخثعبةرصبلاىلعرهظنيحيلعنأانغلبو

غلبف‹مهنونكسيويلعةعاطىلإسانلانوعديعوبريينبنممثميمت
مهلتاقف«برحلااوبصنوهنماوعنتماف«فايسألابةيجانينبنماسانأ

ينبنملجرليخلايفو‹مهيرارذىبسف‹مهيلعرهظوليخلابحاص

هیقفلجروهوةريبهنبةلقصمهللاقي«نابيشينبنممثلئاونبركب
هنأهلركذوليخلابحاصىهنويبسلاهركف«ليخلابحاصنمملعأ

لتقمويالولمجلامويةرصبلالهأيبسلحتسيمليلعناو«هللحيال

هنأريغلقعلاليلقفيعضلجروهوليخلابحاصهيلعىبافنامثع
نأكلله:هللاقف«ىبأهناوةلقصمهنمكلذىأرنأاملف«سأبلاديدش

دروهناف«اباتكيلعىلإبتكتوأ«مهردفلأةئامبيبسلااذهينعيبت
مهعابولعفىتحهبلزيملف.تيدأىبأناو«ةلباقملانمينتأربايبسلا

«كلذيلعركناف«يلعىلإبتكمثءاباتكهيلعبتكوفلاةئامبهنم
ناكاملةهاركلارهظأوةلامحلانمةلقصماربأوهلهأىلإيبسلادروهباعو
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:مويكلذكرتنيملسملاعسيمللالحولغلالهأمعزامكنيدحوملا

ايابسناتلصخلاناتاهوءةيجانينبايابسدريفولمجلامويونامثعلتق

ابسلاناكنإف«جراوخلاهلجتحتامقثوأنممهلبقابدلهأوةيجانينب

اوريملواودمتعيملذإنيملسملامهتيالوبجراوخلاتكلهدقفًالالح

مهلالحتسابونيملسملامهفالخباولضدقفءامارحناكناو«مهيأرهيف

.هللامرحام

هللايبنناكوءهيلعهللاةمحرناحوصنبديزلمجلامويبيصأو

دهشتساف‹«(هدسجرخآاهعبتيمثهللالیبسيفهديعطقت»:لوقي

ملاهناتفرعواهنمناكاممةبئاتاهتيبىلإةشئاعتعجرو«ذئموي

.اهتیبنمجرختنأاھلنکی

وبأوديزنبرباجلخد:هللاهمحرلیحرلانببوبحمنايفسوبألاقو

ناکامىلعاهابتاعوةشئاعىلعامهنعيضروهللاامهمحرسادرملالب

.هيفتلخداممتباتوترفغتسافلمجلاموياهنم

هيلعجرخهيلعسانلاعمتجاويلعةعاطيفةرصبلالهألخدو

.ةيواعم

- ۱۱۹_



نيغصةكرعم

رادلاةنتفدعبةثلاثلاةنتفلايهوماشلانمةيواعمكلذدعبلبقأمث

ءةفالخلاوكلُملابلطيماشلانملبقأةيواعمنأكلذو؛لمجلاةنتفو

امولظملتُفنامثعنأهعابتألرهظيوهريغاهيفعمطامكاهيفعمطي

نكيملةيواعمنأبابلألاووذملعيدقو«همدةيدوأهتلتقبلطيهناو

مويهللايبنناسلىلعهوبأووهًانيعلاقسافهللاودعناكو«نيدلابلطيل

قوسيوهدوقيةيواعمولمجىلعبكارنايفسابأنأانغلبامكلبقأ
دئاشلاوبكارلاهللانعل»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف«هريغهب

‹لكأيهدجوفهلبتكيلةيواعمىلإثعبهللايبننأانغلبو‹«قئاسلاو

هدجوفةيناثلوسرلاداعمث؛لكايلوسرلاهدجوفهباتكهبجعيناكو

««هنطبعبشتالمهللا»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف«لكاي

:نيفلاخملابتكضعبيفوةيواعمنطبيفةمهنلاكلتفرعتتناكف

ةيواعمناكوقارعلانميلعءاجونيفصىلإماشلانمةيواعمجرخ
لكاذهناكف‹مهنيبءاملاراصىتحهيلعاولتتقافءاملاىلإهقبسدق

.الآةعبرأيفرصمنمصاعلانبورمعجرخمثمهنيبناكلاتقلوأ

یفتخافدمحممزهناف«اولتتقافةنيدملانمركبيبأنبدمحمجرخو

هبرمافلتَقیتحلتاقف«؛جرخفورمعهيلعلخدفقورسمنبةلبجدنع
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هشويجًأابعنيفصبقارعلالهألاتقىلإدصقاملةيواعمنأانغلبو

بلقلاىلعوًادئاقةرسيملاىلعوادئاقةنميملاىلعلعجوهداوقبترو

ىلعباطخلانبرمعنبهللاديبعلمعتسافءادئاقةمدقملاىلعوادئاق

نمفالآةعبرأهيلإمضوةعيشنمةنيدملالهأنمهعمناكنم

.ماشلالهأ

يفةيواعمعمبرعلادحأناكويرهفلاةرسيمنببيبحلمعتساو

نم:صاعلانبورمعلةيواعملاقوءةنميملاىلعيريمحلاعالكلااذ

لعجكلذكناكوةعيبراهلانيعمهارأ:لاق؟هتنميملانيعمايلعىرت

هعيبرلاتقلريمحهموقوعالكلاوذمدقتفهباحصأةرسيمىلعةعيبر

سيطولايمحدقنيملسملارشعماي:لوقيوهويعخنلارتشألامدقتف

:لوقيوهولمحف
مکنیدنعاولتاقمكادفىلهأ

مكنيزيىغولايفيضملانإ

«یرتامدعبهبتاعتنأدیرتكيباردهلل:فينحنبلهسهللاقف؟هبتاعأ

هبنسحأفهمزليالكفوخلاق.كلملالواحينوكينأفاخأ:لاق

:لاقوناهبنلانبمثيهلاوبأمدقتمثنظلا



وخأدلاخمدقتمث؛ةديصقلارخآىلإ.....ديدشهباذعيذلاكاذ

:لوميوهوةدلاخ

هدوقيىدهلاويلعاذه

هدوجوهمزحهيفنیبي

هدوسیهبنرقينملکو

راصنألادابعنمناكوهوخأةدلاخمدقتمثفرصنامثًايلمنعطف

:لوقيوهولمحفًالضافناكو
همامأىدهلاويلعاذه

همادقانيبناولاذه

هلبقركذيذلادلاخهوخأهعبتوىضمف«ةمادنالوىشختةبئانال

ريهزنببدنجمدقتمثللاامهمحرابيصأىتحالتاقف

:لوقيوهو
هعماقحىدهلاويلعاذه

هعيضتالوهظفحافبراي

هعفرافبركاشخيهنإف

هلتقفحمرلايفبدنجهيلإىشمفهنعطفمخلنملجرهلبقتساف

:لوقيوهوفينحنبليهسمدقتمثءاعیمجاتامف

مارحلاولحلابرمهللا
ماقملاودوسألارجحلاو

ماشلالهألكلملالعجتال

مايألاكسيلمويمويلاو

.رحاسلالتاقيدزألاهلعل(١
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ماوعألاكسيلماعماعلاو

مارومهنمىمرمسانلاو
ماحوعرداءالتخااهيف

اقرونبلیدبنبهللادبعمدقتمث«بيصأىتحهحمربنعطيلزيملف

:لوقيوهولمحفيعازخلا

يرجأيهلااينطبحتال
رخصنباليبرنلجعو

رمألااذيفهكرشتالوأران

رفظهبصيملهنمجنينإ

يردصيفةصغنماهلايف

امهللاولاقف«یکبیأرامرتشألایأراملف«بیصأیتحلتاقیلزيملف

‹يباحصأيكرتنمرثكأابنذيلملعأامو«بنذلالإةداهشلاينعتبجح
:لقعالانبمامهكلذيفلاقفماشلالهأيفحارجلاولاتقلارثكأولمحف

قاسفلانمنيعلاترقدق

قارعلابئاتكترفظذإ

قافنلاورفكلاسوؤرنمو
قاقشلابحاصانلتقنحت

قارملاوتاغبلادئاقو

قارحإلاورادلاموينامثع

قاسلابمهقاسانيقتلاامل

قانعألاعمنعطلاوبرضلاب
نبرشبوصاعلانبورمعاعدةيواعمىلعرمألادتشااملهنأركذو

‹باطخلانبرمعنبهللاديبعوديلولانبدلاخنبنمحرلادبعوةاطرا
۳۳



نادمهيفسيقنبدعسيلعباحصأنملاجرينمغدق:مهللاقف

يفدعسنبسيقويطيفمتاحنبايدعوهموقيفرتشألاولاقرملاو
ةيواعمحبصأاملف«مهنمدحاوباًنمدحاولكلفكتيهلاولاقراصنألا

دسأناكوليخلاةيواعممدقتفنادمهلادصاق«هدشحالإاسرافعديمل

ِ:لوقيوهوشيرق

ماهلافاختابرضنبرضال

ماهونکاسيفبحرأنم

ماشلالهاوردغدقمهموق

مادحيرجوليتقنيب
ماعلادعبةمرحلاعنمتمل

ء‹لاتقلادتشاوتدانتنادمهنإمثءايلمليخلاضرعاف

:دعسلاقفءاضیأةيواعمهلتاقفةيواعمىلعسيقنبدعسلمحف

ةيواعمينتافيسفنفهلاي

ةيواهلاباقعلاكطاسرهظنع
مويلاحبصأاملفءاعيشعنصيملوةيواعمفرصنافةديصقلارخآىلإ

ءاوللاقرملاعمولاقرملاىلإليخلاةعامجيفهباحصأوورمعادغيناثلا

:لوقيوهوورمعلمحفمظعألايلع
ًامشاهيمويقلأملنإشيعال

مشاجملاينمشحإيذلاكاذ

مئاملايلماقأيذلاكاذ

ملاظيضرعمتشييذلاكاذ

املاسينمجنينإيذلاكاذ

امزالتامملاةعاجشنكي
١٤۳-



:لوقيوهولاقرملاهيلعلمحوليخلاضارعأيفنعطف

ارمعيمويقلأملنإشيعال
اردغلاانيفثدحأيذلاكاذ

ارمأرمألهللاثدحيوأ

اربصاربصيسفناينعزجتال
اررشانعطهللاكادهاربص

ءائیشعنصيملفهعدرفورمعنعطو‹«ليخلاضارعأيفلاقرملانعطف

ةامحيفدعسنبسيقيقلفةاطرأنبرشبادغءثلاثلامويلاحبصأاملف

وهوقينجنملاهنأكسيقنبدعسلمحومهنيبلاتقلادتشاوراصنألا

:لوقي

هدابعلاهنازدعسنباانأ

لاجرنويجرزخلاو

هداعباغولايفيرارفسيل

هدالقىتفللرارفلانإ

هداسولاانلینٹتیتمیتح

:لوقيوهوراهنلانميلمدعبرشبهلزربفرشبباحصأيفنعطف
ىردقلاميظعةاطرأنباانأ

یرهفنببلاغيفددرم

رشبعابطنمرارفلاسيل

ىرتوريغبمويلاعجرأنإ

يرذنودعلايفتيضقدق

يرمعنميقباميرعشتيلاي

موقلافرصنافىلعهدروفيسلابسيقهبرضوسيقنعطو
٥۲-



باطخلانبرمعنبهللاديبعادغعبارلامويلاحبصأاملف؛لضفلاسيقلو

يعافأىقلتسكنا:ةيواعمهللاقو«عاطتساامدشحالاًاعيشكرتيملف
دبزالاتقلایاراذإناكو«اديزمليخلامامأرتشألاجرخوقفرافقارعلا

:لوقيوهولمحف

هرفوميتماهمويلکيف

ەرخۇمةينميقلأتوملل

فرصناىتحليخلايفنعطورتشألالمحفءةديصقلارخآىلإ
نبنمحرلادبعادغسماخلامويلاحبصأاملفرتشالللضفلاو«سانلا

هاوققف«هدارمهبغلبينأةيواعمدنعموقلاىجرأناكوديلولانبدلاخ

جحدفةامحيفمتاحنبيدعءاقلتفادلوهدعيناكو«حالسلاوليخلاب

:ىدانمثليخلامامأنمحرلادبعزربفةعاضقو

ديعولابهذيدعللق

ديزمالهللافيسنباانأ

ديحولامكيفوهيذلاكاذ

ديزديزفبرحلامتقذدق
ديحممكلوانلنأام

:لوقيوهويدعلمحمث
يبنذفاخأويهلاوجرأ

يبروفعلثمکيلسيلف
يبلقيفمكضغبديحولانإ

بضهنكرودحأنممظعأ

يبقعيفمكلقابكاذو

بلكلانبابلكلانإسخا
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‹؛جاجعلايفیراوتیتحليخلاةامحيفمتاحنبيدعلمحو

ملينأتيل:لاقورسكناوةيواعمىلإنمحرلادبععجرو«موقلاحضفو

ةيواعمرهظاو«نميلالهأتيقوولاتقللانتضرع:اولاقف«موقللمكفيعا
ىفسيقنبدعستيقلاذإكبفيك:لاقو«صاعلانبورمعلةتامشلا

هيلعتحمتقاامًایلعناکولهلوامأ:لاقفورمعبضغف«نادمه

:ارعشكلذيفورمعلاقو

ديعسنزييذنباىلإريشت
اكاعدنمةجاجعلايفكرتتو

يلعنسحيبآيفكللهف
اكافقهنكميهللالعل

هبجتملفزاربلاىلإكاعد

اكاديتربهتزرابولو

اهنعاكادانذإمصأتنكو

اكانمناکو

دنهنبايكبحصتفصنأامف

اکافکنمبضغتوهقرفتا

مهریغوةنييعنبمشاهورساينبرامعلتقونيفصبلاتقلادتشامث

هيلعهلاىلصهللالوسرلاقدقو«نيتداهشلايذتباثنبةميزخلثم
جرخو«(«نيملسملانمنيلجرةداهشبتباثنبةميزخةداهش»:ملسو

باحصأىلعنوملسملالمحفءامهريغورتشألاوناهبنلانبمثيهلاوبأ

مزهناو«هركسعةيحاناولخدىتحمهومزهو‹لتقلامهيفاورثكأفةيواعم

.هلسرفىلعبرهو«ةيواعم
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لاقفءةيواعمفرصنامثركسعلاةيحانيفصاعلانبورمعزاحناو

انماهوعنمناو«ءاوقرتفااهوطعانأةوعدموقلاوعدتنأكلله:ورمعهل

حامرلاىلعفحاصملامهلاوعفرا«قارعلالهأبفراعينإ:لاق

نايفسيبأنبةيواعمنمةعيدخنيمكحلاميكحتوفحاصملاعفرناك(١

هرذحدقو«بلاطيبأنبيلعةفيلخلااهبعدخنا«صاعلانبورمعهراشتسمو

رخآلاحانجلانكلوةبغمنمةمكحملابدعباميفاوفرعنيذلاهباحصأ
سيقنبثعشألامهتمدقميفو«ميكحتلاكلذةحصهلاونيزهباحصأنمىوقالاو

امناكو«؛بصانملاولاملابمهدعوومهانمومهعملصاوتةيواعمنأل؛يدنكلا
مثهعابتادقفو«يعرشلاهبصنميعرشلاةفيلخلاهببسبدقفوميكحتلارمأنمناك

يلعةئطختبلوقلاىضريالةيمالسإلابهاذملاضعبكانهنأىلع«هتايحدقف

هيلعهللاىلصهللالوسرمعنباويباحصهنأةجحبميكحتلالوبقببلاطيبأنب

باطخلاهجوو«صنلاولقعلاىلعةفطاعلابلغتدجناذكهو«هتنباجوزوملسو
ةيقبطلاةاعارمنأمولعملانموايقبطءاجمالسإلاناكوءايفطاعاهيجوتيمالسإلا

.مالسإلابليهيتلاةلادعللةيفانمو‹مالسإلاحوريهيتلاةاواسمللةيفانم

هقحةفيلخلاطقسادقفًاقحناكنإفالطابوأاقحهنوكنعجرخيالميكحتلاو

كفسىلإبهذيوةفالخلابكسمتلاىلإدوعياذاملف«هتجيتنوميكحتلاهلوبقب
.اطخلايفعقودقق«الطابناكاذإو؟اهلجأنمءامدلا
ءايبناللالإنوكتالاهنأعمءةمصعلاهيلعيفضيبهاذملاضعبكانهنأىلع

.مالسلاوةالصلاهيلعيبنلاتومبعطقنايذلايحولابةطبترماهنال‹لسرلاو
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مهلعفرتنأةيواعمرمأفلعفا:ةيواعمهللاقفءاهيفامىلإمهوعداو

فلاباتكمكنيبواننيب:لاقوءايداغجرخمثحامرلاىلعفحاصملا

ءانبجنمهریغوسيقنبثعشألالئمنهؤلالهأمهنمكلذعمساملف

تجرخو«موقلاكفصنأ«نينمؤملاريمأاي:اولاقفهيلإاوماق«قارعلالهأ
«توديريهللاباتكامهللاوهللالامكحالاولاقف«يلعباحصأنمةفئاط

ىلعلاولاقو‹مهحامراولقتعاومهفويساودلقتو يفمكحلاىضمدق:يلعل

ثعشألاءأاجفللاباتکىلإاوعجريىتحرافكمهوهباحصأوةيواعم

ةورعهيلعلمحفةلظنحتاياربرمف؛مهيلعضرعيءايحألايفريسي

لسفيسلوامهلوقىنعماذهو:تلقهللالامكحالثعشأاي

.ةيدأنبةورعفيسةموكحلل

اوعجرىتحةموكحللةيهاركلايفسانلالخداملنادمهسانلانماباي

.اهيلااوباجأو

لهأايةموكحلاىلإاوعدنيحلوقيرتشألاتعمسلاقيعخنلانعو
‹نورهاقمهلمكنأاونظواروهظموقللمتولع«ناوهلاوةلذلالهأاي«قارعلا

اقاوفينولهمأءاهيفامىلإمكوعدوحامرلاىلعفحاصملامكلاوعفرف

ينولهمأ«مكليو:لاقف..لعفنالهللاو:اولاقف‹حتفلابتسسحأدقف

هللالإمكحال«ثعشأايةّيندلاهذهامسيقنبثعشأللةيدأنبةورعلوقنإ(١

نازسميكاشفرىلعنيرصملانماوناکناورهتلالهاالید
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يفكعملخدنالهللاواذا:اولاقرصنلابتسسحأدقينإفسرفلاةودغ

متنکیتم«مکلاذرأيقبومكلاثمألتُفدق..مكنعينوثدحلاق

متكسمأذإنأآلامتنأف«نولتقُيمكرايخونولتاقتمتنكنيحنيقحم

مكنمريخنيذلامكالتقف«نولطبمنآلامتنأمأ«؛نوقحملاتقلاىلع

انعد:هلاولاقف«نوقحتسماهلمهورانلايفاذِإمهلضفنوركنتالو

الوكيعيطمانسلاَنِإهللايفمهلاتقعدنوهللايفمهانلتاقرتشأايكنم

‹متبجأفبرحلاعضوىلإمتيعدو‹متعدخنافمتعدخ:لاق«كباحصأ

مكتالصوايندلانممكرارفنأنظنانكءادوسلاهابجلاباحصأاي

ءايندلاىلإتوملانمالإمكرارفالفءةرخآلاىلإاقوشوًادهزمكمايصو
مويلااذهدعبنيراّرمالإمتنأاممتنأفةلالجلابيذلاهايشايمكلاحبقف

مهبسوهوبسف«نوملاظلاموقلادعبامكاودعبأءةمايقلامويىلإادغو

مهدحأهيلإماقىتحمهباودهجوبرضفمهيلعركوهتبادهجواوبرضو

.هنیبومهنيبلاحو«مهباممهبسحفءالؤهعد:لاقف«هتبادماجلبذخاف

ءةوقتعضعضةلعفمويلاتلعفدقل:نيفصمويسانلليلعلاقو

مكودعفاخونولعألامتنكاملةلذوانهوتثروأوءةينتطقساو

فحاصملامكلاورشن‹حارجلاملأاودجوولتقلامهيفرمتساوجايتحألا

مهنيبواننيببرحلاعطقتومهنعمكورتفيلاهيفامىلإمكوعدو

مهومتعنمنأمتيتأمبف؛ةديكموةعيدخ«نونملابيرمكبنوصبرتيو

«نوربعيامونولوقياممكتملعادقوءاولأساممهومتيطعاواوبحأام
ًادشرنيبيصماهدعبمكنظأامهللاميأوءاوروجتواونهادتنأالإمتيبأف

مويورادلاموينطاومةثالثيفيلععمسدقو؛مزحبابنيقفاومالو
هللااوقتاهللادابع:لوقيتاملكلاهذهبسانلايصوينيفصمويولمجلا
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ىلعمكسفنأاونطوو‹مالكلااولقأوتاوصألااوظفحاوراصبألااوضغو

‹ةدباكملاوةقناعملاوةلداجملاوةلضانملاوةزرابملاوةلواجملاوايانملا

بهذتواولشفتفاوعزانتالو«نوحلفتمكلعلًريثكهللااوركذاواوتبثاو
مهيلعلزنأوربصلامهمهلامهللا«نيرباصلاعمهللانإاوربصاومكحير

عفرامل:لاقءةيفنحلانبدمحمنعانغلبو.رجألامهلمظعأورصتلا

امهللاو:سانللنيملسملاضعبلاق«حامرلاىلعفحاصملاماشلالهأ

ءةيندلامكنيديفاوطعتنأهللامكدشانأ«سانلااهيأنوديريباتكلا

ىملسلانصحنبدوعسمانثدحو.هيلإمكوعدنانكامىلإانوعد:اولاق

نعانربخأةملسابأايانلق:لاق«يدسالاةملسنبقيقشلئاويبأنع

يفاوكشىتحموقلاتامامهللاوتناكنوفصلاسئب:لاق؟نيفص

دقنأ:ماشلالهأىلإيلعلسرأمث‹مهنيدىلعمهومهتافمهنيد

رظنلاعيطتسنالهنأماشلالهأهيلإلسرأفهللاباتكمكنيبواننيبانلبق

امکحوانمامکحثعبنانکالو«مکتعامجوانتعامجبهللاباتكيف

باحصأنمةموكحلادارأنملاقفهبنامكحييذلابىضرنمثمكنم

هيلإاولسرأفءاولعففالجراوثعبينأمهيلإثعباف«موقلاكفصنأيلع
نباثعباينإف:لاقالجرتنأثعبافصاعلانبورمعثعبنسانإ

نامثعلتقدهشالجرثعبتنأهللاكدشاننهباحصأهلاولاقفسابع

مهتمريغهنإفيرعشألاىسومابأثعبانكلو«هيلعبلاو
عممهتلتاقمانععطقنو«نامثعمديفهبانيضراعيشیضقامیتمف
ىلعىفختنأنمةلالدحضوأورهظأومظعأنامثعمديفةججلانأ

مامالاتنكنإيلعلاقف.یسوموباهيفطقسيالاذهلثموءدحأ

اورذحالوقيوهو«سمأللابمكبحاصوهوىسوميبابىضرأالفعاطملا
نمريخمئاقلاومئاقلانمريخاهيفدعاقلايتلاءامصلاءامكبلاةنتفلا
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مكراتوأاوعطقاومكيسقاورسكاف«يعاسلانمريخيشاملاو«يشاملا

راسونامثعةلالضفرعوباتدقهنإ:اولاقف«ةراجحلامكفويساوبرضاو

بهرمايناميثعبتال:سيقنبفنحألالاقف«؛كودعلتقىلإكعم

‹قحلاومحرلاكيلعهفطعيايشيرقثعبانكلو«ةوقلافيعضبلقلا

:اولاقوىسومابأالااوباف‹ليطابألاكنعيفنيوءةجحلابكلموقيف

ىسومابأنإ:لاقفنحألالاقف..ةهبشهيفلخدتنأنمنيبأكرمأ

يلعايتيبأنإفهرطشأتبلحدقوءرعقلابيرقةرفشلاليلكلجر

ابأهلعجأفوألجرلاكلذينلعجاوايرضمالجرهعمثعبافهثعبتنأالإ

دقعواهلحالإةدقعصاعلانبورمعكلدقعيالهنإفيلؤدلادوسألا

ضرألالهأرجحبتيمردقفزجعلاداهمشرتفتالف«ىرخأاهناكمكل

هنمیندنمهبحاصامنإو‹مالسإلاوةيلهاجلايفهلوسروهللابراحنمو
كيأرلثمييأرهنإامأ:يلعلاقف.فيعضلاخيشلاعميلعايينثعباف

تنألماشلالهأهيلإلسراف.مهرمأعبتمانأاملعفيهللانكلو

‹مايأةثالثيفهللاباتكيفرظنلاعيطتسنال؛تفقووتيطعأامىلع

رظنيمث«ماشلاىلإفرصتنوقارعلاىلإاوفرصنتنأمكنمبلطنانكلو

الاوهللانمفءيشىلعامهيأرقفتانإف«مسوملاىلإامهرمأيفنالجرلا

لاقفهلةعيدخويلعبابعل«برحلانمهيلعانكامىلعمتنأونحتف

ىلإعجرنءةرضمانيلعاهيفسيلولوطنمهركناميلعباحصأ
لاقف.انتلالضنمانجرخیوانيدهينأهلل|لعلف«انباودمجلنواندالب

ببسوءالبلالوأمكعوجرنإفءاولعفتالأهللامكدشانا:موقلانملجر

.مهنيبباتكلااوبتكويلعمهعباتوهيلعاوبأفءةنتفلا

ءةبقعنبديوسنعراسينببيبحنعايرکزنبباتعينثدحو

ينبانرکذف‹تارفلاعئطاشىلعیسوميبأعمريسألينإهللاو:لاق
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نیلضمنیلاضنیمکحاوٹعبیتحمهرمألزیملف«مهنعربخافلیئارسا
‹؛نالضمنالاضنامكحمكيفثعبيىتحاوكفنتالةمألااهيأمكنإو

مهنيباوبتكىتحاولازامفامهدحأهللاوهتيأرف:ةمقلعنبهللادبعلاق

كلانررقأول:ةيواعملاقف«نينمؤملاريمأبتكينأيلعداراف«اباتك
مساوكمساببتكتىتحءال«تملظلاذإانأوكلتاقنملاهب

لوقىلعغلباملف«نامكحلامكحيىتحكلذلثمبتكنو

يبنلانيبةيبيدحلامويباتكلاتبتكانأرمألااذهرادييديىلعلاق

ليهسلاقففلالوسردمحمبتكف«نيكرشملاوملسوهيلعهللاىلص
كنإ:فنحألاهللاقف.كلتاقنملهللالوسركنااندهشول:ورمعنب

هيلعهللاىلصهللالوسرلناكاممكلناكامهنإ؛كلملعالجوهألجر

.ةماركالوملسو

.هبحجرالإيأربهيأرنزوامرحبيبأردهلللوقينسحلاناكو

النينمؤملاريمأاي:بلاطيبأنبيلعلتلق:سيقنبفنحألالاق

.ادبأكيلإعجريالأهتعزننإفاخأينإوسانلاهيلعتعيابًامساعلخت

باتكىلإيعخنلارتشألايلعاعد:لاقيمرجلاةعيبرنبةرامعنعو

ينعفنالوينيميينبحصاللاقف؛كمسابتكا:هلليقفءةيضقلا

تسلاذإفةدعاوموأحلصىلعمسابباتكلااذهيفيلطخنإيلامش

نأرفظلاتیاردقتسلوا«يودعلالضنمنیقیوينيدنمةنيبىلع

ءاروجالوارفظتيأرامءهللاوكنا:ثعشألالاقف؟روجلاىلعاوعمتجت

يلنإهّللاوىلب:رتشألالاقفءانعكبةبغرالهنإفاذهانباتكىلإكبمله

مداذهيفيسبهللاكفسدقلوءةرخآللةرخآلايفوايندللايندلايفةبغرل

ةرامعيمرجلالاقفءامديلعمرحأالويدنعمهنمريخبتسل«لاجر

:يلعهللاقفءةرمجلاثعشألافنأىلععضوامنأكلهللاوف:ةعيبرنب
۳۳



:ةيواعمنيبوهنيبباتكلابتكف«سانلاىلعقرفتالرتشاايالهمالهم
بلاطيبأنبيلعهيلعىضاقتاماذهميحرلانمحرلاهللامسب

یضاق؛مكحلانمهباوضارتامیفامهعابتاونايفسيبانباةيواعمو

ىلعةيواعمىضاقو«بئاغوأدهاشنمهعمناكنموقارعلالهأيلع

لاومألاىلعنونمآسانلاو«بئاغودهاشنمهعمناكنمو«ماشلالهأ

‹ىلخمليبسلاوعوضومحالسلاو«لجألااذهيضقنينأىلإسفنألاو
نيبالدعالتمنالزنينامكحلاو«ءاوسنيقيرفلانمبئاغلاودهاشلاو

نمسانلانيبةيضقلالجأو.ابحأنمالإهيفامهرضحيالقارعلاوماشلا

ةليلةرشعثالثلءاعبرألامويبتك.مسوملاءاضقناىلإناضمررهش

هيلعهللاىلصيبنلاةافونمنيرشعوعستةنسنملوألاعيبرنمتلخ
.ملسو

دعبفرصناةيواعمنأهغلبهنأيرازفلاديزينبهللادبعينثدحو

لهأويلعفرصناو«ماشلاىلإماشلالهأونامكحلامكحثيحكلذ

محازاولحترااذإاوناكو«ركسعلايفشافميكحتلاو«قارعلاىلإقارعلا

ةموكحلاركنأنملاقاوعمتجااذإفىاملاىلعاوعفادتوءاضعبمهضعب

متككشوهللارمأيفمتمكحوهلامتيصعهلاءادعأاياهيضرنمل

موقلاىهتناىتحكلذكاولازيملفهللاباتكمتفلاخوهللانيديف

ىلعًايلعاوفلاخو«نيفصبةموكحلااوهركنيذلاراسمثءةفوكلاىلإ
مهناوخانمناکنمىلإمهسفنأيفهللااومكحو«نيمكحلاهميكحت

:مهلاولاقفهاوسامعلخوهللاميكحتىلإمهوعدومهورظانفيلععم
راکنِإمتعمسدقو«يلعيأرىلإهيفمتلكوالمعمتلمعمكنأنوملعتأ
مهيهانوكلذلهللارمأىلعاوضمنيذلاهباحصأوةنييعنبمشاهورامع

باتريىتحهللاومهنبرضنل:هلوقورجناامماطخلااورجرامعلوقونع
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اوفرعف«نيمكحلامكحلبقةنجلاىلإحئارنمله:هلوقو.نولطبملا
هرفغتسنوهللاىلإاهنمبوتنةلزانللزدقانإ:اولاقف«مهوفرعامكلذنم
رکنانممرفنىلعيلعلزنفمهعماوجرخو«ارورحاولزنومهيلإاوعجرف

لاقيلجرهملكوكلذضقنينأهولأسو«هوبتاعوهيلعاولخدفةموكحلا

نآرقلاليوأتلظفحأناكطقالجرتيأرامفبلغتنمهنإلاقيباتعهل

مهوارورحاولزنىتحاوجرخوءةيضقلاضقنيفمهعيطينأىبأف«هنم
ثيشلاتقلاريمأ:مهيدانمادانفءافلأنورشعوةعبرأليقوءافلأرشعانثا

يهنلاوفورعملابرمألاوهللةعيبلا«ىروشحتفلادعبنمرمألاوةعافرنب

ةيراسويعجشألالفوننبةورفوناهبنلانبمثيهلاوبأمهيفوركنملانع

يدزألاسيقنبديزيويدعسلاريهزنبسوقرحويدعسلاماجلنب

مكحلانبكيرشويرماعلاةلبجنبرشبويدعسلاكلامنبرفعجو

نبثعشألاوةمالعنبدروسلاونايحهوخأولالبوبأسادرمويدزألا

بهونبهللادبعوءابهصلاوبأوهويرهفلادلاخنبةرسيمويدبعلارشب

يئاطلاءاشرحلانبدابعويئاطلانصحنبديزونانسنبةزمحويبسارلا

مصاعنبديزيويراصنألاثراحلانبريمعويدسألاعادونبثريوحلاو

يملسلاثراحلانبةرجشوءةرجشلاتحتاوعيابنممهعمةوخإةعبرأو

ةرجشلاتحت«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرعيابةرجشنبهللادبعو

دبعويدسألاةرمضنببيسملاوهلتخأينبةثالثوهلةوخإةعبرأو

ةبحصهلىلوملفوننبرمعوباونايعازخلانايفسهوخأوفيفعنبهللا
لوسربحاص«هلمرتوهلمرتىلومعفانو«ملسوهيلعهللاىلصيبنلاعم

يراصنألاورمعنبمرهوةلظنحينبنمرفنيفملسوهيلعهللاىلصهلل

يراصنألارمعمنبةينيعوسيقينبنمديبلنبةمادقوبأوفقاوينبنم

لیبحرشنبدایزوعمدلانمضیفتمهنيعأواولزننيذلانملئاوينبنم
٥۳-



كلامويردبيملسلاافوأنب؛ةرجشويفوكلارشبنببهشأألاويلجعلا

.ينانكلانمحرلادبعنبميكحوةعرزوناهبتلانب

لهأامأ«ناهريسرفكرفكلاىلإماشلالهأومتنأمتقبتسا:نوملسملا

ىلعايلعمتعيابفمتنأامأوءاوهركواوبحأامىلعةيواعماوعيابفماشلا

ابحرم:هلاولاقفسابعلانبهللادبعمهاتأاملف«سابعلانبهلادبع

رشعمايمتمقنام:مهللاقفءاناتأكريغنأانرسام«سابعلانبايكب

الأسابعنباايهللاكدشانن:هلاولاق..نينمؤملاريمأنعنيملسملا

ىلعنامثعمدانكفسلههللاكدشانتف:هلاولاق«ىدهناكلبمهللا

:اولاقفمعنمهللا:لاق؟هللاباتكنمهعانتماوثدحأيتلاهئادحأ

ةحلطمدانكفسامنإانأملعتتسلأهللاكدشانناننا:هلاولاقفربكأهلا

مهللا:لاق؟هيبنةّنسوهللاباتكبامهيغببامهباحصأولمجلامويريبزلاو

ةيواعمانقرافامنإنإملعتتسلأهللاكدشانن:هلاولاقف‹موقلارّبكفمعن

ىلعمهءامدانكفسوامهالتقانللحتساوامهعايشأوصاعلانبورمعو

اولاقف«معنمهللا:سابعنبالاق؟هيبنةّنسوهللاباتكمهتيدعتومهيغب

.ةيضقلا

ما:اولاقف؟دمحمةمأرمأبفيكفمرحمهلتقيريطيفواقاشتامهنإ

امأو«لاجرلاهيفاومکحينأسانللسيلفهللانملصفهيفءاجرمألك



نأولسابعنباايتيارا؛مهيلِإوهفسانلاىلإهللاهلعجمكحلك
مكحميقينأنيملسملامامإبلطففذقًافذاقوأانزاينازوقرساقراس

ًامکحواًّنمًامكح«نيمكحثعبن:اولاقف«كلذنماوعنتمافمهيفهللا

اومکحينأسانللله..هبانیضرهبامکحامفامهيأرنامكحيمكنم

يفهللامكحامفسابعنبااياولاقفءالمهللا:لاقءأدحأرمألااذهيف

رمأىلإئيفتىتحىغبتيتلا:لاقهللاسيلأ؟ةيغابلاةعفلا

امهعايشأوورمعوةيواعمنأملعتالفأ:هلاولاقفمعنمهللا:لاق4هللا

نیبدقنمىلإنیمکحثعبينأديريكبحاصنأىرتالفأ؟ةيغابةف

«مرحمهلتقيريطيفمكحلاسيلأسابعنبااي:هلاولاقف؟هيفمكحلاهللا

مهنيدونيملسملاءامدوبرحلايفمكحلاكاهجوزوةأرملايفمكحلاو

امكسانلاىلإمكحلاهيفهللالعجبرحلايفمكحلانمءيشسيلهنأل

هلتقيريطيفوأاقاشتاذإاهجوزوةأرملانيباميفمهيلإمكحلالعج
يفلاقهلانأل؛هقلخلهنُيبوهباتكيفهمكحغرفدقهللانأكلذومرحم

:لاقو4هللهلكنيدلانوكيوةنتفنوكتالىتحمهولتاقول:هباتك

سابعنباايهللاكدشاننف¶هللارمأىلإعئفتىتحىغبتيتلااولتاقفلل

هذهنعانربخأف:اولاقءالمهللا:لاقللارمأىلإءافةيواعمنأملعتله

ريغوأنيلدعاهيفنامكحلانوكيفيك«كنيبواننيبتعزنيتلاةيالا

سمألابوهوالدعورمعناکفيك:اولاقف.نيلدعلب:لاقف«‹نيلدع

نحنولودعباذاانسلفًالدعناكنإف«انءامدكفسيوانلتاقيانبرحلهأ

ةيواعميفهمكحهللاىضمأدقوهللارمأيفهومتمكحدقفهبرحلهأ

مهولتاق»:لاقوهللارمأىلإاوعجريواوئيفيیتحاولتاقینابهبزحو

صاعلانبورمعمتمكحدقو4هللهلكنيدلانوكیوةنتفنوكتالىتح

وهكعناشنإملزنهيفو«؛ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرئناشوهو
۱۳۷



نمتيبنيعبسبملسوهيلعهللاىلصهللالوسزاجهدقورتبالا

تيبلكبهنعلأف«رعشلانسحأالينإمهللا:ملسوهيلعهللاىلصلاقف

كلذلبقمهانوعددقانِإملعتتنأومهرمأنمةهبشيفنحنامفقنعل

تباثٹنبةميزخورساينبرامع«انؤاحلصوانرايخانعموهللاباتکىلإ

اوبأفءاقرونبدیزوةينيعنبمشاهونايعازخلاليدبانباونيتداهشلاوذ
نابسابعنباايانرُمأتفأءاوضمىتحهيلعنوملسملالتاقوهللاباتك

دهشنوةيواعمنيديفلخدننأوصاعلانبورمعوىسومابأمكحن
مهمكحلملسنو؛كلذبىضرتأ؟لالضهنأدهشنانكذإدعبىدههنأ

مهنأورانلايفمهنأو؟لطابىلعاولتقهباحصأوارامعانالتقنأدهشنو

دعبقحلاىلعاولتقمهالتقنأدهشنو؟قحلاىلعاولتقدقوةلالضلهأ

مهنيبومكنيبمتبتكويغبلاوروجلاولطابلاىلعاولتقمهنأانفرعانكذإ

عطقدقو«مكنيباميفحالسلاوبرحلاعضووةدعاوملاهيفمتلعجاباتك

رقأنملإةءاربتلزندق«مهيرحلهأنيبونيملسملانيبةدعاوملاهل

ىلإاوئيفينأبرحلالهأيفرمألاوحالسلاوبرحلاعضيملوةيزجلاب

.هللارمأ

امسابعنبااي:لاقمهضعبنأيرازفلاديزينبهللادبعينثدحو

سابعنباي:اولاق.لدعيوذةموكح:لاق؟ةدارجلتقمرحميفمكحلا

نبورمعلدعفأ:لاق.ملسملالب:لاق؟ةدارجلامأةمرحمظعأملسملاف

.نيملسملاءامديفمكحينأهومتيلودقوصاعلا

الأوكلذبهتربخافكبحاصىلإتعجراملسابعنباايهللاكدشانتف

هيلإلجعننأهركنانإوةجحلاهتمزلدقوةيواعمبرحكابرحانلنکی

- ۱۳۸_



عنصيملوموقلاةجحفرعدق('موصخموهوسابعنبافرصناف
ايموقلاكمصخدق:لاق؟تعنصاملاقيلعىلإعجراملف«

اومیقيملفاعيشتعنصام:هللاقو«ةردلابسابعنبارهظىلعيلع

نإ:لاقف‹لوقلااورثكأوهيلإاولبقأهوأراملف‹«مهيلإجرخىتحكلذدعب

اوجرخأةئاملللاقمث«مهوجرخأفةئاممكنميلاوجرخأ«يلنولوقت
ينغلبوكنيدنعتعجردقل:هلاولاقف«مهوجرخأفمكنميلا

ااالاوف

انءامدانكفسوكانبجأفءهيلإانتوعديذلاكنيدنعكعوجركيلع

يرعشألاىسومابأتمكحوهيفتككشمثءانماحرأانعطقوهيلع

‹هباحصأووههتنمأواباتکةيواعمنيبوكنيبتبتكوصاعلانبورمعو

مهيونذنعةبوتا

نيملسملاةلزنمبكلنمعزتتنأو؟نيملسملایلووكيلوةوادعكل

اولتَقىتحنونمؤملاهبكاّمسامساتعلخو؟مهاداعوأمهبراحنميف

باوصبسابعنبااوعنقأدق«ةمكحُملا»ناورهنلالهأنأتبثتةياورلاهذه(١
بلاطيبنبيلعىلإداعفرمألامهلملسنأالإسابعنبانمنكيملو‹مهفقوم

لووينبالمیکسرينهحلنسيرلوشلنافلار

- ۱۳۹



ءايلوأكنيديفتمكحوكسفنىلعهبتررقوكلذبتيضروهيلع

مويكيلعوانيلعًابجاوًاقحكلذرتملوهمدبكنوبلطيمهونامثع
نأتيبافمويلاةيواعمانيلاهبلطامكريبزلاوةحلطانيلاهبلطدقولمجلا

امهتباجإكليغبنيالهنأتيأرف«هيلإكنوعديمهوكلذىلإمهبيجت

ةيواعملنيأنمف«كيلعًاقحامهتباجإرتملو«نآرقلامكحبارقيىتح

نولوقيو؟ةيواعمهبلطيامكنامثعمدنوبلطيمهومهنودقحكيلع
اذهو«كيلعابجاوًاقحمهلاتقنأتيأروهللاباتككنيبواننيبكل

اولتاقفلع:ىلاعتهللالاقدقوهللارمأيفدعتوهللالزنأامريغبمكحكنم

نوكتالىتحمهولتاقول:لاقو‹هللارمأىلإئيفتىتحيغبتيتلا
كعملخدننأانعسيملكلذتلعفاملف4هللهلكنيدلانوكيوةنتف

كنمةءاربلاوكتقرافمانيلعتبجووهيلعكعماجننأالوكلذيف
هيلإبوتتوهللارفغتستوتنأونحنهيلعانكيذلارمألاىلإعجرتىتح
.هذهكتئيطخنم

‰لوقيىلاعتلاوهللاباتكىلإينؤعدموقلانإ:يلعمهللاق

مكحيلهللاباتكىلإنوعديباتكلانمًابيصناوتوأنيذلاىلإرتملا

هذهبمهيلعجتحاامنإو نوضرعممهومهنمقيرفىلوتيمثمهنيب
بيطخلاق؛نيفصموياهبمهيلعجتحاسيقنبثعشألانألةيآلا

امعاولوتباتكلالهارفكيفةيآلاهذهتلزنأامنإيلعاي:نيملسملا

تنكنإف«كلذبهللامهريعفهيلإنوعديذإهنعاوضرعأوهللاباتكيف

باتکنعاولوتنيحباتكلالهأةلزنمكعمنموكسفنتلزنأيلعاي

لاباتكىلإاوعدنيحنينمؤملاةلزنمبهعمنموةيواعمتلزنأوهللا

ةيواعملتبجوأوءةلالضلاكباحصأىلعوكسفنىلعتبجوأدقف
.ىدهلاهباحصأو
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رمأیلونمماوناکموقىلعلبقأمهتمصاخميلعكلذعمساملف
اومدقامدعبنيملسملانممهناوخإبهللامهذقنتسافنيفصبةيواعم

هللاباتكىلإانوعدموقلانأنوملعتمتسلأ:يلعمهللاقفءةفوكلا

نأمكلتلقففلاباتكىلإانوعداموقلتاقنالمتلقفينومتيتاف

ثعباينوعدمكلتلقف«مكلاحريفمتدعقفءةعيدخموقلانماذه

یسوميبابينومتيتافءالمتلقفاهلحالاةدقعيلعدقعتالينمالجر

سمألابهبمكدهعواندهعولجرلااذهنوقثتفيكمكلتلقويرعشألا
‹مئاقلانمريخاهيفدعاقلايتلاءامكبلاءامصلاةنتفلااورذحالوقيوهو

مكيسقاورسكاف«يعاسلانمريخيشاملاو«يشاملانمريخمئاقلاو

.نيملسملارشعمايمكراتوأاوعطقاو

ربکومهعمجأباوربكهسفننممهاطعأاموهنمكلذاوعمساملف

دجسملاىلإىهتناىتحةفوكلا.ىلإريبكتلالصتاومهريبكتبسانلا

يلعامأ:اولاقف«مهرمايفموقلارظنمث«مهريبكتبهلهأربكف‹؛مظعألا

هولوتالجراورظناف«هثدحنميذللانقانعأنمهتعيبتجرخدقف

رشعمایهللامكدشانأ:مهللاقمهلوقنمكلذيلععمساملف«مكرمأ

.دحأىلإينوملستنأنيملسملا

دبعنبمالسلادبعنعيرازفلاديزينبهللادبعثدحو

نأقاثيمودهعنمنييبنلاىلعهللاذخأامدشأىلعيلعمهللاق:لاق

نمادحألدنجلاةمودىلإثعبأالو«يرعشألاتيلوامضقنأ

مالسلادبعلاقهللادهعكلذبىلعمكلةيواعملتاقأناواهيلاريسأالو
:اولاقف«تنكسوتنأمطاريطلاهاطعأولامقاثيملاودهعلانممهاطعأاف

كتنإو«دارملاوهفتيفووًاقداصكتنفكنمهذهلبقننأيلابنام

ِءارورحنماوفرصنامٹ؛ةجحدعبةجحتناكتردغوتضقنوًالطبم
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نفانودعىلإريسنوعاركلانمسنيلعمهللاقفيلععمةفوكلاىلإ
ًابيطخيلعماقمث«هعطاشىلعاناترسوأ«تارفلائطاشىلعمتعش

ىلإانئرباًنِإوءالالضءاندجوفنيمكحلارمأيفانرظننإسانلااهيأ:لاقف

تسلفةلزتللزهتبطخرخآيفلاقمثءامهرمابيضرنموامهنمهلا

ملوتيتشلارمألاعمجأورمتشاواهدعبسيكأفوسفرذتعأ

امويلعلعفامسيقنبثعشألاغلباملف؛ةبطخلكرخآيفاهلوقيلزي
ةمأةفوكلابام«تعنصام:لاقفهيلعلخدهتبوتنمهبسانلاثدحت

نكشويلهللاوامأ؛موقلاىلإتبتكنأبثدحتيهوالإةرجاهرهظىلع
امولباقنمهولتقوماعيفهوباتتسامهنافنافعنبااولتقامككولتقينأ

..ةموكحلانمركدت

ًابسحهنممركأتنألهللوفةيواعمنيبوكتيبسانلالدعينأفاختأ

.ًاناميإقبسأوةرجهمدقأوًافرشمظعأو

نيفصبامهنيبناكيذلارمألانعهعوجرويلعربخةيواعمغلباملف

اي:لوقيومهينميومهدعيقارعلالهأهوجوىلإوثعشألاىلإبتك
ملهنأمتملعدقفبلغيشرقريمأيأمكرضيالهنأ«قارعلالهارشعم

نافعنبنامثعنممكيلعمركابوهسيلف«هسفننمقحلامكطعي
لجرةضهنيلعىلإاوضهنقارعلالهأفارشاىلإهباتكلصواملف
كنعانربخافةدحاوةادغيفانعمجابرفكننأديرتتنأهلاولاقفدحاو

كنمانئربًارفاكتنكنإف؟تنکامنیمکحلاةموكحتيضرنيح

يلعؤكلتةيواعمغلباملليقورفكلابانسفنأىلعدهشنملورفكلاب

ىتافيرازفلادوعسمنبهللادبعقارعلاىلإثعبميكحتلانعهعوجرو
مكسماملفنيفصبانومتيقلنأمتيسنأقارعلالهأاي:لاقف‹قارعلا

املف«ءافولابمكقيثاومومكدهعانومتيطعأةموكحلامتيتأفيسلارح
_٤١٤-



ئيغلامتلكأوتخبلانابلأمتبرشوءاسنلامتسمالومتعجطضامتعجر
دقانقانعأيفلنيفصموياهبمكانيقليتلافويسلانإهللاواما«متنبجف

انابجناكوثعشألاايلعىتأ:لاقةملسنبقيقشلئاويبأنعو

ىلإكنعقلغيالًابابكيلعتحتفوكبربترفكوكدهعتضقن:لاقف
ةمذرشميكحتلاهركناو؛كعممههوجوسانلارثكأنإو«ةمايقلاموي

كانيفككيلعاوبأنإف«كريمأتيفكشالهنإف؛كدهعبموقللفوافةليلق
:لاقو«سانلابطخوربنملادعصهلوقنميلعكلذعمساملف«مهنأش

ركنأنمفًاباوصوىدههاندجوفنيمكحلارمأيفانرظناًنِإسانلااهيأاي

لجربنیتوأال:لاقو؛كلذبهيدانمىدانوهتحفصانلدبيلفكلذانيلع

.هانبقاعالإكلذيفانيلعنعطيوأةموكحلارمأانيلعركني

تحتنمودجسملايحاوننماوبثاوتقارعلالهأكلذعمساملف
نِإ«ربكأهللا:يلعلاقف«نوداصلاهركولوهللالإمكحال:اولاقوربنملا

‹يراجنلامصاعنبديزماقف‹مهانلتاقاوجرخناو«مهانمصعاوتکس

نأكبذوعنانِإمهللا«هنعىنغتسمالوانبرعدومريغهللدمحلا:لاقف

ءاطعاعملئسامىطعيليلذلانإفءةيندلاىطعنفكنيديفلخدن

يلعايهللاطخسىلإهلهابعجارلذوهللارمأيفناهدا‹نيدلايفةيندلا

امعاهبمكبرضانأوجرأليناهللاوامأءانفرعتتوملابوانفوختلاتقلابأ

ةوخإةعبرأودجسملانمجرخمثءايلصاهبىلوأانيملعتلمثليلق
نيملسملاعماوبيصاف«نوداصلاهركولوهللالامكحاللوقيوهوهل

.ةليخنلابمهدحأبيصأوناورهنلاب

نأهللمجبرمافورمعوىسوميبأىلإريسملاىلعيلععمجأمث

نميلعريطتفتامفلامذإهيلعدشيلمجلاامنيبفةعاسلادشي
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يناهنبحيرشمهيلعءةئامعبراىسوميبأىلإثعبوماقأمث«هببس

نفءةئامعبرأيفامهنمدحاولكيفاوينأامهطرشيفناكفيثراحلا

يبأىلإههيجوتنيملسملاغلباملف«هناكمالجرثعبامهدحأماق

الأانتيطعأيذلادهعلانيأيلعاي:اولاقفمهنمرفنهيلإىشمىسوم

:مهللاقف؟ةيضقبمهليفتالويرعشألاىسوميبأىلإًادحأثعبت

.انومتکلهافانومتککش

تناامأوهللكلاتقببلطنفنحنامأيلعاي:روعألالالههللاقو

يدعسلاريهزنبصوقرحهيلعلخدهنأينغلبو؟انلاتقببلطتنمف

نمبتيلعاي:هللاقف«ديزينبهللادبعينثدحاميفيئاطلاةعرزو

انبتکدق:يلعهللاقف؛كودعوانودعىلإانبجرخاوكتيضقوكتئيطخ

هللالاقدقوانقيثاومواندوهعاوذخأواطرشهيفانطرشواباتكمهنيبواننيب

اهديكوتدعبناميألااوضقنتالومتدهاعاذإهللادهعباوفأولفلجوزع

نأكليغبنيابنذكلذنإسوقرحلاقًاليفكمكيلعهللامتلعجدقو

‹لقعلانمفعضويأرلانمزجعهنكلو«بنذوهام:لاقف«هنمبوتت
هللاباتكيفلاجرلاميكحتعدتملنئليلعاي:يئاطلاةعرزهللاقف

كنأككلًاسؤب:يلعهللاقف«هناوضروهللاهجوكلذببلطأكنلتاقأل

نماجرخفكلذناكدقنأتددو:لاقفكيلعيفسي«ليتق

.نامكحيامهوهدنع
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ىبسارلابهونبهللادبعةعبابم
ناورهنلاةكرعمو

یسوميباىلإثعباملايلعنأيرازغلاديزينبهللادبعينثدحو
ناكفءاوعمتجافضعبىلإمهضعبنوملسملاعجارتةموكحلاذافنال

هللادمحف:لاق‹يبسارلابهونبهللادبعلزنميفذئمويمهعامتجا

يغبنيالهللاوف..دعبامأ:لاقمث«هلهأوهامبهيلعىنثأوبهونبا

هذهنوكتنأنآرقلامكحىلإنوبصتنيونمحرلاهللابنونمؤيموقل

يهنلاوفورعملابرمألانممهدنعرثااهلراشإلاواهيلإنوكرلايفايندلا

يفرضيوأيذوينأهسفننطونمهنإف«قحلابلوقلاوركنملانع
ةيرقلانمانناوخإانباوجرخافءةمايقلامويهللاىلعهباوثنإفءايندلا

عدبلااذهلنيركنم«نئادملاىلإوداوسلاهذهبنجىلإاهلهأملاظلا

ءادغهللادنعكلذبغاودجتةرئاجلاماكحألاوةلزملاءاوهألاوةلضملا

.مكلويلهرفغتساوهللابةوقلاو

هيلعهللاىلصهللالوسربحاصيدعسلاريهزنبصوقرحماقف
مث.ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلعىلصوهيلعىنثأوهللادمحف«ملسو

اهتنيزمكوعدتالف«كيشواهلقارفلاناو«ليلقايندلاهذهعاتمنألاق

نيذلاعمهللانإف؛ملظلاراكناوقحلابلطنعمكهلتالواهبماقملاىلإ

.نونسحممهنيذلاواوقتا
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انبجأدقو«متلقامقحلاو«متيأراميأرلا:لاقفنانسنبةزمحماقف

دنسمنممكلدبالهنإفمكنمالجرمكرمأاولوفهيلإمتوعديذلاىلإ
.اهيلانوعجرتواهبنوعمجتةيارنمودامعو

ىلعهرمأباطخلانبرمعناكدقويئاطلانصحنبديزىلإاوثعبو
مهلضافانمناکوةفوكلابناطلسلانودهميقينأهموقيفدحلكةماقا

ابأفصوقرحىلعاهوضرعكلذلبقوابأفهيلعاهوضرعف«مهرايخو

مث«ىبأفةرمضنببيسملاىلعاهوضرعو«ىبأفةيناثهيلعاهوضرعو

‹ىبافيسبعلاافوأنبحيرشىلعاهوضرعف«ىبأفيدسالاىلعاهوضرع
اهوتاه:لاقفءاهوفذاقتواولخابتامدعببهونبهللادبعىلعاهوضرعف

دبعاوعيابف«توملانماقرفاهعدأالوايندلايفةبغراهتذخأامهلاوف

.تانفثلااذبهونبهللا

:لاقهنعهللايضرديزنبرباجنعيرازفلاديزينبهلادبعينثدحو

تاومسلاقلخيذلاهللدمحلا:لاقفيبسارلابهونبهللادبعبطخ

لاقمث‹نولدعيمهبرباورفكنيذلامث«رونلاوتاملظلالعجوضرألاو
دبعهللانيديفاومكحدقهباحصأوايلعنإمثمالكبمالكلااذهدعب

لبقةنجلاىلإحئارنملهرامعلوقدعبصاعلانبورمعوسيقنبهللا

نمنسحأنمواقرونبليدبنبهلادبعلوقدعبو«نيمكحلاميكحت
نماوقرتفاف«نيبساحلاعرسأوهومكحلاهلالأنونقويموقلامكحهللا

نمموهويملسلاافوأنبحيرشسلجميفاوعمتجامث«سلجملاكلذ
امأ:لاقمث«بهونبهللادبعهيلعىنثأوهللادمحف«ةرجشلاتحتعياب

روجلاوةلالضلامكحمهمكحءاضمإلاوجرخدقموقلاءالؤهنإفدعب
ءاذهانناكمنمعامتجالااهيفدعاوتنةدلبىلإهللامكحرانباوصخشاف

متلقذإضرألالهأنيبنمقحلالهأمكنأومكبرةمعنبمتحبصأمكناف
٦٤-



.ليوطمالكدعبتكسمث«لدعللمتربصوقحلاب

يبنلاىلعىلصمث«هيلعىنثأوهللادمحفافوأنبحيرشملكتمث
ثعبتفاهبميقنفنئادملاىلإانباوجرخأ:لاقمث«ملسوهيلعهللاىلص

نإمكنا:نصحنبديزلاقفءانيلعنومدقيفةرصبلالهأنمانناوخإىلإ

یتحاوریسونییفختسمانادحواوجرخأنكلو«متعبتةعامجمتجرخ
اوعمتجافيأرلااذه:اولاقفناورهنلارسجاولزنتونئادملانعاوعفترت

:اوبتکفكلذىلع

ميحرلانمحرلاهللامسب

ریهزنبصوقرحوافوأنبحیرشونصحنبدزوبهونبهللادبعنم

نيملسملاونينمؤملانماذهانباتكهغلبنمىلإنيملسملانممهلبقنمو
هدابعٌبحأيذلاوهالإهلإاليذلاهللامكيلادمحناًنِإَفمكيلعمالس

لهأنأونآرقلامكحدنعمهربصأوهباتكبمهملعأوهاوقتبمهرمأهيلإ

مکحاوضروهباتکيفلجوزعهللامكحدعبلاجرلااومكحدقانتوعد
كلذبديرن‹مهانيلبومهانذبانومهانفلاخفهللادابعىلعنيطساقلا

‹كلذبمكمالعإديرنناورهنلارسجانيتأدقو«ىضريلهللاىلإةليسولا

نعيهنلاوفورعملابرمألاولضفلاورجألانممكظحكلذنماوذخأتل
ةنامأويأريوذملسمنماعمباتكلااذهمكيلاانثعبدقو«ركنملا

ةمحرومكيلعمالسلاومكيأربانيلااوبتكاوهملعمتببحأامعهولأساف

:هلاولاقو«باتكلاهيلإاوعفدويسبعلاديعسنبهللادبعاوثعبف..هلا

؛سبعينبرودنممهيلِإجرخأفةرصبلابانناوخإىلعمدقتىتحضما
نمحرلاهللامسب:اوبتكفباتكلامهيلإعفدفةرصبلاىتأىتحجرخف

يأرلامكلاعينهفهيفامانمهفومكباتكانغلبدقفدعبامأ..ميحرلا

مكحلاولمعلاصالخإوروجلاوموقلاراكنإنمهيلعهللامكعمجيذلا
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دقوبيخيالهللالماعنإف«ىدهلاوقحلاىلعمكلمشعمجيهللافهل
لعجومكرمأهللادشرافًالجاعمكيلإريسملاىلعمكناوخإيأرعمتجا

.هللةمحرومكيلعمالسلاومكدرمومكرورمهتنجوهتمحرىلإ

بيصأىتحمهعبتفرهنلاىلإهباحصألججرخدقوباتكلابمدقف

جورخلااودارأنيحمهنأيرازفلاديزينبهللادبعينثدحو.كلانهمهعم

دمحًأديزنإمثيئاطلانصحنبديزلزنميفاوعمتجاناورهنلاىلإ
رمألاىلعانقيئاومواندوهعذخأهللانإفدعبامأ:لاقمثهيلعىنثأوهللا

دوادایل:لاقوهللاليبسيفداهجلاوركنملانعيهنلاوفورعملاب

ىوهلاعبتتالوقحلابسانلانيبمكحافضرألايفةفيلخكانلعجانإ

دیدشباذعمهلهللاليبسنعنولضينيذلانإهللليبسنعكلضيف

كعلوأفهللالزنأامبمكحيملنمول:لاقو‹باسحلاموياوسنامب
نأ‹'اانتلبقوانتوعدلهأىلعدهشاو¶نوقسافلالو4نوملاظلامه
نأو‹لامعألاولوقلايففاوراجوباتكلامكحاولدبوىوهلااوعبتادق

عشختوهوجولاهلىنعتيذلابمسقأو‹نينمؤملاىلعقحمهداهج
ادرفمهتلتاقلادعاسمادحأنيطساقلالاتقىلعدجأملولراصبألاهل

‹يديبويناسلبركنملاتركنأدقينأملعيفهللاىقلأىتحاديحو

هلاىصعنماوراقتالهاتوخإاي:لاقويملسلاةرجشنبهللادبعىكبف
نمحرلاعاطيىتحفويسلابمههابجومههوجراوبرضا«يصاعملاىلع
نيعيطملاباوثهللامكاتأمتدرأامكهلعاطيوأاوعبتنف«ميحرلا
مثتنجوهللاناوضرنممظعاءيشيافمتلتقناو٠هرمأبنيلماعلاهل

ناورهنلالهأنأديهشوهوعمسلاىقلأنمنمدنعحضاونيبليلدصنلاكلذتإ(١
«مهتوعدومهتلبقلهانممهفلاخماوربتعالبكرشلابمهفلاخملعاومكحيمل
لهأ»ةمكحُملاهيوشتىلإاودمعتالاقملاوقرفلاباتكونوخرؤملاامنا
.ةيمأينبلمهتمةالاممومهتعسانلافرصيفةبغر«ناورهتأ
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:اولاقفسيمخلاةليليهوريهزنبصوقرحلزنميفىرخأةليلاوعمتجاا

اوصوأومكبراهيفاودبعتفةعمجلاةليلاوميقأ:صوقرحلاقف.ةعمجلا

.كلذىلعمهيأرعمتجافتبسلاةليلاوجرخأومكاياصوباهيف

هغلباملينرقلاسيوأنأانغلبهنأيرازفلاديزينبهللادبعينثدحو

ىلعمدقیتحهدنعنمجرخفءيأرلافيعضيناميكنإ:يلعهل

؛هفیسیضتنافهوسبحیلهمعونبءاجفء‹جورخللهسرفباعدفهلزنمىلإ

:هلاولاقفءاذهيفيسبهنبرضألضراعمكنمىنضراعنعلهللاو:لاقو

.موقلابقحلف«رظنأتنافتيبأاذإفكءاقبانببحاوكيلعانقفشاامنإهلو

ةمتعلادعبهرادنمجرخنصحنبديزنأديزينبهللادبعينثدحو

«بقرتيافئاخاهنمجرخفهذهولتيوهسرفدئاقوهوةلغبىلعًابكار

ىسع:لاقنيدمءاقلتهجوتاملو.نيملاظلاموقلانمينجنبر:لاق
هاتأفدلاخنبةديبعنبةرتنعجرخمث‹ليبسلاءاوسينيدهينُيبر

مکحال«ينممتناالومكنمانأال:لاقفللاقتایخنبای:لاقفهمع

اذإلاقف«كدرأوأعجرإيخأنبااي:لاقف«هموقبهيلعناعتسافهللالإ

مكنملتقأوأينلتقتىتحمكيديابيديعضأالكلتقأوأينلتقتهللاو

امهّللاوفيخأينبايهنعاوعجرا:همعمهللاقفءهلتقىلعتردقنم

.موقلابقحلونعاوفرصنافهءاقباندرأامنإوهلتقننأبحت

شيرقنمطهرىلإاولسرأوهسفنبةيواعمرضحونامكحلاىقتلامث

نبمهجلانباوريبزلانبهللادبعوباطخلانبرمعنبهللادبعمهيف

يرهزلاثوغينبهللادبعوىفقثلاةبعشنبةريغملاوىودعلاةفيذح
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ناكدقويفقثلاةبعشويموزخملامشاهوثراحلانبنمحرلادبعو
ةنيدملاىلإفئاطلاىلإةكمىلإماشلانمءايحألايفلقتنيوىحتت

دبعىقتلااملف«مهعمدهشميكحتلاسانلارضحاملفًافيسدلقتيال

اذإوسولجلابورمعادباسلجاملكاناكصاعلانبورمعوسيقنبهلا
هفرشوةيواعمصاعلانبورمعركذاركاذتاذإاناكفهمدقةالصلاترضح

نوکيالاذهنإ:ىسوموبأهللاقفيفهمدقتوشيرقيف

‹مالسإلايفميدقتلاوقبسلابنوكيامنإوةيلهاجلايفمدقتلابسحب

بحاصورمعنباوهواهبقحأوهاولاقفرمعنبهلادبعسانلاركذو

ىتحهللمجىلعلبقافةيواعمكلذغلبفملسوهيلعهللاىلصهلالوسر
نومعزينيذلاءالؤهنم:لاقفسولجسانلاورمعنبهلادبعىلعفقو
تبغرامفرمعنبهللادبعلاق«هبملكتمالكيفينمةفالخلابقحأمهنأ

انأتملسأذإكنماهبقحأانألوقأنأتدرافمويلاكلذلبقايندلايف

مثاهركهومتلخدىتحمالسإلاىلعكوبأوتنأتيبأو«يسفنعوط
ءالؤهبرضفداهجلاورجألانمهيلعسانلاناكامركذفورمعملكت

الودماحبةيواعملتسلهللاويناامأىامدلاكفسومهيديأبةنتفلاىلإ

كلوقام..نامثعنعينربخأ:ىسوميبألورمعلاقف.دماحبيلعل

.یسوموبالاقامبتکابتاكلللاق.معن:لاق؟امولظملتقأ؟هيف
بتاکلللاق.معن:لاق؟هبلَتَقْيأهلتقنمیفلوقتام:لاقبتکف:لاق

تسلایسومابای:ورمعلاق«هؤایلوا:لاق؟هلتقینمفرمعلاق«بتكا
هباحصأوةيواعمناو«هتلتقاووأونامثعاولتقهباحصأوًايلعنأملعت

هيلولانلعجدققًامولظملتكنمولىلاعتهلللاقو؟همدلنوبلاطلامه
نأمث«یسوموبأرقأف‹اروصنمناكهنإلتقلايففرسيالفًاناطلس

ء؛ةيواعمورمععلخيوايلعىسوموبأعلخينأىلعامهيأرقفتانيلجرلا



صاعلانبورمعنأانغلبو«باطخلانبرمعنبهلادبعلرمألالعجيو
رمعنبهللادبعوهوهيمسنالوةبحصهلالجرعيابن:ىسوميبأللاق

هللادمحفىسوموبأماقف؟سانلاعمتجيملولئاقلاقهتيمسنإكنإف

ةمألاهذهرمأيلوننأانعمتجادقاًنِإ:لاقمثيلععلخوهيلعىنثأو

ماقمثهوباهللالوسرعیابو‹ملسوهيلعهللاىلصهللوسرعيابالجر

انأوايلععلخدقاذهنإ:لاقمثهيلعىنثأوهللادمحفصاعلانبورمع

هللاىلصهللالوسرعيابدقوةيواعمةمألاهذهرمأيلوننأىلعانقفتادق

كلثمامنإتبذك:ىسوموبأهللاقف«هوبأهللالوسرعيابوملسوهيلع

امنإ:ورمعلاقف«؛ثهليهكرتتنإوثهليهيلعلمحتنإبلكلالثم
انعالتمثهيلعلمحاميرديالوارافسالمحيرامحلالثمكلثم

ذخأامكلملاو«رمتأامرمألاحيرشللاقف«ىسوموبأجرخفافذاقتو

جرخمثءةكمىلإمرحأولحترامثادبأيلعيئاريالفانأامأ«فيسلاب

‹یسوميبأىلعفقوامدعبماشلاىلإةيواعمفرصناو«يلعنمابراه
یلصهللالوسرناو«فاويملًايلعناوتيفاودقيناتملعدق:لاقو

مليذللىضقامهدحأفلختونالجرهيلإمصتخااذإملسوهيلعهللا

ةاشلاوريعبلايفيضقيهللالوسرناكامنإ:ىسوموبأهللاقف«فلختي

یر:لاق؟يلیرتامف:لاق«ملسوهيلعهللاىلصدمحمةمأرمأاذهو

اممعنةيواعمهللاقفهللايقتتوسانلانمكيتاينمىلعنمأتنأكل

.هبينترمأ

يرعشألاىسوميبابركمامونامكحلاهبمكحامًايلعغلباملو

امهنمنيملسملاىلعسيل:لاقوءامهنمئربوامهعلخوربنملادعصف

ىلإراسمثءاطعلاسانلاىطعأومهودهاجومكودعىلإاورفناف؛مكح
ةيواعموماشلاىلإريستأ:ثعشألاهللاقفرابنألاىلإىهتناىتحةيواعم
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ليخيفنسحلامهيلإثعبفديرأ:مهيلإلاقف؟كءارورهتلالهأكرتتو
امىلعيفهللاكركذننسحايانتئجمل:هلاولاقفمهءاجاملف

هعلختنأانيبأو«هسفنعلخونينمؤملاريمأكابأانيمسنأىلعانلتاقت

نحنانتبثوكشوىبافانودعوهللاودعلاتقىلإيضمينأهانوعدو

:هللاقفيلعىلإىهتناىتحمهلتاقيملو«نسحلافرصنافكلذىلع

مدقمثكيلعمهودسفأسانلااوملكنإمهنافموقلازجانيلعايثعشألا

ةعصعصاي:هلاولاقف؛مهيلعبطخفمهاتأفيسبعلاناوفصنبةعصعص

انوعدنيذلانحنناكولهللاكدشاننفكيفيفاهبلقتةعضبتيطعأدق

انيلعركنأيذلاوهيلعناكوكلذىلإانكرونيمكحلاميكحتىلإ
یتایتحفرصنافاباوجرواحيملف؟يلععممأقحلاناكانعمأكلذ
:مهللاقفمهاتأاملف«ديعسنبسيقمهيلإثعبف«ربخلاهربخافيلع

؟نوديرتيذلااممكئامدوانئامديفنيملسملارشعمايهللامكدشانإ

اذه:سيقلاقفهللاباتكبلمعيوهللامكحيىتحةيواعملاتق:اولاق
:لاق؟نينمؤملاريمأنمو:اولاق.هللاباتكبمكيفلمعينينمؤملاريمأ

ىسومابأاهالووهقنعنماهعلخواهذبنوهسفنعلخسيلوأ:اولاق.يلع
هبلسيملأ؟هبهللاعنصفيكايلعىرتامف؟هيلعنعلخيامكهعلخف

مكحيملنيحهسفنلبضغامنإو«هبرلبضغيملهنأوهناطلسوهنيد
یسومابمکحدقسیل:اولاق؟كلذفيكف:سيقلاق.هريغلمكحوهل

نموللجوزعهللالاق«نآرقلامكحكرتوهاعلخفصاعلانبورمعو

مهنعفرصنافانعكلذهغلباف4نونقويموقلامكحهللانمنسحأ

ملةمكحْملانأىلعليلدهيفانئامديفهلاكركذننسحللةمكحملالوقنإ(١
امدنعرمألااولزتعاامنإو‹؛مهفلاخنممدكفساوقيريملولاتقلاودعتسي

هنعترفسأامكلذىلعاضيألدياممو؛ميكحتلاءاضمإىلعيلعرارصإاوأر

هلاتقلاوبهاتاوناکولف«مهفوفصيفةميظعةلتقمنميلعنيبومهنيبةهجاوملا
.ةكرعملاعقاوريغتامبرل
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لقوءابئاتمهتيتأدقينامهغلبأومهيلإعجرإ:يلعلاقفكلذهغلباف

اولاقف.نافعنبامتلتقامكينولتقتنأابئاتمكتيتأنأفاخأينامهل

؟هانلتقكرمأنعو«نامثعتلتقتنأوابئاتانتيتأنأكلتقنفيكو:هل
اوحرسأوكلذباوحرففابئاتمكتيتأينإ:لاقفاثلاثاسيقىلعمهيلإدرف

مهترغیأراملهعمنمعیمجبلبقأفيلعنمةديكمناكومهلويخ
اولاقف«؛كلذمهمظعافمهيلعاولمحانأهلويخِءارمأىلإراشأمهتلقو

مهيلعتفطعنافهمهسبيلعیمرف«تنأمهأدبتیتحنیلعافبانسل

اودانتفتانفثلايذبهونبهللادبعىلإاوعمتجاواودانتفلويخلا

ايلعاودانةنجلاىلإحئارنملهاودانتمثاهباومراف«نوفجلااورسكا

`تيطعأوكعلخفكرمأيرعشألالوتملأكبهللاعنصىرتفيك:اولاقو

دهعلاهباحصأوةيواعمتيطعاوتضقنفقاثيملاوانلدهعلاكسفننم

.كتعيبتضقنوكناطلستبلسفتكرتوعيوبفةيواعمىفوو«تيفوأف
دمحلا:لاقف«نيملسملابطخذعمويبهونبهللادبعنأينغلبو

اورفكنيذلامثرونلاوتاملظلالعجوضرألاوتاومسلاقلخيذلاهل

هللاالإهلإالنأدهشأونوكرشملابذكوهللاالإهلإالو«نولدعيمهبرب

مهانملظامملعيهللاونولتاقتسمكنإمث«هلوسروهدبعدمحمناو

:مالسلاهيلعهيبنللاقىلاعتهللانأنورتالوأنيملاظلامهاوناكنكلو

..4نيمكاحلاريخوهوهللامكحيىتحربصأوكيلِإىحويامعبتا
لجوزعهللالوقدعبلاجرلاهللانيديفاومكحدقمهنانوملعتمكنإو

.نونقويموقلامكحهللانمنسحأنمو

هللارمأىلإئيفتىتحىغبتيتلااولتاقللىلاعتهللالوقدعبو
ء4هللهلکنیدلانوکیوةنتفنوكتالىتحمهولتاقفلت:هلوقدعبو

نممهريغوديزيوليفطلاوديزينبهللادبعورساينبرامعلوقدعبو
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دحأءالؤهنمامومهنعهللايضرناسحابنيعباتلاوراصنألاونيرجاهملا

ىلإحئارنملهاودانمثنورظتنتاذامف«نيمكحلانملضفأوهوالإ
رشعماي:یدانهتبطخنمغرفاملبهونبهللادبعنأانغلبو؟ةنجلا

هللاحتفيةلمحاولمحاونوفجلااورسكاوفويسلااودرج«نيملسملا

نبدیزهللاقيناورهنلالهأنمالجرنأينغلبو«مكودعنيبومكنيب
:لوقيوهودهاجتنادمهتناكوقيضملايفذئمويلتاقيمادح

نسحلاابأىرأالومهبرضا

نكرايندلاىلإناكيذلاكاذ

نزحلانمًانزحاذهبىفك
دبعنأينغلبو«لجرةئامنموحنيلعباحصأنملتقهنأينغلبو

:لوقيناكيسارلابهونبهلل

ًايلعىرأالومهبرضا

ًايفرشمضيبلامهسبلأ
ایلعانزحاذهبیفک

دشفنادمهتينفأهللانإ:يلعلاقمادحنبامهنملتقاملف

ىلععئکتیلعجفاهعطقفهلجربرضفراهنلارخآنممهضعبهيلع
:لوقيوهوحمرلا

الوقعمهلوسيمحيلحفلا
لاقيهباحصأنملجرهعموفقاويلعونولتقيكلذكاولازامف

مويرادلاباحصألمتنكنإهللاولوقيوهويلععمسفةصيقعلاوذهل

باحصأونيفصموينيفصباحصأولمجلامويلمجلاباحصأورادلا

لتاقومهبقحلفاذانحنميفف:هبحاصلاقف«نآرقلايلتاذإنآرقلا

.هلامهمحررهتلالهأبيصأىتحكلذكاولازيملفلتَقىتحمهعم
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لجردشوسانلامهرثكفًارارمذئموياومزُهيلعباحصأنأينغلبو

یشمفهنعطیتححمرلابيئاطلانصحنبديزىلعيلعباحصأنم

‹رانلابۇبديزايلجرلاهللاقفمحلاي:لوقيوهوحمرلايفديزهيلإ

اعيرصرخوهدينمحمرلالسرافايلصاهبىلوأاتياملعتسديزهللاقف

:ذعمويبهونبهللادبعلاقوفلاهمحر

رتبالامكحبضرنملتاهيه
ربكألاهلإللالإمكحال

ربصافليلخايليبسلاوه

ريغتالفموقلاريغدق

رسيملارامعموقلارماقو

روهتيفنيدلاومهنيدب

:هنعهللايضربهونبهللادبعلاقو

انقلاالإنيدللهللاىبأ

تافهرملادادحلافويسلاالإ

اهناسرابدايجلاال
تانرقملااهلدعتًاطابر

ىقلامىقلايلعنإو
تاتهلادنعءرملايقلامك

یوهلايفامرتعفكاذىضم

تاتعلاعومجلامارتغااذهو

ينئدح:لاقسابعنبهللادبعنعسابعنبایلومةمركعنعو

رهنلاىلإهايإوانأتهجوترهنلالهأيلعلتقامل:لاقيلعىلومربنق

امتلقفًالیوطيکبييلعبكاذإكانهنحنامنيبف:لاقفلستفيل
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انهاهانعرصنميردتربنقايكحيو:لاقف؟نينمؤملاريمأايكيكبي

‹كبافهللاويأنينمؤملاريمأايتلق:لاقاهءارقوةمألاهذهرايخانعرص

ًالیوطيکبيبکناف«يظيغتیفشويفنأتعذجربنقايكحيو:لاقف
باحصأنأينغلبوءهلاحنمكلذفرعو«مهايإهلتقىلعةمادنلارهظأو

رميفمهونفديلىلتقلايفنوفوطياوناكرهنلالهألتقنمغرفنيحيلع
ىلعهلعجيفبارتلاذخأيف«نالفيخأاذه:لوقيفهيخابمهنملجرلا

رشعانٹاہرکسعنمجرخهنأانغلبو«يلعرکسعنمابراهجرخيوهسأر
يلعنعاوبرهومهوتفدفمهالتقسانلاعفرفنيبراهدحاوموييفًافلأ

.هنعاوقرفتو
لوقيوهوهتوصاعفارلبقأالجرنأيبضلاماطسبنبنامثعانثدحو

اوسيلمهنإكحيو:هللاقف.لجرلابيلع:يلعلاقفنيكرشملاانلتق

كحيو:لاق«نينمؤملاريمأاينوقفانمف:لاقءاورفكرشلانم«نيكرشمب
نمف:لاق‹اريثكهللانوركذيمهوءاليلقالاهللانوركذيالنيقفانملانأ

ءاعنصنونسحيمهنانوبسحيمهوايندلاةايحلايفمهيعسلضنيذلا

؟نينمؤملاريمأايمهام:لاق.ليجتإلاوةاروتلالهأكلذكحيو:لاق
ای:لاقنملجرهيلإماقف:لاق.انيلعاوغبانناوخإمه:لاق

ينغلبو«هيلعجرخف؟مهانلتقمالعفنیقفانمالونيكرشمباوسيل«يلع
قيرطنيقيرطلانيبامهللاويلعايهللاقفهباحصأنملجرهيلإماقهنأ

امهنمكتءاربوكدهعكضقنبتللضدقلىدهنيمكحلارمأناكنإ

امهبلطىفتدهتجاوامهءامدتللحتساذإانيدتهاالوتيدتهاامو

امهرمأناكنإو«ماشلاىلإورمعوةكمىلإىسوموبأرفىتحامهلتقتل

ًاناودعتيدععأولالضلانعكوهنذإرهنلالهأكلتقبتللضدقلًالالض
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نملجرهفرعفمهعملتُقهنعهللايضرينرقلاسيوأنأينغلبو.ًانيبم

هللايضررمعوركبوبألاقامباملاعناكوءةنيدملابًانكاسنميلالهأ

ينرقلاسيوأىلإامهايإملسوهيلعهللاىلصيبنلاةيصونمءامهنع
ايًالوتقمًاعيرصهآرامل«نوعجارهيلإاّنإوهللانِإ:لجرلالاقفمالسلاب

هنعطننحنو‹مالسلاهيلإلسريملسوهيلعهللاىلصهللالوسر«يلع
وهالإهلِإاليذلاوال:لجرلالاقفوهاذهسيل:يلعهللاقف«حامرلاب

تکكسا:يلعهللاقف«ناسنإيلعايكناامكيلاقطنيهنأكوسيوألهنأ

هنأينغلبوءابراهجرخفىسمأىتحلجرلاتكسف«هركتامتيقلالإو

.لتَقىتحمهعملزيملمثاورشبتسافمهرشبفةليخنلاباحصأىلعمدق
رهنلالهألتقنمغرفاملًايلعنأيرازفلاديزينبهللادبعينثدحو

تلتق.عکسننیيردناليلعايانتكرت:يئاطلامتاحنبيدعهللاق

نبهللادبعامأءاهنعىهنواهابأنمتلتقواهيضروةيضقلاىلإاعدنم

هللاواهوضرفهباحصأودشارنبتيرخلاامأواهوهركفهباحصأوبهو

تملظدقلهللانماقحاهراكناناکنأ«رسايمدقعضومءالؤهنيبام

لاقف‹هباحصأوتيرخلاتملظدقلًالطابناكنإو«هباحصأوهللادبع

‹يلوبباضوتأامهللاو:لاقف.كلوبباضوتتيبارعأكنإيدعاي:يلع

نيأيردنالانتكرتكنكلو«ملسوهيلعهللاىلصادمحمتبحصدقلو

.کسن
دشارنبتیرخلاناک:لاقءةناوعنعديزينبهللادبعينثدحو

علخبامکحفنامکحلامکحاملفيلعباحصأنمةيجانينبنمالجر
امكحونيلجرلانيذهامتمكحامكنإ:لاقفًايلعتيرخلاىتأيلع

جرخمث؛ءيشرمألانمكلسيلتنافةيواعميفافلتخاو«؛كعلخب
ىلعسانلاهعباتفيلععلخىلإوعديسرافرحبفايسأفايسألاىتاف
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مهلتاقفهباحصأوتيرخلايقلفيحايرلاسيقنبلقعممهيلإثعبفكلذ

۶.مهلتقف

ةمادنلانممهبلزناموسانلاىأراملايلعنأديزنبرباجنعانغلبو

نعلختلمهرمأنيزتومهحدمتومهرذعتترصمثموقتلتقهلليقو
الجراودجوفًاناطيشىلتقلايفاوغتبامهللاقحبصأاملف‹نلتقتلوأ

هللاقفوهاذهيلعمهللاقفهتودنتلحفلادقناكنيملسملانم

هيلعهللاىلصهللالوسربحاصةلمرتىلومعفاناذهسيلأنسحلاهنيا

ايتكس:لاقفداهجوهللالوسرعمةبحصهلعفانلجرلاناكو«ملسو

.ةعدخبرحلانإفينب

لاتقنمغرفاملايلعنأيبعشلالاق:لاقدلاخملانبباتعانئدح

هلاوفةيواعمةعيباوهركتالهينبللاقفرمألاهلميقتسينأسيارهنلالهأ

:لاق«دارجلاسوؤراهنأكاهلهاوكنمرذبتسوؤرلامتيأرلهومتدقفول

لهتبأاي:نسحلاهنباهللاق«رهنلالهألتقدعبةفوكلايلعمدقاملف

اهلخدأينأتيل:لاقءةنجلامهلتاقىأرال:لاق.معن:لاق؟موقلاتلتق

ناكيذلاتاوصألاكلتدقتفااذإةفوكلابيلعامنيبف:لاقءاوبحولو

ليللانابهروراهنلادسانيأ:لاق؛لحنلايوداهناكليللاباهعمسي

.انودهتجموانؤارقمه:لاق«رهنلامويمهانلتقاولاق

لهلمتنک:يلعنبنسحلللاقهللايضرسابعنبانعیورو

هللاباتكبمتمقفلیئارساونبتهاتامكاوهيتتنأقحأبرعلايفتيب

متلعجومكودعهللايفاهبمتدهاجو«ملسوهيلعهللاىلصهيبنةّنسو

متدمعمثمکودعيفهللامكحمكلنابتسادقوهللاباتكىلعًامكح

مظعلاودلجلااودهجأوخملاومحللااونفأدقومهرايخوسانلاءاهقفىلإ
.نامكحلاناكولهللاوهللمهلاومأومهسفنأكلذدعباولذبوهللةدابعلايف
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امهيأرباوضريملنأنيملسملااولتقتنأمكللحامنيملسملانم

.مكءايلوأاولتقدقو«مكودعمهوفيكف

هيلإتلسرافةنيدملامدقهنأدادشنبهللادبعنبدوعسمينثدحو

كلاسأامىلعتنأينربختهللادبعاي:هلتلاقفنينمؤملامأةشئاع

لتقمليلعنعينربخأ:تلاق؟نينمؤملامأايكربخأالملو:لاق؟هنع

:تلاقف.رهنلاىلإىهتناىتحارورحونيفصثيدحاهثدحف؟هباحصأ

؟كلانهلتقفنممادحأيليمستله«نوعجارهيلإانوهللاًنِإمتملظدق

نوعجارهيلإاًنِإوهللانِإ:تلاقف.يدعسلاريهزنبصوقرحمعن:لاق

ةشئاعاي:لاقفيلزنميفناكملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأدهشأ

وبأيسفنيفتلقفءةنجلالهأنمبابلااذهنملخديلجرلوأ
ریهزنبصوقرحلبقاذِإكلذكانأامنيبفءنالف«نالفمعركب

لخدفيناثلامويلايفكلذلاقمثيامرطقتلهتيحلناواضوتدقو

له:تلاقمث«صوقرحلخدف«ثلاثلامويلايفكلذلاقمث.صوقرح

انٳ:تلاق.يئاطلانصحنبديز:لاق؟لتُفنممهريغادحأيليمست

هاجوفلجرهيلعلمح:لاق؟لتَقفيكو:تلاق.نوعجارهيلإانإوهل

تداکیتحةشئاعتكبفثيدحلامحلآي:لوقيوهوهيلإىشمف

يرعشألاىسومابأنإيلالهلاناوكذنبملاسباتكيفو«جرختاهسفن

يسفنيذلاو:لاقف.رهنلامويلتق:هلليقفريهزنبصوقرحنعلأس

صوقرحهبنعطيذلاحمرلاىلعبرغملاوقرشملالهأعمتجاولهديب
يفناٹعبينامكح:لوقيناكهللايبننأانغلبوءاعيمجرانلاهباولخدل

ركذاملیسوموبألاقو.امهعبتانملضيونالضينالاضةالصلالهأ

.امهدحأتنكناوامهعبتتالفةرصبلالهألثيدحلااذه

يبأرمأونيمكحلارمأهلركذاملهنعهللايضررساينبرامعلاقو
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ناکنم:لوقیهللايبنتعمسلههّللابكركذاىسومابأای:لاقفیسوم

لاقف.رانلايفناناسلوناهجوهللعجايندلايفنيناسلاذونيهجواذ

نوكتلوقيهللايبنتعمسيناف:رامع:لاقف.معنمهللا:ىسوموبأ

.نيناسلاذونیهجواذیسوموبااهیفنوکيةنتف
ىسومابأاي:هللاقفهاقلتنامكحلالعفامهغلباملةعامسنأانغلبو

ملأللابضغكيلعفاقداصتنكناوهللاةنعلكيلعفًابذاكتنكنأ

.امهعبتانملضيونالضي‹نالضمنالاضنامكح:لوقتكعمسا

يففناورهنلالهأيلعلتقىتممهراثآيفانباحصأتفلتخادقو

يفولدنجلاةمودبامهعامتجادعبونيمكحلاقارتفالبقراثآلاضعب

لهأنملتقو«ايإامهعلخدعبونيمكحلاقارتفادعبراثالاضعب
لهمهللاقيةئامعبرأو«ردبلهأنمنوعبسمهيففلآةعبرأرهنلا

ىلعمدندقو‹مهداهتجاةدشنمدجسملانمنوحربيال«يراوسلا

انرايخانلتقانعنصام:لوقيومهلرفغتسيوىلتقلايتأيلعجومهلتق

لمجلاةنتفورادلاةنتفةعبرألانتفلاهذهيفسانلافلتخاو«انءاهقفو

.ناورهنلاةنتفونيفصلاةنتفو
‹ملاسعئطخملاومناغاهيفبيصملاداهتجاةلاسماهنإ:مهضعبلاقف

يفهلوقوبلاطيبنبيلعلوقوهو«بيصمدهتجملكمهضعبلاقو

ةحلطىلعمحرتدقو«ناورهنلاونيفصولمجلالهأورادلالهاونامثع
:لاقورهنلالهألرفغتساونامثعىلعمحرتوةقفصلامهثكندعبريبزلاو
سيلوئطخملاوقحماهيفقحملاءةينايدةلكشماهنإقحلالهأ

الةنتفاوقتاولم:لاقوءاهيلعصنلالجوزعهللاىلوتدقوداهتجااهيف

ىتح.ىغبتيتلااولتاقفل:لاقو‹4ةصاخمكنماوملظنيذلانبيصت

۱٠



.4نونقويموقلامكح

هيلعهللاىلصهللالوسرىلوتو«امكحىفتبأهلاريغفأللاقو

انمهنأمعزيلجريمدقتحتاهناخدروثي»لاقو.اهلنايبللملسو
.اهيفداهتجايافثيداحألانماهلاثمأيفثيدحلا««انمسيلو

نيدنوهنعهللايضرفلخينبناميلسعيبرلايبأخيشلاباتكيفو

ةيواعمويلعنيبنيفصمويةموكحلامهراكنإيفرهنلالهأبيوصتب
اهيفمكحلاهللاىلوتيتلاءامدلارمأيفنيمكحلاامكحامهنأكلذو

لمعلابجوهبامكحامفنينومأمالونييضرمريغنيلجرامكحف

رئاصبلالهأنمهعمناكنمىلعيلعكلذركنافنيقيرفلاىلعهب
راثآوةنسلاوباتكلانممهعمناكامبهيلعاوجتحاوملعلاولضفلاو

لضفناكدقوةموكحلاراكنإىلعرايخألانمكلذلبقمدقتنم

رساينبرامعمهنم«فورعممهحالصوروهشمةموكحللنيركنملا

نمرئاصبلالهنممهلاثمأويعخنلارتشألاونايعازخلاديزيءانبأو

يبأنبيلعلاولاقنيملسملارايخنممهريغوراصنألاونيرجاهملا
ملو«هيفمكحلاهللاىلوتاميفلاجرلامكحتنأكلزوجيال:بلاط

ىتحىغبتيتلااولتاقلەلجوزعهلالوقدعبهقلخدحأىلإهدري
كيلعةاغبهعبتنموةيواعمنأيلعايتملعدقو«4هللارمأىلإئيفت

رمأىلإاوئيفيىتحمهلتقالإكعسيالفراصنألاونيرجاهملاىلعو

راصنألاونيرجاهملانمهعمنمورساينبرامعمهلتاقكلذىلعولا
وأهيلعتومننأانكرتأو«مهليبسىلعيلعاينكفةمألاهذهرايخو
ميكحتلاالأيلعمهيلعىبافلطابلاتوميوأانيديأىلعقحلارهظي
عابتاوهللاةجحىلعمهنمًاربتوهنماوؤربومهقرافوهوقرافف

.مهدنعناكقحلانأيأللاةجحىلعمهويلعمهلتاقيأ(١
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لهو‹راصنألاونيرجاهملانممهلبقناكنمراثآوهيبنةنسوهللاباتک

مهرائابكسمتلابانيلعنمومهلرفغوهللامهمحرنيدلايفرئاصبلا

.مهتمجاهمىلعكولسلاو



بلاطيبانبيلعلق

يلعلتَقةرجهلانمنيعبرأةنسيفبلاطيبأنبيلعلتقركذ

ةفوكلابناضمرنمتيقبةليلرشعىدحالةعمجلاةليلبلاطيبأنب
هلتقيذلاناكوًامويرشعةعستورهشأةينامثونينسعبرأهتراماتناكو

يرضاملفساحتنمافيسهلمسدقويدارملامجلمنبنمحرلادبع
ةاجنلافيككليو:نمحرلادبعهللاقفءةبعكلابروتوجنيلعلاق

.فلأبهتيرتشافيساذهو

هنعهللايضرليحرلانببوبحمنايفسيبأباتكيفوفلابهتلمعو

ام:لاقمجلمنبنمحرلادبعيفنيملسملالوقنعنايفسابأتلأسو

كلذلعلوتلقف«؛ءيشهيفينغلبامو«همذيالوهحدميًادحأتعمس

يبأخيشلاىلإبسنتةريسىلعتفقودقوءال:لاق.ةليغلالبقنم
مهخياشمونيملسملاةمئأاهيفركذييويسبلادمحمنبيلعنسحلا

يبأنبيلعنمةءاربلاباهيفحرصفةءاربلاوةيالولالهأنمناكنمو

كلذكوهيلعمحرتلاوهنعىضرلاومجلمنبنمحرلادبعةيالووبلاط
يلاطيجلاىسومنبلیعامساجاحلاطخبةسوفنلبجبباتكيفتفقو

مجلمنبنمحرلادبعيفينابيشلاناطحنبنارمعلتايبأةعبرأىلع

:اهصننيفلاخملاضعبلهبسحأروكذملاباتكلاويدارملا

- ۱۳



اهبداراامبینمنمةبرضای

اناوضرشرعلايذنمغلبيلالا

هيبسحافامويهركذألينا

انازيمهللادنعةيربلاىفوأ

تكفسيذلايدارملاردهلل

اناسنإقلخلارشةجهمهافك

هتبرصبهاشغةيشعىسمأ

(اانایرع3نمهانجامف

يلعلتقاملفءةفوكلالهأنميدزألاعادونبةرثوحليقويعجشألا

ىتحةيواعمراسف.ةفوكلامدقينأهيلإبتكمثءهيلإرمألالعجىتح

هيواعممهلتاقفنافلأمهوهعمنمیفلفوننبةورفهلباق‹ةليخنلامدق

نإفالإو«فيعضلابحيحصلاو‹لبانلابلباحلااهيفطلتخيًامئادنتفلاوءةنتفكلت(١

كحضفدقلمقمجلمنباللوقيسيفنبفيفعهوخأهعمسف‹؛ثعشألادنع

نبنارمعىلعةعوضومالإاهبسحأالفةروكذملاةيرعشلاتايبألاامأ«حبصلا
ناكثیحةيضابالاىلإهلاقتنالبقتناكامبرفهلاهنأةحصضرفىلعو«ناطح

مومعلاىلعو«يقيدصيودعودعبابنماهلاقهلعلوءًايجراخًايرفصكلذلبق

سیلمجلمناناىلعليلدنعهليضرليحرلانببوبحمنايقسييلوقنف

:ملعاللو
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نموهسفنىلعفاخوهيلعاوقيضاملف«نسحلادنجمهنأنظيوهو
راسنسحلاكلذعمساملفءةفوكلالهأاياردغىدانولاقف«هعم

نماوملاسیوبراحنماوبراحينأىلعمهعيابناكامنإوهدنجبمهيلإ
هدنجونسحلامهيلعىقتلافةليخنلالهأىلعةيواعملًانوعراسفملاس

مهيفومهلرفغوهللامهمحرمهتعامجىلعاوتأىتحهدنجوةيواعمو
:قرحملالوقي

هبةارشلانادامبنيدنانإ

اورکذوأهللاباورکذاذِإموق



نيسانلاوةياحصلاصعلئاضف

امهنعهللايضررمعوركبابأنيخيشلاتاقبطلايفرامعوبأردص

اودتقا»:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلوقلنيكرابملانيتفيلخلا

محرأ»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو.«رمعوركبيبأيدعبنمنيذللاب

١.«رمعيتمأيفيتمألدعأوركبوبأيتمابيتمأ

زجوأورمعوركبابأانلفص:نمحرلادبعيبأنبةعيبريبألليقو

.امهدعبنمابعتأوامهعمناكنمهللاواقبس:لاقف

يتمملعأ:ملسوهيلعهللاىلصهيفلاق«هنعهللايضرلبجنبذاعم

اذإ»ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر:لاقلبجنبذاعممارحلاولالحلاب

لاقو.ةجردبمهالعأينعي«(ةوبربمهقبسةمايقلامويءاملعلاقبتسا

.«ءاملعلامامإةمايقلامويرشحيلبجنبذاعم»:ملسوهيلعهللاىلص

مب»ًالماعنميلاىلإهثعبنيح:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهللاقو

دجتملنإف:لاق.هللاباتكبمهنيبيضقأ:لاق؟ذاعمايمهنيبيضقت

هيلعهللاىلصهللالوسرهبىضقامبيضقأ:لاق؟هللاباتكيفكلذ

هللاىلصهللالوسرلاقيئاردهتجألاقكلذدجتملنإفلاق؛ملسو

ةنسلبجنبذاعمتامو««هلوسرلوسرقفويذلاهللدمحلاملسوهيلع

.هنعهللايضررشعةينامث
نيمأ»ملسوهيلعهللاىلصلاق«هنعهللايضرحارجلانبةديبعوبأ
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دیزنبرباجنعةديبعوبأ‹«دنسملايفو«حارجلانبةديبعوبايتمأ

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرثعبهللادبعنبرباجنعينغلب:لاق

مهيفانألجرةئامثلئيفوهوحارجلانبةديبعابأمهيلعرمأواثعب

شيجلاداوزابةديبعوبأرمأفدازلالقفقيرطلاضعببانكاذإىتحانجرخف

نایتحًالیلقًالیلقانتوقیناکولاقمثءارمتيدوزمتناکوتعمجف

:لاق«تدفننیحاهدقفاندجودقلو.ةدحاوةرمتالإبصيملنمانيف

شيجلاكلذاهنملكأفبرظلالئمتوحباذإفرحبلاىلإانيهتنامث

رمأفاتبصنفاهعالضأنمنيعلضبةديبعوبأرمأمث«ةليلرشعةينامث
‹لبجلابرظلاعيبرلالاق.امهبصيملفامهتحترممثتلحرفهتلحارب

ةنسهنعهللايضرلبجنبذاعماهيفتاميتلاةنسلايفةديبعوبأتامو

نعديزنبرباجنعةديبعوبأهنعهللايضرفوعنبنمحرلادبع
هللاىلصهللالوسرىلإفوعنبنمحرلادبعِءاج:لاقكلامنبسنأ

؟كبام:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقفةرفصرثأهبوملسوهيلع

نمةاون:لاق؟اهيلاتقسمك:لاقراصنألانمةأرماتجوزت:لاق

ةسمخةاونلاوةاشبولوملوأ:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف.بهذ

نوعبرأةيقوألاواشنامهردنورشعلاىمسيامكبهذمثسيلومهارد

.كانههيلطافنامثععممالكباتكلانمىضماميفهلوءامهرد

ىلصهللالوسرلاقدبعمأنباوهوهنعهللايضردوعسمنبهللادبع
هللاىلصهللالوسرلاقوءاملعدوعسمنبايتوأدقل:ملسوهيلعهللا
اماهلتطخسودبعمأنبااھليضراميتمألتيضردقل:ملسوهيلع

.ةدايزلانعىنغأامهبقانموهرابخأنمانباتكيفىضمدقو«طخس

مويملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقنعهللاىضررساينبرامع
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لاقو«ةنجلابرساينبايرشبأ:هللاقف«هنوبذعينوكرشملاورامعبرم
ىلإهنوعديوةنجلاىلإمهوعديرامعلومهلام:ملسوهيلعهللاىلص
لاقو«قبتسيملكانهءرملابيصأامهمينيعنيبامةدلجرامع«راتلا

يناميلانبةفيذحلاقوءةيغابلاةعفلاهلتقترامعملسوهيلعهللاىلص

مب:لاقفنآرقلاوناطيشلالتتقااذإنالفايكبفيكهنمملعتيلجرل

كبفيكمث:ةفيذحلاقف.نآرقلاعبتالاقف.كادفتلعجهبينرمات

نباعبتاةفيذحلاقفكادفتلعجينرمأتمب:لاقنآرقلالهألتتقااذإ

هعمسهللاالم»:لوقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتعمسينافةيمس

لاقو««هكرتالالطابالوهذخأالاقحهلضرعيالفاناميإهرصبوهبلقو

لاقوء«حاقلنمنبلةبرشايندلابكدهعرخآ»ملسوهيلعهللاىلصهل

مككرتبلقفهللاباتكمكنيبواننيبموقلاكللاقاذإيلعاي:يلعلرامع
نمولثلقفنيمكحكنيبواننيبلعجنكلاولاقنإفمكانلتاقهللاباتك
لاقلقفةندهلعجنكلاولاقنإف‹نونقويموقلامكحهللانمنسحأ
رامعناكو‹4هللارمأىلإئيفتىتحىفبتيتلااولتاقفلفلجوزعهللا

نولقنينوملسملاودجسملاملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىنبنيح

ناکعجوةيقبنمًاعيرصرخفنيرجحنيرجحلقنيرامعوأرجحرجح
ههجونعبارتلاحسميلعجوملسوهيلعهلاىلصهللالوسرىتاف«هب
املف«رانلايفهبلاسوهلتاقةيغابلاةعفلاهلتقتةيمسنباخبخب:لوقيو

ىلصهللالوسرهدعويتلاةبرشلابرشدقوهيفلتقيذلامويلاناك
يلعهثعبدقوهبزحوادمحمةبحألاىقلأمويلا:لاقف‹ملسوهيلعهللا

كحيو:يلعللاقفهللامهمزهف«لمجلامويكلذناكوهبرىلعمسقيل
موقاينيعلاروحلاتنيزتمويلانيمكحلاميكحتلبقهللابقحلايلعاي
باتريًابرضمهنبرضنل«قرابألاتحتةنجلانإفامظلالبقءاملااودر
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ولهللاو«هليزنتىلعمهانبرضامكهليواتىلعمهنيرضنلنولطبملاهنم
‹ةلالضىلعمهنإوىدهىلعانإانملعلنامعنمفاغلاىلإانوبرض

ىتحلتاقفءةنجلاىلإحئارنمله«لطابىلعمهناوقحىلعانإو
نوكتالانباحصأضعبنعتاياورلاضعبيفوءهيلعهللاةمحردهشتسا

ةموكحركتتونيرهصلانمًاربتتونيخيشلاىلوتتىتحًاحيرصايبهو
:لاقنيمكحلا

هلبقنافعنباوايلعانعلخ

)قرزأنباالغنأامللغنملو

دمحميمشاهلانيدباندو

يقتلاهبحاصوركبيبأنيدو

رساینبانيدودوعسمنبانيدو

قفوميبساربهونبانيدو
مدق:لاقدیزنبرباجرسلابحاصهنعهللايضريناميلانبةفيذح

لاقفءةفيذحاهدهشيملفةزانجفداصفباطخلانبرمعىلعةفيذح

ىلصيبنلاباحصأنمونيملسملانملجرتوميةفيذحاي:رمع
امأنينمؤملاريمأاي:ةفيذحلاقف؟هتزانجدهشتالوملسوهيلعهللا

كدشنأرمع:لاقفارسيلارسأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأتملع

:لاقتنكمهنمأهللاكدشنأ:رمعلاقمثمعن:لاق.ناكمهنمأهللا

.ىفكامباتكلايفهرابخأنمىضموءأدحأاهبنمتئاالهللاوءالمهللا

تلقاام»ملسوهيلعهللاىلصلاقهنعهلليضريرافغلارذوبأ

رظنينأهرسنمفءرذيبأنمةبحصلقدصأءارضخلاتلظأالوءاربغلا

ةرخألايفهتبغروايندلايفهدهزوهّربوهقدصيفميرمنباحيسملاىلإ

.اندنعنمتيبلانزوةماقتساو«قرزألانبعفان(١
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ارفسدارنمنأسانلااهيأ:لوقييذلاوه«رذوبأو«رذيبأىلإرظنيلف

ةقةرخآلارافسأنمارفسدارأنمفيكفدازبالإلحتريالايندلارافسأنم

موصوروبقلاةشحولليللابناتعكر:لاقف؟رذابأاياهنماندازامو:ليقف

وجنتكلعلفنيكسمىلعةقدصوروشنلامويشطعلرحلاديدشموي
بلطلةملكوكايندبلطلةملك‹نيتملكمالكلالعجاوريعسلارحنم

هتقفنأامهرد‹؛نيمهردلاملالعجاوعفنيالورضيثلاثلاوكترخآ

لعجاوالورضيثلاثلاوكترخآلهبتقدصتامهردوكلايعىلع

ثلاثلاوكترخآبلطلًاسلجموكايندبلطلًاسلجم«نيسلجمايندلا

الا:لاق؟كلذاموليقهكرداالمهينلتقهاوا:لاقمث«عفنيالورضي
.يلجازواجدقيلمانأ

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقهنعهللايضرسابعلانبهللادبع

هيلعهللاىلصهللالوسرذخأدقو«ليوأتلاهملعوسابعنباهقفمهللا»

.ملعلارحبهنومسياوناکواهبراقامونينسعبسنباوهوهنذابملسو

مهدنعامتیوحفةباحصلانمنيعبستكردأ:ديزنبرباجلاقو
ام:لوقيءاطعناكوءيشىلعهنمردقأملفرخازلارحبلاالاملعلانم

هنولاسيهدنعهقفلالهاسابعنباسلجمنممرکااسلجمطقتیار
الكهنولأسيهدنعريسفتلاباحصأوءهنولأسيهدنعثيدحلالهأو

.عساورحبيفهعمبهذيوبيجي

امهفواٹیدحرٹکاسابعنباتیبلٹمتیارام:نیریسنبدمحملاقو

رمعنبایلإوامویسابعنباىلإسلجأدهاجملاقوءامحلوازبخرثكاالو
رٹکادریرمعنباناکو«هنعلاسُیاملکيفبيجيسابعنباناکفاموی

وهوفئاطلابتامسابعنبانأانغلب:ملسمةديبعوبألاقو«هنعلاسيام

.ناورمنبكلملادبعنامزيفكلذوًاماعنيعبسونينثانبا

1۷۰



تلق:صاعلانبورمعلاقءاهنعهللايضرنينمؤملامأةشئاعتلاق

.ةشئاعلاق؟كيلإسانلاٌبحأنم:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرل

ءاهوبأ:لاق«لاجرلاىلعكلأسأامنإو؛كلأسأءاسنلاىلعتسلو:تلق

بطخفنهجيوزتوهتانبيفاهيبأيصواهنعهللايضرةشئاعتناكو
اهببهذملانيأ:تلاقف«هتعمطأفركبيبأتنبموثلكمأرمعاهيلا

رمعنمينيجوزت:ةيراجلاتلاقرمعجرخاملف؟نينمؤملاريمأايكنع

نجرخألتلعفنعلهللاوهشيعةنوشخوهتظاظفوهتريغنمتملعدقو
:تلاق«هدنعيكبأويبابحيصأوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرربقىلإ

ةشئاعتلسرافءابصايندلايلعبصيشيرقنمىتفهللاوديرأامنإ
ريمأاي:لاقفهيلعلخدف.هايإكيفكا:لاقف«صاعلانبورمعىلإ

كمايأكلذتيأردقكنأك:رمعلاقفءةأرماكيلإتممضولنينمؤملا

‹حلاصلالجرلاتنبموثلكمأ:لاق؟نينمؤملاريمأركذنمو:لاق.هذه

يافءايشعوةركباهابأىعنتةزيزعةيراجلوكلامنينمؤملاريمأاي:لاقف

:لاقف«ةشئاعتيقلكنأك:لاقفرمعهيلإرظنف؟اهعمكلبيطيشيع

ءابصايندلااهيلعبصوهللاديبعنبةحلطاهجوزتفرمعاهكرتف.معن

هيلعهللاىلصهللالوسرنعثيدحلايورتاهنعهللايضرةشئاعتناكو

يضرةشئاعتتاموءرعشلانمتيبفالآةرشعيورتتناكو«ملسو

نأترمأو”ناضمرنمتلخةليلةرشععبسلاثالثلاةليلاهنعهلا

دئارجلاباهيفسانلاعمتجاةليلرتملواورضحوسانلاعمتجافاهتليلنم

وبأاهيلعىلصوةليللاكلتالاديعةليلاهنأكتيزلاوقورخلابةففلملا

مساقلاوريبزلانبةحلطوريبزلانبهللادبعاهربقيفلزنوعيقبلايفةريره

..رکبيبآنب

.ه۸٥هنس)۱
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ریهزنبصوقرحويئاطلانصحنباديزويبسارلابهونبهللادبع
رثالانمباتكلايفمدقتامىلعمهلديزمالمهنعهللايضريدعسلا

كناهللاقف«موقلاهركامبضرتال:هللاقوءةيضقلانعايلعىهنهناو

هللالوسرلوقالإةليضفالوةيزمهلنكتملولف«يأرلافيعضينامي

ىفكلهيلعاملسفهامتكردانأرمعوركبيبألملسوهيلعهللاىلص

.تیصعنمةمظعرظناوكبنذرغصرظنتالمرهايتمقاذإكمامأ

انتکرتانباتکيفيلعلهلوقمدقتهنعهللايضريئاطلامتاحنبيدع
لحااذامكنولأسيلجوزعهللالزنأهيفوثيدحلاعكسننيأيردنال

طيخلامكلنيبتيىتحاوبرشاواولكوللجوزعهللالزنأاملو.ةيالامهل
ضيبأنمنيطيخمتاحنبيدعذخأ4دوسالاطيخلانمضيبألا

هربخأفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلأسفءيشهلنيبتيملفدوسأو

داوسنمراهنلاضايبدارأامنإ:لاقفملسوهيلعهللالوسركحضف
رجفلانملقيملأليلا

و

eءُناكلذك
هذخأفرهنلاموينيملسملاعملتقهنباكلورجلانم

يذلاهللدمحلا:لاقمثهيلعىنثأوهللادمحفماقمث«هنفدويدع
.كيلإىتجاحنيحىلعءالبلاريخكيفينالبا

١١َب۰۰هرلا ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرناكهنعهللايضراحرصنب0
42|هشرهقبست7م
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۱وئاحنلارفعجيبلهبسح
رحسلاسانلانوملعياعتهلوقيفس۲ .ثيدحلااذهىلع

1)



لهتنملانبجاجحلاانثدح:لاق«قاحسإنبليعامساانثدحو:لاق

هللاىلصيبنلانأالعلايبأنبديعسنعةملسنبدامحانثدحلاق

:لوقيوزجتريةليلتاذجرخملسوهيلع

بدنجاموبدنج

نيحلانيحلامطقالإو

ةليللاكنمنسحأازجرهللالوسرايانيأرامهباحصألاقحبصأاملف

ةبرضبرضييتمأنملجرفبدنجامأ:لاقفبدنجامف
لخدتمثهديعطقيلجرفعطقالاامأوءةمايقلامويهدحوةمأاهبثعبي

ناحوصنبديزيعطقالانورياوناكفنامزلانمةدمبهدسجلبقةنجلا

.بلاطيبأنبيلععملمجلامويتاموكومريلامويهديتعطق

انثدحلاق‹ليعامساانثدح.رحاسلالتقيذلاوهفبدنجاماو

لعجفةبقعنبديلولادنعناكارحاسنأنارمعوبأانئدحلاقجاجحلا

هفیسىلععفتلافبهذفبدنجهآرفاهنمجرخیوةرقبفوجيفلخدي
نوتاتفال:لاقواهبرضةرقبلافوجرحاسلالخداملفىاجفءادرب

ناكفديلولاهسبحفاوقرفتوسانلاعردنافهتلقف4نورصبتمتنأورحسلا

وهاذهبدنجنورياوناكفءهلهأىلإبهذيوليللابهلحتفيناجسلا

ملعأهللاوهركذانباتكيفىضمدقوناحوصنبعطقالاوةبرقلابحاص

امونظانظننأهريغلوأساحلارفعجيبلناكنأروكذملاريسفتلا

يفمهركذوهيلعهللاةمحررامعوبأىّمسنمءالؤهف«نينقيتسمبنحن

ترکذومهتركذكلذلجأنمو«سابعلاوبأمهركذيملوىلوألاةقبطلا

.مهلرفغومهنعهلايضرةفرطلاىرجميرجياممهرابخأ
تامورشعةينامثةنسدلوهنعهللايضرديزنبرباجةيناثلاةقبطلا

ادكلاماطألاهماطآهيلعتماق:هلوقخيراتلانمنيعستوثالثةنس
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هلوقلدنجباديشمالإامطأالوهنموحطسملاتيبلاًاضيأماطالاو

نارجلاوعجولاةدشنمضرألاىلعاهقنعينعيضرألااهنارجبتبرضو

.ةفحلملاةءالملاوريعبلاقنعنمضرألاىلععقوام

‹بيرقلاةزمهلاحتفبيضابأهيلإةبسنلاهنعهللايضرضابانبهللادبع

:هلوق«؛هسأرىلعجاتلادقعينأقحتساهناكيذلاموقلامامإدقعلاسأر

لتقدعبنيملسملانأكلذو«راكناريغنمهارتشافقاحللاىلعدعق

هللادبعمهيفوجورخلاىلعاومزعوةرصبلاعماجباوعمتجالالبيبأ

دبععمسليللانجاملفنيملسملاهوجووقرزألانبعفانوضابانب
نعأ:هباحصأللاقف«نيحبسملانينحونينذؤملانينرتوارقلايودهللا

هتراشإتناكاذهیلإو«یفتخاوهرمأمتكوعجرفمهعمجرخأءالؤه
نبعفان:ةعبرأةيرفصلاةمئأضعبلاقركذلاءافخالومخلاوملعأهللاو

مثلاملدعرافصلانبهللادبعورماعنبةدجنوسمهبوبأوقرزألا
ضاباىلإةبسنلايفكلذو'دلاولامساىلإدلولامسانعاهبالودعلاق

دبعنمفرعأهنأل«؛ضاباهيباىلإاوبسنوهللادبعمهمامإةيضابإلاينعي

نموقرزألاىلإةقرازالاورافصلاىلإةيرفصلاتبسنامكهنمرهشأوهلل
:هصنناورمنبكلملادبعىلإهباتكضابانبهللادبعراثآ

هللادبعودیزنبرباجفصويفتاقبطلاباتكبحاصاهلاقتاملكلريسفتاذه)۱

.ضابانب
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ضاننبهللادبعبانک
ناورمنبكلملادبعىلإ

ميحرلانمحرلاهللامسب

كيلعمالسدعبامأ..ناورمنبكلملادبعىلإضابانبهللادبعنم

ةبقاعلانافهللاىوقتبكيصوأووهالإهلإاليذلاهللاكيلإدمحأينإف

ينءاجدقو.نيقتملانمهللالبقتيامنإهنأملعأولاىلإدرملاوىوقتلل

باتكبكيلِإبتكأنأيلاتبتككنإو«مصاعنبنانسعمكباتك

دنعسيلهركنتيذلانكلو«ركنتامهنموفرعتامهنمفكيلإهتبتكف
ةمألانأشنمهبتضرعيذلاونامثعنمتركذامامأوركنمبهللا

هيبنىلعلزنأيذلاهباتكيفهتداهشدحأهيلعركنيسيلهللانإف

مهكعلوأفهللالزنأامبمكحيملنملفنأملسوهيلعهللاىلصدمحم

كلركذأنكأملينإمث4نورفاكلامو4نوقسافلائو4نوملاظلا
نمةنيبلاكلذنمكلعزناسو«قحهنأملعتهللاوالإاعيشنامثعناشنم

ءهرمأوهنأشنيبأوهيفهيلعانعطيذلانامثعربخكربخأسوهللاباتك

دابعلازجيملهللانكلومالسإلايفهمدقنمتركذامكنامثعناكدقل

ءاملعنمملاعلبقنمةيهقفةيسايسةقيثولوأضابإنبهلادبعةلاسرربتعت(١
‹ةاباحملاوةلماجملانعاديعبىاودألاصيخشتو؛مكحلاةمظنأدقتنتنيملسملا

امنإودقنلادرجملسيلماظنلادقتنتيتلاةضراعمللايسايساجذومنألثمتيهو
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هيلعلزنأو‹ملسوهيلعهللاىلصدمحمثعبهللانأكلذوةنتفلانم

امیفسانلانیبمکحیلمکحلکهيفلّصفورمألکهيفنيبوباتكلا

مرحوالالحهيفلحاف‹نونمؤيموقلةمحروىدههلعجوهيفاوفلتخا

هللادودحكلتللاقفءأدودحوضئارفضرفوًاماكحأمكحوًامارحهيف

هللادودحدعتينمواهودتعتالفهللادودحكلتللاقواهوبرقتالف

يحوأامعبتاو$:لاقوهباتكعابتابهيبنرمأمث‹4نوملاظلامهكعلواف

یلصدمحملمعف4هنآرقعبتافهانأرقاذإفللاقو.كبرنمكيلإ

هنوريال«هباحصأنمهلاءاشنمونامثعهعموهبررمأبملسوهيلعهلا
الوءالالحمرحيالوًامارحلحتسيالوءامكحلدبيالوًادحأدهعتي

نأفاخأينإ»:لوقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرناكوةضيرفلدبي

اعباتهللاءاشامملسوهيلعهللاىلصرمعف«ميظعمويباذعيبرتيصع

ارصبم‹نينمؤمللًاملعمهيلعهللاهنمتئااملًاغلبمهللادنعنمهيءاجامل

نيملسملالجوزعهللاثروامث«ملسوهيلعهللاىلصهللاهافوتىتحمهل

نميدتهييذلاهباتكوهو«ملسوهيلعهلاىلصدمحمهبءاجيذلا
ىلعرکبوباهدعبنمماقمث«هکرتبالإلضنملضیالوهعابتابیدتها
نيملسملانمدحأهقرافيملفهيبنةنسبلمعوهللاباتكذخافسانلا

ايندلاقرافىتح..همسقمسقالوهمكحمكحيفهيلعاوبيعيملو

ايوقناکفرمعهدعبنمماقمٹ«؛نوعماجمهلونوضارهنعمالسإلالهأو

نينمؤملانمهلبقناكنمبيدتهي‹قافنلالهأىلعاديدشرمألاىلع

«هيبحاصهبلبيملامبايندلانمحوتفبهللاهالتباوهللاباتكبلمعيو

هلنينمؤملاةداهشوةعماجمالسإلاةملكورهاظنيدلاوايندلاقرافو

.ضرألايفهللاءادهشنونمۇملاوةمئاقءافولاب

ىلعءادهشاونوكتلطسوةمأمكانلعجكلذكوللجوزعهللالاق
-



اهكرتفنينمؤملاراشتسامثمكيلعلوسرلانوكيوسانلا
هلتطسبیتحمالسإلافرعيامبهللاءاشاملعففنامثعاولوف«مهيف

هابحاصاهبلمعيملارومأثدحأو«ضرألانئازخنمهلحتفوايندلا
هوتأ«ثدحأامنونمؤملاىأراملف«مهنمبيرقذعمويسانلادهعوهلبق

هورکذنأهيلعقشف«هلبقناکنمةّنسوهللاباتكبهوركذو«هوملكو

يفمهافنونجسو«مهنمءاشنمبرضوةيربجلابذخأوللاتايآب
هيلعهللاىلصهيبنةّنسوهللاباتکبهورکذنألجأنمضرألافارطأ

تايبرکذنممملظانمو‹نينمؤملانمهلبقناكنمراثآوملسو

تایآبرکذنممملظأانمول4هاديتمدقاميسنواهنعضرعافهبر

دبعايكلنيبأانأو نومقتنمنيمرجملانمانِإاهنعضرعامثهبر

نأىسعهيلعهوقرافونامثعىلعنوملسملاركنأامناورمنبكلملا

اينامثعِءاوهكّلمحيالف«كفرعافًالهاجوأكركذأفلفاغنوكت

هللانمكنعينغيالهنإفءاهنعضرعتوهلاتايآببذكتنأكلملادبع

نوكتنألبقوديعبناكمنمشوانتلالبقكلملادبعايهللاهللاف«ءيش

هللالاقهيلعهانقرافوهوقرافونوملسملاهيلعنعطاممناكهناوءامازل

یعسوهمسااهيفركذينأهللادجاسممنمنممملظأنمولل:لجوزع

يزخايندلايفمهلنيفئاخالااهولخدينأمهلناكامكعلوأاهبارخيف

.4ميظعباذعةرخألايفمهلو

امموهللاباتكاهيفصقينأهللادجاسممنمنملوأنامثعناكو

مهبرنوعدينيذلادرطتالول:لاقلجوزعهللانأهانقرافوهيلعانمقن

نماموءيشنممهباسحنمكيلعامههجونوديريّيشعلاوةادغلاب

ناكف..4نييملاظلانمنوكتفمهدرطتفءيشنممهيلعكباسح

ةنيدملالهأنمىفننممناكف‹مهافنومهدرطدقةمألاهذهرايخ
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ةفوكلالهأنمىفنو‹ماطحلانبعفانوينهجلاملسمويرافغلارذابأ
نبدیزیوةرارزنبرمعیفنو«رحاسلالتاقريهزنببدنجوبعك

يمرضحلانبسودرکوينادمهلاسيقنبدیزیوجیودنبدوسأوناوحص

هللادبعنبرماعةرصبلالهأنمىفنوءةفوكلالهأنمريثكسانأيف
هيلعانمقناممو‹نينمؤملانممهددععاطتسيالنمويربنعلاروعدمو

يلصيو‹رحسلاببعليناكفسانلاىلعةبقعنبديلولاهاخأرمأهنأ

انمقناممو«هتبارقلجأنمهرُمأامنإوهللانيديفقسافناركسسانلاب

نوكياليكللجوزعهللالاقذقوىاينغألانيبةلودلاملالعجهيلع

هنأهيلعانمقنامموهاوهمبتاوهللامالكهيفلدبف4ءاينغألانيببةلود

هدابعلهللاهلزنأيذلاقزرلاعنموهلهألوهسفنلاهامحورطقلاعضاومعنم

مكلهللالزنآاممتيأرألق»لجوزعهللالاقدقويهماعتألومهلًاعاتم

«4نورتفتهللاىلعمأمكلنذأهللالقًالالحوًامارحهنممتلعجفقزرنم

امنإ:هللالاقدقو‹تاقدصلايفىدعتنملوأهنأهيلعانمقناممو

ميلعهللاوهللانمةضيرفلهلوقىلإ‹4نيكاسملاوءارقفللتاقدصلا

نوكينأارمأهلوسروهللاىضقاذإةنمؤمالونمؤملناكامول:لاقو

«4ًانيبمالالضلضدقفهلوسروهللاصعينمومهرمأنمةريخلامهل
نبرمعنينمؤملاريمأاهضرفناکضئارفهعنمنامثعثدحأيذلاو

صقنأونعهللايضرباطخلا زنکو«فلأفلأمهاياطعنمردبلهأصقن

نيذلاوللجوزعهللالاقوهلاليبسيفاهقفنيملوةضفلاوبهذلا
باذعبمهرشبفهللاليبسيفاهنوقفنيالوةضفلاوبهذلانوزنكي

مهبونجومههابجاهبىوكتفمنهجرانيفاهيلعىمحيمويميلأ
.ةيالا..مهروهظو
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.اهفرعيالواهدريالوءهلبإىلإةلاضلكمضيناكهيلعانمقناممو

اوملسأدقاوناكنإودحأدنعاهدجواذإمنغلاولبإلانماهذخأيناكو

لجوزعهللالاقدقوهيلعاوملسأامهللامكحيفمهلناكواهيلع

لاقوء4نيدسفمضرألايفاوثعتالومهءايشأسانلااوسخبتالو

ضارتنعةراجتنوكتنأالإلطابلابمكنيبمكلاومأاولكاتالو

4مکس
ناكو؛هبراقأهنمىطعأوهسفنلهللاسمخذخأهنأهيلعانمقناممو

ىبرقلايذلولوسرللوهللسمخلاهللاضرفوهللامكحلًاليدبتكلذ

ءيشلكىلعإلهلوقىلإ.ليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاو
اعيشاوعيبينأنامعلهأونيرحبلالهأعنمهيلعانمقناممو

لحأوهللالحأاملميرحتكلذو؛ةرامإلاماعطعابُيىتحمهماعطنم

دقوهللالزنأامريغبمكحيهنأنامثعلمعنمناكوابرلامرحوعيبلاهل

دعبنملوسرلاققاشينمولهللالاقو«هيبحاصليبسوهللاليبسفلاخ

منهجهلصنوىلوتامهلوننينمؤملاليبسريغعبتيوىدهلاهلنيبتام
.4اريصمتءاسو

نورفاكلاونوملاظلامهكعلوأفهللالزنأامبمكحيملنمول:لاقو

هللانعلينمول:لاقو«نيملاظلاىلعهللاةنعلالا:لاقوء4نوقسافلاو

مكسمتفاوملظنيذلاىلإاونكرتالول:لاقواريصنهلدجتنلف

المهنااوقسفنيذلاىلعكبرةملكتقحكلذكول:لاقورانلا

امبهيلعاندهشامنإو«نامثعىلعدهشتتايآلاهذهلكو4نونمؤي

هملعبهلزنأمكيلإلزنأامبدهشيهللاوللتايآلاهذههيلعتدهش
يذلانوملسملاىأراملف4اديهشهللابىفكونودهشيةكئلملاو

نورظانضرألايفهللاءادهشنونمؤملاوهللاةيصعمنمنامثعهبىتأ
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مكلمعهللایریسفاولمعالقوللجوزعهلالاقو.سانلالامعأيف

عقوولطابلاوقحلايفنيمصخلاةموصخكرتو¢نونمؤملاوهلوسرو

نأسانلابسحأملأ:لجوزعهللالاقدقو«نتفلانمهللادعوام

نملعيلفمهلبقنمنيذلاانتفدقلو«نونتفيالمهوانمآاولوقينأاوكزتي

ةعاطنأنوملسملاملعو‹4¶نيبذاكلانملعيلواوقدصنيذلاهل

ضرألافارطأنمنامثعىلإاوراسف«سيلبإةعاطكلذىلعنامثع

ىلصيبنلاجاوزأةماعوراصنألاونيرجاهملانمءالميفهيلإاوعمتجاو
هللايصاعمنمىتأيذلابهوربخأو«هللابهوركذفهوتأفملسوهيلعهلل

ىلإعجريوهنملجوزعهللاىلإبوتيهنأونولوقييذلافرعيهنأمعزف
زعهللاىلإةبوتلاو«بنذلابفارتعالانمهبمهاتأيذلااولبقف«قحلا

نأقحلاباوقتلااذإمالسإلالهأىلعًاقحناكو«قحلاةعجارمولجو

يذلاثكنهنعاوقرفتاملف«قحلاىلعماقتساامهوعماجيوهولبقي

يفهلامعىلإبتكف«هنمباتيذلانممظعأىلإداعوهيلعمهدهاع

نونمؤملارهظاملف«فالخنممهلجرأومهيديأعطقتنأمهرابدأ

زعهللالاقدقوللامكحبهولتقوهيلإاوعجردوهعلاهثكنوهباتكىلع

اولتاقفمکنیديفاونعطومهدهعدعبنممهناميأاوثكننإوللجو
هللاباتكبلمعدقو4نوهتنيمهلعلمهلناميأالمهنإرفكلاةمئا

للجوزعهللالاقدقو«هيبقعىلعدترامثءانامزنيملسملاعماجو

لوسناطيشلاىدهلامهلنيبتامدعبنممهرابدأىلعاودترانيذلانإ

هيلعهقرافيذلاوهنامثعربخنمهلاثمأواذهف‹4مهلىلمأومهل

هنوكتركذو«هيفمويلانحنانعطوهيفهيلعاونعطوءانقرافونونمؤملا

يبأنبيلعناكدقفءهعمهتلخوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرعم

ءامالسإقبسأوةرجهمدقأوءةلخمظعاوهللالوسرىلإةبارقبرقأبلاط
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لههتلخوهتبارقتناکفیکفدعبانأوكلذبهلدهشتتناو

اذإةمألاهذهرفكةمالعنأملعاوءاكالهمأقحلاكرتاذإ«ةاجنتناك

نمقدصأنمفلهللالزنأامريغباومكحوللالزنأامبمكحلااوكرت

4نونمۇيهتايآوهلادعبثيدحيأبفللاقو‹4نونقويموقلامكحهلا

ىلإكنيددنستالو«كسفنزعناورمنبكلملادبعايكنرغيالف

لامعألاكلمانإف«نوملعيالثيحنمنوجردتسيمهنإف؛لاجرلا

نأهعابتابهللاانراجا«قحلابالاقطنيالادبأديدجهللاباتكواهمتاوخ

ىلإكدهيهللابمصتعاوكلملادبعايهللالبحبمصتعاف«لضنوأيغبن

ىلإىدهدقفهللابمصتعينموللجوزعهلالاقطارص
نأنينمؤملارمأيذلانيتملاهللالبحوههللاباتكو4ميقتسمطارص

كدشناف اوقرفتالواعيمجهللالبحباومصتعاولل:لاقف«هباومصتعي

لجوزعهللالاق«هبامصاخمهبايدتهمنوكتونآرقلايناعمربدتنأهللا

نأةيواعميفكلوقامأو4اهلافقابولقىلعمأنآرقلانوربدتيالفأ

مدلبلطلابهودعىلعهرهظأوهتجحجلبوهرصنلجعوهعمماقهللا

الانافايندلايفةبلغلاوةلودلالبقنمنيدلاربتعتتنكنإف«نامثع

فيكرظنيلنيرفاكلاىلعنوملسملارهظدقف«كلذلبقنمهربتعن

يلميونينمؤملايلبيلنينمؤملاىلعنوكرشملارهظو«نولمعي
نيذلاهللاملعيلوسانلانيباهلوادنمايألاكلتوله:لاقو.نيرفاكلل

نيذلاهللاصحميلو«نيملاظلابحيالهللاوءادهشمكنمذختيواونمآ

موينيكرشملانمنينمؤملاباصأامرظناو«4نيرفاكلاقحميواونمآ

مويهتعيشىلعوهيلعنافعنباةلتقرهظفيكرظناوءدحأ
ديزىلعراتخملارهظونامثعةعيشمهوةرصبلالهأىلعيلعرهظو

ہممهوهباحصأو ماشلالهُرهظوراتخملاىلعبعصمرهظومهتعيش
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نيدلاربتعتالفءةكمبماشلالهأىلعريبزلارهظوةنيدملالهأىلع

هللاىطعأدقف«ضعبىلعمهضعبسانلارهظيدقفةلودلالبقنم

ءاكلمهبريفميهاربإجاحيذلاىطعأو«ضرألايفرهظوًاكلمنوعرف

امبهلفيملويلعنبنسحلانمةرامإلاىرتشاامنإةيواعمنإمث

الولتلجوزعهللالاقدقوهلنّيفويلميظعلاهللادهاعوهيلعهطرتشا

نعوةيواعمنعلأستالف.ةيآلااھديكوتدعبناميألااوضقنت

سانلانمملعأالوهتريسوهلمعتيأروهتكردأدقينأل«يريغهتعانص

مدكفسأالوللاهمكحمكحلالوهللااهمسقيتلاةمسقللكرتأادحأ

امهيفناكلةيمسنبامدالإءالبلانمبصيملولف«هنمهللاهمرح

هيفكيف«رمخللابراشارفاكانيعلًاقسافديزيهنبافلختسامث«هرفكي

دبعایهلاقتاف«لقاعلكىلعدیزیوةيواعملمعيفخيالفرشلانم
نونعطيمكتيبلهأانكردأدقفءةيواعميفكسفنعداختالوكلملا

لوتينمف«نوعنصياميفاريثكامهيلعنوبيعيوديزيوةيواعميف

مهلءادعأ«ءيربمهنميناهتكئالموهللادهشاينافهعمنمونامثع

ءانتماذإءهيلعتومنوكلذىلعشيعنءانبولقوانتنسلأوانيديأب

ينرذحتيلِإتبتكوهللادنعكلذببساحنوءانثعباذإهيلعثعبنو

اذإنيدلايفولغلاامكلنيباسوءولغلانمهللابدوعأ«نيدلايفولغلا

باتكريغبلمعيو«؛قحلاريغهللاىلعلاقينأنيدلايفولغلاوهتلهج
اولغتالباتكلالهأايلهللالاقونسيتلاهيبنةّنسونّيِبيذلاهللا

الباتكلالهأايللاقوء4قحلاالاهللاىلعاولوقتالومكنيديف
دعبتنأوهدعبةمئألاونامثعالغامك‹4قحلاريغمكنيديفاولغت

اوعبتادقو‹مهعبتتوهللاةيصمىلعمهعماجت‹مهتعاطومهليبسىلع

موقءاوهأاوعبتتالولالجوزعهللالاقوءاهيلعتنأمهتعبتاومهءاوهأ
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لهاءالؤهف«4ليبسلاءاوسنعاولضوأريثكاولضأولبقنماولضدق

هللامكحبيضرو«يصعنيحهللبضغنمسيلف؛نيدلايفولغلا

‹نيدلايفلاغبهدعبنينمؤملاةنسوهيبنةنسىلإوهللاباتكىلإاعدو

نوعبتيوهللانيديفنولغيمهنأمعزتوضرعتيلاتبتكو
مهمهليبسكلنيبأانأو‹مالسإلالهأنوقرافيونينمؤملاليبسريغ
نيحهوقرافونمثدحأامهيلعاوركنأنيذلانامثعباحصأ

ةيواعمباحصأوءاثكننيحةحلطوريبزلاباحصأمهوهللامكحكرت

سيقنبهللادبعمکحوهللاباتكلّدبنيحيلعباحصأو«ىغبنيح

رشبلامكحباوقرفينأاوبأومهلكءالؤهاوقرافمهف«صاعلانبورمعو
نولوتياوناک«ةقرافمدشأوةوادعدشأمهدعبنملمهفهللامكحنود

هللايضررمعوركبيبأوملسوهيلعهللاىلصهللايبنةّنسومهنيديف

هيلاو«نوجرخياوناک«كلذىلعنوضريومهليبسىلإنوعديوءامهنع
وناکمهنامهلاحفرعومهفرعنمملعدقو‹نوقرافيهيلعونوعدي

هللادهش‹جراوخلاربخاذهللاليبسيفًالاعقدشأوالمعنسحأ

انيديأوانتنسلأبءايلوامهالاونملوءادعامهاداعنملانأةكئالملاو

هيلعثعبنوءانتماذإهيلعتومنوءانشعامكلذىلعشيعن«انبولقو

نيحناكدقل«هعابتاوهعينصوقرزألانبانمهللاىلإءاربانإءانبردنع
؛همالسادعبرفکودتراوثدحأهنكلوءانلرهظاميفمالسإلاىلعجرخ

كباتكباوجبكيلإبتكأنأيلإتبتكتنأو«مهنمهللاىلإاربتف

تلقنأهبينتركذاملضفاوهللابينتركذوءةحيصنلايفكلدهتجأو

سانللهانيبامدعبنمىدهلاوتانيبلانمانلزنأامنومتكينيذلانإ

هننيبتلباتكلااوتوأنيذلاقاثيمهللاذخأاذإولءةيآلا باتكلايف

.نييومألاعنصنميهجراوخةمكحملاةيمستنأىلعليلداذه)۱
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اقحناكوةمئألاربخكتربخأوكلتنيبدقف4هنومتكتالوسانلل
عداخأنأالوهبرفكألادبعينذختيملهللانإفكلحصنانأيلع

ىلإمكوعداءهنعىهنأامىلإفلاخأو«يسفنيفسيلءيشبسانلا

اوملظتالومارحلالحتلملسوهيلعهللاىلصهيبنةّنسوهللاباتك
هيفانفلتخاامیفمکنیبوينيبامكحهلاباتكنوكيناواعيشسانلا

هللارمأنمعيطنناوءهنمهللاربتنمماربننأولاىلوتنمىلوتننأو

هيلعانكردأيذلااذهف«هباتكيفهتيصعمبهللارمأنميصعنو«هتعاطب

كرُتنيحالإامدكفستملةمألاهذهنأو«ملسوهيلعهللاىلصانيبن

ءيشنمهيفمتفلتخااموللجوزعهللالاقدقو«هيبنةّنسوهللاباتك

وهنآرقلاو‹4بينأهيلإوتلكوتهيلعيبرهللامكلذهللاىلإهمكحف

هباحصأوادمحمانلبقناكنمهبهللاىدهيذلاحضاولاليبسلا

للاقو«هكرتنميدتهيالوهعبتانملضيالو«نيحلاصلانيتفيلخلا
نعمكبقرفتفلبسلااوعبتتالوهوعبتافًاميقتسميطارصاذهناو
امنإسانلانإفكاوهعبتتولبسلاكبقرفتتنأرذحاف4هليبس

ىدهلامامإفءةلالضمامإوىدهمامإ«نيمامإةرخالاوايندلايفنوعبتي

يذلاوهوهللامكحبمكحيوهللاةمسقبمسقيوهللاباتكعبتييذلا

ةمئألامهنودهيةمئامهانلعجولثلجوزعهللالاق
مهفةلالضلاةمئأامأو«مهتيصعمنعىهنومهتعاطبهللارمأنيذلا

نوعبتيوهللاةمسقريغبنومسقيوهللالزنأامريغبنومكحينيذلا

لمهيفلجوزعهللالاقنيذلاءالؤهفللانمةنسريغبمهءاوهأ

لاقمهيفونورصتنيالةمايقلامويورانلاىلإنوعديةمئأمهانلعجو

نمعطتالولللاقو..ًاريبكاداهجهبمهدهاجونيرفاكلاعطتالولل

قحلابمكيلعقطنيانباتكاذهو¢هاوهعبتاوانركذنعهبلقانلفغا
٤۸-



نكشتالوءاحفصركذلاكنعنيرضتالف؛لالضلاالإقحلادعباذامف

هتأرقاملهللاكدشناف«كباتكعوجرمبكيلإتبتكدقوللاباتكيف

‹ةريصبلانيعبهيفرظنتوهيناعمربدتوهلغرفتتىتحلوغشمتنأو
هللاباتكنمدهاوشلايلعزناوتعطتسانإيباتكباوجيلابتكاو

يلةبغرالهنإفايندلابيلضرعتالوكلوقكلذبقدصأفهنمةنّيبلاو

‹نيدلانميلكتحيصننوكتلنكلو.يتجاحنمتسيلو«ايندلايف

اننيبعمجينأريدقهللاوءةحيصنلالضفأكلذنإفتوملادعباملو

هللابوهللاةعاطىلعنكيملنميفريخالهنإفءةعاطلاىلعكنيبو

.كيلعمالسلاواضرلاهيفو«قيفوتلا

يفقارعلاباجرخءامهنعهلليضرةيدأءانبأةورعوسادرملالبوبأ

نمىلعهتمامإتناكامنإودايزنبهللاديبعىلع«ةيواعمنبديزيمايأ
دایزنبهللادیبعبره«ماشلابدیزیتامو«لالبوبألتقاملف«هعمجرخ

.هسفنىلعافوخقارعلانم

«ضرألايفسيلباهعضومكحلوأهنأىلعراثآلاضعبيفتفقوو

ثيدحيفركذو‹ميقسلابحيحصلاو‹راجلابراجلاو«يلولابيلولاذخأ

لالبابايمعندايزهللاقفلاق«هیفدازهنأالإ«هرکذامكدايزعملالب

.اريٹکالطابضوختیتحاقحكردتنلكنإ

نعجاجحلاافعامللاقنعهللايضرينابيشلاناطحنبنارمع

؛تاهيههللاقففلاودعلاتقدواعبرطقهللاق«ناطحنبنارمع

:لاقمثءاهقتعمةبقرقرتساوءاهقلطمأديلغ«لثملاركذو
هناطلسيفجاجحلالتاقأأ

هتالوماهنأبرقتديب
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يذلاوةءاندلاوخألنذإينإ

هتالهجهتانسحىلعتفع

هءازاتفقواذإلوقأاذام

هتالعفهلتجتحاوبرحلاىف

هنإاذيفيلعراجلوقأو

هتالوهيلعتراجنمقحال

اعئانصنأماوقألاثدحتو

يمتنأريخبينظامواذه

ادهشمقرطملمكيف

تاملكلاريسفت

:هلوقوءارسنعمطملالتقًاضيأكتفلاو«راثريغىلعلتقلاكتفلاو

بخشامكهنمو«نارطقلاوهوىانهلابهيلصييأءاريعبانهييبارعأبرم

‹ماطخريغبرفناذإريعبلاجرملاقيءرفنجرم«يلاطلالجرلاتونهملا

لايبحاصيئاطلاوهءاکلامونصحنبديزهلوقو«لزتعنهبتنن
‹ةديصقلاةملكلاوءامهنعهللايضريعخنلارتشألاوهكلامو«ميمح

رعشلاةريصقلاليقو«يرجلادنعليخلانمةخلسنملاليخلادرجلا

ءةمالعلايهوةمسلانموأءةملعملاليقءةمّوسملاناسحلاقاتعلاو

موسلانعىهن:ثيدحلاهنموءةمئاسلانمىعرملايفةلسرملاليقو

مهضعببرضينودلتجيءءادبقعيكلذنأل«؛سمشلاعولطلبق
ةعداوملاو«ءانوحلاصيأءانوعداوف«فويسلابدالجلاو«فويسلابًاضعب

.اندنعنمتايبألاضعبةماقتسا)۱

-



عوذجلاو«تعفتراتلاشهلوقو‹ةملاسملاكلذكوةحلاصملاوةنداهملا

رسجمهضعبرمدوءاهيلعاوبلصو«مهسوؤراهيلعتبصنيتلابشخلا

برسلا‹عرسأوبرهاجنوفللالإمحال:لاقمکحهلوقو؛عجشو

يذلابرشلاىلإهللاودعهفحصوءافوخةورعهيفعرجنادقو«راغلا

هبعنصامنإسانلايريءاليدبتوهنمًافيرحت«نوبراشلاةعامجلاوه

ةمجءاليخبانينضلزافحلاهنموةلجعةزفح«دودحللةماقامنصام

اقنرلالاقءةعاجشلاةماهشلاءاعيرساكيشو«ليوطلاحمرلاحشولاةريثك
هلوقوءايحلاةثلاثلاةعطقلايفرفخلاهلوق«فاعضلافاجعلا«ردكلا

قرتساوءاهقلطماديلغتاهيههلوقرصعدعبارصعمزالييأرصتعي

:اهلوأيتلاةديصقلاحرشيفمامتيبأباتكيفتفقوءاهقتعمةبقر

دعبمکیناغمتوقأدقلتدهش

يردينمعياشوتحممكتحمو

فقوءربكتلاءةفنألابيرقلا«نرقلامجنهنمو‹؛علطييأمجنيهلوقو

‹مهوسبحأيأ نولوؤسممهنإمهوفقوللجوزعهلوقهنمو«سبح
وهونمءافلابءاجلفلاو‹مالكلايفليوطتلاباهسإلاوبانطالاو

نيحملسوهيلعهللاىلصهللالوسرثيدحهنمو«نانسألانيبللخ

ءاجلبلاتناكنإو؛نسحللتاجلفتملاو:لاقىتح«تانوعلملاركذ

ىضمدقوءرعشلانمنيبجاحلانيبامولخوهوجلبنانموهفءابلاب

اهيلعزيزع«دنموةقشملاىلعلمحيًاناسنإتنعيهلوقو«باتكلاي
.”ليللارخآهريسجاردإلاوءةقشملاتنعلاو«متنع

يفةدراولاتاملكلاريسفتو«ناطحنبنارمعوةورعولالبيبأىلعمالكلايف(١

‹ةيرجحلاةعبطلاوهيذلالصألايفطقسوفیرحتوفيحصتثدح‹مهمالك

باتكىلإعوجرلابهيلعفديزملادارانموءاندنعنمقيسنتلاوبيترتلااذهناكف
.رهاوجلاباتكللصألاوهيذلاينيجردلاسابعلايبألخياشملاتاقبط
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هللايضرةشئاعىلعلخديذلاوهءهنعهللايضرسيقنبفنحألا

ليقفجرخف«معن:تلاقف؟لتقامدعبنامثعباتأهامأاي:لاقفءاهنع

لسرأومیلحليقنِهلاوهزعأةهفسسيقرجيتلاقف؟كلوقفيكاهل
انبولقرامث:لاقف؟دلولايفلوقتامرحبابأاي:لاقفًامويةيواعمهيلإ

ىلعلوصنمهبوءةليلظءامسوةليلذضرأمهلنحنءانروهظدامعو

مهدوكوحنمي«مهوضرافاوطخسنإومهوطعأفاوبلطنإءةليلجلك

.كتافواوبحيوكتايحاولميفًاظفمهيلعكتالومهدهجكوبحيو
:هلةديصقيفمامتوبألاق«هنعهللايضرينزملاةيواعمنبسايإ

ةياغكدعبدجملااذهتيلبأ

ساحنوةميشمركاوهيف
متاحةحامسيفورمعمادقإ

ساياءاکذيففنحاملحيف

سابنمةعاسكفوقويفام

ساردألاعبرألامامذيضقت

يئاطلاهللادبعنبمتاحوبرعلاسرافبركيدعمنباوهورمعو

.ةيواعمنبسايإوسيقنبفنحألاو

راعشأوةريثكدئاصقهلةارشلاهباحصأوىيحينبهللادبعمامإلا

:لوقييذلاوهوداهجلاىلعضيرحتلاوةارشلاحدميفةروهشم

يرظاونیکبأويبلقیسالابیوک
ربابجلاماستباوىماتيلاءاكب

انقلاوبضاوقلالمحينفلكو

رئابكلالهأفارسإامدلاكفسو

نيسلاحتفءناتغلهيفوحلصلاملسلاوةدايزلاروكلاوناصقنلاروحلاو
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ذبنلاوهباوعفتراومهراصبأباوحمطمهسفنأباۋبراهرسكو

نالفرملاقيو‹ةجحلابانبلغيألجرلاانمصخهلوقء‹ليلقلاءىشلا

ربربلانمةرثكلاتناكواورفنأبرابجلادبعوثراحلامهيقلفربربلاو

ايقتلافةيناثمهازغمثءاعيرذًالتقفالخلالهأامهبهللالتقفةراوه

دحاولكلتقمث«فالخلالهأامهبهللالتقف«ةسيطجهللاقيعضومب

قحملاملعيملفاذهلبقاذهفيسواذهلبقاذهفيسدجوف(هبحاص

لبقراثمثمشاهيتبمايايفهباحصأووهىتح«ثراولااضيأ
همحردهشتساىتحنميلاىلعىلوتسافدنلجلانبدنلكلااضيأثراولا

نبهللادبعلبقو‹يراشلاةزمحوبأوىيحينبهللادبعماقهلبقولا

عفانو؛ةماميلابهباحصأورماعنبةدجنروجلاجراوخجورخنامزبییحی

.هنعهللايضرسادرملاجورخمهلبقو‹قارعلابهباحصأوقرزألانبا

نييسابعلايلاويرهفلابيبحنبنمحرلادبعلبقنمةديكمتناكاهنأرهاظلا)۱

دعبامامإةمئألانوبصنياوناكمهنألةيضابالانيبةقرفلاثبيىكل«ناوريقلاىلع

ِ.مامإ

امهئاقبابىتفأكلذلف‹كلذةذفلاهتيرقبعبكردأملسمهدیبعابأمامالانأرهاظلاو

ذإةحضاوةديكملانأىلع«فالتخالاوةقرفلانعقيرطلاكلذبعطقوةيالولاىلع

دحاولكنأحصولنأرخآلاقوفهفيسلعجينأامهنمدحاولكلنكميفيك
.كلذنعامهاشاحورخآلالتقامهنم

امدنعيداولاهلمحامنإونييسابعلالبقنملتقيملثراولامامإلانأحيحصلا)٢

.ناضيفلانممهيلعافوخ‹نيجاسملاقالطإىلإبهذ

.نميلاىلعلوتسيملو؛دوعسمنبىدنلجلاهنأحيحصلا
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نمنأًاثيدحوًاميدقةلاسملايففالخلانإتلق:سابعلاوبألاق

نأالالقتنيالمأفوقولاىلإلقتنيلهةنيعملاةيالولالهأنمناك

هققفلايفودئاقعلايفةنيبمةلأسملاهذهو«ةءاربلانقيتممكحبلقتنا

الوكشلاعفرينيقيلانأانباحصأدنعف؟المأكشلاهعفريلهنيقيلايف

ةيديزيلابجوأدقو«فوقولاىلإلقتنتالةيالولاف«نيقيلاكشلاعفري

دبعوثراحلانأكلذوءاهنايبيتأيتالاكشإاهيفمهلولقتنتاهنأ

ةيالولالهأنمامهوحالصلابنيفوصومانباحصأنمنيلجراناكرابجلا

يفاذهفيسواذهةثجيفاذهفيسونيلوتقمدحاوعضوميفادجوف

بجيفرخالالثمامهنمدحاولكنأبلئاقلاقف«فالخلاعقوفاذهةئج

.اعيمجامهنماربننأ

يغابلانميردنالنكلورخالالتقامهنمدحاولكنأبلئاقلاقو

نعفقوتنانكلو«هالوتنفهيلعىغبملاالوهنمًاربنفهبحاصىلعامهنم

امهحالصنإلئاقلاقوديزينبهللادبعباحصألوقاذهوامهيلك

لامتحالانمذإءامهتيالوىلعنايقابامهفنقيتمريغامهيغبونقيتم

يفاذهفيسلعجفامهيلعىغبدقامهلتاقنوكينأامهنيبضراعلا

تضراعةيديزيلاوءانباحصألوقاذهفاذهةثجيفاذهفيسواذهةثج

لهأنمامهونيجوزلانيبناعللامقينأامهادحإنيتلاسمبانهاه

اتلكوًافذاقجوزلانوكيو«ةينازةارملانوكتنأيرديالف

ةيالولانعفوقولاانيلعفاهبكترانميردنالاَنأالإةريبكنيتشحافلا

باتكولخيداكيالفءةغلابةيانعفوقولاوةءاربلاوةيالولاةلاسمنويضابإلايلوُي(١

هنمدصقُيينيدماظنيهذإءاهليصافتقداباهلضرعتيوالإيهقفوأيدقع
ىلعمهلمحو«مهنيدبنيملسملاةلصقيمعتهنمداريو«يعامتجالاحالصإلا`

يفةلاعفةمهاسممهاسيوهو«داسفلاةرصاحمو‹مالسإلاةعرشبيفرحلامازتلالا
.يصاعملاءاودأنمنيملسملاتاعمتجمصيلخت
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لكدرجدقوةيالولالهأنمنيلجردعبنعىلوتننأةيناثلاو«ةءاربلاو
نميغابلايردتتسلوهلتقىتحرخالابرضوهفيسامهنمدحاو

ءةنسَحةوسأهللالوسريفانلوتالامتحااهلكهذهتلق«هيلعىغبملا

ىلإ‹4نوقفانمبارعألانممكلوحنمموللجوزعهللالزنأثيح
نممدحأةلصاومنعفقوتهنأانغلبيملومهملعننحنمهملعتالهلوق

دحأتاقالمبنجتالوبارعالانمالوةنيدملالهأنمناميإلارهظي

يفيتاللاتايآلامهتحضفىتحةمدقتملاةيالولاىلعمهاقبألب«مهنم

ضعبنعانغلبوهعضاوميفكلذبلطأف«مهنمومهنمومهنمو«ةءارب

لاوقااوحجردقمهنامهلوقيفكلذىلعتفقولبءةقراشملاانباحصأ

‹نينعألتملايفةيديزيلالوقاوحجرونيلتتقملاونيليتقلايفانباحصأ
.ةلأسملايففالخلاوهاذهفهبكسمتونآرقلابهللاكادهقلعتف

عفترملامشالاولبجلادوطلاهنعهللايضربيبحنبعيبرلاورمعوبأ
ثيدحبفورعملاباتكلاوهدنسملاو«ءدصقيمويًاضيألبجلاملعلاو
امنإفبترملاامأوءازجاةثالثىلعلمتشايذلابترملاريغينعأعيبرلا

وههيرضاحمنياباعباراءزجهيفدازوميیهاربإنبفسويبوقعيوبأهبتر
.بيعشوزيزعلادبعنبهللادبعويسودسلاجروملاابهتقرافمىلإةراشا

ناتلخنلاناونصلاامهنعهللايضريمرضحلابويأنبلئاوو

4ناونصريغوناونصلىلاعتهلوقهنمو«دحاولصأنمناتقرتفملا

يفلئاووعيبرلاهبش«رثألايفعباتلاولتلاوونصنيتلختلانمةدحاولك
ناتلخنامهناكفلخنلانمناونصبةديبعيبأنعامهتياوروامهظفح

قباسلابريخلايفهترهشوهتليضفيفعيبرلاهبشو«دحاولصأامهعمج
.ةيلابلاماظعلاتافرلاوتابيدالانابللاو«يلاتلابلئاوو

يفتفقوعافدلامامإيراوهلايزوزلملابيبلنببوقعيمتاحوبأ
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نااهيفهتيأرامبرغأنمفهمايأوهتريسىلعفالخلالهأبتكضعب
هدعبالوهلبقيجراخلعمتجيملشيجةيقيرفابمتاحيبألعمتجا:لاق
نونامثوةسمخاهنمافلأنوسمخوفلأةئامثلٹهركسعددع‹ىهتنا

ءةيقلنيعبسوةسمخوةئامثلثعلاوطاوقالولاجريقابلاونانعافلا

متاحابألتقيذلاركسعلادئاقوفلاهمحراهنمةريخألايفتامو
.'”يئاطلامتاحنبديزيةدايقبناك

.يدزاألاةرفصيبأنببلهملانبةصيبقنبمتاحنبديزيهنأحيحصلا)۱
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ةيمسرلاةلودلاركذ

هللايصرنمحرلادبعهوبأونمحرلادبعنبباهولادبعمامإلا

انههتيتأنأتيأرفةدئافديزأوعنقأوهامىلعترهاتءانبيفكلامملاو

هدیبعوبرکذ‹خايشألانعهانححصاملةفلاخملاصعبهيفناکناو

سلدنألابابوافصلاباب‹باوبأةعبرأاهلةروسمترهاتنُيركبلا

یمستفقوسلاىلعةفرشمةبصقاهلوء‹لزانملابابونحاطملابابو

نمعمتجيرخآرهنوةلبقلاةهجنماهيتأيرهنىلعيهوءةموصعملا
هديیدشيهورامثلاعيمجواهنيتاسبىیقستهنموءاسفانیمسینويع

نبرکبلاق‹جلغلاومويغلاةريثكدربلا

هناعيرودربلانشخأام

ترهاتبسمشلافرطأو

تبسلابيذلاحرفك

.يعيشلاهلعل)۱
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ىلعةديدجلانميهفةميدقلاترهاتامأوترهاتهذهو

نوميمترهاتبحاصناكو‹ةديدجللقرشلاةهجنملايمأةسمخ

يڏذكبابنبروباسنبساودوهومارهبنبمتسرنبنمحرلادبعنب
ةئامترهاتبمتسرينبكلمماقأويسرافلاكلملافاتكألا

انلزن:ربربلاتلاق«ترهاتعضومهباحصأونمحرلادبعلزناملوءاماع

مهباهالصفةعمجلامويةالصمهلوزنفقاوو«فدلااهريسفتتماركت

ىلإىتأفءارعشلانمرهظدسأىلعةديدشةحيصتراثف«نمحرلادبع

‹موجنلايفةرظننمحرلادبعرظنفكانههولتقفهيفاولصيذلاعضوملا
نباباتکيفوءادبأبرحالومدكفسهقرافيالعضوماذهلاقف

راكنلابموقىمستوةيضابالاتقرتفاباهولادبعديىلعلاقريغصلا
هباومسامنإلوقينمتعمسدقوهفرعاتسلمسااذهوةيبهولابموقو

لبجبهتركذيذلاباتكيفتفقوتلقءاذهباهولادبعمهعابتأل

نبنارمعلرعشلاةعطقهيفيذلايلاطيجلاليعامساخيشلاطخبةسوفن

مهعابتالكلذباومسةيبهولانأمجلمنبنمحرلادبعركذيفناطح

باهولادبعىلإتبسنولفاندنعوهكلذكويبسارلابهونبهللادبع

دئاوزل١فورحلاوةدئازباهولايففلالافليقنإفةيباهولاتناکل

يذلافيعضتلانيافكلذناكولوانلقمسالانمبسنلادنعطقست

ءةيبهولاوهامنإوداسفاذهوديدشتلابةّيبهولاهنممسالااذإفءاهلايف
:رعاشلالاق

اضرقنميبهولابهذمىرأيلام
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ناظتيلابأحلفامامإلا

«مهنعهللايضردمحمنبفسويمتاحوبأهنباوحلفأنبدمحموهو

هلًاشنو‹مزعلاومزحلايفذخأحلفأىلواملهباتكيفريغصلانبالاق

هنولأسيلبجلاةسوفنهتتأوءهلبقناكنممهريغلنكيملامنينبلانم

هماکحأنمءيشيفهيلعنعطتةارشلانكتملوهآرنممهيلعمدقينأ

نمًايضاقنأةارشلاهبهونحتمااملوأناكوهراشعاوهتاقدصيفالو

نمءاضقلايلوينأهولأسوهيلإتعمتجافهمايأيفتامدقهيبأةاضق

ينوملعأمثمكرايخأاومدقومكعمجاوعمجامهللاقفكلذقحتسي

ملفمهرمأاوبلقفحالصلاهيفنوكيامىلعهدضعاومكلهربجأىتحهب
ساروألبجبنكاسلايراوهلامكحمىلعمهيأرعمتجاوءادحأاوضتري

انتصاخليراوهلامكحمًاعيمجانيضردقهلاولاقفحلفأمامإلاىلإاوتاف

متلقامكوهلجرىلإمتوعددق:حلفألاقفءانايندواننيدوانتماعو

الوهردقردقلايذلفرعيالةيدابيفاشنلجرهنكلوهنيدوهعرويف

ملظُيالوملظينأبحيمكنمدحأسيلناكناوهلضفلضفلايذل

سانلادشأناكوءهريغانئاضقلىضرنال:اولاقفصقنالب

متيبأاذِإامأ:مامألالاقف«سابعلاوبأهوخايراوهلاةيالويفحلفأىلع
نمباتكبلوسرلاجرخف:لاقهللاةكربىلعمكلوسرهيلااوثعبافهریغ

دقهنافدعبامأ..ميحرلانمحرلاهللامسبهيفوةارشلانمباتكومامالا
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الوكمودقنورظتنيمهوكروضحنعهبءانغالرمأنيملسملابلزن

مهعمعامتجالاومهبقوحللانعكبرنيبوكنيباميففلختلاكعسي
باتكدرواملفحالصهيفامىلعمهعمكيأرعمتجيل

مثهاصعوهاسكذخأوهتبادبكريراوهلامكحمىلعمهلوسروموقلا

اولاقوهباحصأهيلإردتباوهلزنوعماجلادجسملادصقوموقلاىلإهجوت
هنأملعاوكيلعمامإلاونيملسملايأرعامتجاوىفوتيضاقلاًانالف:هل

قحریغبقاريمدلکنعلوؤسملاتنكهيلإكانوعدامعتفلختامهم

نيملسملاومامإلافلاختالوهللاقتاف«هلحريغنمیتؤيجرفلكنعو
ءاودلابرشنمّرمأرمقحلانإمهللاقفءكانربجأانتفلاخنإكناف

يلابحأيريغو«معنءانبأنوعبرتممتنأواهركالإءاودلابرشيالو

الامتيبأاذإامأ:مهللاقف‹يتحيصناولبقافمكلتحصندقوينم

«مکرومأيفهورواشوهبمكتملعأامبهوملعافمكمامإىلإاوعجرافاذه

رادبةفورعملارادلايفهولزنافهللاةكربىلع:لاقفءانلعفدق:اولاقف

راسف«هتوقلاملاتیبنمهيلعاورجاوارفصامداخهلاورتشاوةاضقلا

هرمأنمكلذىلعوهامنيبف«هدنعاهوجروهيفاهولمأيتلاةريسلامهيف

ضرأيفحلفأمامإلارهصومامإلاوخأروكذملاسابعلاوبأمصاختذإ

هرادةفيقسيفًايلاخهدجوفامكحمسابعلاوبأءاجفمكحمىلإاعفتراف

كلذكوهامنيبفهثدحيهيلإلبقأوهبناجىلإهسلجأفدحأهعمسيلو
تجرخفمكحمةيراجمسابىدانسابعلاوبأهآراملفمصخلالبقأذإ

املف«؛كلذبهعدريل«يضاقلاىلعهتلالدهمصخىريلءاماهاقستساف

يمصخومكحأنمىلإهسفنيفمصخلالاقةيراجلاىلإحدقلاراص

تءاجفيلاتفتليالرادلابابىلعىقلمانأويضاقلابنجىلإسلاج

تيتأ:لاقف؟كتيضقامو؟اذهايكلابام:لاقفءهيلإةتفليضاقلانم
۹



ىضاقلابضغفانهتسلجف«؛كعمًاسلاجهتدجوفسابعلاىبألامصخ

يتيراجيقتستويعمسلجتوامصخينيتات:لاقو‹سابعلايبأىلع

ديبذخوحربيالوهمصخدعقمهدعقأوسابعلايبأديبذخمالغاي

هپهرمأاممالغلالعففءامهقستلفةيراجلارمأوىلاهسلجأوهمصخ

لاقف؟كلابام:هللاقفحلفأهاخأىتأىتحًابضغمسابعلاوبأجرخف

‹دحأبلزنيملامنتنملايراوهلافلجلاىفاجلااذهنميبلزندق:هل

كتملعادقسابعلاابأاي:حلفألاقفربخلاهيلعصقف؟كلذامو:لاقف

ولنكلو.عبتينأىلوأقحلاولعفامباوصلانكلورمألااذهبلبقنم

مهبجعأفةيضابإلاهوجوبهربخنمكلذلصتافانهادمناكاذهريغلعف

.قاسفلاىلعباستحالاوقاوسألاىفركنملا

نأهيفرظنءيشلواناکترهاتةنيدمناظقيلاوبأىلواملولاق

مساناکو«هبهيلعاوراشافمهتعامجرواشنأدعبايضاقمهلحلصتسا
نمهلامتیبىلعیلومث‹خيشلايبأنبهللادبعنبدمحميضاقلا

نماموقرمأووههاضترانمهتطرشىلعیلومث«مهعيمجهاضترا

نإفركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأيقاوسألايفنوشميةسوفن
اهتقاطقوفهتبادىلعلمحالامحاورناوهوبقاعةاشيفخفنًاباصقاور

قيرطلايفارذقاوأرنإوءاهيلعفيفختلاباهبحاصاورمأواهلمحاولزنأ

ولومهدجاسميفةالصنمادحأنلوعنميالو؛هسنکبهلوحنماورم

ءهوعنمهيديعفرنمهيفاوأرنأعماجلادجسملاالخامهيديًاعفارهوأر

هذخأتالمهيفةريسلانسحيروكذملايضاقلالزيملفهوبرضداعناف

ناظقيلايبأىلإةادغلابحبصافثدحثدحنأىلإمئالةمولهللايف

لافنمكئاضقىلعلو:هللاقفهرطمقوهمتاخبهيلإىمرف
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ىلعتمقننكلوًاغيشكيلعتمقنام:لاقف؟كارعأاموكلابام:هل

فرصااملف«سانلاىلعةلاعمهتكرت:لاق؟مهلابام:لاقف.كيتب

هانرجزهورکمهنمرهظنمفينبنعهولاساوهيلٍإاوبهذا:هلوحنمللاق
ادبأءاضقهلتيلوتامهللاوفهنمينوعد:لاقف«هولاسوهيلإاوبهذو

هلوًافينعًاقدهرادبابيضاقلاىلعتقدةأرماروكذملاثيدحلاو

:لاقفنيبفرصتملاوهبرامليلوتموهو«ناميلسیمسيیلوم
ماقف«ناطلسلالبقنمثداحنوكينأىشخأينافمق«ناميلساي

كلابام:لاقف«جارسهعمويلقصاهعمةرهبنمةأرماباذإفبابلاحتفف

نباايركزلبقنممادخنالايلعلخد:تلاق؟ةعاسلاكبءاجامو

نأفاخأ:لاقفامهعبتاينبالتلقفيدينيبنميتنباوذخأفريمألا

هارتنيأ:ةأرملللاقفقافأمث‹هيلعىشغملاكيضاقلاطقسفءينولتقي

ًافيسدلقتناميلساييللاقف.ةاكزلارادىلإ:تلاق؟كتنبابدمعي

انيتأىتحانجرخف«ةأرملااهتيأيجرخأ:لاقمثةاصعذُخواجارسذو
اقدبابلاقدلاقف‹هتبيغفجارسلابيغناميلساي:لاقف«رادلابرق

يضاقلارادلاباحصأىأراملف«جارسلارهظأبابلاحتفاملفءافيفخ

ناميلساي:لاقو؟هللاهزعأيضاقلالابام:اولاقفءاديدشًاعايترااوعاترا

للختيلبقأمثرادلابناوجنملزنينمرذحأورادلاىلعأىلإدعصا

رادلاىلعأدعصمثاعيشدجيملفًاعضومًاعضوموتيبتيبرادلاتويب

ايركزبدهعكلله:رادلابحاصللاقفاعيشدجيملفهعمةأرملاو
نجاملفهلكراهنلايدنعناكهنأيضاقلاهللاحلصا:لاق؟ريمألانبا

ءاعضومهللاونآلاهلفرعأالهللاو«جرخفاهبكرفهسرفبىتأليللاهيلع

انفرصنافهللاوال:تلاقف؟اذهريغاعضومهلنيفرعت.له:ةأرملللاقف
ىتحةليللاكلتمانامهللاوفاذهريغىلعردقأال:لاقو.تفرصناو
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لاقءاماعنيعبرأهترامإيفهرمعناكواهوحنوةئامنينسلانمشاع

دقو‹؛هسلجمترصحوهترامإوهمايأصعبUتقحلدقوريغصلانبا

امويهتيأرويبرغلارادجلايلياممعماجلادجسملاجراخسانللسلج

لجرنفدغارفرظتنيدلجنمةداسوهلتعضودقوزئانجلاىلصميف

ناكوةيحللاوسأرلاضيبأةماقلاعبرمناکو‹سانلاهوجونمتامدق

نوكتنأالإهيدينيبدحأقطنيملسولجلابمهرمأوسانللسلجاذإ

يفسلجااذِإناكوءانيكسًاكسانءاعروادهازناكوءهيلإعفرتةمالظ

هلويرحبلابابلالبقتسممدأنمةداسوىلعسلجعماجلادجسملا

ةسوفننملجرنيعبصنهلباقيناكواهيلاسلجيو«هبفرعتةيراس

سانلاصخأناکوناكمبعرولانمهدنعناكوسانرفنبیسیعبفرعی

هنعرکمهيفایلاغناکو«ركبنبدومحمبفرعيبرعلانملجرهب

مهتضيبنعبذييذلامهرادمناكوبلاطيبأنبيلعنمةءاربلا

فيلأتلاودرلايفهلثميطمللانبهللادبعناكو«مهيفلاخمىلعدرلا

ةيلصأولاوةلزتعملارظانييذلاوهوءةعفادلاوبهذملاىلعبذلاو

یدانناكملامهمضاملفةرظانمللهيفاوعمتجا‹ةنيمرهنبةيضابالاو

هنأتملعوهلتنطففيطمللانبالاقهللادبعاي:ةلزتعملاميعز

تلقف«ديرأ:يطمللانبالاقف«هلاؤسنمًافوخهبجأملفديرييايا

تنأناكمىلإهيفتسلناكمنملاقتنالاعيطتستله:لاقفكيبل

ىلإهيفتنأناكمنملاقتنالاعيطتستلهف:لاق.ال:تلقف؟هيف
نبااياھنمتجرخ:لاقف«تلعفتعشاذإ:تلقف؟هیفتسلناکم
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هلنورممهلكجرعألاةديبعيبأبفرعيمهنملجرناكوءيطمللا
وأمالكلايفةلأسميفاوفلتخااذإفملحلاوملعلابهلنوفرتعم«لضفلاب

دوسيفتيارامفهيلإتسلجوانأهتيأردقو«هيأرنعاوردصهقفلايف

الوناظقيلايبأىلعلوخدلاليلقناكوءهنمىلاعتهللعشخاسأرلا

برض:لاق‹رشبنبدمحأينثدحو‹عماجلادجسملاالإهعمهعمجي

جرخفهجورخبسانلاملعو«هسفنبزربوهدارأرمألهقدارسناظقيلاوبأ

‹جرخيملفةديبعابأالخامهلوحمهتينبااوبرضوءاهقفلاوءارقلاهيلإ

امإ«ءاجةديبعوبأاذه:اولاقف؛ةديبعوبألبقأاذإمويتاذسانلاامنيبف

بحرهيلعلخداملف«ناظقيلاابأهمودقباوملعافادقفتمامإواملسم

.هيلعلبقأوهسفنىلإهاندأوهب

تعجامريمألاهللاحلصأ:لاقف؟املسموأادقفتمكبءاجام:لاقو

بلطيفةحرابلاجرخفدلواهلناكيلةراجنكلوًاملسمالوادقفتم
ةيكابينتءاجفهسبحفكسرحبحاصقورحملاهذخأفءاهلوهلشاعم

الالجإ«ةليللاكلتسبحنمعيمجقالطإبرماف«هقالطإتدرافةيكاش

عنصتلاهكرتوهقدصنمسانلابجعف«فرصناوملسمثةديبعيبأل
ةغللابًاملاعاذهةديبعوبأناكو«هبلقيفرسأامهناسلىلعهراهظاو

ةءورملاوبدألانسحعمناكووحنلاوقئاثولاومالكلاوهقفلاو

نبهللادبعهفلأيذلاطلغلاحالصاباتكهنمعمساامویهتيتأدقو

ارظانلعل:تلقوهتءارقتحتتفااملف«ةديبعيبأىلعةبيتقنبملسم

‹ةلزلانعةديبعيبأبابریوهتمجرتشحوتسیوهناونعنمرفنيانباتکيف

لدألفرحلااذهتركذامنإوازومهمابريويللاقف«هدمأملوهزمهأملف

موقهاتأديزأوأةقرولثمباتكلانمتأرقاملفةغللايفهتعاربىلعهب
هاصعوهلعنذخأومهعمماقفاهيلعهللاكرجأيةداهشةديبعابأاي:اولاقف
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نورخآموقهاتأةقرولثمباتكلانمتأرقاملفيناثلامويلاتيتاف

:تلقفديعبريغهعمتمقومهعمماقفءاهيلعهللاكرجايةداهش:اولاقو

ان٤الالاطبترصفةنداهرلايفتوناحيلتناكدقوكتيتأانأيديساي

ةادغلابناکاملف«تکسفيلغشو«يتوناحيفانالويباتکةلباقميف

موقهاتأيئزجضعبتأرقوباتكلاتحتفاملف«هيتآتنكامكهتيتأ

ىلعرثآنإفىتفلااذهلمويلا:مهللاقفءاهيلعهللاكرجايةاهشاولاقو

لکالويديسای:هلتلقكلذتیأراملف«مکعمترسيلنذأوهسفن

نسحوهتءورمىلعلدألاذهتركذامنإو«مقأوأتعشاذإرسفاذه

ناکنمنأىتحلجرلااذهبنوفوغشممهلكبرغملالهأناكو«هترشع

.ءاشثيحاهفرصيمهلاومأةاكزبهيلإنوثعبيةساملجسبمهنم

نمهسرفةليلفلعهميدخقباسابأنأهفشقتوهعرونمركذياممو

الولكأالودمحممانامهللاوقباسابأاي:لاقفكلذبهملعافلاملاتيب

وبالاق«هنمهتذخأاملاملاتیبيفدرتیتحهناکمنمحربالوبرش

نمهسرفلکاامتیفووهتلکويقبامتذخأوسرفلانعتعزنفقباس
ينرظتنيهناکميفهتدجوفهتئجفلاملاتیبيفهتددروهلام

.سلجافقباسابأايتنسحأنآلا:لاقف

رشعةعبسنيعلانمهتكرتيفدجواملكفناظقيلاوبأتاماملو

لبجلاةسوفنتناكو«نيتياموةنسنينامثوىدحاةنستاموأارانيد

امنإهلكليللانومانيالجرخوهقيدارسبرضاذإاوناكدقوهبةفوغشم

.اومانومهسفنأباويرضهعماولصاذإفةءارقلاوليلهتلاوريبكتلامهنأش



$

نارملاٌقلخيف

‹نيملسملانماذهانباتكهغلبنمعيمجىلإحلفأنبدمحمنم

ةالصلاهلأسأوءوهالإهلإاليذلاهللامكيلإدمحأينإفمكيلعمالس

لضفأنإفدعبامأ..هيلعهللاىلصةمألايداهوةمحرلايبنىلع

نعرجزلاوهتعاطموزلوهللاىوقتهيلعاوضاحتودابعلاهبىصاوتيام

‹حلاصلالمعلاوبيطلالوقلانمباوثلاثروياميفبيغرتلاوهتيصعم
دادعإلاوبهاتلاوهللاىلعمودقللئيهتلابنيملسملارشاعممكيلعو

لهذتونادلولاهيفبيشيوناولألاهيفريغتتوراصبألاهيفصخشتمويل
سانلایرتواهلمحلمحتاذلكعضتوتعضراامعةعضرملك

هللامکمحراوملعاو.دیدشهللاباذعنکلویراکسبمهامویراکس

مهنمفولخلاتلقواوضرقنادقةوعدلاهذهبنيمئاقلاهللابملعلالهأنأ
ضقنلاوملعلابلطيفهللدصرأوهسفنبستحاًاملسماءرماهللامحرف

داضو‹ملسوهيلعهللاىلصهلوسرجاهنمنعلدعوهللاداحنمىلع

ءاقوهزلطابلاوءايلعلايههلاةملكنوكتىتحهدابعنمنيقحملا

نيمدقتملاومكفالسأنمنيضاملاعابتابنيملسملارشاعممكيلعو

مهادهباودتهاومهراثآاوفتقافمكتوعدلهأنمنيحلاصلامكتمئأنم

عدبلالهأاوفلاخومهجهانمنعليملاومهقيرطنعغيزلااورذحأو
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سبليواعيشمكسبليومكنيدلدبينأدارأنممةلزملاءاوهألاوةلضملا

هبءاجامذبنوناطيشلاهيلعذوحتساوهاوهعبتانمممكرمأمكيلع

نمعدخنافمهبولقيفهتعدبنيزومهرماءافعضلاىلعسبلافنآرقلا
مهيلعهللاةمحرنودشارلاةمئالاهيلعىضمامبهلملعالوهلةريصبال

‹ليبسلاءاوسنعلضواريثكلضافمكتوعدلهأنمنوحلاصلافلسلاو
لکوتنهیلعونيعتسنهبوهللاءاشنأةيافكلاهيفاممكلنوركاذنحنو

.هللابالإانقيفوتامو

نأنممالكلااذهولخيالوهللامالكنآرقلانأىلعةمألاتعمتجا

نوفلتخملاهيففلتخايافءيشبسيلناکنإفءيشبسيلوأائيشنوكي

سيلهنأحصولوءهيفعزانيونوفلتخملاهيففلتخيءيشبسيلواذإ

ىلعلزنالجوزعهللاناوءيشبتءاجهللالسرنوكتنألطبلءيشب
ناتبثاذإفناقرفوألیجناوأةاروتمثنوکینألطبلوءاعيشهئايبنا

وهنوکيناامإولخيالهجوةثالثدحأنملخيملءيشهللامالك

مثسیل«هللاريغنوکیوألكلانمءزجلاكهللاضعبنوكينأوأفلل

داحوجاجللابكرنمالإلئاقهلوقيوأبهاذهيلإبهذيعبارهجو
اولوقينأنمرثكأبهذممهلسيلهنأل«فاصنإلاوقحلاقيرطنع

نأةمعازلاىراصتنلانمةيبوقعيلاكلذباوهاضهللاوهاولاقنإفللاوه

يفمهمزليفءهّلاوهمالكلانأةلاقملاهذهلهأمعزامكلاوهىسيع

قلاخلارداقلاريصبلاعيمسلاوهنوكيف«دوبعملاوهمالكلانأمهمعز
وهمالكلانوكينأانهلطباملفةرخألاوايندلاهلإثراولاثعابلا

ضعبمالكلانوكينأالإقبيمليذلاهناودوبعملاهناوهيلإبوغرملا

زعهنألءاريبكاولعكلذنعهللاىلاعتضيعبتلاوءزجتلاللابقحليفهلل

ضيعبتلاوءزجتلابهفصونمنألضيعبتلاوءزجتلاهيلعيرجياللجو
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اضيأهيفدجوتو«هضعبًاضعبموهأزجًائزجمهلنوكينانمولخيال

سدقتوانبرىلاعتثدحلاوزجعلاوةجاحلاءادأيهيتلاةعنصلاراثآ

مالكلانأل«ساوحلانمةساحهكردتوأتافصلاهذهبفصوينأنم

هوجولاالإقبيملكلذواذلطباملف«ناذآلابعومسممهدنعواندنع

نيهجودحأنممالكلاولخيالمثللاريغهناوهللامالكهنأةئالثلا

نافءاثدحماعيشوأامیدقاعيشنوکینأاماهنوک‹هتوبثدعب

ةيبوبرلابىلوأنمفهريغوهوًاميدقهللاعمناكفيكفًاميدقاعيشناك

ميدقلااذهولخيالمثءامهنمةيهولالابقحأنموأاذانيميدقلانم

اوهجاوواوضقنزوجيالاولاقنإفءالواباهذلاوءانفلاهيلعيرجينأ

ںرخآهلوهللواالًامیدقنوکیفیکفهيلعزوجياولاقناو«نآرقلادرب

نوكينألطباملف«لوأهلفهلرخآالنموهلرخآالهللوأالنمو

هلدلبالفاثدحمناكنإفثدحممالكلانأحصهريغميدقهللاعم

زعهلوقكلذىلعلددقو«هریبدتیلوتوةرورضهثدحاثدحمنم

رکذنممهيتاياملاقو«؛ثدحممهبرنمرکذنممهيتأيام«لجو
ريغثدحملانألدفثدحلابلجوزعهفصوف«ثدحمنمحرلانم

جاتحملاقولخملاوهثدحملاناودوبعملاوهميدقلانأوميدقلا

ةجاحلاةعضلاراثآنموةعنصلاراثآهيفتدجووءهفلأوهثدحانمىلإ

«ضعبىلإهضعبةجاحهنأشنمونآرقلايفكلذاندجودقورياغتلاو

ءابلاورخألاريغهنمفرحلکو‹ميملاريغءابلاو«ىابلاريغهنمنيسلاف

اهنمراصتفلأتاذإف‹ميملاىلإةجاتحمنيسلاو«نيسلاىلإةجاتحم

عزانتلاىلإهيفجاتحيالف«ساوحلابكردمنايعألابدهاشماذهو«مسب
فلاخًافلاخماهلنأاهتجاحواهفالتخاعمانركذامبحصف«فالتخالاو
مالکيفادوجومفورحلاصنًاضيأاندجودقوءاهجوحاًاجوحمواهنيب
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ةميدقتناكنإفءةثداحوأةميدقكلانهيهفيكف«مهتغلوسانلا

ملكتملالبقمالكلاذعنيحنوكيف‹مهتاغلوسانلامالكيفميدقنآرقلاف

نإو«لاحملالاحلاوهاذهوبطاخملاوهب«بطاخملالبقباطخلاوهب

فيكفنآرقلايفةميدقسانلامالكيفةثدحمفورحلاهذهتناك

نوكتفةثّدحمةفصوةميدقةفصءناتفصدحاولاءيشلايفعمتجت

؟ةقولخمهريغيفةدوجوملاءابلاوةقولخمريغنآرقلايفةدوجوملاءابلا

نآرقلاريغيفوةقولخمريغنآرقلايفاذانوكتفورحلارئاسكلذكو

نمًازيممهريغلافلاخمهللاهعبطيذلادحاولافرحلانوكيف«ةقولخم

ذوعتةريحلاوضقانتلاوهاذهوءانمالكنمفلساموحنىلعهاوس

تناكفيلأتلانمبرضبتفلأاذإفورحلاهذهنأالانمهللاب

تناكرخآبرضبتفلأاذإوءارعشتناكرخآبرضبتفلاذإو«امالک

فيكف«اهرياغتىلعاهعضاومءايشألاعضويذلاميكحلااهربدفءانآرق

ةلاقمامفرخآعضوميفةقولخمريغعضوميفةقولخماهنامعازمعزي

‹نالذخلانمهللابذوعتفلوقعملانمجورخهنأالإاذهىلإبهذنم

نآرقلانأىلعةمألاتعمتجاو.هناسحاوهّنمبديباتلاوةمصعلاهلأسنو

ةريثكعضاوميفايبرعانآرقهانلعجاَن«لجوزعهللالوقللوعجم
هعضوميفهحاضياوهنايبيتأيسوهاملعجلايفاوفلتخاو«نآرقلانم

هيفاوفلتخااملالصأهلعجنوهيلعاوعمتجاامركذننأدعبهللاءاشنأ

لوعجملكلبقلعاجلاناوهلعفلبقلعافلكنأىلعةمألاتعمتجاو

امهنيبتبثاملف«لوعجملاريغلعاجلاناوءةعنصلالكلبقعناصلاناو

ميدقلالعاجلاوهمدقتملالوألانأوامهناحصلبقلاورياغتلا

لعفثدحملاناو«نكيملذإدعبنئاكلاثدحلاوهلوعجملايناثلاو

تفلتخانإوءةفلتخملاممألانمدحااذهنمعنتميسيللوعفمو
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ةرابعلاهبموقتاممىنعملااذهيففلتختملاهنإفاهللمواهنايدأ

يناعميفهيلعاودمتعاومهتاغلهيلعترقتساومهتابطاخمترجهيلعو

‹؛ملكتممثوالامالكدجويالأاضيأةمألاتعمتجاو«مهمالكعيمج

ملكملانكيملمالكلالبقملكملانكيملولومالكلالبقملكتملاناو

ملكملاوملكملاوهاذإمالكلانوکیف‹مالكلانماملكمنوكينابلوا

زجيملاملفًابطاخماملكممالكلاوًابطاخماملكممالكلاومالكلاوه
اذهريغاذهنأتبثمالكلاوهملكملاوملكملاوهمالكلانوكينأ

امهدحأنأتابثامداقتلابوجويفوددعلاتابثإرياغتلابوجويفو

ثدحلاولوأللمدقلاباجيارخآلالبقامهدحأتابثايفورخالالبق

يفو«نكيملذإدعبناكهنأتابثايناثللثودحلابوجويفورخآلل
هللانأىلعةمألاتعمتجاو«عناصلاةينادحوتابثإوقلخلاباجياذه

َءيشلکهيفهلنابًاباتكملسوهيلعهللاىلصهيبنىلعلزنألجوزع

نكلو>ىلاعتلاقونولقعتمكلعلايبرعانآرقهانلعجانلاقف

يذلاهللدمحلاللاقو«هاندابعنمءاشننمهبيدهنارونهانلعج
اي’:لاقوتاملظلالعجوضرألاوتاومسلاقلخ
اهنملعجوةدحاوسفننممكقلخيذلامكبراوقتاسانلااهيأ

راهنلاوهيفاونكستلليللامكللعجيذلاوه:لاقو.ةيآلا4اهجوز

لعجول:لاقو«اراهنااهلالخلعجوارارقضرألالعجنمألاقوءارصبم
«هًاجاوزأمكسفنأنممكللعجول:لاقوء4انانكالابجلانممكل

لعجول:لاقو4نوبكرتامماعنألاوكلفلانممكللعجول:لاقو

انلعجىنعمف‹4نيتيراهنلاوليلاانلعجول:لاقواجارسسمشللا
هانركذامريغضراعملادنعكلذكوءانقلخانركذيتلاعضاوملاهذهيف

كلذغاسوهلزاجولو‹قلخلاريغهيفلعجلانأمعزهنافنآرقلايف



لعجلانمنآرقلاريغيفهلوقكلذكولوقيوهضراعينأضراعملزاجل

الاو‹قلخلاريغرخآىنعمبوهقلخلاىنعمبهيلعمكايإوانقفتايذلا

هنولقعيالامببرعلابطاخلجوزعهللانوكيفنيلعجلانيبقرفلاامف

نعطلاوكشلاهيفمهلزوجيامبونمهنوفرعيالومهمالكنم

عضوميفو«ربدوثدحأوقلخعضوميفلعجنوكيفءبايترالاو

يفواجارسسمشلاانلعجول:هلوقيفلعجلانأىلعمهونحن

مكللعجول:هلوقيفواهلةنيزضرألاىلعامانلعجانإل:هلوق

ىنعمب«رونلاوتاملظلالعجول:هلوقيفو4اجاوزأمكسفنأنم

لخديفقلخلاىنعمبلجوزعهللانمناكاذإهلكلعجلاراص‹قلخلا

اوضراعنإف«دهاشحصيملوةرظانملاتلطبلاو«هريغونارقلاكلذيف

هللاقلخيملمعن:لاقيفءةيآلاةريحبنمهللالعجاملجوزعهللالوقب

یفنامنإوامكةبئاسةبئاسلاالومتمعزامكةريحب‹ةريحبلا

امهانعمو‹مهعادتبابمهمذف«نوكرشملامعزامكهلعفيملامهسفننع

ىلعانهيفنلاعقوفمتفصوامريغىلعانقلخامنإو«متفصوامكانقلخ

سانللكلعاجينا:هلوقكلذكو«قلخلاسفنىلعالفصولاسفن

دجويمليذلاىنعملاوكيفنكتمليتلاةفصلاكيفقلاخيأء4امامإ

ربدوقلخدجوامنيألعجىنعمف‹؛كلذلبقكبهتلعفنكأملوكيف

لجوزعهلوقو«هنيدملاعملانقفوينأراهقلادحاولاهللالأست

ىفناكامثدحملانألاقف«ضراعمضراعناف؛ناکمٹنکيملام

هيفنئاكلالجوزعهللامالكلةياكحوهو«قولخموهوارقياموايندلا
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هذهنأنملاقامكناكولفقولخمبسيليذلاهتاذبمئاقلا

نمةياكحلاقلختالف«قولخمبسيليكحملاوءةقولخمةياكحلاو

فيكفهلةقفاومتناكنإفهلةقفاوموأيكحمللةفلاخمنوكتنأ

تعمتجادقو«قولخمريغرخالاوقولخمدحاو«ناقرفتمنآيشنوكي

تعمتجااملطبالإوهريظنيفزاجءيشلايفزاجامنأىلعةمألا

اذهفهلفالخيهويكحملاريغةياكحلانألاقنإواذاةمألاهيلع

عيمجوةمألاناسلنمجورخكلذو«باوصلانمنوكيامدعبأوبرغأ

يكحملالثميفيهوالاءيشللةياكحنوكتالةياكحلانأل‹ممألا

ريغةياكحلانأنملوقنامفالخنكمأولوهبوهامبهنعةربعم

لكىلعوةقداصنوكتنأةبذاكلارابخألالكىلعبجوليكحملا

‹نآرقلاةياكحًاضيأرعشلانوكيوءةبذاكنوكتنأةقداصلارابخألا

الو؛حدملاةياكحمذلاو‹مذلاةياكححدملاورعشلاةياكحنآرقلاو

اذإوءةلاقمركننوأةياكحدرنواربخمبذكنواربخركتننأيغبني

يرمعلوءابذكبذكلاواقدصقدصلاناكنيأنمفزاجواذهنكمأ

وهقدصلانوكينأيغبنيلىكحملافالخيفةياكحلاتناكنأل

نوكتالةياكحلانأحضتاواذهلطباملف«قدصلاوهبذكلاوبذكلا

امف«يكحملاريغةياكحلاتناكثيحانوربخأًاضيأوىكحملافالخ

بلقىلعهللاهلزنأيذلانآرقلاناكنإفيكحملامأةياكحلاالإنآرقلا

ةياكحلاهذهوهوهيلإنيمألاحورلاهبلزنوملسوهيلعهللاىلصدمحم

حورلاهبلزنيذلانآرقلاىلعالامهعمانمالكعقيملانف«فلاخموهو
نأمث«هنآرقعبتافهانأرقاذإف:هيفلاقيذلاوهودمحمبلقىلعنيمألا

وهفلجوزعهتاذبمئاقلاوهويكحملاوهنآرقلاناکناوءهنایبانیلع

یلصهللالوسرللاقثیحایروصنبالوقكلذباوهاض«دعبلزنيمل
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لهاكنآرقلالازنإركنافءيشنمرشبىلعهللالزنأام:ملسوهيلعهلل

امنأمهنمواتمعامتجالاعقودقو«بجعلانمبجعأاذهوءكرشلا

هيلعهللاىلصهللالوسرهأرقامملاثموهنآرقلانمارقناموايندلايف

نأنملاقامكهفالخناكولوهلةققفاوملاىلعهانأرقوهتءارقيهملسو

امفالخبىتأدقملسوهيلعهللاىلصيبنلاناكليكحملاريغةياكحلا

كلذكو‹ليئاكيمهبىتأاميفليربجكلذكومالسلاهيلعليربجهبىتأ
هبیتاامفالخبیتادقمهنمدحاولکنوکیف«لیفارسانعلیئاکیم

دمحمهلقناميفلوقتامفيكحملافالخةياكحلانأتلقاذإو«هريغ

لثماذهوأءاذهوهاذهنمدبالفاذهريغاذهمأاذهوهاذهلیربجنع

ءيشلايفزوجيالمأ؛هلثميفزوجيالامءيشلايفزوجيفيكفاذه

یمعلانمهللابذوعناذهنمشحفأومظعأضقانتيأو«هلثميفزاجام

ممألاعيمجوًاضيأةمألاتعمتجادقو«قيفوتلاونوعلاهلأسنونالذخلاو

امومئاقهيفعيطقتلاوءاعطقماتوصنوكيىتحمالكنوكيالمالكلانأ

ةساحلككردتالهنأاضيأاوعمتجاو‹مالكبسيلفاذهريغىلعناك

فاعضااهيفديزولوًاتوصالاكردتالعمسلاةساحفهلتدعأامالا

الاكردتملاهيفامفاعضااهيفديزولورصبلاةساحكلذكو«اهيفام

املف«؛فاعضااهيفديزولوامعطالاكردتالقوذلاةساحكلذكوءانول

باتريالساوحلابكلذكردنألهبرارقإلانمدبنكيملواذهحص

اعطقماتوصالاعمسلاةساحبكرديملمالسلاهيلعىسومنأحصفهيف

اذإو‹مالكبسيلفاذهفالخناكامو‹عماسلاهزيميهيفمئاقعيطقتب

ملکلاقينأحصيالهنأل«هملكهللانوكينألطبًامالكنوكينألطب

ابورضموبراضنمهلدبالبرضكلذكو‹«ملكموملكمومالكمثوالإ
دنعلوقعملاوهاذهو«دوبعمودباعنمدبعو«موتشمومتاشنممتشو
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نأتبثوملكمومالكمثوالإملكمنوكيالهنأتبثاملفممألاعيمج

«ىسومريغوهللاريغوهمالكمثنأحصةمألانمعامجإبىسومملكهلا
ريغىلعناكاموهيفمئاقعيطقتلاوًاعطقمًاتوصالإنوكيالمالكلاو

عمسملسوهيلعهللاىلصىسومنأتبثاملف‹مالكبسيلفةفصلاهذه

زوجيالو«قولخمءيشلالااعماسنوكينأزجيملىلاعتهلانمًامالك

سيلزعولجقلاخلانألقلاخلامالكعمسامنإ«قلاخلاعمسنوكينأ

هللالاقينأهيلعزوجيالومالكبالوتوصبسيلهنأل«ناذالابعومسمب

ىسومعمسيذلامالكلانأحصاذهدسفاملف«عطقمتوصالومالك

هللانممالكلانأىلعلدياممو«هعماسدنعموهفملاعطقملاتوصلاوه

؟ىیسومملکملویسومهللاملکیتملاقينأزئاجهناهریغهناو«ثدح

ردقمللاقينأزوجيالوىلعهبجتحيوهمالكبهلضفيللاقي

لاقينأزوجيالو؟ىسومهللاملكمللاقُينأزاجامك؟یسومىلعهلا

هملكمللاقينازئاجو«یسومىلعهللاردقىتمالویسومهللاملعىتم

لزيمللاقينأزوجيامكهملكيلزيمللاقينأزوجيالوهملكىتمو
هنأللاقيف‹هيبنىلعهللايضرمللاقُينأزوجيامكوهيلعردقيوهملعي

لخدف«هوصعمهنأل:لاقيف؟هئادعاىلعهللابضغمللاقُيو«هعاطأ
سيلوهلعفوهريبدتمالكلانأكلذدكؤياممو«لعفلابابيفمالكلا

لككلذكوءهمكحاوهللامالكنسحأام:لوقتكنألهتاذيفهتفصوه

املوقتالوهمكحأوهنقتأوهللاقلخنسحأاملوقتقلخلاهيلعىرجام

نسحأامالو؛هملعقثوأوهتردقنقتاوهمدقنسحأاموهللاءاقبنسحأ

هللالوقتنأزئاجو«هؤاقبوهتردقوهملعىصحيلاقينأزوجيالو«هتوق
مالكربكاملوقتنأزئاجو«همالكددعهيلعىفخيالوهمالكىصحأ

هللامدقربكأاملوقتنأزجيملوهمالكيفهناهربوهللاتايآربكأوهللا
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یسومملکنأىلعهللاردقلوقتنازئاجوءاذهوحنوهتردقربكأامالو

ن٤ىلعنایبكلذيفو«ىسومملعنأىلعهللاردقلاقينأزئاجبسيلو

زعهلوقكلذىلعلددقو«هثدحاوهعنصوهربدهنأوللاةردقيفنآرقلا

ًاحوركيلإانيحوأكلذكوءهللارمأناكومكيلاهلزنأهللارمأكلذللجو

يدهنارونهانلعجنكلوناميإلاالوباتكلااميردتتنكامانرمأنم

هامسوًارمأهامسواحورهامسوارونهامسف«اندابعنمءاشننمهب

لاقو«هریبدتنمریبدتوهقلخنمقلخهنأىلعهلکكلذبلدفمالك
لوسرمالسلاهيلعیسيعيفلاقوءارودقماردقهلارمأناكوهناحبس

ليربجیمسوءاحورهللاهامسف«هنمحوروميرمىلإاهاقلأهتملكوهلل

‹&كبلقىلعنيمألاحورلاهبلزن»لوقيثيحاحورمالسلاهيلع

لجلاقوءارمأهامسوهمالكهامسو«مالسلاهيلعليربجنيمألاحورلاو
نوكينأزاجولف‹هولجعتستالفءةمايقلاديري4هللارمأىتألهؤانث

حوروةقولخمريغةملكوةقولخمةملكوقولخمريغارمأوًاقولخمارم

يفلاقو«هسفنىلإاعيمجكلذفاضادقو«قولخمريغحوروقولخم

ىتألةمايقلايفلاقو«4انرمأنماحوركايلإانيحوأكلذكولنآرقلا

حوروميرمىلإاهاقلأهتملكولمالسلاهيلعىسيعيفلاقو4هللارمأ

ريغيفنوكيوًاقولخمهللارمأوهللاحورهللاةملكنوكتفيكف4هنم

كلذفاضأدقو«قولخمريغهللاحوروهللارمأوهللامالكعضوملااذه

اذهزاجولو؟اذهنمبجعأبذاكتوضقانتوفالتخايافهسفنىلإ

هللاضرأوةقولخمريغوةقولخماهنمهللاتاومسلوقينألئاقلزاجل

هيفهللالاقامنأحص«دسفواذهلطباملفةقولخمريغوةقولخماهنم

ءاضقلاكاهنمدحاوىلعءاضقلاناو«قولخمامالكوةملكوًارمأواحور

.ليوطتلاةفاخماهانكرتريثكاذهلثمىلعليلدلاواهعيمجىلع
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انيحوأيذلابنبهذنلانئشنئلول:مالسلاهيلعهيبنللجوزعلاقو

رداقلاريغرودقملاوهببهذءاشاذِإهيلعةردقلابهسفنفصوف‹&كيلإ

رداقلاىلعهبلدتسيملرداقلاوهرودقملاناكولورودقملاريغرداقلاو

ارودقمنوكينأنمنآرقلاولخيالفهيلعرودقملاهباملثمبوهواذ

اذهدسفاملفدوبعملاوهيلإبوغرملاوهفارداقناكنإفارداقوأهيلع

هيلعرودقملاوهنآرقلاناودوبعملارداقلاوهلجوزعهللانأحص

وأهبًالومعمنوكينأامإنيرمأدحأنمولخيالنآرقلانأكلذو
يذلاةعاطلابهيلإبرقتملادوبعملاوهفهلًالومعمناكنافهلًالومعم
نمهنأوهتفصونآرقلاتعننمنوكينأاذهلطباملف«بقاعيوبيثي

يذلاهقلاخىلإهببرقتمهبلومعمنآرقلانأحصقلاخلارداقلاةفص

صملالثىلاعتهلوقًاضيأهنمو«هدنعنمةفأرلاهبىجرتوهربدوهثدحا

‹4یرکذوهبرذنتلهنمجرحكردصيفنکیالفكيلِإلزنأباتك

.مالسلاهيلعهيبنلةجحوةراذنهلعجف

«هريبخمیکحندلنمتلصفمثهتایآتمکحأباتکلاقو

قولخممكحملاوًامكحموأامكحمنوكينأنمنآرقلاودعيالف

ندلنمتلصفمثل:لاق«هریبدتیلوتوهمكحاامكحمهلنأحصو

لاقكلذكوًالصفموًالصفمنآرقلانوكينأودعيالف«ريبخميكح
نآرقلاناكولفههملعىلعهانلصفباتکبمهانئجدقلو:لجوزع

دقلولا:لجوزعهلوقلاذهلطباملف«لعافلاوهناكلالصفم

هلصفيذلاوهو«هبىتأيذلاوههنألجوزعربخاف ءانلصفباتكب
ريبدتلاهيلعىرجلصفمنآرقلانأحصاملفءةمحرهلعجوهمكحأو

اهسننوأةيآنمخسدنامل»ًاضيأهلوقهنمو«هنقتأوهمكحأوهلصفنمل

اللجوزعهللاواهابشأوًالثمهلنأربخاف«اهلثموأاهنمريخبتان
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ريغهناو«هبشوريظنهلفلثملاهيلعیرجاملکو«هلدنالوهللثم

لجوزعهللالوقهنموريظنلابالولثملابفصوياليذلادحاولا
نوتأيالنآرقلااذهلثٹمباوتأينأىلعنجلاوسنألاتعمتجانئللق

هلثمروسرشعباوتايلفتلاقو«4اريهظضعبلمهضعبناكولوهلثمب
نآرقلااذهلثمباوتأينأقلخلازجعنعربخأهنأىرتالأ4تايرتفم

‹هيلعةردقلابفوصومريغءيشبمهزجعأهنورتفهيلعاورهاظتنإو

ناو«هتردقوهكلميفهناوهيلعرودقمنآرقلانأحصاذهدسفاملف

زعربخاف‹4كيلإهانلزنأباتكل«رملاهلوقهنموهيلعراجهناطلس

يذلاوباتكلاتايآكلترملا):لاقو.لزنمنآرقلاناولزنمهنألجو

يفهانلزنأانأنيبملاباتكلاومحل:لاقو«(قحلاكبرنمكيلإلزتأ

.4ردقلاةليليفهانلزنأانإ»:لاقو4ةكرابمةليل

مهلعلومهيلإلزنامسانللنيبتلركذلاكيلإانلزنأوله:لاقو
هيدينيباملاقدصمقحلابباتكلاكيلعلزنل:لاقمث4نوركفتي

نورتالفأ ناقرفلالزنأوسانللىدهلبقنمليجتإلاوةيروتلالزنأو
دعبناقرفلالزنأهناو«ناقرفلالبقليجنأإلاوةاروتلانأربخألجوزعهنأ

هلناكامنألقولخموهفدعبلاولبقلاهيلعىرجاموليجنالاوةاروتلا

.ثدحموهفدعبلاولبقلا

اذهودعيالف نوظفاحلهلانإوركذلاانلزننحنًاضيألاقو

املفءاظوفحموأًاظفاحنوكينأمهدنعواندنعنآرقلاوهوركذلا

هسفنفصولجوزعهللانألءظوفحمهنأحصًاظفاحنوكينألطب

الوهيدينيبنملطابلاهيتأينأنمهعنموهظفحوهربدهنأو«ظفحلاب

‹قلخلايفةدوجومةفصلاهذهواهاجتوًافلخهلنأربخأفهفلخنم

نأحصواذهلطباملف«قولخمبسيلنمقلخلاةفصبفصويفيكف
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.ةفصبفصوينأزوجيالامك«قلخوهفقلخلاةفصهيلعىرجاملك

وهوهلزنأنمهلنأحصلّزنمهنأنآرقلاهللافصواملف«قلاخلاالاقلاخلا

ةينامثماعنألانممكللزنأوللاقلجوزعهنألهيلعرداقلاوهوهريغ

تارصعملانمانلزتأوًاكرابمٌءامءامسلانمانلزنأولە:لاقو«4جاوز

نأنورتفأديدشسابهيفديدحلاانلزنأول:لاقو«اجاجثام

الوقلخینعماذهيفلزنأىنعمنأنوكشياوناكاذهبنيبطاخملا

‹قلاخلااهبفصوينأزوجيالةفصبنآرقلافصولجوزعهللانأنورت

ريغهنميهنلاو‹يهنلاريغهنمرمألاناو«ىهنورمأنآرقلايفهنأل

خسانوهباشتمومكحمهناو«يهنلاريغهنميهانلاورمألاريغهنمرمألاو

خسانلاومكحملاريغهباشتملاوهباشتملاريغمكحملاناو«خوسنمو

هيلعىرجدقهنأنورتالفأ‹عوطقملاريغلوصوملاوخوسنملاريغ
وهفددعلاهيلعىرجامو«ددعلاهيلعىرجرياغتلاهيلعىرجامورياغتلا

ىرجينمنأل«ددعلاوءزجتلاهيلعىرجياليذلاميدقلادحاولاريغ

‹؛نكيملنأدعبهثدحأوهأشنأوهربدوهأزجنمهلفددعلاوءزجتلاهيلع

:ىلاعتهلوقهنمو«ةدوجومنآرقلايفيهوةيفنمهللانعتافصلاهذهو

الأًاثيدحهامسوًاصصقهامسو4صصقلانسحأكيلعصقننحن

فصنورخآهلولوأهلنآرقلاوهللاىلعزوجتالتافصلاهذهنأنورت

نارمعلآريغةرقبلالاقيوءاهنعهللاىلاعتيتافصلاهذهو«عبروثلثو

هذهريغةروسلاهذهنألاقيو«نآرقلارئاسكلذكوةدئاملاريغءاسنلاو

لمتحمهنأودوجومنآرقلايفرياغتلانأانمالكنمفلساميفكلذكو

هلنألدياذهو«ضعبىلإهضعبةجاحهناشنمنإو«ضيعبتلاوءزجتلل

نمعنتميالامدهاوشلانممكلانركذدقو«هفرصًافرصموهقلخًاقلاخ

هنا«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعیوراممکلنوركاذنحنوهلوبق
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:لاقف‹هلودعبربخأمثهلودعفلخلكنمملعلااذهلمحي»:لاق

لاقو‹«نيلطبملالاحتناونيلاضلافيرحتونيلهاجلاليوأتهنعنوفني

مهسفنأدنعنوحلفمومهرمأنمةنيزيفموقلك»:ملسوهيلعهللاىلص

لآوةرقبلااوملعت»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو««مهاوسنمىلعنورزي
‹نيوارهزلااوملعتوءةلطبلاامهعيطتستالوةكربامهملعتناف«نارمع

‹«امهبحاصنالظيناتيامعوأناتمامغامهنأكةمايقلاموينايتايامهنإف

لجرلاكةمايقلاموينآرقلايتاي»:لاقهنأملسوهيلعهللاىلصهنعىورو

انأ:نآرقلاهللوقيف؟اللوقيفينفرعتأنيلاتلللوقيف«هنولبحاشلا

لاقهنأیورو‹«ةنجلاىلإهدئاقنوكيفكليليبتييحأيذلانآرقلا

ددرمٹملعاهلوسروهللالاقف؟مظعأهللاباتكيفةيآيأبعكنبيبأل

يألاقمث«ملعأهلوسروهللالاقف؟مظعأنآرقلايفةيآيأ:لاقفهيلع

یلصهللالوسرهللاقف«يسركلاةيآيبألاقف؟مظعأهللاباتكيفةيآ

هللاسدقتنيتفشواناسلاهلنإرذنملاابأملعلاكنهيل:ملسوهلعهلل

؟اهقلاخريغسدقتاهنورتفاشرعلاتحتىلاعت
نیرجاهملانمءالميفمويتاذدعقهنأبلاطيبأنبيلعنعیورو

هيلعهللاىلصهللالوسرباحصأورمعةفالخيفراصنألاو

‹ةءاربةروسمتاخنآرقلالضفأ:مهضعبلاقفءنآرقلالئاضفنوركاذتي

ينبةروسرخآمهضعبلاقوءةيالا لوسرمكءاجدقلل لقوەلیئارسإينب
لضفأمهضعبلاقو.سينآرقلالضفأموقلاقوءةيآلا..هللاوعدا

ابأايكلام:هللاهمحررمعهللاقف«تكاسمهيفيلعوءةدجسلانآرقلا

:لوقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتعمس:لاقف؟تكاسنسحلا

مورلاريخوناملسسرلاريخو«رخفالوانأبرعلاريخومدآرشبلاريخ»
ريخوةكمعاقبلاريخوروطلالابجلاريخولالبةشبحلاريخوبيهص
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الوأ‹«يسركلاةيآةرقبلامظعأوةرقبلانآرقلامظعأوةردسلارجشلا

هللالوسرباحصأو«ضعبىلعهضعبليضفتبنآرقلافصوهنأنورت

اذهلثميفةريثكثيداحألاو«هثيدحلنيركنمريغملسوهيلعهللاىلص

.ةمألاهذهءاملعاهاور

«يسركلاةيآنممظعأارانالوةنجالوًارمقالوًاسمشهللاقلخام

يفوءاهرخآىلعيتأينأنمرثكأضقنلاوججحلانممهضراعي.يذلاو
دارأنملداشرإوةيافكهيفامناهربلاحضاونمانصخلوانحضوأيذلا

نيذلاةلطبءاسؤروةلهجةداقدلقيملاذإ«هقيفوتوهديدستوهداشرإهللا

مهكفإةفعضللاولوطواولوهوهلةريصبالنمهنسحتسافلطابلااونيز
لاقامًاقحاولاقامناكولومهلاوداقنافثحبلانعمهوهنو«هونسحتساف

نورتالأ4نسحأيهيتلابمهلداجوللمالسلاهيلعهيبنللجوزعهلا

مهيلعجاجتحالابهللامهرمأوهيلإتلسرأنمىلعتجتحاهللاءايبنأنأ

لاقذإميهاربإابنمهيلعلتاول:ملسوهيلعهللاىلصدمحمللوقيذإ
ثحبلاةلهجلاءالؤهمرحف4نولعفيكلذكولهلوقىلإ هموقوهيبأل

اوضفريوهوعبتيفقحلامهلنيبتيالغلمهوعبتاومهلاوداقنافبلطلاو
ملكتيملوةعدبهيفمالكلااولاقاذهيفقحلانعاولأساذإف«؛مهتلاقم

نكيملًاججحاوركذوةلاقماوبصنمثءةعدبهيفضوخلاوفلسلاهيف

هيلعهللایلصهللالوسرنعاثیدحاهيفاورثایملومهلدهشينآرقاهيف

ء؛ىدهلاناهربوقحلارونبمهتجحضحدمهلومهتلاقمقدصيملسو
مکلوقهازوهاذإفهغمديفلطابلاىلعقحلابفذقنلب:هناحبسلاقدقو

ىلعضقنلانمهللاءاشنأةيافكلاهيفامبانيتأدقو«؛نوفصتاممليولا

عامجالاوةروثأملاةنسلاو؛قحلابقطانلاهللاباتكبنآرقلاقلخركنأنم

هللابوتاهجلاعيمجيفدحأاهنمعنتمياليتلالقعلاججحو«دكؤملا
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مكتمئأنمنيضاملاعابتابنيملسملارشاعممكيلعف«قيفوتلاوةمصعلا

دقفمهجهاهنماوكلساف«مهيلعهللاةمحرمكتوعدلهأنمنيحلاصلا

يفمهنيبسيللالضلاباودهشو«قولخمريغنآرقلانأمعزنم'اورفك

مهتلاقمريغمتلقوأمهقيرطريغمتكلسنإف«فالتخاالوعزانتكلذ

نآرقلانأمعزينملوقبمتلقذِإءالاضمكفلسنمیضمنممکدنعناک
مكايإوهللاانذاعامكفلسمتللضذإلالضلابىلوأاذإمتناف«قولخمبسيل

كلذناكهباونادامبمتندومهلوقبمتلقومهتقيرطمتمزلناو«كلذنم

الوهلقالخالنممهنیدنعمکلزیملومكبرباوثمتبجوتساومكظح

اوعداوهتعاطباورمأوهللانماوبجوتسافهللاىلعءارتفالانعهزجحيعرو
.اهيلا

النآرقلاملعنأو«فيلكتلاوةنسلاوفيرحتلاوةعدبلامتفرعاذإف

امهبكردتساوهمصهبعمسوهامعهبرصبأفهمعطقاذنمالإهفرعي

مهفتوهللاىلإةليسونآرقلاةوالتنأاوملعاوللانماضرلاهبلانوهتاف

هلنآرقلايلات»ثيدحلايفولجوزعهللاىلإةبرقهيفركفتلاوهيناعم

فلألانكلودحاوفرحملالوقأالينإامأتانسحرشعفرحلكب

نآرقلانمو««ةنسحنوثالثكلذففرحميملاوفرحماللاوفرح

هيفكشنموءهدنعةفلزلامظعأهللاهباثأهللانمهنأملعيوهلاهبديري

مكيلعفلاىلإهتوالتببرقتيملقولخمريغمأوهقولخمايرديال

نملكلذوةلملانمجرخمكرشرفك:نيرفكىلإنييضابإلادنعرفكلامسقني(١
جرخمبسيلةمعنرفكوءةالصلاةيضرفهراكنإكةرورضلابنيدلانمامولعمركنأ
نودرفکیمسیاموهو«هتمرحبهرارقإعمانزلايفعقونمكةلملانمهبحاص
«ارافكيدعباوعجرتال:ملسوهيلعهللاىلصيبنلالوقنمكلذذوخامو«رفك

نييالمانجرخألادحاوًارفكءانلعجولف«رفكهلاتقوقوسفملسملابابس»هلوقو
.ماسقأرفكللناكنأهللدمحلاف‹مالسإلانمنيملسملا
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دنعمكفالسأهيلعىضمامممكيلعلكشأامملعاوبلطاوهللاىوقتب

‹مكتمئألوقبكسمتنمومكلئاوأهيلعىضمامبماقنمأياقبنمهلهأ
مهعابتإمكيلعمارحهنإف«مكنامزلهأنمنولضملاثدحأاماوعدو

ىدهلامتعمساذإاولمعاوءاوفلتختالومهنعذخألاومهنمعامتسالاو

اونيعتساو«ريثكةاورلانإف‹'ةياورلقعاولقعتالوءةياردوةيانعلقع

ةوقالومكلوانللوحالوهلبحباومصتعاوهيلإاوبيناوهيلعاولكوتوهللاب
ىلبلاضراوعمكنعوانعفرصومكرماهللاعمجميظعلايلعلاهللابالإ

هاضرياملنيملسملارشاعممكايإوانقفوواقبلاراديفمكايإوانعمجو
.هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلاوحلاصلالمعلاوعفانلالوقلانم

ديناسألاسيدقتمدعىلإوعديمامإلاف؛يركفقمعنممالكلااذهيفامىفخيال(١
كلذللحدلانمريثكتايورملاباصأءهعمجرخأتثيدحلانأكلذ«تاياورلاو
ىلإوعديوهف‹«ةياورلقعالةياردوةيانعلقعاولقعا»ةرابعىلعمامإلادكا
ميدقتلباقميفينآرقلاصنللهبنتلامدعوركفلاولقعلالافغإمدععمصيحمتلا
.ءيشاهنعیرديالتاياور
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ةيمسرلاةلودلاركذىلإةدوع

دلبلاخياشمعمجترهاتةنيدممتاحوبألخداملريغصلانبالاق

كابأنإ:اولاقفءاضقلاهيلوينميف('مهراشتساومهريغواههوجوو
وهوخيشلايبأنبهللادبعنبدمحمءاضقلاىلوكلوخدكلخدامل

نودبوهاموهللادبعىمسُيدلودمحملو«هركذانمدقيذلايضاقلا

مترشألاقفء؛هملعوءهنيدوهعروبملاعتنأو«ملعلاوعرولايفهيبا

دبع:اولاقف؟لاملاتيبهيلوأنأنورتنملاقوءاضقلاهالوفمتنسحأو

نورتنم:لاقف.متبصأومتنسحأ:لاقف.يسوفنلاباوصنبنمحرلا

ميهاربإمهريغلاقوةحيصنهلنإفراكزموقلاقف؟ةطرشلاهيلوأنأ

ناکو«هتطرشًاعيمجامهالوف«قحلايفموقةبالصهلنإفنيكسمنب

اقاوسأركسملااوذختاوبورحلاكلتيفاهلهأدسفوتدسفدقدلبلا

عرسايفكلذاعطقةطرشلانالجرلاناذهىلوتاملفءانادخأناملغلاو

ناملغلاتدرشورغصوأاهردقمظعرادلكيفيباوخلاترسكفءتقو

تعدروقيرطلاعاطقىفنوءةيدوألانوطبولابجلاسوؤرىلإمهنادخأو

لودلايفريتاسدلاومظنلايفايلاحاهيلعلّوعييتلالئاسملانمىروشلاةلاسم(١

بنطأو«رارقلايدرفتلابقاوعةمألايقتو«مكاحلادادبتساعفدتيهفءةمدقتملا

اهجئاتنوةضيرفاهنأةيضابإلايأروىروشلاةلاسمیفاٹيدحواميدقءاهقفلا

مثركفلاةراصعهيفلدبييذلا«ثبعلابهبشاتناكلمالعإدرجمناكولفءةمزلم
.هبذخۇيالفلهاجتي
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دلبلابأداذهناكفءةحضاولاىلعسانلاالمحوًاديدشًاعدرقارسلا

طوسلاببرضهنأالاءيشهتمامإيفمتاحيبأىلعمقنيملوهلهأبأدو

اوميقيل«لوقلااوفرحاميرمهنمءابطخلاتناكوريغالةنظلاىلع

دمحأيناثلاوسيردايبأنبامهلوأةريثكءابطخمهلتدهشومهلصأ

روصنمنبدمحأسماخلاورافصلانبنامثععبارلاوسابعلاثلاغلاوهيتلا

نآرقلاكيلعانلزنأامهطلربنملاىلعلوقيهيتلادمحأًامويتعمسف

تیارنملكو4ىوتساشرعلاىلعنمحرلاللاقىتح«4ىقشتل
يبانبيلعبطخالانولمعتسيسيلفمهربانمىلعمهئابطخنم
ىلوألاةبطخلانماوغرفاذإاوناكمهنافميكحتلاةبطخالخ)بلاط

.اومكحوةيناثلاىلإاوماق

ليلدهيفمهربانميفبلاطيبأنبيلعبطخةيمسرلاةلودلاةمئألامعتسانإ(١

محرتلابمهتنونيدوميكحتلاةلاسمىلعاوفلتخانإونييضابإلانأسوملمويح

نولمحيالوءةيهقفلايلعلاوقأنورجهيالمهنأالإناورهنلالهأىلعيضرتلاو

ميكحتلايفيلعاطخأمهلوقف؛هقحنوسخبيالو؛هلضفنومتكيالوهيلع
ت)يمتلاةميركيبأنبملسمةديبعوبأمامإلالسرألبءابسواحدقينعيال

ةفالخلابهتئنهتلزيزعلادبعنبرمعةفيلخلاىلإمهئاهقفرابكنمادفو(ه٥١

يلعنعليفهدعبنموةيواعمةنسفقواوبلطهنمو«حالصإلاليجعتبهتبلاطممث
رمأيهللانإل:ىلاعتهلوقبنعللالدبتسافءاودارأاممهلمتالعفوربانملاىلعهلآو

مكظعييغبلاوركنملاوءاشحفلانعىهنيوىبرقلايذءاتيإوناسحإلاولدعلاب
ةيالاهذهبمهبطخنوهنيةيضابإلانإفاذهانمويىلإوكلذلونوركذتمكلعل

هللاىلصدمحممارتحايفمهفلسيعاسمبمهفلخلاريكذتواديكاتءةميركلا

.ملسوهيلع
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.ةعمجلامونيملسملاةبطخ

هئالبنسحبًاعيمجمهدمغتوهئامعنبقلخلاادتبايذلاهللدمحلا

رخسوهئاذعنمهيلإجاتحیامبلطىلعهئابصيفمهنمءرمالكفقوف

مهنمغلبنمىلعجتحامثهئانغتساتقوىلإهولکینمهل
نامزهيلعلمتشيال‹هئامسأوهتافصبلزيمليذلاهئالبابمهيلإرذعأو

ءامسلاىلإىوتسامثلنامزألاونكامألاقلخ«ناكمهبطيحيالو

«4نيعئاطانيتأاتلاقاهركوأاعوطايتئاضرأللواهللاقف.ناخديهو

كردتةدمعأباهعفريمل«ريظنريغنماهعرتخاو«ريدقتنسحأاهردقف
ةنواعملاوةكرشلانعارابكتسا«دحأباهيلعنعتسيملوةنياعملاب

نسحأهللكرابتفنيطايشللاموجراهيفلعجونيرظانللاهنيزو

يفمكحتنأوأنيفلكتملاءارآهسفتيفقلطتنأهللاىلاعت«نيقلاخلا

‹نينمؤمللىدهونيقتمللامامانآرقلالعجلب«نيدلقتملاءاوهأهنيد

ىلإنينمؤملاهءايلوااعدو«نيفلاختملانيبامكحونيعزانتمللاجلمو

‹هلوسرلوقىلإعوجرلابهليواتيفعزانتلادنعمهرمأوءهليزنتعابتأ

يلوأولوسرلااوعيطاوهللااوعيطأاونمآنيذلااهيأايلللجوزعهللالاقف

دنعملسوهيلعهللاىلصهيبندبعتوًاليواتهلوقىلإ..4مكنمرمألا
انلزنأامول:هللاقفهيلعلزنأامىنعممهلنيبنابهيلإةمالاعوجر
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ىلإىلاعتمهلكيملو‹4هيفاوفلتخايذلامهلنيبتلالإباتكلاكيلع
ماكحألانوكتفمهئاوهأةحماسميفمهلنذأالو«مهارافهنيديفلوقلا

اددعِءيشلكاهاصحالبءةعدتبمءاوهألاوةعرتخمِءارآلاوةعدتبم

نعيحنمييحيوءةنيبنعكلهنمكلهيلءادمأءيشلكلبرضو

انظفحتساامىلعهنيعتساوءالآنسحيوهاضرغلبيادمحهدمحأةي

هلصلخأنمنامیهبنمؤأوهعئارشنمانعدوتساامانظفحوهعئادونم

ةبغروهبةقث«هيلإعطقنانملكوتهيلعلكوتأو«هتعاطرعشتساوهدابع
فرتعمةداهشهلكيرشالهدحوهللاالاهلإالنأدهشاو.هيدلاميف

امزاجنانمًافئاخ‹ديجمتلاوةمظعلابهلارقم«ديحوتلاوةيبوبرلابهل

هسفنلهافطصا«هلوسروهدبعدمحمنأدهشأو«ديعولانمّيلإمدق

هعدوتساامءادأبًايوقهنمضامظفحلهدجوأفءايبنهقلخلهاضتراو

دنعارمشموتالكشملادورودنعافقوتموءايفحهبرىلإءاعدبويلم

عيطيالوهلذخنمىلعيوليالوهلذعنملىوعريال؛تاهبشلاءالجنا
ةمولهللايفهذخاأتملرفكلارانئفطيورمألابعدصي«هلسرأنمريغ

سردولسرلانمةرتفنيحىلعهلسرأ«معازمعزلهنعفرحتيالو«مئال
لهاجوربكتمملاعناقيرفسانلاو«للملالهأنمنماضتولبسلانم
هبعمجيوناطيشلاهغزنينالذخلاهلقبسدقيذلاملاعلافرهظتسم

هييفعكستمو«مالسإلانيديفلوخدلانعفكتتسيف«نايغطل
‹مالزألاىلعنافكعيالازيملف«هريغنمنوكيامرظتنمهرميفريحتم

مهوعديوماوسلايعرمهاعريمالسلاهيلعلوسرلاو«مانصلابنامصتعيو
مهعرقيوتايالابمهظعيملسوهيلعهللاىلصلزيملف«مالسلارادىلإ

غلبف«تانايدلالهارئاسنمهقيفوتهللادارأنمماقتساىتح«تازجعملاب
«تاوهشلابنيدلايفلوقلانعرجزوتالكشملاحضوأوتامكحملا
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‹نيملاعلاىلعةجحلاهببجوأونيدلاهبلمكأونييبنلاهبهللامتخف

‹نينمؤملاهئايلوأونيلسرملاهناوخإونيبيطلاهلآىلعوهيلعهللاىلص
هبنمؤنوهرفغتسنوهنيعتسنيذلاهللدمحلا:لاقوماقمث«سلجمث

رورشنمهللابذوعنو«هيلإةوقلاولوحلانمًاربنوهرصنتسنوهيدهتسنو

الفللضينمويدتهملاوهفلادهينمانلامعأتائيسنموانسفنأ
نيدوىدهلابهلسرأهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشاوهليداه

اننیدمالسإلاوانبرهللا؛نوكرشملاهركولوهلكنيدلاىلعهرهظيلقحلا
همارحبوًالالحهلالحبانيضر«انمامإنآرقلاوانتلبقةبعكلاوانيبندمحمو
هللالإمكحالءانمثهبيرتشنالوًالوحهنعالوالدبهبيفتبنالامارح

ال؛عدبلالهألافالخوملسوهيلعهللاىلصهيبنةّنسوهللاباتكلًاعابتا

هركولوهللالإمكحالهلاءادعأعيمجلاقارفوادبلوًاعلخهللالإمكح

لزنأاميمكحيملنمنأدهشأو.هللالزنأامريغبنومكاحلانوداصلا

دمحمىلعلصمهللا«؛نوملاظلاونوقسافلاونورفاكلامهكعلوأفهلل

دمحملآودمحمىلعكرابودمحملآوادمحممحراودمحملآىلعو

نيملاعلايفميهاربإلآىلعوميهاربإىلعتمحروتكرابوتيلصامك

نيرجاهملاونيتكرابملانيتفيلخلاىلعلصومهللا«ديجمديمحكنإ

لهكليبسيفةارشلامحراومهللا«ناسحابمهلنيعباتلاوراصنألاو

كيبندعبنيكرابملانيتفيلخلاىلعلصومهللامالسإلايفلضفلا

«كيبنةنسنمهارثاوكباتكنمهبالمعامبرمعوركبيبأدمحم

هقفووهيديىلعحلصأوهحلصأدمحمنبفسويريمألاحلصاومهللا

مهللا.كتعاطىلعًاراصتأوًاناوعأكدنعنمهلحتفاو«هيلعهنعأوريخلل

هلحتفاوءزيزعارصنهرصنأهلهأورفكلاهبللذاوهلهأومالسإلاهبززعأ

كبىفكوايلوكبىفك«اريصنًاناطلسكدنعنمهلبهو«اريسيًاحتف
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يفلعجتالوناميإلابانوقبسنيذلاانناوخإلوانلرفغامهللا..اريصن
دحأهللاوهلقأرقمث«ميحرفوؤركناانبرءاونمآنيذللالغانبولق

.لزنمث

نبفسويمتاحيبأمامإلاىلإرذتعي'يبعشلادامحنبركبلاق
:هنعيضروهللاهمحردمحم

اهتكرتقارعلابيلةسنؤمو

ريضننوصغلايفيبابشضغو
اهلبقيساونلالاقامكتلاقف

ريستكارننأانيلعزيزع

ريصقوهوليللايلعلاطف
ةضخبناكامناكاممتاحابأ

رومأرومألادعبتتأنكلو

مهباقعتیشخموقينهركاف

رودتتارئادلاومهتيرادف

هرماسانلارثؤيوفعمركأو
ريدقوهوناسنأإلاافعاماذإ

:اضيألاقو

هرمأيفانيرربدياذام

هئامسوهضرأيفهناحبس

مهرارقلحمىلإكولملادر

هئاطعوهلضفبنيرشبتسم

.يعيشلاهلعل)ا
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هعنصبفيطللاهللاكرابتو
هئامعننعنيلقثلالفغأام

نيبدامعالبءامسلاعفر

هئاجرأىلعهكسمأرحبلاو

هجومبدابعلاىلعضافهالول
هئامبتايسارلالابجلاىلعو

دمحمنبفسويجوتملانإ

هئاقبلوطبايندلانيزتت

تملستسافهفيسبدالبلاذخأ

هئاخسوهلضفبوهلدعبو

عنموثافندئاکمدصنمدحأايدهمنأهللاهمحريدهمرابخأيف

.بارطضاوضقانتربخلااذهيفتلق«ثادحألاكلتنماريثك

ایدهمنأ«هنعهللايضرركبيبأنبییحيايركزيبأخيشلاباتكيف

باهولادبعمامإلاناكمايأيفسلبارطةنيدمبدهشتساامنإهللاهمحر

يفباهولادبعمامإلادعبمجنامنإثافنوءاهلارصاحمهنعهللايضر

«سنوييبأنبدعسوترهاتبارقهيلعوءهنعهللايضرحلفأمامإلامايأ

دئاکملاداصيدهمناكفيكفروكذملاباتكلايفرهاظامهربخو

.باهولادبعمامالامايأيفاشنامنإثافنلاو«ثافن

-۲o



ةياّرعلاةقلحرکذ

اوتأينأةبازعلاوقيرطلالهأليغبنياموةقلحلاةريسنمعملركذ

لو«هنعهللايضرركبنبدمحمهللادبعوبأهبتراممهباولمعيوهب

كلذو«ىبازعلانييدتبملاقيرطيفلوخدلادارأنمىّمسنمكلذ

هكرتيالورعشلاقلحهنعىلختياملوأوةيويندلاقئاوعلالزتعااذإ

اغوبصمابوثسبليالأاهنموروعشلامدعمهراعشنمةبازعلاو«لوطي

رصتقانأمثءاشحافتيملامزارطلاونيفرطلاملعبسابالو«ضايبلاالا

ناکصيمقىلعكلذناكنإوقيلاناكوءهنشتملةفحلموأةءابعىلع

هفاحتلاوهلامتشانودصیمقوأصيمقىلعهراصتقاىلإليبسالولمكأ

ةمامعلاسبلسيلو«رثألايفءاجامىلعىحتلافمتعانإو‹هئادتراو

فاحللاوأةءابعلاىلعرصتقاناوءاهنعهئانغتسابسأبال«بزالةبرضب

نميألابناجلانمةيشاحلابدهنمىلعالافرطلاىقلأو«هسأراطغ

دؤمكلذنافسسيألابناجلانمهلكبدهلاىقليالرسيألاقتاعلاىلع

خيشنانثارمالاف«رومأمورمآنافنصةقلحلالهأوءةروعلافاشكناىلإ

:نانثادرفنملاف«درفنمريغودرفنم:نافنصفيرعلاو«فيرعلاوةقلحلا

نمءافرعلادرفتملاريغو‹ماعطلافيرعو‹مونلاوتامتخلاتاقوأفيرع

هيلعاهنوحصيومهحاولأنآرقلاةبلطهيلعبتكينممهنمنآرقلاةلمح

امنإرثكانوكيوادحاونوكيةساردلاتاقوأىلعفيرعو«اهنوظفحيو
۲



ملعلانونفةبلطونآرقلاةبلطءةثالثروماملاوءهيلإجايتحالاردقىلعوه

هبقلعتيخيشلااهنمءاهبصتخيتاقوأمهعيمجلو«نوزجاعلاوبدألاو

سولجلااهنموءهنعاوذخأيلمولعمتقويفملعلانونفةبلطلسولجلا
اميفهذيمالتركذيلوناكنفيأيفةلعسالانعباوجللةمتخلارثاب

ركذبةعمجلامويةادغصتختورضحنمديفتسيوكلذلبقاولصح
ليللاثلثيفهمايقوهوحاتفتسالااهنمو«ظعولاوريكذتلانعءيش

لمسبيوذيعتسيفحاتفتسالاعضومىلإيتايفرخألاهعبريفوأرخألا
نمحاتفتسالاسلجمىهتناثيحنمئدتبيوباتكلاةحتافارقيو

مهتموسلجملايفهعمارقينممهنمفمئانلكهبنيوءهلبقيتلاةليللا
نوعديوةءارقلااوعطقحبصلانذؤمنذأاذإف«هدحوًارقيفجرخينم

يفكلذكوةعمجلامويمهعمجينأاهنموىاشعلادعبنمةداعلاك

تایاكحوةميكحًلاثمأدرويوركذيوضحيفسيمخلاونينثالاموي

دلقيومهلاوحأنعلأسيو«مهنمرضحنمعيمجصحفيمث«هيدهز
نمِءيشهيلعبيعنمو؛«تنسحتسافهلاعفاتدمحنمءافرعلانم

نوراتخيو«بدؤيفًاريغصناكناوءةطخلاىلافًاريبكناكنإف«هلاوحأ

اهنموءدلجيامددعيفخيشلادهتجيمث‹مهبيدأتلعضومنوكتةيواز

ابلاطوألیبسرباعنوکینأولخيالفديعبوأبيرقدلبنممداقمدقاذإ

نيعولاالكيفخيشلارواشيف«ةقلحلالهةرمزيفلوخدلاوةماقإل
نمهبهللاحتفامیفظحهلفلیبسرباعناکنإف«ءامهناشيفنذاتسيو

اهيفءيشالو«تاقوألاةمزالمهيلعىفخيالورخدملاريغلوكأملا

يفخيشلانذأتساةقلحلايفلوخدلاديريناكنإو«حوتفلانمرخدي
درطلافةمومذموأةصيقنهنمعمسنافهلاوحأنعخيشلاثحبيوهناش

هيلعومهلامهلةقلحلالهأعملخديلفريخلاالإعمسيملنإوريغال

 



نيبتيىتحفقوتيلفرادلادعبلهلاوحأنععالطالارذعتنإفمهيلعام

وأعابيوأيرتشياميفنذالاوتاقوالاءافرعةيلوتهيلإنأاهنموهرمأ

اهريغوأةمسقبتاقوألاتالالتغانمهللاحتفياميفنذالااهنمورخدي

نمذخأيفنيضغابتملانيبفصنملاونيفلتخملانيبمكحلاهنأاهنمو

تامتخلابفلكتملافيرعلاو«نسحمللعئيسملانمومولظمللملاظلا

ةركاذملاهبقعييذلاسلجملايفودغلابزحدصرتهبقلعتيتاقوألاو

ىلعنونمؤيةمتخلاىلإدجسملايفنمعيمجاعدداكوألمكاذإف

ءاعدلاءاضقنانإفءاعدلاروديومهنساوعديفسلجملالهأوهئاعد

اذإفةرجاهلامونبىدانىحضلاتقوناكاذإفةطخلاف«دحأفلختو

ريغبمانينأىبأنألبءةطخلافنيمئانلاىذؤيثيحبدحأملكتواومان

هيلعمتحيوليللابمايقلاكرتىلإةعيرذرذعريغبمونلاهكرتناكرذع

ىلعنوعمتجيفةمتخلابىدانسمشلابورغدنعوةطخلافالاومونلاب

ناوةثالثاولقنأنوكيوةفرعملاونسلايفهيلينمهعمروديفمهربكا
اورکذواورادتسااذإفنيديدحتلانيبطسولاوءاهنزواجيالةرشعاورثك

رضحنمنمؤيوةداعلاكءاعدلانوروديمث«نآرقلانمةيآنائراقأرقهلل
ناحوهللارسياماوؤرقوءاشعلاةالصاولصاذإمثءةطخلاففلختنمو

أبسيلةمتخيهوءاعدلابىدانءايحالايلايلنكتملومونلاتقو

اذإفًافيفخءاعدنوعديوةيافكلاىلعاهروضحنإفراعتملاورثكأيف

مهحضفأادبينوكينأهللادبعوبأخيشلاهفصويذلابحتسملافاوعد

ثيحبًاليلقًارقيورسيوهللاحتفاميففالإوىلوألاوهفظعولايفًاباتك
دحأملكتواوماناذإفمونلابیدانيواوعديمث«نوعمتجممهونوعمتسي

امف‹نيمئانلانمديعبباتكةعلاطميفنوكينأالإكرحتوأ

فقيدودحهلماعطلابلفكتملافيرعلاو«ليبسنمنينسحملاىلع
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هریغيفوأمهفلأمعضوميفنوكينأولخيالماعطلانأكلذوءاهدنع

عضوموأيبازععضوميفنوكينأولخيالاجراخناکامفءاجراخ

ةمزالميفزفحلالكمهنعزفحيوايندلحميفناكنإف«يوايند
‹؛تباثنبناسحوأناسحمهنيبراعشلالعجوءرذحلاطارفأوظفحتلا

ريغمهيلعلخدامهماهنولوقيةملكيهومكقالخأومكبادآنسحأيأ
يبازعلحميفناكناو«مهيلعهنوبيعيامىلععلطينأاريذحتفنصلا

نوطسبنيولالدإلانمبرضىلإنوليميلبظفحتلالكاوظفحتيمل

ماعطلابيطحارتقايفنومشحتيالف«نونظلانونسحيوطاسبتإلاضعب

.فيرعلابقلعتياممكلذوحنومدالادايدزاو

باغنفمهسولجبترينأنيلحملاالكيففيرعلابقلعتياممو

اولسغوءاملاباعدمهسولجلدتعااذإفةطخلافداعنإفهاصوأوهاهندحأ

يفرطجرخينأوهوماعطلاروضحدنعةفورعملاةلمشلامهلامتشادعب

زربيفءهيلييذلاقتاعلاقوففرطلكريدينأدعبهردصىلعهبوث
وأمهننمفالدتعمالكانولكأيمثندبلانماعيشفشكيالونيديلا

داعنإفدوعينأرذحوعضوملاكلذريغيفهيلعبيعربك

هرظتناماعطلايفهدينممهنمدجونإففيرعلامهدقفتاومعطاذإف

ناکناووعديفرضحنمنذؤيمثءاعدلاىلإتاصتإلايفنذُأاوغرفاذإف

امموأهتمسقبسأبالاممنوكينأولخيالفمهفلامعضوميفماعطلا

.ةلكاؤملايفيديألاةكراشمهيفيغبني

نفانيعمهيفجاتحيوأهدحوهجلاعياممنوكينأولخيالمث

ريغنمیبأنفنسحتسانمبناعتساانیعمهيفجاتحيناکاممناک

عاطقنألاةرثكهنمملعينمكلذبصخيالأيغبنينكلءةطخلافرذع
الاممناكنإوءهعضومريغيفءيشلاعضيفةعلاطملاوسردلاىلإ
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هيفحلصتيذلاوءرطقلاكلذبةفورعملاةداعلاىلعمسقهتمسقبسأب

تقوةطيرشالبلكؤيردانلافءاردانامإوءامولعمارركتمامإ

دنعنيتقواهلنأاهنمطورشهلورمتلاواهمايأيفةهكافلاكرركتملاو

امراقدمبرصعلادعبواهحيحصتوحاولالاةباتكلامكتسادنعىحضلا

نوكينأطرشلانمنإففئاوطاوناكاذإف«نيترموأةرمحوللاهيفارقي

لاحلاكلذهتفارعودعتالمههبنأومهنسانوكيفيرعةفئاطلكيف

ىلعمثةنمايمكلذكمثناكنفيآيفلئاسمثالثيقليفئدتبيف

الاهعنموهديئدتبملاكسمادحأفقونإفرودلالمكيىتحنيميلا

يسننإفدئاوفلاليصحتىلعاضيرحتوًاعدروابيداتواديكات«لكات

دقفتينأنيتقولانيذهنأشنمو«هديتقلطاونيحدعبولوهنملبق
رصعلادعبوءماعطلاىلإاعداهنمحولرخآححصاذإفحاولألافيرعلا

ةلفانتناكنإو«هيلعمثإالفرخأتناو«لكأهباجأنإفهانركذامردقب

ةبارغلانمنوكيدقفهبقطنلاىفختسيالاهبفرعينأفيرعلليغبنيف
‹مثِإفيرعلابهنمقلعتيملدعبعنتمانإفةلفانلاكلتىلإقوشهلنم

لهانمةعامجمهنمدحاولكبطبترينأنآرقلاةلمحنمءافرعلاو

ءظفحلابمهذخأيومهحاولاححصيومهيلعيلمينآرقلاةبلطوحاولألا

«نينثامهلقاوةرشعمهرثكأنوكيظفاحلكبطبترتيتلاةعامجلاو
مدعوتارورضلاعمامأو«ماعلارهشألارمألايفرايتخإلابسحباذهو

اوؤيهتوىحضلاتقوناكاذإف؛مهلقألالومهرثكألدحالفلاجرلا

مهعمجيوهباحصأىلعزفحيبيقنمهنمةعامجلكلناكةباتكلل
مٹسمابتکامظفحيفةنمايمهنذاتسارضحاذإففيرعلايعدتسيو

ىلمأوءالمتسالايفهونذأتسامهلكاوظفحاذإفنيميلاىلعنوظفحي

سمخهللبقائدتبمناكنإفظفحلانيحمهدحأفقوتاذإفمهيلع



ةداعالايفناكناوءةئالثهللبقأملقلوأيفهنأالإهقوفناكاذإفتارثع

رهشألافورعملاوفيرعلاهيفدهتجيامىلعفدازنإف«؛ةدحاوةرثعف

اذإف«درطلاوةطخلافًاريبكناكناو«دلجلاوةيوازلافًاريغصناكاذإهنأ

ريغبدحأفلختنإو«هنذإبالاهريغىلإلقتنينأهلسيلففيرعبمسترا

مدقتدقبیداتلافرطسضعبوارطسبتکیوهباحصأظفحيىتحرذع

مهرشحينأهيلعفمهنعحفصيمثفيرعلاهخيوكلذلبقنإو‹هليصفت

دجونإفمهداهتجاومهتبغرومهلاغشأهنكملعيل«هوظفحاميفانايحا

كلذنأملعوهعابقيضوذيملتلامهفةلقلكلذناكنإفاكيكرًاظفح

كلذنأملعوامهفايكذذيملتلاناكنإو«ةداعإلابهرمأيوامسرمأ

نعخيشلالاسيكلذلو«هريذعتيفدهتجاةساردلاكرتوةلاطبلابحل

الاكلذنملوقينأهليغبنيالفعامتجالامويصيحفتلانيحمهلوحا

حاولألاباحصأنودقفتيفةساردلاتاقوأءافرعمهنمدحاولكملعام

لغتشاناو‹ةطخلافهيفرذعيالءاطبامهدحأاطبانإفرصعلاورهظلانيب

ًاطبأوأباغنأءاشعلاوبرغملانيبوءةطخلافهحولةءارقنعهيهليامب

وأارايتخاماعطىلإماقنإوءةطخلافهحولةءارقنعهيهليامبلغتشاو
ملوةساردلاريغبلغتشاوأموانتوأماننإحاتفتسالاتقووءةطخلافاوجن

روضحلانعباغنإرصعلاوةعمجلاةالصنيبوءةطخلافرذعهلنكي

ىلعةئالثرمألاريغنأتلقدقو«ةطخلافظعاوملاباتكةءارقعامتجال

دعبامتحرصعلاورهظلانيبمهحاولأنوؤرقينآرقلاةبلطفهانلصفام

مهداسجأنمرهظيالفءاولمتشينأمهتآيهةفصوءًايابحتسارصعلا
دقو«نيدنتسمريغاهنولباقيونيطاسألاىلإمهحاولانودنسيوءيش
دانتسالاكرتراغصلللضفألاونيتقولانيذهريغيفدانتسالامهلحيبأ

تادابعلانممهانعدقامالإنآرقلاةساردريغمهناشريغلنوضرعتيال
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اودتمانإف«كلذهبشأامومايصلاوةالصلاوةراهطلاكمالسإلاضئارفو
يکذمهفاذناكنمنأىلعمامحلاعمبارغلاىشمهرككلذريغىلإ

ريخلادايدزابسابالفاذواذهليصحتىلعةردقهللاهاطعاويعذولبلقو

تاحيولباحصأاونوكينأقفتانإفبدالاةبلطامأو«مولعلابلطو

‹تانتسالابكرتيفنآرقلابلطبيساتلامهليغبنيفنسلايفراغص

باوبألاودجسملاناكرأيفدانتسالامهنأشفبتكلاباحصأةبلطامأو

ملامةرظانملاوثحبللاوعمتجينأمهلوءاونسحتساثيحونيطاسألاو

نوكينأدبالومهبأداذهنوكيورودصلاريغوتىلإكلذمهلضفي

رضحونآرقلاةمتختناكاذإمثذيتاسالاىلعروضحللداتعمتقومهل

عضواولوادتينأامإمهنأكلذواهلكًاقرطكلانهنإفخيشلا

مهحصفألأسينأامإولاسيةبونلاهيلإتظفلنمفًامويًامويلاؤسلا
وأتلزنةرورضلًاجايتحامهرثكألاسينأامإو«انايبمهرثكأوًناسل

نممثخيشلالأسفادبعمجلاناكنإفلئاسلاىفلأاذإمث«تعقوةجاح

ناكنإو«راصتخالاوفيفختللخيشلاىلإيناثلاهديعيمث«هنيمينع

ليحيولاؤسلاديريهنإفلئامأاوناكنإاميسالولافتحالانودعمجلا

يفنأملعنإف؛خيشلاىلإلاؤسلاروديىتحهنمايمىلعلوؤسملك
ىبأنإف«؛مالكلايفهلنذأةلاسملاكلتيفهنمملعأوهنمسلجملا

اذإهلحتفيو«يسناذإهركذيولفغاذإههبنينألئاسللوهدنعامبملكت

ةدازتسانيرضاحلانمملعوأحاضيإةدايزىلإجاتحااذِإحضويو«جترا

الفمايققلادارأنمویاشفیکثحبیوءاشنمكلذكلأسيمثفشك

رضحاذإو‹ماقأهلنذايملناوماقهلنذأنإفهيلينمنذأتسيىتحموقي

يعلالضتيتلاذاوشلالئاسملانمعشبتسيامداريإهركيففنصلاريغ
هباحصأعكروعكرمايقلاخيشلامهاذإف«يغلاىلإدشرلابسنيهلعجتو
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هوكرتكلذهيلعلقثنإوهباسناتوهلةمركتهوعيشوىحضلايتعكر

.هوعيشيملو

درطلامهنمفمهبقاعيفمهبيسحهللافعاونأفنوزجاعلاامأو

قحلافلمعتساامبروةرصاقلاماهفالاوذونومرهلاوىنمزلاونايمعلاو
دئاوفلااولصحيلعامسألاءاغصإمهنأشءالؤهفةردقهيفوءالؤهبهسفن

ريسلاظفحمهيلعوقايتشالاوفهلتلانورهظيوءةديمحلاقالخألاو

امضعبباورفظاودازو«مهسفنأاودهجانإوتاقوألاىلعةظفاحملاو

نورصاقلاامأو«نآرقلامهرذعبقطندقفنايمعلاوىنمزلاامأو«اودارا

لاقو«مولعمهدنعسايالانممهنمومولملاكراتلاطناقلامنمفموهفلا

الاجرمهتمتدهاشدقوهللاهمحرديعسنبدمحأسابعلاوبأخيشلا

هللااهسرحنالجراوةقلحتلخدينأكلذولاوحأمهرثكألمذأملف

يلعبجواملوأيفاهنمرخألاعيبريفةئامتسوةرشعةتسةنسىلاعت

نمودهتجيالفدرفنينممبجعاتنكومهلانميلاخلابلاوموصلا

نآلاكلذبىرزامهفكاذذإيلناكو«ديفتسيالفيكديفملابولخي

ثدحلكلذو«كعلوأرثكأبيردزأتنكو«لاوحألاريغتولابلالغش
نمساونودابأیمسيلجرمهنمف«كلذنمهللارفغتسانآلاانأوينس

سةوازفنءارقضعب تدجوينأينظىلعبلاغلاوماوعأبةقلحلاىلإينقبس

ةروسلمكتسيملوةرشععبسةنسيفتامو«ليفلاةروسيفهحول
تنكيبعصملارمزیابمتعمسلهواعيشهدهجنمعديملوىرخأ

لباقريغمهفعمداهتجالانمقزرامونالجراويلوخدلبقهبتعمس

ذنیحوةريثكامايأاهرركيىوقتلابرماواهحوليفونالجراويفهتدجوف
نیلماکنیلوحنالجراوبتمقأواهدیعیفخسرتالوهردصيفخسرت

ءانثأيفوهوليللاوىحضلاوهحوليفتكرتوتفرصنامثنيرهشو
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كاشلاةينامثبوأماوعاةتسبةقلحلاىلإينقبسدقوًادهجلايملكلذ

ةروسديعيورركيلزيملزیرحنبنامیلسباهیفمتعمسلهو‹ينم

لزيملهنأينغلبوءاهيفهحولوتجرخو«نالجراوبيتماقإةدمءايبنألا

ىلإبهذينأديعبريغفاذهامأفءةنسنيرشعوةينامثذنماهرركي
نإوروجامفادهجلأيملنمنأمكملعانأضرغلاو«عييضتلاوريصقتلا

ماثأالاباستكاومزحلاتوفبهسفنلضارعيضملاطرفملانأولصحيمل

حتفيملنيذلاءالؤهنمماعطلاةمدخنوكتنأيغبنيو«ملاعلاطخسو

لهأةمدخبهللامهعفنينكل«ملعللمهوردصحرشيملوءيشبمهيلعهللا
فرصتيراهنلارخآوهفرصتلاوةحارلاتقوو«مهروجأمهيفويوريخلا

عضاوموءايملاعضاومكاهيلافرصتلاركنياليتلاعضاوملاىلإاهيف
يفنف«جرفتواهيفسوفنلاحسفتتيتلانكامألانماهلاثمأوراجشألا
فاضتملامكلذبسأبالورظاونللءالجورطاوخللاعامجتساكلذ

راثكإلاو«كلذىلإذئنيحليبسالفتاساسخلالهأوءاسنلارورمهيف

يفنكيلفةرورضتعدنإفهركيقاوسألاوتاقرطلايففرصتلانم

لکاهبدرفنييتلامهشياعملكأتقوو«ةبيرنظتالتقوودفانقيرط
هقفارینمعمامإوهدحودحاولكامإءةمتعلاةالصدعبمهنمدحاو

ركنملاراكنإيفطرتشيو«ءاعدلادعبالالصفنيالوفيفختلاطرتشيو

ريغتقويفرصحنيالورهظىتمهراكنإتقووهنذإوأخيشلاميدقت

نوكتنأوهوءةفورعمةالصللبهأتلااهيفبحتسملاتاقوألاو«هروهظ

دعبهيفطرتشيوةعامجلاةالصكرديمثءأضوتيمثئربتسيامرادقمب

ةسمخيهوةفورعماراهنوليللفاونلاةالصتاقوأو«ردملادادعإورثألا

نإوكلفتدزنإولضفألاوهاذهوىحضلاباهلثموليللابتاميلست

يففلتخاوةءارقلاةلاطإنمطورشليللاةالصلو«كيلعمثإالفتصقنا
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رسلاليقو‹نيمئانللظاقياهيفذإلضفأنالعأالاليقفاهنالعإواهرارسإ

ىلوألاو‹لاوحألابسحباذهونيقولخمللايرلانعدعبهيفذإلضفأ
ءةمولعمضئارفلابحصتيتلالفاونلاوةدابعلاءافخإبحتسملاو

مويوةفرعمويولبقمويوةعمجلامويكبحتسملاموصلاتاقوأو
ربكتيالأمهلاوحأوقيرطلالهأبدأنموءةثالثلاضيبلامايأوءاروشاع

الإمهيلإسلجيالوايندلالهأطلاخيالوربكتملعضاوتيالوعضاوتمل
ةحلصمنوديفتسيهيلإنوسلجيامنودجيالةرورضلاهيلإتعدنأ

نألهأريبكلانإفثدحلانممهتطلاخميفرذعاريبكلاو«مهنيديف

هتنيملفكلذنمراثكإلانعىهننمو«هولضينألهأثدحلاومهيدهي
.ةطخلاف

تائيطخلايفبنذلامازلإوتارثعلاىلعةذخاؤملانأملعتنأيغبنيو

نظلاهبنسحأىلتبملاريبكلافتاقبطمهوءاهباحصأيسحبوهامنإ
‹ةراشإفطلأولوقفطلأبهتلزةجامسهيلعبيعوةدابعلاهعمنسحأو

ةريبكلاوةريغصلاىلعهتذخاومدقلاخسارقيرطلايفناكنإفهنودنمو

ريفنتلاالريقنلانعهيفاجتكلذريغنكينإوهريظنوهريغلهمظعتساو
يغبنياممو«نبللاوءاملابنيفنصلانوهبشيخياشملاتيأراماريثكو

نمیفهلرظنارسوممهنمناكنمفءةذمالتلالاوحأدقفتينأخيشلل

.ماعطالاوةمدخلابهلعربتي

انركذاميفوةياغلاغولبنودمأسلاعقودودحلاعيمجانيصقتساولو

.ةيافكهللاءاشنإ

.هلبقمويمايصةعمجلامويمايصلطرتشيال؛ةديبعىبأمامإلادنع(١
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ةيضابإلابثكلاضعركذ

فيلاتكلذنمانباحصأفيلاتنمهبتعمسوهيلعتفقوامركذ

يبأظفحو«دنسملابفورعملابيبحنبعيبرلاباتكقرشملالهأ

باتكوباتكباندنعفورعملاوهوةرفصنبكلملادبعةرفص

هنآنوركذیبوبحمنبدمحمباتکو«ليحرلانببوبحمنايفسيبأ

نبدمحألمئاعدلاباتكوءادحاواءزجهنمانأتيأروءاءزجنوعبس

ةكربنبالدييقتلاباتكو«مناغيبأةنودموءةميدقلافيلأتلانمرضنلا

عماجلاباتكوءهلهلهأوملعلاحدمباتكوهيلعفقأملوهنوركذي

صیصختلاباتكو«نيرفسيفرفعجنبعماجو«نيرفسيفهيلعتفقو

يفوأنيريبكنيرفسيففاصونبالحو«رفس»يوكألاركبيبأل

ملو«برغملالصوهنأنوركذينسحلايبأخيشلاعماجو«رافسأةعبرأ
غوبسبفورعملاوهونسحلايبأخيشلارصتخمو«هآرنمرأملوهرأ

يمرضحلاباندنعفورعملاوهوججحلاولئالدلاباتكوءرفسيفمعنلا

.رفس
نوركذيايضلاوهيلعفقأملو"قرشملالهألرونلاباتكنوركذيو

ةثالثىلعتفقووارفسوأاءزجنيسمخةماتلاةريبكلاةخسنلايفهنأ

.يوزنلاحيحصلا(١
.يوزنلامصألانامثعهللادبعىبال)٢

۲

 



ملودیعسيبأتاعطقمنوركذيو«ريبكمخضاهنمدحاولكهنمرافسأ

ةمغلافشكباتكنيرخاتملافيلأتنمنوركذيواهيلعفقأملواهرأ

ملاسباتكو«انباحصأنميندملادابعنباباتكوفالتخايف
تفقويوايسبلانبدمحمنبيلعخيشلاريسو«يلالهلانب

باتکو«رفسةيواعمونامثعثادحأةفصباتكوءاهنمةثالثىلع

انباحصأفيلأتنموءايتفلافالتخاباتكو«رفسةئامسمخلاريسفت

يفةعبرأىلعتفقوطقللاو«؛حتفنبسورمعباتكةسوفنلبجلهأ

ء؛عضولاباتكو«نيرفسيفيوانجلاو«لبجلالهألاهلكرافسأةعبرأ
رافسأةثالثيفيلعنبرماعخيشللحاضيإلااهنمنيرخاتملافيلأتنمو

رفسيفدعاوقلاىسومنبليعامساخيشللو«هتأرقوهتيأرهقفلايف

تفقوورافسأةثالثيفةديقعلابةفورعملاةينونلارصنيبأةديصقحرشو

مكحمنبدوهليذلاريسفتلابرغملالهأانباحصأفيلأتنموءاهيلع

حلفأهنباوباهولادبعةمئألاتاباوجو«نيريبكنيرفسيفيراوهلا*

ناميلسوبأخيشلاباتكو«ماترفسباهولادبعنبحلفأنبدمحمهنباو

يففلخينبناميلسعيبرلايبأخيشلاباتكورفسفسوينبدواد

يبأخيشلاباتكولوألاىلعفقأملويناثلاوءلوألا«نادلجممالكلا

ىیحيايركزيبأخيشلاباتكو«هتيأرمالكلايفهنعهللايضررزخ

ءتادلجمامهوخياشملاباتكبفورعملاوهوريسلايفركبيبأنب
باتکنوركذیو‹غيرأدالبيفامهنميناثلاىلعتفقويناثلاولوألا

دمحأسابعلايبألو‹هيلعفقأملوايركزيبأنبیسومنارمعيبأ

فورعملاهعماجاهنمةريثكفيلاتهنعهللايضرركبنبدمحمنب

.نايبلاوفشكلاباتكبحاص«يتاهلقللهلعل(١

.يلالهلاناوكذنبملاسحيحصلا(٢

-



باتكاهنمو«ريبكرفسدابعلالاعفأنييبتباتكاهنموءةلاسميبأب

ةئالثهنمتيأرلوصألاباتكوءأدحاوًارفسهنمتيأرءامدلايفةريسلا

ينعأخايشألاباتكوءحاولألايفاضيبمهتركذيذلاباتكلاو«رافسأ

هللايضررامعيبألو«رابكةئالثوراغصرافسأةتسيفنوكيناويدلا

نامثعيبألوهلرخآرفستالاهجلاحرشباتكوزجوملاباتكهنع

ليلدلاوفاصتالاولدعلاميهاربإنبافسويبوقعييبألو«تالاؤسلا

هنمتيأربيجعباتكنآرقلاريسفتيفهلوبيترتلاباتكوناهربلاو

ربکأالوهنممخضأارفسطقتیأرالورأملاریبکارفسغیردالبيف

ةحتافلاريسفتهيفرثكأوألقأوأةقروةئامعبسزواجيهنأترزحوهنم

رأملفهلثمرافسأةينامثيفنآرقلارسفهنأترزحونارمعلآوةرقبلاو

نيبممكحوأبارعاوأةغليفرودصللىفشأالوهنمغلبأتيأرالو

ركذاذإفمولعلاعيمجيفوأخوسنموأخسانوأةذاشوأةرهاظةءارقوأ

*مثهيصقتسيوةيآلابارعإركذياملوأفهرخآىلإىلاعتهلوقلوقيةيآ
يفحيحصلامثةملكلانملعفلافيراصتعيمجيصقتسيفةغللالوقي

عيبرلاباتكنمةياورلاقوسيفملسوهيلعهللاىلصهلالوسرثیدح

رباجنعةديبعوبأدنسلايفدرسيمث«دنسملابفورعملابيبحنب

ىنِإ:هلوقيفمامالايفيذلافالتخالاىصقتسادقلوثيدحلاركذيو

راكنلاتالاقمركذوةيلاغلاوةضفارلاةلاقمركذفءامامإسانللكلعاج

هرمأتركاذدقلوةمجامولعلهيفنإيرمعلو«قرفلاعيمجنممهريغو

الماكفيلأتلاهذهتدجووليللاقفكانهنيزيمملاةبلطلاضعبعم

بهذملاهذهلهأتخبفعضنمنكلوءارانيدنيسمخبهتصخرتسأل

باتکو‹مهرثكأهبملعيملهنأىتحهنعاولفغءيشبمهثارتكاةلقو
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خيشلاتاباوجو«هفلؤمملعأملةوعدلالهأرابخأيفتاقلعملاب

باتکوءةسوفنلبجلهأىلإهتلاسرونوفلخنبفسويبوقعييبأ

‹رامعيبألضئارفلاباتكوءينيجردلاديعسنبدمحألتاقبطلا

.ينالدبألاىيحيايركزيبألكسانملاباتكو
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توملاركذيفةمتاخ

الوسفنتيحورهلنمعيمجلوءايحالاعيمجلمزالتوملانأملعأ

:لجوزعهللالاق«هتافاوملبقهلدعتسيبيبللامزاحلاوهتاقالمنمدب

توملاكلممكافوتيلقل:ىلاعتلاقو.4توملاةقئاذسفنلكلل

هتفوتتوملامكدحاِءاجاذِإىتحلهناحبسلاقو4مكبلكؤويذلا

يفتيبنمام»:ملسوهيلعهللاىلصلاقونوطرفيالمهوانلسر

ةليلومويلكيفهبابىلعفقيتوملاكلموالإردمالورُعشنماينالا
دقناسنإلادجواذإفمههوجوحفصتيوهلهأددعفرعيتارمسمخ

هترمغوهتابركهتيشغفتوملامغهيلعىقلأهلجأىضقناوهلكأدفن

ءاهليوبةخراصلاواهدخةكاصلاواهرعشةرشانلاهتيبلهأنمفهتاولغ

هللاوعزجلااميفوعزفلاامممكليو:مالسلاهيلعتوملاكلملوقيف

الوترمأىتحهتيتأالوًالجأهلتبرقالوًاقزرمكنمدحاولتبهذأام

يقبأالىتحةدوعمثةدوعلمكيفيلناو«ترمأتساىتحهحورتضبق

نوريولهديبدمحمسفنيذلاو:مالسلاهيلعيبنلالاقلادحأمكنم

ىتحمهسفنأىلعاوكبلومهتيمنعاولهذلهمالكنوعمسيوهناكم

ايويلهأاي:يدانيوهوشعنلاقوفهحورفرفرهشعنىلعتيملالمح

نموهلحنملاملاتعمج«يبتبعلامكايندلامكبنبعلتاليدالوأ
اورذحاف‹يلعةعابتلاوهلةءانهلافيريغلهتكرتوهنعتبهذمثلحريغ
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مكنإفتاذللامداهركذاورثكأ:ملسوهيلعهللاىلصلاق«يبلحاملثم

يفهومترکذناومترجأفمتيضرف«مكيلعهعسوقيضيفهومتركذنإ
يلايللاولامألاتاعطاقايانملانأ«متبثافهبمتدجفمكيلاهضغبىنغ

.«لاجألاتايندم

دعبامللمعوهسفننادنمسيكلا»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو

ءتوملاركذهبلقهبىوادوهسفنءرملاهبظعواممظعأوء‹«توملا

تلاق«توملاركذباوثملسوهيلعهللاىلصهللالوسرمظعدقو

نممعن:لاق؟ءادهشلاعمدحأرشحيله:اهنعهللايضرةشئاع

وهواهركذمظعيالفيكوءةرمنيرشعةليللاومويلانيبتوملاركذي
ىلصلاقو.تاوهشلاعطاقوتاذللامداهولامعألامتاخولامألاعطاق

الإءيشلکهعمسيراوخهلوالإتوميتیمنمام»:ملسوهيلعهللا

ىرتولوللجوزعهللالاق‹««قعصلهعمسولوهعمسيالهنإفناسنإلا

هيلعهللاىلصهللالوسرلرابخإاذهو4توملاتارمغيفنوملاظلاذإ

مهرمغيفيكدمحمايىرتولويأ«توملادنعنيملاظلالاحبملسو
مهيديأوطسابنيملاعلابرةكئالمو«هتاركسبمهاشغيوهتارمغب

اوجرخأديدهتلاوديعولاةهجىلعمهلنولوقي‹«نيهملاباذعلابمهيلإ

باذعنوزجتمويلانيهملاباذعلانممكسفنأاوّصلخيأ«مكسفنأ

نوددشيو«رانلاهنودعيورفاكلاحورنوضبقيةكئالملانأكلذو‹نوهلا

متجرخدقلويأءةرملوأمكانقلخامكىدارفانومتئجدقلو.هيلع
مکروهظِءارومکانلوخاممتکرتومكعملامالةارعءارقفايندلانم

یلصلاقو؛ءيشاهنممكبحصيملواهيفهومتكرتواهيفهومتدجويأ
نآرقل١قطانلافتماصوقطاننيظعاومكيفتكرت»:ملسوهيلعهللا

اممئاهبلاملعتول»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو««توملاتماصلاو
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هدنعكتلزنموهللانمكبرقواهنممتلكأامتوملانممتملع

ىلوتساوكبلقتوملاركذنكساذإفهلكركذوتوملاكبحردقىلع

.ةيميهبلاتاوهشلاضفركلذكلجتناهيلع

اذإوهءاقلتببحأيئاقليدبعبحأاذإ»:ملسوهيلعهللاىلصلاق

«توملااوهركاماوقأهلامذفيكرظناتهركيئاقليدبعهرك

هناحبسلاقو««ةرخالاىلعايندلاةايحلااوبحتسامهنابكلذ»لاقو

اوكرشانيذلانموةايحىلعسانلاصرحأمهندجتلول:دوهيللاّمذ
الاتوملانممهفتالكبسحأو%4ةنسفلأرُمعيولمهدحأدوي

لسغلاوسفنلاعاطقناوءاضعألادومهوةكرحلاعاطقناومسجلادادتما

ةدهاشملارومألانمكلذريغىلإمهقرحتولهألاءاكبونفدلاونفكلاو
ملعأ‹ليصفتلاىلإكجوحاوليصحتلانمكدعبأامتاهيهف«سحلاب

هنأشنوفراعلانوققحملامظعتساوهركذعراشلامظعيذلاتوملانأ

هدباكياماهفخأوءاهرسيأوهولوألاىنعملاءناعمةثالثىلعهرمأو

قاذملاةرارموةدشلاوماظعلالاوهألاومالالانمهحورجورخدنعتيملا

ولول:ىلاعتهلوقبةراشالاهيلإوهجورخورودصلايفحورلالقلقتو
تغلباذإالولفل:ىلاعتهلوقبو4توملاتارمغيفنوملاظلاذإىرت

لوقيملسوهيلعهللاىلصناكدقو‹4نورظنتذئنيحمتنأوموقلحلا
دميو«يلعنوهييبرىلإيلعفشأليربجاي»:ةافولاهترضحنيح

ةبرضةئامعوقونمدشأتوملاليقو«تاركسلتومللنألوقيوهدي

مثسارهلاكوشناسنإلافوجيفلخدانمكليقو‹ليلكلافيسلاب

ءایوقاذبجذبجمثهقورعنمقرعبةكوشلكتقلعىتحهيفريدا
اماريثكتبأاي:ةافولاهترضحنيحصاعلانبورمعنبهللادبعلاقو

فيكهلقعهعموتوملاهبلزنيلجرنمبجعألينإ:لوقتكعمسا
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كلفصأسوفصوينأنممظعأتوملانأينباي:لاقف؟هفصيال

انأوضرألاىلعتقبطناءامسلانأكلوسارهلايفوجيفناكلوةربإمس

ينعسيالوتبكرفينتيهنو«تكرتفينترمأكنإمهللا:لاقمثءامهنيب

ىلاغيالوةيكابيلعنيكبتالفتمانأاذإ:هدلوللاقمث«كترفغمالإ

.يلرفغتساويربقةرايزنمرثكأو

ذفانقباسلاهللاملعوةقباسللةعباتةمتاخلاوكتمتاخنمهيلإراصو

ليولارعشيالنوبغمرورسمبرملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقو

باتكلايفوهوكحضيوبرشيولكأيءرعشيالوهوليولاهلنمل
هللالوسرانيلعجرخ:لاقرمعنبهللادبعثيدحيفو«رانلادوقونم

هللامسبينيمييفيذلاامأ:لاقف.هّللالوسرايال:انلق؟ناباتكلاناذه

ءامسأوةنجلالهأءامسأبنيملاعلابرنمباتكاذه«ميحرلانمحرلا

نيملاعلابرنمباتكاذهيراسييفيذلاباتكلاوءةمايقلامويىلإ

اورقتسينُلبقمهددعومهرئاشعومهئابآءامسأورانلالهُءامسأب

صقانالومهيفدئازبسيلفنولدنجمةنيطلايفمهذإماحرألايفًافطن

:رمعنبهللادبعلاقفءةمايقلامويىلإمهيلعىلاعتهللانمالامجإمهنم
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اوددسهلقلخاملرسیملكفاولمعا:لاقف؟هللالوضراياذالمعلاميفف

لمعيألمعنإوةنجلالهألمعبهلمتخيةنجلابحاصنافاوبراقو

ىلصلاقو؛لمعيألمعناورانلالهألمعبهلمتخيرانلابحاصو

ماحرألاكلمىلإهللاىحوأماحرألايفةفطنلاتعقواذإ»:ملسوهيلعهلا

لاقیو««هلمعوهرثاوهلجأبتكاوهلمعبايقشوأًاديعسبتكاهللوقي

.ةفطنلاكلتعمطلخيفهتبرتوهنفدهيفردقيذلابارتلانمذخأيهنإ

عيقببملسوهيلعهللاىلصهللالوسرعمانك:لاقيلعثيدحيفو

هسأرملسوهيلعهللاىلصهللالوسرسكنفاندعقودعقفةزانجيفدقرغلا

الإةسوفنمسفنالودحأنممكنمام:لاقف.ضرألايفٹثكنيلعجف

ايليقفةيقشوأةديعستبتكفرانلايفوأةنجلايفاهناكمبتكدقو

ةداعسلالهأنمناكنملمعلاعدنواذاانباتكىلعلكتنفاهللالوسر

هللالوسرلاقف؟اهيلاريصيسفةواقشلالهأنمناكنمواهيلاريصيسف

امأو.ةداعسلالهألمعلنورسييفةداعسلالهأامأ:ملسوهيلعهللاىلص

نمامأفلةيآلاهذهىلتمثءةواقشلالهألمعلنورسييفةواقشلالهأ

ینغتساولخبنمامأویرسیللهرسینسفینسحلابقدصویقتاوىطعأ

.ىرسعللهرسينسفىنسحلاببذكو
جرخأومالسلاهيلعمدآهللاقلخامل»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو

ةفئاطتبأفدوجسلابمهرمأومهقيثاومذخأفرذلاكهبلصنمهتیرذ

ىبأنموءادعسلامهونونمؤملامهفذئمويباجأنمفةفئاطتباجأو
نعىوُراذهلوءةقباسلاركذيفاهلكثيداحألاهذهف‹«نورفاكلامهف

‹ةءادبلايكبأانأوةياهنلاىلعنوكبيسانلا:لاقهنأنيحلاصلاضعب

ىلعةيضاقةقباسلاوةقباسلاةءادبلاىنعموءةمتاخلاةياهنلاىنعمف

متخيفءاقشلاهللاملعيفهلقبسنممنوكتنأكنمؤيامف
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الإكلذكلرهظيالوتوملادنعناميإلابلسيورانلالهألمعبهل

لزنتتاوماقتسامثهللاانبراولاقنيذلانأللجوزعهللالاق.توملاعم

وأريخلابعضاومةثالثيفىرشبلااولاقوءةيالا..4ةكئالملامهيلع

لمعلاةدئافامف:لئاقلاقنإفرشنلادنعوربقلايفو«توملادنعرشلا

تامدقمثالثانهنأملعافتعبتةرورضلابةمتاخلاوتقبسةقباسلاذإ

ةدئافكلحضتتكلانهاهيناعمواهدئاوفباهليصحتكيلعبجي

‹ءاهدئاوفوةيدوبعلاةيناثلاو«اهيناعموةيبوبرلااهلوأءةقباسلاعملمعلا

هانعمدبعلاويهانلارمالاكلاملاهانعمبرلافءاهبجوموةلعلاةثلاثلاو

رمألاببوبرملايففرصتلاةيبوبرلاةدئافو«ىهنملارومأملاسوسملا
ةيصعملاوأةعاطلاولاثتمالاةيدوبعلاةدئافو«باقعلاوباوثلاويهنلاو

اليذلاميدقلاملعلاكتواقشلوأكتداعسلةبجوملاةلعلاف«كرتلاو

كدنعنطابملعلافلمعلاوهةلعلابجومو«هفالخمولعلايفىتاتي

نطابلابكفوخوكلرسيملارهاظلابىلاعتهللاكدبعتو«كلرهاظلمعلاو

ينأرمألاملع:لوقينأروهقملارومأملاردقيلهرظناف«؛كنعبيفغملا

لیطعتاذهيفناىرتالأ«ییهنالويرمأيفةدئافالفهرمألثتمأال

ةيبوبرلادئاوفنميهنلاورمألاوءاهدئاوفوةيدوبعلاوءاهيناعموةيبوبرلا
كلذكورخآءيشبوأهرمأهلاثتماوهتعاطبًاديعسديعسلاهللاملعيقبو

ادیعسديعسلاملعوأرخآءيشبوأهكرتوهتيصعمبايقشهملعيقشلا

ةعاطلابملعلاقبسدقو؛كلذلاحموةيصعمالوةعاطالبًايقشيقشلاو

‹يصاعلابملعلاقبسامكةيصعملابملعلاقبسوعيطملابملعلاقبسامك

عمموسقملاقزرلابابيفهبلطافملعلانمًاريظنناشلااذهلتبلطناو

ملعاو‹«ببطتلابرمألاورمعلايفبورضملالجالارمأو«بسكلابرمألا

‹؛كلجأعاطقناوكلمعةمتاخىلعةفوقومكلامعأوكتاعاطعيمجنإ
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‹ديحتهنمتنكامكلذقحلابتوملاةركستءاجولجوزعهللالاق

هلمتخيةنجلابحاص:ملسوهيلعهللاىلصلاقو‹لامعألاةمتاخبيأ

لهالمعبهلمتخيرانلابحاصو«؛لمعيألمعنإوةنجلالهألمعب

متخناف«كحورجورخعمالإكلمعمتخيالولمعيألمعنإورانلا

ءوسبكلمتخناويصاعملانمتفلساامكرضيامفحلاصلمعبكل

تمدقامكعفنيامفتوملادنعناميإلاتبلسوةرساخلاةركلاولمعلا

لوسرلوفوهءيشهبشأهنأملعاوهربدتواذهركذتف«حلاصلالمعلانم

ةليللاومويلايفةرمنيرشعتوملايفنوركفتيملسوهيلعهلاىلصهللا
ناميإلابلسهنماوفاخامفوخأونيصلخملاهللادابعقافشااذهنمو

.نيبملانارسخلاوهكلذًارساخًابئاخهبردبعلاىقلي؛توملادنع

:لاقفامهلليقفتوملادنعىكبهنأةريرهيبأنعىورو

ان٬ويدازةلقويرفسدعبليكبأامنإنكلوهذهمكايندىلعكابانأام

‹يبۇياهتيأىلإيردأالورانوأةنجىلعهطبهم؛دوعصيفتيسمأ

:لاقف؟كيكبُيام:هلليقف«توملادنعىكبهنأمهضعبنعیورو

مهلادبو«نوبستحياونوكيملامهللانممهلادبولوقيهللاتعمس
ودبياميردتسلفيلمعهيفيلودبيتقواذهوءاولمعامتآيس

.هنميل
«ينانبلاتباثهيلعلخدةافولاهترضحامل«دیزنبرباجنعیورو

يرصبلانسحلاةاقالملاق؟ءاثعشلاابأاييهتشتءيشيأ:هللاقف

:نسحلالاقف«هربخأفتباثهءاجفجاجحلانمفختسمكاذذإنسحلاو
يجرسِءارونمكفدرأويتلغببكرا:تباثلاقف؟هيلإلوصولابفيك
هللاقفهيلعالخدیتحالعففءانلضرعيالأوجرأويناسليطبكرمغاو

:نسحلاهللاقفرباجتكسمثهللاالإهلإاللقءاثعشلااباي:نسحلا
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لاقفًارارمنسحلااهلاقفرباجتكسمثفلاالإهلإاللقءاثعشلاابأاي

نكلو‹تلبقنإاهانلقاملاطايندلايفاهلهأنمانأديعسابأاي:رباج

جورخةيأنعينربخأديعسابأاي«رانلاىلإحاوروودغنمهللابذوعن
لاقفءةعماطسمنوهبلقىلعهدجیدربنسحلالاقف‹نمؤملاسمهن

كمركلكباوثيفةعماطيسفنويبلقىلعكلذدجأينإمهللا:رباج

ىلإكلذدعبهعوجرمثءامسلاىلإكحوربةكئالملادوعصوكحور

ربقلاباذعونيكلملالاؤسوربقلاةعضعضومعاطملالوهوكدسج

المهوانلسرهتفوتتوملامكدحأءاجاذإىتحللجوزعهللالاق

حاورألانوضبقيةكئالملاوءاناوعاتوملاكلملنإ:لاقف‹4نوطرفي

هديبنمحاورألانوذخايةكئالملانكلوهدحوضباقلاوهليق«هرمأب

نإباذعلاةكئالموةمحرلالهأنمناكنأةمحرلاةكئالمضبقلادعب

مالسلاهيلعتوملاكلملضرألاتلعجلیقو‹باذعلالهُنمناک

يأتوملاكلملىوزتضرألاليقویاشثیحاھنملوانتیتشطلاکك

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرعمسهنأبزاعنبهللادبعیورو«هلمضت

نمهيلعلزنةرخألانملابقإوءايندلانمعاطقنايفدبعلاناكاذإ:لوقي

ءيجيفرصبلاةدشهنمنودقفيف«سمشلاكهوجولاضيبةكئالمءامسلا

ةنئمطملاسفنلااهتيأ:لوقيفهسأردنعدعقيىتحمهعمتوملاكلم

نمةرطقلاليستامكليستجرختف«هناوضروهللاةرفغمىلإيجرخأ

اهوذخأيیتحنیعةفرطهدنعاهعديملهدييفتعقواذاف

ءامسلانودنمنورخآةكئالماهاقلتتفكسملاحيرنمبيطأاهحيرو

٢-



نبانالفنولوقيفءاذهنمفضرألالبقنمتءاجةبيطحيرنولوقيف

ءاجنمنولوقيفهلمعنساحمنوركذيفتيکوتیکلمعيناكنالف

هنمدعصييذلابابلانماهبنودعصيوهحورمهنمنوضبقيفمكبوهب

ةعباسلاىلإةئلاثلاوةيناثلايفكلذكمثءامسلايفهرونقرشيفهلمع

لجوزعهللاهيطعيفسمشلاناهربكناهربهلوشرعلاىلإيهتنيىتح

نأتيضقينافضرألاىلإيدبعحوراودرلجوزعهللالوقيفهتجاح

نمعاطقنايفرفاكلاناكاذإوءاهنمهجرخأواهيلإهدرأواهنمهجرخأ

نمهحورعزنيفمالسلاهيلعتوملاكلمهاتأةرخالانملابقإوايندلا

باذعلاةكئالماهذخأتفدوفسلانملولبلافوصلاعزنيامكهدسج

مهلحتفتالفءامسلاباوبأاهلنوحتفتسيفاهبنودعصيفهيدينم
لبقنمتءاجةثيبخحورنولوقيفءامسلانودنمةكئالممهاقلتتف

ئواسمنوركذیوتیکوتیکلعفيناكنالفنولوقيفاذهنمفضرألا
ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلتمث«هودرهبابحرمالنولوقیفهلمع

يفلمجلاجليىتحةنجلانولخديالوءامسلاباوبامهلحتفتل»

حرطتفهحوربرمؤيفنيجسيفهباتکبتكينأهبرمْؤُيف«(طايخلامس
.احرط

امنأكفهللابكرشينمو)‹ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلتمث:لاق

.(قيحسناكميفحيرلاهبىوهتوأريطلاهفطختفءامسلانمرخ

ءامسلاىلإيهتنيىتحضرألاةكئالمهتدرطرفاكلاحورضبقاذإليقو

لفسأىلإىلفسلاةعباسلاضرألاىلإيهتنيىتحءامسلاةكئالمهدرطتف

تحت«داووأرئب«توهربيفقنيرفاكلاحاورأنإلاقيو«نيلفاسلا
كلمهاتأمالسلاهيلعميهاربإنأىوروعبسلانيضرألاتحتوأضرألا

ينرأتوملاكلماي:لاقو«هيلعىنثأوهللادمحفةلخلابهرشبفتوملا
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الكنإميهاربإاي:هللاقف..نيرفاكلاحاورأاهبضبقتيتلاةروصلا
ضرعفدبالو:مالسلاهيلعميهاربإهللاقف.هيلعردقتالو«؛كلذقيطت

هيفنمجرخيءامسلاهسأرلانيدوسألجربوهاذإفتوملاكلمهيلع

باهلاهنمجرخيتوصاهيفالإهدسجيفةرعشنمسيلرانلاباهل

دقوقافأفمالسلاهيلعميهاربإىلعىشغفباهلهيفنمو«رانلا

اي:ميهاريإهللاقفىلوألاةروصلايفمالسلاهيلعتوملاكلملوحت

لاقمثهافكلهذهكتروصالإءالبلانمرفاكلاقليملولتوملاكلم

لجربوهاذإفضرعفنينمؤملاسوفناهيفضبقتيتلاىروصلاينرأف

:ميهاربإهللاف«ضيببايثيفاخيرمهبيطأواهجوسانلانسحأباش

هذهكتروصالاةماركلانمهبردنعنمؤمللنكيملولتوملاكلماي

ةئامسمخهتزانجروضحللزننمؤملارضتحااذإنسحلالاقو«ىفكل

نمؤملارضتحااذإ:سابعنبالاقو.هبنوجرعيوهحورنوضبقيكلم

هنفكوهلسغاودهشو«ةنجلابهورشبوهيلعاوملسوةكئالملاهتدهش

ءاجاذإمهضعبلاقوءهيلعاولصو«سانلاعمهتزانجعماوشموهنفدو

مالسلاهللايلوايمكيلعمالسلالوقينمؤملاحورضبقيتوملاكلم
.ةنجلابكرشبيومالسلاكئرقي

جلاعيمدآنباناکاذِإ:لاقهنأهنعهللايضرسابعنبانعیورو

‹نيملاعلابرةكئالمترضحونيبجلاقرعونيميلادمتوملاتاركس
؛مدآنبا:تاملکةثالثبهيدانيوهسأردنعفقياكلمهيلإهللاثعبيف

اذإفسابعنبالاق؟مويلاكشحوأامكناريجوكناوخإنيأ«رورغماي

ارفسترفاسمویلارورغمایمدآنبا«یرخأةثالغبهادانهشعنىلعهولمح
مدآنبا«هلئمترزامارازمروزتمويلارورغمایمدآنباادبهلغمتیرام

هربقریفشىلعهوعضواذإف«هلثمتلخدامالخدملخدتمويلارورغمای
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یبوطف«روبقلاةشحولتمدقامنيأرورغمايمدآنبا:یرخأةثالئبهادان

بضغبرشبافالإوهللاةمحربرشبافتنسحأتنكنإىبوطمثكل
ایمدآنبا«یرخآةثالثبهیدانیهدحليفهوعضواذإف:سابعنيالاقهللا

ایمدآنباءانکاساهنطبيفنآلاتنافءایشاماهرهظىلعتنك«رورغم

ایمدآنباءایکاباهنطبيفنآلاتناوًاكحاضاهرهظىلعتنكرورغم

.ًانيزحاهنطبيفنآلاتنافءًاحرفاهرهظىلعتنكرورغم
ايمدآنبا:یرخأةثالثبهادانبارتلاهيلعاودراذإفسابعنبالاق

ایمدآنبا«كوعفنامكعماونكسولهلاوفكنعاوفرصناوكونفد«رورغم
كيلعهباسحف‹؛كدمحيالنمكدعبهثروواددعوالامتعمجرورغم

لکاتاهرهظىلعتنکرورغمایمدآنبا«كريغنازيميفهتانسحو

ىلعتنكرورغمايمدآنبا«ناديدلاكلكاتاهنطبيفترصفناولألا

ايندلالهأاي:يدانيمث«ناريحاهنطبيفنآلاتناف«ناركساهرهظ

.نولحاراهنعكشالمكناف«مكدازاوذخ

ابيبطيلعدا:نعطمويهللادبعللاقهنأ«هنعهللايضررمعنعىورو
«توملابنقيأو«ربكأهللا:رمعلاقف«يسمينأهارأال:لاقفماعدف

هللاو«هومتررغنمهللاورورغملا:مهللاقف«هيلعنونثيهلوحنملعجف
علطملالوهنمهبتيدتفالتبرغوسمشلاهيلعتعلطاميلناكول

يدخعض:هللاقف«هدلوهللادبعرجحيفهسأرناكوءربقلاةشحوو

نأرمعمألورمعلليولا:لوقيوضرألابهدخحسميلعجفضرألاىلع
.هلهللارفغيمل

نملزنمربقلا»:لاقهنأملسوهيلعهللاىلصهلالوسرنعىورو
وأةنجلاضايرنمةضورالاربقلاامهديبيسفنيذلاوةرخألالزانم
ىفهربقىفنمؤملا»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو‹«رانلارفحنمةرفح
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نوکییتحههجوئيضيوءاعارذنيعبرأهربقهلعسويوءارضخةضور

لجرلاىلعلخدي»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو««ردبلاةليلرمقلاك
دحأىأرامةروصنسحأيفثعباذإهعمثعبيوهربقيفهلمعحلاصلا

تيملاىريالفهبنجىلإسلجيف«هنماحيربيطأالواهجوحبصأطق
دمحلا:لجرلالوقيفاذهنمكيلعامكلامهللاقالإاهوركمالوالوه
:لوقيف؟ينفرعتالفألوقيفتنأنملوقيفكتسلاجمبينصخيذلاهل

مث.حلاصلاكلمعانأ؟ينفرعتالوايندلايفكتبحص:لوقيفهللاوال

هللاوناكلوقيف.معن:لوقيفةحئارلابيطهجولانسحينارت:لوقي

هللاىلصلاقوءةنجلاهلخديىتحهقرافيالفينمنسحأوبيطأكلمع

مويثعباذِإهعمثعبيوهربقيفهلمعيقشلاىلعلخدي»:ملسوهيلع

ءهنماحيرنتنأالواهجوهنمحبقادحأىأرامةروصحبقأيفةمايقلا

يلام:يقشلاهللوقيفهاريلوهلكهيلعمظعيمث«هبنجىلإسلجيف
كتبحصدقوينفرعتالوأ:هللوقيف؟كتسلاجمبتصصخملكلو

كلمعانإ:لوقيف.كتفرعمبحأالوكتفرعامهللاو:لوقيف؟ايندلايف
ةحئارنتنأوحبقأكلمعهللاو:لوقيف«معن:لوقيفًانتنماحیبقينارت

.«رانلاهلخديیتحهقرافیالفينم

نمروبقلالهألليو:تلاقاهنااهنعهللايضرةشئاعنعيوراميفو

يقشلابلکويو«لاغبلاكبراقعوتايحمهروبقللختيهللاةيصعملهأ
دنعنيقتليىتحهنضرقيهلجردنعناتيحوهسأردنعناتيح

ملظيلربقلانأوءةرخآلاوايندلانيبامخزربلالوطهلندعيوامهلداعيف
.ةملظلاتيبانأدودلاتيبانأةشحولاتيبانأةدحولاتيبانألوقيو

ىلعسلجهتنبانفداململسوهيلعهللاىلصهللالوسرنعیورو
ءكلذنعلئشسفىرسمث«دامرلاةربغكةربغهتلعينعيههجودبرتفربقلا
ففخينأهللاتوعدفهتدشوربقلاباذعواهفعضويتنباتركذلاقف
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ءاهنعففخمتةغضغضتغضغضوةمضتمضدقلهللاميأوءاهنع

دعسهنماجنلربقلاباذعنمدحأاجنول:ملسوهيلعهللاىلصلاقو

دعساذه‹«فلتختنأهعالضاتداكةطغضربقلاهطغضدقوءذاعمنب

دقل:ملسوهيلعهللاىلصهيفلاقدقو.هلضفوهردقةلالجىلعذاعمنب

هللایلصناکوءةظيرقينبيفةعقراةعبسقوفنمهللامكحبتمكح

مدعيملسوهيلعهللاىلصناكوربقلاباذعنماوذوعت:لوقيملسوهيلع
كبذوعأينإمهللا:نآرقلانمةروسلامهملعيامكءاعدلااذههباحصأ

حيسملاةنتفنمكبذوعأوءربقلاباذعنمكبذوعأومنهجباذعنم

هللاتبثيلىلاعتهلوق«تامملاوايحملاةنتفنمكبذوعأولاجدلا

ققحيهانعم4ةرخألايفوايندلاةايحلايفتباثلالوقلاباونمآنيذللا

يفوايندلاةايحلايفهللاالإهلإالنأةداهشبتباثلالوقلابمهناميإ

هللاقياكلمهيلعهللالخدأهربقنمؤملالخداذإليق«ربقلاينعيءةرخآلا

اموكيبننموكبرنمكنالاسيناكلمنالاكيتأيهنأهللوقيو«نامور

امهوهيلعنالخديفجرخيمث«ايندلايفهيلعتنكامبامهبجافكيند

؛فطاخلاقربلاكامهنيعأناظيلغناظفناقرزأ«نادوسأريكنوركتم

ليقوديدحنمةبزرمامهنمدحاولكعم«فصاقلادعرلاكامهتاوصأو
نالوقيونادعقيفامهوقاطامامهيلعايندلالهأعمتجاولليق«قارطم

:لوقيانمؤمناكاذإف؟كنيدامو؟كيبننمو؟كبرنمو؟تنأنمهل

هيلعوتشعاذهىلعهلنالوقيف«ييبندمحموينيدمالسإلاويبرهلا

بابهلحتفيفكلامشنعرظناهلنالوقيفللاءاشنإثعبتهيلعوتم

هتعطأذإامأفهللاتيصعولكلزنماذههلنالوقيفرانلاىلإهربقىف

بيطوهلزنمدربهيلعلخديفةنجلاىلإبابهلحتفيفكنيمينعرظناف

ةَّمونمنءاديعسمن؛كلذناواغلبيمل:هللاقيفضهنينأديريفهتحئار
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لامولهأىلإريصيىتحةعاسلامايقنمهيلإبحأءيشامف«سورعلا

هآلوقیف؟كبرنمهلالاقوهادعقااذإفًارفاكناكاذِإامأو«ميعنةنجو

ينعي؟مكيفثوعبملالجرلااذهيفلوقتام:هلنالوقيف«يردأال

هيفسانلالوقيامكلوقأتنكلوقيف؟ملسوهيلعهللاىلصدمحم

هینذأنيبةبرضقراطملابهنوبرضيفتیدتهاالوتیردالهلنالوقيف

هنعلالاءيشهعمسامف‹نيلقثلاالاءيشلكاهعمسيةحيصحيصيف

تمهيلعوتشعاذهىلعهللاقيمث«نونعاللامهنعليو:هلوقكلذف

اذه:هللاقيةنجلاىلإبابهلحتفيفكنيمينعرظنأ«ثعبتهيلعو
ىلإبابهلحتفيف«؛كراسينعرظنأفهتيصعذإامافهللاتعطاولكلزنم

.هاذاوهلمعدجيفرانلانمهلزنم

هدعقمهيلعضرعتاماذإمكدحانأملسوهيلعهللاىلصلاقو

رانلالهأنمناكناوءةنجلايففةنجلالهأنمناكنأىشعلاوةادغلاب

اميفنوردتله:هباحصألامويملسوهيلعهللاىلصلاقو«رانلايفف

يفرفاكلاباقعلاق:ملعأهلوسروهلااولاقءاكنضةشيعمهلنإفتلزن

نوعستوةعستنينتلاامنوردتلهأنينتنوعستوةعستهيلعطلسيهربق

هدسجيفنوخفنيوهنوسحليوهنوشهنيسوؤرةعستةيحلكلءةيح
تلخداذإ؟رمعايكبفيكملسوهيلعهللاىلصلاقو«نوثعبيمويىلإ

ریکنورکنمامو:رمعلاقف؟ريكنوركنمربقلااياتفكيلعلخدوكربق

ضرألاناتحنيناظيلغناظفناقرزأنادوساناكلم:لاق؟هللالوسراي

لاق؟هللالوسرايذئمويانأفيك:لاقفامهروعشيفناغطيوامهبايناب

نملیسیاملوأليقوهللالوسرايامهكيفكأاذإلاقف«مويلاكتئيهك

.هرعشرشتنیاملوأوهانیعتیملادسج

نعكلئاسينإرابحألابعكللاقهنعهللايضرسابعنبانأىورو
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لزنملاهللاباتكيفدجتامبالإينربختالفهللاباتكنمتايآتس

باحصأام‹ىوأملاةنجام‹ىهتنملاةردسامءنويلعام«نيجسام

لجوزعهللالاق.سيردإلابام«هباحصأهنعبغرتولاطلابام«سرلا

امبالإكربخأالهيبيسفنيذلاوبعكلاقفءأيلعًاناكمهانعفروهيف

نيضرألاتحتةرجشهنافنيجسامأء‹لزنملاهللاباتکیفتدجو

رفاكلاسفنضبقاذإفناطيشلكمسااهيفبوتكمةملظمءادوسعبسلا

ىلإىوهتفاهبىمروءامسلاباوبأهنعتقلغءامسلاىلإهبجرخيو

ءاملعلاملعيالفءاملعلاملعاهيلاىهتناشرعلانيمينعةردساهنإف

امأو‹نينمؤملاحاورااهيلايوأتىوأملاةنجامأو‹ةردسلاكلتءاروام

دبعيالرابجكلمكلمىفهللانودبعياوناكموقمهنافسرلاباحصأ

رفكلاىلعلتقلااوراتخاف‹مهلتقيوأاورفكيناباوريخفمهريغهيفهللا

تولاطامأف«سرلاباحصأاومسكلذبف«بیلقيفمهامرمٹاولتقف

امأوهباحصأهنعبغركلذلف«كلملاهيفيذلاطبسلاريغنمناكهنإف

هيفلاقكلذلف«لجوزعهللاهيفهلنذافهيخاؤينأةكئالملانمكلمهيف
.هڳًايلعاناكمهانعفرول:هناحبس
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WOميدفت

WOابسنوادلوم:يداربلا

Êاميلعتواملعت:يداربلا

Oاعجرمواملاع:يداربلا

EEEباتكلاةمدقم

Nتاقبطلاباتكةمدقمريسفت

AEملسوهيلعهللاىلصيبنلاةفص:ىلوألاةقبطلا

VÊيحولاِءدب

YAخيراتلاءادتبا

EVركبيبأةفالخ

OOباطخلانبرمعةفالخ

ESباطخلانبرمعةافو

TEهئادحأونافعنبنامثعةفالخ

,eانباحصأبهذمنايبواهيفسانلافالتخاوةنتفلاركذ

Oنامثعىلعةروثلا

BEEبلاطيبانبيلعةفالخ

BREلمجلاةكرعم

Eنيقصةكرعم٠
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6£ناورهنلاةكرعمويبسارلابهونبهللادبعةعيابم

RUEبلاطيبانبيلعلتق

Nنيعباتلاوةباحصلاضعبلئاضف

V6ناورمنبكلملادبعىلإضابإنبهللادبعباتك

NATتاملكلاريسفت

ELEةيمسرلاةلودلاركذ

0ناظقيلاوبأهنباوحلفأمامإلا

VTنارقلاقلخيفحلفأنبدمحممامإلاةلاسر

TVةيمسرلاةلودلاركذىلإةدوع

۲۲۱۰...(ضر)دمحمنبفسويمايأيفةعمجلاموينيملسملاةبطخ

ARTSةبازعلاةقلحركذ

VETةيضابإلابتكلاضعبركذ

YEتوملاركذيفةمتاخ
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