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محرلانمحرلاهللامسب

ةيناثلاةعبطلاعجارمةمدقم

هلاىلعوميركلاهلوسرىلعمالسلاوةالصلاو‹نيلاعلابرهللدمحلا

.نيدلامويىلإناسحإبهعبتنموهبحصو

:دعبو

ةروصنسحأيفمهقلخنأبمداينبمركأىلاعتوهناحبسهللانإف

ةديقعىلعمهرطفوناسللابمهيلعرِبَدُملالقعلامهيفَبُكَرَو
هللالسراهبتءاج٠ءفارحنالانعطباوضةرطفلاهذهلعجو‹ديحوتلا

يفىلاعتهللاعئارشتعباتتدقو«قحلاهنيدةيتءاجوةمْيقلاهبتكيف

اهباتکظفحبهناحبسلفك«هعدمحمةلاسراهماتخكسمناكوهضرأ
نأنود-ةيمالسألاةمألانكلو«فيرحتلاوليدبتلانعمظعلا

‹فالتخالاوماسقنالانمةقباسلامألاهبتبيصأامم-اهعرشباَصُي
نورهظيةمألاءاملعئربناف«ىلاعتهللانيديفنعطللكلذنودئاكلالغتساو

ةمكحمةيانمكلذلكنيسبتقمرياناهربلاوحضاولاليلدلابةقحلادئاقعلا

.رصيلقعليلدوأحيحصيوبنثيدحوأ

ناهربلاوليلدلاباتكيتأيو«عوضوللااذهيفةريثكبتكتفلأدقل

-هنعهللايضرينالجراولابوقعيوباةماعلاهيفحضوأثيحاهمهأنم

ةماقتسالاوقحلالهأدئاقع-ةذفانةةريصبوريزغملعنمىلاعتهللاهابحاب

مصخلاهلمسينأثبليالناهربو«عطاسليلدو«مكحمنيصربولسأب
.دناعملا

-:بيلاسأةثالثب-رصاقلايرظنيف-ناهربلاوليلدلازاتمادقو

داهشتسالايفةجحو«ريبعتلايفةناصروفيلأتلايفكبسلاةوق:الو



.ةيوغللاوةيعرشلاصوصنلاب

ةمألانمفلاخنارواجيوهفهبنومّلسيامبةلملكعابتأشقاني:اناث

نمهبمُلسُملايعمسلاليلدلاويعرشلاصنلابةماقتسالاوقحلالهأةديقعل
هبولسافاذهعمو.دحلملاورفاكلاىلعدرللةيلقعلاججحلاقوسيونيفرطلا

لكلالضلادئاقعىلعموجمحلاوةقحلادئاقعلانععافدلا:نيتقيرطلمشي

.ثحابلاوئراقلاللملاوماسلاذخاينأنودبكلذ

ةيرخسلاومكهتلابولُسأاريثكهنعهللايضرخيشلامدختسا:
-باتكلااذهجاتيكلذلو‹مههبشتفاهتدنعةغئازلادئاقعلاباحصأنم

عونتئراقلاىلعسبتليالىتحةينأتمةيعاوةءارقىلإ-ناهربلاوليلدلا
.فيلاتلايفخيشلابيلاسأ

ينالجراولابوقعييبأخيشلاردقةلالجعيمجلادلمولعموهام

مامالادنسمبتردقف‹مالسإللاهمدقيتلاةليلجلاهتامدخوهتلزنممظعو
نوملسملاهنمديفتسيعماجةئيهىلعهلعجوهنعهللايضربيبحنبعيبرلا
.لدعلاباتكهلوانيلإلصيملمركلانارقللريسفتكلذكهلوةلوهسورسي

نکلو‹ناهربلاوليلدلاباتكلااذههلو٠هقفلالوصأيففاصتأإلاو

نيسرادلاونيثحابلالبقنمةبولطلملاةيانعلاباذههباتکظحیملديدشلافسالل

5ىتحوهف‹مالكلاملعودئاقعلايفباتكلااذهةيمهأمغر
يزاوابةيمالسالاةبتكملايفهرهظييذلاقيقدلايملعلاقيقحتلاققحيمل

قيقحتباًروكشمماقثيححلصميداملاذاتسألانمناكامالإةيملعلاهتيمهأ
اذهنكلو«فلولااذهبةيانعلايفةدئاروةميظعةوطخبًادتباولوألازل
امف-هيلعابماقوهفيداحلاذاتسألاريغلهجوممالكلاو-يفكياللمعلا
بسح-يغبني‹ امهقيقحتوامهبةيانعلايغبنينارخاناءزجكانهلاز

ةميقلاهتانونكمزربتىتحلككمظعلارفسلااذهةعسومةسارددقع-يرظن

ةسارديغبنيف«اًيعوسومناكىلاعتهللاهمحرهفلؤمف«ةمركلاهراجحأعشتو



س۷

ةيفسلفلاوةيقطنملاهبيلاسأوةيفارغجلاوةيخيراتلاهتامولعموةيهقفلاوةيوغللاهبناوج

.دئاقعلاومالكلاملعيفهتدامىلإةفاضالاب

ةطوطخمتبلطكلذل«هتعابطةداعإلباتكلااذهةعجارميللكوأدقل

كلذدعبو‹هلةطوطخميأدجأملف‹ءاطخألاهيلعحلصألناهربلاوليلدلا
يدهجتلمعف«ةريثكءاطخأىلعيوتحتيهوةينورابلاةعبطلاىلعتلصح

‹عاطتسملابسحنوكياملضفأبةيناثلاةعبطلاجرتىتححيحصتلايف
‹ةينورابلاةعبطللاًموقماًكُسَننوكتنأنمةعجارملاهذهودعتالكلذلو

اهنأبةعبطلاهذهتعارقدنعهركفببهذيالأمركلائراقلاىلعكلذكو

رفوتيالاذهلكو«هتقووهناكمهلو«هبولسأوهلاجرهلقيقحتلاف‹ةققحم

اهتقفرأيتلاةحضوملاتافاضإلاوتاقيلعتلاضعبنمناكاممهلاالإ«يدل

يا(٢طعجارم)بينمقيلعتلکتمتخدقو«اهنمداليتلاوشماماب
.ةيناثلاةعبطلاعجارم

تدجوثيح«هلةينأتملايتءارقلالخنمباتكلانعةظحالميكدلو
هلبقامعمعوضولملامزالتمدعثيحنمعيضاوملانيبفورعملاطبارتلامدع

تايوتحلالسلستيفامأوطقفةيسيئرلانيوانعلايفعقواذهوهدعبامعمو
عيمجنأا«هقيسنتوهبيترتيفاًميلسءاجدقفدحاولاعوضوملالخاد

نيدلالوصأوهودحاوماعراطإلخادتءاجباتكلايفةدراولاعيضاوملا

فلؤملانأامريرظنيفو«قحلانعةفئازلادئاقعلادينفتوةّقَحلادئاقعلانايبو
هلهمتلنکلوماقملاىضتقمبسحهتبوجأوهدودربتكيناكىلاعتهللاهمر

هدعبنمءاجنمماقفموتحملالجألاهافاوامبرلاهقيسنتواهبيترتلفورظلا
فلولاعضونمناونعلانأينظبسحنكلو«اهدجوامسحاهجارخإب



۸

رونبليبسلايغابللوقعلالهألليلدلاباتك»وهباتكلاناونعوهسفن
.‹قدصلاوناهربلابقحلابهذمقيقحتلليلدلا

يفقيسنتلاوبيترتلابمازتلالامدعفلسلاضعبجهنمنإلاقيابرو
فورعمىلاعتهللاهمحرخيشلانكلو«اذهدجويامير«معن:لوقأف.فيلأتلا

عماجةئيهىلعبيبحنبعيبرلامامإلادنسمبتردقف«بيوبتلاوماظنلاهنع

كلذلوهتاعوضوميفاباتتمالسلستمفاصنالاولدعلاهباتكءاجكلذكو
.هتبغرباذكههياتككرتىلاعتهللاهمحرخيشلانوكينأدعبتسأ

فلؤمللقطنملايفنيرحبلاجرمباتكنأاًضيأانههركذردجياممو

اذهو‹ناهربلاوليلدلاباتكنميناثلاءزجلاةياهنعمافاضمءاجهسفن

ليلدلانمثلاثلاءزجلاويناثلاءزجلانيبلصفيهنألاڵلوُأ«هناكمسيل
نإوناهربلاوليلدلاعيضاومنعاًماَملقتسمهعوضومنألاًيناثو«ناهربلاو
ليلدلاعمهتفاضإمدعيؤركلذلو‹مالكلاملعلاًمداخربتعيقطنملاناك

.باوصلابملعأهللاو«هفلومهعضوايسحلقتسمباتككهعبطامنإوناهربلاو

ثارتلاةرازوىلإليزجلاركشلابهجوتأنأالإينعسيالماتخلايفو

ديعسلآيلعنبلصيفديسلاومسلابحاصاهسأرىلعوةفاقثلاويموقلا
ةيماسلاتابيجوتلاىضتقمبةلماعيمالسأللاثارتلابتكبةريبكلااهتيانعىلع

لوضومركشلاكلذكومظعملاسوباقناطلسلاةلالجلابحاصةرضحل

.افارشإواًءاضعأواًسيئرةروكذملاةرازولابتاطوطغملاةعابطوةعجارمةنجلل

.ٰىضريوبحيالدادسلاوقيفوتلاىلاعتهللالأسأماتخلايفو
هتاكربوهللاةمحرومكيلعمالسلاو

يودعلاديعسنبدشارنبسیخ
ھ١۱٤۱ةنسةجحلايذنم١۸٠نينثالا

م۱۹۹۹ةنسويام٦قفاوملا



محرلانمحرلاهللامسب

فلۇملابفيرعتلايفةمدقم

هلاونيمألايبنلاهلوسرىلعمالسلاوةالصلاونيملاعلابرهللدمحلا

يضابألايتاردسلامهاربإنببوقعيوبأخيشلاف:دعبو.نيعمجأهباحصأو
.رارحألانيدهتجملاءاملعلاورابكلاباطقألادحأينالجراولا

نمبرغلاىلعرئازجلابونجبالقراونمهتاردسبهخويشنمملعلاذأ
دالبلاهذهلازتالوةيضابالاءاملعلابرخزيلازيالوناكيذلابازيميداو

نوروهشمءاملعاہنمجرخدقو«اذهانمويىلإمهبةرومعميداولارئاسو
ينيمثلازيزعلادبعخيشلاوركبنبدومحمنبدمحأخيشلاكفيلأتلاوهقفلاب

نمحرلادبعخيشلاوضويبخيشلانيرخأتملايفو«شيفطافسوينبدمحمخيشلاو
|.ةيرئازجلاةيروهمجلامهبرخفتنمريثكمهلاثمأوىلكب

اهراثاتيقبوهتومدعبةريابجلادحأاهرمدفلمااهيفشاعيتلاةيرقلاو

.نآلاةرومعميهيتلاةيرقلايقرشنآلاىلإةفورعماهرياقمو

ريدتلاوراثآلارظنيفجورخلاورافسألاباعلومهللاهمحرناكدقو
ةيكلاملاءاملعنممهريغوهبهذمءاملععمارقوماليلجاملاعناكوهللاتايايف

.اهئاملعىلعذملتتوسلدنالاىلإملعلابلطيفلحر

:اہنماتايبأنيفلاغلانمةساملجسءاملعضعبهحدميفلاق

بتقلاولحرلانيبحبصيفسيعلاهلمحتدوطلانأبسحأتنكام

باتك)يداربلاةمالعلالاق«مظعلانارقلاريسفتاهنمةديدعتافلؤمهلو

محضًارفسطقتيأرالورأملاًاريبكًارنفسغيرادالبيفهنمتيأربيجع
هيف«راكأوألقأوأةقروةئامعبسزواجيهنأتزرحوهنمربكأالوهنم



سا١

رافسأةيناثيفنارقلارسفهنأتزرحو«نارمعلاوةرقبلاوةحتافلاريسفت

ةءارقوأينبممكحوأةغليف:رودصللىفشأالوهنمغلبأتيأرالورأملفهلثم
هلوقلوقيةياركذاذإف«مولعلاعيمجيفوأخوسنموخسانوأةذاشوأةرهاظ

يصقتسيفةغللالوقيمث«هيصقتسيوةيآلابارعإركذياملوأف«مإىلاعت
ةعهللالوسرثيدحيفحيحصلامث«ةملكلانملعفلافيراصتعيمج

دنسلاهيفدرسيمثدنسملابفورعملابيبحنبعيبرلاباتكنمةياورلاقوسيف
يفيذلافالتخالاىصقتسادقلو٠ثيدحلاركذيورباجنعةديبعوبأ

ةيلاغلاوةضفارلاةلاقمركذف«امامإسانللكلعاجينِإهلوق١يف«مامالا»

‹ةمجامولعلهيفنأيرمعلو‹قرفلاعيمجنممهريغوراكنلاتالاقمركذو

تدجوول):يللاقفكلانهنيزيمملاةبلطلاضعبعمهرمأتركاذدقلو

اذهلهاتخبفعضنمو(ارانيدنيسمخبهتصخرتسالالماكفيلأتلااذه

.(مهرثكأهبملعيملهنأیتحهنعاولفغءيشبمهثارتك١ةلقوبهذا

حرشوهرصتخاءازجأةثالثهقفلالوصأيف«فاصنإلاولدعلا»باتكاهنمو

هامسيكلاملاسيمخنبرماعكلاموبأةمالعلارصتخلامظنو‹يخامشلاردبلارصتخلا

.شيفطامامالالصألاحرشو«فاصنإلاولدعلارصتخممظنفاطلالادراوم٠

ةرازغىلعلديءازجأةئالثيفوهوهددصبنحنيذلاباتكلاهذهاهنمو
.نونفلاعيمجمبهمالإوهعالطإوهقمعتوهملع

.ةفسلفلاملعيف«نيرحبلاجرم»باتكاهنمو

دیزنبرباجلیسارمهیلإمضدقوبيبحنبعيبرلادنسملهبيترتاهنمو

نعنايفسيباتاياوروديزنبرياجنعمامضنععيبرلاتاياورضعبو
عيمجلاحرشبماقو«مئاغيأنعباهولادبعنبحلفأمامإللتاياوروعيبرلا

نكلو«ةينورابلاةعبطلايفولوألاثارتلاةعبطيفناهربلاوليلدلاباتكنميناثلاءزجلابقفرمباتكلااذهو
.(ةيناثلاةعبطلاعجارم).ةعبطلاهذهيفلقتسمباتککهدارفإمت



١۱

مامالااعساواحرشاهضعبحرشو«سنوتبةبرجءاملعنمةتسوبآمامإلا
ءاملعنميخامشلاردبلالاق«نامُغءاملعنميملاسلاديمحنبهللادبع

تعمسو):لاق(اهترثكلةبوجألانمهلهتيأرامىصحأالو)ايبيلبهسوفن
اہنمدئاصقهلو):لاق(هقفلايفافيلأتهلىأرهنأركذيةبلطلاضعب

اهعدوأالهملعةرازغىلعلدتةنسلامايأددعاتيبنيتسوةئامئالثيفةيزاجحلا

ةئامسمخونوعبسماع هنعىضروهللاهمحر يفوتو.(ملعلانونفنم
.ةرجهلل

ه١١٣٤۱لاوشنم۸

e

يئراحلادیمنبنامیلسنبدمنبملاس





س۱۳

0([دیهمت]

هللابالإةوقالهللاءاشام

هللدمحلا«اميلستملسوهبحصوهلاىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو
ءالطابقلخلاقلخيمليذلامحرلانمحرلا«مظعلاشرعلابرمكحلاملعلا

۽یدهمهعنملو«ىدسمهكرتيملواثباعمهلعجيملوابعالمهأشنيملو
ليلدلاراونأبلوقعلالهألليبسلاجاهنمحضوأو«ىدهفرّدقوىوسفقلخ
.هناحبس‹ليخدلاةنّؤمليلعلاىفكوليلغلاىفشف‹ليلجلانتسو

ىلعوهللادبعنبدمحمةمألايداه«ةمحرلايبنىلعمالسلاوةالصلاو
.ريدقءاشيامىلعهنأريثكلاعمجلاءايلوألاوريفغلامجلاءايبنألارئاس

قلخلالضفأهلعجفلقاعلاسنجلااذهرطفىلاعتوكرابتهللانإف:دعبامأ

ةمأدعبةمأمألاقلخو«نيملاعلالضفأهلعجفارّيخناسنإلاقلخو«نيعمجأ
سوؤرىلعنيدلامويمهتداهشبنيرخألاونيلوألالضفأةمألاهذهلعجف
ىدرلاوكالحلايفاهاوسامونيعبسلاوةثلاثلاةقرفلاىلعقحلارصقف«نيملاعلا
ىلعيتمأقرتفتس»:هعلاق؛انلقامقادصمبعرشلاءاجو«نيدبآلادبأ
كلتيعديمهلكوةيجانةدحاوالخامرانلاىلإنهلك«ةقرفنيعبسوثالث

.ثيدحلا.«ةدحاولا

يفو«ةقرفنيتسوىدحإىلعنوقرتفتس»ريفننبريبجثيدحيئو
نيتنناىلعىراصنلاوةقرفنيعبسوىدحإىلعدوہيلاتقرتفاورخاثیدح

ثيدحيفو.ثيدحلا«ةقرفنيعبسوثالثىلعنوقرتفتسو.ةقرفنيعبسو

.ةهيناثلاةعيطلاعجارمعضونمناونعلااذه(١۱)



ا١٤٠

نيعبسونيتنثاىلعدوهيلاوةقرفنيعبسوىدحإىلعىراصنلاتقرتفا»رخا

سيلوتادنسملانمثيدحلاو«ثيدحلا«ةقرفنيعبسوثالثىلعمتنأوةقرف

ثالثىلعقرتفتسةمألانأنوريهسكعثيدحلاباحصألو«رتاوتملانم

ثيدحلاباحصألو«رانلاىلإةدحاوالخامةنجلاىلإنهلكةقرفنيعبسو

۰رسميو
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E

ةمألافسانلا(بابر

سنالاونجلانمكعهللالوسرهيلإلسرأنمعيمجةمألا:مهضعبلاق
ةيئاطسفوسلانمنيکرشملاعيمجاذهةلمجيفلخدو.«دوسألاورمحألاو

جوجأيوةيمرخلاوعئابطلاباحصأوةينوقرملاوةيناصيدلاوةيونثلاوةيرهدلاو

لهأونيعمجأنيدحوملاةعامجو«اوكرشأنيذلاوىراصنلاودوهيلاوجوجأمو
.ةكئالملاالإسيل«لزناذإىسيعوسايلاورضخلاو«منمهيبشتلا

ةضفارلاوةهبشملاونيدحوملانمهبنمانمهتمأنم:ةفئاطتلاقو

.ةعيشلاوةمسحماو

.هدیحوتحصوهقدصوهبنمانمهتمأامنإ:نولوقيةفئاطو

.ةقحلاةقرفلاهتمأنإ:نولوقيةفئاطو

مہماذهنکلو«اوقدصلکو
اعمکعمنإ»:لاقو جوجايهاتراکالإءيشيفاتناكامل

ةريهظلاناوأنوشميهلرفسيفناكدعهللالوسرنأكلذو«جوجأمو

ةلزلزنأمكبراوقتاسانلااهيأايل»ةروسلوأبمالسلاهيلعليربجلزنذإ

:لاقفسانلاهيلإباشفهتريقعيعهللالوسراهبعفرف4مظعءيشةعاسلا

:مالسلاهيلعلاقف4ديدشل:هلوقىلإېمكبراوقتاسانلااهيأايلع

لوقيموي»:لاقف.(ملعأهلوسروهللا):اولاق«؟اذهموييأنوردتأ»

:ىلاعتلاقف؟رانلاثعبامومدالاقف.رانلاثعبثعبامق:مدلهيفهللا
كانه.«ةنجلاىلإدحاوورانلاىلإةئامعستونيعستوةعستفلألكنم

4یراکسسانلاىرتواهلمحلمحتاذلكعضتولريبكلامرهيوريغصلابيشي
اوباثفاوملهنأمهادانف«اورضوضويعهللالوسرباحصأقرفتفةيآلا

جوجايهاتراکالإءيشيئاتناکامنيتقيلخمکعمنإاورشبا»:لاقو«هيلإ

.«ةنجلاىلإمكنمدحاوورانلاىلإةئامعستونوعستوةعستجوجامو



س١٦۱

ثيدحلااذهىلعبجوفهتمأنمجوجأموجوجأينأمالسلاهيلعبجوأف

.ةقرفنيعبسلاوثالثلاىلإنمبرقأةئامعستلاىلإدمحمةمأنأ

:مالسلاهيلعهلوقو«نمّؤمىلعةعاسلاموقتال٠:مالسلاهيلعهلوقو

:مالسلاهيلعهلوقو.«كرشلاهنيدولهجيأنيدىلعىلإةعاسلاموقتال»

لعتلاوذحهومتکلسلبضرحجاوکلسولمہنأیتحمکلبقنمراثانعبتتل»
(؟هللالوسرايىراصنلاودوهيلا):اولاق-ربدمرشخیوریو-«لعنلاب
ىتحةعاسلاموقتال٠:مالسلاهيلعلاق؟اذإنمف:اولاق«ال»:لاق

اوناکمنصةلصخلاوذو-«ةلصخلايذىلعسودءاسنتايلإبرطضت
سوحةيردقلا»:لاقهنأهنعىورو.هتمأنمءالؤهو ةيلهاجلايفهنودبعي

:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو.هتمأنمامهو«اهدوهيةئجرملاوةمألاهذه
:لاقف؟يتمأءالُوهَأ؟نمليربجاي:تلقف.اًداوسمانملايفتيأر»

:تلقف.لوألانممظعأاداوستیأرف»:لاقمث«هتمأيفیسوماذهال

ترظنمث»:لاق.«هتمأيفىسيعاذه:لاقف؟يتمأءالُوهأ«ءالْوهنمليربجاي

ءالؤهنم:تلقفقفألانيبامدسدق«نيلوألانممظعأاداوستيأرف

شرعلانيمينعنورشحيافلأنوعبسمهعمكلكتمأءالؤه:لاقف«ليربجاي
.«رشحلانورضحيالوردبلاةليلرمقلامههوجونأك

لاقف(مہنمينلعجينأهللالوسرايهللاعدا):لاقفنصحملانبةشاكعماقف

:لاقفةدابعنبدعسماقمث««مهنمهلعجامهللا:لاقوأ«مهنمتنأ»

.«ةوعدلاتدربوةشاكععاهبكقبس»:لاقف.(مهنمينلعجينأهللاعدا)

امأوانئانبأنموأءايبنألانمءالؤه):اولاقفجرخمثهتيبمالسلاهيلعلخدمث

«نيلسرملااوقدصوهّللاباونمالاجرىلب»:لاقف.(كرشلاانقذدقفنحن

نوريطتيالونوقرتسيالونووتكيال»:لاقف(هللالوسرايانلمهلحا)

.٩نولکوتیمہبریلعو



س۱۷

اهبراغمواهقراشمتيرأافضرألايلتيوز»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعو

نورخالانحن»:مالسلاهيلعلاقو.«اهنميليوزاميتمأكلمغلبيسو

.(مهدعبنمهانیتوأوانلبقنمباتكلااوتوأمهنديبنولوالا

٢
دجدجد



۱۸—

*ةمألاهذهلئاضفيف»

هيلعلاقو.ةيالا سانللتجرخأةمأريخمنكل:لجوزعهللالاق

نيحىسومللجوزعهللالوقىلإةراشإ«ةموحرمةمأيتمأ»:مالسلا

ىلإچءاشتنميدهتوءاشتنماہبلضتكتنتفالإيهنإلىسوملاق
نوفاوتمتنأ»:مالسلاهيلعلاقو.ةيالا€ابوتكمهنودجييذلال:هلوق

ثيغلاكيتمأ»:مالسلاهيلعلاق«هللادنعاهلضفأواهريخمتناةمأنيعبس

اهرخاواهطسوأوريخيتمألوأ»:اضيألاقو«هرخامأريخهلوأىرديال
رخايفيتمأنملماعلل»:مالسلاهيلعلاقو««مهيفريخالعاعرجمه

ةنحجلالهأ»:مالسلاهيلعلاقو.هباحصأدیری(مکنم_نیسمخرجأنامزلا

.«نونااہنممتناافصنورشعوةئام

:يورو««رمعمثركبوبأيتمأليتمأريخ»:مالسلاهيلعلاقو

مكضرفأويلعكاضقأو«حارجلانبةديبعوبأاهنيمأو«رمعهللانيديفاهبلصأو»

نبذاعممارحلاولالحلابمكملعأوبعکنبييُاکارقأو«تباثنبديز
دبالو.(دبعمانبايدہبورامعيدہبمکیلعو«املعلناملسعمنإو٤لبج

املظتعلماالدعواطسقضرألاالمعنامزلارخايفيدهملامايقنم

.اروجو

نسخانعو(يتمألةعافشيتوعدتاأيتحاياوةوعديبنلكلو»:لاق

««ابازعاهرخاواهوجوزتميتمألوأريخ»:يعهللالوسرلاق:لاق
.«اوکلهاوواستاذإفاونيابتامريخبيتمألازتال»:لاقمالسلاهيلعهنعو

مكيلعمالس»:لاقفةربقمىلعمالسلاهيلعيبنلارم:لاقةريرهيأنعو

ءاشنإنوقحالمكبانإوعبتمكلنحنوفلسانلممنأ‹نينمؤمموقراد
انسلأ):اولاقف«يناوخإتيأريأتددو«نوعجارهيلإانإوهللانإ‹هللا

نمنوتايموقيناوخإ٠يباحصأمنألب»د:لاق(هللالوسرايكناوخاب



س۱۹

ريعبلاداذيايضوحنعلاجرنداذيلو«ضوحلاىلعمهطرفانأويدعب
كباحصأباوسيل:لاقيفءيباحصأمهنإ«ملهالأملهالأ:مهيداناف‹لاضلا

ىلعنیدترماولازینلمهن:ةياوريفو««كدعباوثدحااميردتالكنإ
.(اقحسفاقحسف»:لوقافلامشلاتاذمهبممباقعا

:اولاقف«؟اًناِيِإبجعأقلخلايأ»:هباحصأللاقهنأمالسلاهيلعهنعو
:ةياوريفو«نونمؤيالمحلامفمهبردنعةكئالملا»:لاق‹(ةكئالملا)

«نونمؤيالمحامفمهبرنميحومهيتأيءايبنألا»:لاق«(ءايبنألا)اولاق

امفينورتوينمنوعمستيباحصأمتنأ»:لاق٠(كباحصأنحن):اولاق

اناميإقلخلابجعأ»:لاق«(ملعأهلوسروهللا):اولاقف«نونمؤتالمكل

مغكعلوأف«ينوريملويرمأبنولمعيويبنونمؤيفيدعبنمنوتأيموق
يتمأريخ»:مالسلاهيلعلاقو.«ةنتفلايفقمعتنمالإىلعلاتاجردلا

نيبقبستنمسلانوبيموقيتأيمثمهنولينيذلامثمهنولينيذلامثينرق
.«ةنجلالهأاثلثمتنأ»:مالسلاهيلعلاقو.«هتداهشمهدحأ
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د

»ةمألاتافآ

:مالسلاهيلعلاقوثيدحلا«يتمأقرتفتس»:هيلعهللالوسرلاق
ترهظاذإ»:اضيألاقو«¢لهاجدباعورجافملاعنالجريتمأكاله»
ام»:مالسلاهيلعهنعو«هللاةنعلهيلعفهملعملاعلامتكويتمأيفعدبلا

هيلعلاقو.«اهقحلهأىلعاهلطابلهأرهظالإاهيبندعبةمأتفلتخا

نعو.«نارقلابقفانملادجوملاعةلزمكيلعفاخأامفوخأ»:مالسلا

‹ءاهفسلاةرامإ:اتسهتمأىلعفوختييعهللالوسرتعمس»:لاقرذيأ

اموقو«محرلاةعيطقو«مدلابفاقختسالاو«مكحلاعيبو«طرشلاةراكو

نعو.‹مهينغيلالإمههقفأبسيلمهنملجرلانومدقيًاريمازمنارقلانوذختي

ىلعيتمأداسف»:لاقوأ«يتمأكاله»:لاقهنأهنعةريرهيأ

كاله»:لاقهنأعهنعسابعنبانعو«شيرقءاهفسنمةمليغأسوؤر
هللايضر ةفيذحنعو«تبثريغنعةياورلاوةيردقلاوةيصعملايفيتمأ

دومنوداعىلوألانورقلاهباعدولاممةمألاهذهنوعدتل):لاق

.(ةمألاهذباجتسيالوافبيجتسال

:اولاق«سلفملانمنوردتأ»:لاقمالسلاهيلعيبنلانأةريرهيأنعو

يتمأنمسلفملاامنإ»:لاقف(عاتمالوهلمهردالوهلرانيدالنمانيفسلفملا)

‹اذهفذقواذهبرضواذهمتشدقومايصوةاكزوةالصبةمايقلاموييأينم

مهایاطخنمذأهيلعاميضقينألبقهتانسحتينفنإفهتانسحنماذهصتقيف

صاصقلابجوأفثيدحلااذهمامضركذو.«رانلايفحرطيمثهيلعتحرطف

محلاقثأنلمحيلو%:ىلاعتلاقو...هيلعاياطخلاءاقلإركذيملوتانسحلايف

.€نورتفياوناكامعةمايقلاموينلأسيلومحلاقثأعمالاقثأو

نمموقلانوكي»:َُْعهللالوسرلاق:لاقريثكيبُأنبىيحينعو
.«ملقالخالنوتوميمهترخارمأيفقرخمهتراجبتيفنطفيتمأ



اب

مکنالأدشیرقنمرفنهدنعوامویلاقيبنلانأدعسنبدشارنعو
ىلعقشنممهللا«يتمأىلعامنفرعأالفيدعبنمرمألااذهةالو
يتمأكلي»:لاقهنأ:مالسلاهيلعهنعةريرهيبانعو.«هيلعقشفيتمأ

¢مهولزتعأسانلانأول»:لاق«(انرمأتامف):اولاق««شیرقنميحلااذه

ام»:يعهللالوسرلاق:لاقةريرهيأنعو««مهوكرت»:لاقوأ
هللايضر باطخلانبرمعلاق.«نيقيلافعضالإيتمأىلعفاحأ

‹(نولضمةمئأ):لاق‹(دمحأةمأىلعهفاختءيشفوحخأام):بعكل-هنع

ىور«(هينملعوهعهللالوسركلذلإرسأدقتقدص):رمعهللاق
تيأراذإ»:دفعهللالوسرلاق:لاقرمعنبهللادبعنعملسمنيةبلعث
:لاقمالسلاهيلعهنعو.«مهنمعدوتفملاظكنإملاظلللوقتنأباهتيتمأ

رکنمنعهیهنوفورعمبهرمأءاجفناكملكنمةينابزلاهتذحخأدقالجرتيأر»
:لاقو..«مهعمراصفةمحرلاةكئالمعمهالخدأومهيدينمهاذقنتساف

يفلاغوموشغمولظمامإةمايقلاموييتعافشامحلانتاليتمأنمنافنص»

:هلالوسرنعيرهزلانعناقربنبرفعجنعو««قرامنيد
قرخنمو«هبقفرافمهبقفرفائیشيتمأرمأنميلونممهللا»:لاق

يتمأىلعفوغتأامدشأام»:لاقهنأمالسلاهيلعهنعليقو«هبقرخاف
.«نولضلملاةةمئألامهيلعىقلأامدشأنكلولاجدلاوناطيشلا

هیلعفاہیفلدعیملفایشدمحمةمأنميلونم»:لاقهنإاضيأهنعو

نعو..«لجوزعهللاةنعل٠:لاق(؟هللاةلهبامو):اولاق«هللاةلهب

هفنكوةمألاهذهىلعىلاعتهللاديلازتال»:لاقمالسلاهيلعهنعنسحلا

لمتملامو«مهرارشبمهرایخملامو‹مهراجفمهراربأمظعتملام
ةربابجلامهيلعتطلسوةكربلامهنعتعفركلذاولعف«مهئارمأىلإمهؤارق

.«ةقافلامهبقزلأوبعرلامهبولقيففذقوباذعلاءوسمهوماسف
نبزبثیداحانمهنظأ:لاقيفنحلادقاونبنسحلانعيلعانثدح



س۲۲

يتمألتلحأدقفةئامونينامثةنستناكاذإ»:دعهللالوسرلاق:لاقمكح

:لاقهنإمالسلاهيلعهنعو‹€لابجألاسوؤريفبهرتلاوةلزعلاوةبزعلا

رکذباتکنمو««ناطلسريغنميتمأهتفاخنمةمايقلامويفئاخلا»

نبهللادبعىلإتيقأ)فيفكلادبعنينمحرلادبعنعةيصعلاوةعاطلا

نأهللالعاقحناكالإ|يننکيلهنإ):انيطخفعلالوسر

مكتمأنأو«محلارشهملعياممهرذنيو«محلاريخهملعيامىلعهتمألدي

ءو۽اهنوركنيرومأوءالباهرخانأويفاهتيفاعتلعجهذه

مثيتكلهمهذهنمؤملالوقيفةنتفلاءيبجت‹اضعباهضعبنفدينتفلا

هکردتلفةنجلالخدينأورانلانعحزحزينأمكنمهرسنمف‹«فشكتت

قۇينأبحييذلاسانلاىلإتايلورخالامويلاوهللابنمّؤموهوهتتوم

.«هيلإ

عمجلاانلقفتيلانردقاماهانيصقتوةمألاهذهيفعزنلايفانقرغأامنإو

:هلوقىلإهئسانللتجرخأةمأريختنك:لجوزعهلوقنيب

قرتفتس»:مالسلاهيلعيبنلالوقنيبو.4نوقسافلامهرثكأول

.ثيدحلا..«يتمأ

ابرغمواقرشضرالايفرطةمالاهذهغولبنمانياروانياعابرهظتسنو
َءيشبلختنُاريغنمابرهريغذاختاوناثوألاةدابعنمىلاعتهللامهذاعأذإو

نيديفعدتبملا:اهنمنيفنصالخام«ةمالسلالصالافقحلالهأقرطنم

ليبسالناذهف«هللنئابلالجوزعسهللاةيصعمىلعرصملاولجوزعهللا

ةداهشلالهأنمامهنأىلعامهنأشديدحتوامهنايبنمدبالوةنجلاىلإامه

مهنيداوباشنيذلامارجألالهأرئاسعموهللمهنيداوصلخأنيذلانينمؤلل



ہہ۳٢۲ےہ

هللاو.مهنيبوامهنيبةقرفتلاهعضوميفيتأيسو«مدنلاوةبوتلااوبقعوروجفلاب
.باوصللقفوملا

لاقنايدألارئاسىلعةمألاهذلرفظلاورصنلادعوىلاعتهللانأملعا
-تاحلاصلااولمعومكنماونمانيذلاهللادعولث:-لجوزع-هللا

تبثيوكرصتنيهللااورصنتنإل:مهكعلوأل:هلوقىلإ
ذإنينمؤملانعهللايضردقللل:لاقو.لعفواولعفدقو4مكمادقأ
طاحأدقاهيلعاوردقتملىرخأول:هلوقىلإتحتكنوعيابي
ىلعهرهظينأنيدلااذهدعو«نآرقلانماهاثمأيفو ةيآلا4اهبهللا

ىلعهللاهرهظأىتحهعهللالوسردهاجف«نوكرشملاهركولوهلكنيدلا
.¶اباوتل:هلوقىلإ$حتفلاوهللارصنءاجاذإلف:لاقكةبطاقبرعلا

لوسردعببرعلاتدتراف هنعهللايضر قيدصلاركبوبآيلومٹ

مهدروهلهللاحتففركبوبأمهلتاقفمالسإلانيديفدعبةعهللا
.ةرملوأكمالسالاىلإ

نمبرعلاةريزجيليامحتتفافسهنعهللايضر باطخلانبرمعيلومث
.سهللاهمحر تامفنامركوسرافوسلبارطورصموماشلاوةريزجلاوقارعلا

ناجيبرذأوناهاملاوماشلانمبوردلاءاروامحتتفافنافعنبناثعيلوف

تناكو«ةيقيرفإضرأوناتسجسوتبتلاضرأوناولحويرلادعبناسارخو
مهداسفوءافلخلاوةالولارّيغتعمضرألافارطأيفةيلاوتماذكهحوتفلا

.ةنسرادقم

هيلعدمحمةمأاوعزوفنولضملانولاضلاةمئألارهظنيتئاملارخآ

ىلإةموروةينيطنطسقلااولصوورفظلاورصنلامبحصيكلذعمو مالسلا
مالسالازاجف«ةنزغوىراخبوذمرتودنقرمسوناسارخءاروةبلاقصلاضر

ريبكلاربلاودنسلاودنجلاىلإونيصلاىلإاهئارونمواهلكيحاونلاهذه



ہہ٢٤۲

نمواهلهأملسأومالسإلامكحيفركذامعيمجراصف«اهريغوةناطبربو
تاعامجلاوعمجلاوعومجلاودجاسملاترهظو«ةمذاذراصملسيمل

لاقكريخلاومالسإلاايندلاىلعبلاغلاةئامثالثلاهذهيفف«ناذألاو

اي:لاقفةنيدملالهأبطخنيح-هللاهمحر-فوعنبراتخلاةزمحوبأ
ىلعاداشوأارابجاكلموأنثودباعالإمهنمنحنوانمسانلا٠سانلااهي

يتئاملارخاةلاضلاةمئالاترهظو.مالسالاايندلاىلعبلاغلاف(هيدضع

ىلعةمالاروهمجف«ىرخأةئامدعبالإمهباحصأومهليواقأرهظتملو«ةنس

كلامبهذملوخدو‹داعمهامليلقواهبيضرفةعدبلاهتغلبنمالإقحلا

روهظوبرغملانيمثلتلالوخددنعةئامسمخونيعبرأوةعستماعبرغللا
لوخدو«ممتيبأنبكاحلادنعالإةعيشلااهيفترهظامفرصمامأو«برعلا

اورصتنانيذلامهنورخأتلاءالؤهو«ةئامئالثونيتسونينثارصمممتيل

.ةحلاصرامعأمهرمعنمىضمامدعبةمئألل

ةيردقلاثالثةمألاهذهيفةكلاحلافئاوطلانمءاصحإلاهيلعمقويذلاو
نمناتفئاط»:مالسلاهيلعلاقيعهللالوسرناسلىلعةقراملاوةعجرملاو

نيعبسناسلىلعناتنوعلمامهوةيردقلاوةئجرملايتعافشامهلانتاليتمأ

امهفاهناصقنيالوةمالاهذهددعيفناديزيامفةقراملاوةيردقلااماف««ايبن

لوسرمهفلاقدقفةقراملاامف‹امهتلذوامهتلقلرامحلاعارذيفنيتمقرلاك

رظنتفةيمرلانممهسلاقورمنيدلانمنوقرمييتمأنماساننإ»:يعهللا

«قوفلايفىراتتوائيشىرتالفحدقلايفرظنتوائيشىرتالفلصنلايف

مهفةينسلامهسيفاوعقونإةئجرملاامأو«مهبًابعيالنوليلقانركذكمه
.هللاءاشنِدعباميفمهركذنسو‹مهنميقتتةينسلاو‹ريثك

مهوةعهللالوسرملىرخأثالثثالثلاهذهءارونمو
٠هعدمحمةمأيفاوسيلمهنأكهدلووبلاطيأنبيلعيفمهبهاذموةعيشلا



س٢٢۲

كلحتتنتةقرفةمألاهذهقارفأرش»:لاقفديمهللالوسرمهيلإراشأدقو
مهفمهذاوشالإةمألاهذهنمنوجراخمهنأ« كرمأبلمعتالويلعاي.
ىلعمهفةبشملامهنمو«اهرئاظنوةينيمرأىراصنلادالبوكرتلادالبنومخاتم

ةمسجلامهنمو«ءابألادنعلافطألابهذمىلاعتهللايفمهبهذمومهبولسأ
.حابشالاومانصألاوناثوألاةدابعىلإعوجرلايفاوحرص

نودلاجرلابقلعتمرمأكلذةباحصلاوةنتفلايفمهبهاذموةينسلاءالْوهامأو
عدبلاو‹رابخألاقئاقحكردنعرصقوراصبتسالادقفنماميسالوءاسنلا

غلبتيتلاةماطلاةماعلايهفمالسأللادعاوقمدهعرشتةعدبلكفةقرفتم

دعاوقمدهىلإزوابتملورابخألاىلعرصتقتيتلاامأو«لايعلاولاجرلا
كرشموقسافورفاكوملسمونمّؤمنمةعيرشلاءامسأيففالتخالاكمالسإلا
اماهعماسالاهلئاقيئاعملاهذهرضتاهرثكافتافصلاونارقلايفوقفانمو

مدهونيملسملانمهیفلاخمرذععطقيوهبلاعتهللانادياًئيداهدقتعي7

مالسالادعاوقىلعرصتقانمو‹رذعيالكلانهمالسالادعاوقنمةدعاقهپ

اليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحوموصلاوةاكزلاوةالصلاوةداهشلانت

همامإهغلييملوودعلاضرأنمروغثلابناكنمكلذكو«ىسعس
عطقيملمهفنإفءهمهفيملوةمألانيبرجشامهغلبيملومالسألادعاوقالز

نادلولاوهلبلاوناوسنلاولايعلاامأو٠لاجرلاىلعلوقلاو‹هيلعةداهشلا

مالساإلامهغلييملنيذلانادوسلادالبلهأكلذكواذهنعنوديعبمهف
ءقارفالاوبهاذملانيبةقرفتلااوفرعيملوةرجحلانمةنسةئامسمخلادعبنمالإ

رذتالوهللالاقدقوهريغبنذبًادحأذخاؤينأنممحرأوفارأبرلاف
هتلعفاجبدوہیلاذخادقیلاعتهللانافلئاقلاقناف.ېىرخأرزوةرزاو
الولجوزعهللالاقدقومارحلامملالحتساوءايبنألامهلتقنممهؤابا

ءالؤهنأىلع نينمؤممنكنإلبقنمهللاءايبنأنولتقتملفلمهدعبنم
‹ءايبنألانامزمهنامزكردأالولبقنمهللاءايبثأاوكرديملمهرّيعنيذلا



س٢٦۲

مهولتقيملوءايبنألامهئابآلتقبهللامهريعنيذلادوهلاءالؤهنأ:باوجلاف
مهدنعكلذرهتشاوءايبنألااولتقمهنأنوفرعيىلع«ءابألاابتاىلعمهرمعاغ

نيذلاوءايبنألالتقداسفلافورعماضيأكلذوءمهيلعةلالدلانعينغت

مالكلا‹كلذكًاضيأكلذحبقروهظو‹سانلانمطسقلابنورماي

كلذنعهملعرصقيابرونيقيريغبةهبشلاونيدلايفةعدبلاهتغلبنمىلع

مالسالاةعيرشنمهلرهظامىلعالإمهاويملوكلذىلعهتمئألاويملو
دمحمةءوبنمهدربتكرشأدوهيلانأىلعجملاوموصلاوةاكزلاوةالصلانم

مہهتیلف«هللاريغتدبعنیحبیصنهيفمهايندلايفءوسلكفعهتلاسرو

«موصعمريغعهللالوسردعبناکنمناف«اذهلثميفهمامإدلقملک

اورصبتسانوديزيوألأةئاميفمهنإكلذوةنسحةوسأنيفصلهأيفكلو

نبيلعمهُمامإو«صاعلانبورمعوةيواعموريبزلاوةحلطلتقيفالوأ
كلذعموناسحإبنوعباتلاوراصنألاونورجاهملاورساينب,رامعوبلاطيأ

نبديزىلعوىروشلادحأصاقويأنبدعسىلعةجحلااوميقيم
مهرذعاوعطقيملوباطخلانبرمعنبهللادبعوةملسمنبدمحموتباث
هتلکاشىلعلمعيلكمهكشمهراصبتساءالوهلف‹مهنعفقوتلايف
.نوفلتخيهيفاوناکامیفهدابعنیبمکیكبرو

0 ۹ 2

CK



۷

*ايديفةمألاتافآ:باب*

ةلزمكيلعفاخأامفوخأ»:اهللالوسرلاق-:ملاعةلزاوأ
ةقيرطنعلزنيحةلزلثمفملاعةلزاماف«نارقلابقفانملادجوملاع

ةنوخلالامعتسا:رومأةعبرأيفلزو«اهيلععامجالاعقوامدعبهيبحاص

هبراقأنمیهتشاْنَملإءءيفلالامفرصنيح:يناثلاو«مهئافقىلعنكيملو
فورعمابنيرمألاراتسأكتهوراشيأبرض:ثلاثلاو«هلهأنمهقحتسمنود

هنأهتېبشنمو‹لاعفألادحأيفيغبلايف:عبارلاو‹ركنملانعنيهانلاو

لوسرنأاوعمستملأهللادشانأ):ملاقفهیرصاحمىلعرادلامويفرش

رفكلالخ:ثالثیدحإبالإملسمئرمامدلحيال»:لوقيدلعهللا

تينزامانأو«هللامرحيتلاسفنلالتقو«ناصحإدعبانزو«نامإدعب
نارقلايفاهيلعهللاصنيتلانعلفغو(سفنلاتلتقالوناميإدعبترفكالو
:هلوقىلإ€امهنيباوحلصأفاولتتقانينمّؤملانمناتفئاطنإو»:لوقيثيح
حالصالاانفلكولف4امهنيباوحلصأفتءافنإفهللارمأىلإءيفتىتحل
ريبزلاوةحلطويلعمهتمئأوءاوفكنيرصاحمللولدعأناثعلانلقلامهني
انرمأنإو«مهانلتاقاوبأنِإففكلابنيرصاحملاانرمأناثعلدعنإف‹راّمعو

ىبافمهرومأنععلختنينأهوبلطف«هانلتاقىبألدعيملفلدعلابناغع
لاتغینأدارا):-هللاهمرسرساينبراّمعلاقکمہنیدیلعہومہتادقو

‹هلتقلالحنيملسملانيديفنعاطلاولوتقمانزلايفموجرملاو(هانلتقفاننيد

.4رفكلاةةمئأاولتاقفمكنيديفاونعطول:ىلاعتهللالاق

مث«(رفكهنإ):لاقفمكحتلانعةرملوأىن:مكحتلايفيلعةلز
ةيواعمباحصألتقو«(رفاكوهفمكحتلاىبأنم):لاقوهئدبىلعهدومعجر
مكحتلانعنعهوهدقوناورهنلالهألتقو‹ةايحميكحتلاىلإإهوعددقو

.(لطبملاومهتمقحالتق):سابعنبالاقكباوأفالةعبرأمهنملتقف

ادارأناف«اثكنفاّيلعاعيابنيحةقفصلامهثكنيفريبزلاوةحلطةلزو

دقف(یضريىتحناثعلينمذخ):ةحلطلوقيثيحناثعبهالعفاممةبوت



ب۸٢۲

ٹثکننماملسوناثعمديلولامهسفنأنماداقأولنأىلاعتهللاىضريامنإ«ًاطحأ
نأىلع«اهرازوأوأجراوخلاروجأامهلفانيدجراوخلانيداعرشو«ةقفصلا
.ضارعتسالاالولجورخلايفمهبىرحأةروجلاةمئألاىلعاوجرخامنإجراوخلا

نو: ىلاعتهللالوقاولوأتنيحهيوذوقزرألانبعفانجراوخلاةلزو
نماوتأنيحديحوتلالهلكرشلااوتبثاف نوكرشملمكنإمهومتعطا

.اهرغصأولواوتأاميصاعملا

لوأتو6رافکممننيكرشلملادالوأفعرشنيحمشاهينبلومةلزو

:مالسلاهيلعحوننعةياكحىاعتهللالاقحونموقلافطأيفىلاعتهللالوق

.رانلالوخدولافطأللكرشلاتبثأف ارافكارجافالإاودليالول

لاهاتاءاطعنبلصاونُكلذو:ديبعنبورمعوءاطعنبلصاوةلزو
هبتجتيراصفهناسلىلعرذعتيءارلانأريغاميظعائيشةحاصفلاوملعلاومهفلا

:لصاويفرعاشلالوقورمعنبرارضيندشنأوبرطقلاق«همالكيف

لاتحاىتحءارلابنجوهفرصتيفاحمقربلالعجيو

.رطملانماقافشإثيفلابثاغفهلجعيلوقلاوارطمقطيملو

نيعبرأونيرشعوةرشعدادعألايفعنصيناكفيكيربلاناثعلثسو
؟:ناضمروبجروةرخألاىدامجوعيبرورفصوروهشلاوءاعبرألامويورمقلابو
س:ناوفصلاقامالإلوقهيفيلام::لاقف

هيلإقبسو«ملكتامةنسنيرشعنسحلاسلجميفساولاق ثكمو
ذيبعنبورمعيفةسارفهلتناکو‹مهمامإوهوةيردقلاوةلزتعملاقيرط

ىتةالشهکلاهلملعولذآيلحطو



ہہ۲۹

ذخأوئراقحتفتسافاہبكربتنانسلجملوأيفنارقلانمةياانلاوعزنا:مش

نملوسر«ةنيبلال:هلوقىلإ4اورفكنيذلانكيمللةروسلوأيف
‹ایففقوف.€4ةميقلانيدكلذوللمتأىتح4ةرهطمافحصولتيهللا

لرنأىلاعتهللانإ):لاقفهيلعىنثأوىلاعتهللادمحومالكلالصاوحتفتساو

:ىلاعتهللالوقدعبيجرملاىلإ|راشو.(هيلعاذهدرفهدارمهيفنيبوهباتک

ولوهللاالإهللإاللوقتنأنيدلالب):اذهلاقف€ةميقلانيدكلذو

.تاحلاطلالامعالانمائيشعدتملوتالاصلالامعألانمءيشبسبتلتمل

لامعالايفظحانلسيلنإلاقيذلااذهو):لاقفةتبثلاىلإتفتلاف
كعلوأل:ىلاعتهللالاقامدعبانلاعفأىلإانربجىلاعتهللانأراشأولاعفألاو
نإ نىنمۇملايفلاقمث«مهريغلعفبةيربلارشمهاوناكف ةيربلارشمه

‹ةروسلارخاىلإ¢ةيربلاريخمهكعلوأتاحلاصلااولمعواونمانيذلا
ملابمهنعيضرومهبلعفامنإءيشلاعفألايفملسيلنأءالؤهتيثأف

مقيملفةيردقلابهذلبصتناوديبعنبورمععماسمبكلذذخأو(اولعفي
يفمهبضرعينأراكنلااهرضحولنأتددوو«ةميظعةلزلزفدحأهل

.ضغبلاوبحلاوةاودعلاوةيالولاوطخسلاوىضرلايفمحلوق
هنأكلذو٠يناصيدلاركاشيأديىلعنارقلاقلخيفاضيأةينسلاةلزو

رهظفایفنیملسملانمةرصبلاقلحلمأتف«سرافضرأنمةرصبلاىلإءاج
نممهنقلينأداراف۽فصولاقافءيشمهقذحومهمولحومهمولعنمهل

ابولققرأةقلحدجياملفاهلكقلحلالمأتف«مهنيدنيبومهنيبلوحيامةعدبلا
موقاي):محللاقفمهءاجف‹ثيدحلاباحصأةقلحنماسوفنفعضأو

مكيلإيدالبنمتئجفيبلقيفمالسإلالخدمجعلاءالؤوهنملجريل
مكتيتأفمكتقلحالإاريثكيعهللالوسراهيفركذيةقلحرأملفتلمأتف
يحاوننمةيحانيفنوكنوموقلاءالؤهلزتعنفيكانلاورظناف«ياوخإاي
انعامسأعرقيالومهمالكعمسنالىتحةيحانمهنعذبتننولزعمبدجسللا
رعهللالوسرركذاملكهيلإاورظنو«قدص):موقلالاقف‹مهباطخ



د

ذخأىتحنينحلاوءاكبلاوراقولاوعرولالمعتساو«اكشونحوىكبوقهش
اميفهنعاولأسفةدملاضعبمهنعبيغتنأىلإكلذكلزيملف«مهبولقب

نافهدوعنفضيرمهلعلولجرلاىلإانباوموق):ضعبلمهضعبلاقف‹مهنيب
رعقيفرجحنادقهودجوفهيلإاولصوف(هانيساووأهاندعاًضيرمناك
٠يبالينوعد):لاقف(؟كلام):هلاولاقف‹ءاكبلانمةرتفهلسيلهتيب

ينا):لاقف(؟كلذام):هلاولاقف(ةرملوأهنعمكترذحاميفانعقودق

؟نارقلايفلوقتام:هللاقفلجرهءاجذإةفينحيأنبدامحةقلحىلإتيتأ

مأقولخموهله:لجرلاهللاقف؟نارقلايفلوقأنأىسعامو:لاقف

نارقلابجعلانماذهيفامو:ةفينحيأنبدامحلاقف؟قولخمريغ

هيلإوهنمجرخيذلاهئايضوهرونوهللامالكىلإيتوخإايدمعف.قولخم
مكحلاركذلاومظعلانارقلايفيتوخإاييتبيصمتمظعف«اقولخمهلعجفدوعي

يأواقولخمهلعجف‹هذهنممظعأةبيصميأف«دوعيهيلإوهنمجرخيذلا
تافصبهفصيملكتمريغوملاعريغناكهقلخلبقهللاناكف«اهنممظعأةيلب

مكيلإوىلاعتهللاىلإاوكشايتوخإايمكتئجف«قلخلاوةجاحلاوثدحلاوزجعلا
لزتعانأاذهلبقيتوخإايمكترمأدقلو‹ةحدافلاةيلبلاوةميظعلاةبيصملاهذه

موقلاباجتساف(دجسملايفةيحانذبتننومهمالكعمسنالىتحمهسلاجم
ءالؤهداهجانيلعبجودق):ضعبلمهضعبلاقف‹ةيحانلكنمءاكبلاب
لاقو.(كلذىلإانوجوحدقوةرملوأىبننهنعانكامىلإعجرنلو‹موقلا

هللالوسر.ةنسييحنيكوهيفاوعقواميفعقننأةفاخمهانلزتعاامنإ):مهضعب
دمعو‹ضعبنممهضعبناقيرفلااربتف(مكيلإانلةجاحالفميبأاذإامأو«ع
نأمهضرغو(مهتطلاخمنمانلدبال):اولاقفموقلاةذبانماودارأنيذلا

مهوجاحيومهيلعامباوعجريفمشادجيئمهليحومهترظانمنماوسبتقي
ةيردقلاىلإمهضعبو‹مهبدهعلارخاناكفنيملكتملاىلإمهضعببهذف
اوڻكموقلحلاىلعاوقرفتفةفينحيأنبدامةقلحىلإمهضعبو«مهباوبهذف

‹دبألارخآاوفلتخاف«اهدنعلصحواهيلإراصنميةقرفلكبهذو«ةهرباهي



سہ۲٢ا

يذلاوهويرعشألانسحلايأنمناكامالإهبحاصعمدحأمهنمعمتجيملو
اوعقوف ينالقابلاوهوهدعببيطلانبركبوبأمث«ةيرعشالامامإراصوبقع

.قالتلامويىلإاوسكتناوقارفأللافالخهناحبسيرابلاهيبشتيئ

مهتسناۇمومهتمادخوءارمألاباوبأءاهقفلانمحتتفانملوأوهويرهزلاةلزاهنمو

هيلعذخأو«ناورمنبكلمادبعنبديلولاكولملانمةمألاهذهلذرألاريزوراصو

:مهنم‹لعفابهنوريعيوهنوبنؤيءاهقفلانمةئامونورشعهيلإبتكفكلذيثءاهقفلا
محلاثمأيفةنيدملاهيقفهيقفلامزاحوبأوهبنمنببهووهللاهمرسدیزنبرباج

مهتاسبالموكولملاةطلاخمءاهقفللنسف«هيلإةثالثلاءالوهبتكىلعتفقودقو

نمهباورکذاماوسنو«يصاعملاباكترإىلإمهتشحواولازأومهوسنایتح
اوکلهاووتسااذٍاف«اونیابتامریخبيتملازتال»:هعهلللوسرلوقنملبق
دعبةوشركولملااياطعتراصو.«ايندلاضرعنمكولملايديأيفاميفةبغر

مہبملیملومهمدخيملومهطلاخیملنمعیمجاومرحف«مشابجاواقحتناكام
مشاتقومهتیرامومہیلعجورخلاوةروجلانيطالسلاةذبانمءاهقفلاتمرحف

.مهاياطعبًاراثيتساولعفامبيرهزلانماغيوستمويلاىلإمهيلعدرلاو

اکيدعبنميلعبذکيس»:لاقدعهللالوسرنأ:ىرخأةفاو

هلاباتکىلعهوضرعافثیدحنمينعکاتاامفيليقنمناکنمىلعبذك
تیناوحلالهُشاعماہنمةفالاهذهو«ينعسيلفهفلاخاموينعفهقفاوامف

ثيداحألانمطقهعمسيملاميفقرختسيانالثوأدغاكنمنيتقرومهدحأذخأي

اهنورتشيوةلهجللاهعيبيواهبشيعتيفةباحصلالاوهعهللالوسرلإهیزعیف
.اریٹکاماٹمأيف‹املعاهنوبسحممهدالوأل

مهسفنأىلعنولمحيداهزلاودابعلايفمقتامرثكأو:ةعدتبملاةينابهرلاةفاو
بسح«نودلابنوضريالومهيلعابجاواقحكلذنوريوةدابعلاةقشم
ءتادابعلارئاسيفو«امهنمسيلامةاكزلاوةالصلايفاوثدحأف«مهمعز

.اوطروتفةحمسلاةلهسلاةيفينحلافالخالاوعرشوةماعلاباوعطقىتح



س۲٢

باحصألاوناكملافورظونامزلافورظ:فورظلابيصتىرخأةفآو

.ةرتفلالوطلسفنالاروتفوعئابطلاوعئانصلاوةيذغألاوةيوهألاوناريجلاوبارتألاو

*باب«

ىلعيتمأ»:لاقكعهللالوسرنإف:نيدلاةفايفنامزلافورظبيصن

ىقتوربلهأ:ةيناثلاةقبطلاو«ىدهوملعلهأ:ىلوألاةقبطلاتاقبطسمخ
ةقبطلاو‹رفانتوربادتلهأ:ةعبارلاةقبطلاو«محارتولصاوتلهأ:ةثلاثلاةقبطلاو

لوألاةقبطلاركذب.نامزألايفيعهللالوسردارمو««جرموجرهلهأ:ةسماخلا

موقيأمثمهنولبنيذلامثمنولنيذلامثيفرقنويرقلاريخ٠لاق هرصعلهأ
لاقنيذلامهو:يرقنورقلاريخ-:لاقف«هتداهشمهدحأنيميقبستنمسلانوبي

:لاقمٿمث‹ىوقتوربلهأمهومهنولينيذلامث:لاقمٹ۽یدهوْملعلها:مهیف
قبستنمسلانوبحيماوقأيايمث:لاقمث«هحلصاوتلهأمهومينويذلام

.جرموجرهلهابثرتكيملف«رفانتوربادتلهأمهوهتداهشمهدحأني

نممشقبساممملعلااوسيتقامهالىدهوملعلهألوألانرقلاراصاغنإو
هولبقو‹ىدهواملعانيقلتنيدلامالسلاهيلعيبنلانعنومهفي«ايندلارومأ

نمنمف«نمىوقأمهرئاصبومهمولعتناكف«ىدهواملعانيقي
.هديدستوىلاعتهللاقيفوتبىدحلاوملعلاهللصحهسفنتاذنمةوبنلارصنع

نممالسإلايئاوأشنمهنألیوقتوربلهأاوراصامنإف:ةيناثلاةقبطلالهأامأو
.ىوقتلامهيلعتبلغفةرخألايفيتلافواخمامهيلإتقبسوربلالعفاوفلافرغصلالاح

ةملظلاةدوسملامهيلعتبلغمهنألمحارتولصاوتلهأ:ةئلاثلاةقبطلالهأامأو
ضرألاجارخوءيفلانممهيلعهللاءافأامنيبومهنيباولاحف«ةرجفلاكولملاو
.ضعبلمهضعبهبردقابلصاوتلاونيبلامهنيبمحارتلامهبقعأفاياطعلاومئانغلاو

:ةمئألامهملعتلوتسامهنأكلذورفانتوربادتلهأ:ةعبارلاةقبطلاامأو
يفمهبازحأضعبمهونقلو«هباوتأييذلامسالامهونقلفةلضملاةلاضلا



— ۳۳

يفایوقنکیملنمنأمهونقلو«مهئاراومهبهاذمضعبيفمهايإمهتقرافم
ءاضغبلاوةوادعلاومنيبةشحولاتعقوفِءيشىلعمہنمسيلفهبهذموهنيد

ریادتلاعجرف«لوقيالامهبحاصلمنمدحاولكازعواوربادتواورفانتف
.مهئادعأكرشلالهأنيبومهنيبناكامدعبنيبلامهنيبرفانتلاو

رثكوملعلالقوبولقلانعناميإلارتفنيحف:جرموجرهلهأامأو
مهنةداجلاسامطناوةداملاولخترتفوةدملالوطلبولقلاتسقوملظلا

.جرملاوجرحانودبمملضريملوسيلبإةردقينوبلقتي

قمعتلانمكلذِءارواموتادملاهذهددعوتاقبطلاهذهددمبملعأهللاو

.تاقوألايفةمألاهذهلضافأبتبرطضايتلاتانتفلايف

ةعيشللىرجيذلاكف:نيدلاتافايفناكملافورظبيصنامأو

مهونقلفءةينيمرأدالبيفىراصنلاعممهتراجتيفمهنمةيلاغلاوضفاورلاو

ىتحيلعىلإهبتبهذوضفاورلامهنمهتلبقف«مالسلاهيلعىسيعيفمهبهاذم
.ءايبنأمهولعجىتحهدالوأيفو«الإهولعج

ىقشلاولاحرتلاولحلامهيلعبلاغلانإفيداوبلالهأرواجنمكلذكو
.لاتقلاولتقلاونامزلالوطتاراغلاولاومألاءانتقايف

:لجوزعسهللالوقهيفكبسحفةرتفلالوطبسفنألاروتفامأو
.€نوقسافمنمريثكومهبولقتسقفدمألامهيلعلاطف

ريغىلعمهروجلسانلانولمحينيذلاةملظلاةروجلاكولملا:ىرخأةفاو

نوبسحيوكلذنوفلايو«انيدمهنتسومهقئارطسانلاذختيىتحىاعتهللانيد

نبجاجحلاوكلملادبعنبديلولاةريسك«ءيشىلعاوسيلوءيشىلعمهنأ
ينةلهجلاةعيشلاةريسكو«راهنلارخاىلإاهنورخۇيمهنأةعمجلايففسوي
.مهءانبأكلذاوثروأفءافلخلايفمهداقتعاوخألاعوجروناضمر

زعهللالوقمهيفكبسحفبارتألاونادخألاوباحصألاوناوخإلاامأو

لوسرلاعمتذغتاينتيلاي: رافكلاضعبنعةياكحلوقيثيحسلجو



س٢٤۳

(اًرعش):ءوسلابحاصو-ةيآلا.4اليلخاالفذألينتيلىتليواياليس

%*عتاروهوهريغيوكيرعلايذك*
أهكرو يفدبالو٠بلاطلاهردقيفنوبلقتيسانلاو«ا

3.قيفوتلاهللابو.هرشوهريخردقلاب
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محرلانمجرلاهللامسب

ملسوهبحصوهلاىلعودمحمانديسىلعهللا

بهذمقيقحاتلليلدلاروب.ليبسلايغابل.لوقعلالهأل.ليلدلاءادتبا
.قدصلاوناهربلاب.قحلا

يعديكريغوكريغنودكدييفقحلانأىلعليلدلاام:لاقفلئاسلأسنإ
باتکنمهتسبتقايعمويدييفقحلانإ:قیفوتلالابولوقا؟يعدتاملم

ناوضرنيحلاصلاراثاوعامجالاوكعهللالوسرةنسوسلجوزع
:لئاقلاقناف.سدحلاوسايقلاوسحلاولقعلاليلدنموأيلع

نايبتلانمنايبللدبالوكناهربرهظاوكتارممدقفاقحتلقامناكنإ
نإ:قيفوتلاولوحلاهبوباوصللقفوملاهللاولوقف«ناطلسنمناهربللو
لهومهفانصأبرهدلالهأبورضف.بوعشونينافأوبورضةفلتخلاسالا
.نارقلاءايوغأ.ثلاثلاو‹نيياتكلالهأوسوجملايناثلاو«منافأبناثوألا

رهدلالهأو«ةفعضوةلهجناثوألالهأف‹ناثوألالهأورهدلالهأامأف

:ناتلصخمهنيبواننيبو«ناوسنلللاجرلاكمهلرهدلالهأف«ةفعضنامزألاو
مهبهاذمعيمجتضقتناامهيلعناهربلاانمقأامهمف«ثدحملاوثدحلاامهو

تایاسلجوزعهللاباتكيفثدحلاىلعدحلاانلو«مهججحتلطبو
يهوالقعواسحثدحلاتابثإةيالاىنعميفو«باتكلانوأرقيالاوناكنإو
ليللافالتخاوضرألاوتاومسلاقلخيفنإلل:سلجوزعسهللالوق
هجوامف:لئاقلاقناف. نولقعيموقلتايآل هلوقىلإ راہلاو
قلخيفنإل:هلوقبالقعوًاسحثودحلايضتقتةيآلا:انلق؟ليلدلا
هللابّمعدقفلقعلابوأةدهاشملابامهتقلخكردتامنإو ضرألاوتاومسلا

اذهِءيجمف۽سحابكرديامهفالتخانالراهنلاوليللافالتخاركذبىلاعت

دعبءامسلاءاملوزنومفانلاثودحلكلفلانايرجركذو«اسحاذهرورم



س٦۲

نأدعبرمثلاوقرولاورهزلاوتابنلاروهظواهتومدعبضرألاةايحللزنيملنإ
«ناتوملايفمودعمناويحلالسنيفرهاظرمأةبادلكنماہیفثبو«نکيم

يفانايحأضرألاوءامسلانيبرخسملاباحسلاوتاهجلايفحايرلافيرصتو

ركنأهركنأنمفةرورضسحابرهاظثودحلاف«تافصلافالتخاىلعتاقوألا
.القعهاضتقاوثلاتبثثودحلاتبثاذإف«ةيسحلاتايرورضلا

نيذلا-نارقلايفنيكرشملاهبىاعتبرلابطاخامعيمجنأملعاو

ةيرورضةيلقعلارومألانأل«ةيلقعلارومألانم-ةوبنلابالونارقلابنورقيال

هلوقانلقامىلعهيبنتنارقلايفو«ننجتورياكةيرورضلارومألاركنأنمف

€دومثوداعوحونموقمكلبقنمنيذلاابنمكتأيملأ»:لجوزع
مهيلعءايبنألاتبثأف.€ضرألاوتاومسلارطافكشهللايفأللهلوقىلا

وهوروطفلايفكشلاهنعىفتنانمعرطافلاثدحملايفكشلاءافتنامالسلا

رخسملاباحسلاول:هلوقيفىلوألاةيآلابةراشإلاهيلإولقعلاهيضتقييذلا
يذلاعضوملايفةنيدملاثودحو.4نولقعيموقلتايآلضرألاوءامسلانيب

ناينبلاةبيجعةنيدماهدجوفعجرفافصفصاعاقهيلعزاجنملهيفنكتم
اهثدحمىلعتلدفنانيعلااهتعانصيف.راحتنأشلانمناشاناثدحلاةنيزم

لقتناو«نهريملوانکلراصونطفيملوطسفستاذهنمعنتمانمف«القع
6ماعنألازيحىلإءالقعلازيحنمجرخوىلفسلاةجردلاىلإايلعلاةجردلانم

.اليهجلهجواليبسلضأمهلب

لوسرلاتازجعممهبسحف:نيقفاخلايفةلذملانيباتكلالهأوسوجملاامأو

ةوبنةءوبنلاتابثإمهبهاذملاطبإومهيلعةلالدلاونيبرغملاىلإنيقرشملانم
.هلتاونينأةقيلخللتازجعمتايآعستهتوبنلعليللاو«هعدمع

هتمأيفثالثوهباتكيفثالثوهتاذيفثالثف‹اهبتأنملقيدصتلاةرهاظ

امأو«لوذبمبيغولوبقمقدصولوقنميدهف:هتاذيفيتلاثالثلاامأ

فيقوتوبوهذلانورقلارابخأفيرعتوبيجعفيلأتف:هباتكيفيتلاثالثلا
لوزنونيابتلاودعلاعوجرف:هتمأيفيتلاثالثلاامأو«بويغلارارسأىلع



س۳۷

هتوبنىلعةلالدلاكلذءارونمو‹نئادملاودالبلاحاتتفاونئازخلاوتاكربلا

روبزلاوليجنإلاوةاروتلايفركذنأ:اهدحأةئالثيهوباتكلالهأملعنم

يذلاتقولايفةيلهاجلايفهثعبلمهعقوت:ةيناثلاو«اهريغوايعشأبتكو
كلذنوكبمهقدصواوقدصفهنيحوهنامزىلعاوصنوهعضوموهيفثعب
اروهظالإنيدلاالوةوقالإمالسالاديزيالهيلعرتفلاوةرتفلارورم:ةثلاثلاو

.€مهسفنأيفوقافألايفانتايآمهيرنسل:ىلاعتهللالاقايلوتالإايندلاالو

بهذملهنإيرمعلو«ةعاسلامايقلبقمهنمثعبيالوسراوجرنأالإ«ةيآلا

دعوامیریوهتومدعبییحيوىسومعجريىتحةعاسلاموقتالمهضعب
نإف(بذكلادمألوطيال):ةاروتلايفلاقو«ةرخألالبقايندلايفهللا

لوقنملايدهجلاامأ:هلليق؟تازجعملاتاياعستلاهذهيفليلدلاهجوامفليق

نمهنامزيفنكيملهنأنيعمجأهئايلوأوهئادعأونيملسملاونيكرشملاقابطإف

اهلكلاصخلاهلتعستجادق«هيواسيالوريخلالاصحخنمةلصحخيفهينادي

ةريرسلايفةكربلاونهلاوةدجنلاوقدصلاومركلاوءاخسلاوملحلاوملعلانم

.هنامزيفدحألعمتجتملواهلكهلتعمجوةلصخلكيفقافدقو«ةينالعلاو
قدصلابرارقالاىلعسوفنلاوبولقلاهلهللاعمجدقف:لوبقملاقدصلاامأو

دعبمسالااذهبهلاوفرتعافةيلهاجلايفنيمألايمسىتحمالسإلاوةيلهاجلايف

:لوذبملابيغلاامأو«هيفحدقلايفلاومألالذبونانشلاوءاضغبلاوةوادعلا

نيدلاعيمجىلعهروهظونيكمتاورصنلانمهدعوامهبرنعهتياكحهلقأف
ملعلابقيليالو«هتوفدعبهفعسأوهتايحيفكلذعيمجهناحبسيرابلاماف
.هتومدعباميسالوهيلعبذاكلاقدصققحينأمكحلا

هتایحيفاہبیدحتدقةرورضةرهاظيهفهباتكيفيتلاثالثلاامأو

زجعأيذلافيلأتلاوهزناهتومدعبهناحبسيرابلاهفعسأو‹زجعاف

:بوهذلانورقلارابخأفيرعت:ةيناثلا«ةقيقحلابهيلعهرهظأوةقيلخلاهب
يندالبلاراطقأرابخأباملعطيحينأدحأردقينلواهلهأقفوىلعتءاجف



س۸٢۳۸

ارابخأايندلاألمامدعبايفهيلعدحأذخأيملو«ايندلارئاسبفيكفهنامز

هتباصأىلعاوقبطاف«هنامزلهارارسأنعهرابخإنممظعأربخالوارارسأو

نولذبيمهوهبذكىلعاوفقودقواوقبطيوهوملاسينأةقيلخلاعبطنمسيلو
قلخيالاهبحيفةوالحددجي:ةفلاثلاامأو«سوفنلاوكلذىلعلاومألا
هفختالو«للعلاوهنمدئاوفلاجارختسايفهروحبدعتالولكيالودرلاةرثكب
.عابطلاهنمرفنتالوعامسألا

فراثلابهبلاطييذلابصانملانيابملاودعلاعوجرف:هتمأيفيتلاثالثلاامأو
لاومألاوسوفنلااولذبوابحراصوهلككلذسكعناف‹رايدلاولاومألاولهألا

‹ارارطضاالوارهقالارايتخإ‹هدنعةليضفلاوهيلإةيلسولاءاغتبا‹ابذهنعهنود
رهاظفنئازخاوتاكربلالوزنامأو.بويغلامالعبولقلابلقمناحبسف

تعنياف‹اهعورضبتردواهروذببتداجواهريفاذحبايندلاهلتعمجنيح

اوعجرف‹ءيشهبشأةافجةادباوناكموقلاهراجشأتجمبأواهرامن

‹نيقفاخلاىلإنمايندلااوكلمتالرادتقايوذاكولمراطخأيوذ

اذام»:لاقنيحعهللالوسراهیلعهبندقو«قتفلانئازخلاهذهءارونم
ەءاسنديري«تارجحلابحاوصاوظقياقتفلانئازخلانمةليللاهذهلزنأ

ىلجتدقرهاظرمافنئادملاوىرقلاتاحوتفامأو.لاقحهلاقامناكف
٠كلمالوهلبقيبنلهبيملامو

رسينبنأىكلذو 6ماشلانئادموسدقلاحاتتفامهدعونُأمہیلعهللانتمالیئارسإ]

كلذناكف«‹مهلبقيتلامألاوءايبنألاعيمجىلعليئارسإونبهبتلاطتساو

نيطسلفماشلالضفأو‹اهلكماشلانئادمكلذعمحصيملو‹كلذك
نيحدوادلیلاعتهللالوقیرتالأ4مورللبوردلاودالوألوه

مہمایبننوعیطيالمہنإفنيطسلفضرأنمناعنكدالوأجرخأ):هللاق
یابدبشلاعتاعتق(هجولليردجلاكضرللميفمهويغنمالو

٠(7طعجارم)لوقعلايفددجتينآرقلاةوالحنأ:دارلاو‹لقعلاوهوىوقعمجهلعل(١)
.(۲طعجارم).قايسلالالخنمحضاولاوهوهانتبثأامباوصلالعلو.اناجدالوأةينورابلاطيف(۲)



س۳۹

يدوجلاىلإرمعينبةريزجةريزجلاواهرسأببرعلاةريزجوهبوردونيطسلفهلك

رقشملاورجهوءاسحلاوةبطاقنمياونامونيرحبلاوقارعلاو«كلذءاروامىلإ
كلذءارونموناسارخوةينيمرأويرلاوناولحونادمهوتاهاملاوسرافضرأو

دنسلاةيحاننمو«جوجأموجوجأيدسىلإذمرتلاوىراخبودنقرمسىلإونيصلا
ةيقيرفأورصمبرغملانمو«تبتلاوةنزغوناتسجسوناركمونامركدنملاو
ةناغووجوجنادوسلادالبهيلعهللاحتفةرجمحلانمةئامسمخلادعبوسلدنألاو

.ةناغىلإةناغرفنمضرالاكلموهف‹تادلاخلارئازجلاىلإ

*0(لصف<

باوص هنعهللايضر قيدصلاركبيأةيالونأىلعليلدلاام:لئاقلاقنإف
امول:هلوقفلجوزعهللاباتكنمامأ.لوقنف؟ىلاعتهللادنعقحهتيالونأو

هلليضرركبوبأو4نيركاشلاللايزجيسول:هلوقىلإ4لوسرالإدمحم
هيلعهيبنعمداهجلامهعنمنيحنيقفانملايفىلاعتهللالاقو«نيركاشلامامإ هنع
€نوعدتسبارعألانمنيفلخملللقل:ةييدحلانمزيفهنعاوفلفتنيحمالسلا
فلخاوناكامدعباوفلختنأىلاعتهللامهدعوتف¢اهياباذعمكبذعي»:هلوقىلإ

نأىلعليلدهمامإلهتعاطبزئافلاعيطلملمومأملاو«هدعبنمهتفيلخويعهللالوسر
مكنماونمانيذلاهللادعو:هناحبسهللالوقوىدهحلاىلإوعديقحممامإلا

€نوقسافلامهكعوأف هلوقىلإ ضرألايفمهنفلختسيلتاحلاصلااولمعو
نمؤمركبايأنأتبثفهدعوهلهللازا هنعهللايضرركبوبأفلختسااملف
هللدبو‹هلىضترايذلاهنيدكلذدعبهللاهنكموتاحلاصلالمعدقو
كلذدعبرفكنمو«كرشلاضاحدإوةدابعلاىلإراصففوخلادعبنمنمألا
ايندلاوهرادرعقيفدهطضا‹نامألادعبفاخوركبيأليبسكلسيملنم
بيوصتىلعرخاليلدو.نوقسافلامهكعلوأفثغيملوثاغتساونامأ



ا

هلعجوةالصلايهونيدلادامعىلعيعهللالوسرهمّدقنأةنسلانمهتيالو

:بلاطيبآنبيلعلاقا‹مولمهفلاخنمومومامريغلاونيقتملامامإ
.(انايندلكانيضرواننيدليعهللالوسركيضر)

نمنکيملف«يدعبنمنيذللاباودتقا»:يعهللالوسرلاقدقو

ساعيضرسرمعوركبويأالإهدعب

ادسايح١لالفشمسالاقالطإوهيل
.راغلايفامهذإنينثايناثو‹ربكألا

ىلعاهؤانبنا هنعهللايضر باطخلانبرمعةيالوىلعليلدلاو
نارقلانمهتلودعيمجيفقيدصلاركبيأعمةكرشهلو٠«حيحصلالصألا

ىروشلالهأقابطنالقحهتيالوف«نافعنبناثعةيالوىلعليلدلاو
:عبرألامرحلاهکاېتنالقحهلتقوهعلخوهلزعو‹هيلع

ىعىلاعتهللااهضرعيتلاةنامألاىلعةرجفلاةنوخلاهلامعتسا:اهالوأ
.الوهجسهلوقىلإ اهنلمحينأنيبأفلابجلاوضرألاوتاومسلا

فورعملابهورمأنإرايخألاةباحصلانمراتسألاهكتهوراشبألاهبرض:ةيناثلاو

.”لبنحنباورساينبرامعودوعسمنباورذيباكركنملانعهوهنو

‹رارشأللاهبداجورايخألااهعنمف‹اهيفهفارسإولاومألاهريذبت:ةثلاثلاو
.€نيطايشلاناوخإاوناكنيرذبملانإل:ىلاعتهللالاق

ىطعأو٠نيعالملاهئانبأونيعللاىلعاهبداجفاياطعلالهألاياطعلامرحف
توقتداكت«رانيدفلأةئاتس:ةيقيرفأسمخمكحلانبناورمديرطلانبا
۰ةمألاهذهنیکاسمفصن

.(۲طعجارم)رخأتملامامإلالبنحنبدمحأريغيباحصلبنحنبكيرش)۱(



س٤ا

یبافعلخنينأهوبلطف«مهندىلعهومهتافهتنایخترهظنيح:ةعبارلا

ةمرحو«ةبحصلاةمرحو«ةنامألاةمرح:عبرألامرحلاهنماوكهتناف«عنتماو
ذيعيالذإ«مرحلاهذهةمرحنمعلخنانيحمالسإلاةمرحو«مارحلارهشلا

ةبحصلاالو«اقسافمارحلارهشلاالو‹انئاخةمامالاالو«ايغابمالسالا

.هبقعىلعادترم

يدياىلعتناکو«ىاعتهللادنعقحهتيالونإف«بلاطيبُأنبيلعامأو

يضر نينمؤملامأةشئاعوريبزلاوةحلطلتاقمث‹ىروشلاةيقبوةباحصلا
مهثكنو«ةمألااصعاصعلامهقشل«ىلاعتهللادنعقحهلاتقف«ساهنعهللا
هللامرحو«محلاتقيلعللحف‹داسفلااورهظأو«ءامدلااوكفسف«ةقفصلا

نيتمؤملامأنمناكامالإ‹راوبلاورانلاىلإمهتبقاعتناكف«ةنجلامهيلع

.هيلعهللاباتباتنمف«ةبئاتلا

سيلامامحلاحتنالةلالضىلعامهفصاعلانبورمعهريزووةيواعمامأو

نماراصورادلاامهنيبتقرفراصنألاونيرجاهملابراحنمو‹لاحبام
.رانلالهأ

:لاقوهيبقعىلععجرمٹرفاکوهفمکحنمنابمکحدقفيلعامأو

لتاقو«هلتقوةموكحلايضرنملتاقف.(رفاكةموكحلابضريملنم)
رذتعأو‹هباحصأنمباوأفالاةعبرألتقو«هلتقوةموكحلاركنأنم

نميفلجوزعهللالاقدقف(مهانلتاقفانيلعاوغبانناوخإ):لاقف
اباذعل:هلوقىلإانمۇملتقينمول:ادحاوانمۇملتق

ةنتفلارادهضوعو‹نيمرحلا هتخبءوسنمهللاهمرحف4اميظع

.هسفنبمالسالالهأيفطروتو«هسأبنمكرشلالهأملسف«نيقارعلا

عجارم)ةباحصلالاحهيلعناكامععوجرلاينعيامنإومالسإلانعجورخلاانهدادترالابدصقيال(۱)

.(٢ط



س٢٤

.لصف

نيعبسوثالثيفةمسقلامهرصحت‹ذاخفأةعبسمهفنارقلاءايوغأامأو
اماو‹ةدحوملاىلعمهرصقنإ‹ةيجانةدحاوالخامرانلاىلإنهلك«ةقرف

.بهذأاهيلإوبرقأةئامعبسلاىلإمهفةمألكدارأنإ

ةهبشملاوةعيشلاوةيضابألاوةقراملاوةئجرملاوةيردقلا:مهوذاخفأةعبسةدحوملاو

.ةنوملاانيفكفايفعمطمالاهنمثالثىلعيعهللالوسرصنف.ةمسجملاو

جاتحيال«لقعيدحألكدنعهباتءاجامشحفوامهشحفرهاظناتفئاطو

.هباوتأامءوسىلإهيبنتلاىلإ
اوسبلتدقوىلوألااهباحصأبةقحالىرخألاو«امهادحإيفناذخفيقبو

.لالاولاجماولاحلايفةئجرملامهناوخإباوقحلوةينسلا:مهواليلقنيدلاب

.باوصللقفوملاهللاو.قحلانعمهغيزومهبهاذمءوسىلعهيبنتلاىلإعجرتلو
محلوقلخهللف«هللااهقلخيملمحلقلخمحلاعفأنأاومعزف:ةيردقلاامأ

قلخاانل:اضيأمهاولاقو رمألاوقلخلاهلالأل:لاعتهللالوقدعبقلخ
غقلانململجوزعهللالاق.يبنلاومتئشنإو«رمألاو
.نيكرشملاهبمحفأف..ڳهللا

هللالوقباوسبل«انلاعفألنوقلاخلانحنلب:ةيردقلاتلاقو

ريطلاةئيهكنيطلانمقلختذإولهلوقو¢اكفإنوقلختأل:سلجو
وهكبرنإو«لعفلاهلريعتسانممىلوألعفلاومسالاهلنمف. ينذإب
ضعبباوبهذو«همسايفهوعزانوهقلخيفىلاعتهللااوبهانف«ملعلاقالخلا
امعىاعتف«مهاتااميفءاكرشهلاولعجو‹ديحوتلاوناميإلاهلضفأبلبهقلخ

هللالوسرلوقمهبسحمظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو«نوكرشي

.٠طعجرم/ةيضابألاينعي(۲)



س۳

نينثانيممهئاعدال«ةمألاهذهسوحةيردقلا»ةعجرملامهناوخالومحدع
نللدوهيلالوقكرانلانمجورخلامهئاعدال«ةمألاهذهدوهي»ةئجرملايو
نيعبسناسلىلعةيردقلاتنعل»:هلوقو4تادودعمامايأالإرانلاانس
امحلانتاليتمأنمناتفئاط٠:لاقو«كلذلثمةعجرملايفلاقو««ايبن
.«ةئجرملاوةيردقلا:ايبننيعبسناسلىلعناتنوعلم«يتعافش

هبرومأملاهنأوةنجلالخدهللاالإهلإاللاقنمنأاومعزفةعجرملاامأو
عيمجوناميِابسيلهتعاطنمیاعتهللارمأامعيمجنأو«ناميِإبسيلفهاوسامو
‹مالسالاىرعاولحف.رفكبسيللامعألانمباقعلاهيلعىلاعتهللادعوتام
هوسمطولو«هللاالإهلإال:لوقبهللااوضرأو«مارحلاولالحلاةدئافاولطبأو
نأسانلابسحأملال:لجوزعهللالوقةدئافاولطبأو«ماثآلاب
اونوکینألبقهللاديعومهقبسف نونتفيالمهوانمااولوقينأاوكرتي
نملعيلفمهلبقنمنياانفدقلو»:لاقمث«اوناكامدعبهلعفلإاوعراسف

نماونوكينأنيمسقلادحأباوضرف نيبذاكلانملعيلواوقدصنيذلاهللا
بلاذهلف‹نيقداصلانمتاحلاصلالامعألاباونوكينأنودنيبذاكلا

ىلامالسلامهيلعءايبألاةوعداونهرأ«هليقاينيعبسعمكعهلللوسر
هذهدوهيمهلعجف‹تاحاصلالامعألانمدابعلااورتفو«لجوزع

.ةدودعمامايأالإرانلاانسمتنلاولاقنيذلا۳

الإايندلايفمهديبعنممهوضرينلوبهاذمنميقتستةينسلاو
باذعلانم«ةيصعملاىلعدابعلاهبهيلعلاعتهللادعوتامعيمجاولحف«‹لمل

سلجوزعهللالوقناكنيدبألادبأمنهجيفقملدولخاو«ملألا

‹الابناركسلاوالايخناويحلاوءامنامظلاهبسحيةعيقببارسمهدنع

الل:لاقامدعببذكلاهديعوولجوزعهللاباذعيفاوغوسو
مالظبانأامويدللوقلالدبيام«ديعولابمكيلإتمدقدقويدلاومصتخت
.ديبعنممهبحبقأ.ديبلايفديعولابهذاولاق ديبعلل

بونذلانمريغصيفولوىلاعتهللاىصعنمنأاومعزمناف:ةقراملاامأو
.مظعلاهللابكرشأريبكو



س٤٤

¶نوكرشملمكنإمهومتعطأنإول:لجوزعهللاهلوقاولوأتو
اوبقعو«كرشمهنإلجوزعهللاىلصعنمعيمجىلعمسالاباوضقف

لوقمهبسحف«لايعلليبسلاولاومألاذخأولاجرلالتقاولحتساف«ماكحألاب
نممهسلاقورمنيدلانمنوقرمييتمأنماساننإ»:هللالوسر

‹ايشىرتالفحدقلايفرظنتو«ايشىرتالفلصتنلايفرظنتف«ةيمرلا
‹مهنمةياورلاهذهبءيشهبشأيعدمحأةمأيفسيلف«قوفلايفىراهتو

نألماكحألاوءامسألااولدبو«نطابلارهظاهوبلق‹ةعيرشلااوسكع
ماكحأمهيلعيرجتالونوصعييعهللالوسردهعىلعاوناكنيملسللا

.نيكرشملا

اولطبأف٠نيكرشملايفوأنيملسملايفدودحلاتلزننميفيرعشتيلف

٠تّلوحا«مالسلاهيلعدمحأةمأنماوسيلمهنأك«عطقلاودلجلاومجرلا
نيكرشملايفهولمعتسينأنيملسلملاهبهللارمأيذلاىنعملايفاورظنفمهنيعأ

.نيملسملايفمههولمعتساف«مهتبراحميدجلاوودعلاداهجنم

.عهللالوسراهيلعصنيتلايهثالثلاذاخفألاهذهف

ةوبنلاومالسالايفاوحدقمنافمهتيلاغومهضفاورةلهجلاةعيشلاامأو
١.ةيهولألاو

اوزواجف«هکراترفکالإءيشبرمأيالعاطممامإايلعنأمهضعبمعرف
.رفکبسيلامهتيصعميفنأوهسفنيفهللامكحلجوزعهللاةيصعمب

متاخدمحميفسلجوزعهللالوقاولطبأف.يبن:لوقيمهضعبو
هللالوسرنكلومكلاجرنمدحأابأدمحمناكام: لوقيثيحنييبلا

نمالومالسإلانممهيلعسيلو«ةنجلالهأيلعةيرذنإ:لوقيمهضعبو
.يشهعئارش



س٥

الإءيشعئارشلالمعنممهيلعسيلاهلكةعيشلانإ:لوقيمهضعبو

ىتحهلةبوقعضئارفلاهمزلتف«هتيرذويلعبناميإلاةقيقحيفغلبيملنم
حابأنيحيعهللالوسرباولدتساو«ضئارفلاهنعطقستفققحيورصبتسي

تبهوةنمؤمةأرمالكهلحابأمالسإلايفغلاباملف«ةوسنعستجوزتهلهللا

انإيبنلااميأايل:سلجوزعهللالاق«حانجهيلعسيلف«اهسفنهل

كيلعنوكياليكلل:هلوقىلإ€نهروجأتيتايتاللاكجاوزأكلانللحأ

.لالحقافتالاومارحرارتإلاف.جرح

نعهنينعدسألایوضرلابجبيحايلعنإ:لوقيمهضعبو

.نيوصعببرعلاقوسينأدبالوهلامش

.اريبكاولعنولوقيامعهللاىلاعت«للاالإهلإال:لوقيمهضعبو

لاقنملتقدقويعلهوغاصيذلامكحتلايفالإ«هنولوقياميفنيملسلا

.لطبملاوقحملانيبهلاتقيفعجفهركنأنمو«هب

ناثعمدردهف(بيصمدہتجملکنإ):هلوقيفهتعیشنودطیلختيعلو

.هورذعيملوناورہنلالهآرذعوهسفنرذعوورمعوةيواعموريبزلاوةحلطو
.مهيلعدرلانعينغيامةعيشلابهذمشحفيفف

دبعتيتلاناثوألاهبشىلإمهعوجرومهملإيفحدقلامهبسحفةهبشملاامأو

.ةنيدملابلبج(١)
.(٢طعجارم)يلعكلذبنودصقيو(۲)
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.ةحراجلاىلإ4مهيديأقوفهللاديل:لوقباوبهذف

. ههجوالإكلاهءيشلكل:لوقيثيحهوجولاىلإهجولايفو

.4هللابنجيفتطرفامىلعاترسحايل:لوقيثيحمهبونجىلإبنجلايفو

.¶اننيعأبيرجتلم:لوقيثيحمهنويعىلإنيعلايفو

.$قاسلابقاسلاتفتلاوله:لوقيثيحمهقوسىلإقاسلايفو

. نيملابهنمانذخأللم:لوقيثيحمهناميأىلإنيملاينو

يفو. ىوتساشرعلاىلعل:لوقيثيحمهئاوتساىلإءاوتسالايفو
.املاثمأ

ناكمىلإناكمنمالقنتمادودحمامسجهولعجنأىلإمهضعبزواجو

.ءاضقلاةفلإمويءاضقلالصفلبجحلاقرخيورمقألارامحلابكريو

الونايحألامهعمفلتخيايرو.ناسنألاةروصىلع:لوقيمهضعبو

.اريبكاولعنولوقيامعهللاىلاعت«فرعي

هللانعیفننمنأدقتعاواحارصانلقامىلإبهذنم:نافنصمهو
.هلطبأدقفهيبشتلااذهلجوزع

نمنوعنتميف‹اهفالخبالويناعملاهذهبنوحرصيالونوفقوتيفنصو
 هناحبس يرابلابقیليامىلإيناعملاهذهاوفرصنيذلانيملسملابهذم

:نيلاو.هتاذ:هجولاو.ةردقلاوةمعنلا:ديلانأ‹«برعلاةغليفدوجومو

ملو.هذهلاثمأيف.ةدشلا:قاسلاو.فنكلا:بنجلاو.ةوقلاوةردقلا

.هوركملاىنعملاباوحرصي

هلثمكسيلل:هلوقسلجوزعسهللاىلعاودردقنولوألاو
.نولهاجمهفاولهاجتنورخآلاو«نوكرشمنولوألاف
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.مهناوخإاكمهيلعدرلانعينغياضيأمهبهذمشحفو

مهبهذمو«ديعولادعولايفةئجرملامهناوخإىلإاوغصمهنأفةينسلاامأو
‹ءاوسلطبملاوقححاو‹ءامسلاوضرألاءاوتساوءىمعلاىلإلوؤيةنتفلايئ
.ىدرلاهدروافیواهداقبهذم

.هقلخيفةيرعشألالوقكنارقلاقلخ۔يفموقكلذكو
درلامدقتدقورانلانمرانلالهأجورخوتافصلاوءامسألايفمهلوقو

.
تافصلاوءامسألايفلئاسمملو«ملاظمهملاعوملاعمهلهاجفراكنلاامأو

ةفلاخميفمهرذععطقناامنإو«ةجربتملاوعامسلاوةجحلاوفوقولاومامإلاو
سيلو.ليكولامعنوانبسحوهو«ناعتسملاهللاولضفلايماسلالدعلامامإلا
.بابلىنعملاورشقظفللاو‹ظافلألايفةطلاغملاالإةيونعمةلأسممهلئاسميف
ارابكتساوانغضانعمهنمدعبأالوانيلإمهنمبرقأبهاذملاعيمجيفسيلو

مهوةركنممهبولقلف:لجوزعهللاقدص«اراكنإوالهجو
.4نوربكتسم

لجوزعهللاءامسأىلإاوبهذف‹تافصلاوءامسألايفمهلئاسملوأف

تناكولف«رشقلانملضفأبابللاف‹يناعملاىلإانبهذوظافلألاىلإهتافصو
ا‹ةمظعالوءانثالوةحدمايفىلاعتهللناكال‹ظافلألايهءامسألا
.كلذكتناكلظافلألايهتافصلاتناكولهنأ

ةفصلاىنعملاو‹ةفصلانودفصولاانلوقىضتقا.ملاعهللا:انلقامهمف

ىلإةبوسنمةفصلاوانلاعفأنموهوانيلإبوسنمفصولاو«فصولانود
ملو‹مهيلعرمألاسبلتف«هيلعةئزجتلايرجتالذإ«هناحبسيرابلاتاذ
ةفصلاوناسللابقلعتيفصولاوانمدقكةفصلاوفصولانيبةقرفتلااونسحي

لعف:ءاطعالاف.ةيطعتيطعأو«ءاطعإتيطعأ:كلوقكلذنمو‹تاذلاب

.ىطعملاىنعملا:انهاهةيطعلاو«يطعللا
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:طخسلاوىضرلاوضغبلاوبخحلاوةوادعلاوةيالولايفمحلوقكلذكو

.مهرئاصبىلإهوزواجتيملو«مهراصباباورصبأامىلعهيفاورصتقا

نودظفللاىلعةهبشملاترصتقانإف‹ةهبشملاكيرشتيفموقكلذكو

يئاورصبتساناف‹اورصبتسيملنإمهعسووءكرشلاىلعاورصتقا«ىنعللا
مظعلاهللاباوكرشأىنعملايفاورصبتسانإو«اورسخواوباخىنعملانودظفللا

.مكحلاركذلاالوتايآلامنعنفتملف

.مهلكسانلااهعمسدقو‹عامسبالإموقتالهللاةجحيفمحلوقامأو

.سانلاعمسيملومهاوعمسايرو

اولاقامدقو‹مهانرذعاهلعفالاوحيبيملواهرفكاولهجناف:ةجربتملاامأو

نسحللتاجلفتملاوةعمتسملاوةحئانلاوةرشوتملاوةرشاولاوةصمنتملاوةصمانلايف

.قيسفتلاوريفكتلانماوعنتماوةنعللااوتبثأو.عهللالوسراهنعلرشعيف

نعاولهاجتالو«اهلثمةجربتملاةهجنمالإلاعفألايفرفكلااوفرعيملمهتيلو
.ريغصاهضعبلعلوعفانمةجربتملايفو.اولعفمهتيلو‹لكلا

يفيضاملامهفلسليبسكلذليبسف« هنعهللايضر مامإلاةفلاخمامأو
‹نيبنيبةئيسوأةنسحةوسأامهيفملوةحلطوريبزلايفعهللالوسرةباحص
.رارقلاراديفامهنيبومہنيبهللاعمج

|اهفالخبتنأوالالضواهاطخةقرفلكىلعتبثأدقكارأ:لئاقلاقنإف
نالوقلانوكينأركتتامف«لطابلاتفلاخنيحقحىلعكنأكلذبتللدتساو

ًاطخلاو«بيرقاذهوبيصماذهو«روذعماذهوروجأماذهف«اعيمجنيفئاس

.كلذمهعسوو«اهمولعرثكأيفةمألاهذهنعنالومحمباوصلاو
هركذيذلايغبلاوهو«رذعلاعطقو«نيدتلاعقيملام«كلذركتنانسل:انلق

.عامجالاويأرلاوااعفأريغبنارقلاةمداصمولجوزعهللا

عيمجف:املوأةنكمأ‹ةنكمأهلوةمألاهذهغئاسيأرلاداہتجانأملعاو



سہ۹

لجوزعسهلاباتكنمدهعمشسيلام«دابعلاىلعلزتتيتلالزاوتل
لكلاو.بيصموءىطخمنيبدابتجالاملغوسيف«عهللالوسرةنسالو
.مهنعلومحم

اذهف‹عهللالوسرةنسونآرقلاريسفت ريسفتلايفمهبهاذميناثلا
.مدقتلاطرشلاىلعهيلإاوبهذاملكمحلغئاسلوألاك

اواطخأنإواورجؤيملاوباصأنإاف«هيفلوقلامهلهللاحابأىنعم:ثلاثلا

لوقلاک«رظنهيفمہیلعسیلمھئاراوموقعردقیلعمهمالکو«اورزويم
رمقلاوسمشلاوموجنلاوبكاوكلاوتاومسلاوةظفحلاوةلمحلاوشرعلايف
اذه.سنالاونجلاورهزلاوتابنلاو«رطملاوءامسلاك:ةيولعلاراثآلاويراردلاو
امىلعلدتستدحاونفبكيلإو«عرشلابقلعتالاميفملكتمللعقينأهلكةطيرشب

نوثالثوفينونورشعوةرشعوةينامثوةتسوةعبرأونانثا:ةظفحلايفاولاق.٠
بلعسلانإ+بدعلللوسريميورااأيف«ئام

انبر»:لئاقلاثيدحلاو.«هلردقيملامهنعنوعفدينوتسوةئامةظفحلانم
.ينغيالامترزوالورجأالهذهف.«هيفًاكرابمًابيطًاريثكادمحدمحلاكل

مداوةبعكضرألكيفنأو‹نيقلحلاوليهسوءارهزلايفاولاقكلذكو
.رومعملاتيبلاكاتيبءامسلكيفنأو«نيضرأعبسىلإ

نيملسملاقارفأبرذتعيمهضعبف«ةمألاهذهقارفأيفمهفالتخاكلذكو

.نيكرشلملاو

.ايفجوجأموجوجأيباودتعاىتح«كلذكةمألايفمهفالتخاكو

رشحملايفادغدوعيامو«ىنفياموقلخانمىقبياميفمهفالتخاكلذكو

.دوعيالامونيفلكملانم

ةعدبلاوكالماباهيلعمتيضقدقعدمحأةمأهذه:لئاقلاقنإف
.مكبهذملهأالخام«رانلالوخدبمهيلع‹لالضلاو

يتمأقرتفتس»:لوقينيحهلوقبنحناليعهللالوسرهاضقامنإ:انلق
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يعديمهلكوةيجانةدحاوالخامرانلاىلإنهلكةقرفنيعبسوثالثىلع

.«ةدحاولاكلت

امواهلئاوأعابتابتبيصأدقدعدمحأةمأهذه:لئاقلاقنإف
ىلعمكلئاوأنأمتيضقملو؟هلئاوأعابتاببيصأنمماضيأمتنُأمكلعلمكيردي

؟ريغلئاواکنيموصعمريغمكلئاوأو«ىدرلاىلعكريغلئاوأو.ىدا
مهعبتنملوادييقتمهانعبتاومهانبساحوانلئاوأانعبتاانإ:قيفوتلاهللابوالق
وهوميوقلاناهربلاومقتسملاساطسقلابنزولاىلعانلئاوأتلوعف«اديلقت
يعهللالوسردعبةقرفقرتفتمهنأكلذو«نيملسللايأروةنسلاوباتكلا
انيلإرمألاىبتناىتحاهلضفأيفانلئوأناكالإ

ركبيأىلعاوعمجأفكفءهللالوسدعباوفلتخانيملسملانأ:كلذلوأو
تناكوراصنالاونيرجاهملاعمانكو«ةعيشلاتفلاخفهنعهللايضر قيدصلا

ركبيأبزحيفهنعهللايضر باطخلانبرمعو«ممجرلاناطيشلابزحعم

لاوراصنألاونيرجاهملاويعهللالوسردعبنيذلابزحيفانفقوفقيدصلا
‹هعهللالوسرباحصأهيلعفلتخافنيمامإلادعبناثعيلومثامهدعبىروشلا

هللادبعوتباثنبديزنمناكامالإ«راصتنألاوهلالهيلعنيرجاهملالجف

ةملسمنبدمحموصاقويبأنيدعسورمعنبهللادبعنوفقوتملاومالسنبا
هلعجاهنعهللايضررساينبراَمعمامالاو‹هلالهيلعراصنالاونيرجاهملايقابو

لإهنوعديوةنجلاىلإمهوعديرامعلومحلام»:لاقةنتفللةمالعيعهللالوسر

.قبتسيملكانهءرلابيصأامهم.«ينيعويفنأنيبامةدلجراعامنإ«رال
.«ةيغابلاةعفلاكلتقتامنإ»رامعلهلوقو

.(دبعمانبايدهبورامعيدهبمكيلع»:مالسلاهيلعهلوقو

جرخف«مهعمانكويلعىلعراصنألاونورجاهملاوىروشلالهأقبطأم
عمهللادمحبانلصحف«ةبئاتلانينمملامأةشئاعوةقفصلااثكنفلاةحللطهنو

نيرجاهملانممهعمسيلو‹ماشلابصاعلانبورمعوةيواعمفلاخمث.روهمجلا
.راصنألاونيرجاهملاعمورامعويلععمانلصحفروكذمالوروهقمراصنألاو
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بوصواميضاررفكيتلاةموكحلابيضروهيبقعىلععجرايلعنأمث

نبرامعودوعسمنباورذاباهيلعانقرافيذلالوألالصألاىلعانكو

هلتقترامع»:لاقنيحةنتفللاملعةعهللالوسرهلعجيذلارساي
يدهبمكيلع»:لاقنيحو‹فالتخالادنعىدحلاىلعهتيئأف«ةيغابلاةعفلا

هنوعديوةنجلاىلإمهوعديرامعلومحام»:لاقو«دبعمانبايدېہبورامع

.امهبزحيفهللادمحبانعقوف.«رانلالإ

.محلنيعتمعنالوىلوأنحف‹قحلاىلععيمجلاناكنإف

.لالضىلعيعدمحمةمأعمتجتالذإ‹انملسلطابىلعاوناكنإو

لوسرامهتنؤۇمانافكدقيردقلهوجوةمألاهذهدوب۳
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ةيرعشألاىلعدرلا
هناحبسيرابلاتافصفمہبهذمبهذنمو

مهضعبلىرجامتركذكنأكديأوكقفوو«كدشرأوهللاكزعأيخأايملعا

هناحبسيرابلاتافصتافصلارمأونارقلاقلخيفةيرعشألانمبدألالهأضعبعم

لتخملابلالوغشمانأوكباتكينفداصوكلذحرشينلاستتبتكو«ىنسحلاهئامسأو

‹ناوألااذهىلإباوجلاريخأتبجوأيذلاببسلاوهو«لايعلاضربلاحلا

تاذيفحدقللضرعتلا:امهدحأنيرمأبرطخملئاسملاهذهيفمالكلااميسال

«ةعفادةيرورضةجاحامريغنمىنسحلاهئامسأوايلعلاهتافصوهناحبسيرابلا

قطنتفيكف«هتقيقحىلعماهوألاعقتنأهناحبسهللالالجهنكرذعتيذإ

صنينلهئاسأبهركذنمهيفانوامالول«قيفتوىعستوقلطتفةنسلأل
نممهراطخأةلقىلعسانلاحمستسيدقو‹اهيلعصنيتلاهتافصبواهيلع
ةهفاشمءافكألاوةداسلاوءاربكلاوءابآلاركذديدنلاوماوعلاوديبعلاوءانبألا

ناکاذإيالومايديبعلانمو«هابأناكاذإيتبأاي:ةيانكنكل«مهئامسأب

هلئمکسیلنبفيکف«يديسايةماعلانمو«يخأايوفكلانمو«هالوم

‹هركذبنسلألاحوبتنأ«ءيشهببشينأنعلجوريصبلاعيمسلاوهوءيش
نمحرايهللااي:لاخبلقولاحناسلبلوقتوقطنتفهركشلضرعتتوأ
.مركلاينغلامحرلافوؤرلاالولةيانكالهمساباذكه.محراي

يفرثؤتالذإ«ىولبلابقلعتياميفىودجلاةليلقلئاسملاهذهنأ:يلاثلا

يفلجوزعهللاركذلصحيدقو«تامرحلاكرتيفعفنتالوتادابعلا

.(٢طعجارم)ةينورابلاطيفزرابريغناونعلااذه(١)
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دنعنسلألاسرغتو«تارطخلالقأبهناحبسيرابلارظنعقوميهيتلابولقلا
اذهنمقدشتلاوقميفتلانودتوربجلاوتوكلملاىلعفرشأنمدنعهركذ
عراشوينعيالاميفضئاخهيفضئاخلاامنأكفءررضلامظعلارطخلاهجولا

ينافلاقليفعورشلانمديالولاوسلانمىنفعتملاذإو«ينغيالاميف
.لاعتملاريبكلامظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالولوقأ

-:نطاومةرشعيفمهعمانفلتخادقةيرعشألانأملعا

رئاسوةدارإلاوةردقلاوملعلابفصويهناحبسيرابلاانلقانأ:
اندنعملعلاف.تافصبتسيلويناعماہنإ:اولاقف.ابفصوييتلاتافصلا

تسيلىنعممهدنعيهوةفصاندنعةردقلاو‹ةفصالىنعممهدنعوةفص

.يناعمامنكلوتافصبتسيلتافصلارئاسوةدارالاكلذكو«ةفصب

.فصولايه0ةفصلاف

‹ىلاعتهللرايغأاهنأاهوركذيتلايناعملاهذهىلعاوقلطأمه:يناثلاو

.نيبلااهنيباوبجوأف

كانهسيل:لوقننحنو.ةميدقيهوهللاريغيئاعماهوتبثأمهنأ:ثلاثلاو
.هللاعممدق٠هللاريغینعم

‹الاعناكملعلابف:اهبافوصومهللاناكيناعملاهذهىضتقمبنأ:عبارلاو

دارأو«ةردقبردقو‹ملعبملعو«اديرمناكةدارالابو«ارداقناكةردقلابو
.مدقبمدقو‹ةايحبيبحو«ةدارإب

يرابلاتاذتاذلابةمئاقناعمابهوفصويتلايناعملاهذهنأ:سماخلاو
.هناحبس

ةسلجلاوبنجلاونينيعلاوسأرلاونيديلاوهجولابهوفصومهنأ:سداسلاو
بوكروبجحلاقرخوليملاوءاوتسألاومدقلاوقاسلاوةضبقلاونيمباو
رونالارونلاهنأورمقالارامحلا

ىلعنوقلطيامنإوةيديرتاموأةيرعشأوأةيوشح:ةنسلاقرفنيبنوزيميالةبراغملاانبحاصأحالطصايف(١)
همحرفلولانملصحاماذهوةيداقتعالامحلاوقأيفطلخلاعقولالإوزييمتانمدبالو«ةيرعشألكلا

.(٢طعجارم)كلذلهبنتيلفىلاعتهللا
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.هبلزيملوهتاذبمئاقوهواهبهوفصويتلايناعملانممالكلانأ:عباسلاو

اهبهوفصويتلايناعملانممالكلايفنيجردنملايهنلاورمألانأ:نماثلاو

.كلذنعهللاىلاعتو«كلذكلزيملوهتاذبنامئاقو

فصوييتلايناعملانمهللانمةلزنلابتكلارئاسونارقلانأ:مساتلاو

.هناحبسكلذبلزيملهتاذيفاهب

اهنكلو‹هتافصماعنالاونملاولضفلاوناسحالاولدعلانأ:رشاعلاو

.ةثدحمهلاعفأ

لصف
نيرظانتلانيبالصوامإلئاسملاهذهيدينيبنوكتتامدقمنمدبالو

.نيفلتخلانيبالصفوالدعو

ريغةغلبهسفندرفيملهناحبسيرابلانأىلعقافتالاعقينأ:اهدحأ
.اننيباهانلمعتسايتلاانتغل

هليحيىنعموأ«عرشلاهبنذأيملامهناحبسيرابلاىلعقلطيالأ:يناثلاو
وهوِءيشهلثئمکسيللجوزعهللاناىلعمهونحنانقافتال‹لمعلا

عفقيو«نيقيرفلانيبرواحتلاورظانتلااهبعقييتلاناسللاةاعارم:ثلاثلاو

:ىرخأةثالثةثالثلاعمو.نيفلتخلانيبنايبلااهب

امسروأادحلصحيف«نارظانتملاهدارأيذلاىنعملاحضتينأ:اهدحأ

‹انايبتوةقيقححيحصلاناهربلاىلإاهنمقحلالوقدنتسينأ:يناثلا
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.ايوغلوأايعرشوأايلقعوأايرورضاملعلصحيف

اذإراصتنالاو«رهباذإهلناعذالاو«رهظاذإقحلابرارقالا:ثلاثلاو

.رضحنمعيمجنمرفك

لصف

هئامسأوهتافصوهناحبسيرابلايفاهبهاذمتنبةيرعشألانأملعا

‹راذتعالاىلعراثعلادعبتلوعو«لكشلملاىلإحضاولانمبورحلاىلعهقلخن
اذهبىضرينلفءاينغأهنعمهوءالبللاوضرعتو؟راصتنالادعبهبمهل

.«هنمرذتعياموكايِإ>:لوالالاقدقو‹لهاجىلعىفخينلولقاع
نمقلخلاهبشهنعانيفنو«هناحبسيرابلاهيزنتىلعمهونحنانقفتادقو
.هلكيرشالةينادخولابانررقأو‹هوجولالك

©مهتغلمهيلعاورّيغو«مهناسلبرعلاىلعاودسفأنأهيفاوطلغاملوأف
ةمسلاونزولايهةنزلاودعولايهةدعلاوفصولايهةفصلانإ:اولاقو
ةفصلااوبجوأو.امهنيبناسللالهأقرفدقو.ظعولايهةظعلاومسولايه

.اطاثمأيف«دعاوللدعولاودوعومللةدعلاو‹«فصاوللفصولاوفوصوملل
‹ةقيقحالازاجم:محلانلق.كلذاوزاجأدقةاحنلانإ:اولاقناباورذتعاو
.قئاقحلايفنحنانإو

.مهريغرضيملومهعفنيملارمأنوتأيمهنأمهنمبجعلاو
ةفصةظعلاو«دعاولالعفدعولاو«ةدوعوملاةيطعلايهةدعلاكلذكو

لعافلامساولاوهجولايفرثأةمسلاو«ظعاولالعفظعولاو«ظوعوللا

.هلعفمسولاو

لاوحألاو«اهرسأبناولألاوضايبلاوداوسلاهنعاوفنمهنأ:(ةيناثلا)
ىضرلاوةدارإلاوةردقلاوملعلاوةايحلاوءايحلاو«ةيملعلاعئانصلاو«اهعيمجب
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نماوبرهف‹تافصبتسيلناعماهنكل‹«تافصنوكتنأاهلاثمأوطخسلاو
يفيناعمهللاولعجنأيفمهتجاحامف«دودرملالكشملاىلإدوهعملاحضاولا

تبثانملوقيف‹ةيهولالايهاهعومجمبعبسلاتافصلالعجنملوق
داسفوةغللاداسفنيباوعمج«ةيهولألايهاهتبثأوةعبسلايناعملاايفبكروتاذلا
هذهنإ:اولاقو‹هناحبسيرابلاةينادحومهيلعمهوتينأاوفاخوةيهولآلا

.نيبلااهنيبرايغأولجوزعهللرايغأيناعملا

؟لزتملرایغأنوکتنأزوجتلهو:محلانلق
.اوكبتراف.ةميدقاهنإ:اولاق

ةكرشلاوددعلانمةيريغللدبالف‹يدقمدقلاف«هللاناحبساي:مهلانلقو

اولعجدقومنعينغيامو‹اوعكعكتشحافلاموقىلإاورظناملف‹نيابتلاو
اولصحف‹لبسلامهبوانبتقرفتف«نيبمروفكلناسنالانإ‹اءزجهدابعنمهل

راقتفااورهظأنأاذهءارونم«ةدحولايفانلصحو«ةينادحولادعبةرثكلايف

.ةدارإلاوةردقلاوملعلانماهوركذيتلايناعملاهذهىلإهناحبسيرابلا

نكيملهتردقالولو«الاعنكيملهملعالولو‹ملعملغلاب:اولاقو

هللاىلاعتيناعملاهذهىلإهراقتفااورهظأو.اديرمنكيملهتدرإالولو«ارداق

.ريغلاىلإةجاتحماهولعجوهتاذنعاهوبلسو

ةردقلاوةايحلابالوةدارالابالوةردقلابفصويالملعلاىلإاورظنالو

:اولاقو.تاذلاىلإاوعجرواوعكعكت«ةدارالاوملعلابفصوتالكلذك

هذدبالو«ةدارالاوملعلاوةردقلاوةايحلانمةروكذملايناعملانمادبال

اوهاضف.هلالاوهاهعومجو«اهعومجمبيناعملاهذهاهبموقتتاذنميناعملا

ىلويملالهألوقوهو‹نوكفُويىنأهللامهلتاق«لبقنماورفكنيذلالوق

باحصأةثالثثلاثباحصأىلإمث«ةيودثلاىلإمهوزواجوةروصلاو

.(۲طعجارم)هانتبثأامباوصلالعلو(ةيوقتلا)ةينورابلاطيلتناك(١)
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ةرارحلانمتاسقطسالاباحصأعبرألاعئابطلاباحصأىلإلب«ملاقألا
باحصأىلإلبَسألاباولاقنيذلاةيمرخلاىلإلب«ةسوبيلاوةبوطرلاوةدوربلاو
اوغلبيملو‹نيمشتلاوعيبستلاىلإمهوزواجف٠«سيدستلالهألماكلاددعلا
نوبرهيمهنإةراشالانمالوأانلقامىلعهيبنتاذهو«رشعىنثالاالإعيستتلا
نيضعهولعجينابىنغأمهبروةعفادةرورضامريغنمءلكشملاىلإ
.نارقلايفنيكرشملاك

نيأهناحبسيرابلاعمةميدقاهوبجوأيتلايناعملاهذهنعمهانلأسانإمن

؟يه
ةّلاحهنأ:ضأرعألايفنيقحلالوقملوقباوهاضف.تاذلابةمئاق:اولاقف
.دسجلاي

مسجلابةمئاقضارعألااولعجولف.تاذلابةمئاقيناعملانإ:مهاولاقو

دوجوملاىنعملاف«اودازامهناحبسيرابلاتاذيفةّلاحاهوركذيتلايناعملاو
مهسفنأىلعاوسبلو«احاربهناحبسيرابلاتاذهولحناحارصماسجألايف
نوريالَوَأ«ءيشالنمهبنوتأيامنوشاحتيامفظافلألانيباوفلاخنيح
.يحهناحبسيرابلاويحانميحلانأ

.ةمئاقةلاحلاوةّلاحةمئاقلاو«ةدحاوةغللانأانمدقدقو

بطاختنيتلاانتغلريغةغلبهسفندرفيملهناحبسيرابلانأانمدقدقو

.اہب

هلو«ةدارإانلوةدارإهلو‹ةردقانلوةردقهلو‹ملعانلوملعيرابللو

.ادعامفاوسكعولو.هللاناحبساي.ضارعألالولحانلويناعملامايق
.اثيدحنوهقفينوداكيالموقلاءالامف

بهذمهببهذنمامأ:نيهجوللعفحراوجلاوهيبشتلايفمهبهذمامأو
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هلالاوحنهرصببًارأرتدقمهذفنأناف‹بتاعيالوبطاخيالفحراوجلا

ملسوىلصومظعوربكف‹هحلإهلاخف‹هحملفهدسجىلإهرصبسكعناف

ديلاو‹مدقلاوهجولاو‹معنلاوءالآلايذ‹مركألاهللدمحلا:لاقو
كارداامو‹ملقلاونونلاو«مجلااهلكحراوجلاو‹مفلاونيعلاو٠مظعلاو

اوقدصونادلبلاعيمجنمنايمعلاهلباجتساف.نورطسياموملقلاونونام

(رعش).هتوعداوباجأوهتلوق

بيرالومارحلاتيبلاةبعكلاىلإبرلاانألوقينأالإقييملف
برلاانفاونمؤتلمتنانإفمكبرلاوبيجتسافلوسر

امعهللاىلاعت«اميمذالواحيبقالو‹اليلجاليمجاميسونوكينأطرشب

مهبقاحو«ملعلانممهدنعاباوحرفموقءالّوهو«ًاريبكولعنولوقي
.نوئزېتسيهباوناکام

£هاجلاهنأهجولانم:فرعتيتلايناعملاىلعاهئارجإنممهنمعنتمانمامأو
اممصعملاننمو«ةوقلاوةمعنلاهنأديلانمو«ةوقشلانمامدقامبمدقلانمو
‹لاثمأيف«مالكلامفلانمو«اننيعأبيرجتملعلانيعلانمو«هبنومصتعي

اوبحلفبرعلااهلقعياكةحراجلاةرمثوةحراجلااهنأبرعلادنعةفورعمهذه

.ةغللانماوعنتماو«حراوجلانماوعنتماف«لابولاولايخلانيباطسواقيرط

؟اهنوفرعتأ:محلانلق

دلاةفصاهنأالإال:اولاق

ءالؤهف.لقاعلاهنعزجعيابنونجلاملكتيدق:لئاقلاقدصدقو
هوأروانیدلهجلااوعرش«ءالؤهىلإالوءالؤهىلإالكلذنيبنوبذبذم
.انيموانیحاوباصاو‹«انوبقحلانعاولامو«انید

مهيلعرجيذلاوهف«نارقلاويبلاورمألايفمالكلايفمهبهذمامأو
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.مهنيبىراصتلالثماوحبصأف«مهنيشبرلارهظأف«مهنبح

اهلجأنممهبتطاحأيتلامهتائيسوكلاهماعيمجمهدروأيذلامهبنذامأو

فصويهللاريغىنعمهوتبثأوقلخلاهنعاوفنف«نارقلايفاوطلغنيحمهتائيطخ
.روثعلادعبمةلاقإالةرثعاورٹعفهناحبسيرابلاهب

.اہنممرابجناالةعقواوعقوف.هتاذبنيمئاق‹امهبلزيملوهناحبسيرابلا

يرابلاهبفصويىنعممالكلارئاسنإ:مشوقيفاوطغلعوقولادعبنممث

.مفلاونيديلاايفاوسعتةطقساوطقسف.هتاذبئاق2هناحبس

ةردقلاوملعلانمتافصلارئاسنإ:موقيفاوقلزناطوقسلادعبنممث

اوقلزناف.نيبلااهنیبةرياغتميهوهللاريغناعميأءتافصلارئاسوةدارالاو

وسارلاونيموەجولاةهفوصومةدودحمناصبألا

ميمدهلرخآوهف.مدهجراتيفمهبراباقرشي
تطاحأوةئيسبسكنمیلبل:هلوقيفلجوزعهللاقدصدقو

‹نارقلايفمهلثماذه¶نودلاخايفمهرانلاباحصأكعلوأفهتي

.ىلعألالثملاللو

|سومكايامخلوقتدول1ليجنإلاوروتايفمهر

٠.(٢طعجارم).نطبلابيصيضرم:نبحلا()



يفدحأانيلعذخأيالنأنيملسملاىلإولجوزعهللاىلإةرذعملاو

‹مالكلانمشحفلاووجملىلإانبسنيو«مهبقيليابمهنمةقرفلكليث
لجوزعهللالاق«ةنسحةوسألجوزعهللاباتكيفانلو

ىلإ4بلكلالثمكهلثمفل:روبلادئاقوروعلامامإىروعابنبماعنبيف
.¶نورساخلامهكعلوأف:هلوق

لثمسئبارافسألمحيرامحلالثمكل:هللاةنعلمهيلعدوهيلايفلاقو
.¶نيلاظلاموقلايدميالهللاوهللاتاياباوبذكنيذلاموقلا

هلوحامتءاضأأاملفاراندقوتسايذلالثمكمهلثمل.نيقفانملايفو

هللانإ>:هلوقلإ4نورصييالتاملظيفمهكرتومهرونبهللابهذ
:هلوقىلإ4هللانودنماوذختانيذلالثمل:لاقو ريدقءيشلكىلع

بارسكمهبرباورفكنيذلالثم$:لاقو¢نوملعياوناكول
.نيلاعلابرهللدمحلاو.روننمهلامفل:هلوقىلإ¶ةعيقب

0([«اندقتعمنايب:باب+]

نمهبقلعتيامو«هناحبسيرابلايفاندقتعمحاضيإيفءىدتبننحناهو
.هللاءاشنإهتاذوهئامسأوهتافص

؟هناحبسيرابلادوجوتابثإىلعليلدلاام:لئاقلاقنإكلذلوأف

.ثدحلاهناحبسيرابلادوجوتابثإىلعليلدلا:قيفوتلاهللابو:انلق
؟همدقىلعليلدلاام:لاقنإف

.ثدحلاهقبس٠انلق

؟هتايحىلعليلدلاام:لاقنإف
.ثدحلايفهفرصت٠انلق

؟هملعىلعليلدلاام:لاقنإف

.(٢طعجارم)نمناونعلا(١)

 



اج

.ثدحللاهناقتإ:انلق

؟هتردقىلعليلدلاام:لاقناف

.ثدحلارودص:انلق

؟هتدارإىلعليلدلاام:لاقنإ

.ثدحلاهزييمت:انلق

؟هطخسوهاضرىلعليلدلاام:لاقنإف

.ثدحلافالتخا:انلق

؟ثدحلاىلعليلدلاام:لاقنإف

.باوصللقفوملاهللاو.ثودحلا:انلق

.ةيرهدلانيبومهيبةيهولألاتابثإيفةدحوملاتلوعلوصألاهذهىلعو

.عورفلاضعييفذشنمالإكلذىلعةدحوملاقبطأف
.قيفوتلاهللابو:حرشلا

؟هناحبسيرابلادوجوىلعلديامثدحلايفامو:لئاقلاقنف

ءنابىلعلادءانبلانأىلعةيلقعلاةرطفلاقابطنا:قيفوتلاهللابوانلق
ىلعةلاداهلكتاعانصلاو«رثوملاىلعلادرثألاو«بتاكىلعةلادةباتكلاو

.اعبطوةغلو‹اعرشوالقع‹اهعانص

هيفةشوقنموهتلبجيفةزورغمةثالثلقعلامولعنإاف:لقعلاةهجنمامأ

٠تاليحتسلملاةلاحتساو‹تارئاجلازاوجو«تابجاولابوجو:يهوةلمجم

٤بتاكالوةباتكو«رثؤمالورثألاروهظلاحمو‹تابجاولاىدحإهذهف

.ثدحمالوثدحو«عناصالوةعانصو«يابالوءانبو

ضرألاوتاومسلاقلخيفنإل:لجوزعهللالوقف:عرشلاامأو

زعهللالعجف.¢نولقعيموقل»:هلوقىلإ راهنلاوليللافالتخاو
«هدوجونعالضف«لاقاميفهقدصىلعةلالدبابسألاهذهثودح-لجو



س۲٦

يهوماظعلايبحينملقل:هلوقولصألالابامفعرفلادوجوتبثدقو
.ېملعقلخلكبوهوةرملوأاهاشنأيذلااهيييلقممر

ةهجنمف:ةغللاامأو يقليجىلعظافلألاهذهبرعلاتمسقظفللاةهج
جرغخايضتقيجورخاو٠ثذدحلاوثدحملاوثادحالايضتقيثدحلانُ

نملعفللدبأالو.برعلاةغلرئاسيفهذهو«جورخلاوجارخالاوجرخلاو
لوعفملاولعافلاف.لعفلاولعفلاولوعفملاولعافلا:ناعمةعبرألاهذه

تلعفول:لجوزعهللالاق.مسالالعففلاو.ردصملالعفلاونافورعم

.€نيرفاكلانمتنأوتلعفيتلاكتلعف

هنمترفنالقعدحأهلعفيالوثدحلادوجولاحمف:عبطلاامأو
.عانتمالاغاسو«عدتبمعرتخمنمالإعارتخالالاحتساوعابطلا

اودهشولو«اولاحألهلعافريغالعفاولحنينأقئالخلاوقلخلاقبطأولف

.مهبفختساومهبذكللقعىندأهلنمدنعاذهب

‹اثدحمهلنأثدحلاثودحتوبثدعبنانئافلتخيمهنأملعاو

ةدحوملانيبطباختلاوطباشتلاعقوامنإوءانمدقايرورضاذهملعف
.اذهنمءيشيفنيفلتخمةيرعشالاوانسلو٠«ثدحلاثودحيفةيرهدلاو

؟همدقىلعليلدلاام.لئاقلاقنإف

.ثدحلالبقهنوك:انلق

مثنکیملنملكف«ثدحلادوجوهدوجوقبسنمميدقلانأملعاو
.مدقلاوهفنيوکتالوناکنملکو٤«ثّڌدحلاوهفناک

؟هتايحىلعليلدلاام:لئاقلاقنإف

صقنلاوةداعإلاوةدابإلاوءانفالاوءاشنإلابءايشألايفهفرصت٠انلق



۳

.بهذأهيلإو‹برقأتايرورضلاملعىلإاذهو«ةدايزلاو

؟هملعىلعليلدلاام:لئاقلاقناف

راصو‹ثدحملادارمىلعيتاتدقثّدحلاانيأرالو«ثدحلاهناقتإ:انلق

تاومسلاوضرألانم«هلصأىلإعرفلكعجرو«هلكشىلإلكشلك

تاومسعبسقلخو‹نهلثمضرالانموتاومسعبسقلخيذلاوهو
فيطللاوهوقلخنمملعيالأ«توافتنمنمحرلاقلخيفىرتاماقابط
.برقأةيرورضلاهذهوريبخللا

.ةايحلاعباوتنمطخسلاویضرلاوةدارالاوةردقلاوملعلاو

.ةراشالانمدبالو‹ةايحلاتمرغناةفصاهنمتمرخناامهميحلاتافصو

؟ةردقلاىلعليلدلاام:لئاقلاقنإف

دحاونمزلاويوقلافالإوةوقنعالإردصيالو.ثدحللارودص:انلق

؟ةدارالاىلعليلدلاام:لئاقلاقنإف

اشيملاذهو«دجوفهدوجوءاشدقاذه‹تارودقملانيبهزييمت:انلق

‹اهفالخىلعهريغوءامةفصىلعدوجوملادجووءدجويملفهدوجو
.امهنيبةئيشملاوةدارأإلاتقرفو‹امهتلمشدقامهيلعةيراجةردقلاو

‹ليمجنسحاذهف‹تاثدحملابفالتخاامهليلدطخسلاوىضرلاكلذكو

‹رشلاوريخلانيبةقرفتلاتعقوالطخسلاوىضرلاالولو‹ليذرحيبقاذهو

ىلإوهف‹طخسلاوىضرلابفصويالنمينعي‹ةفصلاهذهبناكنمف
.برقأدامجلاوتاوملا



س۲٦

يهوماظعلايبحينملق»:هلوقولصألالابامفعرفلادوجوتبثدقو
. ملعقلخلكبوهوةرملوأاهاشنأيذلااميييلقممر

اهتغلعيمجىلعظافلألاهذهبرعلاتمسقظفللاةهجنمف:ةغللاامأو

جرغلايضتقيجورخلاو‹ثدحلاوثدحملاوثادحإلايضتقيثدحلانأ

نملعفللدبألو.برعلاةغلرئاسيفهذهو‹جورخلاوجارخألاوجرخلاو
لوعفملاولعافلاف.لعفلاولعفلاولوعفملاولعافلا:ناعمةعبرألاهذه

تلعفول:لجوزعهللالاق.مسالالعفلاو.ردصملالعفلاونافورعم

.¶نيرفاكلانمتنأوتلعفيتلاكتلعف

هنمترفنالقع«دحأهلعفيالوثدحلادوجولاحمف:عبطلاامأو

.عانتمالاغاسو«عدتبمعرتخمنمالإ«عارتخالالاحتساوعابطلا

اودهشولو«اولاحألهلعافريغالعفاولحنينأقئالخلاوقلخلاقبطأولف

.مهبفختساومهبذكللقعىندأهلنمدنعاذهب

‹اثدجمهلنأثدحلاثودحتوبثدعب«نانثافلتخيملهنأملعاو

ةدحوملانيبطباختلاوطباشتلاعقوامنإوءانمدقكيرورضاذهملعف

.اذهنمءيشيفنيفلتم.ةيرعشالاوانسلو٠ثدحلاثودحيفةيرهدلاو

؟همدقىلعليلدلاام.لئاقلاقناف

.ثدحلالبقهنوك:انلق

مثنکیملنملكف«ثدحلادوجوهدوجوقبسنمميدقلانأملعاو

مدقلاوهفنيوکتالوناکنملکو٠ثڌدحلاوهفناک

؟هتايحىلعليلدلاام:لئاقلاقناف
صقنلاوةداعإلاوةدابألاوءانفالاوءاشنالابءايشألايفهفرصت٠انلق



س۱۳

.بهذأهيلإو6برقأتايرورضلاملعلإاذهو6ةدايزلاو

؟هملعىلعليلدلاام:لئاقلاقنف

راصوثدحملادارمىلعيتأتدقثّدحلاانيأرالو‹ثدحلاهناقتإ:انلق

تاومسلاوضرألانم«هلصأىلإعرفلكعجرو«هلكشىلإلكشلك
.دحاوبيترتو‹دحاوماظنىلع‹تاناويحلاودامجلاوتابنلاوراجشالاو

تاومسعبسقلخو‹نهلثمضرالانموتاومسعبسقلخيذلاوهو
فيطللاوهوقلخنمملعيالأ«توافتنمنمحرلاقلخيفىرتاماقابط
.برقأةيرورضلاهذهو‹ريبخللا

.ةايحلاعباوتنمطخسلاویضرلاوةدارالاوةردقلاوملعلاو

.ةراشالانمدبالو«ةايحلاتمرغناةفصاهنمتمرغخناامهميحلاتافصو

؟ةردقلاىلعليلدلاام:لئاقلاقناف

دحاونمزلاويوقلافالإوةوقنعالإردصيالو۰ثدحللارودص:انلق

؟ةدارالاىلعليلدلاام:لئاقلاقنإف

اشيماذهودجوفهدوجوءاشدقاذه‹تارودقملانيبهزييمت:انلق

اهفالخىلعهريغوءامةفصىلعدوجوملادجوو«دجويملفهدوجو
.امهنيبةئيشملاوةدارألاتقرفوءامهتلمشدقامهيلعةيراجةردقلاو

‹ليمجنسحاذهف‹تائدحملافالتخاامهليلدطخسلاوىضرلاكلذكو

‹رشلاوريخلانيبةقرفتلاتعقوالطخسلاوىضرلاالولو«ليذرحيبقاذهو

ىلإوهف٠«طخسلاوىضرلابفصويالنمينعي‹ةفصلاهذبناكنمف

.برقأدامجلاوتاولملا



س٤1

؟ثدحلاىلعليلدلاام:لئاقلاقنإف

.ٹثودحلا:انلق

يفضارعألاثودحاهنمانبسحفةيرهدلانيبواننيبةلأسملاهذهف
‹هنمكفنيالو‹ثداحنممسجلاولخيال‹ةئدحمضارعألاو‹ماسجألا

.هلئمٹثدحفثدحلاقبسيملامف

يفو«ةيناغلارفنلايفنيدحوملاةلدأيفاهبلطيلف«هذهةقيقحدارأنمف

.یصقتسمطایخلانباباتك

امف‹لیلدلابهناحبسيرابلاتاذدوجوررقتوتبثاذإ:لئاقلاقنإف
:هجوأةثالثدحأنممكلوقولخينلو‹متيعدايتلاتافصلايفمكبهذم

اونوكتف«رخأالإهللاعماولعجتالعل‹ةتبلاتافصلادوجواولطبتنأامإ
.نيلطعملانيلطبملانم

هناحبسيرابلانوكيف«نكتملذإدعبةنئاكهثدحماهوتبثتنأامإو

لبقزجعلابو‹ملعلالبقلهجلابوةايحلالبقتوملابفصتيف«اهسكعب
.هناحبس‹طخسلاوىضرلالبقةدامجلابو‹ةدارالالبقهركلابو‹ةردقلا

.انمدقك.ةثدحمريغةميدقوهللاريغىناعماهوتبثتوأ

.الف‹ليبسلاحالوليلدلاررقتامدعباهاطبإامإ:قيفوتلاهللابوانلق

‹اهسكعبهناحبسيرابلافصتيونكتملذإدعبةنئاكةثدحماهتابثإامأو
.هيلإليبسالف

.هيلإليبسالف«هعمةميدقهللرايغأاهنأاهتابثإامأو
ملوَصخنيحمكحتفمُكُحهنأكلذو«ةليحتسمةثالثلاهجوألاهذهو

.عبارلاهجولالفغأو«معي

يتأيسو«ميلاوفاكلايفاميسالو(راعوبيع)صوتمسقتلايفو

(¥طعجارم)ةينورابلاةعبطللرشانلاوأخاسنلانمحرشوهامنإوفلولادنعنمسيلنيسوقلانيباملعل(١)
 



س٥1٦

قحلايفهللاةداعكلذوءىلاعتهللانذإبملشنتفملظلانداندىلعلصفلا

.اقوهزناكلطابلانإلطابلاقهزقحلاءاجاذإ«لطابلاو

؟عبارلاهجولاامف:لئاقلاقناف

‹هريغىنعمكانهسيلهناحبسيرابلاتافصنإ:قيفوتلاهللابو انلق
.هقرافيوُهمزاليءيُشو

.هقفاويوأهفلاخيهريغدوجوكانهسيل«هتابثإدوجومىاعتهللا:انلوقف

يففرصتلاهلو«ةتيبتسيلاهنأتاذلانعرابخإ«يحهللا:انلوقو

.ريغلا

.ِءيشاهزوعيالو‹ةزجاعبتسيلاهنأتاذلانعرابخإ‹رداقهللا:انلوقو

.ءيشاهقوفيالو«ةهركمريغاهنُأتاذلانعرابخإ«ديرمهللا:انلوقو

يضتقيامرومألاهذهتاذلانعانيفننإيفسيلو.اهرئاسكلذكو

اءزجنوکيوهبنيعتستاهريغايشوأ«اهیهاضیفاهمواقياهريغاعيشاهعمنأ
.هناحبسيرابلاتاذيفلاحمكلذو«اهنم

.هدوجوةجاحلاوزجعلاوثدحلاقبسنم:ميدقلاف

كلذو«ةلماكلاتافصلاوةيهولألاهلتلصح«هلمدقلامسالصحنمف

لامكلابهللارئاتساوءهللاالإهلإالو«هللاالإمدقالو«يفنمهللاريغنع

عضوميفادعاقالجر:الثمكلذيفبرضنو‹ناصقنلانمريغلااربيملو

هفلخنمرخاوهيدينيبرامنيبنمءايشألاهيلعهيففلتخت«عضاوملانم

فالتخايضتقيامتاهجلاهذهفالتخايفسيلو«هتحترخاوهقوفرخاو

سارلالعجيف‹اميسقتهمسقيف‹انيلعيمعتلامهوتيايرو‹ناسنالاتاذ

.ةيحاننيبنجلاوةيحاننيلجرلاوةيحان



1

زاجدقف‹ناسنإيدينيبزاجنمنأملعاو«تاذلاانضرغنأملعاو

.تاهجلارئاسكلذكو‹هلكهيلع

ناسنألايففالتخالايضتقيامتاهجلاهذهىلإبسنلاتفلتخانإسيلو

ءارونمو«ضرغلانمءزجىلعمالكلاعقوأاذهعمرمالاسبتلإنإو
وأصقانوأاهتاذيفكلذسيلواہيفعبطنتروصلاناف«ةارملاكلذ

.انهُلإيفاندقتعماذهو‹ىلعألالثملاللو«ايفدئاز

.تافصلايفانايإمهتضراعمىلإعجرتنلو

نميفنولوقتام«يهاهتافصنأوةدحاوتاذلانأممعزاذإ:اولاقنإف

مولعبوأهملعدحاوبملعيأ«ييحمثاتيموأ«تاممثايحيرابلاهقلحخ

؟ةريثك

.ايحتيلملاواتيميحلامملعجدقف‹دحاوملعب:معلقنإف

.ةريثكءامدقمتبثأدقف«ةريثكمولعب:متلقنإو

.لاحملايفمتعقوملعالبهملع:معلقنإو

هملعمث«هتايحنيحيفانميحلاملعىلاعتهللانإ:قيفوتلاهللابو انلق

يتلاتاذلانأاكنيملعلانيبالنيتلاحلانيبتوافتلاعقوو«هتومنيحيف

‹ملعلايفيفمتلقامف«ةيحاهتملعيتلاتاذلايه«ةتيماهتملع

.ةلاسملامهيلعسكعنو

.امودعمادوجوماتيمايحهولعجينأمهمزل٤دحاوملعب:اولاقنإف

ةريثكءامدقاوتبثأدقف‹ةقيلخلاءازجأددعىلعةريثكمولعب:اولاقناو



س۷٦

محلجرخمالومليبسالو«لاحلايفاوعقو.ملعالباهملع:اولاقنف
.انكلسيذلاليبسلاالإ

طخسلاوةدارالاوةردقلانم‹تافصلاراسفلوقلاكلذكو

.ىضرلاو

نماهيلإةبسنلاعقتو«ناكملاونامزألاونايعألابفلتختءايشألانأملعاو
اهتاهجنمو«ةدحاوةبسناهريغوةردقلاةهجنمو‹ةدحاوةبسنملعلاةهج

.ايشتاذلارئاضبكلذسيلو«‹ةفلتخم

عقيامريغاملعهناحبسيرابلاعمتبثنالانُأىلع«نيئيشلجرملعوأ
.هيلعبطاختلاوبلاطتلا

هللانودةحلااكفئألظ:انلقهللاريغةميدقيناعماوتبثينأالإاوبأنإف
.هکنيلاعلابربمكتظامف«نوديرت

اوفصواذِإ:برعلاةغليفلوقعملاىنعملامتلطبأمكنإ:اولاقناف

.هريغتافصاهوتبثألخبلابوأءاخسلابوأنبجلابوأةعاجشلاباًناسنإ

:قيفوتلاهللابومحلانلق

‹ةفصلاكلتىنعمىلإنوهجوتيممنإةفصبائيشتفصواذإبرعلانإ

كردتامو‹هربغوأوهيهاهنأ«يفيضتقياممهتافصيفسيلو

نآیلعو«ملاعلاتاوذيرظننمقيرطنمرخاهجونمكلذةفرعم
كلذكو‹مسجلاريغاهنايضتقيامكلذيفسيلو‹مسجلاةفصةيمسجلا

.وهيهو‹قلخلاةفصقلخاوضرعللةيضرعلا



1۸—

:تانهسمخبانوضراعنأملعا

هتافصنأو‹هناحبسيرابلاتاذةدحاوتاذلانأتمعزاذإاولاق:الوأ

.الاثمأيف«هللايههللاةردقو«هللاوههللاملع«وهيه

يفةردقلاوههللاو«ملعلاوههللا:اولوقفهذهمتزجأنإ:ةيناثلاو

.املاثمأ

‹اهريغوأ‹ملعلايهةردقلاو‹ةردقلاوهملعلانإ:اولوقو:ةثلاثلاو

.الاثمأىف

‹ملعىنعموهةردقىنعمو«ةردقىنعموهملعىنعمنأ:ةعبارلاو

.ااثمأيف‹اهريغوأ

نأاولختال«اهبهللاعفصومثمتركذيتلاتافصلاهذهنأ:ةسماخلاو
.ینعمريغواینعمنوکت

.انلقاموهف‹ىنعمتناكناف

.ینعمریغبیلاعتهللاعفصودقف«ىنعمريغتناكنإو

1 1 0
I5 I
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قيفوتلاهللابومهيلعدرلا
انباحصأضعينإف«هريغوأهللاهنأهللاملعيف:موقامأ:ىلوألا

الهللاوههللاملع:لوقتف«وهيه:لوقتنُأهللاتافصىلعنوقلطي
.هريغالهللايههللاةردقو«هريغ

.هللاريغءيشكانهسيل:لوقننأيدنعنسحألاو

ملعا.ةردقلاوههللا:لوقتوأ«ملعلاوههللا:لوقتنأ:ةيناثلاامأو
ءاجدقو«سابهبناكالكلذالولو«كلذقالطإنمتعنمةغللانأ

هللاو‹لدعلاهللاو«برلاهللا:كلوقكءامسألاضعبيفهقالطإةغللايف
.نيبملاقحلاوههللاو«رتولا

ةهجنمعونمماذهو‹ملعلايهةردقلاوةردقلاوهملعلانأ:ةثلاثلاامأو

الاحنسحأوهو«ةغللاهوطخزواجالناسنإهقلطأولو«ةغللاوبطاختلا
.هناحبسيرابلاتاذيفًاطخأنمم

ةغللاةهجنمعونمموهءةثلاثلايفلوقلاكاهيفلوقلاف:ةعبارلاامأو

.سانلانيببطاختلاو

ال٠ياعمهناحبسيرابلاتافصلعجننأنمعنتمنانإف:ةسماخلاامأو
.ىنسحلاءامسالاوىلعلاتافصلاةغللاتقلطأدقو«ةيريغلانمانيلعمهوتي

؟اهملعيالوأهسفنملعي:اولاقنف
.اهلمعياللوقنالواهملعي:انلق

؟اهيلعردقيالوأهسفنىلعردقي:اولاقنإف

.اہيلعردقيالالوهسفنىلعردقيزوجيالانلق
؟اهدیريالوأهسفندیری:اولاقناف

.لبقيتلايفباوجلاكايفباوجلا:انلق

ةعبطلاعجارم)قلخلاهنودرصقييذلاةيحإلاتاذلابملعلانميهفاهتقيقحفرعنالرومأهذهنأيأ(١)

.(ةيناثلا



س۷۰

لصف

اورظنمهنأكلذو«ةغللاامهادحإ:ناتلصخمهببهذامنِإموقلانأملعاو

يئىنعميضتقتةظفللكف‹ةغللايففورحلاولاعفألاوءامسألامساقتلا

نامألاوماسجألالجأنمةريثكاماسقأتمسقنافاتاكرحوماسجألا

لإاورظنو«مانألاقلاخيفبهذملاكلذاوبهذف«مهنيعتلتلوحتفناكملاو

تاميسقتلاهذديالاولاقو.ملعومالعوملاعوًاملعملعيسوملعيوملعمحلوق

ولوقينأىلإةيهولللتبثلاليلدلامهرطضاو«ايحةتوافتميناعميضتقتنأ

اورظنيلوضارعألااهلويتلاماسجألابضارعألااهلحتالوازجتتاليتلا

ملو«نايعألانمائيشهبشيملونامزلاوناكملاقوفوهنمىلإةقيقحلانيعب
.هلبقناكيذلامدقلانودنايعالاىلعيرجتيتلاناكملاونامزلاماهساوعاري

نيموتحتوقوفوفلخومام:تسلاتاهجلاف:ةنكمالامهسو

.لامشو

باقولياقوماعلاورهشلاوادغوسمأومويلاونالاك:ةنمزألامهسو
قبقابقو

‹ظافلألاتفلتخانإوادحاوىضتقملانوکينأنايعالايفرهظييذلا
هنیعنعوهتيئيشعرابخالاوههناحبسيرابلاتاذنعكرابخإنوكيف

.ةيريغلاةرامكلذيفسيلف«‹ظافلألاتفلتحاناو‹هانعمو

كلذكوتاذلافالتخابجويالةنكمألافالتخاف:ناكامهسامأو

.ًازجتيالدحاولايفاميس١نامزألاق

|یفاوبھذ:ةيتاشلاةلصخلاو ىلإهروصحومهسفنأيفمهبهذممهشإيثاوبهم3
هاهوألاهيلإبهذتامفالخنأو«هلاطبإالهتابثإكلذنودقتعاومهماهوأ

WEEE Î

.,(٢طعجارم).لقاماعلايلبيلاءابفاق)9و
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لوقنعاوزجعواظفحىنعملايفاهولفغأواظفلةينادحولاباونماو‹لاطبإ

:مهاولاقو(كاردإكاردإلاكردنعزجعلا) هنعهللايضر قيدصلا

.كالهكاردألاكردنعزجعلا

نارقلاقلخمهيفنيفمهيلعدرلا

هللةفصبتسيلنارقلاوهيهنوهرمأوهللامالكنإمعلقملف:اولاقنإف

؟هتاذبمئاقوهالوهتاذيفىلاعت

:قيفوتلاهللابوانلق

هناحبسيرابلاانتبثأو«اهنعهلكفنمريغفاصوأبطبترميحلانأررقتال
هطخسوهاضروهتدارإوهتردقوهملعوهتايحوهدوجوتبثف«لاعفلايحلاهنأ

.قحاولوقباوستامدقممالکلكلو‹هلعفو

لاعفألاودوجولاو‹لاعفألااهقحاولو‹دوجولا:ةيهولألاتامدقمف
.ةفصفاممنيباموثودحلعفلاوتابثإدوجولانأل‹ةفصبتسيل

الویصرالوةدارإالوةردقالوملعالويجلانوکينألاحتساف

الوةدارإلاو«ةدارإالوطخسلاوىضرلانوكينألاحتساكطخس

.ةايحالوملعلاو٠ملعالوةردقلاو‹ةردق

ةايحلاتثدحولذإ«لزيملاطخاسايضاراديرمارداقاملاعايحانتبثأف

ةردقلاتثدحولو‹الهاجهلبقناكلملعلاثدحولو«اتيماهلبقناكل

ٹثدحولو‹اهركتسماهلبقناكلةدارالاتثدحولو‹ازجاعاهلبقناكل

‹يحلابمالكلاطبترانيأنمف«اديلبادامجامهلبقناكلطخسلاوىضرلا

.هبهلطابتراال

سرخلاو«هثودحلبقسرخأناكلمالكلاثودحةلاحتسال:اولاقنإف

.هضيقنومالكلادض
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:قيفوتلاهللابوانلق

ملكتيملنمنوكينأزوجيهنأل«مزليالمكحتلااذهومكحلااذهنإ
ملنمولهاجوهفالاعنکيملنمنأل«ملعلاكسيل«سرخأالاتكاس

.هضيقنتوكسلالبمالكلاضيقنبسرخلاسيل«ازجاعناكارداقنكي

لبقناكلقلخلاهللاثدحأولهنأل«لزيملهعمقلخلانأاضيأمهمزليو

تاذلابةمئاقلاةمدقلايناعملانمقلخلااولعجينأاضيأمهمزليو«ازجاعهثودح

.مهبهذمبهبشأوليرمعلو‹مالكلاك

نأريغ«مالكلاضيقنبسرخلاسيلف«قلخلاضيقنبزجعلانكيملنإو
قلخلاهعممقتسيالةفازجعلاكلذكو«مالكلاهعممقتسيالةنامزسرخلا

٠سرخأالواملكتمالاتكاسيحلانوكيدقو«ةردقلابهنعنايفنمامهو

ضاروأدیرموارداقريغنوکينأوملاعريغنوكينأيحلايفحصيلهو
يفكلذسيلوةايحلاتمرخناةفصاهنمتمرغناامهمكيتاهف؟طخاسوأ

.قيفوتلايلوهللاو.ةتبلامالكلا

.ةريثكةلدأمهيلعقحلالهأل«نآرقلاقلخىلعليلدلاو

اوبأنإف‹مهمهقلخىلعةلادلاةلدألابهقلخىلعمهلالدتسا:اهمظعأو

يفلجوزعهللاهفصودقو«مهقلخنممهلانيبأنارقلاقلخنم
اءورقم«ناذآلاباًعومسمالزنماًلوعحم4ايبرعانارقهلعجولههياتك

لوعممغسيلو«ملعلااوتوأنيذلابولقيفوفحاصملايفابوتكم«نسلألاب
يبنلاورمأللومالكللاوبصنمهنأكلذو‹رورغلابراذتعالاالإروثعلادعب
نمهبمهانججاحامف«نارقلانعةرابعلايهو«نارقلاريغالويخالويه
ةرابعلاىلإهجوتيكلذنأريغمتقدص:اولاقنارقلايفدوجوملاقلخلاتافص
.نارقلاسفنالنارقلانع
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.¶ايبرعانارقهانلعجانإل:لوقيىلاعتهللانإ:محلانلق

.4نوبعلي

.هنعةرابعلا:اولاق

انإل@ةكرابمةليليفهانلزنإانإل:سلجوزعهللالاق:مهلانلق

امنارقلانملزننولل نيمألاحورلاهبلزنله4ردقلاةليليفهانلزنأ
.4نينمۇمللةمحروءافشوه

.هنعةرابعلا:اولاق

.نودهشيةكئالملاوهملعبهلزنأل.لجوزع هلوقدعبمحلانلق

ةداهشمتددرنأدعب‹اذهبمكلدهشينمف.وهالهنعةرابعلا:مملق

.هتکئالمةداهشولجوزع

اوضرعولو‹ناثوألالهألثمنارقلالوزناوركنأموقنمهللاناحبسايف

ىلعليربجهبلزنيملهنأنيمألاحورلاليربجبوةيدمحمبهيفمهاملث
يذلاوهليربجلايخو«نارقلاالةرابعلابلزنامنإو«مالسلاهيلعدمحمبلق

امنإونارقلااضيأنحنانيلعلزنيملو«مالسلاامهيلعدمحملايخىلعلز
امموقلانإو4قحلاوهوكموقهببذكول:هلوقو«انلايخىلعلزن
هسفنيفنارقلاسيلف«قحلاوهوةرابعلالملايخبذكامنإونارقلاباوبذك

.ممالظوموقلالايخبذكيتلايهوقحلايههنعةرابعلاامنإوقحب

لجوزعهللابطاخينيذلاءالقعلاباوسيلف٠ةفصلاهذهبناكنمف

.ادمعتاولهابتنأالإ‹محلاثمأ
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يرابلاتافصنمناسحالاولدعلاولضفلاونملانإ:موقامأو

.هناحبس

بقاعموبيثمولعافو«لزيملقلاخىلاعتوكرابتهللانأيخأايملعا

لدعلاولضفلاوهسفننملنامهدارمناکناو‹هتافصوهؤامسآهذهو«زئاج

عيمجولعفلاوقزرلاوقلخلااهباوقحليلف‹ىلاعتهللتافصناسحإلاو

.دشرماوقيالو.تاثدحلا

قزرلاوقلخلالهو..؟لزيملاقزارواقلاخهيلعمتزجأملو:لئاقلاقنإف

؟لزالايفنادوجوم

ىضمالوينَأيالامساحلصيلعافلاوتاقوألايضتقتالءامسألانإ
اذهو«جحلابلغتشمجاحاذهو«جحيدیریجاحلجراذه«هيفتنأالو

تاولصسلجوزعسہللالیلخلعفنعرباك:قفاذهنععنتمانمف
كلتيفلخديملنمف.لقميللااموهفمالوهلع

.مالسلاو‹دعباهلخديملةيمستلا

نعنوبغريوةرثكلايفنوبغريمهنإموقلاءالّؤهنمبجعلالكبجعلاو
؟لجوزعهللاديحوتيفددعلاوةرثكلاىلإمهتجاحامف.ةدحولا

‹ءامدقهيلعلزألااوألمينأنمىلوأهودرفينابفهحدممهدارمناکناف

عمسلاو«هناحبسيرابلاتاذ:تاذلابمئاقلاةعبسلايناعلانمرصبلاو



س٥۷۵

ةيانكعمسلاو؟ناولألاكردنعةيانكرصبلاسيلوأ«ملعلااعرفرصبلاو
.ملعلاسفنامهف؟تاوصألاكردنع

موعطلابمهيلعف«هناحبسيرابلاعملزألايفيناعملاةرثكمهدارمناكنإو
.انماثهولعجوقوذلاهولحنيلف

.اعساتهولعجيومشلاهولحنيلفحئاورلابمهيلعو

قلخلااوعبتيلو.ارشاعهولعجيوسمللاهولحنيلفاهلكتاسوسحاب

هتاذبامئاقىنعملاكلذنولعجيوهبهومسيفمسامولعلانمنفلمادام

مهاياطخنمالاحلهسأةكئالملايفًاطخأنإويبارعألابهذمك«هنوفصيف
:ًارعشلاقنيح«هناحبسيرابلايف

اوداکالوضوہنلااومارامهالولوةعبسرهظىلعلومحمشرعلاوذو
ةيناغلاةلمحلاتلعجو‹الومحمهناحبسيرابلاتلعجكحيو:هلليقف

؟ةعبس

؟مهرسألىوقأاوناكمهددغنماوصقناذإاوسيلأ:يبارعألالاقف

ىلإءالؤهبهذو‹رسأللىوقأددعلاناصقننأىلإةلمحلايفبهذف
.حدملافیوقددعلاةدايزنأ

كشالو‹رهاظلاسحلاىلإاوبهذمهو«نطابلاىنعملايفنطفأيبارعألاف
‹ةلعلاوهىلاعتهللانإ:موقيفةيرهدلارحبنمالإاوفرتغاامموقلانأ
ملأ:ةدحومللاولاقمهنإف.ةلعلالولعملاقرافينلو«لولعملاوهقلخلاو

؟هقلخلبقهللانإ:اولوقت
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ةدعالوةدمالوةفاسمقلخلاهقلخوىلاعتهللادوجونيبسيلهنإ:اولاق

هکرحلايفلظلاهلآلاهبقبسييذلارادقملابالإقلخلاقلاخلاقبسيملةفاالو

نأاوردقيلمهنأريغموقلاضرغاذهف.نوكلاونوكلاوأ«نوكسلاو
سانلادنعةدوهعملاهناحبسيرابلاتافصبقلعتيامماوركذاممرثكأباوحوبي
.ةيرهدلابهذمىلإاوداحمهتأريغ

يفبابلاملحتفيذلايناصيدلاركاشيأةحئاراومشمهنأكشالو

.اهركذمدقتدقو.ابمهداكةميظعةديكمبنارقلاقلخيفن

نمانتءاجةلاسرىلعدرلاببقعنلف«ةيرعشألاىلعدرلانمانغرفاذإو
ريغنببلاغنبدمحمنبباهولادبعیمسيلجرديىلعةناغةيحان

ليعامسإبوقعييأخيشلانبيفاكلادبعرامعيبأىلإاههجو‹يراصنألا
يهوهباوجانددرف«باوجلادرينألبقهيلعهللاةمحرسىفوتف«يوانتلا

.هذه
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محرلانمرلاهللامسي

ملسوهلاودمحمانديسىلعهللاىلصو

هيقفلاىلإيراصنألاريمننببلاغنبدمحمنبباهولادبعهيقفلاةلاسر
ةر يتوانتلاليعامإنببوقعيييُأنبيفاكلادبعرامعيبألجألا
..هيلعهللا

يرابلاىلإرظنلاوديعولاودعولايف«ةينسلالئاسمضعبنعهلأسي

.نارقلاقلخوهناحبس

دعولايفنوملكتملاهيففلتخاامعلاسيدشرتسملاوس:هباتكيفلاقو

؟المألجوزعهللاىلعنابجاوامهله‹باقعلاوباوثلاوديعولاو

لضفوهامنإو«هبموزحمءازجالو«هبموتحمريغةرعاشألادنعباوثلاو

.اضيأبجيالباقعلاوهللانم

وأ٠باوثلانمهبهللادعوامو«ےہلجوزعہللانملدععقاولاف

.قدصلاهدعووقحاهلوقف:باقعلانمهبدعوت

.سهللاهمحرسيفوتیتحناعموللعبهتباجإنمرامعوبأعتتماف
نحن:اولاقفرامعيأةذمالتضعبعربتف«باهولادبعاًضيأيفوتمث

ةثالثلعقودقفيلكتلاو«ديعولاودعولالصأفيلكتلاةلأسمنأملعا

.نجلاوسنالاوةكئالملا‹قلخلانمفانصأ

`:قلخلانمفانصأةثئالثلمتحتيهو

نيبرتمالونيذغتمريغمهعئابطيفمهو«ةكئالملاةفصىلعناكنم:اهلوأ

لاوحالامهيلعفلتختال«ةوهشالبلوقعةدحاوةعيبطىلعربكىلإرغصنم

ةوهشللالوليبسمهيلعناطيشللسيلو«لامأالامهتقلخنعمحلوحتالو



— ۷۸

..فنصاذهف.مهيلعاهلقثيالوةعاطلاعنياممهعئابطيفسيلو‹ليلد

بکرو«مهقلخیلاعتهللانإف«نجلاومداونب:مهورخافنص:يناثلا

.لوقعلامهيفبكرو‹تاوهشلامهيف

يئادبأمهف«رشلکىلإوعدتتاوهشلاو«ريخلكىلإوعدتلوقعلاف
.عفادتوعنامتوداهج

.لوقعالبةوهشمنابلاو«ةوهشلبلوقعةكئالملاف

ناطلسلعجومهفلكفف‹مهیفهتمکحرهظينالجوزعهللادارأف

.لقعلاىلإحورلاناطلسلعجو‹سفنلاىلإدسجلا

هلقعىلعهسفنطلسنموءهاشالوهكهنهدسجلعهلقعطلسنمف

.هادرأوهلبخ

ىلعهسفنرهظأنمو‹نيبرقملاةكئالملابقحتلاهسفنىلعهلقعرهظأنمف

.ناثفنصاذهف.نيرسخألانيطايشلابقحتلاهلقع

ءانبأومهعئانصومهدالوأةيبرتومهشياعمىلعرادتقاورايتخامهلف«تاناويحلا
طبضو‹ىضمامظفحو‹لوقعلايئالإاوقرتفيملفمهئادعأومهسنج

نيرومأملانيفلكملاءالقعلاكمهف‹مداينبيديأيفمهنملصحامف‹يقأيام

لجوزعهللاىلعيصاعلاوعئاطللباقعلاوباونلابوجويف

‹هتدابعبمداينبوةكئالملانمهدابعرمألجوزعهللانُأملعا

مهدعواو‹ةعاطلالاٹتمالعباوثلامحلدعوف٠هتیصعمنعمهرجزو



— ۷۹

يفنأل,‹الضفةكئالملاقحيفباوثلاناكفةيصعملالعفىلعباقعلاب
ةعاطلالمعةلوهسلاهكرتنودةعاطلالمعىلإمهوعديامباقعلاباجيإ

مہیلعبجاوو«مهتمدخيفباوثانیلعاندیبعلسیلنحنانیلإیرتالآ«مہیلع
.انلمهتيصعميفباقعلا

ةيصعملانعباقعلاطقساذإو«ةحابإناكةعاطلانعباوثلاطقساذإو

.اوغلناک

۽هيلعبجومالهنأل«ءيشهيلعبجيالنادكوأوىلوأهناحبسيرابلاف

ةمكحلاقحيفباوثلاهيلعبجاو«ةمكحلاتحيفبوجولاامنإو
قحيفدبهنمباوثلاوءالصأهنمدبالباقعلانأريغ‹كلذكباقعلاو
.نيرخا

ةمدخيفمهف«ةرخألاوايندلايفهللاةعاطيفمهنأةكئالملانمرهظييذلاو

.€ةرخألايفوايندلاةايحلايفكؤايلوأنحنلل:اولاقكنيملسملاهئايلوأ

اماہیفمکلومكسفنأيهتشتامايفمكلول:اولاقنبنينموملااورشبو

. محرروفغنماڵزننوعدت

نأةمكحلابجاونمءالؤهف«نجلاومداونب:نيفلكملانميناثلافنصلاامأو

ةهجنمالاهاضتقموةمكحلابجومنم«ىلاعتهللاىلعباوثلاورجألاملبجي

«ةمكحلابجاوبالإءيشمهنممقتسيالمظعداهجيفمهنأل«بجومباجيإ

ىلعمهرصقولف«نوكلاهمهراكأفباقعلاوباوثلاروهظعممهارتالأ
.ِءيشمنمحصالباوثلانودباقعلاوُباقعلانودباوثلا

باودلاوماعنألانممئاببلافانصأمهو«ناويحلانمثلاثلافنصلاامأو

٠بيجعبجعدامجلانمو‹دهدحلاولحنلاوتارشحلاوعابسلاوريطلاو

باوثلاوباقعلابجوأنكلوىلاعتهللاىلعبجاوال:ملعأهللاوىنعملالعلو‹ةينورابلاطيفمالكلااذكه(١)
.(٢طعجارم).ةمكحلهدابعىلع



— ۸۰

.هللاالإبيغلاملعيالو«ايرو«هللانيبومهنيبال«مهيلإانمفيلكتلاعقيامنو

نمكلذركذامنإو.(اًبجعلناتوملااذهيفنإ):يرصبلانسحلالاقو

رکاذنکبرمله:اضعباهضعبیدانعاقبلاتحبصأاذإ»ثيدحلاةهج

«؟هللا

انوعيطينأىلعاباجيإواباطخىلاعتهللامهرمأينأ:مهنيبواننيبفيلكتلاو

.انرماوأىلإاوهتنيو‹انوصعيالو

‹دهدجلايفمالسلاهيلعناميلسلىرجيذلاك«هانبقاعمنمعنتمانمف

عجرف.¶نيبئاغلانمناكمأدهدحلاىرأاليلامله:هزكرمبلحخأنيح

(هارأالدهدهللام):لقيملو(يلام):لاقفةمئاللابهسفنىلعناميلس
.4هنذألوأادیدشاباذعهنبذعأللم:لاقف«هسفنىلعباطخلابعجرف

باطخلامهفيلب؟هنعمهفيالولقعهلسيلنمباذعهللحأنمف
:لاقفمالسلاهيلعناميلسهدعوتكلذلف«هزكرمبلخأفرومألاسوسيو

لابتطحأل:لاقفناميلسىلعرختفاودهدمحلاهاتفديعبريغناميلس

.انلاغشأيفمهريخستوانمئاهببيداتىلاعتهللاحابأىنعملااذهبفهبطحت

يفوههامنإ«ةرخألاماكحأهباقعالوهباوثغلبيلفيلكتلاورمألااذهو
ملاماولعفالتابوقعمهيلعو‹ملاظتالوملظالةدحاوةمكحلاو«اينالا

©مالسلالعممالعرخفتاہغزولیرج1«هبمشنذوب

رااقالرزاسا

يعافألافو.ريزنخلالتقوبيلصلارسكلمالسلاهيلعسیلوزنيفو

سیلبإلخدال«رفکدقفرأثلاةيشخنهكرتنمونهانبراحذنمنهانماسام
مهطبهأف«ةرجشلالكأيفرثعىتحمدالسوسوف«ةنجلاهتلخدأفاهيباننيب



ب۸

ضعبلمكضعباعيمجاهنماوطبهالعلاقفضرالاىلإلجوزعسهلل
.ةيالا4ودع

ناكال.«ةمايقلامويىلإريخلااهيصاونيفدوقعم»:ليخلايف'لاقو
.هللاليبسيفداهجلايفاهيعس

.ةكمىلإمداىدههنألدرصلالتقنعمالسلاهيلعهيهيفو

لامنماهنإ»:لاقف«منغلافانانعماغرلاكعهللالوسرحسمو

ءمالسلاهيلعمدادهعنمةمايقلامويىلإةربعبالكلايفسانللو«ةنجلا
نمءيشلكهرهنيح«ةمقلهليمرينأمالسلاهيلعمداهللارمأنيح

نمهتیرذیاومداىلإعجرفاهمقتلافهيلعهللاتاولصمدالعفف«ناويحلا

.ةمايقلامويىلإهدعب

:لجوزعهللالاق.فيكلاباحصأبلك:ةربعةيامظعأو

.ةمايقلامويىلإمونلاهايإومهلمشفديصولابهيعارذطسابمهبلكو

اهدالوألاهتيبرتواهعناصمواهعئانصيفوتازجعموتايمئابلاهذهيفو

لجوزع:هللاالإاهملعيالةبيجعرارسأناتوملايفو«اهكولملاهتعاطو
.ناويحلانعالضف

باقعلاوهللاىلعمحباوثلانأىلإقيرفبهذو):باهولادبعلاقمث
ةلزفارتقابهلمععيمجطبحيو«اهنمبتيملاذإةريبكلافرتقمىلعبجاو

(؟دبعلالمععيمجطبحينأمقتسيفيكف«ةدحاو

:باوجلا

محيغبنيناكامنإ«بدألااوءاسأدقهللاىلعمتحباوثلانإ:اولاقنيذلاف

هنألفلولاىلعهبذخۇيامماذهسيلوةمألاهبتلتبايذلاليخدلانمىعفألايفسيلبإلوخدةصق(۱)
نمسيلبيرنودبوهوناويحلافيلكتعوضوميفابسنأتساامنإوةديقعلابلصيفاهبلدتسيم

.(٢طعجارم).ْيَعلوسرلاىلإدئاعريمضلا



۸۲

نِإف۽بجاوهنإ:اولاقامحصينأدعبةمكحلابجاويفمتحاولوقينأ
.امبرفنحجلاومداينبيفهركذ

.ميفلوقلاانمدقدقفةكئالملاامأو

.اوقدصدقف‹بتيملاذإريبكلاىلعبجاوباقعلانإ:محلوقو

امنإايشدبعلالمعنمريبكلاطبحيسيلو«طلغفطابحالايفمحلوقامأو

امنمصيملولصيملريبكلالمعنمنإ:دحألقي‹باوثلاطبحي

.باوثلايفطابحألا

هيفمدقتدقو(دبعلالمععيمجطابحإمقتسيفيك):لاقنأهبجعيو

سيلو«لعفلكرشلاكريبكلاطبحينأعرشلابحاصءاشولو«باوجلا
.كلذلعفيملمحرلافوؤرلانكلو‹هلطبييامةمكحلايفالولقعلايف

طبحينأباوثلاسيلف«نييفانتمباقعلاوباوثلاناكنإو):هلوقامأو
تاثيسلاءردىلعوهيلعلديعرشلاو‹طقسينأباقعلانمىلوأ

نإلجوزعهللالاقدقوقحأباقعلاهطابحإف‹تانسحلاب
.($تائيسلانبهذيتانسحلا

اوبجوأدقوءةينسلادنعنييفانتماسيلو«نايفانتمباقعلاوباوثلانأ

.نييفانتمباسيلفةرمنينمؤمللباقعلا

‹تاثئيسلاتانسحلاباهذإبولمعلاباوثريبكلاطابحإبعرشلادرودقو

ةنسحلاوةفصىلعباوثلاطبحيريبكلاف«رخالاىلعامهدحأبيلغتنمدبالو
.ةفصىلعةئيسلابهذت

امةلأسميهو«الفرفكمريغنميأءيشريغبريبكىلعباقعلاطابحإامأو
باقعلاطقسيهبرنعلوحألاعدتبملاوهبرلدناعملارصملانإ:اولاق«ةئجرملانيبوانني
.ةئيسلاوةبيصملاوةنسحلاوةبوتلانمامهيلعهللاهطرشيذلاطرشلاريغب«امنع



— ۸۳

‹ةتباثةعاطلاوتباثوهواهالعأودبعلالامعألجأناميإلا):هلوقامأو

.(اهقئاقحىلعةتباث«هبالإمياليذلاديحوتلاةعاطلاردصمو

:باوجلا

نأنمعنتمنانسلو٠قدصدقف‹(دبعلالامعألجأناميإلاو):هلوق
انركنأامنإو«تانسحلارئاسلثميصاعملاةبوقعهناحبسيرابلاهبطقسي

امهطاَمسإنمتعنمدقةمكحلاو‹ةعدبلاورارصالا:نيفنصيصاعملانم

.ةئيسوأةنسحب

يفانتتناكلتاعاطلااردتتناكولةريبكلاىلعرارصالاو):هلوقامأو

:لوقنلبهلوقنالانألانمزليالاذهو«(ةلملاةقرافموةدرلاك«اهتحص
اهدضودبعلالعفةعاطلاو‹تافلتخلايفيفانتلاسيلوتاداضتملايفيفانتلا
ةعاطلانيبسيلو٠«باقعلاهدضوهناحبسيرابلالعفباوثلاو‹ةيصعللا

..فانتباقعلاو

باوجالمكهتومكحت(ةلملاةقرافموةدرلاك«هتحصيفاني):هلوقو
.ضرعلاومسجلاوضرالاوءامسلاكهل

ملعف‹لمعلاطبحتيالوةدحاوةلزفارتقابطبحنيباوثلانأملعاو

نأ«رمألاوقلخلاهلنمءاشولو«لقعلاةهجنمسيلو«عرشلانماذه
.لعفلةلملاةقرافموةدرلاك«ايندلايفةعاطلكريبكلايفاني

ناعقاوناربخديعولاودعولانإ:لئاقلاقناف):باهولادبعلاقو

ىلعنايراجنامومعامهنال‹امهدحأيففلخلازوجيال«ةقيقحلاىلع
نييلوصالادنعزوجيالكلذنأل‹هربخمفالخبربخلانوكيالف‹امهمومع

.(ىلاعتهللاربخيف
٠قدصف(امففلخلازوجيالناربخديعولاودعولانإ):هلوقامأو

:هجوأةسمخدحأنمرمألااذهولخينلو
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لطبيوديعولاربخحصيوأ«ديعولاربخلطبيودعولاربخحصينأامأ
هوجولاهذهيفحصيسيلف‹اعيمجناحصيوأاعيمجنالطبيوأ«دعولاربخ
.ءيشةعبرألا

..امرفابيصنواظحامهنمدحاولكللعجينأامأو

‹ةدحاوةلصخبحصيالباوثلانأةمألاعامجإبف‹ةعاطلابيصنامأف
ةاكزلاوأ«جحلاوموصلاوةاكزلانالطبعماهدحوةالصلاىلعىاعتهللاهبيثيف

.اهريغوةبوتلاكيعرشببسناكنأالإ«اهريغ.نالطبعماهدحو

يهو«‹ةبوتلابيصاعملاعيمجطحىلاعتهللانإف‹يصاعملابيصنامأو

ةصوصخمءاودألةصوصخةيودألاو:ةيودألابو٠ُمظعألاقايرتلا

.ةمولعميصاعمصختتانسحلانإف‹تائيسلاك

لهأنماذهفتائيسلالباقيامتاحلاصلانمهعمنمنأعيمجلابيصنف

رخاوالاصالمعاوطلخمهنا:فارعألالهُنعیوۆریيذلاك.ةنجلا

.هللادنعهملعوكلذرادقمو«اثيس

ةنسحلاوةبوتلالثم«ةئيشملابورئابكلابانتجاباردتتائيسلانأانملعدقو

نونظمفكلذءارواموفارعألالهأو‹كَمىفطصملاةعافشوةبيصملاو
...الفمالسالاقرافيذلاعدتبملاوهبرلدناعملاورصملانكل«نقيتمريغ

ابالإربخيالوأ؟دیریالابربنخبنأزوجيلهو):باهولادبعلاق
امبرمأيىلاعتهللانأىلإاوبهذةيرعشألانأل؟رمألافالخبلزألايفدارأ

نمهريغولهجايارماينُاةلوسررمألجوزعهللانأل«ديريال

.(نونمۇيالمهنأربخأو«ناميإلامهنمدريملو‹اونموينأشیرقرافک

:باوجلا

.اهتقيقحفرعيملنمىلعهبتشتةدارألانأملعا



س٥۸ےک

.رايتخالاىلإانايحأوةبحملاىلإريشتانايحأ

‹رفكلانعربخأدقو‹هديريالامىلعلجوزعهللاربخأدقو

.هنعیہنوههرکینعمب«هديرالوهو

لعف:رمألاف«ناكدقديريالابرمأيهللانأةيرعشألانعهتياكحو
ىلاعتهللافصويناينعمامهنأ:ةيرعشألادنعو«ةفص:ةدارالاو‹اندنع

هدارآول«شیرقضعبكلذكو‹حيحصفلهجيأنعاوكحامو«امه
نأوأهوديرينأناهجولانكمألارمأمهنمهدارأولو«هودارألاقحمهنم

.هودیريال

‹اهباوجةيرعشألاونحتانلمشدقو«ةليزملاوةتبثلايهامنإةلأسملاهذهو
.ناعتسملاهللاو

الالوقيوديعولاذافنإبلوقينمجتحاناف):باهولادبعلاقو
ءامةدارالامومعلديعولايففلخلازوجيالكلذكدعولايففلخلازوجي

ایفنیدلاخمنهجرانهلنافهلوسروهللاصعينمول:ىلاعتهلوقبجتحمو

الإل:هلوقىلإ4رخاًهْلِإهللاعمنوعديالنيذلاول:هلوقبوأ.4ادبأ
يفقابوهفبتيملنمو٠«باتنملاهلكتاءانثتسالاهذهف.باتنم

.(اهركذمدقتملاتايالامومع

:باوجلا

يففلخلازوجيالك:لوقيو«ديعولاذافنإبجتحمجتحانإف):هلوق
.(ديعولايفزوجيالكلذكدعولا

تمدقدقويدلاومصتختالل:لجوزعهللالاق.قدص:انلق

يهامنإ:انيلعالانلةلأسملاهذهف. ديبعلللل:هلوقىلإ4ديعولابمكيلإ

اوأجتلاوةرهاظلاةئيشملابةيمومعلاتايآلاهذهاوصخنيذلاةيرعشألاىلع

.ةيفخلاةعيشملاىلإ
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يفصوصخمامهنمدحاولكنأيفديعولاودعولايفلوقلامدقتدقو
تناكاذإامإو‹تاقبوملانمةمالسلابصوصخمديعولاو«ةعيشملانونفبهتاذ

.الف

وهفهبمتللدتساامعيمج:يرعشألالاقنإف):باهولادبعلاق
لوقلاانملساذإ‹اهلثباهضراعنفتامومعلانمهبمتللدتساامو«ضقتنم
‹اندنعهلةغيصالمومعلانإ؟لطاباندنعمومعلابلوقلاوفيكمومعلاب

نودامرفغيوهبكرشينأرفغيالهللانإله:لجوزعهللالاقدقو
.(عازنلاعضوميفصننملكلذ

:باوجلا

اهلثبتامومعلاةضراعُمامأوضقتنمبمتيعدااملكنإ:يرعشألاباوجف

.انرضتنلومهعفتتنلو«اولاقكدحأىلعىفخينلف

امأو‹ابيصنهضيقنوماعلكللعجننأةمألاهيلعتعمتجايذلالصألاو

هدييفلصحامف‹الطابمومعلابلوقلاناكناف«لاحمفاهنالطبوأاهتابثإ
طبحتةبوتلاف‹هلثئمصوصخهلباقصوصخلاىلإلامنإو‹لطابلاالإءيش
4هرياريةرذلاقثملمعينمفل:هلوقكلذكو‹يصاعملاعيمجوكرشلا

.هريارشةرذلاقثملمعينمو>:هلوقو
ةئيشملاىعداناف.رصأنملاذهانلقو.باتنملاذه:لئاقلاقنإف

.اهيفةبوتلاانيعدابونذلايف

دجويملةيآلابةبوتلاقيلعتو«ًاطخليلدالبرهاظلانعجورخ):هلوقو
.(ارمضمالوارهاظال

رافغلينإول:ىلاعتهلوقفرهاظلاامأ.ارمضموارهاظتدجولب:انلق
.ةيالاباتن

‹يصاعلانعباقعلانالطبويصاعملاةحازإيفمتحةبوتلانأ:رمضملاو



۸۷Vس

ةبوتلابالةئيشملابيصاعملاةرفغلسيلو«اهتحابإىلعلديعوجرالوةبوتالو

.ةحابإلابءيشهبشألئاط

ةبوتلاتسيلول»:هلوقبهيلعضقتنيف.(متحةبوتلالوبق):هلوقامأو
ةبوتلللعجيملءاشولو.نالالت:هلوقىلإكتائيسلانولمعينيذلل

.ازئاجناکو.ةبوتهللبقأالفيناصعنم:لاقواجرخم

انمؤملتقينمول:هلوقيف.لئاقلاقناف):باهولادبعلاقو
.نيزاجلاعيمجللوقتنأبجوف«طرشلاتاودأنم(ْنَم)ةظفل ادمعتم

الفطرشلادرومتدرونإو(ْنَم)ةظفلنأل«مهلملسيالاذه:ليق
:لاقرعاشلانأل«هيفتدروامميمجلةقرغتسمنوكت

مدہیهحالسبهضوحنعدذيالنمو
ملظيسانلاملظيالنمو

.(ريثكدوجوماذهو‹ملظيسانلاملظيالنملكسيلو

:باوجلا

سنجللةقرغتسمريغ(ْنَم)ةظفلنأ4ادمعتمانمّؤملتقينمو»:هلوق
قدصأرعاشلااذهنأل‹ةجحلامظعأامفهلفهذهامأ«رعاشلالوقبلدتساو

لوقبلدتسادقو‹نولهاجلامهوتيامعهللاىلاعت‹نيملاعلابرلثمنيلئاقلا

زعهللالوق‹نيلئاقلاقدصألوقبلدتسااموبذكلاهيلعزوجينم

اهلخدي4ةنجلاهيلعهللامرحدقفهللابكرشينمهنإلت:سلجو

.”ةنجلاهيلعمرحتكرشملكسيل«نوكرشللا
‹لاعفألافيراصتو«ءامسألاروصاهلاوقأنمبرعلانعذخؤيامنإو

ءاروامامأو٠برعلامالكموهفمىلعءيجينأطرشب٠«فورحلاغيصو

اذهوءنيلاعلابرمالكعمضقانتملارعشلابلدتسينمىلع ىلاعتهللاهمحرفلولانممكهتبولسأ(#)

.(۲طعجارم).زوجترعاشلامالكينأعمْنَمِبلالدتسالايفهيلعهولمحيذلارعاشلامالكرهاظيف



ب۸۸

ريغكلذفلوقعملانعمهجورخو«لوبقمريغمهربخف«رابخألانمكلذ

.يلعلامكحلايلزألاقداصلامهبمهرظانيالو«لوهجي

نمول¶اهرالواسبفاخيالفهبربنمؤينمول:هلوقكلذكو
نمؤينمولاهتحتنميرجتتانجهلخدناخلاصلمعيوهللابنمؤي
.اطاٹمأيفو« هتائيسهنعرفكناحلاصلمعيوهللاب

يفهناحبسيرابلاةيؤريفمهفالتخايفناثلاوس):باهولادبعلاق

نأو«دوجولاليلدبةرخآلايفيفرمىلاعتهللانأىلإةيرعشألاتبهذ:داعملا
یریسیلكلذناکاذإ«منامكلذعنميالف«ىرينأزئاجدوجوميشلک

فصويالىلاعتهللانأل«لكشالوةروصالودحالوناكميفالوهسنجب
سنجنميهيتلاةنياعملاهيلعزوجتالو«ةلباقملاالودودحلاالونكامألاب

.(كلذنعىلاعت«ماسجألاهلباقتالذإ«ةلباقمل

:باوجلا

اذهف(فرمدوجوملکنأو«دوجومهناليلرمیلاعتهللانإ):هلوق

نماميسالو«ةدوجوماهناىلعةيئرمريغاهنأضارعألارئاسبمهيلعضقتني
.تانولملاالإىرتالراصبالاناف‹نوللابفصويال

يفرمكلذكو(دوجولاليلدب«ةرخألايفيفرمهنإ):يرعشألالوقو
مهيلعضقتنتىوعدلاهذهنأ:ىرخأو«هنولوقيالودوجولاليلدبايندلايف

هنومشيوهنومعطيوهنوقوذيومهملإنوسمليمهناعدمىعداولو‹سمللاب

.كلذنعهللاىلاعت‹هبشأناكلدوجولاليلدبهنوحفاصيو

‹ةلعبجويالو«امكحيضتقيالو‹ةفصبسيلدوجولانأملعاو

¿دارأةفصيابتاداضتملالكنأىلعلدتسملدتساولف٠«تابثإوهامنإ



س۸۹

فصنأنإ«هلقععناملوأنإف.(عنامكلذنمعنميالو):هلوقامأو

.همصخنيبوهنيبةجحهلعجيىتح‹كلذىلعهقفاونمو‹هسفن

نکامأالابفصويالىلاعتهللانأل«لكشالوةروصالودحالوناكميف

.(كلذنعىلاعتماسجألاهلباقتال

اھافنيتلايناعملاهذهبةيؤرلالطبأدقفيرعشألامالكنماذهناكنإف
.يناعملاهذهعمالإةيؤرلاتبثتالذإ«هناحبسبرلانع

فصويالذإ‹ةيؤرلاهلإلانعلطبأكلذبف«همصخمالكنمناكنإو
.ىلاعتوهناحبسهللانعاهافنيتلاتافصلاهذهنمءيشب

حصيدوجوملكنأنمهبمتللدتساامليقناف):باهولادبعلاقو

.(هومتلقاملطبفاهتيؤرحصتالوةدوجوماهنألتاكاردالابضقتنمىرينأ

ريغيفانلقلخيكاردإبانكاردإیرینأزئاج):يرعشألالاق:هلليف

:باوجلا

كاردإلالابامف«لحمريغيفرخاكاردإبلوألاكاردالاىرنانإ:هلوقو
اغلااكاردإقلخينأيناثلاولوألايفهمزليلوألانودلحمريغيفيناثلا
.ةياغالوهلىبتنمالامىلإ«اسماخعبارللواعبارثلاثللو«لحمريغيف

يفنوهف«ةيؤرلاتابثإيفهبمتللدتساامليقنإف):باهولادبعلاق

نأولخيالوتسلاتاهجلاىدحإيفالإايئرمائيشدجنملانأل«ةيؤرلا
دقوهذهىلعالإايئرمدجنمانأل«ةلباقموأناكميفوأ«اسنجنوكي

ءيشههبشيالذإ«ىلاعتهللانعنكامألاوتاهجلاهذهيفنىلعليلدلاماق

.(ةيؤرمكلحصتنلوتاقولخماهلكهذهنألایشهبشيالو



:باوجلا

.قيقحليلدبحيحصفاذهيفانعهاكحامعيمجنأملعا

ريغ«ةرخألايفاكاردإانلهللاقلخينأزئاجهلليق):باهولادبعلاق

طورشنمسيلو«انيفقولخلاكاردإلابهكردنف‹اننيعأيفلاحلاكاردألااذه
يفو٠بلقلايفنوكينأزئاجو«نينيعلايفالاحنوكينأكاردالااذه

.(ةيفيكالودحريغنماقيقحتهكردنف‹مداينبءاضعأنمهريغ

:باوجلا

يفلاحلاملعلاىنعمتبثأوةيؤرلالطبأدقف«لاقامحصنإهنأملعا

.ءاضعالانمدارأاميفوأ٠بلقلا

يفهطلغهللنغوس«ةلباقملاوةنياعملاوةهجلاونوللاودحلالطبأنإإف

.ةيؤرلاظفل

ليق؟نآرقلايفهتيؤرزاوجىلعليلدلاام:ليقنإف):باهولادبعلاق
برعلامالكيفرظنلاو.4ةرظاناهبرىلإةرضانذئمويهوجول:ىلاعتهلوق:هل
‹ةريشعىلإالوةليبقىلإهركذبنرقيذلاهجولافضيملو«هجولابنرقاذإ

.(رصبلابرظنلاهيفدارملاف«نيلوعفمىلإدعيملو«رجلافرحبىدعو

:باوجلا

مسجلالضفأوهيذلاهجولانال‹هلکدسجلاوهورخااهجولفغأهنأ

‹رصبلاالورظنلاهبنوديريالو‹هلكندبلاهباودارأنإو«هباوبطاخ

هوجول:ىلاعتهللالاق«كلهبديريكهجولاذهتلعف:مهضعبلوقي
ملف«هللاديريهللاهجولاذهتلعفو«هلكندبلاديريةيآلا4ةرسابذئموي

.هلكلجرلل«سانلاهجواذهو«موقلاهجوءاج‹رظنلاىلعهرصقي

هکردتالل:هلوقبلاعتهللاحدمتدقسيلفأ:ليقنإف):باهولادبعلاق

.(٢طعجارم)هطلغزاوجهلانيبانهدوصقملاو‹زاجىنعمبةغللايفغاس)۱(



۹۱
هنعاودرتنأزوجيفيكف تاولمسلاعيدبل:هلوقبحدمتك4راصبألا

؟هتحدم

ةلاحتسابحدتميملو¶راصبألاكرديوهول:هلوقبحدمتاإ:هللق

نأكدنعزوجيال«ضارعألارثكأوحئاورلاوموعطلانأل«راصبألاهکاردإ

.(كلذبةحودمتسیلو«راصبألابیرت

:باوجلا

نل۽¶مونالوةنسهذخأتالل:هلوقبحدمتيملهللانإ:هلليق
حدتميملامونالوةنساهذخاتالرجشلاولخنلاوناطيحلاوةدمعألا

.€راصبألاهکردتاللت:هلوقب

ماعيفن4راصبألاهكردتالل:هلوق:ليقناف):باهولادبعلاق
امهكارتشالنيتيآلانيبقرفالف«4مونالوةنسهذخأتالل:ىلاعتلاق

.يفنلامومعيئ
تعءاجيلاةيآلانأل«ةبسانمامهنيبالونيتيآلانيبعمجلاحصيال:هللیق
ةنسلاهللاىلعزوجيالهنأةبطاقنوملسلملاعمجأ.¶مونالوةنسهذخأتالل
.هيلعكلذليحتسمهنأل«هناحبسهللاىلعزوجتالصقنةفصامهنأل«مونلاالو

.فالخلاعضوميفعامجإلابجتحيال٠سانلاهيففلتخااممةيؤرلاو

ابرىلإةرضانذئمويهوجول:ىلاعتهلوقةيؤرلاتابثإيفةجحلاو
هکردتالل:هلوقوهوتدرويتلاةيالاوةرخألاباديقمءاجو«4ةرظان

.(هسنجنمهنألديقملاىلإ|قلطملادريفاقلطمدرو4راصبألا

:باوجلا

يفةبسانملامظعأامهنيبو(قرفالو)نيتيآلانيبةقرفتلايفهلوقيفو

.يفنلايفامهعامجا

.(ىلاعتهللاىلعنازوجيالةنسلاومونلانأةبطاقنوملسملاعمجأ):هلوقو

.(٢طةعجارم)..يمكهتباوج(١)



س۹۲

.صقنةفصهنأل‹هكردتالراصبألانأنوملسملاعمجأكلذكانلق

هنأهتلعوكلتيفةيرهدلاهعمفلتخادقفهذهيفسانلافلتخانإف

هذهيفقلطملادريالفةرخالاباديقمءاج4ةرظاناهبرىلإلم:هلوقو
دريالف‹انفلتخاف«ةرخألايفكلتمكحوءايندلايفهلوقنأل‹ديقملالإ

.هسنجنمناكولورادلاامبتفلتخاديقمىلإقلطم

اذهو«4ينارتنلل:هلوقینعمام:لیقناف):باهولادبعلاق

له«4كيلإتبت: لوقو.لابقتسالاولاحلايفةيؤرلايفنيفنطرش
ةقعاصلامهتذخأفةرهجهللاانرأل:هلوقو؟ةيؤرلاةلاسمنمالإبات

یسومرخفل:هلوقو.ةيؤرلايفتىلعليلدهلكاذهف٠مهملظب

ملسمريغف‹ةيؤرلايفنيفطرش«4ينارتنللهمكلوقامأ:هلليف

¢لابقتسالايفاللاحلايفهلاؤسلاباوجناكامنإ ينارتنللنألمكل

هلعجنموهنيمأوهللايبنوهوىسومهلأسالهيلعةليحتسمةيؤرلاتناكولو

.(ليحتسملاهلأسينأ‹هتلاسرلالمحتموهقلخنيوهنيبةطساو

:باوجلا

هلوقو4كيلإتبتلفهلوقو ينارتنللهلوقيفهبلتعاامعيمجنأ

يفهبلدتساامعيمجف¢اقعصىسومرخف هلوقو ةرهجهللاانرأل

.اًمطَقحيحصتايآلاهذه

.ملسمريغف(لابقتسالااللاحللهلاوسناکامنإ):هلوقو

هملعيليحتسملالكسيلف«ىسومهلاساةليحتسمةيؤرلاتناكولهلوقو

€ملعهبكلسيلامينلأستالول:مالسلاهيلعحونلهلوقكو«ىسوم
.ةنجلاهلوخدلاحمكرشملانأيرديالحونناكو

یریامبرو«هيفعمطمالسايلفرحهنأملعا ينارتنللهلوقو



س۹۳

ىرينأهيلعزاجولو«ةرخآلايفىسومهاريالوةرخآلايفهبريرعشألا
لابقتسالايوهعمطنإنِالإ«هتیؤرنمیسومسایأدقف ينارتالملاقل

.هریغویسولسيلافورحنمنلو«یسومهارينلو«هبریرینأ

نمف«ةيؤرلاةلأسمنمباتهنإ:هللالقيملو كيلإتبتلهلوقو
نمبوتيوءيشىلعبقاعيقمحأهتبثينأامأ«نيينعملادحأىسوميفدقتعا
رهظيو۽ءيشىلعهبرهبقاعي۽اقفانميسومنوکينأوأ«هكرتنموأ«هريغ
.عماسلاهيلإبهذيلفدارأنيينعملاياف«هفالخيفةبوتلاهل

نعليحتسمريغ(اذهلفغأواهنمباتفهبونذهلترطخامبر):هلوقو
.لقاعريغ

ةلاحتسالةقعاصلامهذخأتنل):لاق4ةرهجهللاانرألههلوقو
(ةيؤرلا

لعفةيؤرلاةلاحتساو‹مهلعفوهوةيؤرلامهلاوؤسلنكل‹كلذكانلق
.لجوزعس

.دارأاميردأال.(مهذخأكلذبفهايإمهتيؤربمهنامي]اوقلع):هلوقو

لاق راظتنالاةيآلايفيذلارظنلابهللادارأ:ليقنإف):باهولادبعلاق

هللالاقو«نورظتتييأ4ةدحاوةحيصالإنورظنياملللجوزعهللا

.راظتنالاىنعمبهلكاذهوكروننمسبتقنانورظنالهلجوزع

ةعبرأىلعفرصتيبرعلاةغليفرظنلانأل«هتركذامحصيال:هل

.اشسماخالهجو.
الوىلاعتهللالاق ةمحرلاوفطعتلاىنعمبرظنلانوكينأ:اهدحأ6

مهبةطيحمىلاعتهتيؤرنأل‹مهاريالهنأدريملو ةمايقلامويمهيلإرظني

.ةحروفطعترظنوهماوهويغيو

ىلإتورظنيالفأل:ىلاعتلاقكرابتعالاىنعمبرظنلانوكينأ:يناثلاو



٤۹

.ةيالافيكلبإلا

ةحيصالإنورظنيامل:لجوزعهللالاقكراظتنالاىنعمب:ثلاثلا

.كروننمسبتقنانورظنال:هلوقو«نورظتنياميأ ةدحاو
 هلوقنوكينأزوجيالف‹نيعلابفورعملارظنلاوه:مبارلاهجولاو

رادبتسيلةرخألانأل‹رابتعالاىنعمب4ةرظانابرىلإلسلجوزع
٠بلقلايفوهامنإراظتنالانأل«راظتنالاىنعمبالو«فيلكتالورابتعا
هبديرأاذإهنأك‹بلقلاهبدارينأزجيمل«هجولاركذبرظنلانرقاذإف

.هجولاركذبانورقمنوكينأزجمل«بلقلارظن
يذلاو«رجلافرحبالهسفنبدعتملعفهترظتناىنعمبهترظننإفاضيأو

.(حيحصرظنلاهوجونمهركذ
:باوجلا

اذهيفهللادارأيذلاو«ةحيحصرظنلايفتركذيتلاهوجولانأملعا
هناحبسيرابلاتاذىلإ.رظنلاةلاحتسال‹نادبألااهبدارأهوجولاو«راظتنالا
.كلذنعىلاعتهقلخبههيبشتباجيإبالإ

تبطاخناف.(فرحبالهسفنبدعتملعفهترظتناىنعمبهترظن):هلوقو
.باتعلاعطقناويدعتلانعىنغتساايثالثهب

2%

.(نارقلايفىرخأةلاسم):باهولادبعهيقفلالاق

؟قولخريغوأ«قولخموهلهنارقلايفاريثكافالتخاهيفاوفلتخااممو)

نأولخيالقولخملكذإ«قولخمريغنآرقلانأىلإةيرعشألاتبهذف
نارقلاناكولو«رهوجلاتبثينمدنعارهوجوأاضرعوأامسجنوكي
ءىجيناكف«مالكلاهيلعزاجو٠تافصللالمتحمو«هسفنبامئاقناكلامسج
يناثلا:نارقلايفلوقنكلذكو«نارقلابًاملكتمنارقلانوكاذهنم
.ةياهنريغىلإثلاثلاو



س١ےک

ضرعلانأىلع‹ليلدلانمهانمقأامضرعبسيلهنأهيلعلدييذلاو
.ادمهنوكحصيالىلاعتهللاو«ناثدحمضرعلاهلحنمو

.ىلاعتهثدحىلإيدؤيالكلذو«هريغيفهللاهلعفضرعوه:ليقنإف
اذهو«نارقلابملكتملاوهضرعلاهيفلوعفملاريغلاكلذنوكينأيغبنيف:هلليق

ملكتملانوكينأحصيالو«ضرعهنأىلإبهذنملوقنالطبىلعليلداضيأ
٤ناکميفالوأهریغيفوأهسفنيفهلعفولخيالهنألمالکلالعفنم
.ثداوحللالحمهتاذهنوكىلإيدؤيكلذنأل«هسفنيفهلعفينألاحمف

يفالهلعفنإو‹هباملكتمريغلاكلذناك‹هريغيفهلعفنإكلذكو
نأل«ناكميفالاهلعفحصيالتافصلانألجأل«كلذلاحتساناكم

.(اهسفنأباهمايقىلإيدويكلذ
:باوجلا

امسجناکولو«ارهوجوأاضرعوأامسجنوکينُأولخيال)هلوق
.حيحصف(تافصللالمحتموهسفنبامئاقناكل

لكسيلف«ناهرباهتحتسيلیوعدف«(مالكلاهيلعزاجو):هلوقامأو
وخآنارقباملکتمنآرقلانوكاذهنميجيناکف۽مكحيوملكتيمسج
قلخعيمجيفهمزليو«ةياهنريغىلإثلاثلاويناثلانارقلايفلوقنكلذكو
ةلمتمواهسفنبةمئاقتناكل«امسجضرألاتناكولو«اذهلثمهللا

‹مالكبةملكتمضرألانوكاذهنمءيجيف‹مالكلاهيلعزاجو‹تافصلل
.ةياهنريغىلإمالكمالكللو

ضرعلانأ«ليلدلانمهانمقأامضرعبسيلهنأىلعلدييذلاو):هلوقو

ىلعاضيأنحنانلدف.(اثّدحمهنوكحصيالهللاو«ناثدحمضرعلاهلحنمو
دحاوضرعوهذإ‹«ثدحمهنأهانملعفناثدحمهلحنموضرعلانأهثودح

.مسجلايف
وهنارقلانإ:هلوقىلعف.(اثدحمهنوكحصيالىلاعتهللاو):هلوقو



س٦۹

.اڻدحمهنوكحصيالكلذلف.هللا

كلذو«‹هريغيفىلاعتهللاهلعفضرعوه:ليقناف):باهولادبعلاق
.ىلاعتثودحىلإ|يديال

‹نارقلابملكتللوهضرعلاهيفلوعفملريغلاكلذنوكينأيفبتفهللق

نمملكنلانوكينأحصيالو«ضرعهنأبهذنملوقناللطبلعلدياذهو

لاحمف«ناکميئالو©يفوأنهسفتیهلعفولیالهبل«مالكلالف
.ثداوحللالحمهتاذنوكىلإيدويكلذنأل«هسفنيفهلعفينأ

.هباملكتمريغلاكلذناكهريغيفهلعفنأكلذكو

اهلعفحصيالتافصلانألجأل«كلذلاحتساناكميفالهلعفنإو
٠(اهسفنباهمايقىلإيدويكلذنألناكميفال

:باوجلا

(ىلاعتهئودحىلإيدؤيالكلذوهريغيفىاعتهلعفضرع):هلوقو.
.فدص

(نارقلابملكتملاوهضرعلاهيفلوعفملاريغلانوكينأيغبنيف:هلليق)

نسليجهٿنإ:لوقتننو٤ملميشلاقيذلااذه
ل|«لبجلامالکبسیلهنآ«امالکلبجیدصنموأ«امالکنیرجح
الاالإيسكلذدفاحلاقرأهايسلاقن

هقلخيامبرو«حاولألايفوفحاصملايفبتكينآرقلانإ:لوقنانأك
سيلو«املكتمحوللاوأفحصملانوكينأيدؤيالو«اقلخهيفىلاعتهللا

نوکيناحصيالو«ضرعهنأىلإبهذنملوقنالطبىلعليلدلاقاميف
یرتالأ«هقلخنمنودملكتملاوههلعفنملب«مالكلاقلخنمملكتللا

نوكيالو«هيفهقلخهللاو«مالكلاامهنمعقيفيك«دوعلاوبابرلاىلإ
.هباملكتمىاعتهللا

اهسفنيفالهللامالكوهو«هريغيفمالكلالعفهللانإ:انلقدقو



۹۷

ةقاطلاتناكو«هريغهبملكتولوهريغيفهلعفامرو«ناکميفلبلاق
.ةملكتملايهةقاطلاتسيلو«ملكتملايه

اناکلمیدقہللاوقولخمريغامیدقناکول:لیقناف):باهولادبعلاقو
بجويتافصلاصخأيفكارتشالانأل«نيلاثماناكنيميدقاناكاذإو«نيميدق
.(هادعاميفكارتشالا

ىلاعتهللاو«ناسنإلايفةايحلاتناك:لاقنمكلذكو:محللاقيباوجلا
٤ثدحمضرعلب‹ميدقنارقلانإ:لوقنالو«كارتشالابجوي«يح

.قولخمريغنارقلانإ:لاقنمىلعهلاقامبجيامنإو

.هريغيفوأمدقلايفكارتشالانعديعبوهف«قولخم:لاقنمامأو

فورحلاوةعطقملاتاوصألاوهمالكلانأكلذو):باهولادبعلاقو
.(لقعيالواذهىوسمالكلابجويالهنأوةموظنللا

هلعفينأحصيمل٠ةموظنمافورحوةعطقماتاوصأمالكلاناكاذإو:اولاق

نأىلعفلحنمليلدب«قولخمثدحمهنأتبثف«هريغيفالإىلاعتهللا
.عامجإاذهو«ثناحريغءيشلكلقلاخىلاعتهللا

فلاغخلاو«اقولخموأاقلاخنوكينأدبالدوجوملكنأىلعاضيأاوعمجأو

عمو«قلاخالوقولخمبسيلهنإلوقيو«ءيشودوجومنارقلانإلوقي
.ءيشهناذه

لزنأاماولوقينإ>:هلوقبهللابذكدقف«ءيشبسيلهنأمعزنمو

.4یسومهبءاجيذلاباتکلالزنُأنملق«ءيشنمرشبىلعهللا

دعولاو‹رابختسإلاورابخإلاويبلاورمألانمضتينآرقلااندجواضيأو
.ةرياغتموةفلتخمقئاقحاهلكهذهو‹لاثمألاونيلوألاصصقو‹ديعولاو
ةفلاختميهو«هناحبسيرابلاتاذبةمئاقةميدقنوكتنأحصيفيكف

.ثودحلاةنساهلكهذهو«ةرياغتمو

لاقدقو‹تاثدحميهومهريغوءايبنألانارقلايفاندجوانإفاضيأو



۹۸

ىسومونيملسملاعامجإيفىسولباطخعلخافله:ىلاعت
.رومامالوبطاخممسیلوباطخلاورمالاحصيفیكف:Oكاذإمودعم

.لوزنلاتبثأف«4ديدشسأبهيفديدحلاانلزنأوله:ىلاعتلاقو

مہبرنمرکذنممہتایامع:یلاعتلاقو

.4ةكرابمةليليفهانلزنأانإله:لاقو

يذلااذهو.قولخلاةفصهلكاذهو4ايبرعانارقهانلعجانإلم:لاقو

هللاو‹اميدقناكنارقلانأىلعكلالدتساامأ:هلليق):باهولادبعلاق
‹هبانمبانفرخآلادسمدسامنيلثلادحنأل«حصيالنيلثماناك«ميدق

هللانأل«هادعاميفكارتشالابجويصحخألايفكارتشالانوكينأحصيالو

قلاخلايفةدوجومتافصلاهذهنأىلعليلدلاماقدقو«رداقوملاعويحىلاعت

.(ةفصلاهذهيفامهكارتشالقلاخلالثمقولخلانوكينأحصيالو«قولخلاو

:باوجلا

.()هاكحاميفقدصو«انيلعالانلاهلكاهركذيتلارومألاهذهف

كلذريغويبنلاورمألانارقلايفنأمهلالدتساامأو):باهولادبعلاقو
مالكنأل‹حيحصفهناحبسيرابلاتاذبموقتنأحصيالف‹ةرياغتمةفلتخم

مالكهنألرياغتلاهيفحصيالسفنمالكوهف«هتاذبمئاقوهيذلاىلاعتهللا

سفنيفريغتويبلاورمألاهمهفيفقلخهمالكقولخلامهفينأدارأاذإف
.(قلاخلاالقولخلا

ريغ)ةفصامأ‹نيقولغلانيبوةيلعلاتاذلانيباميفقرفلاحضاوةردقلاوملعلاوةايلاةفصنأيأ(١)

كارتشالايلاتلابوىلاعتهللاريغمدقالإامهنممهفيال!؟اهنممهفياذامفهللاريغىلإتفيضااذإ(ةيقولغملا

باوجلايفسىلاعتهللاهمحرسخييشلادارماذهلعلوًاريبكًاولعكلذنعهللاىلاعتهللاعمةيصاخيف

.)(۲طعجارم)

 



س۹۹

:باوحجلا

٤سفنمالکوهوهتاذبمئاقوهودحاوهناحبسهللامالكيفركذيذلااذهو

.قلاخلاالقولخلاسفنيفريغتيامنإهيفيبنلاورمالاريغتنأيفركذامىلإ
.قولخلايفناريغتيامنإدحاوامههتافصنمقزرلاوقلخلاكلذكو

امأو‹قولغلايفاراصاذإالإ‹نيقولخمريغامهباوثلاوباقعلاكلذكو

.دحاوامهفقلاخلاةفصيف

باذعلاهدسجيفقلخهبيثيوأاقولبذعينأدارأاذإكلذكو
.لهاجلمهفنتالولقاعاهلقعياليتلاطيلاختلاهذهلثميف«باوثلاو

لاحموهفحصيالمودعملارمأنأبمهالدتساامأو):باهولادبعلاقو

نوكيسنمم«ءاضتقالاةفصىلعميدقلارمألابرمؤينأحصمودعلملانل

.مودعملارمآحصف«ناكاذإ

مالكيفلئاسملاهذهوكدلقامىلع كانغأوهللاكقفو رظناف

ةلأسملكىلعينبواجوهبحاصىلعقيرفلكهبجتحاامومهريغوةيرعشألا
.(يلعلكشأرمألانأل«هبحاصىلعقيرفلكجتحاامو

:باوجلا

©(ءاضتقالاةفصىلعميدقلارمألابرمؤينأحصيمودعلانإ):هلوقو
ناكلءاضتقالاىلعانغلبوانرمأوانيلإلسرأادمحمنأهذهىلعاولدتساولو

لقعلاهنمىياولاقيذلااذهف«عدمحمهلاسرإبوىلاعتهللارمأبمهنمهبشأ
.لقعللمهفتتالىلويههال

‹هتاذيفهتافصاهولعجو«هلاعفأعيمجهناحبسيرابلاىلإاوفاضأاذإو
اورجينأنوجاتحيف‹نيقولخلايفمهبهاذمايفاوبهذقولخلاىلإاهودراذإو
ةهجنمف‹نوكسلاوةكرحلاومدعلاودوجولاوتوملاوةايحلايفمهلصأىلع

.اتوموةايحناكقلخلاةهجنمو«ةفصراصهللا



ےس

‹مالسإللانوردصحرشيو«انبولقرونيىلاعتهللاف):باهولادبعلاقو

نأحصياللوصألايفنيملكتملافالتخانأهللاكديأ كملعيفو
ال دحاولااذهكنمبولطملاف«دحاويفقحلالب«امهيلكيفقحلانوكي

٠يصالخهللانسحينأ:ءاعدلايفلاهتبالايديسنمبغرنو كتمدع

ينقزريو‹همهفوملعلاةءارقلينطشنينأو«نادوسلادالبنميحارسقلطيو
ينيغبياًملاظيلعطلسيالو«يصاعملانمينمصعينأو«ارفاواظحهنم

ةبازعلانمكانهكدنعنملكىلإةبغرلاو‹ءاعدلايفلضفلاكلف«ءوسب

.اهنمهللاينذقنينأالإةلالضىلعينِإف«ءاعدلايلمهنمبهوتستنأ

.يراصنألاريننببلاغنبدمحمنبباهولادبعهللايفكيلوهبتكو
.ملعأهللاو

ىلعمالسلاوهنوعنسحوهللادمحبلوألاءزجلازج
ملسوهلاودمحمانیبن

لجألايفهللادمأنإيناثلاءزجلاهولتي
لمعلارسيودوصقملالعناعأو



ت١

لوألاءزجلاتسرهف

ناهربلاوليلدلاباتکنم

ةحفصلاعوضولملا

0ةيناثلاةعبطلاعجارمةمدقم
Êفلۇلابفيرعتلايفةمدقم

ااادیهمت
6ةمألايفسانلافالتخايفباب
۸اهريغىلعةمألاهذهلئاضفركذ
اةمألاهذهتافاركذ
۴ةعبرألاتاحوتفلاوءافلخلاركذ

Teكلذبقلعتيامواهروهظنامزوقرفلابهذمركذ
,TVnناثعةلزويلعةلزركذاهنيديفةمألاتافآيفباب

لصاوةلزومشاهينبىلومةلزوجراوخلاةلزوريبزلاوةحلطةلزركذ
WYدیبعنبورمعوءاطعنبا

VAةينسلاةلزركذ

٣يرهزلاةلزركذ

PWةمألاتاقبطوتافاركذ
,۳onne(كدييفقحلانأىلعليلدلاام)لاقفلئاسلئاسنإ

نمكلذيفلصحامويلعوناثعورمعوركبيأةيالوىلعليلدلا
P۹يلعوناثعنمرييغتلا
Êمهلئاسموةعجرملاوةيردقلاركذ
Êمهلئاسموةببشملاوةعيشلاوةقراملاوةينسلاركذ
Êاهباوغازيتلامهلئاسموراكتلاركذ
٥٥(كبهذملهأالخامةكلاهدمحأةمأنأىلعكليلدام)لئاقلاقنإ
.oeيرابلاتافصيفلكشملاىلإحضاولانمبرهنمدرلاركذ



سا١١ےہ

اهبقلعتيامويرابلايفقحلالهأداقتعاركذ

Aمہیلعدرلاوموقلاهبانضراعامركذ

۷هيلعدرلاوقحاريغبنارقلايفلاقنمركذ
٢٤۷.هللاتافصنماهنإلاقنموناسحالاولدعلاولضفلاونملاركذ
۷۷ةينسلالئاسمضعبنعلأسييراصنألادمحمنبباهولادبعةلاسر



ناهربلاوليلدلا

يناثلارجلا





— ۳

محرلانحرلاهللامسي
ملسودمحمانديسىلعهللاىلصو

لوقعلالهألليلدلاباتكنميناغلاءزجلا
قحلابهذمقيقحتلليلدلاروتبليبسلايغابل

قدصلاوناهرلاب

انركذيذلاقحلاديكوتل«ةمدقميناثلاءزجلااذهيفمدقننأديرننحنو

.انسفنأنيبواننیبو‹ةمألانيبو

كهسفنبساحينأقحالقاعلليغبنيهنإفنايبتعرشلاوناهربلقعلاو

.هريیغبساحمي

نيبلصفلامويهئارونمنفابعلواولهنيدذختينألقاعلليغبنيالو

يذلالاضعلاءادلاهنأل‹ابهذمالوانيدءابآلادلقينأالو«لطابلاوقحلا

كرتفلخللاضيأوفلسللاراصتناو«ةيلاخلامألاوةيضاملانورقلاكلهأ
.دجلاوبأللاديلقتىدرلاوىوحلانمديلايفامعثحبلا

٤هسفنلبلاطيبأنبيلعنبؤرمعنبنيسحلانبيلعنبنيسحلادشنأو

.مهئابآبولسأىلعاوكلسيلعنبنسحلادالوأومهيبأةقيرط

هبتنتملتمننأكلعلفهبشلايذىلعمانتديرت

هبتماذإهلالاقلتهلالاباتكدلقودهاجف

هبهارنعلدابجيلکومهتابهرسانلادلقدقو
هبهذميفقحلایریلکودحاوطبنتسمقحللو
هبجعأنمقرفتلانايبنأريغبجعىرأاميفو



٤—

نبمساقانربخأ:الاقدیعسنبشیعیونايفسنبثراولادبعیورو
انربخأ:لاقرجحنبرشبينربخأ:لاقدامنبركبانربخأ:لاقرغصأ

يرتحبلايأنعبئاسلانباينعيءاطعنع«يطساولاهللادبعنباريرج

ةنجلالهألمعبلمعيلجرلانٍإفلاجرلابنانتسالاوكايِإ):لاقيلعنع
‹رانلالهأنموهوتوميف«رانلالهألمعبلمعيف‹هيفهللاملعلبلقنيم
لهألمعبلمعيف«هيفهللاملعلبلقنيف«رانلالهألمعبلمعيللجرلانإو

التاومالابفنيلعافدبالومنكنإف..ةنجلالهأنموهوتوميفةنجلا

.(ءايحألاب
ناونمآنمانِالجرهنيدكدحأندلقيالالأ):دوعسمنبالاقو

هفلكو«نيدلاعرشىلاعتهللانأملعاو.(رشلايفةوسأالهنإف«رفكرفك

:لاقو.4مالسإلاهللادنعنيدلانإل:لاقو‹امالسإهتبثأو‹ءالقعلا

€نيرساخلانمةرخألايفوهوهنملبقينلفاًنيدمالسإلاريغغتيينمو
.نيملاعلابرهللدمحلاواذهيفةمالافلتختنلو

ريمضلايفاداقتعاهتبثأقيدصتلابهذمبهذنمو:ناميإلايفاوفلتخاو

نمو‹رودصلايفيذلاداقتعاللاقيدصتهتبثأقطنلاهبقحلأنمو«ريغال
 قيدصتلاونامإلامسالكلالمشف«داقتعاللادضعهتيثألاعفألاهبقحلأ

.ةغللانودمكحلاهلناكدرواذإعرشلاو‹عرشلاةهجنمازاجموةقيقح
.هللاءاشنإ‹دعباميفعرشلاةهجنمهركذنسو

ىلعمالسإلاينب»:دهلالوسرلاق.مالسالاركذىلإعجرتلو

رهشموصو«ةاكزلاءاتيإوماقإو«هللاالإهلِإالنأةداهش:سمخ

.«اليبسهيلإعاطتسانمجحلاو«ناضمر

وهوناميإلاوهداقتعالاو«ةداهشلاركذامنإوداقتعالاانهاهركذيملو

..ناسللاعرفلعفلابقيدصتلاو‹هعرفناسللابقيدصتلاولصألا



م0

”ئامضلاتاداقتعاوناميإلايففالتخالا

.انعطأوانعمساولاقك‹هلةعاطلاو

.قارفألاداقتعا:يناثلا

.ًاطخلاداقتعا:مبارلا

كلذءارونموىنعموةغلهدحوهذهنمدحاولكةقيقحركذننحنو

.هتقدص:هبتنما«سانلانممولعملادوهعملاوهف‹«بلقلاقيدصتامإف

نيبومهنيبفسويةوخأنعةياكحىلاعتهللالاق‹نامألاهلتيطعأ:هتنمأو

.هبتربخأاميفتقدص:دحاولللوقتنأف‹ناسللابقيدصتلاامأو

.هلوقوهربخهيلعدراذإهبذك‹بيذكتلاهدضو

ناف.اعبسكءارونإ:لجركللوقينألثمف‹لاعفلاقيدصتامأ

.(٢طهعجارم)ةينورابلاطيفاًدوجومنكيملناونعلااذه(١)



ب

نيدلايفلوقلا
لهأنيبنوكتامنِإنايدألاو«ةعاطلاوعمسلاىنعمبوهنيدلانأملعاو

.للملاوكرشلالهأومالسالا

هللالاق.كرشلانيدوكرشلاةلمومالسالانيدومالسإلاةلمكلذك

الو.نيديلومكنيدمكل»:مالسإلالهأونيكرشملايفلجوزع
ةفينحيلانيدالو.ةقراملانيدالو.ةئجرملانيدالوةيردقلانيدلاقي

.يعفاشلاالوكلامالو

.()هبسأبالفاوكرشأنيذلاوسوجملاونيئباصلاوىراصتلاودوهيلانيدامأو

قفرتفتس»:هللالوسرلاقةمألاقارفأىلعكلذزوجيفقارفألاامأو

ةقرف:لوقتفةقرفلكلمسالااذهحلصيف(ةقرفنيعبسوثالثىلعيتمأ

.ةقراملاةقرفو«ةعجرملاةقرفو«ةيردقلاةقرفو«ةلزتعملا

ةقرفلاو.كلذبةعهللالوسرمهامسدقو«زاج.ةفئاط:تلقنإو

رانلالهأنماهباوراصو«انيداهوذغتاو«اهودقتعماهبكلبي‹ةقيرطلايه
.ةقحلاةقرفلاالإ

يفمهبهاذموتايهقفلانمةعيرشلايفةمألاةقيرطيهو:بهاذملاامأو

هبذخألاغئاسوهو‹ليلضتالوقيسفتال«كلذىلإلوؤياموريسفتلا
.بهاذملانيبرييختلاةماعلاوةصاخلللمعلاو

:هجوأةثالثىلعف«ًاطخلاداقتعاامأو

.ايفباوصلاىلإثحبلانعنوذأملاءارآلايف:امهلوأ
تايمستلاوءامسألانمةمألاهيففلتخااميفموهوملاًاطخلايف:يناثلاو

نمؤمكيماسألاو‹قافبلاوكرشلاورفكلاو«ناميإلاومالسإلاونيدلايف

.(٢طهعجارم).كلذكلاقينأساباليأ(۱)



س۷

ءامسأونارقلاقلخولاعفألاءامسأونادبألاءامسأو«كرشموقفانموملسمو

یرعنللومحاہیفًاطخلاو«افًاطخلاالإسيلو««هتافصوهللا
دحأىلعةداهشلاعطقوأ«هللانيداهنأداقتعالايهو‹ةكلهملاطورشلانم

.مالسالادعاوقنمةدعاقمدهوأ‹كلذيف

.ةكلهملاةئالثلاطورشلادحأهباشيذلاًاطخلا:ثلاغلاو

الوةعاطالوديعوالودعوالوءرزوالورجالف:حابملاامأو

هللالاقك‹ارزووأارجأنوكيكلانه.ةينلاهتنراقاذإالإ«ةيصعم

النيلاعلابرهلليتامويايعويكسنويتالصنإلقل:لجوزع
تاململاوايحلابهللاىلإبرقتف. نيملسملالوأانأوترمأكلذبوهلكيرش

.مالسلاهيلعمهاربإينعأ‹عنصامهيفهلسيلو

باب

رفكلاوناميإلايفسانلافالتخايفلوقلا

ىفكدق٠« هنعهللايضر فلخينبناميلسعيبرلاابأخيشلانأملعا

‹ناميإلانمهلهجسانلاعسيالاممركذيلهنكل«لئاسملاهذهيفىفشو

بهذامىلإةراشإاحيولتحولننحنو«ةوعدلالهأنمنيرخأتملاةقيرطالإ
.نيفلتخلاءالوهنمدحاولكهيلإ

سانلايفو٠اقطنواداقتعاناميإلانمبجييذلايفاوفلتخاسانلانأملعا

.اًصوصخواًمومع

نأةداهشوهو.اهدقتعيوةداهشلابقطنينأالإسيل:ةفئاطتلاق

اذهف.قحهبءاجامو:مهضعبدازو«هللالوسردمحم«هللاالإلإال

شهيفهيلعسيلفكلذءاروامو‹هدقتعينأهمزليذلاناميالا
¢
e.م

لوااف٤٨£هس



۸

وهواًصوصخ(هللاالإهلإال)ةنجلايفناكمايأعمداانيبأقيرط

(هللالوسردمحمهللاالإهللإالرةمألاهذهلوأو‹نيئباصلابهذم

مداانيبأةقيرطلوأالاف«(قحلاهبءاجامو):ملوقبارخاهودكأو

لوسردعبنيملسملاةقيرطثلاثلاو«دمحمةقيرطيناثلاو«مالسلاهيلع

لسرلاوبتكلاوةكئالملاوهللابناميإللداقتعالاوقطنلاهيلع:مهضعبلاقو

هيلإلزنأابلوسرلانمال:هلوقنارقلايفةراشإلاهيلِإو.ةرخآلارادلاو

كيلإو: هلوقىلإ4هلسروهبتكوهتکئالموهللابنمالكنونمؤملاوهبرنم
. ريصلملا

هللابرفكينمو:سلجوزعسهللالوقهديۇيوكلذدكۇيو
.4اديعبالالضلضدقفرخآلامويلاوهلسروهبتكوهتكئالمو

هيفكاشلاو«كرشموهفغولبلاعمهدقتعيملواعيشاذهنملهجنمف
لهألوقو«ةلزتعملالوقوهو«ةثالثىلإكرشمكاشلايفكاشلاو«هلثم
.ةمايقلامويىلإةوعدلا

باقعلاوباوثلاوباسحلاوثعبلاوتوملابناميإلاهيلع:مهضعبلاقو

ءيشللهاجلاو«نيكرشملاءامدليلحتو«نيملسملاءامدميرحتو«رانلاوةنجلاو
.ةمايقلامويىلإرفاككاشلايكاشلاو«رفاكاذهنم

مظعأوهامهنعهللايضرركبنبدمحمنبدمحأسابعلاوبأركذو

اريكهللاةمحرةعسنموجرننحنو«ديزأةسوفندنعوءاذهنممطأو
اذهف هنعهللايضر فلخينبناميلسخيشلالاقدقو.ةماعلااميسال

ناکارکذ«ادبعوأناكارحهلقعةحصوهغولبدنعغلابلكىلعبجيامم

.صيصختلاهئارونموممعتلايفقرغتسادقف«ىثنأوأ



۹

عئارشنمنايدألانمنيدىلعناكنمنأىلعاوقفتاسانلانأملعاو
مويىلإهلعسوأهنأيعدمحمةجحهغلبتملو«يبننيدىلعمالسإلا
.ةمايقلا

وهو‹ققحونعذأوقدصونمافناميإلاىلإهدبعهللامحلأاذإ:يناثلاو

۽نيکرشملاينارهظنيبناکنملثم«ءيشيئةجحلابعمسيالعضوميف
نامإلاهمحلأوهلقعيفهلىلاعتهللاحتفف«روحبلارئازجنمةريزجيفوأ

«اطخلاةهجنمهيلعفقووأ«ايؤرلاةهجنموأ«قدصونمافهب
لمتاودهدجلالثمريطلاةهجنموأ«نيلوألابتكنمةباتكلاةهجنموأ
ةجحلاهيلعمقتملامهعسيكلذنإف«ققحوقدصونمافةمامحلاولحتلاو

حوننيدوامداانيبأنيدهلعرشوعادهاعدفاکرشمناکِءاوس«ءيشب

‹هلعساوكلذنإفهلباجتساف«مالسلامهيلعءايبنألانمامهريغوأ

ريغىلإاوفلاخيملامنيبرتمريغالو‹ةرطفلاىلعنيبرتماللافطأالاكلذكو

الإدلويدولومنمام»:عهللالوسرلوقعمستملأ«مهترطفىضتقم
ىلعمهعبتو«هناسجميوأهنارصنيوأهنادوهيهاوبأنوكيىتحةرطفلاىلع

.كليكانهفهترطفىضتقمريغ

هنافناطيشلانمناكامالإةيفينحبولقلاهذهتقلخ»:لاقو
.«هلتقلخامعاهمرتخي

:لاقو.4اهيلعسانلارطفيتلاهللاةرطفله:لجوزعهللالاقو

.¶ةغبصهللانمنسحأنموهللاةغبصل

عساوكلذفهلتقلخامعءابالاليوحتوناطيشلامارتخانماوملسنف

مكحاهانيتاول:ایرکزنبییحیيفسلجوزعهللالاقومحل

ام
نلبرعلاةريزجيفناكنملهبدهشيوكعادمحمملعينأقييضتلاامنإو



.عمسيوةححللاهلانت

‹ركفلاةهجنمهبناميالاوهملعلانيىلاعتهللانأيفةلزتعملاةقيرطهذهو

ددجتواهيفرظنلاو«ءايشألالمأتنمهغولبةلهميفيمدآلاكفنياملقهنأل
ةيوهألافالتخاوماقسألاوعاجوألاوضارمألانمهيرتعيامويلايللاومايألا
تابنلاوراغلاثودحوراطمألاوحايرألاوةنكمألاوةنمزألاوةيذغألاو

.ثودحلااهنمسبتقادقوالإراهزألاو

‹ءارقتساواعبطامهنيبقرفللباقوألوأماعنعاذهلثمتلأسولو

وهنمىأرواربکأوهنمىأرنإوههثودحهسفنيفرقتسياملوأو
هسنجِءانبأهربخيوأ«اغلابناكنإهلقعوهسفن.يفرقتسانِإو«هنمرغصأ

.رهاقلاثدعحلارطافلاهدنعققحتاًرايتخاهملعوأارايتخاهلبقف

اکشوهیدلاوىلإنحویکبیکتشااذِإاذهنمءيشلافطألايفرهظيدقو

هنعاينغيملوهيدلامهتنحوهيلعامهتقفشىلإرظناذإو‹ءافشلاامهماجرو

هیفشينمهعمنأملعوامهنمسئیو«امهنودهعجوتوهعجفتبلغتشا«ائيش

نإلم:سلجوزعسہللالوقهلکاذهِءارونمو«امهنودهبامهیفکیو
رخألامويلاوهللابنمأنمنيئباصلاوىراصتنلاواوداهنيذلاواونمانيذلا

.نونزحيمهالومهيلعفوخالومهبردنعمهرجأمهلفاخلاصلمعو

.هريغنيدهيلإقبسيملنلعسوأنيئياصلانيدو

يفناكهنأاوركذ«نيلمأتمللةركذتو«نيلئاسللةيآلافطألاةاغانميفو

امہيديأنيبو‹املحطسىلعنادعاقهتأرماولجرمالسلاهيلعدوادنامز

قاقزىلإةذفانةوكحطسلاطئاحيفوامهيديأنيببعلي«ريغصامللفط

هاجرخييكلهاوبأهيلإبرقاملفبازيلايفلخدولفطلابدف‹حطسلا

لاطیتح«امہنمبرقهنعایحنتنِإو«قاقزلاىلعفرشأوامهنمبره
:امللاقهلمأتوهاراملف‹امهءاجفمالسلاهيلعدوادىلإالسرأامهيلعكلذ



س١۱

هنعايحنتف(هنعايحنت):هيوبأللاقفهبقف(لافطألانمهبرتبينوتثإ)
ءرخألاهلمغنوهبحاصلامهدحأمغنبرقاملف«رخآلاىلإلفطلاقلطأو

دوادلاقف«رخالىلإلفطلاجرخف«رابكلانيبةرواحلالثمامهنيبترجف

(؟امہنیبیرجامنایردتُا):مالسلاهيلع

.(الر:ال

قاقزلاىلإكانهنمعقتالليخأايجرخأ:امكنباللفطلالاق):لاق

يلاريختومافانهاهنمطقسنا«يخاييتعد:رخألاهللاقف

.رانلاتلخديبرتیصعناف«فلکافربكافشیعأنأنم

لخدتوتوتوهللاةعاطبلمعتوشيعتويخأايجرختلب:رخألاهللاقف

.ةنجلا

.لفطلاجرخف.(معتفنآلاامأ:رخآلاهللاقف

.نيلئاسللةيالمايفو«ةنسح

.(اًبجعلتاومألاهذهيفسانللنإ):يرصبلانسحلالاقو

ارکاذنکبرملهاضعبعاقبلاضعبیدانتحبصأاذإضرألانإ:ليقو

.عاقبلااهتطبتغا(معن):نهنمةعقبتلاقاذإف؟هل

ينملكتلةاشلاهذهنإ»:لاقنيحةنسحةوسأكعهللالوسريفو
نمهسفنيمرينادارافءارحراغيفةوبنلاببطوخنيحو.(امساهبنِ
:راجشألاوراجحألاهتدانلبجلاىلعأنمهسفنيمرينأمهاملكفلبجلاىلعأ
.هللالوسرايلعفتال

يناهبصألاىسيعابأنأكلذو««قحهبءاجامو»دازنمبهذنمامأو



س١۱۲

‹انيلإلوسربسيلونييمألاىلإلوسرادمحمنإ):لاقدوهيلانملجر
:اودازنأمهئاعديفنوملسملاطاتحاف‹(ريغتتالولدبتتالانتعيرشنال

.(قحهبِءاجامو)

ثيدحلايفحاحصلابتكلانموهويذمرتلاىسيعىلأباتكيفلاقو

:عهللالوسرهيفلاقيذلاوهويسبعلاشارخنبيعبرنعهاوراثيدح

هاخأملکيذلاوهو٤««توملادعبسبعينبنميتمأنمنالجرملكتي»

هزهجف«بئاغعيبرلاهوخأوتامهنأكلذو«توملادعبشارخنبعيبرلا

رفسأمدقاملف«هباورظتنافهيخأءيجملبقهونفدينأاوهركو«هباحصأ

:لاقف(يخأايتوملادعبأ):عيبرلالاقف‹ادعاقىوتساوهلبقفههجونع

رسيارمألاو«نابضغريغبروناحيروحورىلإانمدق):لاقف.(معن)

.ةرملوأناكاكاتيمعقوف(اورتغتالواولمعانكلو‹نونظتام

هللاو»:دعهللالوسرنعبلاطيبانبيلعنعيعبرنعيورو
ينأدهشيو«هللاالإهلِإالنأدهشينأ:مبرابنمؤيىتحكدحأنمؤيال
دعبثعبلابو«هللادنعنمقحلاهبتعجيذلانأدهشيو«هللالوسر

.«هرشوهريخردقلابو«تولا

نبرمعمايأيفملكتيذلا‹يسبعلاةجراخيبُأنبديزنايورو
‹هوزهجفىفوتهنأكلذو«توملادعبءابقب هنعهللايضر باطخلا

٠قدصةعهللالوسرنإ):لاقف«مهلكاومرحأوهيلعاولصيلاوماقاملف

قدص‹قدصركبوبأولوألاداهملايف:ليقولوألاليعرلايفقدص
يف:اهيفىوريولوألاليعرلايفقدص٠قدصرمعو«لوألاليعرلايف

هلتناكدوهلانملجرسيرأو.(سيرأرئبيففناغعامأولوألاداهل
كلتربلإيوينافعناكو«ةنيدللابكعهللالوسردجسمةلبقيفةقيدح

مايألانماًمويوه«اهيفدربتيوءاملاحئاورقشنتسيفةريهظلايفةقيدحلا



۱۳

ىلإراصومالسلاهيلعىفوتفكيهللالوسرمتاخهدييفو«هيفسلاج

 ناغعىلإراصورمعلتقف«رمعىلإراصوركبوبأیفوتمث«رکبيي
اوحزنفرثبلاكلتيفمقوفهبثبعيهعبصأنممتاخلاجرخأذإهدنعوهاهيبف

.هحيحصيفيراخبلاهركذ.دعبهوبيصيملواهؤامراغفرئيلا

.لدعلاناثعقرافكانهنمف

یورف شارخنبيعبروةجراخيلانبديزسبعينبنماعيمجامو

نمؤيالهللاو»:لاقهنأهللالوسرنعبلاطيأنبيلعنعيعبر
نأو«هللالوسرينأو«هللاالإهلِإالنأةداهش:عبرابنمُؤيىتحكدحأ

.«هرشوهريخردقلابو«رخألامويلابو‹هللادنعنمقحلاهبتئجيذلا

نمؤنالانلامولىراصنلايتممنعةياكحلجوزعهللالاقو

.لوقلانمدبال. اولاقابهللا

هللالاق‹نارقلايفةراشإةلوقلاهذهلف:لاقلجوزعللابناميإلا

نمالكنوتمؤملاوهبرنمهيلإلزنآابلوسرلانمال:سلجوزع
انعطأوانعماولاقوهلسرنمدحأنيبقرفنالهلسروهبتكوهتكئالموهللاب

ەدكۇؤيوكلذقدصيو«رخألامويلاهانعمو¶ريصملاكيلإوانبركنارفغ

مويلاوهلسروهبتکوهتکئالموهللابرفکينمول:لجوزعهللالوق
.¶اًديعبالالضلضدقفرخالا

.4هتكئالموهللابنمالكنونمؤملاو¥:لجوزعهللالاقدقو

ةلادتافصلاءامسأو«نمّؤمريغناكةلمجلاهذهنمءيشنميرعنمف

رخألامويلاوهلسروهبتكوهتكئالموهللابناميالالجألف‹للعلاويناعملاىلع

.نينمؤماوناك



س١٤٠

امبٌءازجامهيديأاوعطقافةقراسلاوقراسلاولفلجوزعهللالاقو
دحاولكاودلجافينازلاوةينازلاول.امهتقرسلجألهللانماڵلاكنابسك
.امهانزلجأل ةدلجةئامامهنم

حورلاليربجثيدحيفف«هرشوهريخردقلاو»دازنمبهذمامأو

نامإلانعهلاسفدفعهللالوسرىلإءاجنيحهيلعهللاىلصنيمألا
مويتاذسلجقعهللالوسرنأكلذو‹ةعاسلاوناسحإلاومالسالاو
‹ةحئارلابيط‹بايثلاضيبأ«هجولاليمجلجرلبقأذإ«هباحصأعم

عهلالوسرهيلعدرف«سسلجوملسف«سلجلانماديعب«ةمعلانح
:مالسلاهيلعهللاقف«؟هللالوسرايكنموندأأ»:لجرلالاقف«مالسلا

٠ىناهلجربصتف«دفعهللالوسريدينيبسلجىتحاندف.(ندأ»

:لاقف«اہیلعهديعضوو«یرسیلاهذخفشرفو«هتبکرىلعهديعضوو
لاقف.«؟ناميإلاام»:لاقف.«لس»:لاقف«؟هللالوسرايكلاسأ»

 رخألامويلاوهئاقلبوهلسروهبتكوهتكئالموهللابنموتنأ»:مالسلاهيلع

:هللاقف«هرشوهريخردقلابنمؤتو ثعبلاوهئاقلبو:یورو
ايمالسألاام»:لاقف5تقدص:هلوقنمسانلابجعتف٠(تقدص١

ءاتيإو‹ةالصلاماقإو«هللاالإهلإالنأةداهش»:لاقف«؟هللالوسر

نملاستغالاو«اليبسهيلإعاطتسانلجحلاوناضمررهشموصو«ةاكزلا
لاقف«؟هللالوسرايناسحالاام»:لاقمث.«تقدص›:لاقف«ةبانجلا

:لاقف«كاريهنإفهارتنكتملنإف«هارتكنأكهللادبعتنأ»:مالسلاهيلع
:مالسلاهيلعلاقف«؟هللالوسرايةعاسلاىتم»:لاقف.«تقدص»

تدلواذإ:اهطارشأب«اهنعلئاسلانمملعأباهنعلوؤسملاام»

‹هلهأريغىلإرمألادسوو«ناينبلايفمهلاةاعرلواطتو«اهتبروابرةمألا
لزنيوةعاسلاملعهدنعهللانإلل:التوهللاالإنهملعيالسمخيف
سفنيردتامواًدغبسكتاذامسفنيردتاموماحرالايفامملعيوثيغلا

لاق«یراوتویلواملفلجرلاماقف. ريبخملعهللانإتومتضرأيأب



س١۱ےک

لوسرمهادانف‹ةيحانلكىلإاوماقف«لجرلابيلع»:عهللالوسرمحل

معتوهللاانيسحو«مكنيدمكملعيءاجليربجهنأاوملهالأ»عهللا
.ليكولا

هلهجسانلاعسيالاملئاسمرثكأيفءاهقفلانمعسونمةيمست

دمحممث«ميكحلاركذلاوميظعلانارقلادعبيعهللالوسركلذلوأف
فاتلزنبالغيرزخوبآوحتفنبسورمعورقصلانبنازعوبوبحمنبا

. هناوضرومہیلعهللاةمحرسمتسرنبنمحرلادبعو

-:لوأنارقلا

ملواريذننيلاعللنوكيليعدمحمبلقىلعهللاهلزنأنآرقلانأملعا
نمال:.هلوقنمضتامالإسانلاىلعاهديزياممةيصوصخةلأسمحرشي

.لجوزعهللااهركذيتلاضئارفسمخلايهو لوسرلا
لزنأاموانيلإلزنأاموهللابانمااولاقل:لجوزعهللالاقدقو

اموىسيعوىسوميتوأاموطابسألاوبوقعيوقاحسإوليعامسإومهاربإىلإ

تعمتجاف. نوملسمهلنحنومهنمدحأنيبقرفنالمهبرنمنويبنلايتوأ
تماقنمىلعالإاہیفنيروكذملاةفرعمنمءيشسانلاىلعسيلنأاهلكةمألا
هدحوهللاالإاہیفہانرکذنمعیمجلھجمهعسودقمهنأو«كلذبةجحلاهيلع
مكبديريالورسيلامكبهللاديري:لجوزعهللالاقءاصوصخ
.«رسينيدلا»:دلاق.رسعلا

نكلوبرغملاوقرشملالبقمكهوجواولوتنأربلاسيلل:هلوقكلذكو
هبحىلعلاملاقتاونييبنلاوباتكلاوةكئالملاورخألامويلاوهللابنمانمربلا

.بدنلاوضرفلاةيآلاهذهيفلمشف.ةيآلا.4ىيرقلايوذ

ىتوملايحنفيكيئرأبر¥:مهاربإهلاسنيح1مهارباللاقو



س١٦۱

.لبهنمعنقف.4يبلقنئمطيلنكلوىلبلاقنمؤتملوألاق
.«ةلهسلاةحمسلاةيفينحلابتثعبينإ»:لئاقلاوهفيَدمحمامأو

.«اورسعتالواورسي»:لاقو.«رسينيدلا»:لاقو

:ةداهشالإةلأسمسانللحرشيملو«اهباعولئاسملاٍكيَعهللالوسرهركو

‹سيقلادبعةعامجثيدحكلذلوأوكفيهللالوسرهنأوهللاالإهلإالنأ

هللالوقيمهيفو«دئاعنبرذنملامهديمعوكعهللالوسرىلإتدفونيح
يآ« اًهركواًعوطضرالاتاومسلايفنمملسأهلول:لجوزع

اًبجعممهبناكوةنيدملاعهللالوسرىلعاومدقف«سانلارئاساًهركو
(؟هللالوسرايانرماتاذامب):اولاقمهدالبىلإفارصنالااودارأاملف

؟ناميإلاامنوردتأ«ناميإلابكرما:عبرأنعكاهنأوعبرأبكرما»:لاقف

ةمينغلانماودُّؤتنأوةالصلاماقإوهللالوسرينأوهللاالإهلإالنأةداهش
.ةالصلاونيتداهشلاىلعناميإلارصقف«”يفصلامهسوسمخلا

.«تفزملاوريقنلاومتنحلاوءابدلايفاوذبتنتالأ:عبرأنعكاهنأو»:لاق

.مدقتدقثيدحلاو‹(عبراب

ةلمجلاىوسايشهتءاجيتلادوفوللعرشهنأعهللالوسرنعانغلييملو
فملوقيف‹ةلمجلابدحأقطناذإفعهللالوسراهيلإاوعديناكيتلا
.«بادآلاوةاكزلاوةالصلالئاسمهيلإاوزواجتالوٍكاخأاوهقف»:هباحصأل

لئاسمنمدحألعرشهنأيعهللالوسرباحصأنمدحأنعرثؤيملو
.اعيشداقتعالا

-:ضرألاكولمىلإبتكلايعهللالوسرلو

.(۲طعجارم).يعهللالوسرىلإعفدييذلامهسلاوهيفصلامهس(۱)



س۱۷

ةلمجلاىوسةلأسماميفهلعرشيملورصيقىلإةفيلخنبةيحدلسرا
تيبأنإو«نيترمكرجأهللاكتيملستملسا»:لاقفاميلإوعديناكيتلا
.نييسيرألانإكيلعف

لوسرهنأدمحموهللةداهشلاالإسيلىرسكىلإبهونبعاجشلسرأو
قزممهللا»:هغلبذإلاقف«هقزمفهللالوسرباتكذخاف«هللا
.«يباتکقزمکهکلم

‹يشاجنلاىلإو«لالكدبعنبثراحلاىلإو«ةمالالهأىلإلسرآو
.ةيردنكسالابحاصسقوقملاىلإو«نامُغلهأىلإو

كلذنممظعأو«ديحوتلاةلمجالإهباتكيفسيلو«دالبلايفهلسرقرفو

بصنولوقعلالئاسماہيفمغعرشونجالهأىلإيراصنألامزحنبورمعبتك
.ةلمجلاىوسهلهجمهعسيالامةلاسمىلعصنيملو«اهلثميف‹ضئارفلا

ينبىلاتيبتنا:لاقهنأسهنعهللايضرسدیزنبرباجنعرکذو
£اا.

مزحنبورمعمہیاعمعهللالوسرباتکمهیلإتبلطفمزحنبورمع
زعهللالاقكبرعلادوفوهتءاجدقو.هيلعينوفقواف‹نعلالهأىلإ

هللانيديفنولخديسانلاتيأرو»حتفلاوهللارصنءاجاذإله:لجو
.¶اًباوتناكهنإهرفغتساوكبردمحبحبسف«

لوبلاوطئاغلاوتاراهطلاوتاساجنلاماكحأهللالوسرعرشدقو

لوبلابةبعكلالابقتسانعهيموسافنلاوضاغلاوةضاحتسالاوضيحلاو

.هبالإمالسإلايفلوخدلاوديحوتلاوناميإلاحصياليذلانيدلارومأ

ديحوتلاتايساسأهيفكيامنإومالكلاملعقئاقديفلغوتينأملسملاىلعسيلسهللاهمحرسفلمادصقي(١)
.)٢طعجارم)ىدهريخمالسلاوةالصلاهيلعهيدهو‹كلذبسانلانميفتكيناكهنإف



ب۱۸

‹اذهيفةلأسممهنمدحأنعرثؤيملو«مالسإلالوأردصىتح هنعهللا

يفنولوقيوءرمألااذهربدتنمل«ةنمّؤماهنإفاهقتعأ»ةمألاثيدحيفو

.نهيرستاودارأاذإ.ةالصلانهوملع:تايمجعألايراوجلا

يفةعمجموياببطخناكمتسرنبنمحرلادبعةبطخىلعتفقودقو
حبصلاةالصيفارقنم):لاقف هنعهللايضر هبطخایفرکذباتک

مزليءيشكانهناكولوهيلعيذلاديحوتلابتأدقفهتالصيفتايحتلا

.(نيدلادومعاهنافةالصلايفيعهللالوسرهجردألدابعلا

الونارقلانمةروسلامهملعيكتايحتلامهملعيهنأبئاجعلانمو

.لئاسملاهذهمهملعي.

ذوعأينِإمهللا»نارقلانمةروسلامهملعيكءاعدلااذهمهملعيناكو

ةنتفنمكبذوعأوءربقلاباذعنمكبذوعأومنهجباذعنمكب

.«تاململاوايحلاةنتفنمكبذوعأو‹لاجدلاحيسللا

:هلوقىلإغلباملفتايحتلامهملعيناكنيحيعهللالوسرلوقو

يفملسملادبعلااملاقاذإ»:لاق«نيحلاصلاهللادابعىلعوانيلعمالسلاو»
٦

.«ضرألاوتاومسلايفهللعئاطدبعلكتباصأهتالص

نيتمؤملانيبىلاعتهللااهبجوأيتلاةيالولاىلعيتأتةملكلاهذهنأملعاو
ةءاربلاهنأ«نيلاضلاالومهلبوضغملا»يفو«ةكئالملاونجلاوسنألانم

.نيرفاكلانيبواننيبىلاعتهللااهبجوأيتلا

هدادزیءيشىلهيفدصقيملو‹ارهاشارهاظارتاوتمءاجدقنيدلارمأو

نيتخفنلاوةمايقلايماسأنارقلايفلجوزعهللاركذدقوةلمجلالع



ب۱۹

.اماثمأيف«ةعراقلاوةخاصلاوةماطلاوةقاحلاوةعقاولاورشنملاورشحملاو

نازيملاهلهجمهعسيالاميفاضيأمهئارابمهةنسلالهأعرشدقو

ءلاحملاالإةنجلالخديملو‹لايعلاعاضولاقملارثكو«لاجملاعستال

سانلاىلعاشملاهقيضاميفهلهجعسياميفحتفنبسورمعلوقاماو

.وههعسو

ناکامفهریسفتلحيىتحناميالانمهلهجعسييذلاو):سورمعلاق

لجوزعسهللاىلعدودحلاءافنإلثم«ديحوتلاةلمجريسفتنم
هيلإفاضينأثدحلاوعنصلاعيمجو«ملعلاوهلةردقلاتابثإو«راطقالاو
نوکيوانئاکوهاممربخنمهبِءاجاملکقيدصتو‹هثدحموهعناصهنأ

هتبسنوءيشلاكلذقلخةيمستو«اوريملامواوأراممهيلإءيشلكةفاضإو

ِءيشهلئمکسيلنيقولخلاتافصنمنئابهنأو۽نوكمهعمسيلوهيلإ

باوثلاورانلاوةنجلالهجعسووهعسيالفهريسفتلحواذهركذاِف
.(ااثمأيف«لسرلاوبتكلاوةكئاللاوباسحلاوثعبلاوباقعلاو

بهذمبهيبشبوبحمنبدمحمنعيورياميفرقصلانبنازعبهذم

.حتفنبسورمع

هناف«رانلاوةنجلاوروبزلاوليجنالاوةاروتلايفكشنم):نازعلاق

.عسيملركذاذإفركذيمامهلهجعسي

عسيملركذاذإف«هلعساوكلذفروبقلايفنمثعييهللانألهجنمو

.(٢طعجارم).كلذليصفتيأ(١)



س۲۰

تماقوأركذاذٍإف«ركذيملامعساوف«باقعلاوباوثلايفكشنف

.بتيملنإلتقيكرشموهف‹هيلعةجحلامايقدعبامهيفكشنف

ىلعف.امهتاقوألخدتملامةعمجلاوةبعكلاونارقلايفكشنمكلذكو
.ةجحلامقتملامةعسوتلانيمامإلانيذهبهذم

:لاقهنافسهنعهللايضر فاتلزنبالغيرزخيأبهذمامأو
هنمترهظامكرشلابدارأامنإو(كرشلاالخاممارحلاعيمجلهجعسي)

.هريغعمهناحبسيرابلاةيوست

هيلعبجوامهمف«ءيشهيفهيلعسيلف«كرشلانمجرختسملاامأو
هيلعموقتىتحهزواجتيال«مارحابعيضملاىلعىضقهتفرعموأءيشلاثتما
نييبنلاولسرلاوبتكلاوةكئالملابناميإلالثم«هرذععطقيوأ‹هفالخبةجحلا

یوسرکنأولهجنمكرشبلوقيالنمكلذيفىعارامنإو«ةرخالاو
قافلاةفرعمسانلانعطقسأو«ةجحلاهيلعموقتىتحءيشهيلعسيلف«لل
ةءاربلاالوكرشلاريغاريبكمثنأةفرعمو‹انيديأيفالنيضقانلارفكةفرعمو

ملعيوهبةجحلاهيلعموقتىتحكرشلاريغءيشميرحتالواذهنمءيشيف

كلذنأهوعيضاذإملعيفدابعلاىلعهضرفهللانأملعوأ«هللاةيصعمهنأ

‹هولهجفهتفرعمسانلاىلعوأهيلعبجوأىلاعتهللانأملعوأ«مارحمهنم
لطبأف«لعافلانمةءاربلاهيلعسيلولعفلانمةءاربلاو«هوبكترافمارحوأ

هيلعتماقاذإالإ‹اهميرحتملعينأوأاهملعينأهللةيصعمناكامعيمج

الوكرشلاىلإهبزواجتيالو«ريغالامارحهتبثيفةيصعمهنأءيشبةجحلا

.كلذبةجحلاهيلعموقتىتح‹قوسفلاىلإالو«ةريبكلاىلإالو‹رفكلالإ

ملعتنأهانعم(انيديأيفالنيضقانلالهجعسيالر:لئاقلالوقامأو

انيلعهللاهبجوأامضقنامنإضقانلانوكينأطرشبو«ريغالامارحيأهنأ



س٢۲

طرشبو«الفءاملعلافالتخاهيفغوسياممكلذءاروامضقنامأو«انيد

.هدنعهللانيدضقنلااذهنأدقتعينا

.زجعيأرلاف«يأربناكاذاامأو

خيشلاهيلإبتكهنأ:سهنعهللايضرسرزخيأخيشلانعيورو

‹اهلهجسانلاعسياللئاسميفرصمبرزخوبأناكمايأنايرمينبنونج

لوسراهميلإوعديناكيتلاةلمجلابهيلإبتكو«هباتكباوجرزخوبأهلدرف
.ريغالعهللا

نأانغلب:لاقهنأ هنعهللايضرسرزخيبانعيورامحصنمو

‹نايسنلاعورفنمةلأسملاهذهو«هبذخؤيالفناسنإلامهونعطقسأام

.اطخلااهناجيو

 هنعهللايضر فلخينبناميلسعيبرلايأخيشلالوقدروننحنو
ىلعبجيامم:هلهجسانلاعسيالامباب)يئلاق‹هلهجعسيالامي

٠ىننأوأناكاركذ«اًدبعوأناكارح«هلقعةحصوهغولبدنعغلابلك

ةكئالملاهلنأو«ءايشألاعيمحجلقلاخهللانأو«هبردنعنمقحهبءاجام

.مالسلاهيلعدمحمىلإنيلاعلابرلوسرهنإوهيلإدصقلابليربجةفرعممهيلعو-

.نييبنلامتاخهنأو«ةفاكنجلاو

ىلإهتلاسروهتوبنوهمسابمالسلاهيلعمدآربكألابألاةفرعممهيلعو

هيلإاًرورفموهيلإاًدوصقمنارقلاةفرعممهيلعو«نيلسرملالوأهنأو«هدالوأ



س۲٢۲

٠مهبرلمهتعاطىلعهتعاطلهألباوثاهنأةنجلاةفرعم

٠مهبرلمهتيصعمىلعهتيصعملهألباقعاهنأرانلاةفرعمو

مهدارفأوهايأمهتفرعمومهبرلمهديحوتبنيملسملاءامدميرحتةفرعممهيلعو

هریغبهلمهتاواسمومهبرلمهکرشىلعنیکرشلملاءامدليلحتةفرعمو

ههناكلسيارنل

‹هريغبهللاةاواسمكرشلانأاوفرعينأكلذورئابكلانيبامزرفمهيلعو

.هتفصبهريغفصويو‹هريغةفصبفصوينأكلذو

ىلعبيثمهنأو«هتيصعمنعىبنو«هتعاطبرمأهللانأةفرعممهيلعو
هہبشیالهباقعو«باوثهېبشيالهباوثنأو«هتيصعمىلعبقاعمو‹هتعاط

.)هئادعألداعمواللاومهللاناو6باقع

لاليجی هنعهللايضر خيشلانعليقدقو

تولوبلولاقهنا هنعهللايضرخيشلاركذدقو

خسنيةعيرشلانمهدييفيذلانألهجهتوملهجنمنأل«.همدمحم
.هيميبلاتوملهجنمكرشأكلذليبقنمو«خسنيالوأ



س۲۳

الو«هنيعبصخشىلإدصقيالةلمجنجلانمنيملسملاةيالومهيلعو

نأاوملعينأكلذو«نيرفاكلاورفكلاونيملسملاومالسأإلالهجعسي
.مهمالسإابنوملسمنيملسملانأو«مهرفكبنورفاكنيرفاكلا

نأملعيوهملعينأالإ«هغولبدنعغلابلكهلهجعسيالاممهلكاذهو
.اًباقعهبلهجلاىعواًباوثهبملعلاىلعبجوأهللانأو«كلذملعهمزلأهللا

امِءيشيفكشناف۽هلکاذهنمائيشلهجنمرفكةفرعممهيلعو
مويىلإرفاككاشلايفكاشلاورفاكهرفكيفكاشلاورفاكوهفهانركذ
.ةمايقلا

ههابشأةفرعمبو«انركذيتلاةلمجلاهذهبمهءامدمرحهللانأةفرعممهيلعو

هلمهدارفإومېبرمهدیحوتنمهتفرعمبالإنوملسيالوهلهجمهعسيالام
.(هبةفرعملاومهبرلمهديحوتملحصي

ةمشدمةبوجأوةمهبمةلئسأيفلوقلاباب

عماهنرقو9ةمجالاصحعسولايفدازوعزتلاقرغأنمىلإعجرنلو

يهو«هغولبلوأنمغلابلاىلعاهبجوأف«ةلهولوأنمةداهشلاوداقتعالا
كاشلايفو«كرشلاباهلهاجىلعمكحوءرثكأوأةلصخنيرشعءاهز
.ةمايقلامويىلإرفكلابكاشلايفكاشلاو

امو‹قابولااوعسوأوقانخلااوقلطأنيذلانيمدقتملاةمئألايفموقامأو:

سورمعةمئالاو‹دحلااذهىلإانمولعالوانلوقعغلبتلنيذلانحن:اتلاح

رزخوبآوينامُملاةكربنباورقصلانبنازعوبوبحمنبدمحموحتفنبا
.نوقرزنباومتسرنبنمحرلادبعوفاتلزنبالغي

-:ناعمةئالثىلعلئاسملاهذهيفلاّوسلاعقياملوف



س٢٤۲

نمقحلاىلعةلادلانيهاربلاقرطنمهلوقىلعناهربلاراهظإ:اهدحأ

نوددييقتلايفقحلاف‹ديلقتلاالإسماخالولقعلاوعامجالاوةنسلاوباتكلا

الو‹اقحناكموصعمنعناكناف‹لطابامإوقحامإديلقتلاو‹ديلقتلا

ةعبرالاهجوالايفدييقتلاو«مالسلاامهيلعمرمنباىسيعويدهملاالإموصعم
.لقعلاونيملسملايأروةنسلاباتكلا

غاسناف«قيضموعسومنيبنيفلتخلانيذهنيباميفمكحلا:ةيناثلا

يأريفتاطحخأرخآلاىلإامهدحأزواجيالوةيهقفةلأسملاتناك«كلذامهل
نيفلتخلانيذهدحأيفىلاعتهللادنعهلقحلانمدبالفةنايدتناكنإو«قحلا

.لطبملارذععطقينأامهمقعحملاىلعو«لطابهفالخو

عماًعيمجامهيلعاعسونإكاشلاولهاجلااذهيفامهمكحام:ةثلاثلا

عسووأ‹امهرذعاعطقوأ‹هلامهدحأعيسوتوكرشلابهلامهدحأةيمست

وأ‹امهرذعهبحاصمطقيالو‹امهدحأرذعوأامهرذععطقينأامهدحأ

وأديلقتنمرمألاولخيالو‹اعطقيالوأاعطقينأامهيلعوأ‹امهدحأرذع

.ءايبنألامهوموصعمنمالإهبعوطقمريغديلقتلاو«زاعدقدييقتلاف‹دييقت

كلسيلو«كريغنودكدييفقحلانأبقثنالنأديلقتلايفاملقأو
.اهبمهلضفتةيزمكلفلاحاىلع

عجريالوقارفألاوتانايدلاىلإعجريهلهجسانلاعسيالاملئاسمرمأو
قارفألانيبوديحوتلاوكرشلانيبنايدألانيبلوقلاف‹بهاذملاىلإاهرمأ

.اطخلاوباوصلانيببهذملانيبولطابلاوقحلانيب

هللايضر فلخينبناميلسعيبرلايبأخيشلالئاسميفءىدتبننحنو

ىلإو«ىلاعتهللاىلإةرذعملاو«اهلمجمريسفتانلحضتيلةلأسمةلأسم هنع
رمألااذهناف«ةمغلاهبامنعفشكيامهملعنمانلرهظينأانباتكهغلبنم

هللادنعقحلاالإهيفانعسيالو«مسجهربخو«مظعهنأشنيدلابقلعتملا



n

عم«ةليلقانمايأوهليلكانلوقعوةفيفخانلاوحأوةفيعضانمولعنإف«ىاعت
كايوانلعجواقشلاقباوسنمٍكايإوهللاانذاعأ«نحلاةرتكونتفلاروهظ
.ىقتلاوةيادحلالهأنم

:الوأ:هجوأةعبرأىلعلئاسملاهذهنمةلاسملكيفلاوسلانأملعاو
:عبارلاو.لهاجلالاحام:ثلاثلاو.نيفلتخلالاحام:يناثلاو.ناهربلا

.كاشلالاحام

نومأمريغديلقتلاو«ديلقتلانمدبالف«لوبقلاوىقلتلاقيرطنمامأ
نمديالفدییقتنعناکنف«هرمأنمةريصبىلعهبحاصسيلو«ًاطخلا
نمةءاربلاو«ءيطخلارذععطقيو‹قيضموعسومنيبةنايدريصيوناهربلا
.ريفكتالو‹ناهجولاوفالتخالاخياشملانعدرودقوكلذءارو

نامیلسعيبرلايبألوقنمبجعتيركبيأنبايركزىيحيوبأخيشلاناكو

.(ناهجواہیفةءاربلاو):فلخینبا

انغليمل): هنعهللايضر فاتلزنبالغيرزخوبأخيشلالاقدقو
.(يأرلاببجتةءاربلانأمولعلانم

كرشلاهمزلينأقيضملاىلعلهو؟لهاجلايفمكحلاامف:لئاقلاقنإف

؟المأةءاريلاوةمينغلاويبسلاولتقلانمهماكحأو

رصتنيناكنإ؟عسوملاعمهلاحامفاهلكماكحألاهذههيلعىرجأنإف

نععفديو«هلتقدارأنمهنععفاديو«كرشلابهامرنمًاربيو«هبحاصل
عيمجذافنإوقيضلاعديوأ«هنمأربنممأربييو«هلهتيالوىلعنوكيو«هلام

وبأخيشلالاقدقونالوقاهيفةءاربلالوقيوأ‹لهاجلااذهيفهماكحأ
بجتةءاربلانأملعلانمءيشيفانغلبيمل):سهنعهللايضرسرزخ

.الفتانايدلاامأو٠تايئارأالايفنوكتامنإنالوقلاو(يأرلاب



س٢٦۲

؟«هللاالإهلإالنأ»ىلعليلدلاام:لئاقلاقنإف

رفغتساوهللاالإهلإالهنأملعافلت:لجوزعهللاباتكنم:انلق

.¶تانمۇمللونينمۇمللوكبنذل

؟للابنمۇؤننأانرمأاننأىلعليلدلاام:لئاقلاقنإف

هبرنمهيلإلزنأاملوسرلانمال:سلجوزعهللالوق:انلق

؟ضرفبالوبجاوريغناميإلااذهنوكينأمتركنأام:لئاقلاقنإف

هلِإال)اولوقيىتحسانلالتاقأنأترمأ»:يعهللالوسرلوق:انلق

.«اهقحبالإمهيرارذيبسومحلاومأومهءامدىتماومصعاهولاقاذإف(هللاالإ

.بجاوريغىلعديدهتلاوديعولاعقيالوديعواذهو

؟هللالوسرًادمحمنأىلعليلدلاامف:لاقنإف

.تاداعللتاقراخلاتازجعملا:انلق

؟هبرارقالاوهبناميالابوجوىلعليلدلاام:لاقنإف

:هبرارقإلاو¶هلوسروهللاباونمال:لجوزعهللالوق:انلق
هدحوهللاالإهلإالنأدهشأ»:دهشتلايفهجاردإهللالوسرلوق

.عامجإلااهلكهذهءءارونمو.«هلوسروهدبعادمحمنأو«هلكيرشال

؟ديحوتكَمهللالوسرلةداهشلانأىلعليلدلاام:لئاقلاقناف

.كرشهلراكنالانأل:هلهليق

؟هللاريغرکنانمكرشأنيأنمو:لئاقلاقناف

لسرمهنأل«سلجوزعهللاتافصنمةفصركنأهنأل:هلليق

.هئامسأنمامساركنأو«لسرلا



۲۷

؟ماسجألانمءيشقلخركنأنمكرشأنيأنمف:لاقنف
‹مهلإهازعفنوقولخلاهنعزجعيامىلإدمعدقو‹هجولااذهنم:انلق

.ءاوسوهكىلاعتهللاعمةردقلايفمهتبثأف

؟مالسلاهيلعليربجةفرعمانيلعنأىلعليلدلاام:لئاقلاقنإف

؟مهريغوأةكئالملانموهله:ليربجىلعلاّوسلاعقياملوأف

؟نيفلتخلالاحام:ةئلاثلاو

؟كاشلاولهاجلالاحام:مبارلاو

٤ہلجوزعهللاباتکلبقنمفةكئالملانمليربجتابثإامأو

هلسروهتکئالموهللاودعناکنمل:لاقو.4نيرذنملانمنوكتلكبلق

. نيرفاكللودعهللانافلاكيموليربجو

دعبو؟نيمألاحورلاوهمالسلاهيلعليربجنأىلعليلدلاام:لاقنإف
:لجوزعهللالاق٠ةكئالملانمهنأىلعلديامسيلفاحورنوكينأ
هنألةكئالملانمسيلحورلانألدف4افصةكئالملاوحورلاموقيمويلل

نافلاکیمولیربجوهلسروهتکئالموهللاودعناکنمل:هلوقامأو

نإو«ةكئالملاىلإنيروكذملابرقألسرلانأ:باطخلاهيلعلدييذلاف
امهنأىلعةيآلالدتملفلاكيموليربجامأو«ةكئالملامهلسرلافدبالوناك

عطقواولانأىلع«لسرلاىلعفطعامهفدبالوناكنإو«ةكئالملانم



۸٢۲—

سيلو«ريزنخلامحومدلاوةتيلانيبةيريغلابىضقىلاعتهللانأك«مهنيبام

.بغشلادنععامجالانمرتكأةلاسملايف

.ملعأهللاف«هدعبوغولبلادنعهبنامإلابوجوامأو

.ملعأهللاف‹قيضموعسومنيبنيفلتخلالاحامأو

نبناميلسعيبرلايبأخيشلادنعناكرشمامهف«كاشلاولهاجلالاحامأو

.نيمدقتملاخويشلادنعنالاسو‹فلخي

.ءيشاهيفانغلبيململعأهللاف«عيبرلاخويشلانيبامةفرعمو

«لئاسمعبرأةلاسملكيفو«لئاسمثالثاهيفعمداانيبأةلأسمو
.مالسلاهيلعليربجلئاسمک

بأال«ربكألابألاهنأمدا همسابهفرعينأ:اهلوأف:ثالثلاامأ

.هتوبنةفرعمسانلاىلعويبنهنأ:ةيناثلاو

عيمجنأونيلسرملالوأهنأو«هدالوأىلإنيملاعلابرلوسرهنأ:ةثلاثلاو
اونمۇيوهلسننممهنأاوملعينأمهيلعمهتلاسرةفرعمسانلاىلعيتلالسرلا

r:

زعهللاباتكيفدوجوماذهف؟مداهمسانأىلعليلدلاامىلوألاو
ودعمكلهنإناطيشلااودبعتالأمداينبايمكيلإدهعأملأل:لجو

انابأنأنادوسلادنعو‹نارقلابنيرقمللهبرارقالامزلييذلااذهف. نيبم

.دورقلاكناضيبلامتخسممتندورقلاك:اولاق‹ملشماکهمانودوسأ

.هبرىلإدوسأمداقلخىلاعتهللانأ:راثآلاضعبيفدرودقو

ثلاثلا:رهشلانمضيبلامايصبىلاعتهللاهرمأف.دوسأينإ«يلراي:لاقف

ماضو‹هثلثضيبافرشعثلاثلاماصف«رشعسماخلاورشععبارلاورشع



س٢۲۹

باتكلاو«هرئاسضییافرشعسماخلاماصو‹هاثلثضیبافرشععبارلا

.اذهيفنغمعامجإلاو

ركنأنميفمكحلااموناهربلاام:لئاسمعبرأهتوبنبناميإلابوجويو

؟كاشلايفمكحلاامولهاجلايفمكحلاامو

نارقلاةفرعموخيشلالوقوةوبنلاك:لئاسمعبرأاضيأةلاسرلايو

اضيأةلأسملاهذهيفو«بتكلاةلمجنمهنأةفرعمو«هيلإازورفمهيلإًادوصقم

:اهريغکتالاسعبرأ

‹لهاجلامكح:ةثلاثلاو«نيفلتخلامكح:ةيناثلاو«ناهربلاام:

.كاشلامكح:ةعبارلاو

.بتكلاةلمجنماصوصخهبناميإلاوهتفرعمانيلعنأىلعناهربلاامأ

باتكلاوهلوسروهللاباونمآاونمآنيذلال»:لجوزعهللالوقي

.¶لبقنملزنأيذلاباتكلاوهلوسرىلعلزنيذلا
هللالوقل«انيلعبجاوبسيلاًدوصقمهبناميإلانإ:لئاقلاقنإف

.ةيألاهذهبقعيفلجوزع

الالضلضدقفرخآلامويلاوهلسروهبتكوهتكئالموهللابرفكينمولف

ةليضفهبناميإلانأحصف«اهنمهانثتساوهناوخإىلعديعولارركف¶اًديعب

كاشلامكحو.ملعأهللافلهاجلامكحو.ملعأهللافنيفلتخلامكحامأو
.ملعأهللاف

ىلعهتعاطلهألباوثاهنأةنجلاةفرعممهيلعو):خيشلالاقو

ناتلاسملاو«(مهبرلمهتيصعمىلعهتيصعملهألباقعاهنأرانلاةفرعمومهبرل

.انمدقكهجوأةعبرأةدحاولكيفف



د

باقعلاوباوثلاله.هجوأةعبرألاءارونمو.ملعأهللاف:باوجلاف
انيلعبجيلهو؟رخألانودامهدحأوأ؟نيبجاوريغمأهللاىلعنابجاو

؟انلاغشأمېتمدخةرجأانديبعل

.اومدخيملالوأ

ةيصعملاتناكباقعلاوباوثلاانلطبأولو٠«فلتختنيفلكملالاوحأنأملعا

ىضتقمبباقعلاونينمّؤملاىلعهللالضفنمباوثلانكلو«افيلكتالةحايإ
.نيرفاكللبجاوةمكحلا

‹اولمعا:لجوزعهللالوقيف‹رخألابانمامهدحأبونيدقو

‹ةبوقعلاماقميفنامرحلانوكيف«باخلمعيملنموهرجأهلفلمعنمف

لمعنمو«بقوعلمعيملنمف«اولمعا:لجوزعهللالوقيابرو
.باوثلابانمةمالسلابونتف‹ةبوقعلانمملس

ثعبلاوتوللاةفرعممہیلعو): هنعهللايضرسخيشلالوقو

ةرشعتستراصلئاسمعبرأهذهنمةدحاولكيفف(باقعلاوباسحلاو

.بوجولاىلعهرهاظلديامنارقلايفدجنملو«ةلاسم

لجألتوملانإاولاق؟تاضورفملايفهلابامف«يرورضهملعفتوملاامأو

دجهتيليللانمماقاذإناكهنأكعهللالوسرنعىورياميفوثعبلا
مويقتنأدمحلاكلو‹ضرألاوتاومسلارونتنأدمحلاكلمهللا»:لاق

‹قحلاكلوقوقحلاتنأمهللا«نهيفاموضرالاوتاومسلابرتنأ

٠«قحثعبلاو«قحتوملاو«قحةنجلاو‹تحكؤاقلو‹قحلاكدعوو

هعهلالوسردنعتابةليلسابعنباكلذىورتاملكيف
.باوثلاانهاهركذيملوءاهبةالصلاحتفتسيهعمسف



۲ا

مہرمهدیحوتبنيملسملاءامدمرحةفرعمميلعو):خيشلالوقو

مہبربمھکرشىلعنیکشماءامدليلحتةفرعمو«هلمهدارفإوهايإمهتفرعمو
.اهريغيفانركذامةلاسملاهذهيفو«(هريغبهلمهتاواسمو

:لاقتافرعيفهتبطخيفاذهنمءيشعهللالوسرنعدرودقو

.مارحموي:اولاق

؟اذهرهشيا:لاق

.مارحرهش:اولاق

؟اذهدلبيا:لاق

.مارحدلب:اولاق

.اذهادلبيفاذهکرهشيفاذه

؟تغلبلهالأ:لاق

؟معنمهللا:اولاق

.«مكبئاغكدهاشغلبيل‹دهشأمهللا:لاق

الولاومألاةمرحغلبتلضارعألانأبثيدحلااذهنماولدتساناف
كاشلاو؟كرشلاغولبلادنعاذهلهجنمغلبيلهو«ءامدلاةمرحلاومألا
.ملعأهللاففلتخلاو

اودصقينأاًضيأمهيلعو‹ةلمجنيملسلملاةيالومهيلعو):خيشلالوقو

مداودمحموةكئالملانمليربجلثم:هلهجمهعسيالنملكىلإمهتيالوب

.(ةلمجنيرفاكلانمةءاربلامهيلعو«مالسلامهيلعنييبنلانم



— ۳۲

نممهقوقحةيدأتومهيدىلعمهعمنوكلانينمّؤملاةيالونأملعاو

لاقو‹رافغتسالاىلعالإصنيملو‹ىوقتلاوربلاىلعنواعتلاورافغتسالا

ةءاربلاو.4تانمۇلاونينمۇمللوكبنذلرفغتساولم:سلجوزعهللا

.مهتنيابمونيرفاكلاةقرافم

.مدقتدقفمدالسننممهنأنييبنلاةلمجركذامأو

كرشلانأاوفرعينأكلذو«رئابكلانيبامزرف):خيشلالاقو

.(هتفصبريغفصويوأهريغةفصبفصوينأكلذو«هريغبهللاةاواسم

رزخيأخيشلالوقىلعف.(رئابكلانيبامزرفينأ):هلوقامأو

ءكرشلاالخاممارحلالهجعسيهنأملعا):سهنعهللايضر

.(ملعاذإرارصالاولالحتسالاو

.هملعيملنمىلعمالكلاامنإو‹ملعاذإنيدلايابكلذكو

رهاظلاكرشلاريغاكرشوأارفكوأةريبكمثنأملعينأدحأىلعسيلف

الاًمارحتأهنأملعينأنمرثكأ«ضقانلارفكنمهيلعسيلو«اقافنوأ

ىلعهللابجوأنأالو«يفخلاهكرشوأهقافنوأهرفكملعيىتحهتءاربنم

.كرشلاالخامرانلايصاعملانمءيش

نعلجوزعهللالوقو‹حصفأةيوستلاو«هيفامةاواسملايفو

.¶نيملاعلابربمكيوسنذإل:رافكلا

اذهو(هتفصبهريغفصويو«هريغةفصبفصوينأ):هلوقامأو
.اظفلال

هنأو«هتيصعمنعىبهنوهتعاطبرمأهللانأةفرعممهيلعو):خيشلالاقو

هیاقعوباوثالهياوثنأو«هتيصعمىلعبقاعموهتعاطىلعبيثم
يفاملئاسملاهذهيفو.(هئادعألداعموهئايلوأللاومهنأو«باقعههبشيال



— ۳۳

.محئاقةعبرألاهجوألايفلاوسلاو.لوألانهتاوخأ

مهوللملالهجعسيالهنأ) هنعهللايضر خيشلاةياكحامأو

هذهنمدعبأهذهف.(اوكرشأنيذلاوسوجملاونوئباصلاوىراصتلاودوهيلا

.لمخأواهلكلئاسملا

ىلاعتهللانرقينأاوكرشأنيذلاوسوجملاوىراصنلاودوهيلاةجردغلبتملو
‹ىسيعوىسوموميهاربإ:مهؤايبنأاهغلبتمةلزنمهبناميإلاف‹مهبناميإلاب
.كلذنمسخأمهلب

هررضمظعل«هبهونينأىلوأنيعللاسيلبإناكلكلذنمءيشناكولو
هركذدقو«مالسلامهيلعمداانيبالهتوادعونيصلخملاهللاءايلوأونيدلاىلع

ملألع:لئاقنمزعلاقفهيلعهبنوهبهونونارقلايفلجوزعهللا
ينودبعأنأو«نيبمودعمكلهنأناطيشلااودبعتالأمدايتبايمكيلإدهعأ

.¶نولقعتاونوكتملفأاًريثكالبجمكنملضأدقلو«مقتسمطارصاذه

عزتيةنجلانممكيوبأجرخأاناطيشلامكتفيالمداينبايل:لاقو

انإمہنورتالثیحنمهلیبقووهکاريهنامهتاءوسامہیریلامھسابلامہنع
.¶نونمؤيالنيذللءايلوأنيطايشلاانلعج

ربكتساوىبأسيليإالإاودجسفمدالاودجساةكئالمللانلقذإول:هلوقو
نمناكو

«سانلاهّلِإءسانلاكلم٠سانلابربذوعألقللجوزع هلوقو

ةنجلانم«سانلارودصيفسوسوييذلا»سانخلاساوسولارشنم
سانلانعاوطقسأو«هنأشوهررضمظعلهنمذوعتلابانرمأو. سانلاو

.هنمذوعتلابرمالاروهظعمهتفرعم

هللايضرركبنبدمحمهللادبعيأنععيبرلاوبأخيشلاركذو
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.(مالسلاهيلعيبنلاتوملهجنم

نأىرحأو‹كلذبةجحلامهيلعموقتىتح«هبرارقإلاالإوهبناميإلاالو

هيلعزوجيالديحوتلانأل«هلهاجهبكرشيامسيلخسنلاهيلعزوجييذلا

.ديحوتلانوديتلاضئارفلايفزوجيامنإو«خسنلا

.كرشأال‹اهلهجوأهيلعهللااهضرفيتلاضئارفلاعيمجيفكشولو

.كرشأالهيلعاهضرتفاىلاعتهللانألهجولو

لهجوأ‹اهضرفلهجوأسمخلاتاولصلاضرتفاىلاعتهللانأكشولو

نمِءيشيفكرشأاللجوزعهللةعاطاهنأوأ«اهبرمأىلاعتهللانأ

.توملاىلإكرشلاىدعتيىتح«هيفهكشوهايإهلهجباذه

صوصنماكحأيفوخسنلاهبشهتعيرشيفيعهللالوسردعبعقودقو
وأخسنلايعهللالوسردعبةمألاعامجإباهيلعقفتملاةنسلاونارقلا

‹ءانثتسالاباعرذمعقضنإصيصختلاوأ«خسنلامكيلعربكناكنإءانثتسالا

ناعموللعلصوصنملاةمداصملبصيصختلامكيلعزعنإلمجملاريسفتوأ

يهو۽صوصنملامكحمهكرتدعباوكشيملواهوضمأواهوزاجاف٤«تأرط

ةيزجلاطاقسإو«مهيلاومىلعدالوألاتاهمأقتعو«ءيفلاو«مهبولقةفلؤملاو

عيمجلاعاشمءيفلايضارأدرو«بلغتينبىراصننعراغصلاولذلاو
.هومنغنيذلاهلهءاکرشنيملسمل۱

e.اےد
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«هزاوجيفكشنمكرشيفيكف«هلعفهلغاسلباذهلعفنمكرشيملف

.مالسلاهيلعدمحمتوملهجنملب

يقأيسو٠كلاههبرمآامرشعلكراتلانامزيفمكنإ»:هللالوسرلاق
.ملعأهللاو.«جانهبرماامرشعبلماعلانامزسانلاىلع

‹نامزلارخايفنوكيهنأيدهملارابخأهللالوسرنعتدرودقو
تعلمذإدعباطسقوالدعضرألاالميهنأو«ةيرورضنوكتنأهرابخأتداك

لقيملو.«رامعلازاملازیلقحلانإ»:يعهللالوسرلوقل«رساي
.رامعرثأيفقحلالبقحلاعبتييذلاوهرامعنأ

‹اهلثميدهمللغوسيالفأ«ةريثكرومأباطخلانبرمعلتغاسدقو

.اہنممظعاوا

ىلإايدؤمناكامبريذلاببسلالهجبكرشيفكرشيالخسنلالهاجو

.(هنيعبصخشىلإدصقيال

دوجوىلعليلدلاامنكلو«ةصيوعبوجولايفنجلاةلاسمنأملعا

؟نجلا

نأمتعطتسانإسنإلاونجلارشعمايفلجوزعهللالاق:الوأ

.4ناطلسبالإنوذفتتال‹اوذفنافضرألاوتاومسلاراطقأنماوذفتت

.ةمألاعامجإو.4سانلاوةنجلانملل:هلوقو



س٦۲

اهنإ:نولوقيومهنوركنيءابطألاودوهيلانمةفئاطانهاهف:ليقنإف

هيلعمداانيبأندلنمكلذبسانلارارقإونارقلادعبمهبًابعيال:انلق

.مويلاىلإمالسلا

| هللافمهتيالوووابادنعمهنامإلاانلعبجارقسوقامأو

ءلازسلاو .ئاقاكنع

نمانيلعسيلف٤مهلتقفمهيلعمزعوأمهرسکفمهئطونمعلاسنإو

.اورهظيىتحءيشمڄنيبواننيبامروما

؟نيملسممهیفنأىلعليلدلااملاسنف

نجلانمارفنكيلإانفرصذإول»:سلجوزعهللالوق:انلق

ىلإنيعادو«نيرذنممهموقىلإمهعوجرومهتصقرخاىلإ¶نوعمتسي
¶هللايعاداوبيجأ: مهموقلملوقوهنيدوهباتکىلاولجوزعهللا

ر€شرايفجسميسلقلايعبعالنسرل لعلديديعواذهو۾

.جارختساوأصناذه:لاقنف

لقلميفو.دحأهيلعفلتخيملو٠صنلاماقمموقيجارختسا:انلق

.نايبمظعأ4يلإيحوأ

‹نيرفاكلاورفكلاونيملسملاومالسألالهجعسيالو):خيشلالوقو
نوملسمنيملسملانأو«مهرفكبنورفاكنيرفاكلانأاوملعينأكلذو
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ىلعو«اباوثهبملعلاىلعبجوأهللانأو٠كلذملعهمزلأهللانأملعيو

يئكشنافاذهنمائيشلهجنمرفكةفرعممهيلعو«اباقعهبلهجلا
رفاككاشلايفكاشلاو«رفاكهرفكيفكاشلاو«رفاكوهفانركذاممءيش

.(ةمايقلاموي
امنإمهنأةلعلاةدايزاهيفو«انمدقاةلأسملاهذهيفةمئاقةمهملاةلئسألاو

.مهنامیاباونمامہنأو«مهرفکباورفک

يتلاةلمجلاهذهبمهءامدمرحهللانإةفرعممهيلعو):خيشلالوقو

هتفرعمبالإنوملسيالو‹هلهجمهعسيالاممههابشأواذهةفرعمبواهانركذ

.(هبةفرعملاومهبرلمهديحوتملحصف«هلمهدارفإومهبرديحوتنم

.تآلاىلإمئاقهجوألاةعبرألانعلاؤسلاو

نازعوبوبحمنبدمحمنعو«‹ةعسوتلاحتفنبسورمعنعرثؤيدقو

نوقرزنباوفاتلزنبالعيرزخياومتسرنبنمحرلادبعورقصلانبا
.ةجحلاهبموقتىتح«هلكاذهيفةعسوتلا

عامجالاوةنسلاوباتكلا:هجوأةعبرأناهربلاوةجحلاقرطنأملعاو

.لقعلاو
ناكنإف‹اّجرختسموأاصوصنمهيفناهربلانوكينأ:باتكلاامأ

.مالکالفاًصوصتم

عقينأالإ«جتحلادينمطقاسلمتحملاولمتحمفهيفجرختسملاامأو
.ةجحجرختسملانوكيكلذدنعفتانونظملاتايهقفلايفمالكلا

:هجوأثالثاهلفةنسلاامأو

.هبتبثتيتلاهوجولانماهتابثإوقرطلاةحص:املوأ

.نتلاوثيدحلاةحص:يناثلاو
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.هنميناعملاوهقفلاجارختسا:ثلاثلاو

فرطو‹ةجحلاوهرتاوتلاف«داحاورتاوت:ناهجوقرطلاةحصينو
.ملعلااللمعلايفةجحلاوهداحألا

كلذف.ةماعلاعمقارفألانمملعلالهأعام:ناعامجإعامجالاو

لهبقلعتييذلاعامجالاو‹اههبشوتانايدلارومأيفهبعوطقلاعامجإل

.ملعلااللعفلايةجحوهولوألانودةعانصلا

لوقعلايفةجحروثألاو«دنسموروثأم:نيهجوىلعداحآلارابخأو
..لامعالايفدنسملاو‹لمعلاو

*باب*

ةئيطخلاوةئيسلاوةيصعملاوريبكلاورفكلايفسانلافالتخا

.رفكلاهدصرکڈننأديرننحنفناميألاهوجوانرکذذإو

.رفكهنأهيلعسانلاعمتجأدقكرشلانأملعا

ةينسلاهلطبأنمفنورخاهلطبأوضعبهتبثأفلاعفألارفكيفاوفلتخاو

.جراوخلاوةيضابألاهتبثأنمو«ةلزتعملاو

.ةعبرألاهنونفوعضوملااذهريغيفهانركذدقفكرشلاامأو

نيدلاىلع:نيهجوىلعفرصتي(اذهبنيدنو):خيشلالوقىنعمو
.ةنايدلاو

ريغنمهريغىلعهانرتخاواننيديفاذهغئاسهنأىنعمبنيدلاىلعامأف

نيدهنأةداهشلاعطقورذعلاعطقبفةنايدلاىنعمبامُأو‹هفالخيفرذعلاعطق

.هللا
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بيوصتلانيبقرفيملو.(هللنيدنو):ايفركذ«ةمجلئاسمركذو
.لاعفألارفكركذهبئدتبااملوأف«ةنايدلاو

.القعوايروةنسواباتكاًعرشوًةغلتباثلاعفألارفكنأملعاو

كعفاكيملنملوأ«هيلعكتمعنركنأنللوقتبرعلافةغللايفامأ

اعنموأادوحج«اعيمجنيهجولايف«كناسحإرفكوكتمعنرفك:اهيلع
.كتافاكمنع

هنأةغللالجأنمهيلعاوضقف.ةمعنلايلوىلإداسفتسالارفكلالصأو

.رفک

:ةرتنعلاقو

معتملاسفنلةثبخمرفكلاويتمعنرکاشريغاورمعتئبن

انبسحو.رثكأتافاكملاعنميفو«رفكلاهدضورهظألاعفألايفركشلاو
.ليكولامعنوهللا

ىلعهللولت:هلوقسلجوزعسهللاباتكنمف:لاعفألارفكامأو

نعينغهللانافرفكنمو«اليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحسانلا
.4نيلاعلا

عيمجلالهأهقلطأو‹راكنإلاورارقإلاىلعراكتإلاورارقإلالهأهرصقف

رهظألعفلاىلإةجاحلاو«لعفلاعنمعمرارقإلاىلإةجاحلاامف«عيمجلاىلإ
.رارقالاىلإامهم

ةجحلاانلوانممعاوصخنافرهاظلايفلعفلاىلإهجوتتةيمستلاهذهو
.لضفلاومهيلع

نيكرشملاىلعالهللابنيقدصملانينمؤملاىلعباطخلامقوامنإهنأملعاو

‹اًميمجنيينعملايفهبانيضقلمهانحماسولورارقالايفمهتبلاطمعقتفأ«نيركلللا



ا٤

.لاثتمالالبرارقألادابعلانمهناحبسيرابلادارمسيلةيزملعفللو

امنإفركشنمورفكأمأركشأأينولبيللل:مالسلاهيلعناميلسلوقو
.دسجلاضراوعفاخ.4ميركينغيرنافرفكنموهسفنلركشي

مهكعلوأفهللالزنأاممكحيملنمولل:سلجوزعسهللالوقو
ملویلصنمکمكحيملورقأنمف«هكرتولعفلايفمكحلاف.4نورفاكلا
.رطولافصنىضقرقيملومكحنمو«رتوي

نبعرقأللهللالوسرلوقفةنسلانملاعقألايفرفكلاتوامأو

هللالوسرايانيلعجحلا:لاقفجحلانعيعهللالوسرلأسنيحسباح

امتبجوولو‹تبجولمعنتلقول»:مالسلاهيلعلاقف؟ماعلكيف

نودهلعفىلإهجوتيباطخلااذهو««مترفكلاولعفتملولو‹هيلعمتردق
.هضرفباجيإ

.هلعفنودهضرفبابجيإىلإ.باطخلاهجوتيامنإ:اولاقناف

ناكلكركنأوكاضقولوكلطموكنيدبكلرقأنمبةجاحلاامف:انلق
.رسيآ

لثم هنعهللايضر ةميركييأنبملسمةديبعيأنعىوردقو
دوہيلاباطخلااذهبلجوزعهللادارأامنإهنأانرضينلو.اولاقام

.مالسلاهيلعدمحمىلعنارقلالوزناوركنأنيذلا

سيل»:مالسلاهيلعلاقو.«رفكةالصلاكرتنم»:مالسلاهيلعلاقو

«ةالصللهكرتالإرفكلاودبعلانيب

باقرمكضعببرضياًرافكيدعباوعجرتالالأ»:مالسلاهيلعلاقو

.كلملاوةنتفلاالإضعبباقرمهضعبهببرضيكرشكانهسيلو.«ضعب

اًضئاحةأرماتأنمو«رفكاهربديفةأرماىتأنم»:كعلاقو

.«رفكمكحلايفاشرلا»:لاقو.«رفك
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ءاسنلااهلهأرثكأتيأرفرانلاىلعتعلطاينإفنقدصت»:ءاسنللهلوقو

.«ءاينغألاو

؟هللالوسرايكلذمب:اولاقف

.«نهرفكب»:لاق

؟هللابنهرفكبهللالوسراي:اولاقف

اهجوزعمثكمتنهادحإىرتالأ«ريشعلانهرفكب»:مالسلاهيلعلاقف

.«طقاریخكنمتیأرام:تلاقههرکتایشهنمتأراماذإاف«هللاءاشام

.«رفكهيفءارمنإفنارقلايفاورامتال»:داعهلللوسرلاقو

نيملسملانمرئاصبلالهنإف:يأرلاةهجنمفلاعفألارفكتوبثامأو

‹دولخلاونارينلاهيلعبجوأولاعفألانمهيفديعولاهللاذفنأامىلإاورظن
نيقسافلاوهللاءادعأمهوبقلورانلالخدنمىلعرفكلامساب۱ت

تدعألثلجوزعهللالوقلاميمعترانلالهأىماسأرئاسو«نيملاظلاو
.4نيرفاكلل

راصهریغباہیفهہبشو«هتافصولجوزعهللاتاذلإیدعتنمف

.اکرشمارفاک

‹اًئيدهتامرحوهندیدهتیصعمذغتاوهیهاونوهرماوأيفهيلعیصعتسانمو

نعرصقاملجألرفكلامسانعاذهرصقيفَأ«هتدابعنعربكتساورصأو
‹هيفاورصبتساومحلوقىلعثيداحالاوتايآلانمدروامباورهظتساوكرشلا

.هانرذعدحلااذهغولبنعهملعرصقنمف

يغبنيانهاهو‹كلهانمدقيتلاةروكذملاطورشلادحأكهتناوزواجنف

 هنعهللايضرسديزنبرباجءاثعشلايبألجألامامإلالوقىعارينأ

.كرذعتعطقالإويملعلثمملعا:لهاجلللوقينأملاعلللحيال)



س۲

ناف.كرذعتعطقالإويلهجلثملهجا:ملاعلللوقينألهاجلللحيالو
رذعهللاعطق.كرذعتعطقالإويملعلثمملعا:لهاجللملاعلالاق

عطق.كرذعتعطقالإويلهجلثملهجا:ملاعلللهاجلالاقنإو«ملاعلا

.(لهاجلارذعهللا

ةيبرعلاوةنسلاونارقلااودردقو«مهكيرشتنممكعنميام:لئاقلاقنإف

؟يأرلاو

‹اوكېتناذِإمهانرفكو‹صنلااوهجاويملنيحمهكيرشتنمانعنتما:انلق

.ةمعنرفكمهرفكراصو«اوفقوتذإمهانرذعو

فصناوضق‹قسافهنكلرفاكبسيلجحيمليذلانإ:ةلزتعملاتلاقنإف

.ايأراولاقاذإمهانلمتحاو‹ةجاحلا

.نمؤمكلذعمهمساو«رفاكبسيلهنإ:اولاقذإةئجرملاامأو

.ازاوأاعطق:انلق

هلاعفأقدصتملنمدنعةقيقحالوةقيقحناكندبلاكلذباودارأناف

%4اقحنونمؤملامهكثلوألث:هلوقبهبهذمسلجوزعهللادرو«هلاوقأ

:سلجوزعهللالاق.ةمولعمطورشورصحلافورحنمفرحبهديقذإ
مهتدازمهتايامهملعتیلتاذإومهبولقتلجوهللاركذاذإنيذلانونمؤملاامنإل

كعلوأنوقفنيمهانقزراموةالصلانوميقينيذلا«نولكوتيمهبرىلعواناميإ
.¶اقحنونمؤملامه

.ابذكنوتمؤملامهكعلوأللوقنيذلاىنعمو

نادبألاءامسأنيبةقرفتلامهيلعبلغامنإوازاجم(نمّوم)محلوقباودارأنإو

مهلهجمبسحفلاعفألاءامسالباوثلاباوضقف‹لاعفالاءامسأنيبو

.مهرارتغاو



۳٤

هبتدرأنإ«صوصخمنامزبةصوصخمريغءامسألانإانلوقمدقتدقو
لنمدنعةقيقحالوةقيقحناكندبلاهبتدرأنإو«ازاجمناكلعفلا
.هلاوقأهلاعفأگدصت

لاق.ناميالايعدملاورقملاىنعمبنمؤللابهللاباطخروهمجىلإاورظنالو

اوسخ٠€سۇموهوتالاصلانملمعينموإل:سلجوزعسهل
نمفأل:سلجوزعسہللالوقنمهباورکذاماوسنوأ«زاجملانماهنأ

ةئجرملانيبواننيبةقرفتلاهذهو4نووتسيالاَقسافناكنمكاًنمّؤمناك

.رشقلاباونعقوبابللابانيضر

رفغهناميإيفقدضوكرشمانايحأكلذنم:ةئجرملاتلاقامقفتيدقو

رتخانمهللاحاتأف«راتامومدقتامهيفنمهلسلجورعس

.ةنجلاىلإاوراصوفينو

هللا

اوبغرویدهمهدازومهبرباونماةيتفمهوفهكلالهأباحصأىرحأو

انلءىيهوةمحركندلنمانتاانبر:اولاقفلداشرلاوةمحرلايفمهبرىلإ
مہناذایلعبرضنأمہیلعلجوزعہللانمف. ادشرانرمآنم

مهيلعةنموىلاعتهللانمافطلمهدرومهايحأمث«اددعنينسفهكلايف

يلاعوىلإسنيومالدسفيلكتلانيومهنيلاحذإ

1لهانماوراصف«اهومزتليضئارفلانمولاهوبكترب

4

اوناك‹لوقعلادقفونونجلابمهديحوتومهناميإبيقعاولتباول:ىرخاو

.كلذك

ضئارفالثيحءامسلاىلإهبدعصوهناميإدعبملسأنمبيرسولو



س٤٤

.كلذكناكليصاعمالو

ةريزجبعقوا١ضئارفلاهيفتلقانید.نيئباصلانيدفداصولاکر

ينيدبةجحلامقينمربماوهبنامايكرشللانممفنمكلك
.مالسلاهيلعمداانيبأنيدفداصو«ءايبنألانم

زعهللاناكو‹ةقبوملاوبونذلاويصاعملالهأنمناكولو:ىرخأو

وأ«ةبوتلابابهلىلاعتهللاحتفو«ةعدبهيفسيلنيدبهيلعنملجو
يتلاتانسحلابهيلعنموأ«هللاليبسيفلتقوأ«توملادنعاهبابسأدحأ
عمهتانسحتوتساوأ‹بونذلارفكتيتلابئاصملاوأ‹تائيسلابهذت

هلحتفورافغتسالاوءاعدلابهيلعنموأ«رارصالاوةعدبلانمملسوهتائیس

.اذهيفةمالسلاىلإبرقأناكل«توملادنعةنجلاباب

راصامهمزتلانمف«رارصالاوةعدبلا:نيتلصخةئجرملاىلعانركنأامنإو

ةمكحبقيلبنلو«راففلاكلاةيشميفوهفامهمملسنمولهأنم
.مكحلازيزعلاهللانيدفالخبنادوىبأودناعنمةحماسمهناحبسيرابلا

.€ديبعللمالظبانأامويدللوقلالدبيامل:لاقدقونيبملاقحلاونيقيل

.دیعولاليدبتنممهسأياف

«رئابکلانمائیشاوتأنیحرفاکمسامہیلعممَقلطُأملف:لئاقلاقناف

.كرشلامسابيصاعملالهأنومسينيذلاجراوخلاىلعمتبعامف

قفانمنماہبیفختسمدعہللالوسردهعىلعرئابكلاتناكام:انلق
اروفغمراصفهيلعدحلاقافدحتاذوأ«باتفدمعنعوأ«ةتلفنمّؤموأ
ةربابجلاةعاطورئابكلاويصاعملاهيفترهظيذلانامزلااذهيفناكاملف«هل



س٥

ةعاطنمرثامهدنعةريابجلاةعاطف«نيملاعلاسوؤرىلعاهبنوحجبتينينلعم

يصاعملاتقافف«ةربابجلاةيصعمنممهدنعنهوأنمحرلاةيصعمو«نمحرلا

‹ةرفكمهانيمس‹ةروفغملادودحلاتاوذيصاعملاىلعتبرأو«ةيفخلاةدوهعلل
يفةمينغلاويبسلا«ةقراملاجراوخلاةيمستمهبغلبتملو
.قافتلابهانفدرأورفكلامسامهيلعانقلطأو«نيدحوملا

له:هلليقفمېنعلئس هنعهللايضر يناملانبةفيذحناكنإو

ةفيذحدنعقافنلانأل«(اًنيبمارفكاورفكمهنكلوال):لاق؟نوقفانممه

اوقلطأوقافنلانعاوشمعورفكلانعاومعمهنإف«ةيردقلاانناوخإامأ
مهوفنو‹رانلالهأماكحأعيمجبمهيلعاوضقنيحةجاحاوضقوقوسفلامسا

مفمهلهجانلمتحاف«راربالانيتمؤملاماكحأورايخالاءامسأعيمجنم

نيحةجاحاوضقوء‹قافنلامساورفكلامسامنعاوفن3ِمفمهطلغو

كرشلابمهومريملذإاوباصأوءرانلايفدولخلامحلاوتبثأواقاسفمهومس

.جراوخاک

ةيصعملانعمحلىنغالمهسفنأىلإاورظنمهنأف«ةئجرملاانناوخإامأف

مويرانلايفدولخلاوديدشلاديعولابمهيلعتصفغنتدقواهنودربصالو
هئاعديفةرملوأكيفَدمحمهيبنىلعىلاعتهللالزنأامىلإاودمع«دولخلا
ناميالانممحتفيذلابابلاو«مالسالافلوخدلاىلإنيلهاجلانيكرشلملا

ليلجلارجألاوليزجلاباوثلانمناميإلايفنيلخادللهللادعواممظعو
مظعيفمحلابيغرتو‹مالسالايفلوخدلايفمحلاليهستوهدابعلاحالصتساأ

:لاقومهبطاخناميإلامهبولقيفنكمتومالسإلايفاولخداملف«باوثلا
انتفدققلونونتفيالمهوانمااولوقينأاوكرتينأسانلابسحأ«ملأل
.¶نيبذاكلانملعيلواوقدصنيذلاهللانملعيلفمهلبقنمنيذلا

ىلعمالسإلاةيرخايفهناحبسيرابلاهببقعيذلاديعولاىلإاوبقعمث
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هللاىلعاوبذكيذلاىرتةمايقلامويولهوشالوهولطبأوبونذلاويصاعلا
اودمعمهنيعأتلوحاف4نيربكتمللىوثممنهجيفسيلأةدوسممههوجو

جورخابمهسفناتحاتراو3هولبقوخوسنملاباوضرو‹هولطبافخسانلالإ

اولاقو$دوہیلانعةياكحلجوزعهللالوقدعبايلوتوايلسترانلانم
هدهعهللافلخينلفاًدهعهللادنعلق‹ةدودعماًمايأالإرانلاانسمتنل
هتئیطخهبتطاحأوةئيسبسكنمىلب«نوملعتالامهللاىلعنولوقتمأ

.دوهامتواايفمهرافباحصأ

.«قوقليفىراتویشیرتلدیدرو«یرلفحد

صبلوقلفهناحسيرابلاهيتلإبذنمهبدارأعيشلانإ
.حيحصلانيملسملابهذمنعداحو٠عرصتلانوددوحجلاو

.رذعالواوكلهةثالثلاطورشلا

٩كلذكهنإفر(دعولاوديعولادانانيدنف):هلوقامأو

نبراتخلالاقك‹هتعدبا

انعاطونثودباعالإمهتمنحنوانمسانلا)هللاهمحر يدنكلافوع

.(الإوعديةعدببحاصوايغابو

هللانإلم:لوقيثيح«هناحبسيرابلاةئيشمةعشملاباوضراعدقو
نملكلذنودامرفغيوهبكرشينأرفغيال

.(٢طعجارم)ملعأهللاو٠عاجرتسالامدع:باوصلالعل)۱(



س۷

:ةبوتلاالوأ.مهيفهتئيشمبىلاعتهللاانربخأدق):ديزنبرباجلاقو

لاقتانسحلا:يناثلاو.4باتنملرافغلينإول:سلجوزعهللالاق

:ٹلاثلاو4نيركاذللىركذكلذتائيسلانبهذيتانسحلانإ:ىلاعت

انإاولاقةبيصممهتباصأاذإنيذلال:ىلاعتهللالاقةبيصملادنععاجرتسالا

مهكعلوأهمحرومہرنمتاولصمہیلعكعلوأنوعجارهيلإانإوهل

.(¶نودتهللا

بلاقو«ربکتسمغاطرصمدناعماذهِءاروامو«ةرفغملانملضفأدعوف

.امفةمكحلالاطبالنيذهيفةئيشمللليبسالو«هتعدبلِوعديهتورف

«ةمكحلاهجوريغاهجولجوزعهللاىلإىزعدقفامهزاجأنمف
زعهللالوقلكرشلايفهزيجينأاذهعنميامف«برقأكاللاىلإمهو

.محرلاروفغلاوههنإاًكيمجبونذلارفغيهللانإلل:سلجو
‹ةحابالالابيصاعملاتعجرلكلذءارونمةمحرلاوةرفغملادعوولو

.دحاوةثئالثلاطورشلادحأنمناكنإاميسالو«اهبمهرمأينأالإقبيملو

تمدقدقولفلجوزعهللالوقدعبرورغلانيعالإعطقلاالوملعلا
.¶ديبعللمالظبانأامويدللوقلالدبيامديعولابمكيلإ

كلذىلجيمث«مهروحنيفةتكنالإضايبلانممهنمىقبيالىتحنودوسيو
مهوةنجلاكلذدعبنولخديوفارعألاباحصأمهو«اوضيبيىتحمنع

‹كلهدقف(ءاضقنانحلةرخالاورانلاوةنجلانإ):مهنملاقنمامأو



س۸

.ةمألانمعامجإاذهو«ةنايدنعوُيأرنعهلاقءاوس

دقف.(رفكلاوناميالانيب«نيتلزنمنيبةلزنمالنأب):هلوقامأو

الونيتمۇماوسيلرئابكلالهنأىلعمهمكحومشوقباذهةيردقلاتضقن

الاقسافناكنمکانمؤمناكنمفأل:لجوزعهللالاقنیرفاک

نيذلاامأول:لاقفرفكلابقسافلااذهىلاعتبرلابقلف.4نووتسي

اوقوذمحلليقوایفاوديعأاہنماوجرخينأاودارأاملكرانلامهاوأمفاوقسف
نإولم:لجوزعهللالاقدقو.¶نوبذكتهبتنكيذلارانلاباذع

.هلنيرفاکلابةطيحلمنهج

ىلعخزربلايفنوقسافلاوءرانلايفنورفاكلاو«ةنجلايفنوتمؤملاف
.نوعمطيمهوةنجلاولخديملنيذلا«فارعألاىلعوأ«موق

نمدبالوء(رانلاىلعضرعتالرمدمحمةمأ):ةئجرملالوقو
نمدعهللالوسرهيلإلسرأنمعيمجاودارأنإ‹ةمألاهذه‹لوصحملا

‹مهريغوجوجاموجوجايواوكرشأنيذلاونيئباصلاوىراصنلاودوهيلا
.اوكرش

.اوكرشأ«نیقفانملانمولوهللالوسرلباجتسانمعيمجودارأنإو

مدععماوکله«نيعدتبموأنيرصماوناكولورئابكلالهأاودارأنإو
هللاىلعاورتفادقف«اهتاوخأوةبوتلانماياطخلااهبهللارفكييتلاطورشلا

.هيدللوقلالدبيهولعجنيحاديعبالالضاولضو«ابذك

(نيكرشمريغنیقفانملانابنيدنو) هنعهللايضر خيشلالوقامأو

ىنعملانأدارأامنإو.نيكرشمريغنيقفانلانابنيدنو:لاقخيشلانأملعا

.لاعفألاةهجنمنيقفانمهباوراصيذلا

اوقفانامنإنيقفانملانإ:ةمألالجلاقفةلأسملاهذهيفةمألاتلفتخادقو
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لاعفألايفقافنلاسيلو«اورهظأامفالخاودقتعامهنأل«داقتعالاةهجنم

.تاداقتعالانودلاعفألايفقافنلانإ:اهرسأبةيضابألالوقامأو
٠نوكرشمهللالوسردهعىلعاوناكنيذلانيقفانملانإ:لوقيمهضعبو

.ريبكلالعفيفيعهللالوسردعبقافنلاو

.قلعتمقارفألاءالّؤهنمدحاولكلو«يعرشمساقافنلامسانأملعاو

رييغتيفمهفالتخارثؤيملو«بوصنوهبدارأ(نيدنو):خيشلالوقو
هذختانإف«ريبكلاىلعباقعلالطبأنملوقيفالإمالسإلاماكحأنمءيش
.انتلھجنمراصالِإوكلهةنايد

كلذناكف«مدقتكعوبريلاءاقفاننمذوخأمءافخلاوهقافنلانأملعاو

.مصاعمنمنطباماوفخأفةعهللالوسرنممهفوخنامزيف
ةهجنمالإمهداقتعايفامملعيملو«ىفخأوىفخاف«مهداقتعاامأو

اوفخأو.داقتعالاوةداهشلاراهظإبنيقفانماوراص:ءالّؤهلاقف.نارقلا

هيلعلوسرلللاقو٠«باتكلاةهجنمالإداقتعالاىلعمكحلاحصيالو

.نيترممهبذعنسمهملعننحنمهملعتاللت:مالسلا

ملعلوقلانحليفمهتفرعمف. لوقلانحليفمهنفرعتلولماضيألاقو
نمدحاولکججحىلإريشننحنو«نقيتمملعنارقلاةهجنمو«نونظم
الصفواًمكحةنسلاوباتكلامهيلعمكحتسنو‹الدعوافاصنإنيفلتخلاءالوه

يهوءاعصاقلاوءامادلاوءاطهرلا:اهنم.ماسأةعبرأهرفحلعوبريلانأملعا

بلطاذِإةجاحلاتقوىلإاهافخأيتلايهوءاقفانلاهلو«برعلادنعةفورعم
.ةعبارلانمجرخثالثلاهرفحنم
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سانلانعىروأاهضعبرهظأوهرومأضعبىفخأنمنأىلإعرشلاراشو

لجوزعهللالزناف‹لاعفألاىلإهجتيوداقتعالاىلإكلذهجتيوقفانم

.هبمهبقلو‹مسالااذهةرجملانعاوفلغتنيذلانع

رجاهفاوملسأدقوةكمباوناككعهللالوسرباحصأنماسانأنأكلذو

نمرذعهللاعطقوةرجحلاضرفلزناملف«اورجاهيملوهللالوسر
مه:مهضعبلاقف.دعهللالوسرباحصأمهيففلتخا«رجاميم

.رادلالهأمكحبمهيلعاوضقف.اورجاهيملذِإةرملوأاوناك نوكرشم

لجوزعهللالزناف٠نوملسمنونمؤممهلب:نورخألالاقو

باحصأبتاعي«نوفلتخلاهبمهومسامفالمهتيمستوميفهمكح

.قحلااوباصألاوقبطأولف٠«فالتخالاىلعهللالوسر

وهوةرجحلاكرتةهجنمعقوامنإلاعفألايفقافنلانإلاقنملاقو
هللاونيتفنيقفانلايفمكلامفلل:لجوزعهللالوقباولدتساولعف

هللاول:سلجوزعهللالوقمھکرشنملاقفچاوبسکامبمھسکرا
ىلإاوراشاف«ةرملوأهيفمهامىلإمهدريأ4اوبسكاجبمهسكرأ
.كرشلا

هللامهسكرأ«لجرلالاحًاوسأىلإعوجرلا:برعلادنعساكرإلاو
.مهرذعنملباتعهذهو‹ةرجحلاكرتنماوبسكاباوسكتراف

4البسهلدجتنلفهللاللضينموهللالضأنماودهتنأنوديرتألهلاقو
انتورفکتولاودول:مهرئامضنعاًرابخإلجوزعهللالاقمث
مہلعلجوزعہللایکحنیحكرشلاباوضقف ءاوسنونوكتفاورفك

.كرشلاالإتقولاكلذيفرفكالو«رفكلا

يفاورجاہییتحءايلوأمہنماوذختتالفلف:لجوزعهللالاقو
.نيتلملهاثراوتيالوثيراوملاديريلاق¶هللاليبس
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كاللاىلإعوجرةرجحلاكرتنأ«مهسكرأ»هلوقيفنورخالالاقو
.كلذكةرجحلاكرتو‹كاللابابسأدحأرفكلاف«كرشلالهأهيفيذلا

اهرصقيالو‹ةريثكرفكلاهجوأف اورفكانورفكتولاودولهلوقو
هودويذلارفكلاوهف«اهوكرتاكةرجحلاكرتولاودويأ«كرشلاىلإ
یتحِءايلوُأمهنماوذختتالف«رفكلامسامهلمشف«ءاوسنونوكتف«مه

اولوتنافل:لاقمثرافغتسالاومحارتلا:اولاقو«هللاليبسيفاورجامي

. اًريصنالوالومهنماوذختتالومهومتدجوثيحمهولتقاومهوذخف
نافل:لاقامكرشلايفاوناكولو«كرشلاىلإعوجرلا:انهاهيلوتلاف

ثيحمهولتقاومهوذخفاولوت

دیری«قاثیممہنیبومکنیبموقىلإنولصينيذلامهنمىلاعتهللاىنثتساف
قاثيلامهتوخإومهلمشف‹قاثيممهنيبومكنيبنيذلانيكرشملاىلإنوبستني

:ىشعألالاق.باستنالاولاصتالاواولوتمهنأىلعدهعلاو

عجاوهنويعلاواهتبسركبولئاونبرکبأتلاقتلصتااذِإ

بذكيذلا:لاقكءكرشلاىلإةراشإيلوتلانارقلايفامرثكأو
ىقشألاالإاهالصيالىظلتاًرانمكترذنأفل»:لاقو لمتحيو ىلوتو

بذكيذلا

املقنيقفانلانميعهللالوسردهعىلعناكنمنألصألاو

هبءاجاممهتهاركوهتضقانمولوسرلاممتفلاخمنمكرشلانمنوملسي

نيكرشملاناطلسرهظيوءهيلعهودعنيبوهنيبةرئادلانوكتنأمهتبحمو

راهظإبدوہيلالاونيكرشملاىلإمهتليسوو«هعمجضاضفنامهتدارإو«هيلع
نماذکهناکنمملسياملقو«هرومأعيمجبمحلاقثتساو«هبءاجاموهضعب

هللالاقللابكرشلابنآرقلايفهبىلاعتهللامهفصوامراهظإو«كرشلا
ملعيهللاوهللالوسرلكنإدهشناولاقنوقفانلاكءاجاذإلل:لجوزع
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نيقفانملانأدهشيهللاوهلوسرلكنإ

لجوزعهللاةداهشدعبنودهشيمهنأبدهشييذلااذهنم
اودصفةنجمهنامأاوذغتال:ةداهشهللاةداهشدعبسیلو‹نيبذاكاوناك

. نولمعياوناكامءاسمہنإهللاليبسنع

اونمامهنابكلذلت:لاقف«ابذكةداهشلايفالإءيشيفمهيلعذخأيملو

.4اورفكمش
‹مهبولقىلععبطف‹محلهللاهتبثأنأدعبءيشرفكلانممهنعيفنيالو

نودبلقلاىلإهجوتيمذلاىرأو«ةريبكةمذميفرايتخالافالحعبطلاف
اوولهللالوسرمكلزفغتسياولاعتمهلليقاذإول‹هباوبذكيذلاناسللا

لمامشترفغتسامہیلعِءاوسنوربکتسممهونودصيمہتیأرومهسوؤر

.نيقسافلاموقلاىدهيالهللانإمحلهللارفغينلملرفغتست

.ةبطرلاقوسفنمذوخأمقوسفلاو
جاتحممهنمقوسفلابىلاعتهللاةداهشدعبناميإلانمائيشملتبثأنمو

انهاهقوسفلاءاج4نوقسافلامهكعلوافكلذدعبرفكنمولل«ليلدىلإ

.رفكلانمدشأ

هللالوسردنعنمىلعاوقفنتاللت:اضيألجوزعهللالاقو

.€نوهقفيالنيقفانلانكلوضرألاوتاولمسلانئازخهللواوضفنيىتح

بلطيالو«هفرعيسيلفضرألاوتاوٰمسلانئازخهللنأنمؤيوهقفيملنمف
نولوقيل:هلوقو«كرشمالإعهللالوسرنعةضيبضاضفنابحيو

نعةزعلااوفن°هللولذألااهنمزعألانجرخيلةنيدملاىلإانعجرئ

هللةزعلااوتبثأنئلونوكرشملاملمهسفنألاهوتبثأوهللالوسر
نيبهذملانيذهنمراتخلارتخيلف‹نوقداصلاملمهسفنأنعاهوفنوهلوسرلو

ايف نوملعيالنيقفانلانكلول:لجوزعهللالاقمثاشام

.€نوملعيالنيقفانلانكلونينمّؤمللوهلوسرلوةزعلا...ل:ةيآلاةلمكت(١)
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ةفص.مهنعىلاعتهللاهافندقو؟بلقلايفالإملعلالهلهوهللاناحبس
ملوةزعلاهلو‹ضرألاوتاولمسلانئازخهللنأاودقتعانيذلانيدحوللا
نارقلاكبسحونيعتمعنالوهللاىلاعت«ةلذلاهللوةزعلامحلوأ؟ةلذلا
..4مهبولقنمۇتملومههاوفاباونمالثهنمكبسحوطفلااذهىلعهلك

.صفلانيعيفصنلاوهادهف
نمننوكنلونقدصتنلهلضفنماناتآنملهللادهاعنممهنموللاقمث

ملعتتنأو نوضرعممهواولوتوهباولخبهلضفنممهاتااملف‹نيحلاصلا
امهللااوفلخأابهنوقليمويىلإمهبولقيفاقافنمهبقعأفله.يلوتلايفام
هببذكلاوناسللابدعولافلخةبوقعیراف4نوبذكياوناکاموهودعو

.لاعفألانيقداصبولقلابنيقفانمهنوقليمويىلإبولقلايفقافنلامهبقعأنأ

ملنإواوضراہنماوطعأنافتاقدصلايفكزملينممهنمول:هلوقو

.4نوطخسيمهاذإاهنماوطعي

لعفينلو«هللالوسرهنأدقتعينمهللالوسرزملينأهللاذاعمف
.كرشموهوالإدحأكلذ

ىلعةلالدايفسيلف«مالسالامكحنممهيلعةيراجلاماكحألارمأامأو
.مهرئامضقدص

دهشيتلامهتنسلأبذكعمةقداصمهرارسأوةحلاصمهرئامضتناكولو
هازعامعممالسإلاةلمنماجورخمييسحناكل«بذكلابالعىلاعتهل
نيكرشملايفشتو‹ناميالاومالسإلاةضيبضاضفناةدارإنممهلالاعتهللا

.كرشلامظعأناكلنينمؤلاوهللالوسرنم

.مهدويلجروأبيغلاملعنمالإبولقلابنايلابمهدهشينلو
.ايشكرشلانممهتئربتنيملسملاومالسإلاعفنينلو
مهدسحننأانيلعاموكرشلاىلإمهتبسننيملسملاومالسإلارضينلو
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مهنطاوبىلعلديامماكحألايفسيلو«قافنهبىفختسملاكرشلاو«كرشلا
.رئارسلاىلبتمويرئامضلابو‹رهظابايندلايفسانلالماعتيامنإو

زعسهللاانفرعدقو«مهاوناكللاعفألابهكرشىلعىضقياًدحأنأولو

زعهللاانانغأدقو«مهرهاوظنمشحفأمهرئامضثيبخنملجو
.مهرئارسنماتفرعابكلذنعلجو

فيرعتريغنمدالايامملعوداقتعالاورئامضلاةفرعمىعدانمو
.دابعلاملعهتفرعموهملعزواجدقف«لجوزعهلل

نسحودادترالاوكرشلانمءايربأمهنأىلعماكحألابلالدتسالاىعدانإو
.داسفلاواطخلاىلإبرقأوهفداقتعالاةمالس

ىلعرهاوظلاسيقينأنمرذعأناكل«رهاوظلاىلعنطاوبلاساقولف
.ثبخأمهنطاوبوةثيبخمهرهاوظ«نطاوبلا

‹ليلدماكحألايفسيل«ةبيطمهنطاوبو«ةبيطمهرهاوظنوملسلملاو
.نيدحومباوسيلوىراصنلاودوهيلاىلعةيراجنيملسملاماكحأضعبانهاهو

رئاصبلالهأمهيلعقلطأف«رئابكلالهأيفةمألانيبفالتخالاعقوانإو

عتتماو‹قاقشلالهأنممهلبقنمىلعمهوساقو‹قافنلامسانيدلايف
.مهدونجونيطالسلاءالّؤهو«داسفلاوءافخلايفقافنلااولاقونورخألا

يأرلاىلعينبرمأاذهو«هرهاظمحلاعفأنألنيقفانمباوسيلمحلةعاطلالهأو
نبةفيذحلئسدقو«ةمدقتملاطورشلادحأدحأمحتقيومشجتيملامفالتخالاو

نوقفانممهله«اہباوفختسيملومهرئابكترهظنيح«ةرجفلاءالوهنعياما
.ةفيذحبهذماوبهذنإمهرذعنو(انيبمافكاورفكءالّوهال):لاقف

؟قافنلامساةريبكلابحاصنعيفننميفمكحلاام:لئاقلاقنإف

ءازجللاقحتسمانمّؤمهولعجيملو«قوسفلاتبثأامريضال:انلق

.جورخلابهليضقوأةئجرملاك
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.غبيملامجرحالف«ةريبكلابحاصنعرفكلامساعنمنمكلذكو

ديحوتلابرارقأإلاىنعمبديريملسمونمؤممساهيلعقلطأنإكلذكو
امعيمجف«لامعألانودةرخآلايفءازجلاهبهلبجويالو«هبمكحلاو
«انتلهجمهو«هبمهرذععطقتالو«ًاطخهولاقامضعبوحيحصانلق

ملاعلللحيال):ديزنبرباجلاقك‹ةئالثلاطورشلادحاأاومدصيىتح
.كلذكسكعلابو(كرذعتعطقالإويملعلثمملعا:لهاجلللوقينا

:ةلاسم

رئاغصلارفغيهللانابنيدنو)ل: هنعهللايضر خيشلالوقو

بوصن:ىنعمبانهاهنيدنو«(ةبوتلابالإرئابكلارفغيالو‹رئابكلابانتجاب
.نسحتسنو

ةيعرشلاماكحألاةهجنمةلأسملاهذهيفاوفلتخادقسانلانأملعاو

.اہيماساو

.ةيصعملاقوفو‹هنودريبكلاو‹بونذلامظعأكرشلا:مهضعبلاق

.ةئيسلاقوفوريبكلانودةيصعملاو

.ةئيطخلاقوفوةيصعملانودةئيسلاو

.ةيهاركلاقوفوةئيسلانودةئيطخلاو

.ةحابالاقوفوةئيطخلانودةيهاركلاو

.هنودضئارفلاو«ضئارفلانملضفأديحوتلاو

.اهنودلفاونلاولفاونلانممظعأضئارفلاو

نإ:سلجوزعسهللالاق.اهنودحابلاوحابملانممظعألفاونلاو

.ةيألا مكتائيسمكنعرفكنهنعنوهنتامرئابكاوبنتجت
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بانتجابةرفكمريغةريغصلاو‹ةريغصلانودةئيسلا:لوقلااذهىلعو

بهذهنٍاف«(ریغصهبهللایصعياميفسيل):سابعنبالوقوهو«رئابكلا
‹ةيصعمبتسيلورئاغصلايهةنسلايهانمو«رئابكلااهنأنارقلايهانمىلإ

امفةئيسلاالإنارفغلايفلخديالو«ريبكلابانتجابنارفغلايفلخدتملو
ةئيسلاىلععامجالاعقوفةيصعملايفةئيسلالخدتملو‹ةئيطخلايهواهنود

.ريبكلاوديعولايفاهلكةيصعملاتيقبوباطخلاليلدباهنودامف

:لجوزعهللالاق«ةبوتلابالإرفغتالةريبكلانأل:خيشلالاقو

رفغيوهبكرشينأرفغيالهللانإلملاقواًميمجبونذلارفغيهللانإل
.هِءاشنملكلذنودام

.هکمكتائیسمكنعرفكنهنعنوهنتامرئابكاوبنتجتنإلت:لاقو

.4اًميمجبونذلارفغيهللانإلث:لاقف.طرتشيملوىلوألايفقلطأف

هلنافهلوسروهللاصعينمول:لاقفطرتشيملوةعبارلايفقلطأو
.اًمومعناتيآلاتءاجف.ايفنيدلاخمنهجران

يفصخفهيلعكاحوهيلعراجصوصخلامكحنأمومعلاطرشنمو
نملرافغلينإوله:لاقف«ةبوتلاىلإنارفغلاقلعو‹نيتطسوتملانيتيالا

لكلاىلعةئيشملاةنسلالهأقلطأو«حصواذهىلعةمألاتعمتجاف.بات
.اوصخف.ال:اولاق؟كرشلاو:انلق

سلجوزعسهللاانربخأدق):سهنعهللايضرسدیزنبراجلاقو

ينإول:سلجوزعهللالاقةبوتلابرفغينأءاشدق:لاقفهتئيشمنع

.(۽باتنملرافغل

.€تائيسلانبهذيتانسحلانإل»لجوزعهللالاق.ةنسحلا:يناثلا



س۷٥ےک

وسلجوزعهللالاق:.بئاصملا:

٠.نممظعأ4نوتمه

رجألاوليمجلادعولالصحاذإلصاحنارفغلانأ:باطخلاىوحفو

نماهبرفكالإملسملادبعلاابباصيةبيصمنمام»:علاق‹ليزجلا
.«اهكاشيةكوشلاىتحهاياطخ

لتقلانإ):ليقدقو«نمّؤملكلةرافكتوملا»:مالسلاهيلعلاقو

.«همدنمرطقتةةرطقلوأدنعهلرفغيديهشلانإ»:مالسلاهيلعلاقو

.«اهنيبالةرافكسمخلاتاولصلانإ»:مالسلاهيلعلاقو

ةعمحلانيبواہنیب11ةرافكةعمحلاةالصنإ»:مالسلاهيلعلاقو

.«ىرخالا

.«هلرفغفهلعفهللاركشف١:بلكلاىقسيذلايفلاقو

يضر بئاسلانبمامضیور:مالسلاهيلعىفطصلملاةعافش:عبارلاو

ةنجلاىلإةنحلالهُبهذرشحلايفقئالخلانيبهللالصفاذإ)١ هنعهللا

£عفشابهذا:مالسلاهيلعدمحملجوزعسهللالاقراناىلإرانلالهأو
زعهللالوقيف‹ةنجلاىلإةعامجمهنمراتخيف‹رشحلاىلإمالسلاهيلعيتايف

زعسهللالوقيف«ةنجلاىلإمهنمةعامجبيتأيوعجريفعجرالجو

لالزعيف٤باتكلاهسبحنمالإقبيلابراي:`مالسلاهيلعلوقيفمجرا

.«فارعألالهأهيفامعمةنجلاىلإةفئاطمهنم

داوجلاةعافشتتاف«مہتائیسعممهتانسحتوتساموقمه):مامضلاق
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.(ناميألانمةبحلاقثمهبلقيفناكنمىلعمحرلابرلامركلا

نبمامضهرکذوثيدحلاباحصأدنعاروهشمهبثيدحلاءاجدقو

..هعهللالوسرنعبئاسلا

هذه.«ةنجلالخدهبلقنماًصلخمهللاالإلإال:لاقنم»:يعلاق

.مطأومظعأمامضةياوروثيدحلاباحصأةياور

لخدنامِٳنمةبحلاقثمهبلقيفناکنم»:يعهللالوسرلاق:لاق

.«ةنحلا

هللاةيصعمىلعرصم:نيفنصلاميفعمطمالو«ةريثكهللاةمحرةعسو

زعهللانيديفعدتبمو«ةمايقلامويابلجوزعهللاىقلينأمزاع
سلجوزعکہہللانعسکتنمسکعتمسلجو

ةيصعمنأمعزنمريفكتبنيدنو):سهنعهللايضر خيشلالاقو

.(دیحوتاهلكهتعاطو«رفكاهلكلجوزعهللا

ةمدقتملاطورشلاىلعيهو(نيدنو):انهاهقلطأدقخيشلانأملعاو

.زجعيأرلافالإو

یصعیامیفسیل):لاقنیحسابعنبا:رفکهللاةيصعمنأتبثأنممف

.رفکوهفريبکوهامو«ريبکوهفريغصبسيلامو«(ريغصهبهللا

اهلكهللاةيصعمنأاومعزنيذلاجراوخلابهذمهدارموخيشلاضرغو
اولاقاماوققحنيحاورفكمہنأمہیفانتنایدو«كرشاہنأاودکأو«رفك

.ةمينغلاويبسلاولتقلابولاعفلاب

عقودقوةحودنمهيفملناكل‹مهلعفنودموقىلعاورصتقاولو
ماكحأىلإءايرلاماكحأنمهجرخمبكلذسيلف‹ءايرلاوهولاعفألايفطرشلا
.كرشلا
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نمرثكأهيفامف«ديحوتوهفبرقتلاامباشاذإاهنأةعاطلاتسكعنإو

.زاجلعرشلاهبدروولو«ةغللاىلعطلغلا

دحأكہتنانملالإبوصنىنعمبمدقتك(نيدنو)يفخيشلادارمو
.كلاهوهفطورشلا

اهلكهتعاطلعجذِإنانمنمنانتمابو«افكهنعهللاىنامعيمجسيلو
.(اًرفكاهلكهتيصعملعجيملواناميإ

ناو.نيدتنینعمبسیلوبوصنوىنعمبانهاه(نيدنو):ىنعمنأملعا
امنإو‹اًنامِإهيلإبدنوىلاعتهبهللارمأامعيمجنإ:خيشلالاقاحيحصلا

ىلعوأبوجولاىلعيهلهلجوزعهللارماوأيفانهاهلوقلاعقي
.يخارتلاىلعوأروفلاىلعوأمازلإلابجويامدريىتح؟بدنلا

رمأامعيمجنأمهضعببجوأف«هلكاذهيفاوفلتخادقسانلانأملعا

نبسورمعلوقاذهوءالفرمألاامأوةعاطلاوبيغرتلاوضيضحتلاو

.لوقلااذهىلعةمئألاضعبو٠حتف

عطقيالعل.نيدتنىنعمبالبوصنىنعمبالإنيدنةلأسملايفحلصيسيلف
فالتخالاءاهقفللغوسيامموهو«ةمالادنعهيففلتخمرمأيفسورمعرذع

.هيف

اذإةنمؤمالونمؤملناكامول:هللالوقبلوقلااذهبلاقنملدتساو

نمةريخلاملنوكتنأاّرمُأهلوسروهللاىضق

نمولاذهبقعهلوقبكلذدكأفكرتلاولعفلانييريختلاملغوسيملو
الالضلضدقفهلوسروهللاصعي
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ذإدجستنأكعنمامله:نيعللاسيلبالاضيألجوزع هلوقو

.4هنمريخانألاقكترمأ

رمأ:لوقيف«سيلبإكلذبلتعالرييختلاوأريخأتلارمألالمتحاولو
هقيضيامدريىتحيخارتلاىلعوأ«هبجويامدريىتحبدنلاىلعهللا

.ةحسفوةحودنمنيعللاسيلبإباصألو

دنعكاوسلابمهترمأليتمأىلعقشأنأالول»:دعهللالوسرلوقو
.هيلزمهبدنهنأمولعمو«ءوضولكدنعوةالصلك

:محلانلقفقولاىلعلجوزعهللارماوأنإ:ةيرعشألاتلاقو
.اوفق

اهباًرومأملجوزعهللاةعاطعيمجناميإلانأىلعليلدلاامأو

اوكرتوةبعكلالابقتساىلإاولقتنانيحلجوزعسهللالوق«اهيلإابودنمو
تیبىلإةرملوأمهتالصلاحام:دوهيلاتلاقف‹«سدقملاتيبلابقتسا

تيبىلإمهتاولصروجأاولطبأدقمهنأوكلذبنيملسملانوبيعي؟سدقللا

ىنعي.¶مكناميإعيضيلهللاناكامول:لجوزعهللالاق‹سدقللا

.سدقملاتيبىلإمهتاولص

تاولصلاامأو«سدقملاتيبمهابقتسايفمهامديرياإ:لئاقلاقولف
.تعاضاہناف

ةدحاولا:نيتراشببنيملسملارشبىلاعتهللاناف.دوهيلارخااذه:انلق

هذهلعجف‹ناميإاهسفنتاولصلاكلتنأ:ةيناثلاوةعئاضريغمهتالصنأ

ةلصخنوعبسوفينناميإلا»:هللالوسرلاقو«ةعهتلاناكمةيزعتلا
.«قيرطلانعىذألاةطامإ:اهاندأو«هللاالإلإالنأةداهش:اهالعأ

.«ناميالانمءايحلا»:دلعلاقو
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هاوساموقلاخهللانأبنيدنو) هنعهللايضر خيشلالوقامأو

.(هلثدحمو«هللعاجو«همالكوهيحولقلاخهنأو«قولخم

نأكلذو«ةئالثلاطورشلادحأعقيملاملمتحمانهاه(نيدنو):هلوقو

.ىلاعتهللاءامسأ«ءامسألاةلأسمكلذكو«ةطلاغملاضعباهيفعقوةلأسملاهذه

نأاودارأيذلاىنعملاىلعنيرظانتلاقافتارظانتلاطورشنمنأملعاو

:لوقينملأسي«اوغلمالكلاناكالإوهيلعقافتانمدبالف«هيلعاورظانتي
؟هدحاموهديرتيذلانارقلااذهام.قولخمريغنارقلا

نوكيفانتنسلأىلعرهظيمثانمسفنلايفنوكيانإالوأمالكلانإ:لوقيف
نطابلامالكنعرهاظلانارقلاىلإامهالكنطابلاورهاظلا

سفنلارومأو«انيلإهروهظلبقسفنلايفنوكيدقسفنلامالكىلإانرظنوماق

٤تاذالوةفصيفءيشههبشيالىلاعتهللاو«حراوجلارومأنمدكااندنع

.هملعكهمالكنأانملعف

رهاظلالهألانلقمث.قولخمبسيلمالكلاوهذإنارقلاو«مالكلا:انلقف
؟كدنعنارقلاام:نارقلاوهعومسملااذه:نولوقينيذلا

قلعتلافورحلابعطقملاناسللابولتلاناذالابعومسلملااذهوه:اولاقف

يفو٠«فيصنتلاوثيلثتلاوعيبرتلابفوصوملافيرصتلللمتحلافورظلاىل
.نيرخالاةجحملعلااوتوأنيذلارودص

هنإ:موقحصاولاقامبنطابلاباحصألرهاظلاباحصأفرتعانإف

.ةيرعشألالوقىلعسفنلايفىنعمهنأو«سفنلايفمالكلا

اذهوهمالكلانإ:اولاقامبرهاظلاباحصألنطابلاباحصأفرتعانإو

.لاقامىلعةجحلامقينأمهنمدحاولكىلعف.قولخمهنأحصعومسللا
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.لعفاذهوةفصاذه:الاقامحصءاماقأنإو

.رخألالاقامحصامهدحأزجعنإو

.لطبوأاًيمجالاقامحصاًيمجازجعنإو

ب:ًارعشيبلغتلالطخألالوقبنطابلاباحصألدتساو

اليلدداوفلاىلعناسللالعجامنإوداوفلايفلمالكلانإ

نيكرشملانمدحأنإوله:لجوزعهللالوقبنورخآلالدتساو

.4هنمامهغلبأمثهللامالكعمسيىتحهرجأفكراجتسا

تصنيالو٠«ينارصنمكبحاص:نطابلاباحصألرهاظلاباحصألاقف

بطاخاذإباطخلاواهبلوقلايفةجحنوكيامنإو٠برعلاةغلريسفتيفهيلإ

عومسمريغداوفلايفامولجوزعهللاباتكيانللدتسانحنو«اهب
.ناذالاب

وهولجوزعسهللانعيفنمهدضنألةفصهانتبثأ:نورخالاقو

.سرخلا

مالكلادضو«ةفاوهامنإودضبمالكللسرخلانكيمل:نورخألالاقف

وأمونلاوأسرخلاةردقلادضلوقننأزوجيالك‹ةفابسيلوتوكسلا

.ةفصنانوكيالفسفنلايفلعفلانوككسفنلايفمالكلا

ملعب«سلجوزعهللاملعىلإقلعتمسفنلايفامهنوككانلقامنإو
.العفناكرهظأنإوامالكناكرهظنإيذلا‹هملعيفهلل

اماًمويقلخلانوكولزألايفقلخلانوكلجوزعهللاملعدقو

.امانيحو
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امامويمالكلانوكو«لزألايفمالكلالجوزعهللاملعدقو
.امانيحو

قبستابرءامسألانأل«لزيملقلاخانلوقكلزيململكتمهللاانلوقو
.اهنامزأىلعاهتاوذبهتاذلاعفألاوصوصخمنمزبءامسألاطبترتمللاعفألا

.یرتاممرثكأةريحلانماهيفسيلونوملكتملااهيفزاجدقةلاسملاهذهو

.اناسءىطغلاوامناغايفبيصملاناكةئالثلاطورشلانمدحأملسنف
لدتسانمنودسلجوزعهللالوقبلدتسانمىلإبرقأةمالسلاو

.ملاظابنمرذعلاعطقبءىدتبلاوىراصنلالوقب

يفرهنلالهأبيوصتبنيدنو): هنعهللايضر خيشلالوقو
.(ةيواعمويلعنيبنيفصمويةموكحلامهراكنا

رذعلاعطقنمرثكألمتحيال(نيدنو)ةلأسملاهذهيفهلوقنأملعاو

عطقىلإهيفاوزواجتيملولوقلاالإعقيملولف‹ءامدلاةمرحيلعكاهتنال
يتلارومألانكلو«عسولانماهيفامايفناكلمدلاةمرحكاهتناورذعلا

يأرالإرذعلاعطقىلإيدويالو«مغلاراوبالإسيلوامكحيضتقتال
.ملعأهللاولاتحاهيفف



س٤1

*باب»٭*

(قارفألايفلوقلا)
‹هتمأيفيعهللالوسراهيلإراشأيتلاقارفألاىلإانهاهريشننحنو

نهلكةقرفنيعبسوثالثىلعيتمأقرتفتس»:عهللالوسرلاقدقو

.«ةيجانلا7اةدحاوالخامىلإ

.تنیدتدتةقرفلكيهونيعدتبملا۲انهاهباطلاهجوتيامنإو

ةيردقلاوةئجرملايهو‹فئاوطثالثىلعيعهللالوسرصنو
ةمسحماوامتيلاغوةضفارلا:يهو::ثالثىلعهدعبنوملسملاصنو«ةقراملاو

.ةهبشملاو

مالسإلاملاعمعرشلجوزعهللانأل«مهيقعمطمالفةئجرملاامأ
بغرو«دعوأودعوو٤یہنورماف«ماثالاورفكلاملاعمىلعصنو«مانألل

.باقعلاملأبهتيصعمنعرجزو«باوثلاليزجبهتعاطىلإاعدو«بهرو

ابيغرتمهمعزب‹اهتشالواهتمدهف‹اهلكيناعملاهذهىلإةئجرملاتدمعف

ءاعدلايفمالسلامهلعءايبنألالعفياملثمهللانيديفلوخدلايفسانللمهنم
الإهلإال:لاقنم:موقىلعمهاورصتقاف‹مهيلعاليهستمالسإلاىلإ

هللالوسرهطرشيذلاطرشلامهيلعىقبنكل«اوقدصو.ةنجلالخدهللا

.«ةنجلالخدهبلقنماصلخمهللاالإهلإاللاقنم»:لاقنيح

قئاوعلاكرتفلاعفألايفدهتجاودجنمالإةبترلاهذهغلبينلو

قفنأو۽بصنوبعتوبأدل«اذكواذكناكمبازنكنإ:دحألليقولو

.لاطملانعداحو«لاحلاهلقفتيللاومألا
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اهبابسأتاوهشلاىلإتلهسو«اهبالطيصاعملابتقرغأةئجرملانكل
ملف.هللالإلإال:لوقباتعساغلاءاتفتساب«ةعاطلانعسوفنلاترتفو
ضرعتالدمحأةمأ:اولاقىتحهونهوأالإةعاطلالمعبجويائيشاوعدي

.رانلاىلع

هللالوسرمهنعلاذهلف؟اذهعمىقتلاولمعلاوءاجّرلاوفوخلانيأف

لاق«لبقنمهباورکذاماوسنومهباولتانماینوعبسمنلو«هت
مهوانمااولوقينأاوكرتينأسانلابسحأ«ملألف:لجوزع

الو«مهيفنوعأسيلبإلالومهنمرضأيعدمحأةمأىلعام€دوت

.اقحسومهباقحسمنملهجأةرخألل

اوماروهقلخلضفأيفلجوزعهللااوبهاٺمهنافةيردقلاامأو

ءايشألالضفأاوزاحمهنأريغ«قلخمحلوقلخهلف«مهبرنيبومهنيبةكرشلا
ماعنألاومئاهبلالاعفأوهوكرتو‹ناميإلاومالسإلاوديحوتلاوهومهسفنأل
نملهل:سلجوزعهللالوقاوضقنو«ماسجألاوضارعألارئاسو

.€4ضرألاوءامسلانممكقزريهللاريغقلاخ

مہنعلنممةئجرملانممهناوختاوءالؤهو‹نحنالإدحأال:ةيردقلاتلاقف

.ةوعدلاباجييبنلكو«ءايبنألا

‹ابيهرتوابيغرتلجوزعهللاىلإهللادابعنوعديءايبنألانأكلذو

نيعبهسفنىلإرظنامةياغىلإةدابعلايفغلبو«مهنيدىلإةباجأإلايفغلبنم
نمءيربىلاعتهللانإ:لاقفلاعفألاهذهلثمىلعهرادتقاو‹لالجالا
اوبستف.هلعفىلعالإدحأهوجريالو«هلعفىلعالإًادحأبذعيملو«ملظلا
.دحألعفيفةكرشلاحصتالذإ«مهسفنأىلإلاعفألا

اولعفيملامىلعمهبذعدقناكل«لجوزعسهللاىلإتبسنولو

.هنودمهسفنأىلإاهودرف«نولعفيو«نولمعياوناكامبءازج:لوقيوهو
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قلخلاولعفلاوداجيإلاودوجولانيبةقرفتلاىلإةريصبلابرظنلامهنعبهذو

نأالإقييملو‹بذكلاوشحفلاولاعفألاحبقنممهلإليختاماوداحف
نيحيبقاناكامالولفءهللاقلخالامهقلخطئاغلاولوبلانإ:اولوقي

.هلكيرشالهدحوهللاالإهلإال‹امهولحتنال

لهآيفاوراسامةريسبلقاعىلعىفخينلف‹جراوخلامهوةقراملاامأو
مهيلإثعبامناك‹مانصالاوناثوالالهأيفمالسإلالهأةريسك«مالسالا

.مالسلاهيلعدمحمريغرخالوسر

قورمنيدلانمنوقرمييتمأنمانساننإ»:يعهللالوسرلاقدقو
ىرتالفحدقلايفرظنتو«ايشىرتالفلصنلايفرظنتف«ةيمرلانممهسلا

ثيدحيفو‹«قوفلايفىراقتو‹ائيشىرتالفةديدقلايفرظنتو«ائيش
نممهسلاقورمنيدلانمنوقريسانأاذهءيضئضنمجرخي»:رخ
هتمأنمنيتفئاطيعهللالوسراهنمسأيأدقةعافشلانأالإ« ةيمرلا
.«يتعافشامحلانتاليتمأنمناتفئاط»:لاقوةعجرملاوةيردقلامهو

ةضفارلامهف‹نوحاصلاوءايلوألااميلعصنيتلاةثالثلاقارفألاامأو
.ةهبشملاوةمسجملاو

ميرمنبىسيعحيسملايفىراصنلابهذمىلعاوبهذمهنأفةضفارلاامأ

ليئارسإينببهذمهدالوأيفاوبهذفةيهولألاىلإهوزعف«مالسلاهيلع
ةدئافاولطبأو«ةوبنلاىلإمهوزعويلعدالوأاومظعفمهئايبنأمظعتيفنيققحلا

دحأابأدمحمناكامل:مالسلاهيلعدمحميفلجوزعهللالوق

. نيبنلامتاخوهللالوسرنكلومكلاجرنم

زعهللادنعمييزخورشحلامويكَمدمحمدنعمهيزخمهبسحو

نونبالولامعفنيالموي‹نيملاعلابرهللاريغرخااإاوبصنذإ«لجو

مهرغو«نورتفياوناكاممهنیديفمهرغو«ملسبلقبهللاتأنمالإ



۷

مهو‹نيثيبخلانيبهذملانيذهمهنماوسبتقاوةينيمرابىراصتلامهترواجماًضيأ

مهتدابعو«نيلوألامهئابآنيدىلإمهعوجرمهبسحف:ةمسجملاامأو
اولطبأفنيضاملامهدادجأةريسكصاخشألاوداسجألاوحابشألاومانصألا
.¶ريصبلاعيمسلاوهوءيشهلثمكسيلل:سلجوزعهللالوقىنعم

طيلستوةمسجملامهناوخإىلإمهباقعأىلإمهعوجرمهبسحف:ةهبشملاامأو

.رشحلايفمهبيصنءالّؤهدعبقارفألاداحاو

اہنامیإيفتبسکوالبقنمتنمانکتملاہنامإاسفنعفنيالمويلل

. اريخ

رمألاهلل«نيتروكذملانيتفئاطلاالإةعافشلانمكَهللالوسرسيؤيملو

.ءاشينمرصنيهللارصنبنونمّولاحرفيذئمويودعبنمولبقنم

0
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±باب*

فالتئالاوفالتخالاوءارألاوبهاذملاركذيف

هلعجيملوارفاواًبيصنةعيرشلايفةمألاهذلعيبىلاعتوكرابتهللانأملعا
.هلبقمالانمةمال

اوعاذأفوخلاوأنمألانمرمأمهءاجاذإوله:لئاقنمزعهللالاقو

مہنمهنوطبنتسينيذلاهملعلمهنمرمألاىلوأىلإولوسرلاىلإهودرولوهب
مهطابنتساركذف.4اليلقالإناطيشلامتعبتالهتمحرومكيلعهللالضفالولو

.مهيديأىلعةيادحلاوملحدملاوةقيلخلاىلعنانتمالاضرعميف

نييبنلاهللاثعبفةدحاوةمأسانلاناكله:لجوزعهللالاق

اوفلتخااميفسانلانيبمكحيلقحلابباتكلامهعملزنأونيرذنمونيرشبم
‹مهنيبايغبتانيبلامهتعاجامدعبنمهوتأنيذلاالإهيففلتخاامو«هيف

ىلإءاشينميديهللاوهنذإبقحلانمهيفاوفلتخاالاونمانيذلاهللاىدهف

.4مقتسمطارص

دبالهيففلتخمرمألكيف«قحلاىلإةيادحلاةمألاهذلىلاعتهللادعوف

.قحلاىلإيدتهينأمضعبل

ام»:ًاضيألاقو«لالضىلعىتمأعمتجتنل»:هللالوسرلاقو
.«لالضىلعيتمأعمجيلهللاناك

مملسيل‹يأرلابعئارشلايفمهيديأهللاقلطيملةيضاملاألانأملعاو
مجعلاعيمجةمئأمهلعجو‹ناسللااذهببرعلاصخف«اعرشمصوصنللاالإ

.دادجألاوءابآلانيداوقرافو«مالسالايفاولخدنيذلا

‹تاغللارئاسنملضفأيهيتلامهتغلبمهيلعنمىلاعتهللانأكلذو

سيلو‹اهيلإنوعجريومهتاغلنوكرتي«ةنجلالهأةغلاهنأمهتغلةليضفنمو
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ىسوماهببطاخولجوزعهللااهقلخيتلاةغلفلأةئامعبسلايف
.اهنملضفأةغلمالسلاهيلع

اي:لاقف.هاجاننيحربربلاةغلبباطخلابىسوملادتبااملوأناكنإو
‹ةغلدعبةغلبهبطاخيلازامفردأمليبراي:لاقف.نرقمشكيدأنىسوم

ةغلتاغللايفسيلو.باجأوىسوممهفةيناربعلابهبهبطاخامرخاناكف

ةرثكورهاظلايفاانيزىلاعتهللاهلعجيذلايشولابتاغللارئاسنمتدرفنا

برعللاهراتخاوبرعلاانراتخاف«اهريغنسلالاىلعةولحونطابلايفيناعملا

.اهبىلاعتهللامهصخ‹برعلايفةصوصخم

ةكئالملاقلخو‹نيلئاسللةيأهلعجفىلاعتهللاهقلخناسنالانأكلذو

مملسيلمهعئابطيفناكملاالونامزلارؤيال‹دحاوعبطىلعاہبكرف

ىضتقمبلاعفالالثتتتناكفلوقعلامهيفبكرو«هيلعاوعبطامالإتاوهش

.مهعئابطقفوكلذو‹لوقعلا

اهتاكرحتناكف‹تاوهشلاايفبكروءاذغلاىلإاهجوحومئاهبلاقلخمث
.تاوهشلاةبلغو‹لوقعلامدعلفيلكتلاامنعطقسأف‹اهتاوهشىضتقم

ةكئالملاةقلخىلعوتاوهشلاوءاذغلايفمئاهبلاةقلخىلعناسنالاقلخمث

تاوهشلانيبمئاقبرحومادداهجيفادبأوهف‹تالوقعملاوفراعملايف

.لعفلاوكرتلايفولقعلاو
¢مهيلعاهبصخأو«محاهبرمأو«ايندلامدآينبلبهوىلاعتهللانإمث

تويبلالالظيفنوبلقتيمهفءلوقعلادادضأيهيتلاتاذللايفاوأشنواودغف
تاذلوراهنألاوراجشألارامنتحتريرحلاوبايثلافانصأيفو«روصقلاو

ةعسوةحاروةعدونمأيف«بارتألاوراكبألاحاكنوبارشلاوماعطلا

ةيطوتومهماسجأمعنتيفمهرهدلوطيفمهف«رابخألاثداوحبنوهكفتي
ةمدخيفلقعلاعجرف«لقعلاناطلسعقوو«ةوهشلاناطلسىوقف«مهنادبأ



V۰س

©مهنيعأباورصبأامالإمفسيلف«اكلامكولمملاواكولممكلاماراصف«ةوهشلا
‹داهولاويراربلاويراحصلايفمهبىمرو«برعللمعنلااذهىاعتهللابلسف

ماعنألاومئاہبلابانذأنوعبتيءضرألاالإءاطوالوءامسلاالإءاطغاسيلف

6داتقلاوةاضعلامهراجشأو6ضرألاهجولعرعمومنغولبأنيب

بيطالو«نجلاالإسينأالونكسمشلانمملسيلداملاوةايلامهتيرشأو

سابلالو‹”نتلاتافايفنقلاالإاجلمالو‹ليحلاالإلقعمالو«نبللاالإ

مولعلاظفحو«مركلاودوجلايفممحلاولعوسوفنلاءاكذولوقعلاريفوتبىلاعت

.اذهنمءيشىلإعفقملانباراشأدقو

,مدومشلاوبدألومكاومولانميبايفعقلانبكو

٠رطحتقوسروهشموهوديلاقوسلاتدلاأ

اوملسو«هيلإاوماقهورصبأاملف‹فارشألاوءالضفلاوتاداسلاورايخألا

.هباوبحروهيلع

مكيفوةقوسلاوةغاغلاوةماعلاونيطايشلاسلاجميفمكسبحيام):لاقف

نبارصقىلإانباودغا؟ءارمألاوةداسلاوءابطخلاوءارعشلاوءاملعلاوءاهقفلا
مكحلاومولعلافضوافتنو‹هميسننمقشنتسنو‹هلظفحورتنفنابأ

.(مألاوايندلارابخأركاذتنو

«اهوبکرفمهریمحومحلاغبومهليخمهباودىلإاوعجرف.(ةعاطواعمس):اولاقف
لاۇسلابهوئدنبينأهوربكأو«هلظيفاولزناولصؤواملف«نابأنيارصقاودصقو

يتملكبرعلاناسلتعشنإعجارو«اهبيلحبرشومهمانغأعمشيعلاالإضرللتافآنممهلًأجلماليأ(١)
.(۲طعجارم).نتونق
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.(؟سانلالقعأنم«ريخلاهوجواي):لاقفهسأرمهيلإعفرف«ةبيه

.(نيصلالهأ):مهضعبلاق

00:لاقف

لانرمدعتدداپلقەادلاوىرقلابترونضر

تويالودولومدلاوتيالو‹هموييفربخهنمهدنعوالإمهناطلسةكلممعيمج

اهرطقةكلمميف«ةليللاكلتوأ«مويلاكلذ٠كلملادنعهربخلصوالإوتيم

.(كلذلثلرويطلاو”جويفلاوليخلاوبجنلااودعأدقو«ةنسةريسم

عقوو‹اهولمحفارومأاولمحتو«اوملعتفاوملعموق):عفقملانبالاقف
(اهركوأاعوطرومالاكلتىلعمهلمحفمهيلعةردقلاهلنموكولملانم

.(؟قلخلالقعأنم):محللاقمث
.(دنالهآ):مهضعبلاق

(؟اذاب):لاق

ةمكحلاوةيودألاوةيذغألايفسوفنلاةسايسيفقلخلالقعأمهنإ):اولاق
مهفوءكولملاةسايسوديلاوملاوعلاوطلاوءامسألاموجنةفرعمو
.(همالسوهيلعهللاتاولصمداانيبأملععردتوعرفت

ىلعاورجف«رومألاهذهمهلئاوألتمدقتموقءالؤه):عفقملانبالاقو

.(العاواشنو«اہبولسأ
(؟قلخلالقعأنم):لاق

.(سرفلا):اولاق

ثيدحلايفو‹هيلجرىلعىعسييذلاوهوجوفعمو٤برعميسرا:ا)۱(

٠(٢طعجارم)مانصألااهفيتلامهتدابعتويبيهةددبلا(۲)
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كلملا70وقعاوجرختساو)۳اونسحأواهوساسفضل

.(ايندللسمشلاكمانأللاوراصفء‹ايندلااهباوساسف

ىلعدانجألابو‹كيلاملاىلعكيلاعصلاباورهظتساموقءالّؤه):لاقف

.(دحاوبولسأىلعترجفءدابعلا

؟(قلخلالقعأنمف):لاقمث

.(مورلا):اولاق

(؟اذا):لاقف

اوردتقاف«مهلصافميفةوقلاو«مېنادبأيفةثجلامظعاوتوأدق):اولاق

روصلاولاكشألاو

وظف«مصلتالابمفمدموقمالعا:عقلانألاق
(عدبلانمايندلايفامبئارغعنصلاكلذعيمجيف

(؟قلخلالقعأنم):لاق
قلخلالقعأ):محللاقف‹مهسوؤرهيلإاوعفرف.(ملعأهللا):اولاق

.هوبرغتساوهلوقاومظعتساو‹هرضحنجريثكبجعتف(..برعلا

(؟كلذم):اولاقف

‹مهايندرمأيفمهسوستكولممحلسيل«ةيدابلايفاوأشنر):لاق

‹اهبنومدختسيالاومأاوتيملو‹مهيديفمههقفتءاملعالوءايبنأالو

.مهشارفضرألاومهفقسءامسلافايندلاعئانصابنوجرختسيو
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ءانيأهيلعبطخ«ملحلاغلبوعرعرتامهم«دولوممهدحأدنعدلواذإ

نمةعلتاہبلخدو«اہیفشعمتیواھذخاي«تازينعوتامينغهلعفدوهمع

اهاعري‹هتامينغوهسفنالإسينأالوسيلجال«عاقبلانمةعقبوأ«عالتلا

مراکمجارختساىلإهبسنوهبسحوهلقعهاعدف«اليلبئذلانماهسرحيواراهن

هلانيايرو«ةيندلابهامرنممطعمتو‹اهبنتجافاهماذمو‹اهلمعتسافقالخألا

‹تايراجلاحايرلاوتايراسلاموجنلاالإهعمسيلهتعلتيفو‹اہنمعنتمیف

‹اهعولطدنعاهعفانمصاوخواهتنمزأوموجنلاعلاطممهعابطباوملعتف
يتلاعضاوملايفاقاوسأمهدالبيفاوبترنأىلإ«اعاجسأكلذيفاوعجسو

٤مهرئاشعرخافمومهدادجأبقانمومهئابارثامنوركذتيف‹اهيفنوعمتجي

لئاذرلاوحئابقلانوماحتيو‹ةنجموظاكعوزاجملايذك«اهبنورخافتيف

‹اهنوعيوبطخلاو«اهنوظفحيوراعشألانودشانتيو«اهيفاوعمتجااذإاهلجأل
باتكلانوملعيالةغيصمالوةعيرشالوةنسالوباتكمهدنعسيلو

.(اوظفحتساالمهطبضأوءاوعمسالهللاقلخظفحأيلامأالإ

مهعمسيلو‹يراحصلاضعبيفشطعلامهكردأمهنماساننإ:ليقو
«اغیشهنعنغيملفهبرشفهبيصنمهدحأذخأف«هومستقافليلقءيشالإءام
نمكبيصنبينذقنأ:لوألاهللاقهبرشينأدارأاملف«هبيصنرخألاذحخأو
دمف.هكنود:رخآلالاقف.ايشكنعينغيهارأالينإف«يخأايتول

ىلاعتهللالسرأف«ةريثكرثاماذهيفمشو«هحورتجرخیتحهتوصاهب
قالخألانمسلجوزعهللاهركذيذلاعضوملابناكفًادمحم
قلخىلعلكنإول:سلجوزعهللالاقاةليمجلالاعفألاوةنسحلا

بتكلانمضتتملاممكحلانمنمضت«ىلتياباتكهيلعهللالزنأف4مظع

زيزعباتكلهنإول:سلجوزعسهللالاق«هلبقتناكيتلاىلوألا



ب٢٤۷

هامسو@دیممکحنملیزنتهقلخنمالوهيدينیبنملطابلاهيتأيال
زیزع«مکحباتک دیزأوأءامسأةرشعبهئامسأنملجوزعهللا

نيبمو۽ةمحرو«ىده«ءايضو«ءافشونارقو«ناقرفو«نميهمو«رون

‹هيفامنايبعهللالوسرىلإضوفو«بابلألاولوأركذتيلوهتايآاوربدتيل

¶نوركفتيمهلعلومهيلإلزنامسانللركذلاكيلإانلزنأوله:لاقف
..«ملكلاعماوجتيتوأ»:هييملاقو

‹كلذءارواممهنمرئاصبلالهأوهتمأءاملعىلإيعهللالوسرضوفف
.مالسلاهيلعيبنلاانسيملونارقلااهعرشيمليتلالزاونلامكحمهلإلعجف

دیعوودعوويبهنورمأولكشمنمنارقلايفامريسفتمهيلإضوفو
.امكحواملعهولاقوهيفاورظنامعيمجناكف

ذإثرحلايفنامكحيذإناميلسودواذول:لجوزعهللا.لاقو

. نيدهاشمهمكحانكوموقلامنغهيفتشفن

امكحانيتآالكوناميلساهانمهففله:لجوزعهللالاقمث
لهجلاوهفسلانمامهدادضأنأوملعومكحءالاقامعيمجنألدف4املعو

فلتخاف٠«باوصلاوقحلا:ناتملكانهاهيفنو‹اذهمهمكحنعنايفنم

نمهدضیفنليلدب«هللادنعقحاهمكحنأمهضعبزاجأف«امهيفسانلا

اذامفل:سلجوزعسهللالاق‹اعرشلالضلادضقحلاو«ةغلنطابلا

.€لالضلاالإقحلادعب

۱ ۱ ۱
I 3F



٥۷

يفسانلافالتخاباب
:يأرلاداهتجايفسانلافالتخاباب:خيشلالاقو

دنعقحوهفهيفاوفلتخاوهولاقاملکومهعيمجيفقحلانإ:نولئاقلاق

.ىلاعتهللا

.هفالخسانلاىلعقاضدقو‹دحاويفقحلانإ:نورخالاقو

قيضيالو«دحاوعمودحاويفقحلانإ:باوصلاولدعلالهألاقو

.لصفلارخاىلإهفالخسانلاىلع

.تاماقمعبسيأرلاداهتجايفنأملعا

؟لقعلانموأعرشلانم:نيأنم«هيفنذألاويأرلاداهتجا:الوأ

؟داهتجالاءيشيأيف:يناثلاو

؟دهتجلاةفصام:ثلاثلاو

؟هيفدبتجملااذهءامسأام:عبارلاو

؟لاعفلاولاعفألامكحام:سماخلاو

؟هبرومأملاريغهنمحابملاام:سداسلاو

؟هنعيبنملاهيفروظحملاام:عباسلاو

۱ ل ۱I 3

.)۲طعجارم)لوألاثارتلاطقفوىلعهانتبثأنكلوناونعلااذهدجويالةينورابلاطيف(١)



٦۷

يارلايفباب

.مكحلاجارختسايفعسولاغارفتساوهيأرلايفداهتجالادحنأملعاو

.حيحصبلوقلااذه

نمرمأمهءاجاذإولث:لجوزعهللالوقنمداهتجالايفنذإلاو
نيذلاهملعلمهنمرمالاىلوأىلإولوسرلاىلإهودرولوهباوعاذأفوخلاوأنمآلا

.هيفلوقلامدقتدقو¶ةدحاوةمأسانلاناكل:هلوقو4منمهنوطبنتسي

برقيواهبقيلياموةلزانلافاصوأيفرظنينأ:داهتجالاةفصو

اقحناهعرشوليتذلامكحلاو«ىلاعتلاىضرلانينأادهتجاذهباذه

.هللالوسردنعوىلاعتهللادنع

‹عرشلاهبدروامدعبالإنذإلازاوجيفهلظحالفلقعلاامأو

باصأفاحلادهتجااذإ»:يعهللالوسرلاقدقفةنسلاةهجنمامأو

طحو.)هداہتجارجأهلفاطنإو‹هتباصإرجأوهداهتجارج:نارجأهلف

.مثالاهنعهللا

هفلكدقرمأيفةيشخلانيعبىلاعتهللاىلإرظنينأالإدهتجملليغبنيالو

٤یصعمتکفدہتجانإو<یصععيضناف«داهتجالابهيفهرمأوىلاعتهلل

‹ابيصنهيأريفةوهشلللعجيالو٠«ىصعىأرامفالخرهظأفدهتجانإو

العفویوتفهریغيأریلهنعلقتنینأزوجيناكنإايأرىأرودهتجانإف

.(٢طعجارم).لوألاماقماوهو(۱)
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يأريفناكنإالإ:دحاوهجونمالإلوألاهيأرلانسحتسممادامالف

ةالصلازاوجیارنميأرلثم«یوتفالالعفهيللقتنينأهلف«ةطوحهريغ

يفةروسةءارقزوجنميأرىلإءريغالباتكلاةحتافبرصعلاورهظلايف
.باتكلاةحتافعمنيلوألا

یوقهریغيأریارناف«هيأرىلعوهمادامريغلايأرىلإعجريالو

نععوجرلاهلغئاسفلجوزعهللاىضرىلإهمهويفبرقأوةلالد
.هریغيارلاهار

امنوبتكيكباحصأنإ): هنعهللايضر ديزنبرباجلليقدقو
هنععجرأيلعلايأرنوبتكي«نوعجارهيلإانإوهللانإ):لاق.(كنماوعمس

رهظيناهيلعناک۽هريغناسحتسالهیأرنمءيشنععجرناو«(ادغ

.همطخيوهلوقنميفتنيو«قافالاىلإبتكيو«كلذ

عجرناف‹هنععوجرلاوهنمءافتنالارهظينأالإهيلعسيلهنأملعاو

؟ةرملواهبلمعنملاحامفهيأرنع

.ىضرتوكسلانإف



۷۸—

دابتجالازوجيءيشيأيف:يلاثلالوقلا
هودجيملام):لاق؟هيفداهتجالازوجيءيشيأيف:لاقخيشلانأملعا

.(ءاملعلانممهلبقناكنمراثأيفهودجيملو«ةنسلايفالوهللاباتكيف

كلذو«نارقلاريسفتاهنم«هريغكرتوادحاواهجوركذخيشلانأملعا

ىلإهيَادملسرأىلاعتهللانأ ضوفو«اهبنومهافتييتلامهتغلببرعلاىلإ
ولونارقلانممحلمهفنأامبالإلمعلامهيلعسيلو«مهتغلهتلمتحااممهيلإ

ابرو«نوبيجيفمهئارآنعمهأسيو«هعهلللوسردهعىلعكلذناك

اًعوطقمارمناکنو۽مهيأرنيرخالاىلعحبقيالومهضعبلوقنسحتسي
يذلاكنارقللاريسفتهلككلذناكالإو‹هفالخبليربجبقعلهريغدريملهب

لزنال:لاقف«مہیفهللالوسرباحصأفالتخاونيقفانلاةصقيفىرج

.جايملونيملسملانمةكمبفلختنمفاوفلتخاف«ةرجحلاضرف
.نوملسممه:موقلاف

نيتفنيقفانلايفمكلامفل»:ىلاعتهللالزنأف.نوكرشممه:موقلاقو
.4اوبسكامبمهسكرأهللاو

.نيبلامهنيباميففالخلاىلعمهبتاعو

.مسالاكلذمهيلعرلمهباحصأمهقدصو.نوملسممه:نولوألالاقولف
كلذمهيلعرلمهباحصأمهقدصو.نوكرشممه:نورخألالاقولو

دبالنأاوفلتخانأدعبمهدعوفعيمجلاىلعهللادراوفلتخاالنكلو«مسالا

.لالضىلعاوعمتجينلو‹سانمهنمهبلوقينأقحلل

؟نارقلايفمظعأةيأيأنعيعهللالوسرلأسدقو

.(سي):مهضعبلاق
.تکاسبعکنبیاو‹لاقامممهضعبلاقو

هلوسروهللا):لاق«؟يبااياتکاسكلام»:دعهللالوسرلاقف



س۷۹

.«ملعأ

نعالوهللاملعنعالكملعنعكلأسأاإ»:عهللالوسرلاقف
.(هلوسرملع

برضفهيديعباصأهيمهللالوسرعمجف.(يسركلاةيآ):لاقف
ملو‹هباوجنسحتساو«رذنملاابأايملعلاكعمل»:لاقفهردصيفاهب

.ائيشنيرخأالاىلعبعي

رصعلاكدحأنيلصيال»:لاقفةعهللالوسرمهرمأنيح
وو

.نآرقلاريسفتيف

ثعبىلاعتهللانأل«نارقلانمملمهفنأامهيلإضوفمنارقلاريسفتنأملعا
تبهذامردقىلععاستالامهلف‹مهتغلنمهوفرعاممهيلِإاغلبمالوسر

.هعهللالوسرنموأ«مهعنميامىلاعتهللانمدريملام«مهسفنأهيلإ

‹ةدرلالهأيفركبيأمايأهللالوسردعبداهتجالاعقواملوأف
هنیدلدبنم»:دعهللالوسرلاقءلتقلادترملايفمهدنعةنسلاو

.(ةمينعالويبسالهولتقاف

لوأمهدالبىلإوزاحنادقمهدجوف‹نيدترملاءالؤهرظنركبابأنأم

.ةرملوأمهبهاذمىلإعوجرلامهيلعبلاغلافكرشلابدهعلاوبيرقمهو«ةرم

اهولاقاذإفهللاالإهلإال:اولوقيىتحسائلالتاقأنأترمأ»:لاقدعهللا
يذلاو):لاقف«هللاىلعمهباسحواهقحبالإ|مشاومأومهءامدىتماومصع
اممالاقعيتماوعنمولو‹ةاكزلاوةالصلانيبقرفنمنلتاقألهديبيسفن

نوملسملاعجرف«(هللايقلىتحهيلعمهتلتاقلعهلالوسرلهنوداوتاك
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یبسو«مہنملتقنملتقو«مهمزهفمهيلعهللاهرهظاف«هعمنوملسملاو

مهیفهماکحأ هنعهللايضركلذءاروامو«محئانغلاىلعمسقومنغو

اوءاجمناكلذو‹نيكرشملايفمهماكحأالةقدانزلايفنيملسلاماكحأ

ء‹عاركلاوةقلحلاهلاوعفدينأطورشنعالإمهيلعىبافحلصلانوبلطينيبئات

.ءاشيامهلوسرةفيلخهللايريىتح«رقبلابانذأنوعبتيمهكرتيو

نيواودلايفهماكحأاهنمو«ىروشلايف هنعهللايضر رمعماكحأو

منعةيزجلامسابلسيفبلغتينبىراصنو«نيضرالاجارخ:جارخلاو

دينعةيزجلااوطعيىتحل:لجوزعهللالوقدعبمنعةيزخلاو
يفنجحلاورارحالانيبةقرفتلاوءةاكزوةقفدصمهو

.تعفادتاذإضئارفلاةمسقوليخلا

ريمأای):لاقفلجرهيلعلخدذإ«اضوتيمويتاذسلجهنأكلذو
جوزلل):رمعلاقف‹(امأواتخأواجوزتفلخو«تتامةأرمانينمؤلمل

:حاصفدجسلملاىلإوهكماقفء(ثلثلاماللوفصتلاتخاللوفصنلا

نيأفنيفصنالإلامايفلعجيملىلاعتهللانإ):لاقف.(نيملسمللاي)
.(ةعضاوملايفءامرغلاةمسقكاهولعجا):سابعلاهللاقف(؟ثلثلاماقم

مهسو«مهبولقةفلولايفهمكحو«سابعلانبهللادبعهنيافالخيفو
ضعبوهللادودحتضقانيتلاناتكلاماكحأهلكاذهءارونمو«ىبرقلايذ

.هعهلللوسرننس

عنتمانأهلتقو«نيدلارومأعيضنإهلزعونينمؤملاريمأريمأتيأرلانمو
اممهماكحأتحتروجلاةمئأعمنوكلايأرلانمو«ناوحلاىلإةلزعلانم
هيلعهللاقوقحةيدأتو«ةيصعمىلعكمكحيملو‹كيفهللامكحاوماقأ

كرشلاللمعيمجمهعموزغلاوداهجلاو‹ممحلاومأتويبنماياطعلاذحخأومهلا

.اوغبواوراجاذإمہیلعجورخلاو
نایت



سہ۸ا

؟ديتجلاةفصام:ثلاثلالوقلا

هلوسرةنسنموسلجوزعسهللاباتكنمملعلاجارختسانأملعاا
.طورشةدعهيفتلمكنملالإرذعتي«عامجالانموع

.هلایلاتولجوزعهللاباتلائراقنوكينأ:اوا

لعفلانممسالاةفرعموبرعلاةغلفيراصتبافراعنوكينأ:ةيناثلاو
.اممفرحلاو

.بارعألاهوجوووحنلاةفرعم:ةثلاثلاو
.تاءارقلاهوجوةفرعم:ةعبارلاو

ةمألامتفرتعانيذلانارقلايرسفمريسفتىلعفقينأ:ةسماخلاو

.افيقوتهوذحخأمهنألةجحمهلوقو‹ريسفتلاب
ايعارموةعيرشلاماكحأنعدقنمبافراعنوكينأ:ةسداسلاو

.ةمدقتملاءاهقفلاذاوشللز

.باتكلالافقأديلاقملصحينأ:ةعباسلاو

ملعبالو‹هملعنمءيشبقثويالف‹تافصلاهذههللمكتملنمف

لئاالةدحاوةباثمبعماسلاولئاقلاف‹دلقموأرورغموهانإو«هنمملعتنم
.ام

ب:رامثتأوناصغأوءاضعأوقورعاملةرجشكنارقلالثمنأملعاو

مكحملاوخوسنملاوخسانلاويندملاويكملايهو:ةرشعفاهقورعامأ
.صاخاوماعلاونطابلاورهاظلاوهباشتملاو

عوطقملاوديقملاوقلطملاورسفملاولمجملا:يهوةرشعءاضعألاو
.ةيانكلاورخؤملاومدقملاولوصوملاو

.(٢طعجارم).ىنعملامتيىتحانههتحلصأ‹للخةينورابلاطيف(١)
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ليلدوباطخلاىوحفوباطخلانحودودحلا:يهوةرشعناصغألاو

ءامسأونادبألاءامسأوىلاعتهللةيتاذلاءاممألاوباطخلاىنعموباطخلا

.لاعفألا

دعولاورابختسالاوربخلاويبنلاورمألا:يهوةرشعةرجشلاتارحٹو
.راذنالاوراذعإلاولاثمألاوظعاوملاوديعولاو

هقفنمناكمظعلانارقلايفباتكلالافقأديلاقملصحيملنمنأملعا

احرشاهانحرشو«عضوملااذهريغيفلافقألاهذهانيبدقو«لزعمبنارقلا
.هللاءاشنإهيلعفقت«ابيبو



س۸۳ےس

؟هيفدبتجلاءامسأام:عبارلاو

ةرشعيىلتياباتكًانارقمالسلاهيلعدمحمىلعلززنأىلاعتهللانأملعا

هفلخنمالوهيدينيبنملطابلاهيتأيالل:سلجوزعهللالاقءامسأ

ُءافشوانارقواًناقرفواًرونواًنميهمواًميكح,:هامسفدیمکحنملیزتت
هتايااوربدتيلل:لئاقنمزعلاق«اقحواًنيبموةمحرویهوءايضو

نمسلجوزعهللاهركذيذلاعضولملاب¥هللالوسرناكو
انلزنأو>:لاقفكمظعقلخىلعلكنإول:ىلاعتلاقاةنسحلاقالخألا
.4مهيلالزنامسانللنيلركذلاكيلإ

ذإ‹ىلاعتللابءادتقاةنساهلعجفعبسلاىلإهيَهللالوسرهيفراشأف

.نيدلاةدمعماكحأبمكحوضئارفهيفعرش
.لوسرلاىلإةيقبلانايبضوفو

لعجف«كلذءاروامةريصبلالهأوهتمأءاملعىلإيعهللالوسرضوفو
.مالسلاهيلعاهنسيملونارقلااهعرشيمليتلالفاونلامكحمهيلإ

«دیعوودعوو«يبنورمأو«لكشمنم«نآرقلايفامريسفتضوفو
نامیلسمکحلیبسیلعو«اًمكحواًملعهوأروهيفاورظنامعيمجناكف

.4اًملعواًمكحانيتأالكول:هللالاقثيح

ىلعقحلامسایرجأف.اقحو:مهضعبلاقف.قحلايفسانلافلتخاو

.لالضلاولطابلانمامهنعهدضيفنباعيمجنيلوقلا

.باوصاعيمجنالوقلا:مهضعببلاقو

امركذءسلجوزعسهللاباتكيفصوصنمفملعلاومكحلاامأو



۸

.4اًملعواًمكحانيتاالكوللوقيثيح

قحلانإ:اولاقنيذلاامف):سهنعهللايضر عيبرلاوبأخيشلالاقو

ءيشلانوكيفيكوء«هبلوقلاحصيالابلاحلاباولاقدقفمهعيمجيف

.(هدنعاًمارحهللادنعالالحءيشلانوكيو«احهفالخو

:نولوقيمهنأل‹موقلامزليالمازلالاهذهنأانلرهظابرظتنننحف
هفالخوءيشلانوکیولجوزعهللاقلحهفالخوءيشلانوكي

ءيشلانوکيكلذكف‹امسجهفالحخوءيشلانوکيو٩هللادنعضرع

نيموييفلجعتنمفلف:لجوزعهللالاقدقوهللادنعاقحهفالخو

مزلیسيلف(هدنعاًمارحوهللادنعاڵلالحءيشلانوكيو):هلوقامأو

.قحامهنإ:دحاومسابهفالخوءيشلاةيمستاندرأامنإو«ءيشاذهنم

دنعالالحهدضوءيشلاىمسيلباًمارحواڵلالحهتيمستانمزلينأوهدارأو
.هدنعاًمارحهدصوءيشلاىمسيوأ«هللا

نأانمزليامنإو‹مزليالفنيداضتمنيمسابدحاولاءيشلايمستنأامأو

هدضىلعزجيملو«تحهنأنيلوقلادحأىلعزاجأنماذهمزليامنإو

.قحامهنإلوقينممزليكانهف«لطابهنأهيلعزاجأنٍإف«لطابهنأ
نم«هيفاوفلتخاامعيمجنوكيو): هنعهللايضر خيشلالاقمث

هلطبأوضعبهتيثأفقالطلانمهيفاوفلتخاامنوكيفهعمجأبهللادنعاًقح

.(اًقلاطالاًقلاطهللادنعنوكتف3ضعب



س٥۸

.قح.قلاطال:لئاقلالوقو‹تح.قلاط:لئاقلالوقنإ):هلوقو

.قحهتبثأنملوقكلذكقتعلايفباوجلاو

.ناقحامهو٩قح.هلطبأنملوقو

نوكيلب«ةدحاوةلاحيفامارحهلناكنلالالحدحاولاءيشلانوكيو

نأوهلوقيالو۽قحمارحلاقنملوقوقح«الالحدحاولاءيشلا

.لطابامهد

هذهعيمجنإ:لاقنملثمةيقحلارومألاهذهيفلاقنمعيمجنأملعاو

اهبرومأمةفلتخلارومألاهذهءامسأو«اهيفداهتجالابانؤاهقفرومأمرومالا
.ملعومكحوةعاطو

ىلعمالكلاعقيملوقحامهنأاعيمجنيلوقلاىلعانهاهقحلاعقوامنإو
.ايفمكحلاىلعمالكلاعقوامنإو«ةأرملا

لوقلاعقيملف(اًمارحهلنوكيفناكنلءيشلانوكيو):هلوقو

.قحلايفعقوامنإومارحلاولالحلايئ

امنإو‹(هللادنعبذكوهللادنعقدصهنإ):ءيشلايفهلوقكلذكو

هبضراعامعيمجهيلعبجيف٠«بذكلاوقدصلاىلعالقحلايلعمالكلا

.مكحلاوملعلايفرومألاهذهيف

يفزاجلمكحامهنأوملعامهنأنامیلسودوادمکحام:هلوقزاجولف
:دحاوءيشيفناميلسودوادلوقنوکينأزاجأنإف٠«تاداضتملاعيمج

اكرحتموةلاحيفاًدراباراحءيشلانوكينأهمزلينيأنمف«ملعومكحهنأ
‹ناقحراحلاودرابلانأدارأامنإو«ةلاحيفايمواًيحو«ةلاحيفاًنكاس

ِءيُشفمالكلاعفو٩«ناقحتيلاويحلو٠ناقحنكاسلاوكرحتملاو



ب۸

.نيئيشيفضراعو‹دخاو

جارختسايفيأرلاداهتجابرمأهللانإ:لاقنماذهنمءيشمزليالو

اعيمجامهرمأهللانأل«هللادنعقحامهفالتخاف«نادهتجملافلتخاو«مكحلا

.لطابلابهللارمأيالو«هللادنعقحهالعفيذلااذهف«هبارمأامالعفف

مظعأو«امهدنعامرهظيملوادهتجاوأ«ادهتجيمنإامهدعوتهللانإمث

وأاقمامهدحأنعكاللاطقسيالف«امهدنعامفالخارهظأنإدعوت
دضقحلانأل«نيرخآلاعملطابلافدحاولاعمناكاذإقحلانأل«الطبم
نإو«ةغللاةهجنمهدضهنأل«لطابلايفعقوقحلاًاطخأنمف«لطابلا
اذامفلف:لجوزعهللالاقلالضلايفعقوعرشلاةهجنمتئش

.4لالضلاالإقحلادعب

‹لطابلاوهليواقألاهذهيفمهدنعقحلافالخاولعجينأاوعنتمانإف
؟لالضلاالإقحلادعباذامف‹نالطابواذإناقحامهف

يبانبيلعلوقوهو.باوصنيفلتخلالوقنإ:لاقنملوقامأو
هسفنىلععسوتيلعج«هيفمطترااميفمطتراوعقواميفعقوال«بلاط
.رذعلا

مثل:سلجوزعہللالوقليوأتيفرذعلايفلهاستتتلعج«هيف

دصتقممهنموهسفنلملاظمهنمفاندابعنمانيفطصانيذلاباتكلاانثروأ

جاناندصتقمو«ملاظانلاظ):ةرملوأتلاقف تاريخلابقباس

اندصتقمو«هلروفغمانلاظ):تلاقفتعجرتعقواملف‹(قباسانقباسو



س۸۷

.داهتجالالهأمهفماشلالهأنمامهعمنمامأو«الفورمعوةيواعم

مبنعناكدقو«باوصلاوداهتجالابوأمهفناوربتلالعأاأو
.(مهانلتاقفانيلعاوغبانناوخإ):لاقف

؟المأيأرلاهلزوجيلهيعهللالوسريفلوقلافلتخاو

.ءارآلالضفأهيأرو٠يأرلاهلزوجي:مهضعبلاق

يحولابهانغألجوزعهللانأليأرلاهلزوجيال:مهضعبلاقو

لوسرناك):سابعنبالوقيأرلاهلزوجياولاقنيذلاةجحو.يأرلانع
‹نارقلامكحلبقتسيف«اهفالخبنآرقلالزنيف‹ةيضقلابيضقيةعهللا

.(ءاضقدريالو

.(ًاطخاًنايحأواًباوصاًنايحأانمواباوصهلكيعهللالوسر
ا0۹
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؟لاعفلاولاعفألامكحام:سماخلا

لعجىلاعتهللانأكلذو‹ةدحاوةلأسملاهذهيفلاعفألاماكحأنأملعا

.«ةمحريتمأفالتخا»:يعهللالوسرلاق«ةمحردمحمةمأفالتحا

اقفروةمألاهذهاعسوهللاةليسولعجو«هليبسهيفاوفلتخاامليبسلعجف

.اہب

.فرعيملوأفرع«ةنجلايفوهفةنجلابابباصأنمف

:لوقينملوقىلعوهسيلو‹مهنموهفقيرطفداصنمف
.هبفرعيملاذإءاملعلاليواقأنمءيشىلإمدقتلاعسيالهنإ

.ملعيملالوملعالاهلكتاحابلاكلذكو

مهرذعنوملسملاعطقيملىتم«نوفلاخلاهبدرفنااميفانهاهمالكلاو

.هيف

توافتلاةقرفتلاو«ملعيملنملوملعنملمثلاهيفطوطحمهلككلذنأملعا

.مهريغنعةوعدلالهأهبناباميفلضفلايف

باغف«نيملسملانعوأ«هنيدنماغيشهللالوسرنعذحخأنمو

.دلعهللالوسردهعىلعكلذخسنفهدعبرومألاتلاحف‹ةلصتمةبيغ
:سلجوزعهللالاق‹كلذريغبهيلعةجحلامقتملامهيلعسأبالف
.4نوقتياممحلنيبيىتحمهادهذإدعباموقلضيلهللاناكامول

۱ ۱ ۱I I



س۸۹

*باب*٭

حابملاوًاطخلاداقتعايئ

ةمألاقارفأيفلوقلاو‹اهعورفوتانايدلالوصأيفلوقلانأملعا
اقلطمعقونإف‹تايمسلملاوءامسألايفةمألافالتخالثمكلذو‹اهعورفو

ًاطعخناكوارجعناك‹يأرلاباًطونمةروكذملاطورشلانماًيراعديقمريغ

.حاجاحاطمهبحاصناكطورشلادحأهيفتكهتنانإو«احابم

.كلذيفسانلافلتخاف

.ءيشملعلانمانيلعسيلو‹لمعلاالإانيلعسيل:مهضعبلاقف

لمعلاانيلعبجيامنيحيفاهضارتفابملعلاانيلعنإ|:قحلالهألاقو
لهضرفلاملعطاقسإبىتفأننميفةوعدلالهألوقىلإ|انرظنف.هضورفمب

‹ةنايدكلذذختيملامهيفنيفقوتممهانيأرف؟المأهرذعنوعطقيوهنورفكي

.ةروكذملاطورشلادحأوأ

هيلعقلطأدقفلماعلاامأو‹لئاقلاينعأزجعيأرلاف«ايأرهاعدانإو

يفو«هللاضرفكرتبرفكياني«هللاضرفهلهجبرفكينأ«ةوعدلالهأ
.رظنةلاسملا

.هباوصبهوطحخووهضئارفاجوزمٹاهرثكأدجتكلنإف

نوركذبالو«اماضرفاهدقتعي«ةالصلا:كلذلوف

.راكذلرئاسوتايعا,اديمحتللاوءاعدلاوااو

.)٢ططعجارم)عباسلاوسداسلاماقملاوهو(۱)

.(٢۲طعجارم).الصأتسماكلاهيأ)۲(



۹۰

ءاسافدجسملالخدلجرىلإرظنهللالوسرنأكلذليلدو
.سلجوهللالوسرىلعملسوءاجف«ةالصلا

ةرملوأىلصاىلصوماقف«لصمق»:هللالوسرهللاقف
.سلجوِءاجف

.«لصمق»:هللالوسرهللاق

.(هللالوسرايتيلصدق):هللاقف

.«لصتملكنإ»:مالسلاهيلعهللاقف

.(هللاكملعاممهللالوسرايينملع):لاقف

تأرقمثربكأهللا:تلقوكتالصيفتمقاذإ»:مالسلاهيلعهللاقف

.«ةحتافلا

نمكلهللاحتفامونيملاعلابرهللدمحلاتأرقمث»:ىرخأةياوريفو
نئمطتیتحعفرتمث«اعکارنئمطتیتحعوكرلاىلإتيوهاف«ةءارقلا

ةعكرلاىلإموقتوعفرتمث«ًادجاسنئمطتىتحدوجسلاىل|يوهتمث«اعفار

دقفتلقوتدعقتنأاذإف«ىلوألاةعكرلايفتلمعامايفلمعتو«ةيناثلا

.١كتالصتت

.مارحالاةريبكتىلعكلذكةمألايففالتخالاعقوو«ضرفبسيلهيجوتلا

.(ضرفاہهنإ):روهمجلالاقف

.تاغللاعيمجنمراكذألاعيمجنماهريغامنعبوني):ةفينحوبألاقو
.(اهلثميف«مظعأهللاولجأهللا:كلوقك

رئاس«هللاالإهلإال»ةملكيفعسيكىنعملااهيففعسيهنأىلإبهذو

.مهيزجتومهتغلباهباوتأينأمجعلا



۹

ةالصلايفتعشةغليأبنارقلاًارقتو«تعشةغليأبالوقتنأ:ةيناثلا

.كڭئزجتومجعلاتاغلنم

يضر بيبحنبعيبرلاوهو.ضرف:مهضعبلاق‹ةحتافلا:ةعبارلاو
.مومأملاالومامالاال:ةمألالجوسهنعهللا

.اهضعبكيزجي:ةفينحوبألاقو

.مومأملابيفمامالايزجي:مهضعبلاقو

رهظلانمنيتلوألايفو«باتكلاةحتافريغنمحبصلايفدبال:لكلالاقو
.ةريخألاءاشعلاوبرغملاورصعلاو

.ةءارقنيتلوألاىوساميفسيل:ريغلالاقو

.نيتريخألايفلاحلكىلعباتكلاةحتافةءارقب:مهضعبلاقو

.ريغالةحتافلاهلكرسلاةءارق:ليقو

.ضرفامنإفمارحألاةريبكتالإننساهلكريباكتلاو

نيبنيلعفلكنيبديماحتلابجويمهضعبو.كلذكمالسلاو٠«ضرف

ةالصالاهنأيفحدقيالهلكاذهو«هريغوعوكرلاو‹دوجسلاودوجسلا

.لصمريغهنأالو‹ةيصعملابهلمهموهلعافىلعمكحيالو

اهنونسمواهضورفمنيةقرفتلاكرديالو«ضرفاهنأهتالصيفدقتعانمف
اودقتعانإءالؤهدنعمالسالاكلذكفكلذهعسونإف‹اهلفانواهبجاوو

.عيضيملولعفنإهلعساوف«لاعفألانمهنمضتاميفبجاولاهللانيدهنأ

سيل:لاقنممهريغوديزينبااورفكينأخياشملاعنتماهجولااذهنمو
.طورشلادحأاوبكريملامطرشبو.ملعلااللمعلاالإانيلع



س۹۲

نبرباجمامالالوقيفعقنفرذعلاعطقبمهيلإمدقتنملاماضيأنحنو

.”زھاجلللحيال«هلوقعم«ملاعلللحيال هنعهللايضر ديز

.لومحمهلكًاطخلااذهف

مارحلاعيمجلهجعسي):سهنعهللايضر رزخيأخيشلالوقو
قلطأهناف‹ريسفتلانعالىنغالةلمحيةملكلاهذهو«(كرشلاالخام

‹كرشهنأهملعتنأكيلعسيلامكرشلانمعقيدقهنأدييقتلاو«ديقيملو

.اباقعهيلعنأالو‹ةيصعمهنأالو

ةثالثىلعوهو‹ىنعمواظفلروهشملاكرشلاوهدارأيذلاكرشلااذهو

-:هجوأ

‹وههنإ:لاقفهاوسءيشىلإراشوأ«هريغبنمحرلالقمنم:هلوأ

اهديعوواهكرشواهلهجدحأعسيالةئالثلاهجوألاهذهف‹هافنوُ

هملعتالأكعسيهنإف‹هلككارشالانمكلذءاروامامأو.اهءامسأو

لهاجلانأملعتنأنمرثكأكيلعسيلف«هتفرعمكيلعتبجوولو«اكرش

لعوهو«هلکاذہبةجحلاكيلعموقتىتح«ريغالامارحيتأوىصعدق
:هجوأ

ريغلةلاسرلاتابثإو«لسرلاراكنإو«هربخيفىلاعتهللابيذكت:اهنم

.كرشهتاذيفهلكاذهف.هللاريغمناصىلإقلخلااذهةبسنو«لسرلا

هکرشةفرعمعمكيلعسيلف«اذهنمءيشةفرعمكيلعهللابجوأولو
راکاكيلعسيلو«هکرشوأهعیضمرفکبةجحلاكيلعموقتىتح‹ءيش

.تأاممارحهنأو«ىصعهنأملعتنأنم

.(٢ططعجارم).ًاقباساهلماکبتدروةرابعلاو)۱(



ن

۔(للامرحامىلعرارصإلاو«هللامرحاللالحتسالاو):هلوقامأو

هتمكيلعسيلف«مارحهنأملعيملو«هللامرحاملحتسانمنأملعا
رٹکأكيلعسيلف«هللامرحاملحتساهنأتملعنإو«ملعتىتحءيش
.اًمارحةيصعمتأهنأملعتنأنم

ةبوتلاوامارحيأهنأملعتنأنمراكأكيلعسيلهسفنلعافلاكلذكو
اذإكلذو:هيفطرتشالالحتسالالابامف«يصاعملارئاسكلذكو«هيلع

.اهيلعميرحتللالوليلحتللةليضفال‹يصاعملارئاسكلذكو‹تملع

هنمكيلعسيلف«مارحوألالحوهاميردياللعفىلعرصملاامأو

.ِءيش

لعفهنأتملعاممرثكأهيفسيلف«ةيصعمىلعرصأهنأتملعاذإامأو

ءيشهرفكةفرعمنمكيلعسيلف«هرارصإىلعهللادنعرفكنإو‹ةيصعم
.لحتسملاك

كرشلايفالإ«ءايشألانمءيشرفكلاةفرعمنمكيلعسيل:لصألاو

.ةجحلاموقتىتحروهشملاروكذللا

رفكيفوأ«هللامرحاملحتسانمرفكيفكشنمو):خيشلاقلطأو

نعينإرفاكوهف«همرحهنأملعذإدعبهللامرحاملعفىلعرصأنم

لهجعسياذهف«هللامرحاملحتساامنإهنأملعيملاذإامأو):لاقم

(هرفک
1

اعرعلمحیسدلحملوا



س۹

.(لاوحألانملاحىلعهرفكلهجعسيالاذهف)

ملعينأالإءيشهيلعسيل هنعهللايضر رزخيأخيشلالصأىلعف

2 ۹ ۱2



س١ےک

ةرشعلاةمئألالئاسم

لحيال):هلوقوهو«سهنعهللايضر يدزألاديزنبرباج:اهلوأ

لحيالو.كرذعتعطقالإويملعلثمملعا:لهاجلللوقينأملاعلل
ملاعلالاقنإف.كرذعتعطقالإويلهجلثملهجا:ملاعلللوقينألهاجلل
ناو.ملاعلارذعهللاعطق.كرذعتعطقالإويملعلثمملعا:لهاجلل
رذعهللاعطق.كرذعتعطقالإويلهجيلثملهجا:ملاعلللهاجلالاق
نمبيرقلا«مظعلاملاعلااذهنمتردصةلأسملاهذهنأملعاو.(لهاجلا
.ةمئالاهيفرجاشتامعيمجنيبلصيفلاوهو«ةوبنلارصع

نيلوألاًابنهيفو«مظعلانارقلابةًَادمحملسرأىلاعتهللانأملعاو
ءضئارفلالوصأهيفعرشف«نيدلامويىلإنيدلايفهقفلاهيفو«نيرخالاو

كيلإانلزنأوله:سلجوزعهللالاقيعلوسرلاىلإاهنايبضوفو
.¶مهلإلزنامسانللنيبتلركذلا

نارقلالصألاو«ملعلانوفيفهقفتلايفنيملسملالاقعةعهللالوسرقلطأو
‹ةنسلاىلعاًمكاحيأرلالعجو‹اهعرفيأرلاوةنسلالصألاو«هعرفةنسلاو
:هجوأةثالثىلعيهويأرلانونفترثكف«نارقلاىلعةمكاحةنسلاو

ماكحألاولزاونلايفرظنلاوهو.هيلعروجأمهبرومأمغئاس:لوأألاف
.نارقلاريسفتيفو

.مدقتدقوحابللاوأينغيالامةلزنمبهناك.رزوالورجأال:يناثلاو

ةداهشلاهيفعطقيأرلكوهو«روجامريغهبحاصروزوم:ثلاثلاو

.عرشلاهيفمداصوأ‹هفلاخنمرذعهيفعطقوىلاعتهللادنعقحهنأ

.ربتعممههابشأوجراوخلاوةيرفصلاوةيردقلايفكلو

مالسالاوكرشلاوناميلاورفكلايفسانلافالتخاعجرنونفلاهذهىلإو
لجوزعهللاءامسأيفلوقلاوقافنلاوقوسفلاوةيصعملاوةعاطلاو
.نارقلاوااثمأولجوزع هتافصو
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مدهىلإمهيأراودعتيملنإ«نيلهاجلاىلعاورظحينأملعلالهألسيلف
زعهللالوقاهديؤيو«كلذنمءيشهتفرعمنممهيلعسيلو«طورشلا
نيرشبمنييبنلاهللاثعبفةدحاوةمأسانلاناكل:لوقيثيحلجو
فلتخااموهيفاوفلتخااميفسانلانيبمكحيلقحابباتكلامهعملزنأونيرذنمو

اونمانيذلاهللاىدهفمنيبايغبتانيبلامهتءاجامدعبنمهوتوأنيذلاالإهيف

..4مقتسمطارصىلإءاشينميدميهللاوهنذإبقحلانمهيفاوفلتخاا

ولغتسیلو«قحلاىلإةمألاهذهيدمينألجوزعهللاءاشدقو
.هنمدبالقحلانممهليواقأ

مالسالاهللادنعنيدلانإل:هلوقولالضىلعيعدمحأةمأعمتجتنلو
.¶منيبيغبملعلامهءاجامدعبنمالإباتكلااوتوأنيذلاتفلتخاامو

يتلالئاسملانمهيلإبهذاميفرقصلانبنازعةيواعموبأ:يناثلامامإلا

عسونيح«هلوقيفعسيو«ءاهقفلاضعبلوقيفاهلهجسانلاعسيال
يفباتكلاولسرلاوةكئالملاوءايبنألاورانلاوةنجلاوةمايقلاوثعبلالهج
.ملعأهللافهدارموهضرغف‹الاثم

‹هتملكيفةجردماهلكيناعملاهذه«ديحوتلاةلمجبقطننمنأملعا

.هتيضقبىنعملاو‹هلابىلعرطختملنإو
‹قلخلالبقىلاعتهللانأمالكلااذهنمضتدقف«هدحوهللابرقأنمنأل

‹هفلكفلقاعلاقلخيذلاهنأوثدحلاهنأو‹«ثدحمقلخلاومدقلاهلتبثف
.بقاعملاوبيثملاهنأويهانلاورمالاهنأو

هتدارإوهتردقوهملعوهتايحوهمدقوهدوجوتابثإ(هللا):كلوقیضقف

.هطخسوهاضروهتئيشمو

.«مويقلايحلاوهالإهلإال»:هلوق

ةروكذملاتافصلاهذهىلعهيبنتيحلاو«ديكأت«وهالإهلإال»:هلوقو
.طخسلاوىضرلاوةدارأالاوةردقلاوملعلاوةايحلايضقَتف



س۹۷

رمألايضتقيلقاعلاو«لقاعلاوهواًديدجارفسيضتقي«مويقلا»:هلوقو
يضتقتةيصعملاوةعاطلاو«ةيصعملاوةعاطلايضتقييبنلاورمالاو«يبنلاو
يضتقيرانلاوةنجلاو«رانلاوةنجلايضتقيباقعلاوباوثلاو‹«باقعلاوباوثلا
.«ريصملاهيلإو»:هلوقىنعموهو«ةرخألا

فرعنمو‹هفرعيملدلجومظعومدومحلهنأهفرعيملوناسنألافرعنمف
ادحاوركنانمو«هفرعيملديرمرداقملاعيحهنأهتافصبهفرعيملوىلاعتهللا

‹رقصلانبنازعدارأاذهلعلو«عيمجلاركنأدقف«هقلخيملهللانأقلخلانم

.ةجحلاهيلعموقتوأاذهنمءيشهرطاخبحنسيملنمرذعو
نيئباصلاواوداهنيذلاواوتمانيذلانإ:هلوقكلذىلعكېہنيو

مهبردنعمهرجأمهلفالاصلمعورخآلامويلاوهللابنمأنمىراصنلاو
. نونزحيمهالومهيلعفوخالو

للابناميالاالإسيل«مالسلاهيلعمدآءايبنألانمنولحتنينوئباصلاو

ضعبيفهتعسوكرشملاىلإتقبسةعيرشنأهيلعكلديو«رخألامويلاو
هلإالنأةداهش:يهوةلمجلابقطنلاالإمهيلعسيلهنإ:اولاق‹عئارشلا

.هلكيرشالهدحوهللاالإ

مالسنبباولرکذ هنعهللايضر مالسنبباول:ثلاثلامامالا

ىلعرطخيامو«هناحبسيرابلاةفصيفساوسولانمناسنإلايرتعياميف
امو‹انعمهنأوشرعلاىلعوءامسلايفهنأو«قوفهنأهميهوتنمبولقلا
هجولانمحراوجلاوتاللاركذو«هديدجتنمسوفنلاىلإقبسيوركذي
ناسنالاىلعسيل«رومألاهذهلثميف«بنجلاومدقلاونيقاسلاونيديلاو
لجوزعهللاىلعةداهشلاعطقيملام«عماسلاىلعالو«ءيشاهنم
.كلذكهنأمسقيوهيلعفلحيو‹كلذكهنأ

ىلإقبسيامهرضيالو‹ءيشبسيلف٠كلذىلعفلحيالناكنإو

عطقنم«ةروكذملاطورشلادوجوعمالإ«نسلألاىلعىرجوأسوفنلا



س۸

.كلذيفرذعلاعطقوأ«ةداهشلا

اي:لاقفلجرهلاسنيح«كعهللالوسرثيدحكلذقادصمو
‹اهلبقتمولينأتددو«اهنعكلأسأنأديرأءايشأسفنلايفنإهللالوسر

.«كلذدجيانلك»:دفعهللالوسرلاقف

نبرباجةجوزثيدحو«(ناميأإلاخزاربكلت):دوعسمنباثيدحو
ولايشايبيبحتومدعبيلاببرطختهنٳ):تلاقفادهاجمتلأسنيحديز
.(سابكيلعسيل):الاق‹(ٍيلِإبحأناكاهلبقتم

. هنعهللايضرببيبحنبعيبرلا:عبارلامامإلا

نمهوزاحوهومنغامنيکشماعيمحجلتبثأدقبيبحنبعيبرلانأملعا
.لاومألاعيمجوربدملاوبتاكملاوقيقرلايفنيملسملالاومأ

لماحولماحاللماحنمنيدحوملاءاسنونيكرشملانيبباسنألاتبثأو
.عضاو

‹نيكرشملاىلعاهريغوةيرفصلانمكَدمحأةمأعيمجنمةنيدتملاساقو
.هومستقاامدعبهلهوبهووأ«مهقاوسأنمرتشمهارتشافهوزاحاذٍإ

يفمهيلعسيلف«هولبقومالسإلااورصبأامهم«عدبلالهأعيمجكلذكو
غوسو«ةعابتلامهنعطقسأومهبونذهللارفغدق«سأبمهتنايدبهولعفامعيمج

نيكرشمايفالرارحألايفالإ«انركذافرصتاذإ«كلذنمهوزاحامميمجمح

.كلذلكيفمهلماعينأسابدحأىلعسيلو«نيدحوملايفالو

انيلعترجومهيديأتحتانكنإ«ماكحألانمنيفلاخلانيبواننيبامكلذكو
عنتمننأانيلعسيلنأا‹نيملسملابهذمماكحألايفاوفلاخولو«مهماكحأ
نأانعسيلهو‹هيفمهرذععطقنملامعيمجيفانيلعاهورجأاذإمهماكحأنم
؟رطفلاورشعلاوةاكزلانمانيلعبجوامانلاومأنماوذخأينأمهلمنغ

.ةلزتعلابهذميفالإةداعإانيلعسيلو«هللادنعانئزجيوكلذانلسيلف
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بهذميفالإمحلاهبعربتننأانيلعسيلف«راصبألانعباغامامأو
مهنعهللايضرسباطخلانبرمعنبهللادبع

ةمسجملانيبومهنيبهولثتماامعيمجيفقحلاقيرطىلعمهنإفةدحوملااماو

.لاومألاةمساقمولتقلاوةمينغلاويبسلانم

هللاىضريسرافلانمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأ:سماخلامامإلا

لوقيو«اًريبكهركنيوأ«اًريغصملعلالهجينمسانلانمنإ):لاق

‹ميدقملعلاو.انخياشمانكردأاذهىلعام:هفرعيالامملعلانمعمساذإ

لاقنيذلاةمئألااهتعزوتوتقرتفانيح«ةمألاهذهىلعبلاغلانأملعا

منهجباوبأىلعنودعاق«نولضمنولاضةمئأ»:يعهللالوسرميف
.«امفہوفذقمهباجأنملكاهہیلإنوداني

نوضقيمهنأىلعو«اهبهذميفةقرفلكترصبتساف«ديلقتلااميلعبلاغلاف

نوعبسلاوناتنئالاتبيصاف«للزلاوًاطخلانمنيموصعمريغمهنأمهتمئأىلع
ًاطخلانمنينومأمريغلديلقتلاةهجنميعهللالوسراهركذيتلاةقرف
نيذلايفىلاعتهللاةداع«مهتمئأنعمهءاجاميفثحبلااوكرتو«للزلاو

‹اوارمتساف٠حلاطلاوحلاصلافلسلاوتاهمألاوءابالاديلقتمهلبقنماولخ

ناعموللعل«مهلئاوأنعمهفلختنماوتؤينأديلقتلالهأةقحلاىلعفيخو

:ناعموللعلكلذو.ناصقنلانمدحأاربيملو‹لامكلابهلارٹاتسا

ا

فألوقعغليمنعفوقعصقتنأ:تالا



n

وأاوطرفيفنامزألاونادلبلاوةيذغألاوةيوهألامهبفلتختنأ:عبارلاو

.اوطرفي

.مهئاملعدنعقيليالاممهدابعملنحمستنأ:سماخاو

ةقرفتلانولهجيو«ناتكلاوروهظلايفلاوحألامهبفلتختنأ:سداسلاو

.ناتكلاوروهظلايفزوجيامنيب

ضعبمحلنيزيف٠نوبستحيالثيحنمناطيشلامهيتاينأ:عباسلاو

.مهنيواودةسرادمنعنيفلاخلاليواقأ

اولوحيفنيفلاخلاةمئأمهيلعبلغتيتلاعضاوملايفاونوكينأ:نماثلاو

مهلطابضعبمهونقليوأ«مهقحنيبومهنيب

.مهبولقوسقتفدمألامهيلعلوطينأ:عساتلاو

ديلقتلاةهجنماوبيصأنولوألاو«رذعلامهكردينأ:رشاعلاو
نإوالاحنسحأنيقحملانكل«رذاعملانونفنمنورخالاو«ناسحتسالاو

.اورصبيملوكلاهمايفطروتنمعاورصق

:لاقنيحسهنعهللايضر حتفنبسورمع:سداسلامامإلا

‹ديزمهلوقىلعدجوياليذلاةياغلاملاعلاهللانيديفةجحلامقيامنإ)

دحأىلعةجحلامايقرذعتيهجولااذهىلعف(ةجحلانونفعيمجبملاعلا:ليقو

.سورمعاهركذيتلاةفصلامدعل«انرصعلهأنم

يهو‹اهيلعمالسإلاينبيتلاسمخلاىلعو«ديحوتلاىلعلوعنمو
.زافدقف‹جحلاوناضمررهشموصوةاكزلاءاتيإوةالصلاماقإوةداهشلا

هذهلثمبالإسانلاماوعىلعموقتالةجحلانأ:ثيدحلااذهبةراشالاو

مهونيملسملانمنيفصلهأرذعىنعملااذهبف«ةمودعمةفصلااذهوةفصلا
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نيعباتلاوراصنألاونيرجاهملانممهعمنموبلاطيأنبيلعورساينبرامع
اوعطقيملو«ناغعمديفكشنمعيمجنوديزيوأفلآةئاميفمهوناسحإإب

ءاوفقوتفةنتفلارمأنممهيلإقبسالو‹ءيشيفاورصبتسيملذإ«مهرذع
.اهركذانمدقيتلاةثالثلادودحلااوکېتنیملاممهعسوف

اذإالإقحلابهذمىلإهيلعوهامىلعهلعساوف«باتراوفقوتنمف
.ءالتبالاعقواذإلمعلاىلعفقوتلاهعسيالف«لمعلابيلتبا

ءةجحلانوفىلإكعهللالوسرةنسوهللاباتكنمذحخألاانديقدقو

.روفكلاوىرقلالهأنمماوعلاوروغثلالهالرظناذهيفو

 هنعهللايضر دلخمنبديزيمساقلاوبأ:عباسلامامإلا

اہيفعنصوةيقيرفإبرخنيحيراكتلاديزييبأيفمساقلاوبأخيشلالاق
الإابابديزيوبأمهيفحتفدقل):لاقفليطابألامهيلعلاتحاو‹ليعافألا

(ةريسلانسحيملهنأ

يرابلاهيبشت٠مظعلامسجتلاوهيبشتلامهيفرهظةينسلاءالّؤهنأملعا

.منمصصقلايوذومهماوعيفهناحبس

خاشملاتعمتجا هنعهللايضر بيبحنبعيبرلامايأناكاملف

امنإ):لاقو«كلذنمعيبرلاىبأو«مهكيرشتىلإراكنلاتراشأف‹راكنلاو
نبامايأناکاملف(مهنملضفلايوذومهتمئأنمالمهماوعنماذهرهظ

‹ةيكلالابهذمنم.ىبحأالريغصلاكلامىمسيناكويناوربقلاديزيأ

صهسآوفريعاب ءيجنيحىلاهبحرصف

.هيبشتلاىلعحلف«كلذ
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.راشبألاهيلعبرضو«ناكملكيفهللا:لوقينمع

يلوزجلاوهوءاهقفلانماهيقفهيلعاولتقوكلذىلعاومتأهءاهقفوايلعنأمث

مكحمهفمكحفمسجتلاىلإمهازعوهيبشتلابيدهملامهيلعمكحف
ةرملوأمهيفمكحامدعبةميتغلاويبسلاولتقلانمنيكرشملايفنيملسللا

.نيدحوملاماكحأب

دصقاذإهنأكلذو(ةريسلانسحيملهنأالإ):ديزييبُأيفهلوقامأو

لهألوقيف(ناميإلاانهاهنكسوأدنعمالسالاتابله):محللاقادلب

.كلذبمهيبسلحيف«ةفورعملاجرنعلأسهنأنونظيال.(ال):دلبلا

هئدبلوأيفيدهملاثيدحىرجف«هتبلطنهيفتعرشايابسلااوبساذإو
:ايركزيبأنبليعامسإنببويأخيشلالاقف.ةهبشملاءالؤهيفهمكحو
نألبق«ديزييبأىلعادر«ةريسلانسحأدق يدهملاديرياذهنكل

.هتريسديزييبأىلعركنأو‹نسحتساف‹يدهمابيدهملاىمستي

ملعا):لاق هنعهللايضر فاتلزنبالغيرزخوبأ.:نماثلامامإلا

ىلعرارصالاو«هللامرحاللالحتسالاوكرشلاالخاممارحلالهجعسيهنأ

رصأوأ«هللامرحاملحتساهنأتملعاذإكلذو):لاق(هللامرحام

.(هللامرحاملعفىلع

‹هيفمكحلاوهتفرعمسانلاىلعنأاصوصخ«كرشلاىلإراشأهنأملعاو

.هيبشتلاهيفرهظارهاظاكرشناكاذإكلذو

.ءيشهکرشةفرعمنممهيلعسيلف‹هيبشتلاهيفرهظيملاذإو
ناميالالثمكلذو«هبةجحلامقتملامهلعساوفاكرشهتاذيفناكنإف

امأو‹رانلاوةنجلابوثعيلابوبتكلاوةكئالملاولسرلاوءايبنألابوعدمحمب
ءيشهنمهيلعسيلف‹ةيصعملاوقوسفلاورفكلاوقافنلانمكلذىوسام



ت۹

.هيلعبجيكلذدنعف‹ءيشبةجحلاهيلعتماقنأالإ

یارناف«هيلعهتقوناحوأ«ضرفاذهنأبةجحلاهيلعتماقنإف
.یصعدقنأملعيفهعيضنم

٠ىصعدقهنأملعينأهيلعف«هلعفنمىأرنأهنعىنامكلذكو
.كلذءاروامهيلعسيلو‹امارحعنصتلاوعيبضتلايفتأهنأو

هيلعباقعلاوةيصعمهنأملعينأهيلعف«ريبكهنأةجحلاهيلعتماقنإو

ناسللاالخ«ارفكدابعلالاعفأنمءيشيفنأملعينأهيلعسيلو«بجاو

.اقوسفالواقافنالو.بلقلاو

نمرثكأهيلعسيلف«مارحلاسفنوهف«مارحلالعفىلعرارصالاامأو

هنملحتسملانممظعأورثكأعقيامبرف«هللامرحاللالحتسالاامأو

.ريبكوهفريبكلاىلعرصأنمو«كرشوهفكرشلاىلعرصأنمو

اريبکلحتسيابرو«هبرفكيواريغصلحتسياميرف‹لالحتسالاامأو

.هبكرشيف

كرشيالولحتسملاكرشأايرو«رارصإلاىلعةيزملالحتسالايفو
.لعافلا

.سهنعهللايضر بوبحمنبدمحم:عساتلامامإلا

هللادبعلوقفالخبةمألاهيلعتعمتجايذلالصألاىلعابرلايفهلوق

لوقلواتو«ةئيسنلاىلعابرلايفلوعسابعنبانأكلذو«سابعلانبا



ت١

يفريملو«كلذءارواميفهلطبأو«ةئعيسنلايفابرلاامنإ»:يعلوسر
.اسأبديبادينيرانيدلابرانيدلا

‹°”ةئيسنلايفابرلاوهينعملاايرلانأةمألاهيلعتلوعيذلالصألاو
:دهلالوسرنعتماصلانبةدابعهرثأييذلاثيدحلاىلعتلوعو

یتح...ريعشلابريعشلاو‹ربلابربلاو٠«ةضفلابةضفلاو‹بهذلاببهذلا»

.«لثبالثم«ءاوسبءاوسديبادي«اهواهالإابرحلملابحلمل

.«ىبرأدقفدازتساودازنمف»:رخاثیدحيفو

عيبنعو«ةلقاحملاوةنبازملانعهيهنو.«ىبرأدقفىبجأنمف»:هلوقو

.ماعطلابماعطلا

.«لالبايتيبرأ»:لالبلهلوقو

اذكهأ»:هللاقفبينجرمتبربيخنمهاتأنيح«ةنزعنبدوسأللهلوقو

.«؟ربیخرت

اذهنمعاصلاذخأنلانإ«اريذنواريشبقحلابكشعبيذلاو):لاقف

.(عمجلانمنيعاصلاب

.«اذهنم

.«هنعمكتيمنامالإ|متئشفيكاوعيبفناسنجلافلتخااذإ»:هلوقو

ةيأللزنأامرخانإ): هنعهللايضرسباطخلانبرمعلوقو
.(ةييرلاوابرلااورذحافءانلاهنيبيملولَمهللالوسرتاموابرلا

‹حاحصلاقرطلانمهللالوسرنعتدروراثآلاهذهنأملعاو
فلاخف‹اهيلعةباحصلالجو‹ءاهقفلاوةمئألاوةمألااميلعتلوعو

(٢طعجارم).ىنعملامقتسيلاذكهحلصأوبارطضاةينورابلاطيف(١)



م۰

.«ةعيسنلايفابرلاامنإ»‹هنعانيوريذلاثيدحلابسابعنبا

؟دَهللالوسرنمهعمسلهلئسو

هللالوسرنعمقرانبديزوديزنبةماسأهبينثدحامنإ«ال):لاقفا

.حيحصثیدحوهو(هع

ةلفاقلاقوسلانمنايرتشياناكمقرأنبديزوديزنبةماسأنأكلذو

دقومهرودىلإنولصيف«ريناندلاب«رمتوأریعشوأربنم«ماعطلانم
.مهاردلامهزوعتف‹مهاردلابنایرتشیوُ‹ريناندلامهتزاع

عفدتف‹انزوعتفريناندلابقوسلانميرتشنانإ):عهللالوسرالاسف
.(زاعممالدبريناندلاعفدنف‹انزوعتفمهاردلابيرتشنومهاردلا

دحاولكخسفينأدارأءاجرلايفابرلاامنإسأبال»:مالسلاهيلعلاقف

.«ةرظنالوهبحاصيفامہنم

:لاقفرانيدةئامبايلحناثرحلانبسوأنبكلامنمىرتشانيح«هلل
:لاف۽«باطخلانبرمعاهعمسف«(ةباغلانمينزاخيتأينيحينرظنا)
جليتأىلإكرظنتسانإو»:لوقييعهللالوسرتعمسينإف«هللاوال)
.«هرظنتالفهتيب

هدابعىلاعتهللانذآارمأنكلو«ليوأتلاهملعيونيدلايفههقفينأهللا
زعہهللالاق«هبنوينأالو‹هلضرعتينأيغبنيالف‹برحلاب

منكتإابرلانميقباماورذوهللااوقتااونمآنيذلااهُيأيا:سلجو
.¶هلوسروهللانمبرحباونذأفاولعفتملنإف‹نينمؤم

‹تردقامرسيلابهيفذخفهلهسفهللاهرسيرمأ‹ةعيرشلاذافنإامنإو



مر

دقف«هلضرعتتالفهيفددشوهللاهرسعرمأو‹ىلاعتهللادودحدعتتالو

.برحلابدابعلانذاو‹اهريغيفددشيملامابرلاةيايفددش

هيفوفئاطلابهضرممايآيفانععجردقهنإ«سابعنبانعليقدقو
عجرف.(اهحتفالإميبأفابرلاباوبأمكنعدسننأاندرأ):لاقو«تام

يذلاعضوملابسابعنبانأىلعةيحصناذهىلعكانهنامنإو«هتوملبقاهنع

.ركنياليذلاعوضوملابليزنتلاوةنسلاونيدلايفهقفلانمهيفوه
‹كورتموذوخأمهملعيفوالإملاعنمام»:قيدصلاركبوبألاقدقو

هبهذمسيلو.يعهللالوسرربقىلإراشأو«ربقلااذهبحاصالخام
.هتفلاخمسانلاىلعقيضيفضرفبابرلايف

وهويأرلاوةعامجلاوةنسلارثافبوبحمنبدمحمهبهذملنطفدقو
.هنامزدرفو‹هدحوجيسنهنامزيفةيابنلا

: هنعهللايضر ةلاصمخيشلا:رشاعلامامإلا

ناسنإللنايسنلانأملعا«ىسننالةظفحنوكننأانيلعهللسيل):لاق
يفالإةدشهيفدرتملو«هبذخۇیف«هبابسأنعنوكيامبرو«بلاغرمأ

بونذيفترظن»:لاقهنأعهللالوسرنعيورهنأبنآرقلايسان
.«نارقلايساننممظعأابنذرأملويتمأ

‹«مذجأةمايقلامويهللايقلهيسنمثنارقلاظفحنم»:اضيألاقو
انتايآكتتألم:لاقو4مهيىسنفهللااوسنل:سلجوزعهللالاقو

.4مهسفنأمهاسنأفهللااوستل:لاقو4ىسنتمويلاكلذكواهتيسنف

سيلفلجوزعهللايسننمىلإهجوتيامنإديعولااذهنأملعاو
كعمهللاف«يسنياممسيلبرضلاملأنأا٠ىسنينمملجوزعهللا
وأ«ارضاحكلهعنصدجت«تعشثيحكرصببمراف«تهجوتامنيأ

.(٢طعجارم).ايرلاةلأسميفسابعنبامهفلاخنيذلانيملسملاةعامجيأ(١)



سا۷١

.اًرماوأاًيهان

ملعدقوءهرثأهعممادام«هنايسنعيطتسينلفعبسلارثأملعنمو

.هسأب

نعماننم»:يعهللالوسرلاق:ةالصلايسانىلاعتهللارذعدقو

اهيسنولومالسلاهيلعهرذعف«اهتقوكلذفاهركذاذإاهلصيلفاهيسنوأةالص

.سابهيلعناکالرشحماىلإ

هللاقف‹نيتنثانمماقفهباحصأبرصعلاةالصمالسلاهيلعىلصدقو
(؟هللالوسرايتيسنمُأةالصلاترصقأ):هباحصأنمنيديلاوذ

«مكلنسألىسنأنكلو«نكيملكلذلك»:مالسلاهيلعهللاقف
«؟نيديلاوذقدصأ»:هباحصألمالسلاهيلعلاقف

هياحصأنمدحأهركذيملولو.اعبرأمهبمتافعجرف(معن):اولاق

ديدشتلاةياغةلاسملاهذهيفياشملاتددشف«ريضالورشحلاىلإكلذهعسول

وأ‹هللانيدنمضئارفلانمةضيرفبةجحلاهيلعتماقنمنإ:تلاقو

ةكئالملاولسرلاوءايبنألانميبنبوأ«لجوزعهللاباتكنمةيا
نمهعابتوأ«هئايلوأنميلووأ«رشوأريخيف«مداينبنمصوصنملاو

.هلكاذهنمءيشيفرذعيالهنأ‹سفنألاولاومألانمتاعابتلا

.ةصوصخملجوزعهللاباتکنمةيضقوأ‹ةصوصتنم

.ةمايقلامويىلإكاشلايفكاشلايفو«كرشمهنأكاشلايفاومكحو

ةعسلااهيفىلاعتهللادنعوجرأواهيفددشدقةلأسملاهذهنأملعاو

وأانيسننإانذخاؤتالانبرل:نينمؤملانعةياكحىلاعتهللالاق«ةمحرلاو
اهمومعىلعنحف«نانتمإلاوةباجإلاضرعميفكلذركذف. انأطخأ



۸١—

كرتفاذهءارونمانيلعهللالضفتلب‹اهصخياميتأيىتح«ةيآلاهذهيف
.نايسنلاكوهفًاطخلايفةذخاوملا

هباطخوهمالكنايبمهيلإىلاعتهللاضوفنيذلاريسفتلالهأبهذدقو

نايسنلااوزواجف«اندمعتيأانأطحخأوأانكرتانيسننإ:اولاقنأبةقيلخلل
.دمعلاوكرتلاىلإًاطخلاوكرتلاو«دمعلاىلإ

هدابعيفنيلاعلابرةمحربقئاللاصبهذمنيرسفملاءالوهبهذمو

.هنعبرلاهاكحاميفيعهللالوسرنمةقيرطلاهذهاوسبتقا«نيبنذملا

صيرحمنعامهيلعزيزعمكسفنأنملوسركءاجدقل»:لوقيثيح

لوقيف«يعهللالوسرلاقىنعللاذهلف محرفوؤرنينمؤملابمكيلع
مثةلاهجبءوسلانولمعينيذللهللاىلعةبوتلاامإله:لجوزعهللا

.ېاًميكحاًميلعهللاناكومهيلعهللابوتيكعلوأفبيرقنمنوبوتي

لصاحوهو«ريسفتلااذههلدعبتسيالفنيتلصخنمملسنمنأملعاو

رارصإلانمملسنمو‹ةعدبلانمملسنم‹نينمؤملاةلمجيف

هتداهشیفو«ادهاشهللايلعهبناكنيدبىلاعتهللنيدينأ:ةعدبلاف

هبيثیِءيشياىلعف۽كلذىلعلجوزعهللاىقليىتح‹اًباذكهيلع
الإناسنإللسيلنأولث؟هاديتمدقامريغىلعأ؟لجوزعهللا

.€وألاءازجلاهازجبمثىريفوسهيعسنأوىعسام

هنألوعو‹ادمعاهبكتراوهتيصعمىلعيداتملاوهبرلدناعملاورصملاامأو

هبریقلف«رسخوباخف«ربکتساورصاف«هبریقلییتحادبُأاهقرافيال

ةمكحبقيليالذإ«عمطماضيأاذهيفسيلف«اسوكرماسوكنمرشحلايفادغ
سيلف٠بونذلانمهءارواموهفالخوهرارصاىلعهفاعسإهناحبسيرابلا
‹ةلوبقملاةنسحلاو«حوصنلاةبوتلا:ةسمخبابسأب«هنعوفعلاليحتسمب
مهيلعكعلوأ.نوعجارهيلإانإوهللانإل:اهبحاصلاقيتلاةعيجولاةبيصملاو



n

.اهلقيملاوأ. نودتهملامهكعلوأوةمحرومهبرنمتاولص

مکیدیأتبسکامفةبيصمنممكباصأامول:سلجوزعهللالاقو
نعوفعيو

رفكالإاهكاشيةكوشلاىتحةبيصمبباصيملسمنمام»:يعلاقو
.(هایاطخنماہب

.ءةعافشلاهلنمبفيكف«مالسلاهيلعىفطصملاةعافشكلذءارونمو

هدابعنعبئاتلاوهو.مظعلاشرعلابرمحرلافوؤرلاميركلامكحلاوهو

مكيدہیومکلنيبیلهللاديري:لئاقنمزعلاقفاوبوتينألبقنينذلل
بوتينأديريهللاويكحميلعهللاومكيلعبوتيومكلبقنمنيذلانتس

.4اًميظعاليماوليتنأتاوهشلانوعبتينيذلاديريومكيلع

نمةبحلاقثمهبلقيفناكنمنأ»:مالسلاهيلعهيبنناسلىلعىضقو

.هعهلللوسرنعبئاسلانبمامضهاور.(ةنجلالخدناميالا

نيبصاصقلاعقيو«مكنيباميفاوبهاوتفمكنيبوينيباممكلتبهو

ءارونمو‹تاعبتلاولاومألالدبباسحلابنوصاقتيو‹تاملسملاونيملسللا

..مظعلالضفلاوذهللاو«ءاشينمهيتؤيهللالضفكلذ

2دو

يالاءزحلا2



س٠ا١

يلاثلاءزلاتسرهف
ناهربلاوليلدلاباتكنم

ةحفصلاعوضوللا

WO:ةمدقم

Oرئامضلاتاداقتعاوناميالايففالتخالاركذ

TUبهاذملاوقارفالاونيدلايفلوقلا

۷Yرفكلاوناميالايفسانلافالتخايفلوقلا

ةجحهغلبتملومالسإلاعئارشنمنايدألانمنيدىلعناك.نمرکذ

Êدمدمحم

۱۹خاشملاهتقيضاممهلهجعسياميفحتفنبسورمعلوق
۳۴ةمهدمةبوجأوةمهبمةلئسأيفلوقلا
۴ةفلتخلانيفلكملالاوحأركذ

۳(عسيالاموهلهجعسيامونينمؤملاةيالوركذ

۳Oنجلادوجوىلعليلدلاركذ

۳Yةعبرأيهوناهربلاوةجحلاقرطركذ
۳Aeeةئيسلاوةيصعملاوريبكلاورفكلايفسانلافالتخاباب

PTليوأتلالهأمكحوديعولاودعولاركذ
EAقافنلايفةيضابالاوضفاورلاوةلزتعملاوةينسلالوق a,
O0رئاغصلاورئابكلايففالتخالاركذ

O۸هدابعهبهللارمأاميففالتخالاركذ
4٦:....(حلا..ىلعيتمأقرتفتس»مالسلاهيلعلاققارفألايفباب
TEةهبشملاوةقراملاوةيردقلاوةئجرملاىلعمالكلا

۸Aeeفالتئالاوفالتخالاوءارآلاوبهاذملاركذيفباب

VOيأرلايفسانلافالتخاباب
VTهتفصوداہتجالايفباب



ب١۱۱

ةحفصلاعوضوللا

VAداہتجالاهيفزوجيام

۸دهتحلاةفصيفلوقلا
A۴هيفدبتجملاءامسأام

AAلاعفلاولاعفألامكحام

۸حابملاواطخلاداقتعايفباب

0 مہنعهللايضر ةرشعلاةمئالالئاسمركذ

6هلئاسمرکذوديزنبرباجلوالامامالا

اهلئاسمورقصلانبنازعيناثلامامالا

NESهلئاسمومالسنبباولثلاثلامامالا
Aهلئاسموبيبحنبعيبرلاعبارلامامإلا

۹هلئاسموباهولادبعنبحلفأسماخلامامإلا

OD+هلئاسموحتفنبسورمعسداسلامامالا

OEهلئاسمودلخمنب.ديزيمساقلاوبأعباسلامامإلا

Eهلئاسموفاتلزنبالغيرزخوبأنماثلامامألا

۴هلئاسموبؤبحمنبدمحمعساتلامامالا

۱هلئاسموةلاصمخيشلارشاعلامامالا

e

تسرهفلامت



۷/۲٩عاديإلامقر

٢۲۲۷٥:ةيدحلاناولألاةعبطم




