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د

.ميحرلانمهللامسب

ملسوهلاىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو

بانکنمثلاثلاءزجلا

بهذمقيقحتلليلدلارونبليبسلايغابللوقعلالهألليلدلا›
«قدصلاوناهربلابقحلا

لئاسرلاباتك

ىلع«ملعتملامواهنمانملعاماهلكهدماحمبنيملاعلابرهللدمحلا

انملعام‹هقلخعيمجىدل«‹ملعنملامواهمانملعام‹اهلكهمعنعيمج

.ملعتملامواہنم
ءايبنألاعيمجىلعو«نييبنلامتاخوهلوسروهدبعدمحمىلعةالصلاو

.نيعمجأنيملسملاونيلسرملاوةكئالملاو

رغألاكباتكىلعينفقوأناميلسخيشلانبهللادبعناف:(دعبامأ)
٠طخسلاوىضرلاةلاسمهيفتركذو‹هنومضمتمهفوهتأرقف‹لجألا

.لصفلارخاىلإريحتلانمايفكارتعاامو
لبتهيو٠نوريحتملاهيفريحتينأيغبنياميفتريحتكنأيخأايملعا

ناعتسملاهللانكلو«اننيديفةبوتلامظعلو«انمولعغلبمةلقل«نونيدتملاهب

.ليكولامعنوانبسحوهو
:طورشثالثايفتلاس«ةلأسملاهذهنأيخأايملعا

.هجواذهفاهيفىلاعتهللادنعقحلاهجوةباصإ:اهو

.ناثاذهف«اهيفءىطخلااطخوبيصملاباوصىلعناهربلاةماقإ:يناثلاو

ةباصإبيخأايانلنمو.اعطاقانيباعطاسارينناهربلانوكينأ:ثلاثلاو



٤—

‹ىلاعتهللانوعبالإناهربلاةماقإو«ىلاعتهللاقيفوتبالإهللادنعقحلاهجو

.ىلاعتهللانذابالإاعطاقاريناعطاسانيبنوكيىتحهحاضيإو

نيعبكنعهردصنوكيلعهدرونامىلإرظنتناب«يخأايكبانلنمو
.ىلاعتهللانمديدستوديياتبطخسلانيعبالىضرلا

انعأفلوقعلافعضوسوفنلافعضنمهدجناميخأايكيلإةرذعملاو
ىتح‹بصاولالمأتلاوبقاثلامهفلاورفاولالقعلاورضاحلانهذلابكيلع

لاقدقوههوجونسحأىلعانمالكلمحتنو«لكشلملانيبتيولمجملاحضتي
.¶انسحاباوذخأيكموقرمأوةوقباهذخفلل:لجوزعهللا

نوكينأودبال«نيعمتسملاسوفنيفباوصلاظقوينأدارأنمنأملعا

٠طفلااذهنماولخيالمالكلاو‹زاحموتاراعتساوهيبشتوليئمتهمالكيف

‹اندرأيتلايناعملاترهظاذإنكلو‹بهاذملادلملابغاشملادلأللقلعتمهيفو
.انلابالوانيلعامف‹اندصقيذلاهجولاو

ىرتالأ«بابللانودرشقلابعناقوضار«يناعملانودظافلألابقلعتلاف
€انسحباوذخأيل:لاقوانيلإرذتعافيكسلجوزعهللاهلوقلإ
هللامهادهنيذلاكعلوأهنسحأنوعبتيفلوقلانوعمتسينيذلا:لاقو

.4بابلألاولوأمهكعلوأو

ليبسكمهليوكديؤيو‹دادسلاىلعانايإوكلمحييخأايىلاعتهللاف
.كددسيوداشرلا

يفكلذدعبعرشنمث«تامدقمانمالكيدينيبمدقننأديرننحنو

لعلهللابالإةوقالولوحالوءهللاءاشنإهيلعناهربلاوقحلاحاضيإ

نألاحمولصألاتوبثلبقعرفلاروهظلاحمهنأيخأايكلذومظعلا

ناهربلافرعيالنمىلإ«تاناهربلاهوجوب«لطابوأقحىلعنهربمنهري

ناف«هعممالكلاكنكمأاهبرقأونيهاربلاهوجوفرعاماذإف«هبرقيالو
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.هبهرارقإوقحلاةفرعمنمدبالو‹اوغلهعممالكلاناکاعيمجنيطرشلابفيمل

مظعأهنيهاربو«ججحلامظعأنارقلاججحنابيخأايتنقيتدقو

نارقلاتيبثتيفمالكلاعقيىتح«ركنملهاجيفكعفنينلو«نيهاربلا

.هلنارقلاحاضيإيفعرشنكانهف«ىلاعتهللادنعنمقحهنأالوأ

توصلاعمسيو‹رصبلادقفنمنوللاىرينأيخأايلاحمهنأاكو

اذإو«مكبلانكمأدوجولالصحاذإف«ادوجومسيلنممكبأنوكينأو

.وحنلانكمأمالكلانكمأاذاو«مالكلانكمأناسللاقلطنا

فرعينألاحموناهربلافرعيالنمهبرقيوقحلافرعينألاحمو

ةمدقملافاهلكرومألايفىلاعتهللاةداعاذكهو«هقرطفرعيالوناهربلا

.هقرطديهمتوناهربللديكوتىلوالا

:هجوأةثالثدحأنمالإدابعلاىلإقرطتتالةيناهربلامولعلانأكلذو

.ةيعرشامإو«ةيوغلامإوةليقعامإ

‹نيناوقةيعرشلامولعللو«نيناوقةيوغللامولعللو‹نيناوقةيلقعلامولعللو

ملنمفبكرتياهنموناهربلاينبنيةثالثلامولعلاهذهىلعو

.اهتسحتالمأاهنسحتتنكأيردأالانأو

٠«نيرطسيفقحلاحاضيإنعكلترصتقال‹اهنسحينممكنأتملعولف

ةدوجومكدنعجاجحلالبسوناهربلاقرطنوكتىتح«اهيناعمراهظإ
.ناعتسملاهللاو‹لطابلالاطبإوقحلاقيقحتلهللاءاشنإ«ةديتعةرخدم



٦

٠ءلوصألاهذهةفرعممهعييضتنمموصخلانيبتاطلاغملاتعفوامنإو

.اولطعاولطباملف

باطخو٠«رصهوممو؛حيحصناهرب:ظافلأةثالثناهربلاىلعروتعيو

مهتاداقتعاىلإءاعدلايفمداونبتكلسيتلايهةئالثلاقرطلاهذهو

هناهربناك‹ساكعنالاودرطلاوسايقلاودحلاىلعهناهربىنبنمف

نمهلامعتساقيرطيفةطلاغملاعقتيذلاوه:يرصلاهومملاناهربلاو

.لئاطريغىلعناقرتفيف٠«نيمصخلادحأ

ىتح«بطاخلاسفنيفلطابلاوقحلاةْماقإحيصفلاباطخلايفناهربلاو

قیرطهيفكلسناف«يرصهيومتالوحيحصناهربالوليلدريغنمهدقتعي

.نيرمأللغوسيو‹الطابناكلطابلاقيرطهيفكلسنإو«اقحناكقحلا

زرتحاف«قحلاالإهيفسيل”ناهربلاو«لطابلاالإهيفسيلهيوملاو
ناهربلاعقيىتح‹حيصفلالوقلاىلإنکرتالو‹هیوانمتردقام

.حيحصلا

.ظافلألاحرطاويناعملاقيقحتىلعالوأكتهبندقو«ساكعنالاو

‹هتلهلهاهادحإ:تاماقمةثالثبيناعملاةفرعمىلإكلوصونأملعاو

.هتيفيكثلاثلاو‹هتيهاميناثلاو

.(٢طعجارم)حيحصلاناهربلايأ(١)
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.نيقيلادربكديفتنلو‹ءيشلاتاذيه:

ءيشلافرعيالنمف«نيبلاقحلاكلانهدحلاو«هدحيه:ةيفيكلاو

«لئاقلوقبالإرقيملولئاطبهنمجرخيمل«هتافصنمءيشبالوهتاذبال

.ةثالثلاهوجولاهذهةقيقحكلنيبأانأوءهنايبرهظوهناسلقلطناو

ةيحانيفدوجومءيشاندنعسمألابرهظ:الثملجركللاقاذإو

كسفنىلإعجرتوأ«ةدئافبربخلااذهنمترفظله.سانلابجعأفدلبلا

ريغوأدوجومهانعمووهلهةفرعموهو‹ةلهلحلاةفرعمهذهف«ةدئافبهنم

.تاذلادوجونعرابخإوهو‹دوجوم

.ينبجعأفافقاوالجرتيأر:لجركللوقينأب:همسربهتفرعمامأو

ةيروكذلاوةيلوجرلايفهتافصضعبةفرعميهو‹ةيهاملاهفرعمهذهف

طبضلالكهطبضتملحئاولىلعهنمتنأفمسرلاةفرعمهذهو«فوقولاو

دحلاوهاذهف.الاعفايحاناسنإتيأر:كللوقينأبهدحبهتفرعمامأو

.هدحوهللايبسحو

طبضتواهفرعتتازومراهيفكلزمرنةئالثلاقرطلاركذىلإنالاعجرنو

.اهيلإةجاحلانيحىلإاهباقلأ
:ةثالثماسقأىلإاهتمملعلكمسقنيةروكذملاةثالثلامولعلاهذهنأكلذو

‹تازئاجلازاوجوتابجاولابوجو:ماسقأةثالثمسقنتةيلقعلاف



س۸

.سايقو‹لصألوقعمو‹لصأ:ماسقأةئالثمسقنتةيعرشلاو

:رخماسقألإماسقألاهذهمسقنتو

.نيملسملايأرو«ةنسلاو«باتكلا:ماسقأةئالثمسقتتةيلصألاف

‹باطخلاىوحفو٠باطخلانحل:ماسقأةئالثمسقنيلصألالوقعمو
.باطخلاليلدو

باحطصاوءلوصألابعورفلاطابترا:ماسقأةئالثىلإمسقنيسايقلاو
.ناسحتسالاو٠لصالالاح

هذانتجاحةلقىلعاهحرشيفلوطيمالكلانإفتايعرشلاامأو

‹ريسفتلانيحىلإاهماسقأمكحتو«امباقلألصحتلكلاهتركذامنإو«لئاسللا

اهطبضتمملىلإهللاءاشنإ٠ءكلريشنسف‹تايوغللاوتايلقعلاامأو

.باوصللقفوملاهللاو.هذهانتلاسميفاهيلإةساملاةجاحلل

هيفبكرو‹فلكملاقلخىلاعتهللاناف.تابجاولابوجو:انلوقو

ءالقعلافلتختملةيرطفاهلعجو«ةثالثلامولعلاهذهلمعلايفزرغو‹لقعلا

ءيشثودحهدنعتبثنِهنأ«لقاعلكةرطفيفف‹ثدحمىلعثدحلاو

حونيأانخيشةلأسميهو«تابجاولانمهذهو«هعناصدوجوهدنعتبث
:ماسنيح۽ذاعمممتيآِءارزوعم هنعهللايضر ليغنزنبديعس

‹ةلدألايفاوذخأوباوجلايفاوعرشف؟اعناصةعنصلاهذهنأىلعليلدلاام

.ايشاوعنصيملو

.مهفيثيحنمليغنزنبااوبيجآ:ممتوبالاقف



س۹ک

.ةلأسملاهيلإتددرف«امستبمهتيأرفههجوىلإترظنف:خيشلالاق

.هتدعاف.دعأ:لاقف

يضر خيشلاعنقو.اعناصالنأىلعليلد«ةعنصكلوق:لاقف
ةلاسملاتسيلو«كلذءاروابهتبلاطمدريملنكلو«باوجلااذهب هنعهلا

ةعنصلاتيبثتيفةلالدلاامنإو«ةلالدلاةهجنماللقعلاةهجنمالإىلوألا
.يبلقفكلذِءاروامامأوةعنصاأ

هتفرعاهراکادیرمهتفرعنمنأو«الاعهتفرعارداقهتفرعنمنو«ایح

هتفرعالعافهتفرعنمو‹اهراکادیرمهتفرعاطخاسایضارهتفرعنمو«ارداق

.اطحخاسايضار

ةسكعنموةدرطمةلاسملاو«لوقعلاتايرورضنملئاسملاهذهو

.ةلاسملاسکعنتو

ارداقهتفرعنمو«ارداقهتفرعاهراکادیرمهتفرعنمواهراکادیرمهتفرع

.ادوجومهتفرعايحهتفرعنمو«ايحهتفرعالاعهتفرعنمو«املاعهتفرع

نأىلعكلدييذلاوهوءايحهتفرعادوجومهتفرعنملكسيلو
ادوجوميلانوکو«تازئاجلانمایحدوجوملانوكنأو«ةفصبسيلدوجولا

سيلف٠يحلعافلانأولعافيحلانأيفسكعناواذهانلدرطااذٍإف

:انلقاذهلف«ايحاللعافلانوكالو«العافاليحلانوكلوقعلايفحصي

.كشلاهيلإقرطتياليرورضملعهنإ
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بحلاكةوادعلاوةيالولانأو«طخسلاواضرلاكضغبلاوبحلانأملعاو

ضعبلانمضعبلاةبيرقاهنأل«اذهدعبراركتلامقيالىتح‹ضغبلاو

‹ةردقلانودةهاركلاوةدارالاو‹ةهاركلاوةدارالانودلعفلاقوفاهنأالإ

‹ةهاركلاوةدارألاقوفوملعلانودةردقلاو«اهتاوخأوطخسلاواضرلاقوفو

.ملعلاقوفودوجولانودةايحلاو‹ةردقلاقوفوةايحلانودملعلاو

لفسآنماهتعبتتامهمو«امومعتناكلفسأىلإقوفنماهتعبتتامهمو

.مومعنماصوصختناكقوفلِ

.لكلاماظنملعلا:مهضعبلاقف.ماظنلايفملعلالهأفلتخاو

.لكلاماظنةردقلا:مهضعبلاقو

تسيلاهنإ:مهضعبلاقكلذلو.لكلاماظنةايحلا:مهضعبلاقو
‹ةرورضالوررضعيمجلاىلعسيلو‹تاذلاىلإابنوبهذيو.ةفصب
‹لعافيحلكف«لعافلايحلادحنل‹ماظنلايهةايحلانأهيلإليمأيذلاو

مقتسينلفكلذككلذناكاذإف«سكعناودرطادقو‹يحلعافلكو

.ًالعافًاطخاساشاراراكاديرمارداقاعنوکيىتح«يحنملعفلا

‹انركذيتلاتافصلايضتقييحلاو«لعافلاوهيحاةقيقحتناكاذإف

‹ةيصعملاوةعاطلانايعدتسييبلاورمألاوهو«كلذنوداميضتقيلعافلاو

باقعلاوباوثلانابجوتسيو‹يصاعلاوعيطملانايبنايضتقيةيصعملاوةعاطلاو
.رانلاوةنجلاامهو

ىلعلاعفلايحلامسالمتشادقف‹لعفلاولعافلاالإدوجولايفسيلو

يحلاوهالإهلإالهللال:سلجوزعهللالوقبةراشإلاهيلإو«لكلا

مظعأهنأ»‹عهللالوسراهيلعصنو¶مونالوةنسهذخأتالمويقلا
.«مركلانارقلايفةيا



س١٠

نمهتنمضتالالإكاذاممظعألاهللامساافنأىلإمهضعبراشأو
.لجوزعهللاىلعةلالدلا

‹ةلمجلايفةروكذملالوقعلاتايرورضنماّلوأانمدقيتلامولعلاهذهو
.اهيناعمريغاهلحنوظافلألاهذهىلعطلاغطلغنإالإ

.لصألااذهامدهيلكلذعموعئابطلاباحصأوةيرهدلاناتقرفتطلغو

.اثدحمالواثدحاوتبثيملف.يدقملاعلانإ:لوقتةيرهدلاو

‹ةعيبطلاوهلعافلااوتبثأو.ةعيبطلالكلالعاف:اولاقمئابطلاباحصأو
نيذهباحصأنمانملسفالإهانيمسوةعيبطهومسفاوطلغمهنأالإ«انلوقوهو

.نيبهذملا

‹همدعوهدوجولقعلايفىوتسااموه.تارزئاجلازاوجو:انلوقو

نينثانوكيالدحاولاك‹هيلعرهاظف.تاليحتسملاةلاحتسا:انلوقو

.ةدحاوةلاحيف«اًمودعمواًدوجومو«اًنيمواًيحو«ةدحاوةلاحيفادحاوو

نوكياًسرفاندنعنإ:انللاقالجرنأولوةدحاوةلأسمهنمانردقولو
لاحم:انلقلةدحاوةلاحيفاًبرغنوكيواقرش

ةينالفلادالبلايفساقنيواذهكدلبريغيفنوكيهنإ:لاقولو
.لاحم:انلقل

.لاحم:انلقلةفلاسلامألاوةيضاملاراصعألايفناكدقهنإ:لاقولو

.لاح:انلقلقفتاهتلمعتسانأام”ريقاقعلاوةيودألايفهنإ:لاقولو

.(٢طعجارم).رخآدلبيفوانهكدنعکدلبيفيأنيفلتخمنيدلبيفسرفلانوكييأ(١)
.(7طعجارم)ةقياسلاألايفرخآرصعيفورصعلااذهيفمكدنعسرفلانوكييأ(۲)
طعجارم)ةرفانتملاريقاقعلاوةيودالادیریهلعل)۳(



۱۲

:انلق.ريغيفمكيلعامف«مكسفنأيفكلذمتفرعمكبه:لاقولو

اهلكتايلقعلايفبئاغلاىلعدهاشلامكحو«لقعلاةيضقبهانفرع«لاحم

‹ادقثيدحلاو‹اثيدحميدقلاناكلكلذغاسناولف‹هتلاحتساوءاوس

اذهقلخينأدارأالىلاعتهللانإفةيوغللاامأو‹تايوغللايفانلوقو
ءقطتنللناسللاو‹عمسللناذآلاهلقتفو‹لقعلاهلقلخ2فلكملاقلخلا

.فورحولاعفأوءامسأ:ماسقأهنالنهومسقف.مّهفيلومهم

ثودحلاىلعتالالدلاعفألاو«نايعألاوتاوذلاىلعتالالدءاممألاف

خلسنافورحلايناعمولاعفألافيراصتوءامسألاةينبأفرعيملنمف

نمف٠برعلاناسللًاصوصخ‹بارعإلاووحنلااميسال«نايبلاومالكلانم

‹بارطضالاهمالكيفرهظو٠باطخلاهيلعلتخاكلانهاممكحيم

هبودابعلاىلعىلاعتهللاةجحتماقهبنألمالكلاىلإةسامةجاحلاو

.دارلاوضارغألاىلإنولصوتي
-:ةدحاوةلأسماذهيفضرفنو

انحتفدق:هانعمسيلأ اًنيبماحتفكلانحتفانإلًارقاًنراقنأولو
.اًنيبماحتفكل

.لوألادضوهوراكنإاذهو.اًنيماخفكلانحتفىنأ:هأرقولف
.اضيأارفكناكل«ماهفتسالاىلع.اًنيبماحتفكلانحتفانئأ:لاقولو
.رتافناكل‹اًيبماخفكلانحتفانإ:فيفختلابلاقولو

.(٢طعجارم)ارسکنمًافيعض:ًارتاف(١)



۱۳

‹انيبماحتفكلانحتفتقويفهانعم.انيبماحتفكلانحتفانإ:لاقولو

.مالكلاةدئافتلطبل4ءهانإنيرظانريغلت:هلوقنمةذوخأم

ةغلنيناوقاذكهو.انحلنكلء«انيبماحتفكلانحتفانإ:لاقولو

.هادمباطخلاغلبالاعيشانتملدبينأدحألغاسناولو.برعلا

محومدلاوةتيلامكيلعتمرحل:سلجوزعهللالاقو
. ريزنخلا

ريزنخلاو«رمخلاوهمدلاو«لوبلاوهةتيملانأىلإبهاذبهذولف
وحنلاوبارعالاةدئافلاطبإلوالافبرعلاةغليناعمتلطبتلرامحلاوه

لامجاولطعف‹انيزوايشواملامهلعجوءبرعلاناسلامهبهللاصخنيذللا
.ضرغلالاطبإىرخألاةيآلاو«اورفكفبرعلاناسليفهلل

امسالعجينأدحألحصيالف«داتعملاىلعءايشألاقئاقحليدبتبدارملاو
تلطبلناکولف«العفوأامساافرحوأ«افرحوأامساالعفوأافرحوأالعف

.نايذلاكمالكلاراصو«نايبلانعلوقعلاتيمعو«يناعملا

‹دحأىلعكلذىفخيسيلفنايعألاوتاوذلاىلعءامسألاةلالدامأو
.هنامزنودهنیعىلعلدل.ديزاذه:تلقول

تقولانودجورخلانيعىلعلدل.جراخديز:تلقولكلذكو
دیز:هلوقلديملو٤ةراشالاوةدافأالاةلالدءامسالاتالالدو‹نامزلاو

غوسیو«لاحالولبقتسمالوضامالهنيعبصوصخمنامزىلع.جراخ
انمزهبدارأناف‹ملكتملاةينىلإكلذو«ةنمزالاهذهنمدحاولكل

هنیعبادحاودريملناو«لعفمساراصوهنيعبنامزلاكلذوهف‹اصوصخم
ءامسأنمنادبألاءامسأةفرعمسبتقتانهاهنمو«اندبمسالاناك«قلطأو

انبسحو«لزيملاميفهناحبسهللاىلعقزاروقلاخمسازاوجهنمو‹لاعفألا



مج

لصف

مهقلعتنيرظانتلانيبفالتخألابجويامرثكأنأيخأايملعاو

.يناعملانودظافلألاب

ناک«هازغموهضرغنيبتيملو‹هانعمرهظيملرمأيفرظانتنمف
.هبحاصعرشمريغيفنوکیو«هتلکاشىلعلمعيلكنيلوحألاكنارظاتتلا

لانحو هانذخأو2هاندقتعايذلاقحلافصويفعرشنهللاءاشنإنآلا



١1

باب٭*

هناحبسهللابهاندقتعايذلاقحلاحاضيإ

لقعلايلاعلاسنجلااذههنمقلخو«قلخلاقلخىلاعتهللانأكلذو
قطتلابةنسلألاقتفولوقعلابمهصتخاوتاجردلاىلعأيفمهلعج«٠فلكللا

ءامسأمهملعوءضارغألالإ|اولصوتيل«‹عمسللناذألاقتفو‹مالكلاو

اهلكءامسألامداملعول:لئاقنمزعلاقاکاهدودحمشدحو‹ءايشألا

اولاقنيقداصمتنکنإالرهءامسأبينوئبنألاقفةكئالملاىلعمهضرعم

مهينامدآايلاق.يكحلايلعلاتنأكنإانتملعامالإانلملعالكناحبس
تاومسلابيغملعُأمكللقألاقمهئامسابمهاباملفمهئامسأب

. نومتكتمنكامونودبتامملعأوضرألاو

مهيلعمدلاليضفتدوجسلابةكئاللالجوزعهللارمأكلذدنعف

سيلبإالإاودجسفمدألاودجساةكئالمللانلقذإول:لاقفءامسألاةفرعم
.4نيرفاكلانمناكوربکتساويأ

نيزاوماهلعجوءلضفأللاباتمالكلانمفرحلاولعفلاهللالعجو

‹ةيعرشلانيزاومللاّديكوتوأاديهمتةيلقعلانيزاوملاباميلعىضقو«ةيوغل
.ناسللاىلإوحتلاةعانصةبسنكبلقلاىلإقطنملاةعانصةبسننأل

دوجولايفسيلو٠تالوقملايفوحنلامكحكتالوقعملايفقطنملامكحو

هسفننعاهبانلبرعيةصوصخمةغلبهسفنبرلادرفيملفقولغلاوقلاخلاالإ

اهلعجو«فصانتياهبو”براعتياهبةدحاوةغللاف«قلخاهيفهكراشيال
انقحيفرخاهجونمو«ةقيقحالارامهقحيفوارامالةقيقحانقحيف
عيمسلاوهوءيشهلثمكسيلهنال‹ارامالةقيقحهقحيفوةقيقحالاراجع

.ريصبلا

.(٢طعجارم)داراحضتييأ)۱(

 



تا

‹ةدارألاو‹ةردقلاو«ملعلاو«ةايحلاو«دوجولاةقيقحىلاعتهللاانفرعف

‹ةيصعللاوةعاطلاو‹يبنلاورمألاو‹اهتاوخأوطخسلاوىضرلاوهركلاو
ةرشعىدحإهذهف«رانلاوةنجلاو‹باقعلاوباوثلاو«يصاعلاوميطملاو

‹لاعفأرخألاسمخلاو«تافصيلاوتلاسمخلاو‹تابثإاهنمىلوألاف«ةماقم

.هللاءاشنإهيلإانرصاذإكلذحرشنسو«طلاغاهنمةماقملكيفطلغنإو

‹نامزلاوناكملاتحتاننوك:انيفدوهعملاانفراعتميفدوجولاةقيقحف

.دوجولاةقيقحهذه

هناحبسيرابلادوجوو.هسکعبمودعمنالفودوجومنالف:لوقتف

هلوقليلدب‹عرشلاةهجنمالإلوقعمريغدوجولااذهو‹لوألافالخب

.¶ريصبلاعيمسلاوهوءيشهلثمكسيل

لقعتنأانلوقعترصقذإإ«زاجمانقحيفهنعرابعإلانإ:انلقاذلو

.هدوجوهنک

اندوجونمقئاقحلابىلوأوهفهتاذيفهتافصوهللادوجوةقيقحامأو

لجهتافصذإ‹هماودوهتافصوهدوجولاكنعانللماشلاصقنللانتافصو
لاحىلعنيتفصبنادوجولاسيلو‹قطنلاتحتانتافصوقطنلاقوفالعو
.نيتاذلاتابثإامهامنإ

وهو‹دسجلايفحورلانوك«انيفدوهعملاانفراعتميفةايحلاةقيقحو

ضرعيهال«ةيتاذةفصيهامنإهناحبسيرابلاةايحو«ضارعألانمضرع

.هریعيهالو

داقتعاوملعلاسفنيفمولعلايلحت«انيفدوهعملاانفراعتميفملعلاةقيقحو

.ضارعألانمضرعوهو«هبوهامىلعءيشلا



۱۷

ضرعيهالةيتاذةفصوهامنإ‹كلذكسيلهناحبسيرابلاملعو

.هريغيهالو

‹انيفلعفلابجوتةعاطتسا«انيفدوهعملاانفراعتميفةردقلاةقيقحو

.ضارعألانمضرعيهو

يهال«ةيتاذةفصيهانإو‹كلذكتسيلهناحبسيرابلاةردقو

.هريیغيهالوضرع

سفنلاليمةدارالاف‹انيفنيتدوهعملاانفراعتميفهركلاوةدارالاةقيقحو

.ضارعألانمناضرعامهو«هنععبطلاروفنوهوهسكعهركلاو«ءيشلِ

‹ناتيتاذناتفصامهامنإ«كلذكاسيلههركوهناحبسيرابلاةدارإو

.هريغامهالوضرعامهال

هراثيإوءيشلالوبق‹انيفدوهعملاانفراعتميفطخسلاوىضرلاةقيقحو
2°ضارعألانمناضرعامهو«هسكعطخسلاوهريغلع

.ناتيتاذناتفصامهامنإ٠«كلذكاسيلهطخسوهناحبسيرابلاىضرو

ةوادعلاوةيالولاو‹«طخسلاوىضرلاليبسامهليبسضغبلاوبحلا
.ضغبلاوبحلاليبسامهليبس

ءادتباانهاهاهنموتاجردضعبقوفاهضعبثالثلاتاماقملاهذهو

وهوفيلكتلااهتقيقحويبنلاورمألاوهوتافصلابولسأعاطقناولعفلاملاع
ةعاطلاو٠يبنلاورمألااتجيتنةيصعملاوةعاطلاو«هلعفسفنلاىلعقشياملمح

.دبعلالعفامهوسكعلابةيصعملاو‹اهلعافلباوثلاهيلعهللابجوأام

ةنمزألادحأبصوصخملعفىلإامهتبسننإنامزالمنامسايصاعلاوميطملاو

باوثلاوءندبمسااناكةئالثلاةنمزأللامهتقلطأنإو«لعفمسااناكةئالثلا

حولنسو«باقعلايهرانلاوباوثلايهةنجلاو«هسكعباقعلاوعيطملاءازج



۱۸

ةرشعىدحألاتاماقملاهذهىلعتالالدلاهجوىلعهنيبنرصتخملصفبانهاه

.ةماقم

؟هناحبسيرابلادوجوىلعليلدلاام:لئاقلاقنإف

ناقتِإ:هملعىلعو.لعفلارودص:هتايحىلعو.لعفلاروهظ:انلق

ىلعو.لعفلاعوقوزييمت:هتدارإىلعو.لعفلاةجاح:هتردقىلعو.لعفلا

ىلعو.هسكع:هطخسىلعو.لعفلالوبق:هاضرىلعو.هسكع:ههرك

.لعفلاعانطصا:هتيالوىلعو.هسكع:هضغبىلعو.لعفلاءافطصاهبح

:هرانوهتنجىلعو.هتمکح:هباقعوهباوثىلعو.هسكع:هتوادعىلعو

.هعرش

يفنآلاعرشنسو«نيدلقملاسفنأيفقحلاريرقتنماندرأيذلااذهف
.ناعتسملاهللاوىلاعتهللاءاشنإنيديقملانيدقتعمللناهربلاةماقإ

-حيحصلاناهربلاوليلدلايفف

؟هتاذيفىلاعتهللاتافصاهنإةوادعلاوةيالولاوضغبلاو

تايلقعلانماهدحأ:هجوأةثالثدحأنم:(قيفوتلاهللابو)انلق
كفنتاليتلاهتافصباطبترميحلانوكنمهانحرشامكلذو‹تايرورضلا

بحلاوىضرلاوةدارالاوةردقلاوملعلايهو6اتاومناكالإاہمدحاونم

ىرتالأ«اهريغلقعيالةايحلاةقيقحهذهف‹الاعفكلذعمنوكيو«ةيالولاو

.الاعفىضتقا.ايحتيأر:تلقاذإكنأ

.ايحىضتقا.الاعفتيأر:تلقنإو

كبذكأ.الاعفالايحتيأر:تلقنإو

يفىنعملاو.دوجولاكبذكأ.ايحالالاعفتيأر:تلقولكلذكو



ہہ۱۹

ىضرلاوبحلاوةيالولاولعفلا:يضتقيلاعفكلوقو‹لعفلاوةيالولاو

.ةرورض‹ةايحلاوملعلاوةردقلاوةدارالاو

.هلاعفألئاوأىلإملعلانمهتافصىضتقا.ايح:تلقنإف

.هدوجوىلإهلاعفأندلنمهتافصىضتقا.الاعف:تلقنإو

ملاعنمو«اًملاعنوكينأالإ«ايحناكاذإدوجومنمحصينلو

هراکدیرمنمو«اًهراکاًديرمنوکينأالإرداقنمو«ارداقنوكينأالإ

 اًضغبماًبعنوكينأالإطخاسضارنمو«اطخاساًّيضارنوكينأالإ

نوكينأالإداعملاومنمو«اًيداعماًيلاومنوكينأالإضغبمبحمنمو

ىنغأف«طخسلاوىضرلاليبقنمةوادعلاوةيالولاوضغبلاوبحلاف«اڵلاعف

.امهتداعإنع

ريغمرخو‹هركلاوةدارالاكريغمرخطخسلاوىضرلاتمرخنإ

لعفلاودوجولالطبف«ةايحلامكئارونممرخو«ملعلا؟اوسمرخو‹ةردقلا

رخألاىلعءالؤهنمدحاولةجحالو.نيقلاخلانسحأهللاكرابتف«قلخلاو

.لكلالاطبإوألكلاتابثإبالإ

.تافصاهنألملعلاوةردقلاوةدارإلالطبينأدحألحصينل:اولاقنإف

:ةيرعشألاتلاقو.لعفومكحةدارإلانإةلزتعملانمموقلاقدق:انلق

لاقثتسالاعقيامنإف٠ةفصهركلانوكينأانباحصأنملقثتسانمامأو

.هاركتسالاوةهاركلاوهركلاىلع

.ناعتسملاهللاوتاذلاتافصنمنأيدنعيذلاو



n

فصاولاوفصولانيبةقرفتلاانفرعانإكلذو:ةغللايفيناثلاهجولاو
تعنةفصلاوءفصاولالعففصولاف‹ةغللانمفوصوملاوةفصلاو

ضارعأيهو«انتافصةيناسفنلاتافصلانأىلعةمألاتقبطأف٠«فوصولل

.انيفةلاح

دقو«ةيتاذةفصهللناكةيناسفنانلةفصناكاملكنإ:نحنانلقف
انم‹طخاسلاةفصطخسلاو«يضارلاةفصىضرلانأىلعةمألاتعمجأ

.كلذكانناوخإو

انتفرعمل‹ىلاعتهللتافصاهثأةدارإلاوةردقلاوملعلاىلعانقلطأامنإو

انيبنلوقلةصوصخمةغلبهسفنبرلادرفيملوةدحاوةغللاف«انتافصاهنأب

.انسفنأتاذنمهانفرعامنإو«هبرفرعهسفنفرعنم»:مالسلاهيلع

©ةفصهنأانملعىلعتقلطأبرعلانأل‹ةفصملعلانإ:انلقامإو
.ةفصهنأانبرملعىلعهانقلطأف

.هتفصاهنأانبرةردقىلعانقلطأو‹انتافصاهنأانتاردقىلعتقلطأو

.هتفصاهنأانبرةدارإىلعانقلطأو«انتفصاهنأانتدارإىلعتقلطأو

‹انتافصاهنأانتوادعوانتيالووانضغبوانبحوانطخسواناضرىلعتقلطأو

تافصاهنإ:انلقفهتوادعوهتيالووهضغبوهبحوهطخسوهاضرىلعانقلطأف
.انبرتاذ

تافصاہنإ:انلوقالإىضرلاهلوضارهنإ:لوقناممايشاوركنيملو

.رانلاوةنجلاوباقعلاوباوثلايهو.انبرلاعفأاهنإ:مهاولاقلب.انبر
ةردقلاوةدارإلاكلذكف.لاعفأاهنإ:متلقذإ:انلقفمهانضراعولو

هضغبمهضغبوهبوبحخهبحوهطوخسمهطخسوهيضرمهاضرنإ:مهاولاق



٢۲

ةقرفتلااولواحنأالإاہنمءيشنماوكفناال«هودعهتوادعوهيلوهتيالوو

تناكنإ«هتاوخأوىضرلانمانركذامنيبوةدارإلاوةردقلاوملعلانيب

مولعملاثودحلةدارألاوةردقلاوملعلاثودحبجوةدارموةرودقموةمولعم

‹اهتاوخأيف«هطوخسمهطخسوهيضرمهاضرناکولكلذكو:محلليق

.انلوقوه:اولاقناف

.ةثدحماهنإ:ةدارالاوةردقلاوملعلايفمكللوقنكلذك:محلانلق

.ثودحلالبقهتجاحىلعلدياهثودحنإ:اولاقنإاف

.ثودحللا

.هتاذيفهاتفصطخسلاوىضرلانإ:ملفذإ:اولاقوانوضراعناف

.طخسلاوىضرلايفمتلقا«هتاذيفهاتفصقلخلاولعفلانإ:|ولوقف

.لزيمًاقلاخوالعافوًاطخاسوًايضارهللاىلعهتزوجو

ذوخأم«ناثدحمنالعفقلخلاولعفلانإ:باوصللقفوملاهللاو انلق

موهاڌهاتاكمئانوکيمامال۽امهظفلنمكلذماع ولعفلاىنعم

.لوقعلااياضقيفاذكه«مدقلاب

رماهللانإ:انلوقنمناكهنألءاضيأيبنلاورمألايفةضراعممحلو

.هتاذيفهاتفصهيهنوهرمأنإ:نولوقيف.لزيملهانو

:'و‹ناثدحمامهنيعيفيبنلاورمألانإ:باوصللقفوملاهللاو انلق



س۲۲

تلديتلاةلدألامث«امهانعمهيلعلددقفامهثودحىلعامهظفلرهاظلديم
.ةلاسملاهذهانإو.نيتفصباسيلامهنإ:انلقكلذلو«هرسأبملاعلاثودحىلع

.ةيرعشأالانيبواننيب

اهنأانيبك‹ىلاعتهللاتافصامهنإفامهتاوخأوطخسلاوىضرلاامأو
.امهترُنباقعلاوباوثلاورانلاوةنجلاامنإو«يحلاعبط

.هريغنماهنمعقاولانيباهزييمتو«لاعفألاعوقوةدارإلانأك

.مولعملاعوقوهترمنملعلاو.امناكمإورودقملاعوقواهترمنةردقلاو

:نولوقيا.هللاملعاذه:مولعملللوقتدقف‹اذهمهدارمناكنإف

كتردقانتيرأمهللا:نولوقيكهللاةردقرودقمللو.انيفكملعانلرفغا

ىلاعتهللاةدارإهذه:يلستلادنعنولوقيكهللاةدارإدارملاو.كوفعانراف

£زاجماىلعهطخسوهللاىضر:طوخسماوىضرملاو.نئاكلارودقملل
.طخسنمهلزنتاموتلزنأامو:اولاق

‹هباتكمكحميفلوقيىلاعتهللانأكلذوعرشلاةهجنمثلاثلاهجولاو

تانجمهبردنعمهؤازجةيربلاريخمهكعلوألم:نينمؤملانعوهنعةياكح

.4هنعاوضرومهنعهللايضرادباہیفنیدلاخراہنألااهتحتنميربجتندع

€ةرجشلاتحتكنوعيابيذإنينمؤملانعهللايضردقلل:لاقو
هللانمناوضرولف« الوقهليضرول:هلوقو

:لاقو@¶نيرهطتلابحيونيباوتلابحيهللانإل»:بحلايفلاقو

.€نينسحملابحيهللانإل:لاقو مكبونذمكلرفغيوهللامكببحيينوعبتافل

€رونلاىلإتاملظلانممهجرخياونمنيذلايلوهللال:ةيالولايفلاقو
نيرفاكلانأواونمانيذلالومهللانأبكلذل:لاقو4نينمؤملايلوهللاول:لاقو

.4ابقعريخواًباوُثريخوهقحلاهللةيالولاكلانهل:لاقومحلىلومأال



۲۳

يفومهيلعهللاطخسنألل:ةوادعلاوةيهاركلاوطخسلايفلاقو
هناوضراوهركوهللاطخسأاماوعبتاول:لاقو. نودلاخمهباذعلا

. محامعأطبحأف

لاکیمولیربجوهلسروهبتکوهتکئالموهللاودعناکنملم:لاقو
يودعاوذختتالاونمانيذلالل:لاقو4نيرفاكللودعهللاناف

.كمهطبثفمهئاعبناهللاهركلط:لاقو¶ءايلوأكودعو

لوسرنأتور اہنعهللايضر نينمؤملامأةشئاعنعثيدحلايفو

دجسكلذبهرمأاملف«4برتقاودجساوهيلعىلاعتهللالزنأٍدّيَعهللا

فشوکف«هردصحرشوهلقعيفهلهللاحتفف«هدوجسيفهللاىلإبرقتو
نمالوهللاباقعنممظعأءيشسيلوقلخلايفرظنف‹قلخلاةدهاشمب

.«كباقعنمكوفعبذوعأينإمهللا»:لاقف.هوفع

ةدهاشمبفشوكفلوألاهيرقتنممظعأبرقتف«ىرخأةرمدجسم

كاضربذوعأو»:لاقف‹هاضروهللاطخسنممظعأاعيشريملفتافصلا

نيترملايفهبرقتنممظعأبرقتوةثلاثةرمدجسمث.«نم
:لاقرمألاهرهبذعنيحفةثلاثلايفهللاتاذةمظعنمهلقعرصقف‹نيتيلوألا

.«كسفنىلعتينثأ تنأكيلعءانثىصحأالكنمكبذوعأو»

مکيلعلحأىتحىضرأال:ىلاعتهللالاق»:ةنجلالهأيفيعلاقو
لجوزعهللاباتكنمتدرودقثيداحألاوتايآلاهذهف.«يناوضر

.لعهلوسرةنسنمو

‹ةيتاذتافصهلاهانتبثأرومألاهذهبهسفننعىلاعتهللاانربخأاملف

.ةيناسفنتافصانلبرعلاةغلرهاظبيهذإ

‹يعرشليلدبوأيقعليلدبالإنطابلاىلإرهاظلانعفرصتنانسلو



ب٢٤۲

رومألاهذهنأىلع«هعنميامعرشلايفدروالو«هلطبيامتايلقعلايفسيلو
لصحتملو‹تقبسوتعقووتلصحدق‹هسفننعاهبىلاعتهللاربخأيتلا

الإمهللا«انلقامحصف‹نأآلاىلإباقعلاالوباوثلاالورانلاالوةنجلا

.يصاعلاوأةيصعملايهوأعيطملاوأةعاطلايهلب:لوقننأ

يضقت«ةدحاوةلأسممهنيبواننيبضرفنو«انلقكاهلاحىلعةلأسلاف

دقنولوقتأ:ملسوهلاىلعوهمالسوهيلعهللاتاولصدمحميفلاقي
؟هالاووهبحأوهيلعهللاتاولصمدانامزيفهنعلجوزعهللايضر

‹ةثدحمهلاعفأالةيتاذانبرتافصاهنإ:انلقامناك.معن:اولاقنإف

.ةنجالوباوثالودمحمنكيملو

دعبالإهالاوالوهبحأالو«هنيعبدجوىتحهنعضري:نولوقيوأ

.ةحيبقةعانشمهتمزلو‹دوجولامہبذکأدوجولا

ىتحهلاويملوهبيملوهنعضريملهنأهتوموهدقفدعبمهمزليكلذكو
.روشنلامويلرشني

انسلو.كلذكمهعايشأوناماهونوراقونوعرفولهجيأةلأسمو
دنعهالاووهبحأوهلاودمحملعیضریلاعتهللاناعطقنلبمہیلعلیطن

.مهلعو

.. ۰اا

.لبقنمنيملسملاامسوهل:هنعةياكحسلجو

.كلذنمهللاشح«‹منعضريملونيملسممهاممهارتفأ‹ادبأ



٢۲

ىضرلانإف؟المأدحاوءيشامهله:ناوضرلاوىضرلايفانلوقامأو

.ملعأهللاودكوأورثكأناوضرلايفةغلابلانأريغدحاوامهانعمناوضرلاو

ءامسأنمامههابشأوقزاروقلاخهللاةيمستو«نادبألاءامسأةلاسمامأو

-:دحاوضرعميفامهدح باوصللقفوملاهللاو لوقاف2لاعفالا

يفانلقككلذو«برعلاةغلةهجنمسبتقتءامسألانإف:دعبامأ

.تايوغللا

حلصتو«نامزلكلحلصتدقةنمزألايضتقتالءاممألانأملعا:الوأ
.ةنمزألاميمجل

‹هنوكلبقهيلعغوسيندبلاةمزالمتراص«ةنمزألاعيمجلتءاجنإف
نمهبیلوآتالاحلانمةلاحتسيلو‹هدوجولاحدعبو‹هنوكدعبو

.ندبمسا:انلوقىنعماذهف‹ىرخألا

‹لاوقألاولاوحألانئارقهيلعلدتصوصخمنامزىلعةروصقمتناكنإو
.لعفمساناک

تاذلانعرابخإاهنممسق:ماسقأةئالثءامألاتمسقبوعلانأكلذو

نأودباللعفلاالإهيفنودقتعيال‹لعفلاكلذاهنمردصينألحلصتاهنأ
ابرو‹لتاقلامسلاوقباسلارهملاوعطاقلافيسلانعبرعلارابخإك«نوكي

هيلعترهظاذِإهتدالومایااقباسارهمو«دیدحةكيبسوهواعطاقافيسهوم

.هتثجوهتابنوهراجشأيفداحوهوالتاقامسو‹قتعلالئالدوقبسلالياخم

لبقهوجولاهذهتكلهابرو«لعفلاعوقوىلإهبةيمستلاقلعتتملاذهف
.لبقتلطبتوأ«اهناوأ

اهرخاىلإىنعملااهبقيلييتلاهلاعفألوأيفعرشاذإ:يناثلاهجولاو

وهنو۽هرفسجئاوحيفلغتشانمو«هيونينلجاحلجر:نولوقي



٦۲—

عطقاذإاعطاقافيسو«اجاحالجرهتومسيف«اهمتينأىلإكسانملاسفنيف

٠لوألافالخباذه.لتقلخداذإالتاقاسو‹قبساذإاقباسارهمو

لوقتا.بهذوجرددقنليماسألاهذهبةيمستلا«ثلاثلاهجولاو

.رفاكو«نممرخاو«رعاشنالفو«حلاطنالفو«حلاصنالف:ىتوملايف

.هيدبأةمزالمةيمستلاهذههتمزلو«هنيعدقفوهتومدعبهلكاذه

قازروقزاروقالخوقلاخهنأ:انالومىلعانزجأهيفلوألاىنعملاامف

ملالوقلخلاناكالو‹«تناككلذكاهنأتاذلانعارابخإ«لزيملاميف

.نکي

اہنمردصتنابحلصتاهنا«تناکفیکانهإتاذنعانربخأامنإو

.ردصتملالوتردصال‹لاعفألا

نيملسملالعفةيمستلانإف(لزيمل)اذهبةيمستلامهظاغناكنإو
نوكتالةيمستلاو«تاذلاىلعقلطنممسالاو«لاحملزألايفلعفلاو

لزتلتاذلانأاكو‹تاذللعبتمسالاو«ثدحوهومسمنمالعفالإ

‹تاذللةمزالمءامسالاوتاثدحمرومالاهذهبةيمستلاو‹ةديرموةرداقوةملاع

.ةذيرموةرداقوةملاعاهنأاهنعيفنتنأردقتالذإ

‹فصاولاوفصولاةلأسميف«انمدقكةيمستلاومسالانيبقرفلارهظو

.ىمسلماومسالاو«ىمسلماوةيمستلاةلأسميفكلذكو«فوصومللتعنةفصلاو

لالجلاةورذنعمهحلإاورصقنيذلاموقلاءالوهنمبجعلالكبجعلاف
لالجالانيعباهوظحولامكلاةورذمهسفنأاولو‹لافسلاضيضحىلإ

دوجولبقو«مهنايعأدوجولبق«مهئامسأبنومستممهنأاومعزذإ«لامجلاو
ءيشبىمستينأمهالومىلعاوقلطيملو«مهءامسأاهباوقحتسايتلاملاضفأ

اوسيلمهنااومعزنأالإمهللا«قلخلاهنمردصيو«لاعفألاهنمعقتىتح



س۲۷

ةمألاهذهيفنونوكيمهنأليلخلاناسلىلعمهنعهللاربخأنيذلانيملسمب

اهناف£نادبألاءامسأامأفلاعفألاءامسأونادبألاءامسأنيبةقرفتلاامأو
دعبواهنوكلبقنادبألامرزلتءامسألانأانمدقانأل«لامانماندنعةذوخأم
هانمزلاف«ةئالثلالاوحألاهذهيفمسجلاروتعيمسالااذهناكاذإف‹اهمدع

.اوغلقرافييذلامسالاراصف«ةبقاعلاولالامسا

انمۇمقلخينممهنم:اراوطأسانلاقلخ»:كعهللالوسرلوقهنمو

انمؤمايحيوانمؤمقلخينممہنمو«انمومثعبيوانمؤمتوميوانمؤمايحيو

انمۇمتوميوارفاكايحيوارفاكقلخينممهنمو«ارفاكثعبيوارفاكتوعيو

(ارفاکثعبیوارفاكتوميوارفاكايحيوارفاكقلخينممهنمو‹انمّومثعبيو
مكحلاف«دحاوثيدحيفللااهعمجدقلاعفألاءامسأونادبألاءامسأهذهف

.وغلهلبقاموةبق

وأنيرفاكنيوبأنيبدارأ.انمّؤمقلخي:هلوقوارفاكقلخي:هلوقو

.نينمۇم

¬:ةدحاوةلاسممہیبواننیبضرفنو

نوعرفنع«ءايبنألانمیلاعتهللاهربخأنميفنولوقتام:ملاقي

غوسيله«ةمألاهذهيفةخفنلاهيلعموقتنمو«مهعايشأونوراقوناماهو
أنميبنل ؟المأمهتماوأربتيومهونعلينأوأ«ةرفكمهومسينأ

.باتعلاعطقنا.:اولاقناف

مسخرهظال:اولنو

هادهأنمو«مهنمهکردیملنممهتمأنمعهنعربخأنمكلذكو
‹ةباحصلانمنيسمخنماريخنونوكيمهنأهتمأنمهنعربخأنمو«مالسلا

.(٢طعجارم)لعهلوسرناسلىلعىلاعتهللااهعمج:يأ(١)



س۸٢۲

(*كناوخإبانسلأ):هباحصأهللاقذإهناوخأمهنأمهنعمهربخأنيذلانعو
مهطرفانآو«يدعبنوتايموقيناوخإامنإو٠يباحصأمكنكلوال»:لاق

تاجردلاملكعلواف«ينوريملويرمأبنولمعيويبنونمُؤي«ضوحلاىلع
.«ةنتفلايفقمعتنمالإ‹العلا

ضرالاالي‹هدلونمنامزلارخيفنوكييذلايدهملاىلعهؤانثو
.اًروجواًملظتعلم اڵلدعواطسق

.ملسمىلعةعاسلاموقتالهنأ:ةمألاتعمجأدقو

الاضكدجوول:لجوزعهللالوقینعمام:كلوقامأو

؟نادبألاءامسأنملالضلاسيلأ4ىدهف

.4نيلاضلانمانأواذلاقل:ىسومنعةياكحهلوقو

نمتنكنِإونآرقلااذهكيلإانيحوأانإلت:مالسلاهيلعدمحملهلوقو

.مومذممسالفاغلاو4نيلفاغلانملهلبق

كناحبستنأالإهلِإالنأل:مالسلاهيلعسنوينعةياكحهلوقو

نيبولاعفألابةيمستلانيبةقرفتلااذهلبقكلتمدقينُأيخأايملعاو
.هللاءاشنإ«ةيافكلاهيفامب«نادبألابةيمستلا

‹اًّملطمهلمسالاكلذناك«هديقيملوامساهدبعلىلاعتبرلاقلطأاذإو

روکشوهف.اروكشادبعناكهنإل:مالسلاهيلعحونيفلوقيوهو

نمنوكتنأكظعأينإله:اذهلبقهللاقهنأىلعهمساوهواديأ

.¶نيلهاجلا
. ىدهفالاضكدجوول:نانتمالاضرعميفيعدمحملاقالو

يف العولجلاقالالضلابىداديقيملوىدهحلابلالضلاديقف



ب۹٢۲

ىدجحلاديقف. ىدحلاىلعىمعلااوبحتسافمهانيدهفرومامأول:دوم

.نيمعاموقاوراصف‹یمعلابانهاه

لاملابءامسألاو‹ايدهمايداهراصفیدهلابهلالضديقفدمحمامو

هيلعىسوملوقكلذويقيقحلاىقبوءىراطلامسالابهذو«ةبقاعلاو

اذإاهلعفدقهارتالأ:(نيلاضلانمانأواإاهتلعف):لوقيثيحمالسلا
ءىراطلابهذو‹حيحصلامسالاببقعف‹تقولابلالضلاوةلعفلاديقف

يقبف نيلسرملانمينلعجوامكحييريلبهوف»:لاقفيقيقحلايقبو
.لالضيفلالضلابهذوهيفصوهللاملكهمسا

تنأالإهلإالنأل:افرتعملاقثيحمالسلاهيلعسنويلوقامأو

دييقتلاوةبانإلاوفارتعالانمرثكأهيفسيل4نيلاظلانمتنكينإكناحبس
نيحبسملانمناكهنأالولفل:هلوقللالايفهمساىلإهنمكاكفنالاوكلذب

.يقيقحلامسالايقبوءىراطلابهذف¶نوثعبيمويىلإهنطبيفثبلل

هنأونيلفاغلانملهلبقنمتنكنإول:دمحميفهلوقامأو
.مومذممسا

‹مذلاوأدمحلاىلعلدتةنيرقبالإدومحمالومومذمبسيلهنأملعاو

ةثئالثلاهوجولاهذهتدرودقو‹ادومحمالوامومذمالراصامميرعنإف

:نارقلايف

اونعلتانمؤملاتالفاغلاتانصحملانومرينيذلانإل:هلوقفةدومحملاامأ

ضرعميفاهركذو«ناميالاوةفعلابةلفغلاهذهديقف¶ةرخألاوايندلايف

.نانتمالا

.4نولفاغلامهكعلوأومهراصبأو

نسحأكيلعصقننحنل:مالسلاهيلعدمحمهلوقكفامهنعيراعلاامأو



ت

نع¢تيلظاغلانلهلبقنمتنكناونآرقلااذهكيلإانحوأامصصقل

.انهاهىلإمالكلاانبىتناو
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فلسلاضعبهبراشأامركذنوحيصفلايباطخلاناهربلاىلإنآلاعجرتلف

نارقلايفلجوزعلاقاک«هریدتلهلوقصندرونو«هذهالأسمي

ىمسامو‹هضغبياموهللاهبحيامنيبةقرفتلاالولهمالكقايسيفناكو

-:لاقف.اًنارفکیمسیاممارکشكلذنم

لعجهنآو«ءيشلکيفةمكحهللنأىلإمالكلالصاحمجردقف)

ضعبلعجو«اهنممارملاةياغاهغولبوةمكحلاكلتماماببسدابعلالاعفأضعب

تقاسنایتحةمكحلاىضتقمقفاولعفلكف‹ةمكحلاكلتنماعنامملاعفأ
قاستنأنمبابسألاعنموفلاخاملكف«ركشوهفاهتياغىلإةمكحلا

(نارفكوهفاهتمدارملاةياغلاىلإ

هجتنتامىلإمسقنملادبعلالعفوهوقابلاكشألانكلوموهفمهلكاذهو

مولعنممظعرحبرايتنمدمتسي«اذهيفقيقحتلامامتنأملعاو

.اهئدابمتاحيولتىلإقبساميفانزمردقو‹تافشاكلملا

فرعنماهمهفي«اهتياغواهرخانعةزيجوةرابعبربعننآلانحنو
لوجينأنعالضف«ربلايفعاضبالانعزجعنماهدحجيو«ريطلاقطنم
-:لوقنف.ريطلانالوجتوكلملاقحيف

‹اہنععارتخالاوقلخلاردصي«ةفصهئايربكوهلالجيفهناحبسهللنإ

ةرابعبانعربعيىتح«ةغللاعضاونيعاهحملتنألجأوىلعأةفصلاكلتو



س۳ا

ولعل«ةرابعاملاعلايفنكيملف‹اهتقيقحصوصخوالالجهنكىلعلدت

‹اهقارشإءىدابمىلإهفرطدمينأنعتاغللاىعضاوةبترطاطحناو«اهناش

‹سمشلاروننعشيفافخلاراصبأضفختتك‹مهراصبأاهمتاوذنعتضفختناف

نيذلارطضافشيفافخلاراصبأيففعضلنكلو«سمشلارونيفضومغلال

نيقطانتملالاعضيضحنماوريعتسينأنم«الالجةظحالممهراصبأتحتف

:انلقفقطنلانعمهتراعتساببسلانرساجتف«ةردقلا

.عارتخالاوقلخللاردصياہنع‹ةردقلايهةفصیلاعتهلل

ردصمو٠تافصصوصخوماسقأىلإدوجولايفمسقنيقلخلامث

ةرورضلالثمباهتريعتساىرخأةفصاهتافصصوصخباهصاصتخاواهماسقنا

تاوصأوفورحيهيتلاتاغللاف«نيقطانتملادنعالمعارمأمهوتنمف

‹اهتقيقحوتافصلاكلتهنكىلعةلالدلانعةئعيشملاظفلروصقو‹نيمهافتملا

يذلاىبتنملاىلإقاسنينمىلإةردقلانمةرداصلالاعفألاتمسقنامث

.ةياغلانودفقيامىلإ‹اهتمكحةياغوه

تاصاصتخالاىلإاهعوجرل«ةئيشملاةفصىلإةبسندحاولكلناكف

.ةهاركلاةرابعهتياغنودفقاولاةبسنلريعتساو

بلاطدنعالمعارمأامهنمةهاركلاوةبحلاظفلمهوتاعيمجامهنإ:ليقو

.تاغللاوظافلألانممهفلا



۳۲

رهفكلذنوكيو«هتياغنودهتمكحفاقيتسالهلمعتسينأةيلزألاةعيشلل
يفملتقبسنمىلإو«مهميلعثعاوبلاويعاودلاطيلستل«مهقحيئ
دحاولكلناكف«رومألاضعبيفاهتياغىلإهتمكحةقايسلمهلمعتسينأ
ةمكحلامامتِإيفنيلمعتسملاهببسلريعتساف«ةصاخةعيشملاىلإةبسننيقيرفلانم
اهتياغنودةمكحلابابسأمهبفقوتسانيذللريعتساو«ىضرلاةرابعمه
نودةمكحلاتفقولعفلزألايفهيلعطخسنمىلعرهظو«طخسلاةرابع
‹لاكنلايفةدايزةمادنلاونعللاةمقنبكلذفدرأونارفكلاهلريعتسافاهتياغ
‹اهتياغ.ىلإةمكحلاهببسبتقاسنايذلالزألايفهاضترانمىلعرهظو
ىضرلايفةدايزءارطالاوءانثلاهفلخفدرأو‹ركشلاةرابعهلريعتساف
ريدقتتاببسملاوبابسألاتلسلسترومألاتناكاذكهفءلابقإلاولوبقلاو
.بابسألاببسمبابرألابر

‹نزولاةفرعمىلعايفكبمنأنآرقلانمةيآركذبيخأايكلبقعأانأو
رشعلايفضرألاوتاومسلاركذبىلاعتهللاهنرقيذلايلكلايلقعلانازيملاف
نازيللويلقعلانازينزولاةقيقحكعيت««ةروسنملئاوألا

.مهيب
حونموقمكلبقنمنيذلاابنمكتأيملأ»:لجوزعهللالاق

4تانيبلابمهلسرمهتعاجهللاالإمهملعيالمهدعبنمنيذلاودومنوداعو
.تانيبلابملاتوءاجاہةفاكلسرلانعلاعتهللاربخأاف

:لاق.تانيبلانمءاينألاهبتءاجامتركتاہملانعربخأهنآمٹ
لسرلاهبتءاجاماوركنأمهنأارابخإ4مههاوفأيفمہیدیأاودرف
.مهوبذكو

نارفكلاىنعموهبملسرأامانرفكانإ»:اولاقمهمأمتعربخأم



۳٢۳—

ملانأو«اوفرعالمهدوحجمهرفكنمضتيو«هبرارقإلابجوالدوحج
.ترفكفلسرلاوءايبنألاهبتءاجامقحتفرعوءايبنألاترباكدق

تاومسلابرالإءالؤهلزنأامتملعدقلل:نوعرفلىسوملاق5

.لسرلابيذكتتدارأمألاضرألاو

كشيفلانإول:اولاقنيحارخاهباوبقعيذلاموقهيلعلديو

.4بيرمهيلإاننوعدتام

ء٠كشلاةظفلىلإنارفكلاةظفلنماوعجرو«مهسفنأاوكرادتمهنأكف

ىلإنارفكلانماوعجرفاورفكواونقيأمهنأ«مهوتممهيلعمهوتينأاوفاخو
انإو):اولاقكلذلف‹ةليضفءايبنأللوةصيقنكلذمحلريصيالك‹كشلا

تءاجاملهجبمهسفنأىلعاورقأو«ةرباكملانممهسفنأاوأربف(كشيفل
.ءايبنالاهب

يفةجحلامهمزلتنأاوفاخو«مهسفنأىلعكشلاتابثإىلإاورظنمئ
تءاجالنوكينأزاوجكلذيفنأل«اوكشنيحِءايبنألاقدصزاوج

نماوبرهمث«لهجكشلانأل«ملاصقنكلذريصيف«اقدصِءايبنألاهب
:ملوقباوكرادتف«بيرمكشيفلانإ:اولاقنارفكلانممهبورهكشلا

نيباوددرتف٠قحءايبنألاتلاقامنأتبثيالعل«ءايبنألاىلعادر«بيرم

.لاوقألامهتمتبرطضاو«لاوحألامهيلعتفلتخاف«ةييرلاوكشلاورفكلا

تلاقابلسرلاعومجينع-نيلئاقلاقدصأوهو-ىلاعتهللاربخأو

اراكنإ:مهيلعادر4كشهللايفأمهلسرتلاقله:لاقفةرواحلاهذهيف

.ملعلاالإكشلاءافتنادعبسيلو«كشهللايفسيلنأمهيلع

«هيفكشالرمأنمتفتنانيح«الوقعترباكدقمألانأبجوف

.ءايبنالاناسلىلع



٢٤۳—

:تلاقفءالقعلااهيلعفلتخياليتلاةيلقعلاةلعلابءايبنألاتبقعو
تاومسلاروطفبرقأنمنأءايبنألاةدارإو.4ضرألاوتاومسلارطافل
ماسقأدحأنمالوأانلقيذلالصألاوهوءرطافلاملعيهنأكشالضرألاو

.تابجاولابوجووهوتايلقعلا

لجأىلإكرخۇيومكبونذنممكلرفغيلكوعديلل:ءايبنألاتلاقمث

‹تاليحتسملانمالوتابجاولانمالتارئاجلانمطمنلااذهو¶ىمسم

.القعالواعرشالكلذةقيقحمالافرعتملف

ىلعدهاشلابألاتلدتساانهاهف انلثمرشبالإنأنإ:اولاقمن

‹رشبنحنورشبمكنأل«لاحماذهنمميعداامنإ:ءايبنأللتلاقوبئاغلا

انيلعزاجتساامف«رشباننالكواننودرمألااذهةباصإبىلوأمكلعجامو

نألاحمهنألقعلاةيضقباولدتساو«هلثممكيلعزاجتسامتيعدااملهجنم

:اولاقمهنأكو‹اوملعامالإءايبنألاملعتو«اوكردأامالإءايبنألاكردت

؟متيعدااممكلنيأنمف‹ةدحاوانماسجأو«دحاواننامزو«ةدحاوانلوقع

اوراشأمهناكف4انؤابآدبعيناكامعانودصتنأنوديرتل:اولاقمث
نأ«اولاقاملثمءايبنألاضرغوب‹اوقدصوءاماضرغاذهيفءايبنأللنأ

.نمحرلادحاولاةدابعىلإناثوألاةدابعنعمهودصي

ىلعتمتولألاتفصنأنآلاف نيبمناطلسبانوتئافلت:اولاقمث
لادلارهاظلاروطفلاةجحنعمهزجعدعب‹ناهربللتضرعتنيح«اهفاصتنا

.رداقلالعافلايلع

٠€مكلثمرشبالإنحننإل:نيعمجأهللاتاولصءايبنألالاقو

تسيلنآلامكنيبواننيبيتلاةلأسملاهذهنكلو«رشبمتنأورشبنحنعقدص

ليلدلاو«تازئاجلانماهنكلوتاليحتسملانمالوتابجاولاتايلقعلانم



٢۳

. هدابعنمءاشينمىلعنيهللانكلولم:محلوقاهيلع

نميوقرفينألعافللنأو«بجاولاوتارئاجلانيبانهاهةقرفتلاتعقوف

.ءاشينمكرتيوءاشينمىلع

.همالسومهيلعهللاتاولص«ءايبنألامهيلعترهظو«انهاهمألاتعطقناف

اوتأينأاوردقينلمهنأ:مهيلعهللاتاولصءايبنألامطتفرتعاو
نذابالإناطلسبمكيتاننأانلناكامول:تلاقفهللانذأبالإناطلسب
:تلاقفمحلهوركلملابتراشأمألانأكف4نونمؤملالكوتيلفهللاىلعوهللا
ىلعوانومتيذاامىلعنربصتلوانلبسانادهدقوهللاىلعلكوتنالأانلامول

تغرفو«ةرظانملاتعطقناو‹انهانهمألاتعطقناف4نولكوتملالكوتيلفهللا
.ةموصخلايفاوبلغامدعباهددعةرئكواهتوقىلإتعجرو«ةرواحملا

ىحوافانتلميفندوعتلوأانضرأنممكنجرختلمهلسرلاورفكنيذلالاقول
يماقمفاخنملكلذمهدعبنمضرألامكتنكسنلونيملاظلانكلبتلمهبرمهيلإ
.4ديعوفاخو

)۱(ف

ثيحمالسلاهيلعىسيعللجوزعهللالوقنمتركذامامأو
يمأوينوذختاسانللتلقتنامیرمنبیسيعايهللالاقذإول:لوقي

.ېكناحبسلاقهللانودنمنيهإ

يضر فسوينبىسيعىسوميأخيشلانمتعمسكنأتركذو
‹كرشأدقف.ماهفتسافلأهنإ:لاقنمو«ماهفتسالافلأهنأ: هنعهللا
هنإ:لاقنمو.رارقتسافلأهنأ:ربخأةبازعلاضعبنمتعمسدقكنأمث
.كرشأدقف.رارقسافلأ

.(۲طعجارم)ةينورابلاطيفةدوجومريغ(لصف)ةملك(١)



س٢٦۳

دودظافلالابمهقلعت:انهاهفالتخالابجوأيذلانأيخأايملعاف

كلذنمءيشىلإتفتلتالنأكترذحواذهلبقكترذنأدقويناعملا

.قئاقحلانيبتدعبالإ

ملروصقلاواوأطخأدقمهلكو‹اوباصأدقمهلكموقلانأملعاو

.لماش

وهفملعيلمهمهفتسادقهللانأدارأو‹ماهفتسافلأهنإ:لاقنمف

.كرشم

هنمدارأو٤یسیعهرکأیلاعتهللاناو‹رارقتسافلأهنإ:لاقنمو

.مالسلا

.باصأدقق‹كلذيفقحلابىسيعلرارقتسافلأ

.(دمحمىلعهللاىلصو)يفواولايفكلوقامأو

نمحرلاهللامسبكئادتباىلعفطعلااهبتينعنإواولاكلتنأملعا

تينثمث«هللاركذبهتأدتبايأتفطعىنعمو‹كلانهتحلص«محرلا

.مالسلاهيلعدمحمركذب

اذكهف.(يضاملاربخلاىنعمبهللاىلصوزوجيلهو):كلوقامأو
‹هللاكمحرو«كنعيضرو«كلهللارفغ:لوقتك.اهلجةيعدألاتءاج
.ءاعدكلذعموهو

.(دمحمىلعهللاىلصو):كلذكو

حلص«(دمحمىلعمهللالص):لوقتءاعدلارهظتنأتدرأنإو
.هللدمحلاو.غئاسلكلاو.(دمحمانيبنىلعلصمهللاو)كلذ



— ۳۷

الخام٩مهنامالسلامہیلعءايبنألاةلاسمنمترکامامأو

بذيتبيغيفينعتيبذكنأيخأايكنعيتغلبو.مالسلاهيلعليلخلا
.كاذذإكنمينمهيفجوحأهيفتنأموييفكنعهلل

ىسيعيفلجوزعهللالوقدعبلوقلااذهلئاقلغوسيفيكو
ينإلاقل:هنعلاقو¶الهكودهملايفسانلاملكتذإول:مالسلاهيلع
لوقدعبو4تنكانيأاكرابمينلعجوايبنينلعجوباتكلايناتآهللادبع

.ةيصعملاهنعىفنف ايصعارابجكيملول:ىيحييفهللا
ةئاموءطابسألاوبوقعيوقاحسإوليعامسإليلخلامهاربإدالوأدعبو

امهريغوناميلسودوادوةرطفلاىلعءايبنألانمدلونمف‹نوديزيوأفلآ
.نيعمجأمهيلعهللاتاولص

هللاقلخنمادحأنظأامو«لقعىندأهلنمهلوقياميخأاياذهو

الإاعدسيلبإنظأالو«هللاهنعلهتيرذوسيلبإنوكينأالإ‹اذهدقتعي

رئاسنمهبينعامريغنمهينعيالاميفلغتشيالهنأسيلبإابيتفرعمبدحأ

.ةيصعللا

طقابتعمسالو«ةلأسملاهذهطقيرطاخيفتحنساميحخأايانأو

بيسحويبسحو«يعمستعرقالو‹طقةلأسملاهذهتبجأامانأو

%4نورذتعيفمحلالونوقطنيالمويلءهللاةلأسملاهذهينعيكاحلا

مالكلانعترصتقال‹ميركلاكقحبجاوبوجوو‹يدنعكتلالجالولو

حضتيككلذوهيفوهاللولملاوهوىقاوَذلانموأ٠ةيصعملااوقاذباوصلالعلو«ةينورابلاطيفاذكه(١)
.(٢طعجارم).قحاللامالكلاقايسنم



۳۸—

يال«اذهلثميناسلالويسفندوعأالواذهلثمبلغتشأالينأل«اهيف
.ينغيالاممذوعأ

.هتاكربوىلاعتهللاةمحروكيلعليزجلامالسلاو

.هدييأتوهنوعنسحوهللادمحبتسرهفلاتت

حورلاوةكئالملاوءايبنألاميمجىلعومالسلاهيلعدمحمانيبنىلعةالصلاو

.نيعمجأنيلسرملاو



۳۹

:بلاطيأنبىلعنسحلايأةلأسم

محرلاننمجرلاهللامسب

ملسوهلاودمحملعهللا7

نمفالتخاو«بلاطيأنبيلعنسحلايأةلاسمىخأايتركذو
؟بلاغیووهوهشةلاسموُهنایدةلاسمیهله:ایفےکدنع

خيشلانعتيكحامكيلعاوركنأدقانتوعدلهأنمانباحصأضعبنإو

. هنعهللايضر‹ يفاكلادبعرامعيألضافلا

دمعىلعهنأو«بلاغىوهوةوهشبالإلعفاملعفيملايلعنأاوعداو

ميكحتلايفلدتسافمكحتلايفضروعدق«الحكلذنمهبكتراامبكترا

لهأونيفصلصأولمجلالهآنملتاقنملاتقلافو«ديصلايفكحاب

.یوماعبتانملاعفأال

كلذكو‹ةوهشبناورمنلالهألتاقنايلعىلعمهوتنمهنآملعاو

اًدمعوطابنوكتواقحةنايدلانوکتدقو«قلاىلعاهلكةنيدلاررصقو

نمةلأسملايفقلعتامالولو ابذكواقدصو‹اباوصوًاطخو‹اًوهسو

.نيهتشملاماكحأفالحنينيدتملاماكحأنكلو«هبشأناكلماكحألا

اراذتعامالكلاميدقتنعانبىنغالفكتبواحميفةرورضلاتعقواذْإف
.ماهوألاورطاوخلاتاتلفنع

مكحيملولوصألاعمسيملنمعماذهلثميفمالكلانأيأايملعا
.وغلواوهسلوصفلا

يوذدنعنايغبيالخزربامہنیبناعساوناميظعنارحبهيناعمومالكلاو



ت

.لوضفلاولهجايوددنعةدحاوةباثمعامهولوقعلاورئاصبلا

‹مانألاىلإاهتيدأتنيحىلإااظفاحو‹يناعمللامداخمالكلالعجامنإو

نمو٠باخدقفبابللانودرشقلابعنقنمف‹بابليناعملاورشقمالكلاو
باطدقفبابللابرشقلانعىنغتسانمو٠«باصأدقفهلصأبالكقحلأ

ىتح«ةلملاعورفيفطبختلاو«ةمألاهذهيفطبشتلاعقوانهانهنمو
برضيارافكيدعباوعجرتال»:مالسلاهيلعلاقو‹اضعبمهضعبرفك

امو«هانعمهنمنسحأومالكلانسحأام):قدصومكحلالاقدقو

هيلإيقرتلاولجوزعهللاىلإرفسلامالكلااذهنمضتدقو

.هتافصنمبرقلانكل«ةفاسملاةهجنمبرقلاسيلذإ«هنمبرقلاو

نمدارأفمکحبرلاو«ءاملعاونوكينأهدابعنمدارافملاعهللاف

‹ءاملحاونوکینُاهدابعنمدارافملحبرلاو«ءامكحاونوکینأهدابع

لكلونيفلكملاتاماقمهذهو«ءامحراونوكينأهدابعنمدارافمحربرلاو

نوقدشتملاءابطخلاوءارعشلامهوةلاثحلاوةرشقلالهأ:ىلوالاةجردلا

.نوقيفتملا

.ءاهقفلاوءاملعلا:ةيناثلاةجردلا

.ءامكحلاونوينابرلا:ةثلاثلاةجردلا

.(٢ططعجارم)هانتېثأامبرصألالعلوباطخلاةينورابلاططف)۱(



س٤ا

.ءادعسلانوحلفملا:ةعبارلاةجردلا

.ءايلوألانوبرقملانوقباسلا:ةسماخلاةجردلا

ةئجرملاوةيردقلاوجراوخلاوةعيشلاوهيبشتلالهأمهف:ىلوألاةجردلاامأ

.بابللانودرشقلابنوعناقلاءارعشلاو«ءابطخلاوءارعشلاو«نيطايشلاناوحخإ

لزانممهاباوزواجتينأمملوقعترصقيذلامهفهيبشتلالهُام

اولمعتساو«ماهفألاولوقعلايوذلزانمىلإ«ماعنألاومئابلالثم«ساوحلا

.احرتومحلاحبق‹بابللانودرشقلاباوضرو«باتكلارهاظ
يفاوصاغف‹قنرتلاضعباوقنرتو‹قلذحتلاضعباوقلذحتفةعيشلاامأ

تسمطناو«مارحلاولالحلاطلتخاف«مالظلارحبىلإهوذفنأىتحمالكلارحب

.مالسلاو.اهدعباوعجريملفمالسالاماعم

£مانألايففيسلااولسىتحفوخلامهببهذهنإفجراوخلاامُأو
يبسلاو‹مانصالاوكرشلالهأيفمحلامعتسا‹مالسالالهأيفهولمعتساو

نإول:سلجوزعسهللالوقرهاظباوضر«منغلالاومألايفومرحلايف
.4نوكرشملمكنإمهومتعطأ

اميفءاكرشهلاولعجوهلضفأبلبهقلخيفهللااوبهاندقفةيردقلاامأو
.مظعلايلعلاهللابالإةوقالولوخال«نوكرشيامعهللاىلاعتف«هللامهاتا

ىلاعتهللااوضرومارحلاولالحلااولطيأومالسالاىرعاولحدقفةعجرملاامأو

.ماثالابهوسمطولوهللاالإهلإال:لوقب

‹نوملكتملامهفهللابملعلالهأف‹ءاهقفلاوءاملعلامهفةيناثلاةجردلاامأو

.اوقنرتيملومهراصبأتحتفناو«اوقدنزتيملنيذلامهو
اوجرختسا«هباتکيناعملجوزعهللانعاوهقفنيذلافءاهقفلاامأو

.مهمادنعمهبسح«هباطخنمةلجامولع



٢

باتكلاانثروأمثلم:سلجوزع هلوقبةراشالاتعقوانهاهنمو
قباسمهنمودصتقممهنموهسفنلملاظاندابعنمانيفطصأنيذلا

.4ريبكلالضفلاوهكلذهللانذأبتاريخلاب

رسوبابللاباوصلخنيذلاءامكحلاونوينابرلامهف:ةثلاثلاةجردلاامأو

نيينابراونوكلهلوقبةراشالامهيلإوباوصلاءاوسيفهولمعتساو«باتكلا
‹بابللاىلإرشقلااوزواج4نوسردتمنكابوباتكلانوملعتمتنكا
.هولبقتسافباوثلانسحىلإباسحلامويىلإمهادووهولمعتساو

هللاباوثباوزافدقءنوحلفملاءادعسلامهف:ةعبارلاةجردلاامأو
.اوحجنأفمعنلاراديفدولخلاباودعسواوحلفأف©مظعلا

ةرضحابرفظلالهأ‹نوبرقملانوقياسلامهف:ةسماخلاةجردلاامأو
.دلخلاوءاقبلاراديفدقعلاولحلالهأمهفةيبوبرلارارسأبنومعتتملا«ةيهولألا

o

ةدوهعمريغةبيرغمولعةثالثيضتقتهذهكتلأسمنأيخأايملعاو
.عابطلااهركنتو‹عامسلااهجمي«سانلادنع

لهأنيطالسلانيبوتانايدلايوذكولملانيبةقرفتلايف:لوألاملعلا
.تاوهشلا

لبقهيلإاوعجرومالسإلااورصبأنإتانايدلالهأيفمكحلاام:

لهأنيطالسلايفمكحلاو«اوعجرينألبقمهيلعانردقوأ٠مهیلعردقننأ

؟مہیلعردقواوربکتساواورصأوأ«اوعجروأاوباتنإتاوهشلا

هيلعترجوءالؤهوتحتناكاذإملسملامكحام:ثلاثلا
نيكرشملادالبيفاعطقنمناكاذإو؟هعسيالاممهعسييذلاامو‹امهماكحأ

؟جورخلااهنمعطتسيملوهدالبيهوملسأوأمهماكحأهيلعترجو
N 4 2
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— ۳

»لوألاملعلاباب»

ةعبرأيهو«اهنيدلاباقلأةمألااهتلمعتسايتلاظافلألاىلإنآلاعجرتلو
.بهذملاوةقرفلاوةنايدلاوةللايهو:ظافلأ

هللانيد:نيدلاامهلعينبنيذللانيلصألااهباودارأمهنإف:ةلملاامأ
خيشلالاقكاهاضتقموكرشلاوديحوتلاامهو‹ناطيشلانيدولجوزع
عمتجملانيدلايهةلملانإ: هنعهللايضر فلخينبناميلسعيبرلاوبأ
زعهللالاق«اهنوضقيكسنيفوهنومرحيمارحيفوهنولحيلالحيفهيلع
ماسوهلء4افينحمهاربإةلمعبتانأكيلإانيحوأمثلل:سلجو

.4...اذهيفولبقنمنيملسللا

امنإو«اهنمجورخلاالوةلملايفلوخدلايفالريثأتالةلملاعورفنأملعا

ةلمنمدحأجرخلاقيالذإ«كرشلاوديحوتلانيلصأللاضرعخيشلااهركذ

.اہنمءيشبةلملايفلخدالو«اهفئاظوضعبنمهجورخبهلوسرةلموهللا
عيمجيفهلوخدبناطيشلاةلمةلملايفلخد:لاقيالناطيشلاةلمكلذكو

ءيشنمهجورخبناطيشلاةلمنمجرخالو«كرشلانوكينأالإناطيشلاةعاط

ديحوتلانودلامعألاةيمستو«كرشلانمجرخنوكينأالإناطيشلاةعاطنم
.زاجمةللانمكرشلانودو

اهتبحاصنمةقرفلكهبتنابامىلعلمتشيمساةنايدلافتانايدلاامأو
كلذناکءاوسمهفلاخنمرذعهيفاوعطقو«هبىلاعتهللاناديانيدهودقتعاام

ناطيشلاملعدقناطيشلانيدنأىرتالأ«طخوأكلذادمعوأ«وأف

ةريصبىلعهنموهوهئايلوألهعرشف«هفالخيفباوصلانأوًاطخولالضهنأ
هللالاق«هتنايدوناطيشلانيدوهو«الالحواًمارحهيفلعجواًقسف
4كلمانيديفهاخأذخأيلناكامفسويلاندككلذكل:لجوزع
.هتداعوهمكحيفيأ



س٤٤

.مقتسملاباسحلايأ مقلانيدلاكلذلءرهشألايفلاقو

دمتعادقايلعناو«نيدتموهفهاہنیوہرمایانیدهسفنلعرشنملكف

نادينيدهيلعوهامنأدقتعيلك«ةنايدلاونيدلانمناوربنلالهأوصاعلا

.مهرمانمةقثومهسفنانمةريصبىلعمهلكمهفءهبىلاعتهللا

نأمهدهشتساف‹رادلامويسانلاىلعفرشأنيحناثعىلإىرتالأ
رفك:ثالثیدحإبالإملسمءىرمامدلحيال»:لاقهللالوسر

.«قحابالإىلاعتهللامرحيتلاسفنلالتقو«ناصحإدعبىنزو«ناميإدعب

.هوقدصوكلذبهلاونعذاف

لهأيفو«نيفصيفلمجلامويو«رادلامويهعينصويلعكلذكو

.هدنعلجوزعهللاهبنادينيدنطاوملاهذهيفهبهذمنأ«ناورمنلا

ةيواعمنبديزيونايفسيأنبةيواعمنمةيمأينبءافلخكلذكو
كلملادبعنبديلولاوناورمنبكلملادبعومكحلانبناورموديزينبةيواعمو
ءاشهوكلملادبعنبديزيوزيزعلادبعنبرمعوكلمادبعنبناميلسو

نبديلولانبصقانلاديزيوكلمادبعنبديزينبديلولاوكلملادبعنبا
.ناورمنبدمحمنبناورموهيأعولامهاربإوكلملادبع

دمحوروصتنملارفعجوباوسابعلاوبأ:سابعلاينبءافلخكلذكو

(”نوراهنبمصتعملاويدهملانبديشرلانوراهويداملایسومويدهلا

.نالاىلإمهريغو

نمسيلفمہنایدأيفبعلوولوتاوهشلهآاوناكنإوءالّؤهنأملعاو
هذهمظعأجاجحلااذهو«هتنايدهتداقالإةنايدىلعدحأنوكيالنأطرشلا

رانيديفطققبويملهناف«ةنايدانركذنمملجردوقأوهف«امارجإ]ةمألا

.(٢طعجارم)هانتبثأامباوصلاومشاهةينورابلاطيف(١)
.(٢طعجارم)هانتبثاامباوصلاويدهملانبمظعملاةينورابلاطيف(۲)



س٥ےک

‹نييسابعلافارسإوةيمأينبفارسإةشيعميففرسيملو:اولاقمهردالو
هيلإامبحأوةمعطألانملكأماعطيأالوبايثلانمسبلاميلابيال
رأاثلابلطءامدلابىرغمجاجحلانأريغ«”تاقرابشلانودبارعألاماعط

يفعسيملو«هولذخوهولتقنيذلاءارقلاىلعهقنحرتكأونافعنب
نيحءاطعلانمهمهسديزنبرباجعنماذغو«ىوحلالهأىعسملاومألا

دنعسولحجلانمعنتماارپاجناريغنیواودلايفابوتکمریاجناکو«مدخيمل

عفريناکو«مهدنعسولجلانمملسميأنب,ديزيهباعف‹نيواودلاباحصأ

.هؤاطعيهومهردةئاتسهل

لهجنميلعيتوأنيأنمملعتىتحةلاسملايخأايكلحرشأانأو

اظحكلذذغتأوبابللانودرشقلابيضروظافلألارصتخاو‹يناعملا

.هللاءاشنإ.اًبيصنو

هللالوسرلاقةمألاهذهنمةنايدلهألمسايهفاهانعموةقرفلاامأو
ةدحاوالخامرانلاىلإنهلكةقرفنيعبسوثالثىلعيتمأقرتفتس١:كع

.«ةيجانلاكلتيعديمهلكوةيجان

مهنألدف«ةدحاولاالإقرفلاهذهيفديعولايعهللالوسرذفنادقو
يصاعملافانصأباحصأانهاهقرفلانإ:لوقينملوقالإ‹«تانايدلهأ
.يصاعملافانصأنماريثكدعىتح«لاومألاةلكأوءامدلاةكفسوةانزلانم

ثيدحلاباحصألوقهنمفعضأو‹هلئاقهيلععباتيمل«فيعضلوقوهو

نيعبسوثالثىلعيتمأقرتفتس٠٠لاقهنأكلالوسرنعهنورأييذلا

.«رانلاىلإةدحاوالخامةنجلاىلإمهلكةف

ايفسيلو‹عورفلايفقرفلااهبتنابيتلاقيرطلاوهفبهذلاامأو

‹ةمألاةمئألاتمستقانيح‹ةمألاهذهيفبهاذملاترهظامنإو«مئات

.اهمامإبهذمبةقرفلكتنابف

.(٢طعجارم)خوبطملاعونملامحللا(١)



س1٦

كلذققحيو‹نييسابعلاةفالخنمةيناثلاةئاملارخايفةمئألاترهظامنإو
اي):لاقفةفيذحهلأسدقويناملانبةفيذحلكَمهللالوسرلوقهقدصيو

(؟رشنمهدعبلهكبهللااناتأيذلاريخلااذههللالوسر

.«ةنتفلا«معن»:لاق

(؟ريخنمةنتفلادعبلهو):لاق
.«نخدىلعةندهو(اذقإىلعءاضغإمعن»:لاق

(؟رشنمريخلادعبلهو):ةفيذحلاقف
نودانيمنهجباوبأىلعنودعاقنولضمنولاضةمئأ‹معن»:لاق

.«ایفہوفذقمہباجانملک«اہل
هللالوسردعبنيذللانيتفيلخلاويعهللالوسردهعىلعلوألاريخلاف

اودتقا»:لاقوهللالوسرامهيلعصندقورمعوركبوبأامهوع
دقو«رمعوركبوبأالإيعهللالوسردعبسيلو«يدعبنمنيذللاب
نمنييدهملانيدشارلاءافلخلاةنسويتنسبمكيلع»:يعهللالوسرلاق
.(يدعي

يفحصفائيشلوألاثيدحلايفطرتشيملو«ثيدحلااذهيفطرتشاو
:تباثنبناسحلاقكريخلالهأمهنأةثالثلا

اورشبذإمہرمهرصنمهقبسلاوزربةثالث
اوربقذإتامملايفاوعمتجاومهتایحةقرفالباوشاع

:لجوزعلاق. ةنتفلافلوألاريخلادعبيذلارشلاامأو

لوسراهركذيتلايهو ةصاخمكنماوملظنيذلانبيصتالةنتفاوقتاولل

:عبرألانتفلايهو«ةرجحلانمنيعبرأماعىلإناثعلتقمندلنمعهللا

.(۲طعجارم).اهانتبثأفةدوجومٍَْعيبنلاىلعةالصلانكتمةينورابلاطيف



س۷

ةماعلاتحلطصامث«مويو«نيفصمويولمجلامويو‹رادلاموي

ىلعسانلاحلطصي»:هللالوسرلاقانايفسيبأنبةيواعمىلع

ىلعءاضغإ»:لاقوهرسفوكعهللالوسرهدارأيذلاريخلاوهو«لجر
كروكلجرىلعسانلاحلطصاامحلطصيف»:لاق«نخدىلعةندهوءاذقِإ

‹ريخ-ةماعللكلذو-هيفامةيصخولصالانأىلإةراشإ««علضىلع

.هسفنةيصخوهنيدنمهينعيابلكلغتشينا

لضيو«نولضينيذلانيلضملانيلاضلاةمئألابطبترملاريخألارشلاامأو
رصعوةباحصلارصعولوسرلارصعدعبنم«ةمايقلامويىلإمهعبتانم
ثيللارصممامإو«سنأنبكلامزاجحلامامإنيعباتلايعباتنممهف‹نيعباتل

ةفينحوبأو«يعازوألاماشلامامإو«يروثلانايفسقارعلامامإو«دعسنبا

.سلدنالاضرأىلإناسارخنممامإملقإلكيفو«مهلبقمامإ

عمتجينانثاماسأةعبرأتايهقفلاهذلواميماسأيفمكحلاحرشننحنو

فلتخمنانثاو‹اعيمجنيفلتخملانيلوقلاىلعناغئاسملعلاومكحلاامهو«امهيلع

باوصلاوقحلاامهو؟المأاعيمجنيفلتخلانيلوقلاىلعناغوسيله«امهف

غوسيةفلتخلاليواقألانأىلعةمألاتقفتاف‹ًاطخلاولطابلانمامهدادضأو
امهنمدحاوىلعلهجلاوهفسلانمامهدادضأغوستالو«مكحلاوملعلااهيلع

ثرحلايفنامكحيذِإناميلسودوادول:لجوزعهللالوقليلدب
انيتاالكوناميلساهانمهففنيدهاشمهمكحلانكوموقلامنغهيفتشفنذإ

. اًملعواًمكح

.ملعومكحاهنأ-تفلتخانإو-ةفلتخاليواقألانأىلعةمألاتقبطأو

قحامهنأنيفلتخلاىلعقلطأضعبف«باوصلاوقحلايفةمألاتفلتخاو
هذهلاو«اهنمدحاوىلعلطابلانمهدضغوسيملو«مكحوملعامهنأ
.ناعتسملاهللاو..ليمأةلوقلا



— ۸

زاجأنمىلعدرلايففلخينبناميلسعيبرلايبُأخيشلاةرظانميفو
.هلمأتنملزمغمنيفلتخلانيلوقلاىلعقحلا

نإونيفلتخلاىلعانهاوقلطأدقءاهقفلالجف«ًاطخلاوباوصلاامأو

ذِإ‹نارقلاةراشإليلدبهفالخيفًاطخلاغاسامهدحأيفباوصلاغاس

اطخلاو‹ناميلسعمباوصلانأىلعلدف4ناميلساهانمهففل:لوقي

.اعيمجنيبيصماناكنإةدئافلاامفالإو«دووادعمهفالخيف

‹اعيمجنيفلتخلاىلعغوستةعبرألاظافلألاهذهنإ:اولاقءاملعلاذاوشو
نبيلعلوقوهو.ًاطخلاولطابلاولهجلاوهفسلانماهدادضأغوسيالو

‹داهتجالاطرشبايفنيفلتخاوةنتفلاماكحأىلإبيوصتلابقرتوبلاطيأ
لهأو«هيوذوناغع:رادلالهأيفهنعرثؤياذهو.بيصمدهتجملك:لاقو

:نيفصلهأيفو«امهعمنموريبزلاوةحلطونينمؤملامأةشئاعو«لمجلا
امہنأورمعوةيواعميفزمغمهلهنكل«امهعمنموصاعلانبورمعوةيواعم

هروهظهيلعرهظيمل:ناورهنلالهأيفلاقو‹ءالهجيملوامشغرمألاامشغ
.ناورہلالهايف

يلعدنعناورهنلالهألاحاماوفرعينأاودارأيلعباحصأنأكلذو
انلتقمويءابهشلاةلغبلايلىأرنم):ركسعلايفيدانيلجرماقف
شمباوسيلمهنإ٠«كلذكلقتال):هللاقف«يلعهادانف(نيكرشلملا

ر

نيك

(؟نينمؤملاريمأاينوقفانمف):لاق

ءالؤهو‹اليلقالإهللانوركذيالنيقفانملانأل«نيقفانمباوسيل):لاقف

.(اريثكهللانوركذي
(؟نينمؤملاريمأايمهنمف):لجرلالاقم



۹

يبنلاجوزةشئاعنأدهشو«ةحلطىلعمحرتو(انيلعاوغبانناوخإ):لاق
.«رانلابةّيِفَصنبالتاقرشب»:ةعهللالوسرلاقو«ةنجلايفمالسلاهيلع

بطخورينملادعصف«هوبتاعوهباحصأهيفكشنيحناثعيفلوقيو

,ابةماعلاىتطرق(هممانأوالتلتهللن):لاقنافعركذوسن

اذٍإوولوسمدراملوألافلوقنکلرلرصألاىفاهلق
.«رانلايفلوتقملاولتاقلافامہيفيسبناملسملاىقتلا

(؟لوتقملالابامفلتاقلااذههللالوسراي):ليق

.«هبحاصلتقينأديريامهنمدحاولكنأل»:لاق

£هداهتجارجأهلفاطخأفكاحلادهتجااذإ»:يعهللالوسرلوقامأو
نإف.«قحلاهتباصإرجأو«هداهتجارجأ:نارجأهلفباصأودهتجأنإو
.لطابلاوقحلاىلعال‹ًاطخلاوباوصلاىلعروصقماذه

نيدهتجملارمأىلاعتهللانأكلذو.اعيمجامهيفقحلانإ:لاقنمليلدو

جارختسايفمهداهتجاعسواوقرغتسينأمهرمأو«مهميلعهضرفويأرلاداهتجاب
همتکیالو«سانللهنیبیوهحضويوهرهظينأايآریآرنمعیمجرمأو«مكحلا

.مثأوهللاىصعلعفيملنمف‹ىلاعتهللادنعاطخأهنأولوقفتاامفيك

اموىلاعتهللادنعابقثاوريغناكىأرامفالخبربخأولكلذكو

دعوتو«هلعفنلباوثلاهيلعبجويو«رومألانمرمأبرمأيلىلاعتهللاناك
اقحرمألاكلذنوكيالووأهمتكوأهكرتنمىلعباقعلا

هتبثينأيغبنيفرخألانعهلطبأو«قحهنأنيلوقلادحأىلعقلطأنمف
هفالخهدضيفزاجتساءيشيفزاجتساامف):خيشلالاقدقو«لطابهنأ

لجو.(لطابهنأهدضيفزجيملوقحهنأنيلوقلادحأيفانهاهزاجأدقو

ديعبنوبامهنيبو«قحلاماقمباوصلاوًاطخلاماقملطابلاماقأنأهترظانم



Oس

يغبنيامنإو.هفالخيفًاطخلاو‹دحاويفقحلانأ:ةوعدلالهبهذمو
ااولوقينأ

۰مفتسم

دقو.دحاوعمودحاويفقحلانإ:اولاقفاذهلثمبنورخامدقتدقو

.مهفالخسانلاىلعقاض

ناسيكنبمتهألاركبيأىلإاهنوبسنيوانعنوفلاغملااميوريةلوقلاهذهو
يسيرملارشبنعو«ةدحاوةلوقىلعالإدمتعياملق«نارقلاريسفتهيلعلديو
ةيلعنبليعامسإواضيأنيسحلانبانعواًّضيأ

يئولو«هيفاوفلتخااميف«بيصمدهتجملکنأيفيلعةلأسماأو
ريشنو«انريغىلإهيلعدرلالكنو«هتلدأضعبىلإريريشنسو‹نتفلاماكحأ

قحىلعامهنأ«يلعنيبوامهنيباميفصاعلانبورمعوةيواعمداقتعاىلإ
نالمعيانانيدبأملعتیتح«لطابلاىلعالعنأو«يلعنود
.سابعلاينبوةيمأينبىلعمالكلاامنإو؟نيدتمنيدبمأكلموةوهشبمأ

هنإفبیصمدہنجملکنایلعيلعداهشتساكلذنمرهظامیباعاماق
مظعُأيهو«لاومألاوءامدلاوجورفلايفنوفلتخيسانلاتیرال):

الو‹هبحاصقسفينأدحألزوجيلومفغوسيورولا
.يناعملاهذهىلعةرصتقمنتفلالجانيأرو«هعبتانمىلعرظحينأ

ةأرملايفسانلافالتخايفعقييذلاو‹جورفلايفعقاولافالتخالاامأ

لوسرلاقو«نيحلالوهجموأ«لوهجمقادصبوأدوهشبالويلوالبحكت

اهاضتقمبالمع-ةلطابتناكنإو-ةنايدبانيدتدقورمعوةيواعمنأانه-هنعهللايضر-دصق(١)
ههجوهللامركبلاطيبأنبيلعمامإلاامأو«ةوهشوكلمنعالةنايدنعتردصدقيفامامعأف

ًاطخأهنكلوةحيحصهتنايدتناكدقف«هتنايدريغىلعنيملسملاتباصأيتلاةنتفلايفلمعفًاطخأدقق

.فاخوقيقدهنإافكلذلهبتيلف.هلمعي

رومألاىلإرظنينمنأةقيقحلاو«صاعلانبورمعونايفسنبةيواعملمعيفهللاهمحرفلمادصقةااذه

.(٢طعجارم).رومألانطاويبملعأهللاو.كللابلطوةوهشلايهامحلامعأثعبمنأدجيس

 



ےسا

‹اذهلثميففالتخالاعقوف«ةنيبوقادصويلوبالإحاكنال»:يعهللا
ةمرحماجورفاوحابأهوزاجأنيذلاف.ضعباهزاجأوةحكنألاهذهضعبلطبأاف

:لاقو‹باطخلانبرمعمنمانزهوأرومهضعبهلطبأو«ةعتملاحاكنيف

.(هيلعتمجرلهيفتمدقولو)

ينعاطأول):لاقنيحسابعنباوهوالالحهوأارومهضعبهزاجأو
ءيشهبشاوهوقدصو.(يقشالإانزلايفدلجامةعتملاحاكنيفرمع

ةدعالوثرإال«مولعمجرخىلعةمولعمهدمةأرملالجرلاةدعاوم«انزلاب

لجألاوجرخلاالبقتسالجألاسأريفالصحنإو«ةوسكالونكسالو
متعتمتساامفو:لجوزعهللالاقدقو«)ليولحيفافرصناالإو

دعبنمهبامیفمکیلعحانجالوةضيرفنهروجأنهوتافنهنمهب
مكحلاونورطضممهنأاقحملعلاوهفاميكحاميلعناكهللانإةضيرفلا

.ليبسلايايىتحامايألعفاميف

رمالاو«خسانلایضمدقويأرنماذلخسنالنأسابعنبالمهفناو

جوزتنمنع)یتفآواةريرهوبآیورو«رمآهيفمهہیلعسیلف«ةمالابقفرا
.(اهدنعماقأامنازوهفهؤافوهدنعسیلوقادصبةأرما

ملفدعهللالوسرلاهسفنتبهوكيرشماثيدحكلذقادصمو

(؟ةجاحابكلنكتملنإهللالوسرايامينجوز):لجرهللاقفاهلبقي

هللالوسرلاقف.(اذهيرازإيدنع):لاقف«؟اهقدصتامكدنعأ»:لاقف
كيلعنكيملهتسبلناو«ءيشهنماہیلعنکيمكرازإتسبلنإ»:دلع

اتجوز»:لاقف.(دجال):لاقف.«دیدحنمامتاخولورظنا«ءيشهنم
اهدقنيملولوهجلالجألاحاكنزاجولف.«نارقلانمكعمامىلعكل

.(٢طعجارم)امہیلعءيشالانهدوصقملاوةيوتسمءاسلميأءاليةافصلاقي(۱)



۲٥

.كلذبكَمهللالوسرهلاهجوزل«ايش

ءاربتسالاايفبجوأف‹اقالطهريملوءادفلايفخسفلاناڅعغاسأو

عنمنمماهجوزتغوسو‹قالطبكلذسيلتارمرشعاهادافولو‹ةضيح

.الالحهزاجأنمرخالاعنمو«اقالطهارنمهتم

زعهللاباتكرهاظباهمأرجحيفنكتملاذإةبيبرلاحاكنيلعزاجأو

اهتلاخاهتمعىلعةأرلاحاكننورخاحابأو«انزهريغهارولجو

اهتمعىلعةأرملاحكتال»:يعهللالوسرلاقدقوانزهنوريةمألاروهمجو

.«الاخىلعالو

.انزنورخاهارو6باتكلالهُءامإحاکنمهصعبزاجأو

.نورخاهلطبأو‹راغشلاحاكنمهضعبزاجأو

هلکاذهغاسو«نورخاهنمعنمو«اهبانزيتلاحاكنمهضعبحابأو

:اذهلاقواذهلثميفطباشتلاعقوناف‹قيسفتالومئاتالو‹نيفلتخملل

اذهذخأو«ضاقامهنیبلصفيملو«يتجوزيه:رخالالاقويتجوزيه
دقونينمّولاليبسعبتانملطبملاامهياف«ملاعلوقباذهذخاوملاعلوقب

لهأنيبخياشملامايأنيلجريفاهنيعبةلاسملاهذهتلزندقو«اعيمجهاعبتا

هلطبأودوقلاايفمهضعبزاجاف‹اصعلابلتقنماهنملئاسملانمريثكيف

.نورخا



۳٥

ريغحرجهلنمیفو«زهجمحرجهلنمعيمجيفدوقلامهضعبزاجأو
.هریغنودزهجلايفدوقلابمهضعبو«امهيفدوقلابمهضعبلاقف‹زهجم

.دحاوىلعدوقلاهلامنإنيزهجمياناكنإ:لوقيمهضعبو

‹هيلعلدوأهعنموأهلغشنمعيمجيفرئاصلايفدوقلابلوقيمهضعبو
.هنيعبامدحاوىلعدوقلامحلامنإنورخاهنمعنمو

تكرتشااذإبراقعلاويعافألاوتايحلاومدآينبوعابسلاليتقكلذكو
كلذكو«مداينبللتقلابمهضعبو«ةيدلاىلإاوعجرينأدحاوليتقيئ

.ريبكلاوريغصلا

هذهنمةلوقبذخأاذإكاحلانأو«لبقينأو«وفعينأهيلعينجمللو

هفالخنسحتسافهلادبمث«ةريثكءامداهبكفسفءامدلااهبلحتيتلاليواقالا

هلزئاجكلذنأ«ةيدلاىلإعجرودوقلاايفلطبأف‹ةيدلاىلإمجرينأو

غوسيو‹اهنقحبيضاقلامكحدعبةانجلانمدحأمدىلإطسبلالحيالو
.ةدوعلاوةأدبلايفاعيمجنارمألاهل

ميرحتىلإليلحتنم«هفالخمكحىلإمكحنملاقتنالاسانللغوسيو
لعفامهلغئاسلکلاف«داهتجالامهنمهللاملعناف«ليلحتىلإميرحتنمو

.نومصتخيةمايقلامويكبردنعادغو«ةنجلاىلإامهو‹يلعبهذمىلع

نل«نمحتمانميلععماوتينأقارمالهألنأهبحذملف
.مانألاىلعماكحلامهنالراصنألاونيرجاهلايديأىلعمامإلا

٠نيتفيلخلادعبةفيلخلاومامإلاةمرحنمكهتناام«يلعلاتقماشلالهألو

الإمدلالالحناغعنأدهشيدهاشيلعلسيلذإ«ناثعراثلابلطهولتاقف

مهفصنيفهتيالوباورقينأيلعبلطو«مهدحأوهومحلوقلبقيالو‹هتلتق
.همأيبدنعيبصةعدخمهقحنم
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اشكلذنأتعدأو«ناغعمدةلحتيفاوكشامنإاوكشنيذلاقيرفلاو
و‹ةنتفرمالاراصىنعملااذلولالح

نمكبذوعأمهلالق)درمعلاقف.(ةنتفلانمكبذوعأينِإ
.(اًدلوالوالامكقزريالنأهللالأستأ2ةطاغضلا

¶نومصتختمكبردنعةمايقلامويمكنإمثلل:لجوزعسهللالاق

تثبخنمو«اًعيمجنيقيرفلانمملسيلعدنعهداهتجاوهتینتحصنمف

.ىلاعتهللادنعنومصخلامهفىلعدنعهدابتجاناخوهتين

باغامملعاوفلكيملماشلالهأنل«قارعلالهاويلعهفرعامرمالانم

لضفأهنهنأونينمؤملاريمهنأوةفيلخلاوهناْثعنأمهداقتعاورومألانممهنع

اہنأهللالوسرديقيتلارومألانمتأيملو«اڵلوتقمحبصأهنأوقلخلا

لوسوديقيتلاريغررومأبهتلتقتقلطتو«انشنيتمۇللءامدابل

اله

اييدأتلتقلاحابأهنأ):سنأنبكلاميفهوباعيذلاىنعملااذهو

©«نيملاركنملاىلعوةنيبلايعدملاىلعنأ»يعهللالوسرمكحدقو
نينمؤملامأةشئاعمهمامإوامولظملتقهنأراصنالاونيرجاهملالوقلبقيالو

ريبزلاوةحلطكنيفرتعملامهسوفنبةلتقلامثتباثنبديزمثمالسنبهللادبعمث

رامعبورومامطللدانيدلواكاغنولوقيالمو



ءاملعمنافمهريغنمكلذبملعأاوناكلمدلالالحناغعناكولف

نبرمعنبهللادبعوىروشلالهامامإصاقويأنبدعسكةمألاهذه

دنعاوحلفأفاولزتعاءالؤهنكل٠«يراصنألاةملسمنبدمحموباطخلا
نبملعامکبرفهتلکاشىلعلمعيلك«مهریغمطتراواوحجناو«مهسفنا

.نومصتختمكبردنعةمايقلامويو‹اليبسىدهأوه

نبيصتالةنتفاوقتاول:لوقيثيحلجوزعهللاقدصدقو
بلقعدتالةنتف»١:كَمهللالوسرلوقو4ةصاخمكنماوملظنيذلا
.نيدهتجملاهترذعمىلعىلعةيواعمةجحمظعأو.«هتمطلالإنمم

ِ ِ Le
معزييترتعنملجريمدقتحتاهناخدريثي»:يعهللالوسرلوقو

.«نوقتملايايلوأنُأالأينمسيلوينمهنأ

:يلعنودقحلاىلعهنأةيواعمةجحيفنآلاعرشنلو

رمالابیواهنأو«يلعنودقحىلعهنأىعدأدقةيواعمنأيخأايملعا

طیلختىلعاہیفمطترادقایلعناو«(رادلاةنتفنمملسينِإ):لاقنأ«هنود
.(ناغعىلعتأللامالوتلتقام):لوقيوامولظملتقناثعنأمعزيةرات«هنم
تلتقامانينيسمخمحلمسقأنأينمنوضريةيمأينبنإول):لوقيو

انلعجدقفلم:لوقيهللاوناثعةلتقعنمايلعنأو.(هيلعتالامالوناغع
:ةيواعللوقيو.4اًروصنمناكهنإلتقلايففرسيالفاًناطلسهيلو

لتقهنأناثعنعتبثيملهنأىرخأو‹(قحلاىلعمهايإوكلمحأفينعياب)

هلتقيفهسفننعهعفاديفدحأىلعغبيملف«هريغهللابكرشأالوانزالوادحأ

اهرصقو‹ةمامالاملتلحامنإىروشلالهأنأىرخأو«لاموأسفنىلع

.(7طعجارم).ةباغلادسأبحاصهدافأاكهانتبثأامحيحصلاوةملسميأنبدمحمةينورابلاطيف(١)

هجرفلولايأرال.بلاطيبانييلعىلعنايفسيأنيةيواعمجاجتحاوهفمالكنماقحالدريسام
.(۲طعجارم).تاحفصعبرالايلاوحىلإاليوطهمالكرمتسيو«يلعوةيواعميفهللا



س1٦0

دحأوأاودتراولتيأرأاوثدحأاماوثدحينُالبق۽باطخلانبرمعمهيلع
مالسإلايفثدحأدقيلعو؟رفكلاعمةفالحلاهللتتتناکأ«مهنم

دقىروشلالهأنمامهريغوريبزلاوةحلطهيبحاصنأعمو«اثدحمىواو
ىلوأوهسيلو«ناثعيفاولمعاممالصنت«مهحاورأباوداجواوباتواومدن

٠.(ىضريىتحناثعلينمذخمهللا):ةحلطلاقىتحو‹اهبهتم

طوسلاناثعىلعانمقن): اهنعهللايضر نينمؤملامأةشئاعتلاقو

.(طونلاوطوسلانممظعألتقلاوهومتلتقفهيلعمتودعفطونلاو

اغلاملوالتقيملف«رمعنبهللادبعهبحاصوصاقويأنبدعسامأو

امهبنذبافرتعاونابئاتنانثاف«امهعملزتعيملفهيلعانيعيملورمالاالزتعأو

نيفرتعملاهيبحاصليبسكلسيملف«هيلعانيعيملفالزتعانانثاو‹ناثعيف

.ىصحتالنتفيفمطترافنيلزتعملاهيبحاصليبسالو
نباريبزلا»:كيمهللالوسرهيفلاقيلاماوعلانبريبزلاهلاتقهنمو

.«رانلابةيفصنبالتاقرشب»:هيفلاقو.«يتمأنميراوحويتمع

امهريغوركيابأويعهللالوسرنأاكةيفصنباللتاقلاوهيلعف
تلتقنملتاقيلعو«نيكرشملانممهركاسعتلتقنمعيمجلنولتاقلا
.نيملسملانمهركاسع

لمجلالهأنرختفيل«رساينبرامعةيغابلاةئفلالتقبيلعرختفانالف

رانلاةيفصنبالتاقكولسب

قحلاىلعريبزلاوةحلطوةشئاعنإفرامعبقحلاىلعيلعناكنالف
.ةيفصنبالتاقدقيملكلذءارونمو«ريبزلاب

ناذللاةنيدملاوةكمنامرحلاهيفيذلازاجحلافّلخنأيلعتافامظعأو
ايندلاندمعيمجاتلضفومالسلاهيلعهللايبنربقومارحلاهللاتيبامهيف



۵۷

قافنلاوةوسقلاوقاقشلاوةنتفلارادقارعلاامهنمهللاهضوعو«امهمرحو

.”قافغلاوسوجلانارينو
فلاسيفهتلبقيهيتلاماشلابيلعىلاعتهللاَنم):لوقيةيواعمو

ضرألايهو‹لبقنمءايبنألااهتنطوضرأورشنلاورشحلاضرأ‹نامزألا
نيتلبقلانمنارينلاتويبوةنتفلادالبليدبلاسئبو«ليلخلاضرةسدقملا

.(نيمرحلاو
قرشملاوحنهديبراشأو«انهاهةنتفلانأالأ»:كعهللالوسرلاقدقو

اه0«رضموةعيبرناطيشلاانرقعلطيثيح»:لاقو‹قارعلاوحن

ةعهللالوسرمهيفلاقنيذلانملالهأةيواعمركاسعوناطيشلاانرق

.«نعلاوحنهديب.انهانهناميالانأالأ»

.«ةيناميةمكحلاوناميناميالا»:مالسلاهيلعلاقو

الزيتلابتكلاتراشأو٠قرشملابيلعلزنوبرغملابةيواعملزنو
نأو«ماشلابهكلموبرغيبهربقوةكمبكعدمحمدلومنأ:هئايبنأىلعهلل

.قارعلابكيفَدمحمكلمنوهأايلع

دمحمةمألرفظلاورصنلاىلاعتهللادعونأيلعىلعةيواعمججحمظعأو

اک.نوکرشملاهركولوهلکنيدلالعهيدرهظينأو«مهودعلع
تاحلاصلااولمعومكنماونمانيذلاهللادعول:لجوزعهللالاق

يذلامهنيدمفننكعيومهلبقنمنيذلافلختسااكضرألايفمهنفلختسيل

نمفائيشيبنوکرشياليننودبعيانمآمهفوخدعبنممهنلدبیلومهیضترا
رفظيملو«دحأىلعيلعرصنيملف نوقسافلامهكعلوأفكلذدعبرفك
مالسالايفحتفنكلءمالسالايفكرشلانئادمنمةنيدمحتفيملودحاب

.اهتعبتااًنتسوجراوخلااهتكلساباوبأ

«انئمطمانماهشارفىلعةيواعمىفوتو«ابقرتمافئاخهرادرعقيفيلعلتقو

.(٢طعجارم).عوجرلاودادترالاوه:قففلا)۱(



س0۸

كرشلانئادمنمةنيدمالوكرشلاىرقنمةيرقهديىلعهللاحتفيملف
اہبهرفظأالواہلعهرهظأالو

ةريثكىرقهمايأيفحتتفاف«‹نيكرشملادالبىلعةيواعملرفظلارهظدقو

هللاركذوةالصلاوسوقانلادعبناذألاايفىلاعتهللابقعأف«ةريبكاندمو

.رابثلافارطأوليللاءاناىلاعت

٠مامألونصادعيحتللاو«عمادببياو.سناكد

ديىلعةنتفلانمريثك«ةيواعمديىلعكرشلانمريثكلطبناو
دعبِءايبنأهتيرذواهْلِإهللانودهوذختانيذلاةنوعلملاةعيشلابهللاهالتباو«يلع
مارحلادقعةطوشنأاولحو«مالسإلامئارشاولطبأفنييبنلامتاخدمحم

نمتئإدقو«هيلعهنمتأويحولاهللالوسرلبتکنممةيواعمو
ةنباىلعبطخنيحايفهبضغأفةمطافهتنباىلعايلعهللالوسر

هراهصأضعبىلعىنثأوسانلابطخفربنملاهللالوسردعصف‹لهجيأ

مرحالوامارحلحأالهديبيسفنيذلاو»:لاقو‹هباضيرعتاريخ

ةمألاىلعىلوأمناف««هللاودعتنبعمهللايبنتنبعمتجتنلو«الالح

كلمولو«ءيشلکنمملسولوءوستخهتخبنممقحلابىلوأو«ةمامإلاب
ملعأهللاونتتافاونقديبعمونتالةمألاىلعيلعةيرذىلاعتل

‹ةمألايففيسلاوحالسلاراهشانميلعهبیلتبااممةيواعميفوعو
لروفشالطعف«قانعألاوقوسلاباحسمهووولعأو

.هباحصأىلعيزخاوهبابرأىلإنكمتاوزعلاوهباضنىلإ

.(٢طعجارم)ترهظيأ(۱)
.(٢طعجارم).ديبعتاهمأوءابآنماودلونيذلاديبعلا:نقديبع

 



ےس۹

مهفالخأنودةيواعموىلعىلعهيفرصتقتملةنيدتملاكولملايفهانركذيذلاو

عمجلانممهيديأىلعاورهظأال«ةنايدلهأدحاومهيفمكحلالب«دعب

عئارشلاروهظوءتادابعلاوكسنلاوتاولصلاوراكذالاو«تاعامجلاو

داهجلاووزغلاروهظو«نارقلاةءارقلرضاحللنايبصلاتارامعو٠تايمالسالا

.هتدابعروهظو«هتعاطىلإوهللاىلإءاعدلاو«داعبلاروغثلاودالبلاعيمجيف

هباحصأعمدعتاهنأكلذو«اذهنمءىشضابأنبهللادبعلىرجدقو

ماقف‹جورخلاىلعقافتالل«ليللارخااهيفاوعمتجينأةرصبلابعماجلاةرانم

نينرو٠نينذؤملانينحتعمذإ‹اهدنعسلجوةرانملاىلإمهقبسف«ليللارخا
‹ءيشيفمكنمتسل):محنلاقف.راحسألايفراكذألافونصو«نيدبعتمل

هباحصأجرخو«مهقرافو.(!؟ضارعتسالاوجورخلايلزوجيىلعأ

.هللادمحبوهملسف‹جراوخلاةقيرطىلعاوضرعتساف

‹ةروجلاكولملاىلعجورخلاوهامنإضابأنبهللادبعةقيرطنأكلذو
رهظنإيفسيلو«هللاهمحر لالبيأةقيرطكةرخسلملاةماعلاىلعال
مهجرخياممهيديأىلعركانملاترهظومهسفنأتاذيفكولملاءالّوهروجف
.ءوسلهآاوناکناوةلملالهأنممهلب«مالسالاةلمنم

‹تاجارخاوءيفلااوبجو«تاقرطلاولبسلااونمأمهنأ:مهبقانمنمو

.ةموكحلاوةاضقلااوبصنو

 انلقامىلعلدیامسهنعهللايضر سادرملالبيأعينصيفو

اهذخأ«ناسارخلامنمالامالمجنيعبرأفداصمهيلعجرخامهنأكلذو

«دايزنبهللاديبعىلإاهبيسفهباحصأاياطعوهءاطعاهنمذخأواهلزنأف

.مهیلعاهدرالةنايدلهأاونوكيملول«تاءاربلاكلذبملبتكو

:لاقفةعمجلانعفلختنيحهللاهمحرسديزنبرباجعينصو
جاجحلانماياطعلاهذخأكلذءارونمو.(دوعأالنأيلعكلمهللا)



E

ءاضقلايرشةيالووتاحاسملاومغىوتفلاةيالوو«اهبمهتبلاطمو٠ههبشو

.ريثكملعلالهأنممهريغو

نوملسملاوةلطبمةعطخمةنايدلهأاونوكينأمهجرخيامكلذيفسيلو

.ةقحمةنايدلهأ

الو٠خرجىلعيلعزهجيالو‹اربدمعباتيالناك«يلعبفيكو

لهآنمهدنعاوناکناوناورېنلالهأيفلوأتو«ارارحأالواديبعمدختسي

مهيفنايفسيأنباغولبو«ةمألاتيتشتوةقرفلامهعينصيفنأداهتجالا

.كلذككلذناكدقو«ةينمالامظعأ

اعرشنوعاريال‹سانلاىلعاوبلغتنيذلامهف«ةروجلانيطالسلاامأو

روشعلاوتاقدصلاوةاكزلااولطعو‹هبنولمعيالوهيلإنوعديالو
دودحلاةماقإبالوتاموكحلاوةيضقألابنومتهيالو‹تاجارخلاو

قئارطفالخ«مهكلمةماقإيفاقرطمهسفنألاوعرشو«تاصاصقلاو

‹ناوعالاوسرحلاباهونصحو‹رودلااونبوءروصقلااوديشو‹عئارشلا
اوذختاو‹تالابقلاومراغملالاومألاميمجيفاولمعتساو«نادلبلاىلعنوريغيو

روتسلاوفزاعملاوريرحلاسابلورومخلابرشاورهظأو«ةافكلاوناوعألا

.رومألاعيمجيفروجلاو

نبيريزنبنيجلبدالوأك«برغلاباندنعةروجلانيطالسلاةيمست

نبزعملانبمتو«سيدابوروصنملاهدالوأو«يجابنصلاشوكفمنيدانم
نبرصانلاودامنبدئاقلاونيجلبنبدامينبونيجلبنبروصنملاوسيداب

ةوارغمينبكولمويريزوداعمكنرفيينبكولمو«زيزعلاوروصنملا

رصتنملاودمحمنبريخلاونيدوناونبدوعسملثمنيدوناوينبةساملجسب

دابعونبودومونبمهومهدعبةتبسكولمو«يريزنبزعملاونوزرخنبا



س١1٦

ونبو«ةطسقرسبدوهونبو«ةيرملابحدامننباوةطانرغبسوبحونبوةيليبشاب

هبشأمهوءسانلانماوسيلفبرغملاضرأباذهلبقديبعلاونبامأو

٤رمعنبركبوبآو«رمعنبییمحلوآةنايدلهآمهفنوطبارملاامآو

یتح«يلعنبنيفشاتمهوخاو«فسوينبيلعو‹نيفشاتنبفسويو

.نيملاعلا



سا۲

يناغلاملعلافباب

لهأنمنيفلاخماماكحأاهباوبجوأيتلاةلعلاركذيفيناثلاملعلاو

ماكحأمهماكحأبمههبشتومالسإلالهأةقسفماكحألافالخ2تانايدلا
.نيكرشللا

مالسألااورصبأذإ«ةرملوأيفنيكرشملايفمكحىلاعتهللانأكلذو
هللالاقملىضمامعيمجمحلرفغومنعافعنأمههللإاودحوواونمآو

دقفاودوعينإوفلسدقاممحلرفغياوهتنينأاورفكنيذلللقل»:ىلاعت

.4نيلوألاةنستضم

. نينسحملاديزنسوكاياطخمكلرفغنةطحاولوقول:لاقو

نإمث.«هلبقالبجديحوتلا»:لاقهنأدفعهللالوسرنعليقو

‹اوملسأاذإةماعنيكرشملللجوزعهللانمتعقوةرفغملاهذه

برلاةفأرنماوملعاءيشلكيفاهميمعتىلإةمألاءاملعسافنأتبهذف
‹برقأيهيتلاىلإمحلءاعدلابهدابعحالصتساو«هناحبسميركلامحرلا

مهفلكولف«هلوخديفمهيلعليهستلاومالسإلايفعورشلايفبيغرتلاو
‹ةيضاملاتائيسلاوةفلاسلابونذلامحلرفغفمهيلعكلذقشليضاملاحالصتسا

.رفاغملاىدحإيهف

ملاظملادرمهفلكيملفىضمام”حالمتسانممهافاعنأ:ةيناثلام

رايدلاولاومألانممهيديأيفامعيمجملغوسومهانهنأ:ةثلاثلامن
وأةبهاذ‹ابصنوأناكابسك«رامختسالاولاوحتسالاو«راقعلاونمدلاو

.(٢طعجارم)هناسحإوهحالصإ:يأ(١)
 



س۱۳

تناكةبوصغم«تناكهوجولانمهجويأىلع«اًمارحواڵلالح‹ةمئاق

.مۇنهمايفمهنعوفعمكلذعيمجف«محلوأمهريغلةبوسكموأنيملسملل
يدينيبنابيظنباعميفقثلاقيرشنبسنخألاثيدحكلذليلدو

ضرأفئاطلاضرأنأركذيدارملانابيظنبانأكلذو‹ةعهللالوسر

.(هللالوسراياندالبانیلعددرأ):لاقف.فیقثاهتبقعأف‹دارلتناك

ضرأفئاطلاتاورسفاحهنإ):يفقثلاقيرشنبسنخألالاقف

هرامنآاولکأو«هءاسحأاوللذو«هیداواوسرغنایقنبلیبالهمينبلناک

ىتحداعاهتلزنمث«ضرألاهجوىلعنمكلهأف«نافوطلابهللاءاجىتح
ادارمنأمث«برعلااهتماحتف«مقعلايرلاباهكلهأف«ملألاباذعلابهللااهاتأ

انضرأيهف«اهحامرباهتحتفو«اهحالسباهتلباقف«افيقثالهللاحاتأفاهتلزن
.(هللالوسراي

فعضواهلهأةلاهجلةيلهاجةيلهاجللليقامنإ»:هللالوسرلاقف

.(«هلوهفهدييفوهوءيشىلعملسأنمف«اهملع

ناريجواناوخإملواموقرمختسانم):لبجنبذاعمثيدحو

ديبعمهفكلذِءاروامو«نقديبعمهفهتيبيفكلملارصقامفنوعضتسم
٤باطخلانبرمعدنعنادمهعمعالكيذثيدحو(نقديبعالةكلمم

املف٠«فالاةعبرأمهوباطخلانبرمعملمهفقوف«مهقرتسينأبلط

زعهللمهتقتعأيلِإ):لاقفحطسنمهيلعفرشأ«مهيففقوترمعىأر
.باطخلانبرمعكلذىضماف.(لجو

يدعنبرجحتحتاوناکو«نارجنلهأعمسيقنبثعشألاثيدحيفو

.(۲طعجارم)دبعتسا:رمختسا(۱)



ب٤1

امهاثعشألالاخوهورجحنبسيقلاءيرمانيا

هغتسي .رومألاهذهلئميف‹ةردلابهقفخو(اذهىنلفغتسي

دحادینمایشنيعزانبانسلو):سهنعهللايضرےسرمعلوقو

.ةلملابدالوألافىضقو(هيلعملسأ

نأعهللالوسرهرمأنيح هنعهلايضر ناملسثيدحو

نأمالسلاهيلعهرمأف«دوهللنوكرشللاهعابف‹نيدىلع.وهوبتکتسي

.بتكتسافبتکتسي

دقو‹اهعابروةكمروديفيعهللالوسرمكحكلذنممظعأو

بسکنممهیدیايفامعيمجمحلغوسف«محليهفةونعةكملهأىلعاهلخد
.بصغوأ

‹مهروداوکرتف«اورجاهواوملسأيذلانيرجاهملارودكلذنممظعأو

محعهللالوسراهأنهف‹اهوبصتغاومهدعبنمنوكرشلملااهيلعفلاخف
.نيكرشملايديأنماهعزتناالو«هرادنيرجاهملانمدحأىلعدريملو

٤بلاطيبانبليقعاہبصتغاعهللالوسررودهلکاذهنممظعأو

رادتراصو‹نيكرشملانماهعابوبلطملادبعينبرودودلولابصتغاو
تنيةمطافدلوماهيفيتلا«برحنينايفسيأىل|هعيبنلاجوزةجيدح

.هرادىلإاهدرفيعهللالوسر

العیدعتساف٤«شحجنبدمحأيأرادنايفسوبأاضيأبصتغاو

اہصتغايأراد«هللالوسرای):لاقف‹هدعيملفدفعهللالوسر

«هنعضرعأفهنيىلعنمهاتف«عهللالوسرهنعضرعأف(نايفسوبأ

یضموةاجانمدعهللالوسرهادانمث«هنعضرعأفهلامشلبقنمهاتاف

(رعش):نایفسيبابضرعيلاقو«هکرتو



س١

ةمارغلاكنعاهبىفتتاتعبكمعنباراد

ةمامحلاقوطاهتقوطاہہبهذااہببهذا

ہتباو ‹رانیدفلأئامةكمرودءالغف‹كلذدعبرادلاكلتتعيتب

.تعنلااذهىلعةريثكروديفناثعنبنابأاهارتشا

:هديبعهلالوسرلحرناکوعهللالوسرلديزنبةماسألاقو
كرتلهو»:مالسلاهيلعلاقف(حتفلاموييفهللالوسرايادغلزنننيأ)

.«حطبالابلزنأ«لزنمنمليقعال

جاجحلاىخأفسوينبدمحمىلإيعهللالوسررادبرمألاىهتناو
.ادجسمهلعجف‹مهضعبىلإسابعلاينبمايأيفىبتنامث«فسوينبا

.كلذنم

يناتأهنإ):ةغبانلاتلاقفسفنأةسمخصاعلانبورمعيفمصتخادقو
يردالفيناتآدقلكةسمخلاهذهنكلو«ءيشهيفملسيلريثكقلخ
لئاونبصاعللمهسلاراطف«لبهدنعمالزألاباومستقاف«وهمهيأل
ةيالولاوةلقاعملاوةثراوملاوةبسانملاتعقوو«دبألاىلإهيلإهبستناف«يمهسلا
.قيفوتلايلوهللاو(قسنلااذهىلع

)۱(فۋ

‹اوملسأمهذإمهيفمكحلاىضتقمو‹نيكرشملاماكحأانركذذإف

ةئالثىلعمهو‹مهيفمكحلاو‹تانايدلالهأوفالخلالهأماكحأركذنلف

٠:فانصأ

.ةماعلا:ٹلاثلاو.ةالولا:يناثلاو.كولملا:الوأ

.(۲طعجارم).ةدئافللاًماَِإاهتفضأةينورابلاطيفةدوجومريغلصفةملك(١)



EDh

9ايزبزباكلملوحتتمث«ماعيدعبةفالخلا»

‹ةعيرشلامسالحتناو«دابعلاىلعطلستو«كلماىعدانمنأملعاو

يلعک«هنیديفهدقتعمیضتقمبلمعو«بصانولتاقو«اهيلعبراحو
هباشممهو‹ةيرفصلاوةقرازالاوفسوينبجاجحلاوامہنودنموةيواعمو

.نيفصولمجلامويورادلالها

نماربتوهلهأومالسالارصبأوعجرو«هيلعوهامءوسنمباتنمف

٤باتىتحهتعنميفوهونوملسملاهيلعردقينألبقنم‹هلهأوفالخلا

سيلنيملسملانمدحأكراصو«هنعرودهمكلذنمتأاملك«جورفلا

زواجنميفهانيدعأوكلذريغوأسفنوألابهبلاطينمىلعمارحو
.انركذاميفهيلإ

لهأيفلعفامعيمجهنعردهينأمالسإلارصبأاذإيلعيفانمكحو

.يناجلاعنموأرمأوألتقلارشابءاوس«ناورمنلا

يلعهبهرمآاملعفولتقفهدونجلهآنملتاقو«هرمابلعفنمامآو
اوعجرمہیلعِءاوس٤كلذنماوحرتجاامعيمجمنعرودهمف«كلذنم

مهلتقلحي«ةرملوأاوناكاكاوعجر«يلعمكحنماوجرخناف

مهداقتعاومهبهذماوقرافيملوقحلالهلاونعذأنإو«لامةيدوتيف

.(٢طعجارم)رهقلاوةيلغلابذوخأميأ(١)
 



س۷٦

نيدباولعفو«عراشناطلسرمأباولعفمهنأل«ةيدوتالودوقالب«مهفالخو

.ةوهشبلعفنملافالخ

‹قحلالهأىلإاوعجرواوباتاذإصاعلانبورمعوةيواعممكحكلذكو
نتفلاكلتوبورحلاكلتيفلاموأسفننماوباصأامميمجمنعرده

.مہنیدیضتقمریغباولمعامو

‹نيعلامئاقنكيملاذإامإوهلهأىلإدودرموهفنيعلامئاقناكاذإف

ثیراوملاهيفيرجينأهفرصتو«رودهموهفهيففرصتامامأو«ملعأهللاف

ءيشلکيف«مهريغىلإةرملوأهذخآدينعلاقتنالاوعويبلاوماكحألاو
انردقنإ«ةوهشوأنيدباولعفاوناكءاوس«ةرصاقمهيفةلعلاف«رارحألاالإ
نكيملنإ«نيملسملالامتيبنمناُثألاانيرجو«مهانقلطأرارحألاىلع
.اودقفوألاميناجلل

تویبكاہیفمحلاناف«محلاومأتويبوكولملانئازخيفمكحلاامو

دودرموهف‹ةملظموبصغوهامنِإف‹«مهمهبهذمليبسالو«نيدشارلا

.هليبسلىضمونيعلابهاذنوكينأالإهلهأىلع

وأهولطبف‹ةملظلاكولملامايأيف«نيملسملالاملالاتيبنيادنمو

امو۽دحأىلعنيملسملالامتيبنمهلامهلف«هنيبومهنيبليحوأ«هوعنم

‹كلذبءافولانيملسملاريمألف«نيملسملالامتيبيفةدعنمدحألناك
.هلرايخلافالإو‹كلذقحتسينممهلةحلصمهارنإ

ىلعمهف«مهريغومورلانممهودعنيبوكولملانيبحلصلكو
.ءاوسىلعمهيلإذبنيلف«ةنايخمهنماوفاخينأالأمهحلص

ءكولملاناطلسلازىتحاهبمهوغوارف«ةالولاىلعكولمللقحلكو
.ههجوىلعهيفمكحلاءاضمإكلذيفنينمؤملاريمالنإف



س1۸

مهذخانانإف«ةدعنينسةيزجلانموجارخلانممهيلعامةمذلالهألطعنإو

ةديعبدالبيفةمذلالهأباغنإو«كلذكولاملتغوسنإالإ‹كلذب

اوئکماذإالإ«ءازجلانمءيشبمهذخأنالانإف«انيلعاوتأف«اندالبريغ

دالبواكرشدالباہنماوءاجيتلادالبلاكلتءاوس«ةلماكةنساندالبيف

نينسلاكلتةدعءازجلاانذحخأالإواهبدالبلاكلتلهأملعاطأنإ«مالسإ

.كرشلادالبالخام

ةيزجلاوأرشعلااوطعأمهناوعدأنإف«دحاوماعلالإمحلاومأرشعنالو
كلذىلعمهوفالخلالهالوأاهتماوعاجيتلادالبلاكلتلهأضعبل

اوزاجيذلاانماعلمهرشعنو«جارخلاوأةيزجلاكلتمهنعطحنانإف«تاءارب

نإو‹هانمدهاشرلابعيبلاوسئانكلانمكولملامايأهوثدحأامو«انيلعهيف

.هانحزأملظنعوأ«هانكرتنذأىلعناك

اورباصو‹كولملاهنممهعنمو‹هودارأومالسإلابةمذلالهأمهنإو

ىلعاودامتنِإو«كلذليبسبفاوملسأنإ«ءيشمهنمانيلعسيلف«انمايأىلإ
.ءيشمہنمانيلعسيلف«هيلعمهام

ملساف«ةالولامهيلعتراج«فسوينبجاجحلامايآيفمهناكلذو

ملسأنإو‹نيملسملالامتيبعيضيالئلمالسأإلانممهوعنمف‹مهضعب

ةيزجلامهنعانططحو«مهناريجىلعهانددروءيفلامهنمانعزتنا«ةمذلالهأ
.جارخاو

هلاموهمالسإهلفملسأانمف«ءيفدالبالحلصدالبمهدالبتناكنإو

نأركذو‹هسفنلذينأملسمليغبنيالوكلذلثمهيلعناكنيملسللا
.كلذنمدعسنبثيللالاومألج



1۹

.انممهانعتمناطلسلاديىلعناكنإامأو

ىلإاهودرو«ماهسلاايفاولطعوءاهمايأيفمئانغلاكولملاتفطصانإو

رماباہیفاوضقیملةمئاقتناكنِإو‹مهلعفومهانكرت‹نيملسملالامتيب

.ماهسلاىلعاهانيرجأ

ەۇيفوأ«مهرمأفلاخوأ«يصاعملالمعنمعيمجلاومألاباوبقاعنإو
تيبيفامنايعابةمئاقيهو«لاومالاونمدلاوراقعلاورايدلاهنماوعزتناو

رظنلاالو«اذهنمءيشحالصإانيلعسيلو«هلاهوطعأنمدييفوألام
.فرصتيملوأفرصت«هيف

ةمذلالهأنيبومهنيبملاظموأ«رذعوأ«دهعضقنمنيبناكنإو

ءاوس«اومرتجاامدقعلحنو«اودسفأامكلذنمحلصنانإف‹نيبراحلاو

.نيبراحلاوةمذلالهأنموأ‹مالسالالهأنمرذعلاوأضقنلاناك

.هانبراحوهانلتاقعنتمانمو«هلهأومالسألامكحهيلعانيرجأعنتمانمف



ECO

فالخلالهأيفهلعفينأنينمؤملاريمأليغبنيامباب

نأفالخلالهأنيبوهنيبهلمعتسينأنينمؤملاريمأليغبنييذلاو
محو«انناوخإاوراصو‹اودتهااوباجأنإف«اولضهبامكرتىلإمهوعدي

ةزمحوبلاقاکمدقت(ادحاواعرشمهايإوريصنو«انيلعاممهيلعوانلام

سانلانمنحنسانلااميأ):لاقفةنيدملالهأبطخدقو«فوعنبراتخلا

٠(الإسانلاوعديةعدببحاصو«ارابجاكلمونثودباعالإ«انمسانلاو

نم«یلاعتهللامكحمهیلعيرجننأىلإمهانوعدكلذنماوعنتمانإو

.ماكحألابجاولعوضخلاوقوقحلاعفد

قوقحلانممفبجوو‹هيلعمهامىلعمهانكرتكلذباوعاطأنإف
‹هيفمحلقحالفرافغتسالانمناكامالإ«انيلعوانلبجيامماكحألاو

نممهقوقحمحلو‹لدعلامهايإوانعسوو‹اولضهبامىلعنيداتماومادام

بجيامنعملظلاعفدانيلعمو‹اههوجوىلعتاقدصلاومئانغلاوءيفلا
.مهنععافدلاو«ماكحألايفلدعلاو«نيملسملارئاسل

هيلعبجوامممہنمعنتمانإو«انلامهامهسمهلف«انعماوزغنإو

انكفسكلذزواجنإو«ليبسلاءاوسىلإهدريوهعمقيابهانبدأقوقحلانم

.هلاتقانللحتساو‹همد

«مهانکرتمهماكحأامفاورجأو«مهدالبباودرفناو«انتعاطباوفرتعانإو
مهنممهیلعیضقتسنو«ةمئاقةنسوأةمكحمةياىلعادرنكيملامكلذو

ةاضقلابولسأىلعكلذيفهلوقلبقنو«محلومهيلعقوقحلابجاوبموقينم
مهامالإمہتیالونمانعنبملو‹مهتانایدمغدوقتنمماوناکاذِإ«مهلك

يوذومهئارقفيفاهدرنو٠قوقحلانمبجياملكمهنمذخانو‹هيلع
.مهتمةجاحلا



س۷۱ا

مهكرتنالو«ءاوسىلعمهيلإذبننومهيلإانرذعأءيشيفمهانمهتانإو
اوٹدحينأمهعنمنو«مهتنايديفاركنممهدنعناكاذإانيديأنيباركنمنورهظي

رایخلاانلف٤هتحتهورکمالارمأنوکينأالإ«نكيملامانمايأيف

زهجنالو«اربدمعبتنالانإف«مهانمزهوهلكاذهيفمهانبراحنو

ىلعهزوجنانافلالاتيبلناكامالإمهيلعةدودرممحاومأو٠.څرجىلع

ازئاجناکاذ«اندنعملاظملانممهيديأيفامعيمجنععروتنالو«ههجو

.مهميئ
هدرنالوهذخأنانإف«نيملسملللالاتیبلامنممهیدیأيفناكامو

.ههوجيفهفرصنو

ةقيرطكلذيفمهعملمعتسنالو‹اهلهأىلإاهانددرةملظمناكنإو
بالبرهنيج«نولوطنبدمادلويفروصتمويالعفاملثمداهل

افف«اديدشالاتقاولتتقاف«ةقربنودهعمىقتلاو«هركسعبليجلانم

اوزاحو«ةلتقرشنوملسملامهلتقف‹نيمزهنماولوف‹هيلإروصتنمال

‹اهوبپتناواهوعزوتف«سلبارطةنيدملهألاهوبيسواهنعاوعروتف«لاومألا

.ةبيصمنمالايةبيصم

لمعتسنالو«هنیعبانمادحألتقنملكمنمانلتق«مهیلعانردقنإو

‹مهليبسبةماعلاكرتنو‹ءاسؤرلاوةالولامهنملتقنو‹نيیراحامکحمهیف

اذحأةماعلانمضرتعنالو٠نيمزهملاعبتنالو٠ىرسألالیبسس

نولتقيءالُؤهف«مهيلعلدوأنيملسملانملتقوأ«نيدلايفنعطنمالإ
مهالتقىلعيلصنو«هيلعردقننألبقباتنمالإ«اوباتولومهيلعانردقاذإ
.مهفدنو

تامرحلاولاومألاوددعلاو«اههوجوىلعمهنيبواننيبثیراوملايرجنو
.تاكردلامملو«هللاءاشنإتاجردلاانلو‹اههوجوىلع



۷۲

ناوعألاوةاضقلاوءارمألاماكحأيف

كلملامشعطتقانإءمظعألاكلملاتحتمهنيذلاةالولاوءارمألاامأو

كلذبمهاباحولو«هباوعفتنيوهوذخأينأملناف«ءيفلايضارأنمائيش
.الالغتساوأةعيطقمملكلذنإفحالصلالهأنودوأمهئارظننود

سمخلارمأيفهاباحابو«بشخيذبمكحلانبناورمبناثعلعفا
یوسي«ةيقيرفألامسمخوهو«ةاباحمءارشرانيدفلأةئاسمخبهلعابيذلا
.ةريسلاناغعهيفءاسأوناورلباطدقف«هزاحوهبنابف‹رانيدفلأةئاتس

ناورمبتيملوناثعباتولوبئاتريغوأابئاتناورمانيلإعجرنإو
عوجرلاناغعلفءيفلايضارأنويعامأو«لاومألايفاذهو«ناورملناكل

ىلإرظنهنأكلذوزيزعلادبعنبرمعلىرجك5بئاتريغوأابئات«هيف

طافسألابأف«ةليلجالاومأهدرف«ءيفلالاومأنمةيمأينبىلإراصام

:لاقومهبطخفسانلاعمتجاف.ةعماجةالصلا:ىدانفلاومألاقئاثواهيفيتلا

ثلثزهانيهتيأرف«ءيفلالاومأنمانيديأيفامىلإترظنينإ«سانلااهيأ)
هدلولاهعفديو«ةقيثولاهنمذخايوطفسلاحتفيمث«(هفصنوأءيفلا

:لوقيفًارقيف(ينبايارقا):لوقيفربنلاسأرىلعكلمادبعو«كلملادبع
هايإهعطقأءيفلالامنمناورملنافعنبناثعنينمؤملاريمأعفداماذه)

هللانإ):كلمادبعلوقيف.(؟تنألوقتامينباي):لوقيف.(ةعيطق

كلملادبعقزميف«(ينبايقزم):رمعلوقيف‹(هلبقنيملسملاهعطقأ
‹ءافلخلاندلنم«هيبأزيزعلادبعوناورمبساكمعيمجعبتتيو«ةقيثولا

.اهرخاىلعتأیتحاهقزمف.(ينبايقزم):لوقيف

(يومأالإدحألعنلخديال):ادحاواًمويهبجاحللاقرمعنأمث

:زيزعلادبعنبرمعمحللاقاوعمتجااملف«مهريغلنذاتسيالو«مهريغلنذأيال

وأثلثلاىلعديزيهتدجوف«ءيفلالامنممكيديأيفامىلإترظنينِإر



۷۳

اوريحيملواوتكسف«(هللالامنممكيديأيفامعاوعلخنانالاف«فصنلاىلع

كلملادبعنبسابعلاهباجأفةثلاثملاقو«اوتكسفةيناثممللاقو«اباوج
اندادجألءافلخلااهتلعجلاومألاهذهنإ):لاقفموقلانساناکو«ناورمنبا
تمادام«كلذيلعافبانسل؟انءابارفكنوانءانبأرقفنأهضقتتانسلانئابأو

9لاقمثةهينهرمعتکسف.(انلهاوکىلعسراشأوسهذه
اممهبيننولتاقتفيلعلاملاذهنمهقحهلبلطأنباونيعتستنأالولهللا

.اوفرصناف(اوفرصنا):مهلاقو(هوكرتتوأاهنممتجرف
.هلکكلذدادرتسارمعيأرنمناکف

هولخدنإامأو«اهركمالسالايفاولخداذإرايخلاهيفنينمؤملاريمألو
.الفاعوط

مث‹روصقلاولزانملاوعابرلاولاومألاهاياطعنميلاولابستكانإو

بهذمىلإعجريملولواًصلاخهلوهفنيملسملانيدىلإعجرف«رصبأ
.هاياطعنمهبيصيامكلذكو‹نيملسلملا

رطانقلاوتامامحلاورايدلاوعابرلانمعناصملابكلملاهرمأنإامأو
لازنأىلإ«هكلمتوهذخأوهلككلذلثتماو‹راجشألاوثراحلاوةنجألاو
تيبيفدودرمهلككلذنإف«وههتيالوتلازوأ«مظعألاكلماناطلس

ءنالارمألاهيلإعوجرملاايدبنينمؤملاريمأهلهبهينأالإ«نيملسملالام
لغتشاامهلف«دحالهعطتقانأالإ«ءيفوهفءيفلايفثدحيامعيمجو

ءيفلاىلإءيفلاعوجرمو

افَقومادامءيفلاوتعنلااذهىلعهولغتسااموةاضقلامكحكلذكو

هنماوذختيالو‹مههاوفأبهنماولكأينأنيملسملاعيمجلفدحألهوعفديم

.الاحالوانابتالوةيبخ

ملامهبراثتتسالاوهيففرصتلاهلف«اعاطتقامهريغلءيفلاضرأاوعفدنإو



س٢۷

اذإفهدينميناثلاناطلسلاهعرنيملام«مهناطلسلازولو«مهناطلس.لزی

.ةرملواكايفكولمملاكلذراصهعزن

دوصخلاوقفارملاولكايملاوعناصملانمةاضقلاوةالولاثدحأامو
ناوعألاوسرحلاوةاضقلاوةالوللحلصيالقاوسألاونيدايلاونوجسلاو
نموأ«هتعنطصالاملتويبسفننماهلكلاومألاهذهو«جويفلاو

يذلاىنعملالاحىلعقابوهف«عجترمهيفهلسيلانركذنماياطعسفن
.هللقع

يهفكلذدعباولزعف‹ءاطعلالوأمهاياطعنوروكذملاءالوهذحأنإو

.هدادرتسانينمّؤملاريمألفاياطعلاتقوءىجيلبقاهوذخأنإامأو«محل

بتتکانإو‹اهلكهوجولاكلتبذخأيلفةريثكهوجويفبتتكانإو

درتسيالو«هتبقاعمنينمّؤملاريمألنافهءاطعذخأامدعباهنعفلغتوةوزغيف

نمءاطعلاف‹نافعنبناثععينص«ءاطعلانامرحبهبقاعيالو‹ءاطعلاهنم

يفو«ءاطعلاىضملمعلازاجنافدبعلانملمعلاولجوزعهللا
.لصافلبقلملا

‹هدعبنمهبقعلو‹لمعيملوألمع‹اهبحاصليهفةرادلااياطعلاامأو

سيلف«هایاطعنعفعنإو«هدعبنمهليصوينملفبقعهلنکیملنإو

٠(٢طعجارم).اهفيرعتقبس(۱)
 



س٢۷۵

نتفلالهآنممہبلصتيامونيبراحنايئ
امنإل:هلوقوهوسلجوزعسهللاباتكيفةروكذمماكحأنيبراحمللو

اوبلصيوأاولتقينأاًداسفضرألايفنوعسيوهلوسروهللانوبراحينيذلاءازج

يزخمحلكلذضرألانماوفنيوأفالخنممهلجرأومهيديأعطقتوأ
.¶مظعباذعةرخالايفمحلوايندلايف

.اهرهاظىلعاهنإ:لئاقنمفاهنطابوةيالاهذهرهاظيفءاملعلافلتخاو

فالخنملجرألاويديألاعيطقتوبلصلاولتقلانم«اهيلعهللاصنيتلا
.يفنلاو

نيذلاءازجامنإله:هلوقوباطخلانحلبةطبترمةيالانإ:لوقيضعبو
اًدحأاولتقاذإ4اولتقينأاًداسفضرالايفنوعسيوهلوسروهللانوبراحي
مهواولتقاذإنوبلصيوأ«اًيمجهبنولتقيف«ناکاماًنئاک«مداينبنم

نكلسوفنلااولتاقيملاذإفالخنممهلجرأومہيديأعطقتوأنوکرشم

.ضرألانماوفنيوأ‹لاومألااوذحخأ

اونمايالىتحاوبلطينأيفنلا:مهضعبلاق:نيلوقىلعهيفاوفلتخاو

ىتحضرالاهجوىلعنماوفنيوأاونجسينأيفنلاو:مهضعبلاقو

نيملسمللغئاسوأمامإلاىلعفوقومله:مكحلااذهيفاضيأاوفلتخاو

؟نامزلکيفهذافنإاًغيمج

.دودحجللارئاسکهریغهذفنیالومامالاىلإوه:مهضعبلاق

.نيملسملاعيمجنمهذافنإىلعردقنملزئاجهللامكحنإ:مهضعبلاقو

كلذىوسامامأوناتكلاوروهظلايفزئاجفلتقلاامأ:مهضعبلاقو



س٦۷

ضرألايفداسفلابنلعأوليبسلافاخأنملكبراحانُلاو

تتيملنحلل:سلجوزعسهللالاقهفاصوأضعبىلإنآرقلاراشأو

¢مهبكىنيرغنلةنيدملايفنوفجرملاوضرممهبولقيفنيذلاونوقفانم
هللاةنس«اليتقتاولنقواوذخأاوفقثنينوعلم«اليلقالإايفكنورواجيال
نمهنأفاجرإلاتيأف اليدبتهلاةنسلديتنلولبقنمولعخنيذلايف
.قافنلالاصخروهظكلذكولتقلاتابجوم

مهيلعانيرجأالإو‹مهلإانرذعأ«فاجرإلاوليبسلاةفاخإموقرهظأنإو

.سلجوزعسهللامکح
ءلالحاهبكترممدنألاعفألاضعبنأىلعةلادثيداحأتيوردقو

يفاًضيأيورو«راذنإلاوراذعإلادعبلتقيانالثةالصلاكراتيفيوردقو
.لتقياثالثراذنالاوراذعإلادعبرمخلابراش

مدقأنأتممدقل»:هللالوسرلوقهنيبيوكلذحضويامو

نورضحيالموقىلإفلختأف«ءاشعلاةالصمهبيلصييباحصأنمالجر
.(مهتویبمہیلعقرحأو‹ءاشعلا

ككرتنالهللاو):لاقفةالصلاءىسيالجرباطخلانبرمعىأردقلو

فاخأو«انرهظأنيبهلاصخوقافنلارهظأنمفف(انرهظأنيبقافنلارهظتنأ

اوذخأيملواًسفناولتقيملمهنكل«داسفلابنلعأو‹حالسلارهشأو«ليبسلا
هوركملابنسلألاوبرضلابيديألامهيلإطسبنو«نوجسلامهبضنانإفالام
.لاكنلاوريزعتلابمبدۇنو

مہیدیأانعطقمہیلعانردقنإف‹لاومألااوبيصيملوقيرطلااوعطقنإف

هبعطقيذلاباصنلانودلاومألانماولکأولو٤«فالحنممهلجرأو

.فالخنمىرسيلاهلجروىنعلاهديعطقتف٠قراسلادي

وأناكاًنمؤم«اذدبعوأناكارحةدحاواًسفنولوسفنالااولتقنإامأو



س۷۷

دحاوالإمهتملتقيملولو«نيعمجأمهانلتقولتقلابمهرخاىلعانيتأ«ايمذ
اوباتناف«اوبوتينألبقمہیلعانردقاذِإاذهو«لتقيملنمولتقنمانلتق

انلتقو«ىنجاميفيلاجلاانذخأو«ةبارحلادحمهنعانطقسأمهيلعردقننألبق

لالايدؤيو«هريغلتقنالو«هبلتقينممناكاذإلعفاميفهدحولتاقلا

.هذخايملنمنودهذخأنم

لجوزعهللاقحلاونعذيملو«مهنيبواننيبةبراحلاتعقونإامأو

‹اهودسنأولاومألااولكأو«الاجرمهنمانلقو«الاجرانماولقىتح«ميف

نعمهانلتقو«ةبارحلادحمهيلعانيرجأ«اوبوتينألبقمهيلعانردقنإف

اولکاوانساولامدعب©یئمهنكلملعردقتغناو«مهر

انلتقو‹اصوصخاولعفاميمهانذحخأو«ةبارحلادحمهنعانطقسا«لاومألا

‹اہیلکاواہیذخانملاومألاانددرتساو«هبلتقينممناكاذإلتقنميفلتاقلا

‹نينيدتملالاحيفمهايإوانأل«مهتبراحميفانماوباصأامميمجمهنعانردهو

يفانماوباصأامعيمجمهنعردهيو«قحلاهلعفدنالنممقحلاذخأنال

.هلهأىلإدودرمهنإف‹لاومألانمنيعلامئاقالإ«مهتبراحم

ناکضقننمف«اههوجوىلعاهانيرجأ«مهنيبواننيبةنداهملاتعقونإف

ىلعمهملذبنافةنايخموقنم.نفاختامإول.اميلمناكضرعتنمو«امولم

عيمجالو«مهتنایخالو«مهدهعضقنالو«مهرذعلحتسنالو¶ءاوس
قيثاوممہنیبواننیبتناکوأ«ةبراحممہنیبواننیبسیلنمم«ہوفلاخام
.ديحوتلالهأنيبعقتيتلانتفلالثمكف.دوهعو

مهنيبديحوتلالهأنيبعقتيتلاةنتفلا:ىلوألا:هجوأةثالثنتفلاو
ةدوهعملاةنتفلاهذه:ةثلاثلاو.نيفلاخلانيبومنيبعقتةنتف:ةيناثلاو.نيبلا

.بارعالاوبرعلانيبواننيبعقتيتلا

‹لامالومدلالحتسااهيفسيلو«ةوعدلالهأنيبةنتفلايهو:ىلوألا



س۷۸

.رتللط>
حو

ر

٠هتيعهللالوسرلاقدقو«رانلايفلوتقماولتاقلاومارحاهيفمہتاک

لوسراي):ليق.«رانلايفلوتقلاولتاقلافامهيفيسبناملسملاىقتلااذِإ»

لتقينأدارأامهنمدحاولكنأل»:لاق(؟لوتقملالابامفلتاقلاهللا

يذلانبيصتالةنتفاوقتاول:لجوزعهللالاقدقو.«هبحاص

هبلتقینمافلتقنملكف:اهعورفضعبهذهف ةصاخمكنماوملظ
نيراخاكايفلتقلاىدعتيالو‹كلذكلاومألاةيدأتو«لوتقمهبوهف
.لاماالو

هيلعمهامىلعمهو«ةنداهملاكلتىلعمهفمهنيبةنداهملاتعقوامهمو
نآالو‹ناکامريغاماٹدحاوثدحينأمهتعنمةندحلانأريغةرملوأنم

۽اعیمجنالطبملامهلبلطبمنودقحمهیفسیلو«ناکامىلإمهيديأاوطسيي
ناو«مہیلعيغبنانيقحاونوکیفىلوألاةنتفلانمامهدحألصتتينأالإ

.ةرملواكةنتفباحصااوعجرمهاوغب

اوفكيو‹هومدختسايذلاداسفلاهوجواوكرتينأمهتبوتطرشنمو

.ريغللقحميفناكنإمهسفنأنماوفصنيو«مهبراحيالنمعمهلاظم

بابسأريغنمضعبىلعمهضعبةيحانلالهأىغبفةيحانلهأاوناكنإو
.مهتداعكداسفلانونفلمعتسيملامقحبهيلعيغبملاف‹ةنتفلا

سفنألانممهنمبيصأنمعيمجاوردهينأمهحلصدنعاوقفتانإو
.ردہنيالف‹لاومالاو

.نيملسملايديأىلعهيلإرظنينميأربناکاذإردہی:لیقو

كلتوكولملاكلتىلإاهيأرعجري«كولمونيطالسمحلتناكنإو
.ةنتفلاكلتيفامعيمجبنوذوخاملامهنأف5نيطالسلا

لتقتنامہیفمکحلاو«نیبئاتاوتایناريغنممہیلعنوملسملاردقنإو



۷۹

مهعملوخدلاىلعهوربجأنموةماعلاىفعتو«اهدونجعيمجونيطالسلاكلت

ةنتفلاكلتيفاولخديملنيذلانيملسملللهف«منيبةدشاحلاتعقونإو

.حلصملانمدسفملاملعيهللاف؟المأمتيلاوفيعضلانعوميرحلانعبذلا

ةنتفلانمبورحلاو«ةوسأهيفو«مثأت:هللاهمر رزخيأخيشللو
.قحأ

‹ةماعلاتلمشالإ‹نادلبلانمدلبيفطقةنتفتناكامهنإ:ليقدقو

.يلجنتىتحاهنمهبيصنهلانالإءايبنألانميبنناكولو

ملكيالفهناسلكسمأةنتفلاتناكاذإ:يضاقلاعرشنعليقدقو

.يلجنتىتحاّدحأ

نيفلاخاونيبواننيبعقتيتلاةنتفلايف

٠نيهجوىلعيهنيفلاخلاوةوعدلالهأنيبعقتيتلاةنتفلانأملعا

لهأنيبنوكتيتلالثميهفءاءدبةوعدلالهأنمملظلااهلصأناكاذإ

.نيبلامہنيبةوعدلا

تعفواذإفىلوألانودهذهفنيفلاخملانمملظلااهلصأناکناو

نورااورهنو«نیولنعاويلينأنيلعيفةرورضلا

ايقياحصأباوسيلنأاونيبياورقامكلفنمها

٤هيلعانردقامانتوعدلهآنعانعفد«ةنايدنيفلاخلانمتعجرنإو
.كلذنعمهانلب«لاومألاداسفىلعمهدعاسنالو



.۸

برعلاوبارعألاةنتفيف

يتلالاومألاعيمجنأملعابرعلانيبواننيبعقتيتلاةنتفلاامأو

مهئادعأالومهننمانيلعسيلو«مارحلاوتحسلاانآاف

نماببسالو‹نيكاسملاوءارقفللاهبانمكحنيبئاتاهماولصتنانإف
.برغملادالبلبقهيلإبسنيالاملاومألا

لاقف؟محلاومأمكحام«برغملاضرأمايأوءاملعلافالتخاو

.ادبأمارحوتحسيه:مهضعب

مهتعیابميفسابالفزاجحلاضرأنممهيلإبسنتاملك:مهضعبلاقو
مهوطعأامعيمجيفةعابتءارقفلاىلعسيلو«بنتجةبيركلذريغو«اهيف
.اهذخأينأهيلعابقدصتاذإريقفلانال‹ةبارتسملالاومألاكلتنم

مث‹ةنسنيرشعىلإلاومألاكلتبنتجت:يسافلانارمعوبألاقو

.ایفمہتلماعمرذحتال

.مهتلماعمنعجرحتلاداهزلاودابعلاةقيرطو

.نماستماورجاتلاالإنوبراحممهأللتقلابرعلايفلصألاو



س۸اس

ثلانلاملعلايفباب

فالخلالهأعمنيملسملالاحفيكركذأنأديرأينأيخأايملعا

.نيكرشملارئاسعمونيلاضلاةروجلانيطالسلاعمو«مهنمنيدتلالهأو

ةملظلاكولملاىلعجورخلايفةوعدلالهأبهذمنأيخأايملعا

ميلعجورخلالحيالهنإ:ةينسلالوقتاسيلوءزئاجةروحجلانيطالسلاو

.ىلوأمهملظىلعمحلملستلالب«مشتقالو
:لاوقأةثالثىلعةلأسملاهذهيفةمألاتفلتخادقو:اولاق

محلاتقو‹مهيلعجورخلازئاجهنإ:ةوعدلالهألوق:ىلوألاةلوقلا
٤مهمكحريغيفانكاذإ«انيلعمهماكحأءارجإنمعانتمإلاومهتباصنمو

ناو۽مهماكحأنمريثكنمعانتمالاانعسيالف«مهمكحتحتانكاذإامأو

.ةلوقهذهفانلزاججورخلاوءارشلااندرا

‹محلاتقالومهيلعجورخلازوجيالهنأ:نيفلاخلالوق:ةيناثلاةلوقلا

.ملكنععافدلاالو‹مهماكحأنمعانتمالاالو

رئاسلضارعتسالايفتادجنلاوةيرفصلاوةقرازألابهذم:ةلوقلا

‹كرشلابعيمجلاىلعاومكحمهنأل‹اهماوعوةيعرلاواهدونجوكولملا«قلخلا
.ةمينغلاويبسلاولتقلاوكرشلامكحمهيلعاورجأو«عيمجلااوضرعتساف

نبديزيمايأيفنوباوتلاجرخدقفمحلاعفأبمحلاوقأاوضقنفةينسلاامأ

مهو‹حالسلانيرهاشةفوكلانماوجرخو‹فالاةعبرأمهوةيواعم

«اضرعوالوطةريزجلااوذخأو«دايزنبهللاديبعرثأىلعماشلانوديري

:ماشلانادأاولوصوامدعب«مهرخانعاولتقىتح«نولتقيونولتقي
راثباوبلطمهنااومعزمهالنيباوتلااومستف«مهبدهعلارخاناكف.عاقبلا

نمحرلادبععماوجرخوحلاصددعءاهقفلانمهيفلتقويلعنبنيسحلا



۸۲

.ناتسجسفلاخنيح‹يدنكلاسيقنبثعشألانبدمحمنبا

تامسمحءاهزءاهقفلاايفجرخوفسوينيجاجحلاىلعةماعلاتماقو
(يبعشاييلعتجرخأ):يبعشلللاقو.ريبجنبديعسويبعشلامهمو

.(ءايوقأةرجفبلوءاةرافاسلةتااسأليأيبعشلالاق

نبلعبديزجرخت ميلعجوراةميلاتزاجتماو
الماعناكو‹يرسقلاهللادبعنبدلاخىلعبلاطيبُأنبيلعنبنيسحلا

كلوقام):هلاولاقوضفاورلاهتضرتعاف«ناورمنبكلملادبعنبماشحن
:اولاقف.(كلذناوأاذهسيلموقاي):مللاقف(؟رمعوركبيأيف
اذهيناماقأويناجرخأناذللاامهرمعوركبابأنإ):ممللاقف(الك)

ذخاف‹هباحصأهنعمزهناف‹ةضفارلااومستف«هولذخوهوضفرف.(ماقملا

فسويمايأيفيلعنبدیزنبیحیهنباهدعبجرخو«هتبقرتبرضواريسأ

.بلصولتقوذخأومزهف«هليأرلاو«ناولحنبرمعنبا

ىرجدقوةقفصلاثكنىلعمهلكءالوفةورذلاامهريبزلاوةحلطو

ثافننبافسويخيشلانبنسحلانبركبيأنبىيحيهيقفلاعممالكيل
ىلعجورخلانسنملوا):يللاقفاذهلثميف«ةسامجلسيفةرظانم
ةوسأكلذيفهلنإ):هلتلق.(ةيدأنبسادرملالبوبأنيطالسلا

(؟وهنمو):لاقف.(ةئيسوأ):تلقف(؟ةنسحوأ)لاقف.(ةنسح
.(ًاطخأفادهتجاريبزلاوةحلطنإ):يللاقف.(ريبزلاوةحلط):تلق

:تلقف(؟باصأوأ):يللاقف(باصأفدهتجااذهلعلو):هلتلقف
.(عيمجللرفغيهللا):لاقف.(اطخافدتجاهلعلو)

ضرعتسننأانللحيال:لوقتانأكلذو.هللاءاشنإباوصلاوهانلوقو

ةملظلاكولملاالإ‹مهريغونيثارحلاوراجتلاونيرفاسملاواياعرلانمادحأ

¢مهدونجالإةماعلانمضرتعنالو«اولضهبامكرتىلإمهوعدنو«ةروجلا



— ۸۳

.مهعمنوكلاو‹مهيلعجورخلاانزجأو«ةدحاوةباثبمهدونجومهنأ

نِإو«دالبلاودابعلاىلعمهملظليزنىتحمهانلتاقمهيلعانجرخنف

يفشيعنو‹كلذانلزئاجفمهتحتومهعمنوكلابانيضرومهيلعجرخنم
.لاحءوسلنيدادفنيئارحمهفنك

همعللاقدعهلللوسرنأ:ةيقيرفإتاحوتفباتكيفركذك
الفأ):سابعلاهللاقف«؟معايكتيرذنميتيرذىقلتاذام»:سابعلا

هللالوسرلاقمث.«يضقرمأال»:لاق(؟هللالوسراييسفنبيجأ
مهوعيطأواهومدقتتالواهومدقواهوملعتالوشيرقنماوملعت»:ةع
اهولعجاومكفايسأاوذخمث«مكيلعمحلةعاطالفهوصعاذٍإف«هللااوعاطأام

نیدادفاوشیعفالإو«مهءارضخاوديبتیتحاہبمهوبرضاو«مکقتاوعىلع

.«لاحءوسبينوقلتىتح«نيڻارح

امنإو«عساوفدعقنمو‹عساوفجرخنمف‹دوعقلاوجروخلازوجو
‹يوقلالوفيعضلدوعقلانوزوجيالف‹جراوخلادنعاذهلثميفقيضلا

:مهلئاقلاقیتح

دعاقلارذعنمحرلالعجامودلاخبتسلفنقيأدلاخابأ

دحاجوصلنيبمقمتنأوىدحلاىلعيجراخلانأمعرتأ



س۸

داهجلاومهعموزغلاباب

|تاقبطثالثلعةملظلاتحتساناق«مشاتلح

دنعافورعمناكف«مهضقانيوميههوسميبلعدريورکنملانعمهاهنيو

همهسدخأيو‹مهعمداهجلاومهتحتنوكلاهلغوسياذهف©كلذيفسانلا

ةمسقوىوتفلاىلعمحليليو«ةمينغلاىلعورشعلاىلعمحليليوةمينغلانم

نمريثکوسابعنباوعرشويرصبلانسحلاوديزنبرباجكتاحاسلا
.مهتفلاخمومہتضقانممہنمترهظنمم‹ةباحصلا

نأطرشب«سأبهبسيلامرومألانماولیناسابمہیلعسیلءالؤهف

‹مثالةمولهللايفمهذحخأتالو«لدعلاةقيرطاولمعتسيو«هللارمأباولمعي

:ُهيَعهللالوسرمهيفلاقنيذلالطابللهلنينواعمكلذباونوكيالو
جاجحللىرجا«ملقةدمبولومهناوعأناوعأومهناوعأونلاطظلاهللانعل»

۔دیزنبرباجعمفسوینبا

ینلوان):رباجللاقفهدينمملقلاطقسأذإبتكيناكهنأكلذو

مهناوعأونيماظلاهللانعل»:يعهللالوسرلاق):رباجهللاقف(ملقلا

.(«ملقةدمبولومهناوعأناوعأو

ملقلاطقسف«هريغولالبيبأكملسمةجاحيفىعسارياجنأولف

هنوشریلب٠كلذريغوةاودلاوملقارباجهلوانلهتباتکيفجاجحلادینم

.كلذِءارونملعجب

.ةراق

هللالوسرهيفلاقيذليرافغلااو



٥۸۵

نممنكيملو«ايفعورشلاالورومألاهذهبدهعهلنكيملنمامأو
الإ«ايشمهرومأنميلينأيغبنيالف«مهيلعدرلاالومهتضقانبفرع
.هنمهيلعسأبالوهحالصسانلافرعيرمأنوكينأ

هفرعيارمأناكنإف‹نيملسملالاصميفاديربوأاجيفريسينأامأو

.سابالفهحالصفرعيو

ةيعصميفقولخةعاطالفءاميلعهوهركأوأةيصعمىلعهودوارنأامأو
.قلاخا

‹فيوختلاوريكذتلاورضاحملاونيذاتلاوةماقالاودجاسملارومأىلينأامأو
٠.اذهلکيفهيلعسابالف

سأروأ«انوعوأ«مساقملاىلعوأ«قاوسألاىلعانيمأريصينأامأو
‹قيقحتلانيواود«نيواودلاىلعوأ«سرحلانموأ«محلافيرعوناوعألا

ودعنمةسارحلاو‹لاومألاةيابجو«جارخلانيواودو«دونجلانيواودو
.هلکاذهيف«الف«امولظموأاماظمہبراحي

ةيصعمهنمترهظنمف«اهلكةيصعملارومأيفانيمأمحلناكنإامو
الف‹ةعيرشلاتايضتقمفالخبيصاعلااوبقاعينأنمايالو«اهبمهربخأام

.هبمهربخيالوانيمأنوكي

وأناضمرمايقوأ‹نيذاتلاوأسانلابيلصيلةعمجلاةماقإهوفلكنإو
.اهوماقأاذإمهفلخةالصلاهلزوجتك«زئاجفامدجسممامإ

‹دلجلاوعطقلاو‹هريغومجرلاوصاصقلاودودحلابقلعتيامامأو

ةبقربرضتو٠فذاقلادلجيو‹قراسلاعطقيو‹ينازلانصحملامهعممجريف
.سابالفاهلاثمأيفدترملا

باطخلانبرمعنبهللادبعنحتما«فسوينبجاجحلاهللاودعناكدقو
رمأق«لجربتأجاجحلانأكلذو«ملاسهدلويف هنعهللايضر



س٦۸

أف«فيسلاذخأفلاسماقف:لاقلجرلاقنعبرضيلهللادبعنبملاس

٠(معن):لجرلالاق(؟حبصلاةادغلاتيلصله):هللاقفلجرلا

عهللالوسرنإ:اذهيأنمتعمس):هللاقفجاجحلاىلإملاسعجرف

الف«هلوسروهللاةمذيفوهفحبصلاةالصملسملادبعلاىلصاذإ»:لاق

عض):جاجحلاهللاقف(هلوسرةمذوهللاةمذرقحينأدحأليغبني

لجربذخ):ملاسلجاجحلالاقف.هقنعتبرضفلجرلابرمأف.(فيسلا

كلجريخانأل):لاقمثلجرلالجربملاسذخأف.(ينعهجرخأولجرلا
لبقفهللادبعهوبأهيلإماقف«(كقنعبرضأنأنمىلإبحأ«يخأاي

(ملستلالإاناسكتيمسام):هللاقفهينيعنيب

‹ةبقرلابرضهبقحتسيالامىلعدحأقنعبرضينأهوفلكنإو

لدوأنيملسملانيديفنعطنمم«همدلحينممقنعلابورضملالجرلاو
الف‹همداهبلحيةلصخهنمتملعوأ‹نيدلاىلعًادحألتقوأ«مهلع

.كلذنماودارأامىلعمهعواطت

اذإعجرينأىلعوأ«مهبردغيالومهنوخيالأهوفلحتسانإو

.ملعأهللافعوجرلاامأو«نوخيالوردغيالف«هوقلطأ

ةيواعمويلعنيبلئاسم

‹هکلمتینأدیریةيواعمنادلبنمدلبىلإهعومجيلعدشحناف

نمدلبىلعهنعتالو«هعمجرختالف«هعمجورخلاىلإاعدو«هيلعبلغي
.هريغوأةيواعميلياممنادلبلا

«اهجارخنملکایوهو«ةيواعمنادلبنمدلبيفانكاسلجرلاناكنإو
.هنادلبيفالعةيواعمعمعفاديهنإف«اهنعاياطعلاذخأيف



ب۸۷

‹ةيواعمهيلإدشحوقارعلانادلبنمدلبيفيلععمنكسنمكلذكو
.ةيواعممفديليلععملتاقيهنٍإف

عفاديهنإف‹اهيلعاياطعلاذخأينممنادلبلانمدلبلكنأ:ةلمجلابو

نمقحلالهأالإ«نيكرشملاونيدحوملاعيمجنماهملظدارأنمعيمجاهنع
يفةيحصتنلاو«اودارأامىلعمحلنوعلاو«مهتدضاعمبجاولاف٠«نيملسلملا

.اولواحامعيمج

تنأاف«مهيلعقحلابجاووأ«جارخلاوأةيزجلاةمذلالهأعنمنإو

.بجاوفنينمؤملاريمأىلإمهطوحيو«ملظلانممهعنميمامإلكعممحلاتقيفريخن

نماهيلعلتاقت:ناقحكيلعاهاهجارخلكأتيتلاضرألانأملعاو
.اععفدتواهملظدارا

كنماهبلطنإلجوزعهللاقوقحنمكمزليامعيمجنأملعاو
‹ماعنالاورلاوبحلانم«ارهاظناكاملكمهيلإعفدتنأكلعساوفكولم

.هفرصافكسفنبهفرصتنأتردقنإف«مهعنمتنأكلسيلو

.ابمهدصقتنأكيزجيالف‹ةضفلاوبهذلاكانطابناكامامأو

ارهاظمہیلإتعفداملکكيزجي):باطخلانبرمعنبهللادبعلاقو

.(ارايتخاوأارارطضا«انطابوأ

‹ارايتخاالوارارطضامهيلإتعفدامكنعيزجيال:ةلزتعملاتلاقو

هللااولأساو«مهقحمهوطعأ»:ديملاقو.مهريغيفاهديعتنأدبالف
.(مكقح

:ثيدحيفو.«سمخلامكيفاوماقأاممهوعيطأ»:مالسلاهيلعلاقو

.«سماكوعنيملام)

امكف.«كمرحوأكملظوأكبرضنإوكمامإعطأ»:رمعلاقو



ب۸۸

‹سمخلاوةاكزلاوتاقادصلاورشعلانمكيلعقحلابجاوملعفدتنأكل

٠كيلعمهماكحأعيمجلملستستو«مهيلعكلقحلابجاوذخأتنأكلذكف
ريخستيئكذوخامفالخناكولو«ةللانماجورخوأةعدبنكتملام

.ةماعلانيطالسلا

رودلاوروصقلاناينبيفةماعلانومدختسي«ةروجلانيطالسلانأملعاو

قيتاسرلاوىرقلايفو”يلاجلاويلاخلايفةميظعلاتاهزنتملاونوصحلاو
.اهلكعناصملاوتامامحلاو

نيبعاشموهف‹نيبئاتريغوأنيبئاتةملظلاءالُّرهناطلسلازاذإف

عافتنألاةماعللو‹هلهأىلعدودرموهفيلاجلايفكلذناكنإف‹نيملسللا

.يلاجلاباحصأةرضمامريغنمهب

تراصو‹نيكاسملاوءارقفللاهناتأىطعأو«تفرصةرضمهيفتناكنإو

وأ«نيبئاتاوءاجكلذيفءاوسو«ءيفنيملسملالاومأتويبعيمجومحل

ىلإمهيديأيفامعيمجنملاصتنالاالإمملسيل«اهيلعمهانبلغفمهانلتاق
.مهيديأيفاممحلغوسملاتانايدلالهأكاوسيلو«نيملسللا

سيلوسانلامهيلعيدعنانإف«ملاظملانمسانلانيبومهنيبعقوامامأو

املثم«ةدشرريغلتناكولو‹تناكاکمهباسنالتتبثو«ءيشمہنمانیلع

«احیحصاحاکنمہنملجرجوزتامهم«ةساملجساهتيالومايأةتانزتلعف
اههجونعفشكيو‹روضحقئالخاو‹هلهأىلعلخديءانبلاةليلدنعف

هلهأبينبيو«سانلاقرتفيف‹نيملاعلاسوؤرىلعاثالثقلاطتنأ:لوقيو
‹”صاعلانبورمعنوهاضي«ةبحقنباالإىتفلانوكينأحصيال:لوقيو

.ىنعملااذهىعهبسنتبثیو

.(٢طعجارم)عوضوملااذهلوحصاعلانبورمعركذرمدق(۲)



س۸۹

ابئاتءاجو«مہیدیأتحتةريثكالاومأىعسدقو«ابئاتانيلإءاجنمو

هنودریوهدييفامعيمجنوذحخاينيملسملاناف«هبباجتساومالسالارصبأو

ايعدمءاجناف«اهبعافتنالابعهللالوسررمأثيح«ةطقللاهجوىلعهل
.هلاهادأ

‹ةساملجسبةتانزمدخنممناكويزومتروهللاقيالجرنإ:ليق

خاشملاهلىتفاف«بهذملاىلإاعجارابئاتناف«ةريثكلاومأهدييفناكو
فرعتاللاومألاهذهو«هيلاولةرجأوهتايحمايأ«لاومألاكلتبعفتنينأ
تاماذٍاف«ایحماداماہبعفتنينأهوتفكلذلجأنم«ءارقفلليهفاهبابرأ

بابرأىلعةقدصاكلمتالاعافتناماهسلاىلعهتثروىلعلاومألاتمسق
ملولاومالاهدالوأثروو‹تامىتحنالجراوباندنعناكو«لاومالا

.هتلماعميفدحأىلعاوجرحي

وأةنايخوابصغ‹سانلالاومأهدنعناكنمنإ:ءاهقفلاضعبلاقو

هنميدويامهدنعسیلو«لجوزعهللاىلإباتاذإف«ةنامأوأانيد

.لاومألابابرألهيلعةقدصهتاقفنعيمجبدقتعينأ

نمادغلاومألاهدهجرفتو«هنمرقفأىلعاهقفنينأهيلعسيلو

ا‹ءارقفلادنعةمايقلامويادغاهعبتتهلامتانسحعيمجنأا«هتانسح

مهالومىلعاہبعجر٤تانسحهلنكتملنإو«قدصتوهسفنبقفنأولهنأ

.هللا

دبالصاصقلاونيملسملاىفاعوءاهبهللالمحتنيملسماوناكنإو
مامضركذدقف‹سانلالاومأبىلتبانم‹تاحلاصلالامعألانمرثكيلف«ادغ
ذخأيهنإ«ةملظمدحأدنعهلنمنأ»:دفعهللالوسرنعبئاسلانبا
بلاطلاعجرتانسحهلقبتملنإف‹هتملظمرادقمب«ةمايقلامويهتانسحنم

لضفىلإبولطملاعجرو«هبحاصىلعهليقباملجوزعهللاىلإ
.اهالومىلإهرقفومدنلاوعاطقنالاوةبوتلادعباذهو«هديحوتوهتمحروهللا



۹۰

.«رانلالخديفهتائيسنمهيلعبلاطلادرينأريغلل»:لوقيفو

اهايإمهوطعأنإةعابتاهنمءارقفلاىلعسيلفنيطالسلالاومأامأو

‹مهنعىضرومهتحسملغيوستكلذنأل«الفةلماعملاهجوىلعامأو



ب۹۱ا

اوشمافالولذضرألامكللعجيذلاوهلل:لجوزعهللالاق

اممكلرخسوو:ىلاعتلاقو..¶روشلاهيلإوهقزرنماولكواهبكانميف

ركذو4نوركفتيموقلتايآلكلذيفنإهنماًميمجضرألايفاموتاومسلايف
.«هليهفةنسنيرشعاهرمعواضرأزاحنم»:لاقهنأيعهللالوسرنع

نمدحألزوجيال:مهضعبلاقنيضرألاةرامعيفءاملعلافلتخاو

‹ارافقوايفايفتناكولو«مامالانذإبالإاهرمعيفضرأىلإقبسينأسانلا

هللايضر باطخلانبرمعلوقهنمو‹كلذيفمامالاهلنذأيىتح
.(ضرالايداعانل):

طقاف«برامحلمهطقأيذلهعهالوسرلوقكلذلعلديو

:مالسلاهيلعلاقف(علاءالاكعهللالوسرايوه):لجرلاقف.٥

«رثكأوأنيرهشةريسميعهلللوسرننيبواہنیبو٠اهعجتراف«ًاذِإالف»

.اهايإهللالوسركلمغلبينألبقو

‹ءانهدلاضرألجرلاسنيحليوطثيدحيفءانهدلاثيدحو
ضرأ«لجرلاتبحاصال):ةأرلاتلاقف.هللالوسرهلاهاطعأف
رطضتنيأمتينبءاسنكلذءارونمو«ةاشلاضبرموريعبلاديقمءانهدلا

‹ةنيكسملاتقدص»:مالسلاهيلعلاقف(؟رحبلاىلإهللالوسرايكرضم

نانواعتيوءاملانادريورجشلانايعري«هلذخيالوهملسيالملسملاوخأملسللا

.(هللالوسرايداعموقدفاوهلثماذانأ):لجرلالاقف«ناتفلاىلع
هنمانعنم.ثیدحلارکذف(؟داعدفاوثیدحام»:عهللالوسرلاقف
.ةيلبقلانداعملايفهلعفو«ةأرملالوقبءانهدلاضرأنملجرلاعنمف.راصتخالا

.(٢طعجارم).ريثكءامهيفعمتجيسانلاهذختيعضوم:دعلا)۱(

٠(ةينورابلاطنم).ناطيشلا:ناتفلا(۲)



س۲

ا8

.لامنبضيبألابهونيحةيلبقلانداعملايفعهلعفىلوألاةلوقلا

‹اهرمعنمليهف«ضرألاةرامعبانركذيتلاكولملانمدحأنذأنإاف
‹مهنمبرقلابيتلاكولملليهفكولملانمدحأضرألاكلتيفنكيملنإو
.ناقكلامامإولومامإملناكاذإكلماماقمنيملسملاةعامجموقتارو

يئهيلعةبطخلاتناكمايأناكل«اهايإهعطقأفيدادغبلانماهعطتقاولف
.هرکنموبحأنمىلعتضميدهملانمةعيطقلاتناكاذإامأوءضرألا

اهعزتنينأنينمّؤملاريمألف‹اهلطعفلجرلاضرأنينمّؤملاريمأعطقأنإو

‹هللالوسرعئاطقالإهلبقناكاكلمواريمأاهاطعأولو«هريغاهعطقيوهنم

.هريغاهعطقيواهترامعبلغتشيملنممركبيبأعئاطقدرتسيرمعناكو

نِإو‹ةرامعكلذيفسيلف‹«بورزلاوناطيحلاودودحلاباهرمعنإو

اهوعجترينأءارمأللف«كلذدعباهلطعمثناينبلاوراجشألاوثراحلاباهرمع

.اهرمعينملاهنوعفديوتجرخوتسردنااذإ

ینبواہیفدازوامجرخىلعمامإلاهلاهعفدفِءيفضرأتناكنإو

نإف‹لوألاجرخلاىلعضرألاكلتيفنوكيهنإف«ةرملوأهلاهاطعأام

.تناك

تسردناوتلنإ رابكلانادلرطقيفنوتيتلاراغصلاىرقلااأو

راجشألاوتانجلاو‹اہيلهأءامسأبةفورعمضرألاواهتملضفأوهامىل

.اهلهأنذإبالإ«اهتابنالواهراجشأنملكؤيالهذهف‹ةيراجنويغلاوةمئاق



ب۹۳

ةيفاتلاوعابسلانمكلذنمنوطيحيالاملكنأ:سابعنبابهذمو

سيلف‹هنودصحيوهنومدخييذلاعضوملاباوناكنإو«هلكاينمىلعسابال
اهولطعنإامأو«الفلصألاامأوعابسلاهلكأتوعاضوطقسامالإةراملل
.اهكلمتيالوهيلإجاتحانليهف«اهذاذجاوكرديالىتحاهنعاودعبو

عرازملاامأو«اهولطعاذإمهتبحمومههرکىلعاهنورمعيمهنإفروصقلاامأو

نذِإىلإكلذيفجاتيالواهبابرأنذإىلإجاتحتالوعرزتاهنإفثراحلاو
.مامالا

‹اهترامعىلعنوردقيالثيح«ةديعبدالبيفاهلهأناكنإامأو
.دارأنلاهعطقيوأاهبهينأايفرظنلاماماللف

مهمسانلايديأيفقبيملو«عضوممحلفرعيءالىتحاوسردنانإف
.اهكلمتينملمامالانذأيو«لكأينملًارمأوًانهأهذهفمسالاالإ

اشوانتیال«راجشأتاذسانلانعةديعبضرأنعسابعنبالئسو

.كلذزاجافاهفشحواهرسبوأاهحلبطقتلينلله‹عابضلاوعابسلاالإ
.(؟ءيشاهرامتنمطقساذاف):هلليقف

.(ةطقللا):لاقف

.(؟ينماهبلطفاهالومتأف‹اهمطقتلانإف):لاق

.(نيعتمعنالوءال):لاق

.ىلوألابىلوألافةكرتشمضرألانأسابعنبابهذمف

اهنافاہنمهلامىلعدحأفقيالىتحتبرخودالبلاتسردنانإامأو
.ثانأالانودروكذلالاجرلابايفنوفقاوتيو‹ليبقلانيباعاشمريصت

ثدحُأامف«نكسيولزنيوينييوثرحيو«اهرمعينملمامإلانذأنإف

.هثدحأيذللوهفاہیف

.(۲طعجارم).محللاىلعالإتاتقيالضرألاعبسوهوةفتلاعمج:ةيفاتلا(١)



س۹

ينط ساتلدیسفسوپنبلعتراتيفرجااهلأللصألوءاي
يع

لاو‹قفارملانوعيابتيمهفاراقعواروداهنمرمعفاهترامعبيمولينبا

لاومألااندجوف‹ءامدلاةمرحو«ةعيرشلايفاهتمرحىلإانرظنانإف

لوسرلاق‹مهلاومأونينمؤملاءامدمرحىلاعتهللانألاهمةمرحمظعأ

ريثکةبوقعلعجىلاعتهللانإمث««اذهكدلبيف«اذهکرهشيف«اذه

نيحمہتیصعميفمهتبوقعهللالعج:نوبراحلااهوا«لاومألاةمرحاهبكہتنيہی

‹فالخنممهلجرأومهيديأعطقتنأسفنألاولاومألايفليبسلاةمرحاوكمتل
.لاومألايفنولتقيمهنإ:ليقو

نأرانيدعبريواسيلاملانماباصن.قرسنإهتبوقعتلعجقراسلاو

.رانيدةئامسمحخيواستيتلاهديعطقت

كلهللاحابأدقف«لامانمليلقيفكملظينأدارأنمكلذءارونمو

.مهردلاملاو‹رانيدفلايواستحورلاو«هحورجورخبولوهلتقوهعفد

لاومألانمءيشىفدأىلعبيدأتلاوريزعتلاوتالاكنلاكلذِءارونمو

‹اهيلعدلجنصحيملنإو‹اهيلعمجرنصحأاذإانزةأرماجرفكهتناولو

ههجوتمةبوقعلاو .لاملائندبلاىلإةهج

يفتايدلالاومألايفءامدلاةبوقعهللالعجدق:لئاقلاقنإف

.نيبلااهنيبلاومألاداسفيفو«اطخلايفو«سوفنلايفو«تاحارجلا
هلعفكةفعاضمفاعضأبلاومألايفءامدلاةميقزواجيملنكللجأ:ليق



س٩۹

فاعضألاملانميدوينأ«ًاطخوأادمعلتقنمىلعمكحيملو«لاومألايف

.سفنألايفهبمكحوهلعفاهتيانج

هلكايففالتخالانألاومألايفدهشتسادقايلعنأيخأايملعاو
قادصمو٠باتكلاوةنسلاىلعاحيأرلانأكلذنممظعأو‹باوص

هباتکيفمكحىلاعتهللانأكلذو‹لاومألايفباطخلانبرمعاياضقكلذ

ىلاعتهللاهلعجدقو«هتايحمايأيعهللالوسرمكحف«ىبرقلايوذمهسب

هبمكحمث‹اهريغوتاقدصلانمسانلاخاسوأىلإاوجاتحيالأمحلةياقو

هللالوسرلعفبءافتقا«هتايحمايأ هنعهللايضر قيدصلاركبوبأ

مهضوعاميهنممهعنينأهيأربنسحتسامايأضعبيفرمععءاجمثءَ
باتكنمهلمهفناو‹ىبرقلايوذمهسعنمف«ءيفلاومئانغلانمىلاعتهلا

.لزنهيلإولزنأهیلعوهلمهفنااملجوزعهللا
ذخأو«مهنعىنغتسادقمالسألاىلإرظنال«مهبولقةفلّؤلاكلذكو

:محللاقف.ىلاعتهللااهدارأدقمسالاةجاحىلإرظنو«مسالانمكلذ

عباتتومهمهسمهعنمف.(لذبدقفنالاامأو«ايقحمالسالاناككاذذإ)

.لالضىلعيعدمحأةمأعمجيلهللاناكامو«نوملسملاهيلع

‹مهماهسبلطيفاوماق«مهبولقةفلؤلاو«ىنرقلايوذنأولف
.هيفامهيفناكلءدبألاىلإةيضامنوكتنأ‹نارقلاماكحألاورصتناو

ةدماهماكحأيرجتامنإثيراوملانإ:اولاقاموقنأول:كلذقادصمو

ةدايزسانلالاومأتعجرو«ىنغلانمسانلايفغلبامبلطبنتف«ةمولعممايأ

تاولصلاكلذكو.هيفامهيفناكل«مهيلعابقدصتيو‹مهتانسحيف

.جحلاوموصلاو

كلذهلغوسيالأريغلالابامف«كلذنمهلغاسامرمعلغاسنف

لاتقلاوطباشتلاعقوولو«سلجوزعهللانيديفرسيلاوهو«هريغيف



س1٦

٤مهلكمهلطبتسانمف«نيلطبممهلكاوناكو«لطبملاامهياف«هلكاذهىلع

دحأقدصنموءرسيلانمىلوأرسعلانأبمكحوء«ةمألاىلعددش

بوصايارلاالو‹هيأرعبتانممىلوأیلاعتهللاباتکعبتانمف٠نيبناجلا

لاقدقواميسالو‹داهتجالاةطيرشلنيبيصملكلانوكينأالإ«اذهيف

¶ةصاخمكنماوملظنيذلانيبيصتالةنتفاوقتاولل:لجوزعهلل

امو.نيلاعللةمحربيصملادهتجمللةمالسلاو‹مولظملاوملاظلاتلمشدق

.ديبعللمالظبكبر



۹۷

لئاسملادارفأ

ةقفنلانمهيلعبجوأوأ‹هتجوزيضاقلاهيلعقلطف«لعفيملفهيلإيضاقلا
يضاقلاهيلعقلطف«لامهلنكيملوأمنتماف«ىلاعتهللاهبجوأاماهملع

ةقلطمريغتناكنإف؟ةقلطمريغمأةقلطميهأ؟هذهمكحام«هتجوز

قوقحلاوثيراوملاعقتو«يضاقلااذهمكحىلإرظنيالو«اهبملينأهللهف

الفباوجلااذهنيملسملاذوخأميفنكيملنإو«ةقلطمهذهنأملعا
‹امهنيبيتلاقوقحلاعيمجتطقسدقو«اهبرقينأالو«اهبملينأهللحي

‹اهثريوهثرتوريخألااهجوزنيبوهنيبقوقحلامقتو‹هريغجوزتتنأالو

.تتامنإاهثرواہبيسنناكنِإو

مكحلکو«هفالخيفمهرذعنوملسملاعطقيملمكحلكاذكهو

انلو«هنمانهزنتنأالإ«انيلعوانلضاموهف«نيملاودهاشلابهومكح
ثیراوملاهيفيرجتو«انيلعوانلنيملاودهاشلابهومكحامعيمجيفمهتلماعم

يفالاملالصأملعنأالإ‹نايدلاىلإامتاضاقممحلسيلو«اههوجوىلع

.روزةداهشلانأملعنإةاضاقملاهلو‹نيدهاشلا

تعطقنااذِإاميسال«كلذنمءيشىلإليبسالفجورفلايفامأو

.امولظمناكولواليبسهسفنىلإلعجيالف«رستوأرخاحاكنبةمصعلا

‹دعبليبساہيلعهلناكامتجوزتف«ةضيحبةيدتفملاتأربتسااولف

.ريخألااهجوزتقرافنإاهجوزتينأهلو
ىلإسيلفجحلاوموصلاوةاكزلاوةالصلاكتادابعلابقلعتيامامأو

نورطفيونابعشنممويرخانوموصيةعيشلاموصك«ليبسعامجالافالخ
.ةالصلايفتونقلانوهركيةوعدلالهأو«شحافاذهفناضمرنممويرخ



۹۸

نيكرشملانيبواننيباملئاسمباب
:هعهللالوسرلوقلانطوكرشلارادذختينأدحألزوجيالهنأملعا

.«كتقفص

كرشلارادكذاختامالسلاهيلعكلذبدارأ:كتمأنمكجورخىنعمو

كلاتق:هلوقو«رارقلادعبةيدابلاىلإكعوجر:كتنسكليدبتهلوقو«انطو

نأىلعليلد«امهراداءارتتال»:نيكرشملاونيملسملايفلاقو

انباوردغيالنأانمأنإ«مهدالبىلإرفسلاانلزوجيو«مهتنكاسمزوجيال

.ةيصعمىلعانوهركيالومهماكحأانيلعنورجيالو

لاومالسإلاىلإةاعدو‹السروسيساوجوانويعمهيلعانلوخدزوجيو
.جرخموجرفهيفنيملسمللانثدحيرمالاوأ‹حلصلاضقنوأ‹حلصلا

لسروأمالسإللوأةراجتللاندالبيففرصتللنامألاانماوبلطنإو
لاق‹سأبالفنامألابءارشلاوعيبللوأكوكفللوأمهکرتالزئاجف«انيل
هللامالكعمبىتحهرجافكراجتسانيكرشملانمدحأنإولث:ىلاعتهللا

نوكلامحزئاجدالبلالهأناف‹نيملسملادالبنوكرشملاحتتفانإو

اهذختينأواهزنينأدحألزوجيالو«مهماكحأمهيلعيرجتومهتحتومهعم
.سانلارئاسنمانطو

ملنملثموهف«مهفوخنمهدالبنمنيملسملانمدحأجرخنإو
.طقاہنکسی

مهتطلاخمنيملسمللف«ىراصنلاودوهيلاكباتكلالهأنوكرشملاناكنإو



س۹۹

ملام«مهنبجومهطقاومهنومسومهحئابذنولكايو«مهتلكاومومهتعيابمو

ناو«رومخلاسيلمهبارشومهماعطومهخيبطكلذكو«مارح.ىلعاورهظي
.اوردقاماوجرخيلف‹ةساجنلاىلعمهوممتا

يفمهنولماعیو٠مهنوحکنيالونورستيالو‹مهيلإنوجوزتيالو

دارآنممهدلبنعنوعفديو«مهريزانخنولكايالو«‹ابرلابمهنولماعيالو
.مهنوعفديالفنيملسملاركاسعالإمهملظ

وأ‹ةساجنلاهيلعنوفاخياملك«لكؤيامعيمجسوجملانمنوقتيو

.كلذريغوخيبطلاونابجألاونومسلانم

اذِإانؤاسنانيلعمرحتاللصألاىلعانإف«انتانبوانءاسنانوبصغنإو
امأو‹دیدجحاکنىلإجاتحنالونهيلابنالمثانيلإتعجر

.الفنهکارتشا

قاثيموأدهعيف«اليبسانسفنأىلإلعجنملاممهيلعجورخلاو«ةلالدوةنايخو

.ةنامأوأ

.ردغنالونوخنالانإفنامأبمهدالبانلخدنإو

نمانعمقوسنو«انبرهبورحلاىلعانردقنِإف«ىراسأانلخدنإو
سیلوءيشمهتمانيلعسيلو«ةيرذلاومرحلانمو«هيلعانردقاممحلاومأ
.قاثيمالودهعانيفمحل

‹اناراسأكاكتفالوأ«السروأ٤نامابمهدالبيفمہلإانلخدنو

.ردغتالونوخنالانإف

ناکانقفتاناف«مهعمقفتنانإف«مهكفنلانارسأباندالبىلإانوءاجنإو



س4

٠مهدالبىلإمهباوبهذو«انناوخإميلاانملسقفتنملنإو‹كلذ

معنفالو«اندالبيفمهانعتم«ءادشلايفطاطتشامهنمعقونإ

.ةلاسملاهذهيفملعأهللاو‹مهیدیأيفنونوكيو«انناوخإ

همکحمهیلعانیرجُأ«مرحلانمهباوقأامف«نامأباندالبيفاولخدنإو

ثإالإ‹لاومألامرغوصاصقلاوانزلاوقرسلانم«انسفنأىلعهيرجناك

٠نيملسملالامتيبنماودسفأامحلصيلف«كلذريغنينمّؤملاريمأىأر

‹اهيلعمهانابنأومهانلبق«مہنیطالسومهكولمنمايادہبانوتأنإو

.نيملسمللاحالصتساانايادهمهيلإلسرنو

انيلعسيلففلسلايفوأ«يعهللالوسريفوأ«انيفاونعطنإو

.اندالبنماوجرخيیتحيشمہنم

دالبىلإليبسلابصيملو‹مهدالبيفوهومهنمدحاوملسأنإو
الإادحأنيملسملانمبصيملو«رطفوروشعوةاكزهيلعو‹نيملسللا
‹نيكرشلملاءارقفلاهعفديهنإفادحأبصيملننو‹محلاهعفديهنإفنيفلاخنا

.لعفيلفاماسرإباصأنإو

٠مہنیبواننیبةنداهملاتعقوو‹ءيشىلعمردقنملومهانلتاقنإو

وأ«محلمهسنف«انودعلاتقلانركاسعيفانعماوجرخينأمهيلعانطرتشاو
.الفماهسالااأومعتقجرخلاامأ«مولعمجرحيلع

‹ةكملهأليعهللالوسرلىرجاملثمةلذمطورشمهنمتعقونإو

لوقيفةنداهملاطورشتخستنادقو٤كلذنمءيشىلإمہیجنالانإف

برحلاعضتىتحانلزاجعهللالوسرلزاجاملك:مهضعبلاقو
.اهرازوا

.(٢طعجارم).اندنعنمةيدهبمهانلدابومهانيطعأ(١)
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نارقلاماكحأىلعيتاتتداكيأرلانمةراثملاةفيعضلاماكحأنإ
لوسرلانمتءاجيتلاةيضاملاةنسلاماكحأىلعوىلاعتهللادنعنمءاجيذلا
.العتتأدقوأ‹مالسلاهيلع

ىتح«نيدلايفهقفلاوملعلانمريثكهلحتفنا«ةقيقحباذهلمأتنمف

رفكلاوكرشلابفيكف¢تانبلانوديصاعملاتاهمأىلعالإةيصعملابمكحيال

.ةءاربلاو

هبرمأامرشعلاكراتلانامزيفنأ»:مالسلاهيلعهلوقكلذديؤيو

انمهليىلاعتهللاو«جانهبرمأامرشعبلماعلانامزسانلاىلعيتأيسو‹كلاه
متاخدمحمىلعمالسلاوةالصلاو.داوجلايركلاهنإ‹دادسللانقفويو«داشرلا

.نيعمجأهئايلوأعيمجىلعو«نييبنلا
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مالسالالهأةقسفماکحأيفباب

.مالسالالهُأةقسفماكحأرکڈنلفنينيدتملاماكحأانرکذاذإو

تيبودبعلانيببنذ:نيهجوىلعدابعلااهيتأييتلابونذلانأملعاو

.دابعلانيبوهنيببنذو«هبر

هجو:هجوأةئالثىلعف«ملاظملايهودابعلانيبوهنيبيتلابونذلاامأف

مرغالورانلاوراعلامهبسكيهجوو«رانلاوراعلاومرغلاومثالاهنممهمزلي
.ريغالمرغلامہبسكيهجوو«لاكنالو

يفيدعتلاوقرسلانماهلكتابوصغلاهوجووهف:لوألاهجولاامف
تاقدصلاوروشعلاوةاكزلامنماًصوصخءروهظلامايأيفاهلكتاداسفلا

.مثالاومرغلاايفهذهف‹اههبشوسومخلاو

.رهقالوربجالفمايأيفامأو

‹هرخأآلايفهنومزتليو«ايندلايفمهيلعهبمكحيالرمأف:يناثلاهجولاو

ملوهوكردتسيملنإ‹لوألابابلاكلذكف«مهتانسحنمهنوجرخيو
بايغالالاومأعييضتبهيديىلعدسفياملثمايندلايفهومادامهوحلصي

٠نيطالسلالاومأوأ‹اهلكرجألالاومأوأ«مهيلعفلختسااذإىماتيلاوأ

نينبلاوجاوزألاولهألانمهتاقفنهيلعتبجونمتاقفننمعيضامعيمجو
‹هدسفيوأهلكأينمهيلعلدوأ«هنيعبقسغامو‹تابراضموديبعلاو

تابحلاوةادعلاوكالملاوشطعلاوعوجلانمهلامنماهلكسفنألاةيجنتو
روذنلاو‹ءامدلاتارافكوراهظلاتارافكوتاظلغملاونامألاتارافكو

‹هيفهيلعةيدأتالو«ايندلايفاذهنمءيشبخويالهنإفاذههبشو
.ايندلايفهسفنبهحلصيملنإةرخألايفهبذخؤيو

يتلا«ةرهاظلاماكحألاوبئاونلاولقاوعلانمهمزتليام:ثلاثلاهجولاو
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ةداهشبولطابلايتاموكحلاكرهاظلايفهمزلتوىلاعتهللانيبوهنيبهمزلتال

.مرغىلتبانإومثإالوبنذالملسيئوعنإروزا

‹هبحاصلامامهدحأبصغدقو«انيلإنامصخلاعفترااذإ:لوألاهجولا
‹ةنيبلاهيلعتبثأنإةيداتلاهانمزلأرقأناف«هعنمفهنيادوأهناخوأهقرسوأ

‹هلامىلإهديطسبينأنيملسلملايضاقلنافعنتماناف«هانربجيبانإف

.ىيأوأءاشهمیرغهنميضقيو

ثيحب‹قراسلاوأبصاغلاهبيغدقونيعلامئاقبولطملاءيشلاناكنإو

رفظنملنإطايسلابهانربجو«ةميقلابهيلعانمكحهفلتأنٍإف«هيلعردقيال
.هيلعقحلابجاوهنمانيضقهلامبانرفظنإو«هلام

وأ‹برضلابوأسبحلابهربجنانإفنيعلامئاقبوصغملاءيشلاناكنإو

الوةرماؤمريغبهميرغلهتميقهلامنميضقنوأ‹هنمهبجرختسيامعيمجب

عنمو«ءيشلارهظنأالإ«ليبسهلتقىلإانلسيلفعنتمانإف‹ةرواشم

ءيشلارهظمث‹هبحاصاهذخأو«هيلعةميقلابانمكحنإو٠«كلذعم

.ذأيتلاةميقلادروهئيشىلإعجردارأنإ«رايخلابهبحاصف«بوصل

ءيشلادرءاشنإريخيبصاغلانإ:ةفينحيألوقبذخأنانسلو

.ملاظملاىدحإهذهف‹ةميقلاىطعأوهکسمآءاشناو«بوصفخلملا

هعمجهانفلكةنّومبالإهيلإلصيالعضوميفبوصغملاءيشلاناكنإو

‹ودعلانمفوخاو‹قيرطلاعاطقك«ءيشلاكلذنيبوهنمرذعلارهظنإو

.الفكلذريغامأو«هرذعتف«ملظبهبلاطينموأ

ىلعردقف‹نالجراويفاحلمبصغنمك«هلةميقالامبصغنمو

يذلاعضوملااذهيفانههتميقوأحلملاهانيدأتسانادوسلادالبيفبصاغلا

.هيفهيلعانردق
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هبصغيذلاعضوملاىلإهلاصيإبصاغلاىلعف«ةنؤمهلءيشناكنإو

‹مالاةموكحدعبعنملاعقواذإ‹ةنؤماليتلانويدلايفكلذكو«هنم
عضوملايفالإهيلعمكحيالف«منملاعقيملنإو«هيلعانردقاغيحهيدأتسنانإف

.عضوملاريغيفهعضينأميرغللسيلو.ةلماعملاهيفتعقويذلا

نيعلاو‹هذخأهبلطاغيح٠«بوصخغملالوقلوقلافاهلكتابوصفملاامأ

.ةميقلافامودعمنوكينأالإهبلطاثيحهبهذخأي

نمسلاهيفرهظىتح‹بصاغلاهيلعقفنأو‹اًناويحهلبصغنإو
راسخەۋاتعوهلامبهو«واتملوهۋاتحباقلسيلفهتميقتعقتراو

6اتعاظقرعلسيل:اهللالوسرلوقل«ابعتو

رماعتر:لاقو( ءيشلاميق«قفمرادقم

للغلاو‹هدنعتثدحوامنلابيجا

يفاهايإهيدأتسناهلكهذهف«اهلئمورودلاىنكسو«مئامبلانمنابلألاو

.ةرخألا

فقيوهبرهذخأينأدارأونيعلارضاحناكنإلاومألايفدسفأاملكو
.ةميقلاالإبوصغمللسيلف«هتميقةقيقحىلعنومرغملا

.امهنيبنيميالوءةميقلاكلتوةفصلاكلتالإهل

يذلانامزلايفهتميقامهيلعتيفخوأ«افلتخاوةفصلاىلعاقفتيملنإو

فلتخاو«قحهيلعهليقبامبصاغلاقحليلودجوامذخأيلفهيفهبصغ

.اعفارتموي:ليقو.هبصغمويهتميق:ليقف:هلمقلايأيفءاملعلا
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.تاميقلايلغأ:ليقو.نيتميقلاىلغأ:ليقو

يفبصغناف«هنزووأهليکهيلعكردناننإفنزويوألاكيامامأو
يذلانامزلايفةموصخلاتعفتراوأارانيدعاصلاهيفيواسييذلانامزلا

.هاضرتيوأهلحتسينأبصاغلليغبنيف«ةمايقلامويادغ

ماعطلاالإهيلعةثروللسيلف«هبحاصتامىتحماعطلاهبصغولكلذكو

.ةرخألالدعيفادغصاصقلاهيلعنكل«ريغال

.ةرخألالدعيفصاصقلاو«ايندلايي

مہیلعسیلماکحلاو«هتالغتسمعیمجوهلنماضوهف‹اناویحبصغنِ
.رهظامبالإاومكحينأ

ءاشناف«ةرخآلايفكرديف«هلكعافتنالاوفاوصألاونابلألاامأو

.للحتسيلفالإو‹لعفايندلايفلصتتينا

‹انركذ تايدۇملا:الوأ:طورشةعبرأتابوصغملانمانمدقاميفف

كلذءارونموءايندلايفراعلاو«هبىلاعتهللامكحيذلاديعولا:يناثلاو

.كلذنمهوأراننوملسملاهيلعردقامردقىلعلاكللا

ناهتكلامايأيفامأو«اهيلعربجيفروهظلامايأيفف‹اهلاثمأوةاكزلاامأو
ءارقفلاهبقلعتيو«ىلاعتهللانيبوهنيباميفمتالاورانلاوراعلااهبحاصبسكيف
ءادعتساالروهظلانامزيفالإءالفايندلايفامأو«ةرخألايفنيكاسلملاو

لثمءايندلايفاهبهيلعمكحياليتلارومألاىلإعجرتهذهوءادعالو

مكحياليتلالاومألاوسفنألايفمهبيصيف«مهقسفيونيعلابسانلابيصينم

.ىلاعتهللانيبوهنيباميفامنمضياملاثمأواهلكهذهف«اهبهيلع
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همزلينوخيوأبصخغيوأقرسينمسانلالاومأىلعةلالدلاكلذكو
.ادغكلذ

ىنكسلاوجاوزألاىلعتاقفنلانمهيلعامعيمجنمعيضامكلذكو

اهلكهذهنإف‹ديبعلاودالوألاونيكاسملاوىماتيلالاومأعييضتو«ةوسكلاو
.یلاعتهللانيبوهنيببونذ

هيلعسيلوهتبقريففتافاموهوربجايندلايفهيلعنوملسملاردقنإف

.رانلاوراعلاومثالاالإةادؤمايف

نمنأكلذو«لقاوعلاكهللانيبومهنيباميفنومزتلييتلارومألاامأو
.ماكحلااهتمكحاذإ‹هتلقاعىلعةيدلاامنإ«ًاطخًأادحألتق

.ءيشاهنمهيلعسيلف«ماكحلااهمكحيملو«ناتكلانامزيفناكنإ
‹ىلوألاىلإواهيلإتبلطناف«سانلانيبيرجتيتلابئاونلاكلذكو

.ةبجاوكيلعيهف

سيلفابنمكونثتسانإف«ةماعلاىلعنيطالسلااهيقلتيتلاةادؤلاكلذكو

ىلعةماعلااهلصفتيتلاتانوعملاكلذكو«ملاظماومراغملاكلذكو
.ءيشاهتمكيلعسيلفكوفعناف«مهسفنأ

¿لنإو‹كيلعفنوصحلاوقدانخلاوراوسألاكسانلاهيرجياملكامأو
يفمهماكحأركذنلفايندلايفةقسفلاماكحأانركذاذإف«ءيشالفكبلطي

.ةرخالا
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‹ايفاومادامايندلايفاجرخمةقسفلللعجىلاعتهللانأيخايملعاو

6مظعألاقايرتلايهو«ةبوتلا:اوا:ءايشأةسمخبةطبترممہبونذريفكتو

بوتينأ«ةبوتلابونذلاةيودأو«ةيودأءاودأللوءاودأبونذلاهللالعجف
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یضقف@نماوباتنلرافغينإول:سلجوزعسهللالاقبنذلكنم

.باتيفليلقتلابورافغيفريثكتلاب

مظعأروفغلاو.4محرلاروفغلاوههنإاعمبونذلارفغيل:لاقو
.روفغلانممظعأرافغلاو«رفاغلانم

اليلجوليلقىلعاريثكدعوف. بوتلالباقوبنذلارفاغل:لاقو

.هتمحروهتفأروهنريغصىلع

نبهذيتانسحلانإل»:لجوزعهللالاق.تانسحلا:يناثلاو

:خيشلانعىيينبسيينثدح.¶نيركاذللىركذكلذتاثيسلا
ةبوتكلذ:نيركاذللىركذكلذ):لاقهيلعهللاةمحر نسكام
زعهللالاق¶تانسحلابتائيسلاريفكتهيفنارقلالجو.(نيبئاتلل

وهفءارقفلااهوتؤتواهوفختنإويهامعنفتاقدصلااودبتنإل:لجو

.نممكنعرفکنومكلريخ
.تانسحلابةرفغملاايفتدجورابكلانارقلاروسلجتعبتاذإ

فيعضت::لئاضفثالثتانسحلالامعأيفىلاعتهللالعجدقو

لكلنكلو«تائيسلاريفكت:اهثلاثو.تاجردلاعافترا:اهيناثو«تانسحلا
.لكلارفكيمظعألاقايرتلانكل«اهرفكتةنسحةئيس

نممكباصأام:لجوزعهللالاقبئاصملا:ثلاثلاو

مياساذإنذل:لاقوريكنعوقعيومكيديأتبسكايفةي
ةمحرومهبرنمتاولصمهيلعكعلوأنوعجارهيلإانإوهللانإاولاقةبيصم

.ةرفغملانممظعأاوباصأءالؤهف نودتهملامه
هلرفکالإةبيصميفباصيملسمدبعنمام»:مالسلاهيلعلاقو

.«اهكاشيةكوشلاىتحهاياطخنماهب
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اوبنتجتنإل:ىلاعتهلوقل«رئابكلابانتجابرئاغصلاةرافك:عبارلاو
لاقو.@امركالخدممکلخدنومکتائیسمکنعرفکنهنعنوپنتامرئابک
عساوكبرنإممللاالإشحاوفلاومثالارئابكنوبنتجينيذلالط:ىلاعت

.4ةرفغلملا

ةأرمايعمينإهللالوسراير:هللالوسرللاقالجرنإ:لاقو

نميللهف«دلولامضومريغاهتيتاالإجادالوةجاحاهنمتکرتام

.(؟ةبوت

.«؟حبصلاانعمتيلصأ»:يعهللاقف

.(معن):لجرلالاق
هعمسفةريرهوبأهبثدح«كبنذكلرفغهللانإ»:مالسلاهيلعلاقف

هللاىصعياميفسيلو«رئاغصلانمممللاالإربكأهللا):لاقفسابعنبا
.(ريغصهب

الإ):لاقف‹راغصلايهةنسلايهانمو‹رابكنارقلايهانمنأدارأ

.رئاغصلانمبونذلاعورفلعجف(رئاغصلانمممللا

هللاىصعياميفسيل:لاقكلذنمفريبكلاوريغصلايفسانلافلتخاو
هعورفوريبكوهفامظعمبنذلكلنأ:انمدقامرخألاهبهذمو.ريغصهب

.راغصلايه

هنمبتيملامو‹ريغصوهفدبعلاهنمباتبنذلك:مهضعبلاقو

.ريبكوريغصنمدبال‹ةيالامناليالاذهوريبكوهف

سنخاهنمسنخنمف«بونذلالهألةعىفطصللاةعافش:سماخلاو

ريغاوناكنإواوبذعلاوعفشيملولفءبتيملنملةعافشلاتعقونإو

.(۲طعجارم).ةريغصلاوةريبكلا:فيفختلابةجادالوةجاحال(١)



۹١۱

لاقكةكئالمللتناكامنإ؟ةعافشلاىلإةجاحلاامف«نوملسممهنألنيبنذم

ةكئالملانأىلعو.4ىضترانملالإنوعفشيالول:سلجوزعسهللا
؟مهتعافشىلإهتجاحامفلجوزعهللاهاضترانملالإنوعفشيال

.هیضرنل:لاقلهنعلمحتيملولو«هنعلمحتهنأ«یضترا:هلوقلد

لهأليتعافشتسيل»:هللالوسرلاق:لاقديزنبرباجنأىلعو
«يتمأنمرئابكلا

لوسرلاقلاقهناكلامنبسنأنعیوريابملعاهللاولاقمث
لهألةعافشلاتابثإهيفف.«يتمأنمرئابكلالهألىتعافشاإ»:هلل
«كلامنبسنيتأينأديزنبرباجمنمامف«السرمهثيدحناكنإورئابكلا

.توملاىلإرباجهقبسو«دحاورصعهايإوهعمجدقو

:لجوزع هلوقلهدابعلهناحبسءيرابلاةعافشهلكاذهنممظعأو

.¶هنذإبالإهدنعمفشييذلااذنم

اميفاوبهاوت»:نينمؤملاهدابعلرشحملايفاغهلوقاًضيأكلذءارونمو
.«مكلهتبهودقفمكيلعيلامامأو‹مكنيب

نيبامو‹ىلاعتهللاهرفغيهبرنيبودبعلانيبيذلابنذلانأ:ىرخأو

.موصخلاءاضرإبالإرفغيالدابعلا

نيحسامهنعهللايضرسباطخلانبرمعليئاملانبةفيذحلوقو
اهرفكت«هلهأوهلاموهسفنيفلجرلاةنتفامأ).ةفيذحلاقفةنتفلانعهلأس

.(محرلاةلصوةقدصلاومايصلاوةالصلا

.(رحبلاجومجومتيتلانعالإكلأسأهذهنعتسل):رمعلاقف

.(الفقماباباہنیبوكنيبنإ):ةفيذحلاقف

.(؟دہیمادسیا):رمعلاقف



.(دہیلب):لاقف

.(ةمايقلامويىلإدسيالاذإ):رمعلاقف

.(؟تدرأامرمعكنعمهفأ):ةفيذحلليقف

هتئدحيأكلذو«هليلدغنودنأهديبيسفنيذلاويأ):لاقف
.(طيلاغالابسيلاثيدح

لاجرفارعألاىلعول:سلجوزعسهللالوقهلككلذءارونمو
مهواهولخديملمكيلعمالسنأةنجلاباحصأاودانومهاميسبالكنوفرعي
عمانلعجتالانبراولاقرانلاباحصأءاقلتمهراصبأتفرصاذإو.نوعمطي

اماولاقمهاميسبمهنوفرعيلاجرفارعألاباحصأىدانو.نيلاظلاموقلا
هللامهلانيالعمسقأنيذلاءالّوهأنوربكتستمتنكامومكعمجمكنعىنغأ

. نونزحتمنأالومكيلعفوخالةنجلااولخداةمحرب

لاقو«مهتائيسومهتانسحتوتساموقءالّوهنإ:نولوقيءاهقفلالجو

نوبجعمموقمه):لاقو«سهنعهللايضر بئاسلانبمامضكلذ

.(مهسفنأب
:نيبئاتلاتاقبطوةبوتلاىنعمنآلاحرشلو

لاقفملكلاعماوجبملسوهيلعهللالصادمحمثعبىلاعتهللانأملعا
وهثعابلاو‹«ثعابنمةمادنللدبألنأهملعل(ةيوتمدنلا»:مالسلاهيلع

ةمادنلاتثعبنا«بونذلامّوشبناميالابلقلايفررقتاذإف«بونذلاموشةفرعم

ةقيقحنأل«ينغيوينعيامبلابتهإلاثعبناةمادنلاتلصحاذإو«ةلاحمال
هبمطتراامو«مقملامعنلانمهتافامبملعلاهبسكت«بونذلامّوشبةفرعملا

.محلاباذعنم

.هبلقيفةمادنلاثعبت«هداؤفيفةقرحلاكلانهف



س١۱۱

لكلنإتلخدقيتلاهللاةداع‹هينغيابلبتهيوهينعيابلغتشيكانهف

.هعبتياقحالوهيضتقياقباسءىش

.اهيفدبعللهللاحتفابةيصعملابيكنتوةعاطلابلمعلا:ةمادنلاةرمثف



س۱۱۲

نيبئاتلاتاقبطباب

ةيصعمالو‹اهكمتناالإةمرحهللكرتيلقساف:تاقبطلانمىلوألا
‹ابرلاوءاملظسانلالاومألكأو«ةمرحلاءامدلاكفسنماهاتأالإ

.اهتودامفرمخلابرشوانزلاو‹شحفلاو

‹ةيصعملانمهيلعناكامىلععلخناف«ةبوتلابهيلعّنمىلاعتهللانإمئ
ةيداتو«ةوقلابلكأودسفأوكفسامعيمجحالصإوةعاطلاىلإعجرو

احالصداسفلادعبو«اركشرفكلادعبو«اركذةلفغلادعببقعأو‹لاومألا
رفكلاوقوسفلامسانمخلسنادقاذهف«توملاىتحاحاجنكاللادعبو

هلاححالصالهلاموهسفنبهداهجقحهللايفدهاجو«ركشلاوناميالاىلإ

.هلامو

حالصإدعبلاومألابابرأوقوقحلاوتايانجلاباحصأدقفنم:ةيناثلا
تايدلاولاومألانمكلذنمهيلعامعيمجنيكاسملاىلعقفنياذهف‹حلصأام

‹ةمايقلامويادغنيكاسملاىلعلاومالاكلتباحصأليحيف«قوقحلاو

هللاملعناف‹مهقوقحودابعلاتاعبتنمهيلعاليسانلا:ةثلاثلاةقبطلا

قوقحلابابرألايندلايفهبقدصتامروجألعج«داهتجالاوةينلاهنمىلاعت
الانبرل»:هئايلوأنعةياكحهباتكيفلاقىلاعتهللانأل«اهيلعمحلاحأو
.€اناطخأوأانيسننإانذخاۇت

هنعاهلمحتتانسحهلنكتملنإو‹اهنماوذخأتانسحهلتناكنإف

.هتينسحوهبرلهديیحوتوهنامابةنحللاهناحبسءيرابلاهلخدأو«هالوم

عيمجهنعهللالمحتياذهناف«هللاماليذلارسعملا:ةعبارلاةقبطلا

لهأعيمجهنعىلاعتهللاىضرتيو«مهقوقحودابعلاتاعابتنمهيلعام



س۱۱۳

ةملظمهيخألكرتنم»:لوقيو.ةنجلايفملاهرهظيفرغب«قوقحلا
.عممالسلاهيلعدوادليرجيك‹هلةفرغلاهذهف‹ايندلايفهدنعهلتناك
ايندلايفىلاعتهللاركذنمرثكينأاذليغبني.فورعمثيدحلاو«ايروأ

امسانلاىلإنسحيو«موصخلااهبىضرتف«ةريثكتانسحهلنوكتو

.الوقهليضروالمعنسحأنمرجأعيضيالهللاناف‹عاطتسا

ءاغتبا‹هيلعردقامحلصأو«انركذابىلتبانم:ةسماخلاةقبطلا

دابعلاتاعابتنمهيلعیقبامهتيصوبتكو«هتمالسوىاعتهللاناوضر

‹يغبنيوبجيكهدعباهوذفنأفءايقتالاوءايلوألاالعفلختساو«مهقوقحو

.ةرخالاوايندلايفملاسهللادمحباذهف

‹هءانمأايلعفلختساوهتيصونمانركذاملثتمانم:ةسداسلاةقبطلا

هنعهللاانربخأدقاذهف«اهوفلتأواهولكأوأ«ايفاوطرفواهوعاضأمهنأمث

هعمسامدعبهلدبنمفلث:لجوزع هلوقبةينجلاملاسةمذلاءىربهنأ

.¶ملععيمسهللانإهنولدبينيذلاىلعهنإامنإف

يصولملاىلإالنيلدبملاىلعالإ4ملععيمسهللانإلل:هلوقهجوتيالو
.ناسللالهأدنعرصحلافورحنم(حلا..امنإف):هلوقكلذكو.دبتجمل

هتيصوبتكوةصلاخلاةينلاهنمىلاعتهللاملعودهتجانم:ةعباسلاةقبطلا

هللابنمۇيءىرمالقحيام»:يعهللالوسرلاق«هسأردنعاهعضوو

سانلاىلعف.«هسأردنعةبوتكمهتيصووالإنيتليلتيبينأرخآلامويلاو

لوسرهونالاعفاناذهنکيملولف«هسأردنعابوتكمهوباصأاملاثتما

.هيلعهبجوأو«هيلعلدوءهبكعهللا

بونذهلنكتملو«اهتمصلختودابعلاتاعابتنمملساذإ:ةنماثلاةقبطلا
‹تانسحلانملمعامو«ةبوتلادرجهعفنياذهف«ىلاعتهللانيبوهنيبيتلاالإ



١٤۱

.نيحلاصلاةعافشو«نيحلاصلاءاعدو«بئاصملاو«تاريفكتلاهوجوو

.رضموةعيبرلثمهتعافشبةنجلالخديهنأينرقلاسيوأنعيورو

‹رهدلانمامامويةبوتلاهتيننمو«ةيصعملايفيداعملا:ةعساتلاةقبطلا

ودعك«رمألاهصفاغف«ةبوتلابالإبونذلارفغيالىلاعتهللانأهتنايدينو

امملصتتلاىلإاليبسعطتسيملو‹ودعلاهمهادوأ«لتقىتحلتاقفهبلزن

.ةيصولالإالوهيلع
ىجريفالإو‹هللانمةبوقعهبلزنيذلارمألانكيملنإاذهف

ىسعو«اوأجافيملمهنكلمالسلامهيلعبوقعيدالوأةلاحهذهف«هل

لتقلانأينغلب):يلعنبنسحلالاقاك‹ةرافكاذللتقلانوكينأ

.(ةرافك

ىشخيهنإف‹رومألاهذهلثموأمدهوأعسلوأقيرحوأقيرغامأو

.ةرافكرومالاهذهيفنأىلع«هيلع

كلذكوءةداهشنينجبتومتةأرملاو‹ةداهشملسلاوةداهشعسللاو

.مدحلابحاصوقيرغلاونوطبملاولسلابحاص

هتيننمرصملانأ:يداتلاورصملانيبقرفلاو.رصملا:ةرشاعلاةقبطلا

اموياهنمكاكفنالاهتيننميداقملاو«ةيصعملابلجوزعهللاىقلينأ

اضرأهوحرطاوأفسوياولتقا):مالسلاهيلعفسويةوخألاقكام

امویبوتيسيدالاف(نيحلاصاموقهدعبنماونوکتومكيبآهجومكللخي
.نيكلاملانمرصملاوام

.روجفلابىلاعتهللاهتبصانمعمةنجلاهلاوجرف«ةعجرملاعمانفلتخاانهاهو
دنعقحهنأدقتعيو‹اهيلإوعديةعدببحاص:ةرشعةيداحلاةقبطلا

مدهوا«اہیلعهفلاخنمرذعهبعطقيو«هبناديهللانيداهنأو«ىلاعتهللا



ب١۱٠

اذهف‹داعفءيشطورشلاهذهنممرخلاامهمف‹عرشلادعاوقنمةدعاق

.رانلالهأنمامهف«هلبقيذلارصملاالو«هيفعمطمال

الو«انيدهريملو«هللادنعقحهنأمعزوىأراذإعدتبملانأملعاو

.هتعدببهيلعمكحيالةداعهنعلومحماذهف‹هفلاخنمرذعهيلععطق

ةفلتخلاليواقألانأل«ةعدبلاهلبجويامهللادنعقحلاقنأيفسيلو

دېتجملكنإ):لئاقلالوقوهو.هللادنعقحاهنأايلعضعبقلطأدق
.(بيصم

عضوملايفنوكينأطرشب«هللادنعقحهفالخو‹هللادنعقحهلوقو

ىرتالأ‹كلذيفمهرذعنوملسملامطقيملو٠يأرلاهيفمزوجييذلا
هنأ«هللاقلخالهقلخةحورملاير:لاقنمنأةرملوأاولاقخياشملانأ

.كلهنيدبهلاقنإو‹زجعيأرلافيأربهلاقنإ
‹هيفرذعلامهلعهللاعسوأاميفنيملسملانمدحأرذعمطقنإكلذكو

يفلهاجلاوملاعلاو«هلعساوفمهرذععطقيملف«مهفالخىأرنمامأو
.رذعلاعوطقملاوهفءالوأرذعلاعطقمهياف‹ءاوساذه

لهاجلاالو«وههكردأامعهملعزجعنمرذععطقينأملاعللحيالو

.هنودهملعياميفملاعلارذععطقينا

نودهقلخةحورملايرنأمعزنمهللادنعًاطخىهىتلاءايشألانمف
هنكل«هللادنعهيفقحلاهجوهملعغلبيملنمدنعلومحمهنكل«ىلاعتللا

:اولاقثيحةمالاهذههنعهللاافعيذلاًاطخلانموهو«هيفهيأرىلعرصتقا
.4اناطخأوأانيسننإانذخاؤتالانبر

.هلهجعسيالاميفلوقلايفهللاهمحرسديزنبرباجراشُأاذهىلإو

هناو«همسابهيلعتاولصمداةفرعم:ءاهقفلاضعبهبجوأدقهيففالتخالاو



س١٦۱۱

سيلو«يأرلاىلعةينبمثالثلالئاسملاهذهو«نيلسرملالوأهنأو«ءايبئألانم

.جحرختسمفناكنإفءرثأةنسلايفالوصنباتكلايفايف

نأريغنم«رتاوتلاونآرقلانماهتفرعمسانلاسبتقاامنإفةيمستلاامأو
امعانربخأهنكل«هتيرذنحنوانوبأهنأوهتفرعمانيلعنأنارقلايفصني
امكلذيفسيلو‹ةيضاملاليئارسإينبرابخأنمريثكنعانربخأ

.هتفرعمانيلعبجوي

‹اجارختساالواصنامهيلعلديامنآرقلايفسيلف«هتلاسروهتوبنامأو
:لوقيثيحكلذاوسبتقا-مداانيبألىلاعتهللاةروامنمنوكينأالإ

ابرقتالواټئشثیحادغراہنمالكفةنجلاكجوزوتنأنكسامداايول

.€نيلاظلانمانوكتفةرجشلاهذه

هللاتاولصمدآانيبألهترواحمبةهباشمسيلبالبرلاةرواحمتءاجدقو

%4نيدجاسلاعمنوكتالأكلامسيلباايل»:هلوقلهيلعوانيبنىلع

ةوبناوتبثأدقنيملسملانكلوء.هلاثمأو4دجستنأكعنمامل:هلوقلو

«لالضىلعدمحأةمأعمتجتنلوامهيفاوفلتخينلو‹هتلاسرومداانيبأ
نمف.ءيشةلاسرلاوةوبنلاومسالاةفرعمنمانيلعسيل:ءاملعلاضعبلاق

ملاسوءالّوهدنعكرشموهف«اثيشانركذيتلاةثالثلايناعملاهذهنملهج
.ءالؤهدنع

لهاجلانظيماكحألادنعنكلو‹اذهمهعسيامبيرنوفلتخلاءالّوهامأو
.المأهلاممنغوهابسوهلتقوهتءاربهکرشنل

هتءاربمرحينأهلله؟ارذعهعسوأنملاحامفهانرکذنلاذهغاسنف
يذلاطباشتلاعقودقف«كلذهلناكنإف؟الماهلامةمينغوهابسوهلاتقو

.امهتئطختوأنيقيرفلابيوصتىلإسانلاجاتحاوبلاطيبأنبيلعهلاق

امبوصألوألالاقامناك«رخألاتعنمو«هماكحأدحاولتزجأنأو



س۱۱۷

:رزخوبأخيشلالاقدقو.هيففلتخلايفريظحتلاعقودقف«رخألالاق

(يأرلاببجتةءاربلانأملعلانمءيشيفانغلبيمل)

ىلعهمنغوهابسف«عسيالامميمجملعنممنغيويبسينأىرحتنمو

رانلااذهعمهيلعدعوأوارتدقف«هتلاسروهتوبنلهلهجومداانيبالهلهج

اهماكحأوللملاةفرعموةكئالملانمهنأمالسلاهيلعليربجةلاهجكلذكو

.نيملسملاءامدمرحو

ءمالسلاهيلعدمحملهاجلكرشلاتبثينأهملعرصقنمكلذكو

.كرشلااهلهاجغلبيالاضرفهتفرعملعجو

كيرشتو«دونجلانمملنيعئاطلاوةربابجلاكيرشتباولاقنيذلاامأو

عطقيوانيدهعرشيىتحءيشهنمانيلعسيلف«یلاعتهللاةيصعمتأنملك

.ةنسلاونارقلاايفمداصييتلالاعفألاىلإفلاخيوأ«هيلعهفلاخنمرذع

هوعد:ةربابجلاكيرشترهظأنيحقرزألانبعفانيفخئاشملاتلاقاذهلو

اطخفلاعفألاىلإكلذهلوقزواجتيملنإو«ماكحألانمثدحياماورتىتح

ماكحألانمثدحأاملف«ملكتتملاماهسفنأهبتثدحامو«اهنايسنواهأطخ

اہیفدرو٠عامجالاهبقرخام .نينيدتملابهوقحلأوهرذعاوعطق‹ةمئاقلاننسلااهيف

قلخباولوقيملنيذلا‹نامُغلهأنمانباحصألوعىنعملااذهىلعو
نيذلانيملسملانمدحأرذعهيلعاوعطقيملوانيدهودقتعيملاذإف‹نارقلا

.مهنعلومحماطخكلذو‹كلذبمهيلعسابالف‹هيلعمهوفلاخ

‹ةوادعلاوةيالولاوءضغبلاوبحلاوطخسلاوىضرلاهللوقلاكلذكو
لكف«لاعفأاهنأمهداقتعاو«هناحبسءيرابلاتافصيناعملاهذهنأانداقتعاو
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رظناورظنف«ىوصقلاةياغلاغلبينأنعرصقمهملعنأريغ«ىنعمهل

.شيفافخلا

دنشالهااوعديهیلاو٤«بوجحمنبدمحمنعاذهمہھذميوردقو

بهدمهببهذنملافالخلاعفألابهذمهببهذنمف«دنحلابناكمايأ

يلاتلاوملظأءيدابلاو«ضعبىلعمهضعبغبيملامهدقتعملكلو‹تافصلا

.ملسأ

7ف

‹نيرفاكلاونينمؤملاو«رفكلاوناميالايف«ةعجرملانيبواننيباملئاسم

‹لعفوداقتعاولوقنمهبهللارمأامعيمجهنإ:ناميإلايفانلوقنأملعا
وهفاندنعةريبكتأنمف«رانلاهيلعىلاعتهللادعوتامعيمجوهرفكلاو
.رفاک

نإ:اولاقو.لاعفالافقافنلانإ:اضياانلوقو‹انامحراوجلالاعفانم

.مهدنعدحوملا:نمؤملاو‹اندنعيفوملا:نمؤوملاف«ريغالريمضلايفقافنلا

يفءازحلاهلولعفلاولوقلابقيقحتلاىلعدروو‹هلحتناوناميألایعدان

.ادغةرخألا

نمول:لجوزعهللالوقف‹لاحتنالاوزاجملاىلعنمؤملااماف

مسالااذهيفلخددقو.اهيفادلاخمنهجەۋازجفادمعتمانمۇملتقي

.نيتداهشلابرقأومسالحتنانملک

.(٢طعجارم).اهتفضأةينورابلاطيفةدوجومريغلصفةملك
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عقودقف.4اطالإانمۇملتقينأننمۇؤلناكامو: اضيألاقو

اًنمؤملتقنمنأ‹ماكحألاليلدبنيتداهشلابرقأنمعيمجىلعنمؤملااذه

نمفألم:لاقىلاعتهللانأىلع«نيقسافلاقسفأناكنإو«هبلتقاًدمعتم

.اغةبوثملاوءازجلايفديري.. نووتسيالناكنمكاًنمْومناك

هلتقدمعتنمو«ةلاحمالةيدلافاًمسافناكولواطخاًنمْؤملتقنمو
مكيلإىقلأنملاولوقتالول:لجوزعسهللالاق.ادلاخرانلايفوهف
.ةيمستلاولاحتنالاىلعاذهف.¶تسلمالسلا

نيتداهشلابرقملافةرخألايفىلاعتهللادنعءازجلاهليذلايقيقحلانمواامأو

لاق.يصاعلاناكرأباتجالع«مالسإلاناكرأينعأ«ناكرالابلسملاو

اذإومهبولقتلجوهللاركذاذإنيذلانينمؤللاامنإ$:سلجوزع

موهلصتومييللاميرلعواإمدابأيلعتي

.الطابنونمؤملامهريغو«¶اقحنونمؤملامهكئلوانوقفنيمهانقزر

ليلدب.لمعولوقرفكلاو‹لمعولوقناالاو‹ناميإلاضيقنرفكلاو

.نيملاعلانعينغهللانافرفكنمو

هتدئافامفجحينأىبأورقأنمو«هنعينغلاعتهللانإفجحيالنمو
ولو٤تبجولمعنتلقول»:عهللالوسرلاقاذغو.عيطتسموهو

.«مترفكلاذإاولعفتملولو«هيلعمتردقامتبجو

ايدوہيءاشنإتميلفمالسالاةجحجحيملنم»:مالسلاهيلعهلوقو

:لاقو.«ةالصلاهكرتالإرفكلاودبعلانيبسيل»:لاقو«اينارصنوأ

هلاتقوقوسفنمؤملابابس»:مالسلاهيلعلاقو.«رفكةالصلاكرتنم١

ىتأنم»:مالسلاهيلعلاقو.«رفكمكحلايفاشرلا»:لاقو.«رفك

.«(رفكاًضئاحوُاهربديفةأرما
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كلذهعسيهنإف«هنودفقوتوأاذهانبهذمباعرذقاضنمنأملعاو

فالخيفنيملسملانمدحأرذععطقيالنأب«انمدقيتلاطورشلاىلع
اذهف«ةتبلاايشماكحألانمريغيالو«هبهللاناديانيدهدقتعيالو«هلوق

انعطقاذببف٠نوفلتخلاءالوه«مهفلاخنمرذعاوعطقواهبىلاعتهللانادي

امملعساوف‹انلإيفانداقتعاوانبهذمنعمهفلختيفةبشلاكلذكو

هوركملاىنعملاىلإاحارصنوعجريوأ«عامجإلاايفنوقرخياماكحأاوثدحيم

.هقلخبىلاعتهللانوهبشييذلا٠«مظعلاهلإلايف

ناكنإو«مهانرذعالهجاوبذبذتنأو«كرشلاىلإملامفاولعفنإف

ینعملاباوحرصيىتحةلملانممهجرخنملو‹مهرذعانعطقةريصبنع

.هوركملا

ةعدبلهأمهنأقرفثالثلايفهللالوسرمطقدق

»

أمهنأو لهامہناو«ةعدبلهامہناقرفٹيفهيلعكلوسرعطقدقو

ىلعتسلاقرفلاهذهتمسقناو«ةنتفلاباحصأوةعيشلاوةمسجملا:مهو

يف«مهفعهللالوسرمكحاك‹نيعبسلاىلعديزترانلاىلإاهلكقرف
.ايفمهتوافتوةعدبلافانصأ

مالسالانيدريغهللانيديفعدتبانممحلوأ:نيعدتبللافانصأنأملعا

امةبوتلايفهلعمطمالو«اهيفدولخلاورانلابهيلعانيضقيذلاعدتبملاوه

ةبيصمبالو‹اهلمعيةنسحبةئيسهنعرفكتالو‹اًدقتعمهبهذمىلعماد

نععجرنإالإيلاعتملاهللاةرواجمبالو«ىفطصملاةعافشبالو«اهبستحب
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.رصأوبصاننمنعةزواجملاةمكحللانمسیلذِإ‹هداقتعاوهبهذم

اًراصتنامحلرفغيالأ«عدتبملاىلعاوقبطنانيبلامهنيبةمألاداقتعاءوسبو

نارفغلايفمحلاوعمطو«ماظعلارئابكلالهألمهضعبةحماسمىلعمهبهذل

اہبحاصليبسكلسو‹اهلبقواميضرو«ةعدبلاهذههنمعمسنم:يناثلا

‹ةرملوأاهقرتخايذلالثم«افينحاميقانيدابصنو‹اهعدتبايذلا
.هبولسأىلعواهبحاصةباثمبوهف

لبقنمهللاءايبنأنولتقتملفلقل:لجوزعهللالاقمهلثميفو

.مهودلقومهئابالعفباوضرمهنكلو«مهولتقيملو.4نينمؤمتنكنإ

«هباوصنمهاطخالو«هفطخنمهباوصملعيملو«نيلوألالثمارصبتسم

.هبحاصفلاخنمرذعالو‹هفلاخنمرذععطقيملو‹انيدهذختيملو

«طورشلانمانركذامنكيملام‹انيدهدقتعيملوايأربهذملااذهليقولو

.مالسالانيدفلاخيلعفىلعهلمحالو

.ىلاعتهللالدعبفكلهنإو«هتمحربوهلضفبفاذهملسنإف

ملو«الطابالواحاذهيفدقتعيملو‹ةعدبلاهذههتغلبنم:عبارلا

‹لعفبوألوقبالرصتنيملو‹اهطخسيملواهضريملو‹اهدريملواهلبقي

ةالصلانم‹مالسأالاعئارشالإهغلبيملو‹ةعدبلاهغلبتملنم:سماخلاو

يفهمدقيوهمامإيلاويهنكلو«ىلاعتهللاديحوتدعبجحلاوةاكزلاوموصلاو

تاطابرلاوروغثلاباحصأكءقرفلاالوةمألافالتخاهغلبيلايرو‹نيدلا
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هعمسولو‹هعمسيملوةمألاهذهيففالتخالالهجنم:سداسلا
دقو.ءالؤهبملعأهللاف.دلبلالهأوهلبلاولايعلاكةلفغيفوهو«همهفام

. تبستکااماہیلعوتبسکاماہم:سلجوزعهللالاق

هعهللالوسرثعبدقوبعصباستكالاولهسبسكلاو

.ةعدتبملاةينابهرلابثعبيملو‹ةلهسلاةحمسلاةيفينحلاب

ءيرابلاهيبشتهرطاوخيعقونميف‹مالسنبباولنعيورو
كلذكىلاعتهللانأمسقيو«انيدهذختيملام«كلذهرضيالهنأ:هناحبس

يأربهلاقنإوكلهنيدبهلاقنإ:لوقنلايفجياشملاتلاقدقو.ناك

ثيدحوقرزألانبعفانثيدحيفاولاقمهنأىلع.زجعيأرلانأل«زجع

يأرلافيأربهولاقنإواوكلهنيدبهولاقنإ:ةيردقلاثيدحةحورملاخر
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«ىلاعتهللانمةلاسملاوءاعدلايف»

محرلانمرلاهللامسب
اميلستملسوهبحصوهلاىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو

ةماعألجوزعهللاىلإءاعدلاةلاسمرمآنميخأايتبتكيذلاو

؟ةصاخمّ

كلاساذإول:ىلاعتهلوقو.4مكلبجتساينوعدالل:ىلاعتهلوق
:ىلاعتهلوقو.¶ناعداذإعادلاةوعدبيجأبيرقيافينعيدابع

.¶اًغمطوافوخهوعداولم:ىلاعتهلوقو.¶ةيفخواعرضتمكبراوعداف

بجتفسانلاعيمحجلةماعتناكنإ:ةيعدألاهذهنعيخأايتلأسو
.لصفلارخاىلإ؟ملفةصاختناكنإواعداذإرفاكلاةباجإ

هنأملعاوصوصخاهتاوذيفيهومومعلاهذهرهاظنأيخأايملعا

:ءايشأةئالثمكحيملنملءايشألاهذهلثمنمضرغلاودارلافرعتيال

.ايفةجحلامهو«مهتغليهوبرعلاناسل:اهلوأ

.يناعملانمناسللاهيضتقيام:يناثلاو

‹بناذمناسللاف.هقفلاوهويناعملانمهيفعرشلانذاام:ثلاثلاو

هللالاقوءهملحبزعوهملعلتخالوصألاةئالثلاهذهمكحيملنمف
رهاظلايفامومعيالانماهتاوخأيف. مكلبجتساينوعداله:ىلاعت

يعادلام6هلوصحموءاعدلا:املوأ.رومألاهذهحرشنمدبالو
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:ءاحنأةئالثىلعفبرعلاةغليفءاعدلاامأ

‹(انيلعبتوانمحرامهللا)‹(انلرفغامهللا):ناسللاةغيصاهلوأ

٠.بلطولاوسف(انمحراوانلرفغا):كلوقو.ءاعدوءادنف(مهللا):كلوقف

تلصلايأنبةيمألوقنمبجعتيناكُّْيَعهللالوسرنعيورو
:لوقيناعدجنبهللادبعيف

* ءانثلاكضرعتنمينافک E

ضرعتدقفلجوزعهللاىلعىنثأنمنأكعهللالوسربهذف

.(كنعهللايضروكلهللارفغ):لوقتكريثكفيضاملالعفلاامأو

.ةقيقحلاوهوهبعوطقمهجواذهف

نمتاراشالاوتاكرحلانمبلطلاوءاعدلاماقمموقيام:يناثلاهجولا

هللالوسرنعيوراذلو‹نيديلادموعبصالابةراشإلاوسأرلابءاميإلا

.«نطاومةعبسيفيديألامفرت»:يَ

وعديلجرللاقهنأسابعنبانعيورامف‹عبصألابةراشإلاامأو
سيل):سابعنباهللاقف«ءامسلاىلإهرصببصخشولجوزعهللا

كعبصأبريشتوىنعلاضبقتوىرسيلاطسبتنأنكلوكلذكءاعدلا

ءاعداهنأالإةالصةالصلاتيمساموةالصلانمكبيصنسنتالو

عميجوءاعدوةالصاهلكيه:مهضعبلاقف.اهيفسانلافلتخاف‹لاؤسو

.ایفلمعيام

.اشعبتكلذِءاروامو‹هئاعدو
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:سیفنبٺوميمىشعالالاقو

اعجولاوباصوألايأبنجبرايالحترمتبرقدقوىتنبلوقت
اعفشيذلاواهوبأاهاصعدقففرشاذىحلاةارسنمتعفشتساو

اعجضمءرملابنجلنافامونىضمتغافتيلصيذلالثمكيلع

:اضيألاقو

مشتراواہندلعلصفاميدوہیفاطءابهصو

اهنكلبرعلادنعةالصوءاعدتاراشالاوتاكرحلانمهانركذامنأريغ

.انمدقام

هناحبسءيرابلاىلإدبعلاهببرقتيامعيمجنوكينأ:ثلاثلاهجولاو

هناحبسءيرابلانمةبرقلاوةنجلاكلذبلاسيهنأل«لاوسءاعدهتعاطنم

‹مهكولمومهتداسلنودجسينادوسلاىرتكلذلو«رجألاهنمبلطيو
‹ىنعملانماجارختسانييعرشلاةهجنمةغللاىلعئراطهجولااذهو

.ةثالثلاهجوألانمءاعدلالوصفهذهف.همكح؛ئراطللو

:هجوأةثالثىلعفهلوصحمويعادلاةفصامأو

‹ةدحاورمألاةفصوءاعدلاةفصنألابغارابلاطنوكينأ:اهلوأ

.ملكتملاةفصيفناقرتفيامنإو

.ارمأناك«كقوفنممباطخلاناكنإف

زعهللاىلإىرتالأ.ءاعدوالاؤسوابلطناك«كنودنممناكنإو

.رمأعامجإبف¶بابلألاىلوأاينوعيطأوهللااوقتالل:لوقيلجو

.لاؤسوءاعدعامجإبف اناطخأوأانيسننإانذخاوتالانبر:كلوقو

زوجعلاكنوكيالوهناحبسيرابلاعمهلاؤسوهبلطيفبدأتي:يناثلا
.عرضتتزوجعانهاهكلامفلعفتالإوينطعأبر:تلاقيتلا
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اعدوبلطتإو«عرشلاهلنذأامالإرومألانمبلطيالأ:ثلاغلا

.بلاطبالوعادبوهامفىصعو

سيلفلاحنابقلعتيامعيمجنل«اعدامفلعفنمف‹لاحنلابلطيالو
مسجلالعجينأو«الإبرلاهلعجينأ:وعدينملثم.كلذزوجيالوءاعدب

يف«راكألانمراكألقألاو«لقألانملقأراكألاوامسجضرعلاواضرع
هنأ:هناحبسءيرابلاهربخأامهللعفينأو.لاحلابقلعتيامهذهلاثمأ

هلعجينأةنجلالأنمدحأوأ«ةنجلالهأنمهلعجينأرفاكلاكنوكيال

لافطألايففيلكتلالعجيوأ‹«فيلكتلانمهيفاعينأوأ‹رانلالهأنم

.لاحموهفكلذنمقلعتاملكف.اذههبشوأ«ايبننوكينأوأ«نيناجماو

رهاظوهامم«هبقيلياملاسيووعدينأ:هلوصحمووعدملاةفصامأو

راثلانمصالخلاوةيفاعلاوةمالسلاوناميالاومالسالاوةنجلاك«هيلإةجاحلا

.لوألالثموهاذه:هجوأةثالثىلعوهوطرشريغنماذهلثمين

ينقزرامهللا.حلصألاطرتشينأامهنموعدملاءيشلاناكاذإ:يناثلاو
اريخةايحلاتناكاذإينيحاو‹ينعفنيامدلولانمويلحلصياملاملانم

.اذهلثميف«يلاريختوماناكاذإينتمأويل

وعدييذلاك«هلعفينأهناحبسءيرابلاهلعفامعيمجبءاعدلا:ثلاثلاو

‹اًذادشلابجلاو‹اًكبسنيضرألاو«اًّعبستاولمسلالعجامهللا:لوقيو
رانلاو«اًوخرءاوملاو«ءاملاو«نيوفعملافطألاو‹نيفلكمءالقعلاو

وهوهلهبشو«ينعيالاممبابلااذهف.اذهلثميف.اًدرابجلثلاو«ًةقرحم

لهأريجيالنأو«رانلايفهدلخينأوسيلبإةنعليفهرمعلعجنمهنود
هسفننعلفغو‹مهساعتأميدينأومهسافنأمهيلعقيضينأورانلانمرانا
رانلانمابرهالوةنجبلطيملةمايقلامويمدنو

:هجوأةثالثىلعةباجتسالاةفص



ہہ۱۲۷

لأساهلالدإىلعبلطو«لأسامهناحبسءيرابلاهيطعينأ:لوألا
‹تبيجأدقهنأسانلافراعتيامىلع‹اهمومذموأةبقاعلادومحمكلذناك

لاقاو اميقتسافامكتوعدتبيجأدقل:لجوزعهللالاقلك
هيلعدمحمنيبهذهو4حتفلاكءاجدقفاوحتفتستنإ: لجوزع

.ةلوقعملاةباجالايههذهفاملبيجتسافاوعدفهللاهنعللهجيبأومالسلا

ناكمهلاهلعجيو«هلحلصألاىلإةباجإلاىلاعتهللافرصينأ:يناثلاو

ملعدقو«رانيدفلألالانمهلعفدينأىلاعتهللالاسييذلاك«
يعادللةبوقعتناكهاطعأنإفةليللاكلتتومينأىاعتوهناحبسهلل
هيلعنميوأ«لضفأتناكهلهرخديرجأىلإيرابلاهفرصنإو«ةدئافال
.لضفأناكداعيلايفاهرجألانيرانيدفلأيواستةلعفبةليللاكلت

يفانيلعىرجدقوةهجلاهذهىلإفرصنمنيحلاصلاءاعدرثكأو
‹انشطعوانعجوانللعانأكلذو«ركذتينملربتعمهيفام.حلا..قيرط

امف(الااتلئينالجوزعهللاوعدناومله):متلقف
تقرباف«انسوؤرقوفترادتساف«ةباحسانيلعتعلطیتحانءاعدانممتتسا
‹يرغلابناجلاىلإرحبلاتدعتف«سلجوزعهللااهفرصمث«تدعرأو
خيشلاثيدحملتركذو«مهتظعوومهتربصف«اوسنينأيباحصأداكف

دجسلملايفةبازعللترجيتلاهيلعهللاةمحرركبيأنببییایرکزيأ

انيهتناو‹مايأةعبرأرحبلاعمانرسوانربصتف«هفرعتكنظأوةبرجيفريبكلا

انلصوو«مايأةثالثةريسميبرغلابناجلاىلإرحبلاعمانعجرمث«ةليأسأرىلإ

.اهئامبهللاانئاغأف«ةرملوأنمرثكأانشطعدقوانتباحسعقنتسم

عفتنيالتوميىتحهنفدوهبنضلرانيدفلأهاطعأوليرابلاهنمملعيايرو
يدبعاي:لوقيو«هدعبنمهدلولهناحبسهیطعياميرف«هدلولهرخديوأ«هب
.ريثكنفلااذهو.كدلولفلألاتيطعأدقكدلولديرتامنإكتجاحتيضق

.(٢طعجارم):ملعأهللاو.رخاناكميفهلدوعتسوأداعيملاموياهرجأهللعجيىلاعتهللانأدصقيهلعل(١)



۸١۱۲
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هللالاقهنأتايليئارسإلايفىوردقورمعيأنعكليورك:ثلاثلاو

‹يوعديالأليئارسإينبةملظللق»:مالسلاهيلعىسوللجوزع

ندحأمهنميناعدناو«يناعدنمبيجأنأيسفنىلعتلعجدقينإف

اهصخوءانمدقكعرشلااهصخدقتايآلاهذهمومعو(ةنعللابهبيجأ

.نارقلانمركنتسمريغكلذولقعلا

هلضأو:هانعم4ملعىلعهللاهلضأولل:لجوزعهللالوقامأو

.سبلالوةهبشهتلالضيفسيليأنايبىلع

بهذينيرسفماضعب€الوسراركذمكيلإهللالزنأدقل:هلوقو
.لوسرلاوهوكركذياممكيلإلزنأينعي‹لوسرلاوهركذلانأىلإ

لكلاو.ةلاسرلاوهو«ربتعمومكلةركذتركذهيفامىلإبهذيضعبو

.بيرق

ناف‹هتالصيفءىراقلااهمجعيملاذإةمجعملاةسمخلافورحلاامأو

هللالوسرنعركذدقو‹دمعتيملامهنعلومحمهنإفايمجعأئراقلاناك

يفافلاخيشلاويمجعلاهتمأيفنأمالسلاهيلعليربجىلإىكتشاهنأ
.ةءارقلانسحيالنمو

.«هدیزتسيلازامففرحىلعهأرقا»:لاقهنأ:تاياورلاضعبيفو
.«فاكفاشاهلك«فرحأةعبسىلعهأرقا»:لاقف

ليربجهرمأف«فرحىلعءأرقا:هللاقكلملانأ»:ىرخأةياوريفو

.(فرحأةعبسىلإەديزتسينأ

نمفكتمأنعلومحمكلذلك:هللاقليربجنأ»:ىرخأةياوريفو
ناكيفنحللادمعتنل««كلملاهحلصأهبوهامفالخبأرق

فالخىلإهجرخیالناکناو«هتالصتضقتنانارقلافالخىلإهجرخي



۱۲۹

.هركذمدقتدقفدمعتملاريغامأو‹دمعتملايفاذهو«هرجأصقتنانارقلا

يتأيسو«كلاههبرمأامرشعلهيفكراتلانامزيفمكنإ»:كلوقامأو
لوسرلانعةحيحصةياورلاف«جانهبرمأامرشعبهيفلماعلانامزسانلاىلع

.مالسلاهيلع

‹نيدلاروهظومالسلاهيلعيبنلانامزيفناكنمنأةياورلانمرهاظلاف

فلختيامهيلعقشيايرونامزلاكلذيفرمأكةعاطلاتاهمأةماقإهيلعناك

.دفعهللالوسرهيلعددشكلذلفنيدلاذوذشنمهنع

منعطقسألجوزعهللانأل«رهاظفنيرخأتملايفهلوقامأو
‹ماكحالاودودحلاوداهجلاوعمجلانمروهظلابقلعتتيتلاماكحألانماريثك

نماريثكهناحبسبرلارذعيايرو«مزتلملاوههسفنيفدحاولاصخييذلاف

.اننامزيفترهظيتلاةيقتلابهقلخ

‹نامزلارخالهأنعهيفمهرذعيوهطقسيامهناحبسهللاملعيفناكنإ

.انبهذمالواننیدصقنيامهيفسیلو‹لوطيحرشاذلو‹ركنتسمريغف

لصأرثكأعجرولو«هناحبسءيرابلاهبرمأامعيمج:اندنعناميإلاو

.ناميِإاهلكةعاطلاو‹اهلصأصقنياممكاذامفلفاونضئارفلا

كلذعمتيقبو‹ازئاجناكلضئارفلاضعبخسنيعدمحمناكولف
ديحوتلاوضئارفلابناميالاىنعم‹قلعتمةياورلانمملسيل‹ناميألانم

.دحاولفاونلاو

كلذعمتناكل‹ديحوتلاالإقئالخلانعاهلكضئارفلاتخسنولف

.لمعالبالوقناميالانوكينأىلإاهجرخيال«ناميإلانملفاونلاعم
لىلاعتهللادارأولف«ديحوتلانوديذلاناميإلايفعاستالاامنإو هلعج

ناميإلانمدارأامهنمهلعجلىلاعتهللادارأولو«دكولاقيضملاناميإلانمىلوأ
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نامزيفمكنإ»:ثیدحلااذهنمةتكنيرطاخيفت.دقو.عسوللا

امرشعبهيفلماعلانامزسانلاىلعيتأيسو«كلاههبرمأامرشعلكراتلا

جاتهبمآ

رانا«يارالآهوفارایانيملسللا
راصفيك«هلاناحبسايف.باتكلاىلعيضقتةنسلاو«ةنسلاىلعيضقي
ىلعألانأعمو«ىلعألاىلعىندألايضقيثيح«الصأعرفلاو‹اعرفلصألا

.هليلع

سانللنييتلالإكانلسرأامو: لاقلجوزعهللانأكلذنايبو

€سانلااهيل:لجوزعسهللالوقكلذلواف مهيلإلزتام
‹نينمؤملاعيمجوسانلاعيمجقرغتسيباطخلااذهف¶اونمانيذلااَهُيأَيل

ىتحمئانلاو‹قيفيىتحنونجملاو«ربكيىتحلفطلاهتمةنسلاتصخف

لاقف.ءاسنلاولاجرلانم«نيغلابلاءالقعلاعيمجيآلاهذهمومعمعو
يلوأعيمجهاوقتوهتعاطبرمأف4بابلألاىلوأاينوعيطأوهللااوقتافلي

.ادرفماباطخنلنأىلع٠«باطخلايفءاسنلالخدفءبابلألا

لاجرلاولوضفملاىلعتآلضفألانأىلعبرعلادنعكلذنوكيدقو

نممتمنغاأاوملعاول¢ةفاكنيكرشملااولتاقول:لاقمث.ءاسنلاىلع

4مهيلعظلغاونيقفانلاورافكلادهاجل:لاقمث هسمخهللنافءيش

.ةنسلاوةعيرشلامكحبةلمحجلانمءاسنلاجرخف

‹اهوعضعضفمهئارابنوملسملااهيلعركفةمولعمتءاجةنسلانإمث

ةمألاهتكرتو«نيلسرملاننسنموهو‹لامشلاىلعنيعلابذخالاكلذنم

زعهللالاقنيكرشملاىراسأىلإناسحإلاو«دوهيللةاكزلاو«كرتىتح



س١۱۳

.4اريسأواًميتيواًنيكسمهبحىلعماعطلانومعطيول:سلجو
هذهف@¶مكنولتاقيكةفاكنيكرشملااولتاقل:لاقهللانأمولعمو

اولتاقل:لاقف‹ةمذلالهأمهنمىلاعتهللاخسنف‹ضيعبتللةلمتحممومع

هلوسروهللامرحامنومرحميالورخألامويلابالوهللابنونمؤيالنيذلا

مهودينعةيزجلااوطعيىتحباتكلااوتوأنيذلانمقحلانيدنونيديالو

ءاسنلتقنعىبنفءءاسنلاةلمجلانميعهللالوسرصخمغ
.نيكرشللا

.عماوصلايفمهنيذلانابهرلاركبوبأخسنمث

‹ةيزجلامهنعطقسأو«بلغتينبىراصنباطخلانبرمعاهنمخسنمث
نيكرشملامهعمازغو«ةنكسلملاوةلذلامسامهنعحازأو‹ةقدصلامهنمذخأو

.مهلاسومغخضرو
نأ«ةنسلاابتضمونارقلاابقطنماكحأةرشعكلذءارونمو

ماكحألارّيغو«املثاًملثاهملثواًمكحاًمكحاهعبتتباطخلانبرمع

نوملسملايضرو«هلكلذلجوزعهللاغّوسو«اهريغىلإةمدقتلا
.ةنسلاوباتكلاىلعهيأرتأو«اونعذأو

ةبارقلاقحليطعت:اغوأ«اعيمجامهيلعيضقييأرلانإ:انلقاذهلو

عطقلاطاقسإ:ثلاثلاو«مهبولقةفلّولامهسلطب:يناثلاو«سمخلانم
©ةيغسملاماعسانلانعتاقدصلاحارطا:مبارلاو«قراسلانعةدامرلاماع

ينبىراصنهحلص:سداسلاو«اهبابرأىلعدالوألاتاهمأهقاتعا:سماخلاو
هعنم:عباسلاو.اهبهللامهامسيتلايماسالانممنعطقسأامو«بلغت

امدعبنيكرشملاريرحت:نماثلاو«نيملسملاىلعهللاهءافأيذلاءيفلايف

امهكرتامدعبمهدالبنمىراصتنلاودوهيلاهؤالجإ:عساتلاو‹ءاقرأاوراص
.ءيفلاةمسقونيواودلاهنيودتو«راصمألاهريصمت:رشاعلاو«اهيفمالسلاهيلع
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مداصدقو هنعهللايضر باطخلانبرمعلهلكاذهغاساذْإف

رضلاعم=نيملسملانمنامزلارخآلهألغوسيالملف«ةنسلاونآرقلاايف

دئادشلااميسالو«هريغورمعةنسلاعابتا-ةعيرشلاتاروظحمنمريثكو

اذهو«جوجاموجوجأيو«امبرغمنمسمشلاعولطو‹لاجدلامايأيف

اوسكعنيذلاةروجلاكولملاو‹دابعلالمشو«دالبلامعيذلاتحسلا

.نطبلارهظاهوبلقو‹ةعيرشلا

همشحوهلهأونوعرفعمنيدلاباهفيك‹نيلئاسللةيآنوعرفةأرمايفو

نوكتهتمأنأ:رخاثيدحو«ثيدحلااذهيفيلقعراحدقو«هتلخدو

ثالثلانمركذامعم«ةنجلالهأنمنيرشعوةئامنمافصنينايف

لوألاءزجلايفمدقتدقويقبامف.ةدحاوالإرانلاىلإنهلك«ةقرفنيعبسلاو

.اذهنمءيشىلإةراشألا
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محرلانهراهللامسب

ملسوهبحصوهلاىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو

.كقيفوتومهللاكنوع

‹هنومضمىلعانفقوف«مركألاوزعألاكباتكلصوهنأيخأايملعا
يفانأوكلذينفداصو«ءازجلالضفأانعهللاكازجف‹تيفكوتيفشدقو
هللامهظفححلاصوورمعيبُأخويشلابقتلأملو«هتاردسنالجرو
ضرمنمذقنتساکافيعضاًضيرم«هللاهملس«ناغعورمعوبأكاذذإناكو
.هب

يعازوألاثيدح«ةبيتقنبالنويعلاةرهزباتكنمتركذامامأو

هعهللالوسرلاس:بلاطيبانبيلعنبنيسحلانبيلعنبدمحمنع
لاقف.4باتكلامأهدنعوتبثيوءاشيامهللاوحميل:ىلاعتهلوقنع

نميتماہبرس«يلعایاہبتررسال«اہبانررسال»:عہللالوسر

ةلصو‹نيدلاولاربو‹فورعملاعانطصاو‹اههجوىلعةقدصلا:يدعب
.«ءوسلاعراصمنيقيو«رمعلايفندزيو«ةداعسءاقشلانلوحي«محرلا

الوهبهذملهادنعمامابسیلو«ةياورملاعةيتقنبانأيخأايملعا

هبهذميفنوملكتملاهيلعذخأدقلوبهاذملانيبةجحنوكياممهثيدح

ىلعدرو«لوقعملاءاوتسالاىلإهببهذو«هشرعىلعلاعتهلاءاوتسايف
نولقعيابةماعلاوسانلابطاخىلاعتهللانأمعزو«مهبناوهريغبلاقنم

.كلذنعةملكتملامهتلاحأف«نومهفيو
‹هبهذماهيلعبلغةبطاقماشلالهأو«هبهذملهأمامإفيعازوألاامأ

سيلو«مويلاىلإسلدنألالهأناكهبهذمىلعوسلدنألاىلإهبهذمىبتناىتح
نورظنيمهو‹مهمايأيفنيطبارملاةمدخالإسلدنألايفكلامبهذملحتي



ب١٤۱۳

مدخنمىلإةيارزلانيعبنورظنيسلدنألالهأةيقبينعأ«ةيارزلانيعبمهيلإ
تورظنياضيأنوطبارملاو«سلدنألايفةروجهمفكلامماكحأامأ«نيطبارمل
يذلااذهو‹بايترالاوكشلانيعبسلدنألاءاهقفنممهمدخنمىلإ

.اذهاننامزيفمہنمهاندهاش

یینبییحي:ريغالةعبرأكلامباحصأنمسلدنألالخددقو

مهزواجتيملو«ایشاوضقيملف«عبارلاينعبهذ«سوغرفوريكبنبىيحيو
هدعبويلاجبلااهلخد‹ةرجحلانمةنسنيسمخلاوةئامعبرألادعبالإمهملع

‹اهرطقوسويلطبسلدنألابرغلهأىلعيفاجبلابلغف«ربلادبع.نبا
.اميلاوحوةيرملاىلعربلادبعنبابلغو

كلام:ةمئألاتناكهمايأيفو«ماشلاةمامإتهتناهيلإيعازوألانأملعا

‹رصمبمامإدعسنبثيللاو«مامإقارعلابيروثلانايفسو«مامإزاجحلاب

ردصيناثلاو«ةباحصلاردصلوألاردصلانأل‹عبارلاردصلايفمهو
ىلإو‹ةمئألاردصعبارلاردصلاو‹نيعباتلايعباتردصثلاثلاو«نيعباتلا

اي):لاقفهلأسنيحةفيذحلكعهللالوسرلوقبةراشإلاردصلااذه
«معن»:لاق(؟رشنمهدعبله«كبهللااناتأيذلاريخلااذههللالوسر

ءاذقإىلعءاضغإ«معن»:لاقف(؟ريخنماهدعبلهو):لاق.«ةنتفلا

ةمئأ«معن»:لاق(؟رشنمریخلادعبلهو):لاقف.«قهرىلعةندهو

.«اہیفہوفذقمہباجانملک«اہلإنودانیمنھجباوبآىلعنودعاقنولضم

هيبشتهيبشتلااهيفءاجيتلاثيداحألاهذهتركذةمئألاهذهنأىلع

.تءاجااهورمأ:اولاقف.هريغوةيؤرلايفهناحبسءيرابلا

هتنجهدقمهملعنأريغ«ملعلاتيبمهفنيسحلانبيلعنبدمحمامأو

:لئاقلاوهنيسحلانبيلعو«ةضفارلا

انثولادبعينممتنأيلليقلهبحوبأولملعرهوجبراي
انسحهنوتأيامحبقأنورييمدنوملسملاجرلحتسالو



س١۱۳ےہ

مرکبلاطيانبيلعنبنيسحلانبيلعنبدمحمنبرفعجرابخأامأو
نعهتياورلجأل«السرمهثيدحاولعجو«ءاملعلااهتفعضدقفههجوهللا

نيسحلادارأناف«بلاطيأنبيلعهدجكرديملنيسحلانبيلعنأل«هدج
ثيدحيفةمألاتنعطىنعملااذهلف«نيسحلاهدجكرديمليلعنبدمحمنإف

نعهدجنعهيبآنعدمحمنبرفعجنعهاورو‹نبياعمدهاشلايفكلام
.ليسارملانمهولعجوعهللالوسر

ةمألابهاذملبقنآلاركذننحو.(ةداعسءاقشلانلوحي»:هلوقامو

.¶باتكلامأهدنعوتبثيوءاشيامهللاوحميل:ىلاعتهلوقيف

دبعلالمعتبتك«ءامسلانمتلزناذإةظفحلانأىلإسابعنبابهذ
ةكئالملايقتلتف«لمعامنوبتكيةكئالماضيألزنتو٠«شرعلاىلإتدعصو

ءظوفحلاحوللاةخسنيفحصامف«ناتخسنلالباقتتف«ايندلاءامسلايف
ىنعموهو‹ىحميفكانهكرتفلاخامو‹دبعلاهيلعبساحييذلاوهف

.¶نولمعتمنكامخسنتسنانكانإل:ىاعتهلوق

هقزريفديزنمف«ةمألكللاجآلاوقازرألامسقهللانأهانعم:ليقو

لوسرلوقكلذقادصمو«هلعفيفهلجأوهقزرنمصقننمو«هلعفيفهلجأو
.«نيعبسلاىلإنيتسلانميتمأرامعأ»:يعهل

نمسيلهنأ«اهنودتاموأاهزواجنمنأبجويامكلذيفسيلو
رامعألالوطنوبسكيو«انركذامهتمألعوفرملالجألانكلو

£0فورعملاوةقدصلانم«يعهللالوسرنعاهانركذيتلالامعألابقازرألاو
مرخنتو«ءاشينمهيتويهللالضفكلذ‹محرلاةلصو«نيدلاولاربو

.اهضيقنبمهقازرأومهرامعأ

هللاهمحرفلولانعالصأيهلهملعأهللاف«رطسلاقوفةينورابلاطیفاج(ههجوهللامرک)ةرابع)۱(

.(٢طعجارم).هریغنموایاعت



س١٦١۱۳

3لجوزعهللالوقىنعمنإ:ليقو

نمقازرأولاجاوهقازرأودلاوتنملاجا. ..تبثيو

.هقازرأو

نمءاشيامتبثيو«تانسحلابتائيسلانمءاشيامهللاوحمي:ليقو

امنودامو«ةبوتلاوهيذلامظعألاقايرتلاك‹تانسحلاباهوحميالوتائيسلا
.ءيشلحلصتالوءيشلحلصتةيودألاكيهيتلاتانسحلانم

نمِءاشيامتبثيو«خوسنملانمءاشيامهللاوحمي:هانعمنإ:ليقو

.خسانلا

لهأنعةعيشلاهيورتلجوزعهللالاعفأيفادبلابمهضعبلاقو

نعاولاقو.بلاطيانبيلعهدجنعهيوريو«هيوذويلعنبدمحمتيبلا
ودبينأةفاغالإةمايقلامويىلإنوكياملكنعريخينأهعنمام:يلع

.ليواقألاشحفأةلوقلاهذهو«اريبكاولعكلذنعهللاىلاعت«هللهيف

يوةيلهاجلايفانئابآنيدواننيدوه):لاقهنأيلعنبدمحمنعاوورف
.ضفاورلابهذماذهو(مالسألا

لمحتف٩”(مهيغليواولمحت):لاقيذلاسنأنيكلامقدصدقلو
.محلاوماعتفهدالوأويلعيفةيمحهلكاذهاودارأامنإو«مهنعاذهلاقنيح

ةلاسم

لجرلالوقينأزوجيلهوسهللاامهمحر ٠٠اقسهللادنعلسمانآ:لج
؟كلذهلزوجيال

.(۲طعجارم)هتبثأامباوصلالعلو.مهيغزيوأاولمحت:ةينورابلاطيف(١)
 



۱۳۷

.(كلذلوقيال)سابعنبالاق

.(كلذلوقيلب):دوعسمنبالاقو

تناف«اقحهللادنعملسمكنأتمعزنإ):سابعنباهيلإبتكف
.(اهروصقواهنيتاسبوةنجلايفلخاداذإ

.(كنيديفكاشتنافكلذلقتملنإ):دوعسمنباهلدرف

انآ:لوقينألجرللزوجيلهو؟دوعسمنبالوقىنعمام:تلقو

نأالإ«يلامُعلاةكربنباباتكيفاهيلعانفقوامةياورلاهذهنأملعا

.هيلعفقنملامنيواودلانمهلًارط

نمامويلجرلاق):لاقهنأ:ثيدحلانيمأمالسنبمساقلاديبعينل
تنأف):دوعسمنباهللاقف.(نمّؤمانأ):دوعسمنبايدينيبمايألا

الفأ):دوعسمنبالاقف.(هللاءاشنإ):لجرلاهللاقف.(ةنجلايفاذإ

.ىرخألاسكعةياورلاهذهو.(ةيناثلايفتدكواىلوألايفتدكو

.قيفوتلاهنمو«هللاءاشنإاعيمجنيهجولايفبيجنسو

ةيمستلاةوعدلالهأتبثاف«رومألاهذهيفتفلتخادقةمألانأكلذو

.لالاوةبقاعلاب

برعلاناسليفغئاسنيرمألاالكو.لاحلاوليحلابلب:مهريغلاقو

لهألوعف«امهنيبامفناسلاختيوامهراصبأنافطاختيناقيرفلالظف
ناميظعنارحبظافلالاويناعملاو‹ظافلألاىلعريغلاو«يناعملاىلعةوعدلا
قيرطلاءاوسىلإقيفوتلاهداقنمالإ«سانلانمريثكامهيفقرغدق‹نارخاز



س۱۳۸

ادقافناکاوالاروفرطافهقحقسيذلکیو

نيهذملاحضوتسهلءاشنإنتويارساذهىفاغيرامف.م

ناف«ةغللاامأءعرشلااهدعبوةغللايفةلأسملاهذهلوصأنأملعا

نمهيلعلدتةفصنامزلكلاولعجف‹البقتسموالاحوايضامنامزلاو

هفوقوميهو‹يناعملاةثالثلاهذهيضتقتكلذءارونمءامسألاو‹لاعفألا

دألافىندألااهتالمتحماميلعبكرتو«لاعفألانمةدحاوةملكردقتو«ايلع

ارايعمهللااهلعجدقو(لعف)ةملكيهو«ىنعملاحضتيىتح

ل

.لاعفألاميمح

.4نولأسيمهولعفيامعلاسياللم:لئاقنمزعلاقف

ولو‹نامزلانمضامتقويفثودحلاىلعلدل(لعف)تلقولف

تلقولو«لمحتريغنمهيفتنأيذلانيحلاىلعلدل(لعفي)تلق
.نامزلانميتألاىلعلدل(لعفيس)

يلعلادادغو‹نيحلاىلعلادنآلاو«ىضمامىلعلادسمألاف
امهادحإبونتال«هانعمىضتقمىلعهتغيصبلادامهنمدحاولكو«لبقتسملا

قئاقحلايفنآلانحنو«ازاجمالإىرخألانع

هلاحوهيضام:لكللحلصيمسالايقبو‹نامزلالعفلاقرغتسااملف

:انلوقوهو.دبيقتوةنيرقبالإىنعمنودىنعميضتقيسيلف«هلبقتسمو

.لعافوهف(لعفيس٤لعفيلعف)

يئديزاملك«ةريثكهوجوىلعاهاندجوفلعافلاةينبأىلإانعجرانإمئ

٠(٢طعجارم)ةينورابلايفضايب(١)



ہہ۱۳۹

لاعفمثنالعفمثلوعفمثليعفمثلعافاطوافةروصلاهلتريغتىنعللا

لاحنودلاحالو‹تقونودتقوبصتختالتاملكلاعبسلاهذهف

:برعلاةغليفهناهربوعيمجللحلصتو

يفلغتشاوجحلاىلإرفسلادارأنل.جاحلجراذه:لوقتكنإ

.ةجحىلإرفسلاهزاجنمل:جاحو.هنطورقعيفناكنإوهجئاوح

ذخأنمل:هلوأ.ىرجملااذهىلعهانيرجأف(ملسم)انلوقىلإعجرنلو

مالسألامظعميفلوقتنملمث.ةداهشلاالإنكيملولو«مالسألاعئارشيل

«هربقيفاتيمناکولوهتایحيفهبیلحتنملمث«لمعلاولوقلاهنمردصو
هذهىمسنيحليلخلامهاربإكقداصلانملوقلاردصنأدعبقلخيملنمو
.اوقلخيالونيملسمةمالا

ينارصنلاويدوهيلاک«هيفعرشنململسماذهنأببطاختلاعقونإف
.همسابالإنيدلانماسبتليملامهنأىلعناملسم«اصنهيفعراشلاكرشلملاو

مالسالانمغرفنم:ثلاثلا.ةبقاعلاهيلعتيقبنإوهيفلغلغتنمل:يناثلا

.ةنجلالهأونايبصلاكمالسألامكحهيلعىرجنم:عبارلا.نونجوأتوه

‹ريغلااهطلاخنإوةنمّؤمىمستمالسالاةضيبنأةمدقتملاةداعلانمف

قالطإاف«هدارماذهنأملعنمف«رئارسلالبنملورئامضلافرعنالانكنإو

.ظافلألارحباذهف.غئاسهيلعناميإلامسا

ناف‹لاملاوةبقاعلاباناعلجوزعهللاناكاذإفيناعملارحبامأ



س١٤

ىلعورفكلاوأنامإلانمدوجولادعبهلدبالو«دجوينأدبالفلكللا

.ةمتاخلاامهدحأ

هيفسيلاذهواقلخينألبقوأادجوينألبقامهيلعنيمسالاانيرجأ«رفاك

.فالتحخا

مالسلادمحمانيبنىلعوهيلع«ليلخلامهاريإلعف:هيلعليلدلاو

قادصمبرعلاةغليفو.رفاكىلعالإموقتالةعاسلانإ:عيمجلالوقو
دلوا«اقباسهومسرهميفقبسلالئامشاورصبأامهممهنأكلذو«كلذ

.نيقيرفلانيبيتلاةضراعملاالإقبيملف٠«قبسينألبق

ملسموهف«هعجرموةنجلاىلإهلامنأملعنمعيمجنإ:انباحصألاقف

.هدشأغلبامدعبو«الفطقلخامدعبوقلخينألبقو«هتالاحعيمجيفهللا

ريغىلعتوميهنأىلاعتهللاملعاذإقافنلاوكرشلاورفكلابصتخاو

دنعنمكلذبملعنإمسالااذهريغبهيمسينأدحألزوجيالو«مالسإلا

.ىلاعتهللا

كرشلاورفكلالعفنإارفاكو‹مالسإلالعفنإاملسمىمسيفلعفهنم

.هبهذملرصتنادقنيقيرفلاالکو.لاملاوةبقاعلاانملعولو٠فافنلاو

هللاتاولص«ليلخلانعةياكحهانركذدق«لاملابلاقنمبهذمف

ىلإاعدنممالوقنسحأنمول:ىلاعتهلالوقبةيناثلاةقرفلاتلدتساو



ہہ١١٤۱

نمۇلناكامول:ىلاعتنميننإلاقواحلاصلمعوهللا
ناف مهرمأنمةريخلامنوكتنأارمأهلوسروهللاىضقاذإةنمّؤمالو

اصاخباطخلانوكيف‹ةيمستلاهذهنمهريغجرخهمولعمىلإمسالارصح

.رفاكلاوملسملاهيفلخدعيمجلاناكنإو«نمّؤمهنأهللاهملعنل

انمۇمةوعدلالهأىمسدقو.دنعنيملسلملادارأهنإ:ةوعدلالهألاقو

:نيهجونمانيلعضقتنماذهو‹عدمىنعمباملسماومسو‹رقمىنعمب

انجرخناف.الوتقموأناكالتاقرفاكاندنعةريبكلابحاصنأ:امهدحأ

سيلهنألًاقفانملتاقنميفديقننلفأملةحابالاتعقوو«باطخلااذهنم

¶امفاًدلاخمنهجهؤازجفانمۇملتقينمول:هلوقكلذكو.نمو
.ةريبكلابحاصلتقيفةحابأإلاتعقوف

اذهف‹كدنعنمؤملاديري«انمّؤملتقينمو:انلوق:يناثلاهجولا

لصمودحومنمالاصخو‹اهلكةعيرشلاعورفيفانيلععجريمكحتلا
.مهعسوكلذنمتعسوامف«ملاظوكزموجاحومئاصو

لاؤسلاناكنإف:نيهجوىلعكلذو«ملسمونمؤمبانسفنأةيمستلامأو
ناكنإو«لاعتملاريبكلاهللاملعىلإهيفعجريهنعباوجلاف«لامانعهيف
.لاحلابطبترمباوجلافلاحلانعلاّؤسلا

٤نجحمثیدحاذهلثميف«عهللالوسرنعثيداحأتدرودقو
©رصعلاةالصلنذّؤملانذأو«هلسلجميفسلاجكعهللالوسرنأكلذو

عهللالوسرهاتأف«هعضوميفاسلاجنجحمىلإرظنوسانلابديمماقف
«؟نمؤملجربتسلأ؟ةالصلانمكعنمام»:لاقوهيدينيبسلجو

اذإ»:مالسلاهيلعلاقف(يلهأيفتيلصنكلو«هللالوسرايىلب):لاق

تايورلاضعبيفو«كلهأيفتيلصنإومهعملصفنولصيسانلاوتئج

.(كضرفاهلعجاو١



س١١١٤۱

اهيبننعاطاسمث«ءامسلاىلإتراشأفهللانعالأسنيحةمألايفو

6ةنمؤماهنافاهقتعا»::لاقفهيلإتراشاف

وست

اينالفنعتنانيأ):لاقفعهللالوسرباحصأنمالجرركذو

هيلإماقف.ةهينههبثرتكيملف«هسأريعهللالوسرعفرف(؟هللالوسر

ثرتكيملف.(نمّؤمهنإ؟نالفنعتنأنيأهللالوسراي):لاقفةيناث

ةثلاثهيلإتمقمث.دعباموبرقامينذخاف):دعسلاق.هللالوسرهب

لوسرماقف(؟انممهللاوهارأينإ«نالفنعتنأنيأهللالوسراي:تلقف
يطعأهللاوينإ»:مالسلاهيلعلاقف«املسموأ»:لاقفّيلِإتفتلاوكعهللا

.«هناميإىلإاذهلكأو«هفلأتأاذهيطعأو«هنملإبحأهريغواًءاطعلجرلا

يذلاف(؟تنأنمّومأ):هلليقفلكسنإلوّوسملايفمكحلانأملعاو

:باوجلاف؟المأ«ناميإلاةقيرطوأ‹مالساألاتيعداله:هنمسانللمهفني

.نمؤميلِإ

ةكرحلانعتلعسنإىنعم«(كنيدنمكشيفتنأاف):هلوقىنعمو

كرحتدقوكرحتيهنأكشنمو.هللادنعتكرحت:لوقتنأتكرحتدقو

؟المامالسالاىلعوهله:هسفنيفعقوأامنإو«تارورضلاعفادكهللادنع

ا‹لاحلايلعكدنعكلذامنإف.اقحهللادنعملسمانأ:تلقنإف
عقواذإو«اقحهللادنعملسمكنأكشتالكلذككرحتمكنأكشتال

.زاجهدنعامىلعهللادنعامعقواذإو«زييملهللادنعامىلعهدنعام

له:ءاممألايففالتخالاعقوثيحةدئافلئاطةلأسللاهذهيفسيلو

ىلعلمعيلكضقانتنيقيرفلانيبسيلو؟لاماىلعوأروفلاىلعيه

.لاماىلعلاحلاالو«لاحلاىلعلامالمحهلزوجألا«هعلكاش

.(٢طعجارم).اذكهحصيملثيدحلااذه)۱(



س١١۱ےہ

٠ةلاسم

نمهنوکلاحمبسيلهنأاک«لاحمريغسابعنباهيلعمكحتيذلاو

ةعبرأالإدجسام:رابخألاضعبيفاولاقمهنأل«دوجسلابرمؤيالوةكئالملا

.ةكئالملانماكلمنورشعو

۽الفباطخلارهاظنمامأو«قدصمففيقوتلاسابعنباىعداناف

ديري4نورضحملمهنأةنجلاتملعدقلولت:سلجوزعهللالاقدقو

.سيلبإاضيأةنجلانمو.ةكئالملانمليبقةنجلاف‹ةكئاللل
هأرقنمف4نيكلملاىلعلزنأامولل:لجوزعهللالوقامأو

نمنيكلمدارأهنإفرسکلابهأرقنمو«ةكئالملانمنيكلمدارأهنإفحتفلاب

ايفمحلغوسييتلاءاملعلاةكرعموهو‹غئاسلكلاو«ايندلاكولم

.ىلاعتهللادنعقحلابهيفعطقيالو‹فالتخالا

كلذيفاندنعسيلفرابخألاةهجنمامهتيصعمنعتركذامامأو

اضيأسيلو٠«صيصختللةلمتحلانارقلامومعالإةيصعملامهنعليتصوصن

.امهتيصعمىلعفيقوتاندنع

ًاطخلانأو‹مالإلاوداهتجالابةطونممهمولعوةكئالملالاعفأنأملعاو

.كلذكمهمولعوءةيصعملاىلإكلذالومهداہتجايئعقي

لاعفأو.للزلاواطخلانمًاربمريغلجوزعهللانيدنمنأملعاو
ةيصعملاو«لفنوضرفاهيفةعاطلاكلذنم«ةريثكظافلأاهرواعتتنيفلكللا

.ةرياغتمماسأامهنيبو«ريغصوريبك



س١٤٤۱

ئوهورکمهلعفيفام:ةعيطخلاو.باقعالوباوثالحابملا:اهنم

.باوهکرت

.اهنودتناكنإوةئيسلاوةئيطخلاةيصعملابطبترتو.ريبك

.دبعلابقيليالويغبنيالامنايتإ:ةئيطخلاو

.ةيصعملابهيفهيلعمكحيالوهسفنىلإدبعلاهيفءاسأام:ةئيسلاو

امو‹لفنلاباوثلاتاجردلوأو‹ةيصعملاتابوقعلاتاجردلوأو

.ملسوزافنإدبعلاىلعلومحمفامهنيب

امهنيبزرفيالنمسانلانمنأل‹ةعيسلاوةئيطخلاىلعنآلامالكلاو

.ةيصعملانيبو

لجوزعهللاىكحام:ةيصعمالونوكتةئيطخلانأىلعليلدلاو

موييتئيطخيلرفغينأعمطأيذلاولل:يعليلخلامهاريإهدبعنع

ةيصعمبسيلمالسإلانعهيفلحاميرمأيفالإةئيطخهيلعرثؤتملو4نيدلا
.ام

:لاقمث.هلهللارفغمث«هعومدنملقبلاتبنیتحاموینيعبرأ:اولاق

ىلفكيف٠«تلعفاميفلجرلاىلعتاطخأدقو«لدعلامكحلاتنأبراي)

هثعبيوهيلإبهذينأىلاعتهللاهرمأف(؟برايتنأيلترفغدقويلرفغينأهب
هلأسف‹هباجأفهادانفىصعلابربقلابرضفنيتعكرىلصفهاتافهربقنم

اذهام):لاقف.ةئيطخلاةشحوهبلقييقبوبهذمثهلرفغفةرفغلملا

ثكمف«هيلعايشغمعقوفحاصف.(ةئيطخلاةشحو):لاقف(؟براي
رفغدقفكسأرعفرا):لاقف.هبحاصفكلملاهاتاف«ىرخآاموينيعبرأ



س١٤۱

رخآناف«كسأرعفرا):كلملاهللاقمث«كلملابثرتكيملف«(كلهللا
ةئيطخةيصعملاىنعمناكف«(ةيصعمهرخاوةئيطخهلواف«هلوابهيبشكرمأ

.ةيصعملاوةئيطخلانيبقرففهتجاجلب

«هيلعهللاتاولص«مداانيبأةئيطخنمانمهسيفبلقتننالانحنو

:سابعنبالاقاذغو«اهنفداهترافكوةئعيطخةقزبلا»:دفعلاقو

«ريبكنارقلايهانمنإ:مهضعبلاقىتح(ريغصهبهللاىصعياميفسيل١

.ةيصعبتسيلوةئيطخةنسلايهانمو

دابتجالامعلاضوفىلاعتهللانأملعا«مهداهتجاوةكئالملالاعفأامأو

.ايشمهراضبكلذسيلو«اًرداناهيفًاطخلاعقياميرو«محلاعفأيف

:لجوزعهللالاق«مالسلاهيلعمداةنيطةصقكلذىلعلديو

نماهيفلعجتأاولاقةفيلخضرألايفلعاجينإةكئالمللكبرلاقذإولل
امملعأينإلاقكلسدقنوكدمحبحبسننحنوءامدلاكفسيواهيفدسفي

.¶نوملعتال

:يناثلاو.هلاعفأيفىلاعتهللاىلعضارتعالا:نارمأربخلااذهيقف
‹هئاضقباضرلاوللاعتهللارململستلامفيغبنييذلاو.مهسفنألمهحدم

.بوبحمبيبحلانكلو

هوسبتقا«ءامدلانوكافسوضرألايفنودسفممداينبنأمهمكحتامأو

٠هلسنوةفيلخلاةفصنعةكئالملاهتلاسنيحلجوزعهللالوقنم

ضيراقملابضرقفىذأوأمهدحأبذعول):مللجوزعهللالاق



س١١۱

N كفسيو

٠ نوملعتالامملعأينإل:لاقولجوزعمہباجأف

بضغهللانوكينأاوفاخومهسفنأاومهتاباوجلااذهبمهباجأاملف

.ةعاسفصنونيتعاسهباوفاطفشرعلاوحناودصقف‹مشوقنممهيلع

وحنىلعهباوفوطو«ةعباسلاءامسلايفاتيبيلاونبا):محلهللالاقف

.رومعملاتيبلاوهاذهف(شرعلابمكفاوط

ءالؤهءامسأبلم:لاقف.مالسلاهيلعمداباهرادأويناوألاقلخ‹هل

. نيقداصمنكنإ

كنانتملعامالإانلملعالكناحبسلت:اولاقف.اوباجأواوفرتعاف

.€مكحلاملعلاتأ
نيحمحلًارخافمومالسلاهيلعمدالازجعمسلجوزعسهللالاقف

.ېمهئامسأبمهئينأمدااي.هملعوهلعفيفهوعزان

هذهاممدآاي):اولاقعبطلابءامسألامداهللامّلعو«كلذلاوعاطأاملف
.(؟يناوألا

.(ةعصقلاهذه):مفلاق

٩(؟اذهام):اولاق

.(افدرثيزبخلل):مللاق

.اذا:خخ(۱)



س۱۷

.(؟درٹیامو):اولاق

.(هيلعبكسيوراحلاءاملابخبطي):لاق

.(؟نيأنم):اولاقو

.اربخهنمهوملعف‹اعبطهملعامعهنولأسياولازامف

ينإمكللقأملأل:لاق‹اهصاوخويناوألايماسأىلعاورهظاملف

. نومتكتمنكامونودبتامملعأوضرألاوتاومسلابيغملعأ

.باتعلاويدملاوباوجلاولاّوسلادعباونعذأواوعاطأواوفرتعاف

براي):لاقولجوزعهللالاسيذلاةصقكلذكو
ناو.قلخلايففراسنإمهسبیمرنمف‹دودحموهوهتقلخقلخلااذه

.(قلخلاهدراإعجر

ةئامراطف.(قلخلايفرطلصتىتحرط):لجوزعهللالاقف

.(ماعةئامترطبراي):لاقف.ماع

.یرخأماعةئامراطف.(رطف):لاق

.(ىرخأماعةئامترطدقبراي):هللاقف

:لاقف.هلعفوهسفنكلملامهتاف.(ىرخأماعةئامرط):هللاق

ءاروسيل۽ىتنمهللاءاروسيل«اعدنملهللاعمس«یفکوهللايبسح)

.(مظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحال«ىمرمهللا

تاملكلاهذهلقتموليلالجوينزعو):لجوزعهللالاقف
.(ةمايقلامويىلإريطتكتكرتل

ثعبمداقلخينألجوزعهللادارأنيح‹اضيأةكئالملاةصقو
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ضرالاىلإءاجف«ةضبقعضوملكنماهنمذخأينأضرألاىلإليفارسإ
لاقف(یلاعتهللايصعينمينمذخأتنأنمهللابذوعأ):ضرالاتلاقف

(؟تلعفام):لجوزعهللالاقو(ذاعبتذعدقل):ليفارسإ

.(اهتذعأفكبتذاعبراي):لاقف؟هنمهبملعأوهو

نماهنمذخضرألالإبهذا):لیئاکیللجوزعهللالاقف

.لیفارسإعنص؟اهعمعنصفاهاتاف‹(ةضبقعضوملك

.كلذكناكفنيمألاحورلاليربجهللاثعبف

:الاقف‹نيلوألانمتذاعتساكهنمتذاعتسافليئارزعهللاثعبف

.(يبرهبينرمأاملعفأملوعجرأنأهللابذوعأانأو)

.(مداينبحاورأضبقىلعتنأ):هللالاقف

ةئاملتقيذلاةصقك«مهنيبمكحتفمداينبيلتبتفةكئالملافلتختدقو

.ةروهشمةيضقلاو‹هاتفتسايذلاملاعلابسفن

.مهنيدنيملسملاملعيءاجنيحنيمألاحورلابمالسلاهيلعدمحميلتبااكو

.مالسلاهيلعىسومعمتوملاكلمةصقو

نايكيادعقف‹سيلبإنعلنيح«مالسلاهيلعليربجوليئاكيمةصقو
نماینمف):الاق«؟امکتنمآدقوامکیکییام»:سلجوزعهللالاقف
نيكلملاىلعةيضقلاترجف.«العفافكلذكاقتبصأ»:لاقف(انبرايكركم

نُااورکذامیفِءيشمهنمرکنتسبسیلو«اورکذامنوثدحلاركذو‹لبابب

لضفأمالسلاهيلعمداونبو‹مداينبلثمةكئالملاذإ«تبثتنعدروول
مومعلاذإ«مهنعكلذليحياممههيزنتبدراولانارقلامومعيفسيلو«مهنم

.جتنادينمطقاسلمتحلاولمتحي

زعهللالاق.مهنملضفأمداينبنأىلعلدترابخأتدرودقلو



ب۹٤۱

‹انتمدخوانتظفحمهف¶ةرخألايفوايندلاةايحلايفكؤايلوأنحنل:سلجو

تاومسلاتقلخو«انلرانلاوةنجلاتقلخو«انمدخنممهنمالضفكيهانو
هللالاق‹نيضرألاوتاولمسلايفامانلحابأو«انلعبسلانوضرألاوعبسلا

هللانأاوملعتلنهلثمضرألانموتاومسعبسقلخل:سلجوزع

.انبرنيبواننيبةرفسمهو«انيلإملعلارصقف. ريدقءيشلكىلع

.«ةكئالملاعيمجنمهللادنعلضفأمداينبنمنمؤملانإ»:ثيدحلايو

دنعملسملانإ):لاقرزخىيأخيشلانعهليورهنأ«رصمىلإرزخيأ
.هذهلاثمأنم(كلملانملضفأمداينبنمهللا

مہنأدقتعانلءيشةكئالملانعركذاميفانيلعسيلو؟امهلثميلتبانموأ
مهرمأامهللانوصعياللل:لجوزعهللالاقدقونمحرلاءايلوأ

.ةينابزلايفصوصخموهف نورمؤيامنولعفيو

مزعلايلوألاحاذكه4نورتفيالراهنلاوليللانوحبسيل:هلوقامأو

.نيبرقملاونيقباسلاونيقيدصلاوءايبنألاولسرلانم

.دیدشدیعو

مظعتيالاهبقيليويغبنييذلااذهف4كلمينإلوقأالول:هلوقامأو

نملضفأةكئالملانأامهوتممهفيالويعيالنملهراذتعايفسيلو«مهيلع

امهيلعهللاتاولصحونودمحمو«لئاطنيحلاصلارئاسنمونييبنلا

.ناعضاوتم



سا١

۰:ةلاسم

ليحتسمريغاذهف«حلاصلجروهونجلاوبأناجلانأتركذيذلاو
ناكنإ«ةلاقملاهذهلئاقىلعىشخيامنإو‹ةحيحصلارابخألاهبتءاجول

.بانطالالمتحيامةلأسملايفسيلو«احلاصالجرهلعجينأنجلاابأسيلبإ

:ةلاسم

نيح هنعهللايضرسهباتکيفسورمعلوقینعمام):كلوقو
‹اهبقطنلاواهتفرعمسانلامزلأفيعهللالوسراهيلإوعدييتلاةلمجلاركذ
فلخينبناميلسعيبرلاوبأهركذاممديحوتلالئاسمنمكلذريغركذمث

نمهلکكلذنأ(هلهجسانلاعسيالامباب)يف هنعهللايضر

دعبمث‹ريسفتلابلخيملامسانلاىلععساوهلككلذنأو‹ةلمجلاريسفت

‹هبرباكرشثعبلايفكشلالعجو«امهترواحمونيوخألاةلأسمركذكلذ
.(هيففالتخاالاممهلهجعسيالاملکو«هلکكلذيلاوحرشا

٠هلصفنمالهلصأنماإملعلانأ كايإوهللاانقفو ملعا

املئاسمكللصحأ‹ةمدقمكلمدقنأهللاءاشنإبحانأو

هللاءاشنإكلذءارونم«اًصوصخوةلمجهلهجسانلاعسيال

لضافلاخيشلاةقيرطو‹رقصلانبنازعوسورمع:نيمامإلاةقيرطىلع
.نيدشرتسملاهئايلوأىلعونيعمجأمهنعهللايضر«فلخينبناميلسعيبرلايأ

حضويالومهكرتينأنممحرأوهدابعبفأرأىلاعتهللانأملعاو
.اهلهجمهعسياليتلامهلئاسم

‹نيلاعللةمحروتانمؤملاونينمۇملابمحرلافوؤرلانييبنلامتاخدمحمكلذكو

امونوتأيامملحضوأونيبو‹ريمطقلاوريقنلاولجلاوقدلامهلعرشدقو
هديبيسفنيذلاو»:لاقفهمالسوهيلعهللاتاولصفلحىتح«نوقتي
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ائیشمکلتکرتالو«هبمکترمأالإهبهللاينرمأاممايشمكلتکرتام
يبسحو«هللاءاشنإ رمألايفحرشأانأو«هنعمكتيهنالإهنعهللايامنام

.لوسرلاثيدحنمثيدحوسلجوزع
هبرنمهيلالزنأاملوسرلانماللجوزعهللالوقفةيالاامأ

.ېهلسر

هللالوسرباحصأءاجنيحمالسلاهيلعليربجثيدح:ثيدحلاو

.مہیدرومأمهملعي

هعدمحملوسرلاف4هبرنمهيلإلزنأامملوسرلانمآلل:هلوقامأو

لاقولف‹سنجلافيرعتبسيلذإدهعلافيرعتوهف‹فيرعتلامالليلدب
وهفرمانأفيرعتلاماللدل؟لجرلانم:ليقف؟الجرتيأرأ:لئاق

زعهللالوقريسفتيفهللالوسرلوقليلدباركنمنكيملو‹هنعلوسا
بلغينل»:لاقو.4رسيرسعلاعمنإرسيرسعلاعمنافل:لجو

£نانثاهنأركنملاراركتو«دحاوهنأفرعملاراركتلدف.«نيرسيرسعلا
قلطأف«نماهنأهنعهللاربخأف هبرنمهيلإلزنأاملوسرلانمالل:لاقف

.اداقتعاوالمعوالوقنماهنأهانتبثاف«ديقيملو

:كلذيفةلعلاترهظف4هتكئالموهللابنمالكنونمؤملاولل:لاقمث

.ةلعلاعباتمكحلاو‹ناميالالجألنينمؤملااومسام

يفو«ليلعتلاىلعتلدمكحبهناحبسءيرابلااهنرقاذإتافصلاءامسأو
.ليبسلاجابنمىلعليلدلاحضوأليلعتلا

لجأل؟اذاملجأل4ةفاكنيكرشملااولتقالع:ىلاعتهلوقىلإىرتالأ



س١١۱

رمالااذهف؟اذاملجألةينازلاوينازلاوةقراسلاوقراسلاو«مهكرش

.هبمهفصوومهلإهازعيذلا

ثحبللءاملعلافلكل‹ابلراصوطرشلاوةفصلانممسالافرعولو

نودباقلألاوللعلاجارختساءاملعلاتفلكىنعملااذهلفهملعنع

.تافصلا

:لوقيالئاقتعمسولف‹اهدودحواهقئاقحبالإمهفتالءامسألانأملعاو

يففرصتلاهيفهلوهيلعمكحتوهكلمتاناسنإهنمكلمهفتال(دبعاذه)

.هلزنميفهنوكهنأوءانعلاومادختسالاوءاطعلاوذخألاوءارشلاوعيبلا

.ةبحاصملاوةنراقملاهنمكلمهفنال(بحاصوه):كللاقولو

.رداقلالاعفلاثدحملاهنمكلمهفنال(هلالاوه):لاقولو

4سانلاهلإ»سانلاكلم«سانلابربذوعألقل»:لجوزعهللالاق

.اهرخاىلإ

.€هڭلابنمآلكنونمۇملاول:لاقفهللاىلعناميإلارصقىلاعتهللانإمث

:لجوزعهللالاقثّدحلاهريغوهنأهلمهفناهللابرقأنمف

ىفتنانمعكشلاءافتناتبثأف ضرالاوتاومسلارطافكشهللايفأل

ثّدحملاحمذإهدوجو‹ثحلارطافلاهللا:كلوقنملصحف

لکنعةياكحلجوزعهللالوقنمهانیقلتاذهو«هلثدحمالو

.مهماىلعهبنيجتحملسرميبن

(نيكرشملا)فيرعتك‹ىنزلاوةقرسلابمهفاصتالجأل(ةينازلاوينازلاوةقراسلاوقراسلا)فرعيأ(١)

.(۲طعجارم).كرشلابمهفاصتال
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مدقلاداجيالاودوجولانمو«داجيالاودوجولاٹثدحملانمانللصحدقو

لصحنمو«ةردقلاوملعلاهللصحةايحلاومدقلاهللصحنمو«ةايحلاو
ةئيشملاوةدارالاهلتلصحنمو«ةئيشملاوةدارألاهلتلصحةردقلاوملعلاهل

دیرمو«دیرمبسیلِءاشو«ِءاشيسيللعافلاحمهنأل«لعفلاهنملصح
.دوجومبسیليحو«يجسيلملاعو«ملاعبسيلرداقو«رداقبسيل

اهناحبسءيرابلاهبفصتيامعيمج(هللا):كلوقنمضتدقو
.¶مويقلايحلاوهالإهلِإالهللاله:ىلاعتهللالوقريسفتاذهو.انمدق

.فرصتلاوفيلكتلانمضتيمويقلاو‹تافصلانمضتييحلاف

«رداقهنأو«ملاعهنأو«يحهنأو«دقهنأ(هللا):انلوقلداذإف

هلإالهللا):كلوقامضتقيعبسلاهذهف«لعافهنأو«ءاشهنأو«ديرمهنأو

وهوفيلكتلاوقلخلاوهولعفلا(مويقلا):كلوقيضتقيو(يحلاوهالإ
ةيصعلاوةعاطلايضتقتو«ةيصعللوةعاطلايبلاورمألايضتقيو«رمال

.ريصملانايضتقي

ةلصخةرشعثالثلاهذهف(لعافلا):كلوقاهنمضتيةتسلاهذهف

.هبسلجوزعهللاةفرعمنماهتفرعمانسبتقا

ةكئالملابناميإلاوهو(هللا):انلوقهنمضتيالامعرشىلاعتهللانأم
.ايفعامسنمدبالةئالثلاهذهف.لسرلاوبتكلاو

هلوقنمانللصحف«مومعهلهجسانلاعسيالاملئاسمنأتبثف

سانلاعسيالامعيمجىلع هبرنمهيلإلزنأاملوسرلانمال:ىلاعت

.انمضتموأاصنهلهج

هلسروهبتکوهتکئالموهابرفکينمول:ىلاعتهلوقكلذقادصمو

.¶اًديعبالالضلضدقفرخآلامويلاو



س١١۱

هعهللالوسرنأكلذو‹مالسلاهيلعليربجثيدحكلذديؤيو

هياعو«ةميظعةئيهيفلجرمهيلإلبقأذإ«هباحصأعممويتاذسلج
ابيرقيعهللالوسرنمناكاملف«نوليقنةحئارلابيطةنسحةمامع

ايكنموندا»:لاقمثمالسلاعهللالوسرهيلعدرف«سلجوملس
فقوافسلجهيدينیبناکاملف«هماندف.«معن»:لاق«؟هللالوسر

:لاقف«كلأسأنأديرأينإ»:لاقف.ىرخألاعجضأوهيتبكرىدحإ

:لاق«؟هللالوسرايناميإلاام»:لجرلالاقف.«تعشامعلأسا»

ردقلابنمؤتورخالامويلابوهئاقلبوهلسروهبتكوهتكئالموهللابنمؤتنأ»
لوسرلهلوقنمسانلابجعتف«تقدص»:لجرلالاقف.«هرشوهريخ

ةداهش»:لاقف«؟هللالوسرايمالسالاام»:لاقمث.«تقدص»:هلل
جحو‹ناضمررهشمايصو«ةاكزلاءاتيإو‹ةالصلاماقإو«هللاالإهلإالنأ

هللاقف.«ةبانجلانملستفتو«اليبسهيلإعاطتسانممارحلاهللاتيب

ناف«هارتكناكهللادبعتنأ»:لاق«؟ناسحاألاام‹«تقدص»:لجرلا

ايةعاسلاىتم»:لاقف.«تقدص»:لاقف.«كاريهنإفهارتنكتم

‹اهنعلئاسلانمملعأباهنعلوؤسملاام»:مالسلاهيلعلاقف«؟هللالوسر
ىلإرمألادسوو«اهتبروأابرةمألاتدلواذإيهو:اهطارشأبكعبنأسو
الف«هللاالإنملعيالسمخيف«ناينبلايفمهبلاةاعرلواطتو«هلهأريغ
لاقف.ةيألارخآىلإ ةعاسلاملعدنعهللنإ:هعالوسر
يلع:ردلعهللالوسرلاقف5«فرصناوماقمث.«تقدص»:لجرلا

هللالوسرمهادانف«هودجيملفالامشوانيمياورظنفهرثأيفاوماقف.«لجرلاب

.«مكنيدرمأمكملعيكءاجليربجهنإ»:محللاقفهيلإاوعجرفد
اهضقباهلهجسانلاعسياليتلالئاسملايهانهاهةروكذملالئاسملاهذهف

«انرکذامريغهلهجعسيالاميفيعهللالوسرنعرثؤيملو«اهضيضقو

انضراذهريغعرشنمفةلوبقمةياورلافعدمحأةمأنعيفخالناكولف



س١١۱ےک

ةباطتسالاىتح«مهنيدرمأنملجلاوقدايعهللالوسرعرشدقو«هب

؟هتفرعمبالإنوملسيالامعديفأاهركذنمىحتسيارومأوراجحألاب

ليربجومداةفرعمايفركذو‹لئاسملاهذهعيبرلاوبأخيشلاركذدقو
نيكرشماءامدليلحتونيملسملاءامدميرحتو«دمحمانيبنىلعومالسلاامهيلع
‹ةمايقلامويىلإهيفكاشلاوكاشلاةفرعمو‹نيرفاكلاةءاربونيملسللاةيالوو

.بتكلاةلمجنمازورفمنارقلاةفرعمو

هلوسروهللاباونمااونمانيذلااَهُياَياط:ىلاعتهللالوقهيفلوأتو
.ةيآلا4هلوسرىلعلزنيذلاباتكلاو

هلوقکهتفرعماوبجويملف«اذهنمدكوأوهامنارقلايفدرودقو
قاحسإوليعامسإومهاربإىلإلرنأاموانيلإلزنأاموهللابانمااولوقل:ىلاعت
قرفنالمهبرنمنويبنلايتوأاموىسيعوىسوميتوأاموطابسألاوبوقعيو
ةفرعمنمانيلعسيلهنأةمألاعامجإعمهلنحنومهنمدحأنيب

ناميإلاانيلعناكنإوءمهلإلزنأاموءايبنألارئاسةفرعمالوءيشمهارب]

نأىلع«هيلعلزنأاموهمسابمهنمدحأةفرعمىلإدصقريغنمةلمجمهب
ىلعومهبناميإلابلوقلاىلإلباذكهمهبناميإلاىلإانعديملنارقلارهاظ

لوسردمحمهللاالإهلإال»:لوقالإةداهشلاادحأفلكيملىلاعتهللانأ

«ءيشةداهشلانمهيفكيلعسيلفاذهىوسامو«قحهبءاجامو«هلل
.ةجحلاهبكيلعتماقامبناميإلاالإ

ملفبتكلانمنارقلازرفو«مالسلاامهيلعمداوليربجةفرعمامأو

‹ةرهشلاىلعكلذلمحنوكينأالإفيقوتعهللالوسرنعهيفدري
.ملعأهللاو

هتلاسريفالو«هيلعوانيبنىلعهللاتاولصمداانيبأةوبنيفدريملو

.الوارتاوتمالنيتداهشلاهبعطقيرمأ



س١١۱

لوتوهالوتدقفهنيدهللانعلبقنمنأملعافنيملسلاةيالوامأو
دقهنأك‹هنيدىلعمهنيذلانيعمجأنيملسلاولسرلاوءايبنألاوكلل

يلو«ءالؤهةيالويفلصحو«مهنيدقرافنيحنيكرشملاورافكلانم
ةدضاعملاومهقوقحنمهيلعبجيابرو«اعيمجنارمالاهلمتوءالوها

.مهيدكرتومهتقرافمجبرافكلاعيمجنمًاربتو‹مهدهاشاذإةنواعملاو

 هنعهللايضر مةسرنبنمحرلادبعمامألاةبطخيفانيأردقو
حبصلاةالصىلصنمهنأسانلااهيأ):لاقفترهاتبمويتاذملبطخهنأ

نيذلانيرفاكلاعيمجنمًاربتو«مهتيالوبهللارمأنيذلانينموملاعيمجىلوتدقف

.(مهتمةءاربلابهللارمأ

أهنأةالصلايفدهشتلاىوننمنأ):ىرخأاضيأهتبطخيفركذو
ناکدقامةدايزهرخايفديزامنإدهشتلانأىلع(هلهجهعسيالامعيمجب

لإهبتكيفو«مالسإلاهيلعضرعنمىلعيعهللالوسرطورشنم
نيكرشلاقرافيونينمؤملاعمنوکانأ١:قافألا

تلقف.توضعهالوريلاومبالفايركلهلال

؟(قحهبءاجامناةداهشلاتبجونيأنمف):

ناميالارهظأنمففناميإلاىلإنيكرشملاوعديكيكهللالوسرناك):لاق

هللالوسرايمعن:لاقوأ۽تقدص:لاقوأ«هنعازتجاهيفلخدوهلبقو

.هنعلبقةوعدلاهذللوبقلاهنمرهظامهمف‹ةجاحوأةضيرفنعلاسوأ

نييمألاىلإلوسرهنأباتكلالهأرهظأويعهللالوسريفوتاملف
هنأ»:هللاىلعةداهشلابقطنلاىلإلوخدلادارآنمنوملسملاجرخ«مهنود

.((هللادنعنمقحهبءاجامنو«هللالوسرادمحمنآو«وهالإهلإال

:ثيدحلايف”حاحصلابتكلانموهو«يذمرتلاباتكيفركذدقو

.(۲طعجارم).ملعأهللاو.ناسحلابتكلانمثيدحلالهأهفنصي(١)
 



س۷١۱

هعهللالوسرنأ:بلاطيأنبيلعنعشارخنبيعبرنعيورو

«هللاالإهلإالنأةداهش:عبرأبنمؤيىتحكدحأنمؤيالهللاو»:لاق
نمؤيو‹هللادنعنمقحلاوههبتعجيذلانأدهشيو«هللالوسرينأو

.(هرشوهریخردقلاب

ءاجامنأب:لوقلاىلإةراشإلاضعبلجوزعهللالوقيفو
سانلادشأندجعلف:سلجوزعسهللالاق.قحلاوهيعدمحمهب

4اونمانيذللةدوممهبرقأندجتلواوكرشأنيذلاودوهااونمانيذللةوادع

انبرانلخدينأعمطنوقحلانمانءاجاموهللابنمؤنالانلامول:هلوقىلإ

ءاجيذلانأيفلوقلامحلاوتبثأف4اولاقامبهللامهباثافنيحلاصلاموقلاعم
.قحلاوهدمحمهب

اًداقتعاهللابناميإلايفلوقلامدقتدقو«هلهجسانلاعسيالامزرفتركذو

هعمهرکذدنعىلاعتهللاهنرقدقو‹اقطنواقيدصتكَمدمحمكلذكوءالوقو

الإلإالنأدهشأ»:دهشتلايفهلوقو كركذكلانعفرول:هلوقل

دهشأ)»:ناذألايفهلوقو.«هلوسروهدبعاًدمحمنأوهلكيرشالهدحوهللا

.«هلوسروهدبعادمحمنأو‹هلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأ

يضرركبيأنبىيحيخيشلالاقكمالسالالوأيفاذهناكاميرو
.«قحهبءاجامنأىلع»ةداهشلابقطنلانوريالةمألالجو هنعهللا
ةثالثلاتاملكلاهذهف.(هللالوسرادمحمنأدهشأ»:موبنوئزتجيو

.هدهعىلعوهمايأيفيعهللالوسراهيلإوعدييتلاةلمجلايهاندنع

مهعمنوكلاوهومهتيالومث«هللاءايلوأمهنأ:ةكئالملابناميإلا:ةينالاو
‹(مهيلعمحرتي):ةوعدلالهألاقو«مهبحيوهتعاطىلعوهللانيدىلع

.مهتيالوومهدوجوبناميلا:نيينعملانمرثكأمهيلعسيلف

نارقلابهلوزنةفرعموهمساةفرعمودصقلابمالسلاهيلعليربجةفرعمامأو



س۸١۱

‹ابجاوكلذبناميإلانوريةوعدلالهأنإف‹مالسلاهيلعدمحمىلعمظعلا

.اًمحرتوةبحمواًداقتعاوادصق

بتكلاىنعمةفرعمنمديالو«للاعتهلابتكبناميإلانوبجويمهنأ:ةثلالا
.هرابختسابوهربخوهيوهرمابهورمتئاو«یلاعتهللادنعنمةلزنماہناو

ضرفلاولوزتلاىتعموباتكلاىنعم:ةثالثلايناعملاهذهةفرعمنمدبالو

6ةلمجرومالاهذهةفرعمهيلعنأةوعدلالهأباوجنمو«يہلاورمألاوه

حصتالوةلمجاهبناميإلانوبجويولسرلاةفرعمنوبجويمهنأ:ةعبارلا
.لّسرملا:يناثلاو«ليسرملا:الوأناعمةعبرأةفرعمبالإلسرلاةفرعمهل

.لاسرألا:عبارلاو‹ةلاسرلا|:

Nباايبلعىسلومالسلاهلعمآيأقرم

نيدشارلاةةمئألاديلقتالإللملاةفرعمو«نجلانمنيملسملاةفرعمو«مداةفرعم

.ةسماخلاالف.ةنسلانمفيقوتوأنارقلانمصنامو مہنعهللايضر

بجوتيتلابابسألاو«ريصلملاةفرعماهنمضتتيتلايناعملاانرکذدقو

باقعلاوباوثلاوةيصعملاوةعاطلاويہللاورمألاوهوفيلكتلاف‹بابسألا

.رانلاوةنجلاو

ايقوتالإامهانعمكرديالو‹اهانعمبرانلاواهانعمبةنجلاةفرعمنمدبالو
ىجميشةفرسكللمكتسلاو«دبلنمكافنمتامووأ

ةققحرهظنلولئاسملاهذهلوأىلإعجرتلو‹هتفصووهمالصحت



س۹١۱

هللادنعنمقحلاهنأهبءاجاموهللالوسردمحموهللابناميإلا:الوأ

الريغللكلاملاميدقلاهنأهانعمفرعيملو«هللاهنأمسالااذهفرعنمو

.تاذلانعىتغالومسالانعةفصلابونتاميرف‹مسالاىنعمهلحص

مسالاةفرعمنمدبالوبقللاةباثبناكمسالاىنعمىلعرهظيملنمو

نوكيامبرو‹اهدوجوايفاملوأتاذلاةفرعمنمدبالو«انلقكهانعم

سيلهنأتاذلاةفرعمو‹مدقلاولزألاولاحلاك«هلتاذالالمسالاهدنع

.ِءيشهلثمک

ةفرعمناعمةثالثلاهذهنمكللصحيف«يحهنأهملعتنأةفصلاىنعمو

يجلادوجولملاهللاهنأهبناميالاوهلل

.هريغوأابقلهئامسأنممسايأبهفرعتنأبدمحمكلوقامأو

لوسرهنأهتفصةفرعمو«مداينبسنجنمهنأهفرعتنأ:هتاذةفرعمو

يذلانأفرعتو«دمحممسالااذهبهفرعتنأةوعدلالهأدنعدبالو

.هللادنعنمقحلاهنأنارقلانمهبءاج

لاعفألاكلذِءارونمو.مهفرعيملف6امهالوتومهالوتمہنامیإو

هللايلوهناوهفرعيملمېنمهنآفرعيملنمفمنمليربجو‹باستكالاو

.نارقلابدمحمىلعلز

‹امالكاهفرعيىتحبتكلاهلحصيالف«ةلزنملاهللابتكىنعمكلذكو

٠(۲طعجارم)ملعاهللاو.(هللامهالوتدقومهالوتيمل)حصألالعلوابتدجواذكه)۱



اب

ناطيشوأناجوأناسنإدنعنماأمهوتوهللادنعنمتلزنابنأمعيملو

اهملعولفهللادنعنمتلزناهناملعيىتح«الهاجاهبناكل)فاطيلوأ

ألانمهللادنعنماهوندرلاىعملعبموهللدنعنمتلزنوايك

.الهاجاہبناکدیعولاودعولاويہنلاو

‹نيلاعلابروهيذلاليسرملاىنعمملعيملول«لسرلاكلذكو

.الهاجناكل‹«فيلكتلاوبتكلانملسرلااهب

.ةفصلاوتاذلاومسالانعىنغالف«امهانعمملعيملوديعولاودعولاو«امهانعمب

الامماهتفرعمانبجوأيتلارومألانمثعبلانإف:نينثالاةرواحمامأو

هلهجعسيالو4ريصملاهيلإول:هلوقىنعموهو‹غولبلاعمهلهجعسي

هکشینعمناف«ةجحلامايقدعبهكشكلذىأروعمسيملالوعمسال

‹هريغوبرلايفلكلايفلبثعبلاىلعافوقومهكشنكيملو‹راكنإ

لاقاکچاًبلقنماہنماریخندجاليبرىلإتددرنئلول:هلوقكنرغيالو

نيتواللاقوانتايابرفكيذلاتيأرفأله:هرئاظننعلجوزعهلل

.4ادهعنمحرلادنعذغتأمأبيغلاعلطأاًدلووالام

:اولاقمهناةسوفننمانرصمءاهقفضعبنعركذاضيأو:ةسماخلاو

الومجريالكلذلدمعتموهوهتخأوأهمألثمهنممرحمتاذجوزتنم)

محوقبلاقءاملعلانمدحألهو«دسافحاكنكلذناباولتعاو9(لتقي
.هبهذموهوةفينحوبأالإدمحأةمأنمدحألقيملهنأ:باوجلا؟المأ

.(٢طعجارم).ةفورعمريغةيفاخاهنأيأءافخلانماهلعل(١)

.باوصلابملعأهللاو.عاطتسملاردقياهتحلصأ«ريبكللخةينورابلاطبسحةيلصألاةرابعلايفناك(۲)

 



س١١٦۱

مہنیبامیفنیکباسنأنأيلعنبنارمعخيشلانعرکذامامُأو

ىتحتاكرشلملااوحكنتالوله:سلجوزعهللالوقدعبتبثتال

امیفمہبسنتبثیالو«مہیلعمارحمہنیبامیفنیکرشماحاکننإو4نمؤي
.تاكرشمللنيملسملاحاكنتبثيالا«مهيب

رهظلدحأالاقولو«ةمألاهذهنمدحأنعاهانعمامةلاسملاهذهنأملعا
لخدياللاةوسنلاعيمجتانبحيبينأيفةميظعلاةعنشلاهمزلتو«رهشو

.اڻيدحواميدقسوجملاباسنأةمألاتتبثأدقو«عامجإلاقرخاذهو«نج

نميفرفكلاوكرشلابىتفأهنأينينحخيشلانعةروكذملاةلأسملاامأو

خيشلانعنمحرلادبعباتكانيلعدرواملهنأملعا‹قلطمللثالثلاحابأ
:لاقوباوجلايلِإدرف.اهرمأيفينينحىلإتبتك«ةلأسملاهذهبنيدتي

.(هذېہبتيتفأام)
يضرركبيبأنبدمحمنبدمحأسابعلايأخيشلانعةياكحلاامأو

هللالوقدعب«نذِإريغبسانلاروديفلوخدلاحابأنم):لاق هنعهلل

اوملستواوسناتستیتحمکتویبريغانویپاولخدتالم:سلجوزع
زعهللالوقدعبضئاحلاحاكنحابأنمو«كرشمىلع
الوضيحلايفءاسنلااولزتعافىذأوهلقضيحلانعكنولأسيولفلجو
لبقاڻالثةقلطمللةعجرلاحابأنمو«كرشمهنأ4نرهطيىتحنهوبرقت

‹رفاكوهفدحاودعبادحاوقالطلانوكينأدعب‹هريغاجوزحكدتنأ

.(الفانالثقالطلاسانلانعرجحينأامأو

:لاقومكهوجوريغيفقزينم):نازعنعةروكذملاةلأسملاامأو

كشأال.ملعأهللاو(رفاكهنأسيلبإهجوباصأنإهنإ(سيلبإهجويف)

نيباملئاقلااذهملعولو«سيلبإناسلنعاهلاقامنإةلاقملاهذهبلاقنمنأ



س۲١٦۱

نيبناكولو«دحأنعاذهىكحالنيعللاسيليإنيبومالسلاهيلعمدآ

‹انيزحابيثكلزنةنجلانممالسلاهيلعمداطبهأالىلاعتهللانأملعتملأ

الامشوانیهبروديو«هعوقوهفنتكاارورسماحرفناكنيعللاسيلبإنأو

‹ةكحضهدختيوهنمیفشتیو”طفعيوقفصيوطرضيوفرصيلظف

ههجويئقزبنمناسيلبِٳملعولو۽يکبيويکبيهيلعهللاتاولصمداو

.رفكلايفسانلاعقويلضرألاىلإلصتةقزبكرتارفاكهنأمداينبنم

نمون«ههجويفقزبوملظنيحسيلبإلبضغامنإاذهناكنإو

لسننجلانمالإهنظأالو‹هيلعهللاتاولصمدالسننمالسيلبإلسن

مركةبسنلاقيرعوهوهمأيفكرشهيفهلوأ«مداينبةروصيفليختسيلبإ

.هيبألرصتناثيحةبسحلا

وأهبرضننأانلزوجيله«سيلبإانيلإرهظولةضراعةلأسمانهاهو
نمف«ةمايقلامويىلإهايإهللاريخأتهنمانعنميوأ«همتشنوأهلتقنوأهسبحن

ةكلهمرانلانأهيلعهللاتاولصمدانيبوهنيباميف‹سيلبإسانخلا

-:ارعشهيفدشنأو‹ضرألل

رانلاتناكذمةعفنمرانلاوةقرشمرانلاوةملظمضرألا

الحدلعد
Z۸ 2`

.(٢طعجارم)طارضلارثنوهطفعلاو(طفعيو)باوصلاو(دفطعيو)ةينورابلاطيفناك(١)



۱۳٦۱

محرلانهحرلاهللامسب
اميلستملسوهبحصوهلآىلعودمحمانديسىلعهللاىلص

باتكيفةروكذملاةلأسملاهيفركذت«مركألازعألاكباتكيخأايينغلب
لعافلاوهدبعلانأىهو‹نيفلكملالاعفأبابيف«فاصنالاولدعلا»

الفهتوصامأو6هتءارقوهقطنوهلوقوهمالکوهلاعفألديرملابساكلا

معطلاونوللايهوماسجأاهلكهتاسوسحمكلذكو«ماسجأاهلكهساوحنأو

رصبلاوعمسلافساوحلااموماسجأاهلكةسوملمو””توصلاوڅرلاو

.ماسجأاضيأهذهفمشلاةساحوسمللاوقوذلاةساحو

اهفوصأنمسبتقتو«ديلقتلابالدييقتلابذخوتءايشألانأىخأايملعا

‹مسجتلايفهتاوخأرئاسكتوصلانأهيلإبهذأيذلاو«افوصفنمال

.هيلإهتاوخأنمبرقأوهوأ

‹ةيعيبطةلأسميهامنإو«ةيعرشالوةينيدبتسيلةلأسملاهذهنأملعاو

ةالولوق:يناثلاو.ةغللا:املو:هجوأهنالثدحأنماہیلعسبتفيامنإو

:ثلاثلاو.ملاعلاتاذيفنورظنينيذلانويعئابطلاوءابطألامهورمألااذه

لوقنمسبتقينأالإهريغوأمسجهنأعطقيعمسهيفدريملو‹عرشلا

توصلااوسةغللالهنُأكلذو‹ةغللاوهولوألاهجولاىلإعجرتلف

یلعف«ساوجاهومسمهضعبو«ساوحاهمتايضتقماوسو«تاسوسحمهتاوخأو

راصاذإ‹توصلامسجتبسجللةيمستلاهذهيضتقياًعيمجنيهجولا

 

مالکتبئاسیلاعتاهمحرسفلؤملالعلوءالوأماسجألانمتوصلارابتعانيبضقانتانهنأرهاظلا(#)

اضيأتوصلاربتعيهنابابيلعقلعهنأمث‹يهك«فاصتالاولدعلا٠يفهترابعهلركذيذلاهبحاص

.(٢طعجارم).ملعأهللاو.اًمسج



س١٦۱

توصلالابامف«هتاوخأكلانهفمسجهتساحنأك«هتاوخأرئاسكاسوسحم

الو«هسوسحنةساحاكردماًسوسحيواًسوسحمضتقيسجلاوسحلاف

؟مسجنوللانأىلعليلدلاام:لئاقلالاقنإف

.عضومنودعضوميفزيمتمورصبلابكرديهنأل:هلليق

عمسلاةساحنأل«مسجهنأىلعلديامهكرديفسيل:لاقناف

.هلوقينملوقىلعضرعوهوتوصلاكردتومسج

‹قوذلابهکردةهجنمهميسجتىلعليلدالمعطلاكلذكو:هلليق

.توصلاكاضرعتکكردأمسجقوذلاةساحنال

هنأىلعساوحلايفسيلو«لاحلااذهىلعسمللاوةحئارلاكلذكو

.”توصلالجألماسجأاهنأاهتاسوسحمىلعلديامماسجأ

ةدوجوماهنألماسجأاهرئاسوحيرلاومعطلاونوللايفانلقامنإ:لاقنإو

ازيحترهظأتوصلافكلذيفلاقاميأ«ةضرتعموأةنكمتممسجلااذهيف
.اهرئاسنمانکو

مهنيذلانويعئابطلاوءابطألامهونأشلااذهيفنيضئاخلالوقامأو

اذإتوصملانأ‹مسجتوصلانأىلعليلدلانإ:اولاقناشلااذهبابرأ

٠«نامسجامهوءاضفلاوءاوحلاهلفيو6ناكملاهنمصتيهتوصنافتوص

.لكشلايوركهنألجأنمهيفنكمتيو

.(٢طعجارم).باوصلابملعأهللاوةعاطتسالاردقاهحالصاتلواحبارطضاةقباسلاةينورابلاطةرابعيف(١)



١٦۱

هعبطويلخامتسلاتاهجلايفىرستوصمنمتوصردصاذِْف

‹ةدحاوةبسنىلعتاهجلاتسلايفراصو«اًّبطقواركرمتوصلاراصف

عمسيامرادقمو«لفسأنمهدحوهفقوفنمتوصلااذهعمسيامرادقمف

عقونِإوهفلخنمهدحوههمامأعمسيامرادقمو«اًراسيهدحوهاني
لإهببهذيهناف«لثم«ةهجلاكلتنمعنتماوفرصناعناملاوفراصلا

.هعبطويلخولهتفاسمنممظعأوةفاسمىصقأهغلبيفهبيرسياميروهتهج

فراصهلنوکیو«ةهجىلإةهجنمةيلكلابهفرصحيرلايوقنف
نعزجاحهلنوکیو«اہنمكيتأييتلاةهجلانيبتتو«”طئاغوأطئاحنم

قشنتوأهعمسامةروراقيفناكنملايندلالوبطتبرضولوعامسألا
ءيشهنممرحيالوهاکهتوصبهادصعجريولبجىلإيرسيو«ةروراقلا

ةقدلاوةنويللاوةنوشخلانمماسجألاتافصضعببفصتمهنأكلذءارونمو

‹عامسألامصيوناذآلاعرقيولابجلاديو«ةحوحبلاوريفصلاوةدحلاو
دارأنمو«ماسجألاتافصاهلكهذهف«نوكيوبرطيوسوفنلاقهزيو
رضيو‹طالخألاردحيابرو«ىقيسوملالهأنمهذخأيلفاذهةفرعم

.نكتسملاءاوحاونبجلاوةعاجشلاجيهيو«ملؤيوذليو«طارفألاب

.لاصفتألارذتوبيوصتلاوتوصلاجازتمالهيفةهبشلاتعقواإ
.انتيوصتكلذكوانلاعفأيهفانتءارقوانقطنموانلوقوانمالكامأو

٠ضارعأانلاعفأو«مسجوهوسلجوزعسهللالعفوهفانتوصامأو

قطنيولوقيوملكتيدبعلااندجوانإ:هلليق؟قرفلاام:لئاقلاقنإف

توصلاو«يناعلاهذهىلعاعيشتوصلاناكف٤«توصريغنمًارقيو

.عمسلابعمتسملادحىلاعتهللاهلعج«دحاوءيش

.(۲طعجارم).ضرألانمعساولاناكملا:طئاغلا(١)



س١١٦۱

مالكلاكلذلواو«توصامريغنمعقيدقهتاوخأومالكلاامأو

.ياعملااهمظنبيضتقتو«نيتفشلاوفورحلابناسللاكيرحتهدحيف

اقطنموالوقواًمالكيمسيناعمءاضتقابفورحفيلأتعقواذْإف

.ةءارقو

ريغهفاصوأضعبتوصلاانإو«توصريغبوتوصبمالكلاعقيدقو

ءيشيئسيلو«ازمروةراشإوءاميِإهتملك:لوقتكنأىرتالأ«ةمزالللا

:لاقمالسلاهيلعایرکزنعلجوزعهللالاقا.توصاذهنم

.¶اًرمرالإمايأةئالثسانلاملكتالأكتيا

.ياعميضتقتةمظنمفورحهنأ:مالكلايفهودحكلوقلاامأو

فورحلاهمظنبالإ«توصامريغنمهسفنبطاخيناسللابلوقلااذهو

.هناسلب

‹توصامريغنمسفنلايفلوقلامتلعجاذإ:لاقوانضروعنف

لجوزعهللامالكمالكلانأليلداذهف‹كلذكمالكلايفاولوقف

¢سفنلاكلذىدعتيف«فورحلامظننملوقلاومالكلانمدبال:انلق

ءسفنلايفداقتعاملعلاو«املعكلذناكمظنالوفورحنكتملنإف

قرفلااذهفءةيونعلافورحلامظنىلإسفنلازواجىنعملوقلاومالكلاو

.اضيألوقلانيبو«سفنلايفمالكلانيبوملعلانيب
اذهو‹سوفنلايفىنعملاريوصتوهوملعلاىلعدئازىنعمنمدبالو

.ريغلاىلإهجوتيالوتوصريغبنوكيولوقلاوهدئازلا

‹نيتفشلاوناسللابقلعتيامبولسألااذهىلعوهفاضيأقطنلااماف



س۱۷٦۱

‹اقطنملكحللىلاعتوكرابتهللالعجدقو«توصريغبوتوصبنوكيدقو

ناميلسلىلاعتهللاهمهففلكحلامسابهوبقلف.توصلمنللسيلنأقافتابو

المكنكاسماولخدالمااهيأايلسلجوزع لاقف.مالسلاهيلع

ںاقواطوقنماکحاضمسبتف«نورعشيالمهوهدونجوناميلسمكنمطحب

.4يدلاوىلعوىلعتمعنأيتلاكتمعنركشأنأينعزوأبر

اذهنِإءيشلكنمانيتوأوريطلاقطنمانملعلريطلاقطنميفلاقو

.¶نيبلالضفلاوهل

.ةروهجتراصتوصاهعمناكامهمفطغلااذهىلعةءارقلاكلذكو

يفاهبانفلكيتلاةءارقلايهوارستراصتوصاهعمنكيملنإو
ملو.«ءامجعراهلاةالص»:هللالوسراهيفلاقيتلاراهلاةالص
.انمالكبقحالتوصلانأمرجالف«توصلاباذهنمءيشطبتري

ةكرحلاوهو«انلعفبيوصتلاوتوصلاابعقونإانتءارقوانقطنوانلوقو
.اهرئاسيفانمدقكنيتفشلاوناسللاب

هنمانلعفناكايشانكرحامهمفكيرحتلاةلباقميفتيوصتلاو
.ةكرحلاريغلالعفو٠كيرحتلا

.لجوزعهللالعفتوصلاوتيوصتلاكلذكو



س۸٦۱

محرلانهحرلاهللامسب

اميلستملسوهبحصوهلاىلعودمحمانديسىلعهللاىلص
ةسوفنلبجلالهأنمانناوخإلئاسمباوج

ىلع«مہنیدمہیلعظفحو«مهظفحومهناصوهللامهاعر«انيلإاهباوثعب
.دادسلاوداشرلاهمحلأوهللاهطاحأ«راردمانيخأناسل

:فانصأةثالثىلعرودتلئاسملاهذهنأيخأايملعا

.اهبقلعتيامو«ةءاربلاوةوادعلاوةيالولايفاهتمفنص

.لئاسملانمهبقلعتيامو‹نيملسملانيديفنعطلا:يناثلا

.هئامسأبوهناحبسءيرابلاتافصبقلعتيام:ثلاثلا

‹ةثالثلافانصألاهذهنماًّمنصةلأسملكدنعركذننأديرننحنو
‹هاندقتعاوقحلاهنأهيلانبهذامىلعناهربلاو«هيفقحلابجوموهلصفوهلصأ
.ةءاربلاوةيالولاكلذلوأو«ةدحاودعبةدحاولئاسملاعيرفتيفدعبذخأنو

؟ةبجاونيملسلملاةيالوةيالولانأبنيدتلامكلنيأنم:لئاسلأسنإف
؟ةبجاوةعاطصاخشألاةيالونأو؟ديحوتنيرفاكلاةءاربو؟ديحوتاهنأو

؟ةعاطوةبجاوصاخشألاةءاربكلذكو

:سلجوزعسهللالوقلةحيحصاضعبمهضعبنيملسللاةيالونأملعاو
.€نيقتلايلوهللاوضعبءايلوأمهضعبتانمؤلاونونمؤللاولل

زعهللالاق.ديعولاهيفذفنأورافكلاةيالونعىلاعتهللاىبنو

.هکمهمهنافمکنممضوتينمولفسلجو

یلوتنمو«ارفاكناكرفاكلاىلوتنمو«اكرشمناككرشملاىلوتينمو
.ةريبكبحاصناكةريبكبحاصىلوتنمو«اقفانمناكقفانملا



۱۹٦۱

.¶ناودعلاومثإلاىلعاونواعت

هجوأةثالثبةطبترمةيالولانأملباو

يلعاونوكينأنينمؤملارمأىلاعتهللانأل«ةعيرشلايفةقفاوملا:اهلوأ
ةقفاوملايفةيالولالصأاذهو«نواعتلابمهرمأواهيلعاوفلتخيالوةدحاوةعيرش

.ةعيرشلايف
مهتدومومہتبحنميرعنمف«حراوجلابددوتلاوبولقلابةبحلا:ةيناثلاو

:هلاىلعومالسلاهيلعلاق.ةءاربلايهو”مهضغبنوديهنينل
.هدحوهللاباونمؤتىتحءاضغبلاوةاودعلامكنيبواننيبادبو

:رسحو«ةمحرلاورافغتسالاوفاعسالاوةنوعملانممهقوقح:ةثلاثلاو

لجوزعهللالاق‹رافغتسالانمدبالو‹ةدوملاوةبحلادعبةرشاعملا

ةيالويففالتخالاامنإو«ةلمجلاةيالوىلعةمألاتعمتجادقو

كلذك:محلانلق.ةنجلالهأنمناكنإةطيرشبالإ:نيسحلانبالاقو

مهلتقنمانيلعسيلف4ةفاكنيكرشلملااولتقاللجوزعهللالوق

زعهللالاقدقو‹ةلمحجلابمهلتقىلعردقننِٳءيشادحاوادحاو

مكلناكدق: اونمانيذلاومالسلاهيلعمهاريإهليلخنعةياكحلجو

امو91ءاربنإ1اولاقذإهعم.نيذلاومیفةنسحةوسأ

هلعاوردقامعيمجوادعيفلالامهأناسللابام

٠.(٢طعجارم)ملعأهللاو.عاطتسملاردقباهتحلصأبارطضاةينورابلاطةرابعيف(١)



ب۷

يئرانلاوايندلايفرشلانمهوركملكيمهلداقتعالافءاضغبلاامأو

.ةرخألا

‹ناسللابرافغتسالاونانحلاف‹ةبحلاوةدوملابهيلعملسملاهيخألرقأنمف
.اندارموهفةيالولابرقأدقف

هللالاق.ضعبنممهضعبنيملسملاقوقحلطبأدقفاذهلطبأنمو

مههللابزحنافاونمانيذلاوهلوسروهللالوتينمل»سلجوزع
.¶ليكولامعنوهللاانبسحونوبلاغلا

الغيرزخوبأخيشلالاق«مهتعيرشىلعكنوكنيملسملاكتيالولوأف
بجودقفةعيرشلايفهتقفاونمف«ةعيرشللةقفاوملاةيالولالصأ:فاتلزنبا

.رافكلاةقرافماضيأةءاربلاو

نوکتنأهعباتنممهيديىلعملسأانمىلععهللالوسرطورشرثكأو

.ناعتسملاهللاوامهعباوتكلذ

:ةلاسم

.العفلعفاذإىلوتملجر:كلوق
همساوسانلاهالوتنمانهاهديرتتنأو«ةيالولالعفنميلوتملانأملعا

.العفلعفيلولجر:لوقينآهليغبنيامنإو«يلولا
دارمانفرعاهبنألىمظعلاةجحلايهاذهلثميفبرعلاةغلنأملعاو

.لجوزعهللا

€مهنمهنإفمكنمموتينمولسلجوزعهللالوقهيلعلديو
برعلاةغلةهجنمفورعماذهو«ةيالولاهيفلوعفملاالةيالولالعفنمدرف



ب١۱۷

.ىلوتملوعفماويلوتموهفايلوتىلوتيىلوت:لوقتاهفيراصتو
هذهكلانركذامنإو.هبشأناكل.العفلعفىلوتم:لجرلاقولف

لوعفملاهنأيلوتلايفاودوعدقةبازعلانإف«ةريصبىلعاهنمنوكتلةتكنلا

مكيلإانباتكىلعدحأفقيابرىرخأو«ىلوتملاوىلولاهمساوةيالولاهيف

.طلغلاوةلاهجلاىلعكايإوانلمحيو«هجمستسيوهنجهتسيف

٤يلووهفةيالووءالويلييلو:لوقتفةملكلاهذهتفرصناف

لوتموهفايلوتىیلوتيىلوتو«ىیلومولوموهفةيلوتىلويىلووىلوملوعفملاو
لوموهفءاليايلويىلوآو۽يلاومولاوموهفتالاوميلاويىلاوو«ىلوتمو
ءاليتسايلوتسيیلوتساو«یلاوتموېاوتموهفالاوتیلاوتییلاوتو«لومو
.یلوتسمولوتسموهف

ماكحأثنؤلاوركذملاوعمجلاوةينثتلاودرفملاوتعنلاىلعيقبامو
.ريغتتالولدبتتالبرعلادنعةفورعم

مالالحأيردتالدیرت«وهاميرديالالعفىلوتلالعف:تلقم
.هيفمكحلااميردتالوةيصعممأةعاطمأ«مارح

‹لعفلاكلذىلعلجرهنمًاربتف‹هلهجسانلاعسياموه:تلقو
لأستنايلواهو٠لعفلاكلذىلعهمدلحتساوأهكرشوأوأ

؟هلاحامعماسلانع

امهماكحأنمريغيالوامههتيالوىلعوهفءيشهيلعسيلعماسلانأملعا

نيلعافلايفنوفقيراكنلانيبواننيبيتلاةلأسملاهذهو«امهيففقيالوائيش

.املانتيالولصأىلعنوكنونيلعافلايففقنالونيلعفلايففقننحنو

لهأوهعهللالوسرباحصأنيبترجيتلايهةلاسملاهذهلصأو

هللادبعوىروشلادحأصاقويأنبدعسةفقوتملاوهباحصأوناْثع:رادل



۱۷۲

.راصنألاضعبوتياثدیزوةملسمنبدمحموباطخانبرمعنبا

ةيبحاصضعبةياحصيفناثعمهدنعناك«هباحصأوادعسنأكلذو

هعهللالوسرنأىلع«همداهبلحيةصوصخمةلصخىلعهلاوفقيملو

نزو«نايدعبرفك:ةثالثىدحإبالإملسمءىرمامدلحيال»:لاق

لتقو‹ناصحإدعب .«هللامرحيتلاسفنلالتق

‹هنماهودهاشلاعفأىلعهنماوأربتو«ناغعاولتقهباحصأوارامعنإو

‹لكللرمألاعسويمهدنعاهبهمدلحو«ريغلادنعاهنمهمدةلحتتبثيملو

رمعةيالووهتيالوىلعاوناكوءالّوهفقوتو.هنماوأربتوهمدءالوهكفسف

امهعسوو«امهنمءىطخلاملنيبتيملذإ‹نيرمألانيباوعمجف«هباحصأو

الوهللانيدهيلعمهامنأاومعزيملو‹طورشلادحأاومحتقيملامقحلا

لوقلوتنماميسالوهبحاصىلعةجحامهدحأمقيالو«هفالخعسي
¢ةصاخمكنماوملظنيذلانييصتالةنتفاوقتاول:لجوزعس4

.ءالتبالاعقيملامهللامهرذعف‹مهريغومهسفنااومهتاف

نأالإكيلعسيلضرفلكو«فكلاالإايفكيلعسيلةيصعملكف
.هکرتبيصعتوكيلعبجاوهنأفرعت

هتفرعمنمكيلعسيلف«هعيضفءيشهيلعبجونملككلذكو
هئامسأةفرعمنمكيلعسيلو«هكرتهيلعمارحملعتنأالإلعافلاةفرعمو

الإ‹كرشلانمالوقافنلانمالو‹قسفلانمالوريبكلانمال«ءيش

‹هدوجويفنوأ‹هقلخبهناحبسءيرابلاةيوستهبترهظيذلارهاظلاكرشلا

.هنيعبصخشىلإدصقوأ

.هلباقعلاباجيإوهريفكتوهكيرشتالإكعسيالةئالثلاهوجولاهذهف

كيلعتبجواف«ءيشاهنمكيلعسيلفتامرحلانمكلذىوسامامأو
هنأو«مارحهنأملعتف«كلذنمءيشةفرعم



س۱۷۳

نم«بجاولاضرفلاونطابلاكرشلاوهونيرمألانيذهىوسامأو
نيملسملاورانلاوةنجلاوباسحلاوثعبلاومالسلاوةالصلاهيلعدمحمةفرعم

¢مارحهنأالإءيشهنمكيلعسيلف«هلهجعسيالامعيمجو«تاملسلاو

اهغلبماميردنالوةيصعميهانيلونمتردصيتلاةلعفلانأانيلعنأو

ءيشهنمانيلعسيلهنمزربتسملاو«هلاحىلعانيلوانيلوف‹ىلألاةلأسملاكيهف

.هركذمدقتدقو.كرشلاالخاممارحلالهأعيمجلهجعسي هنعهلل

(هللامرحامىلعرارصالاوهللامرحاللالحتسالاو):خيشلالوقامأو
املعفىلعرصأوأ«هللامرحاملحتساهنأتملعاذإكلذو):لاقمغ

.(تملع

.ءيشهنمكيلعسيلف«ملعتملاذإامأو

٠:ةلأاسم

اربف«وهاميرديالءالعفمنمدحاولعفاذِإنولوتملاو:تلقم
؟عماسلاعسييذلاام.امهنمًاريفرخاءاجف‹لعفلاكلذىلعرخأهتم

لعافلانماربييذلاثلاثلايفالإىلوألاةلأسملالثمةلأسملاهذهنأملعا
‹كليفهنمريف‹ابيصمامهدحأنوكينأولخيالهنأل«كلاههنإفلوعفملاو
نماربينأعماسلاىلعف‹هيفطروتاممهلةاجنالفلوعفملاوألعافلاامأ

٠ةلأاسم

ىلعرخالاهنمءىربف«وهاميرديالالعفامهدحألعفاذإنايلوتماو
؟عماسلاعسييذلاام«هنمءىربيذلانملعافلاءىربو‹لعفلاكلذ



س١۱۷

نوكيو«ءيشامهنمهيلعسيل«لوألاكةلأسملاهذهيفعماسلانأملعا

.قحلاهلنيبتيىتحامحلهتيالوىلع

.رخأالاىلعةجحلاامهنايلوتملاف«امهدحأىلإرخالوتمدازنإامأو

٠ةلأاسم

؟عماسلاعسييذلاام.نالفهنمءىرب:امهدحألاقاذإنايلوتلانالجرلاو

يمارلاناكناف«ةريبكانيلونعىكحهنأل«لئاقلانمربيهنأملعا

.یوعدیهف«ءيشيلولالوقنمانيلعسيلف«ةلمجلالهأنم
.ةتبلاءيشامهنمانيلعسيلف«ةلمجلالهأنمناكنإف

٠ةلاسم

؟عماسلالعفياذام.قحتساامىلعلجرينمءىرب:لاقوأ

:ةلاسم

‹هلعفمث(رفكوأةريبكلعفلااذهنإ):لاعفألانمءيشيفلاقنمو

مث(يبناذه):لاقوأ«برقأةءاربلاىلإوهفءالمهنمًارييناكنإ

يفهلجرخمالف«هرکنأمث(هللاباتکنمفرحاذه)لاقوأ«
.برقأةءاربلاىلإوه.اعيمجنيهجولا

:ةلاسم

لهانممهلكمهو(ةعامجلاهذهنمدحاونمتئرب):لاقلجرو

.كلاهوهف‹ةيالولا

.ءيشهتمانيلعسيلاذهناف۽فوقولالهانممهضعبناكنإو



س١۱۷ےک

.دحأ

.هرکنأمث(هبهللافصويامماذه):لاقنإكلذكو

٤همرحمث(لالح)وأ«هللحمٹ(مارحاذه):لاقنإكلذكو

:لوقيمهضعبو.(لالحاذه):لوقتففلتختءاملعلانأل«ةببشاذهيفف
للح)وأ«هلحأف(اقلطماذهمرحهللانإ):لاقنإالإ«(مارحاذه)
نممكلهللالزنأامميأرألقل:سلجوزعهللالاق‹همرحف(اذه
لعجف.¶نورتفتهللاىلعمأمكلنذأهللالقالالحوامارحهنممتلعجفقزر

نأالوللحينأهريغلزوجيالو«هللاىلإليلحتلاوميرحتلانورصقيءاهقفلا

.مرح

.يغبنيالويغبنيوأ«زوجيالوزوجي:اولوقينأءاملعلليغبنيا

٠ةلاسم

(هفرعأال):لاقفهلهجرقأمث«كلموأيبنةفرعمبرقألجريفهلوقو
نععجاراذهف.ةرملوألاقامركنأوهلهجدمعنعناكنإلاسيهنال

.هرمأنمهرصبىلعهملع

نكل«ةعسوتةلاسملايفف«هيلعهانلمحوأكلذيفنايسنلاىعدأنإو

.فاراوانبمحرأوىلوأوهبشأيدنعهفالخو٤باوجلا



٦۱۷

لوهذلاونايسنلاةلأسميف

زعهللاباتکيفتدرودق‹لوهذلاونايسنلاةلاسمنأملعا

زعهللالاق٠اهصصخيامدريىتحاهمومعىلعنحتف«امومعلجو

نيحلجوزع هئايلوأنعةياكحنانتمالاضرعميفهباتكيفلجو

هتکئالموهللابنمآلکنونمؤملاوهبرنمهيلإلزنأاملوسرلانمالمهيلعىنئآ
انبركنارفغانعطأوانعمساولاقوهلسرنمدحأنيبقرفنالهلسروهبتكو

تبستکااماهیلعوتبسكاماملاهعسوالإاسفنهللافلكيال.ريصملاكيلإو

.4اناطخأوأانيسننإانذحخاؤتالانبر

لجوزعهللايكحي.اندمعتيأانأطخأوأ:نولوقينيرسفملالجف

ميركلاةفصنمسيلو«محلهبهوف«نايسنلاهوبهوتسامهن:ًنينمؤملارئاسنع

هبدوجالوهبلخبیف هبهوتسادقهنأانربخيف ءيشىلإبهوتسينأ
هسفننعكلذركذيوبهوتساهنأهسفنىلععنشينأمئللاةفصهذهاأو

.بهيالهنأمث

لوقينأهريغلغاسل.نايسنلاغسيمل:لوقينأدحألغاسولو

ةداهش4ريصملاكيلإوانبركنارفغل:هنعىكحنيحةرفغملاكلذكو
.كلدهشي‹كنارفغنمنوتلاباصتنا

نكلو«نارفغلاةلاسمبمهيلعانمكحامل«نونلامضبكنارفغ:لاقولو

.نارفغلامهتلأسمىلعلديهبصن

لمحتالانبرلل:هلوقيفو.نيتيالانيتاهيفهوبهوتساامرئاسكلذكو
فعاوهبانلةقاطالامانلمحتالوانبرانلبقنمنيذلاىلعهتلمحكاًرصإانيلع

محداجنافنيرفاكلاموقلاىلعانرصنافانالومتنانمحراوانلرفغاوانع

؟مهيبنمنايسنلالابامف©هلكاذهب



۱۷۷ےہ

تاملكرشعلاهذهىلاعتهللانماوبهوتسانينمؤملانأىلعةمالاتعمجاف

٤لوؤسملاو!؟ضعبنوداهضعبيفءانثتسالالابلامف«ملنهبهوف

.هبمداجامیلوأوهو

زعهللالاقك‹تابوقعلايفناكل«رمألالوأيفغوسيءانثتسالاناكولف
تحتنموأمكقوفنماباذعمكيلعثعبينأىلعرداقلاوهول:سلجو

تایآلافرصنفيكرظناضعبسابمكضعبقيذيواعيشمكسبليوأمكلجرأ

هجوبذوعأ»:لاقيعهللالوسرممسةيآلاتغرفاملف4نوهقفيمهلعل

.نييلوألانمىلاعتهللاهذاعف(هللا

هيفدرودق«نارقلايسانيفالإءيشنايسنيفةدشدرتملو«عنص

.صيصختلا

نممظعأابنذرأملفيتمأبونذيفترظنينإ»:ةَلوسرلالاق
امنإو‹هتوالتنارجهوهايإهنارجهبالإهاسنيالهنأكلذو.«نارقلايمان

.نارقلاسفننايسندريملوةءارقلادارأ

فيكف«ةالصلايهوتادابعلامظعأنايسنيفنينمؤملاهللارذعدقو

.اهنوديئاب

ذاوشالإ«ةمالاهذهنعطوطحمهنأ:نايسنلاىلعتعمتجاو«هرايتخانمسيل

.يشيفملعلانععوجرلابنايسنلاسيلو«ملعلانععوجرلامهببهذ

‹هرارقابملعىلعهركنيف«هبهرقأامىلإدصقينأ:ملعلانععوجرلاو



ب۱۷۸

ريثکنعزواجتيىلاعتبرلاو«هأطخامبيوصتوأ‹هبوصامةعطختوأ

‹مهرايتخابالمهماهوأومهناهذأنعطقسدقرمأبفيكف«رومألاهذهنم

!.محرلافوؤرلاملحلاةفصنماذهسيلو

هنأانغلب):سهنعهللايضرسفاتلزنبالغيرزخوبأخيشلالاقو

هفالخبلاقنمبومهببهذنيف«(هبذخويالناسنإلامهونعطقسام
ةباشبمهنعنايسنلالعجطوطحىلاعتبرلاو«ىوصقلاةياغلامامالاوهو

انعطأوانعمسل:هلسروهبتکوهتکئالموهللابمهلكاونمانیح«محن

هللافلكياللهنأمهرشبفةرفغملايفاوبغرف4ريصملاكيلإوانبركتارفغ

.4تبستكااماميلعوتبسكاماملاهعسوالإاًسفن

انيسننإانذخاۇتالل:اولاقفنايسنلاكرتهولأسمهنعففخاملف

.نينمؤملللجوزعهللاةبهوملوأيفةدشلالابامفاناطخأوأ

:نولوقي:دمعلاىلإًاطخلااذهيفنوبهذينيرسفملاوءاملعلالجو

.اندمعتوأانكرتيأ4اناطخأوأانيسننإانذخاؤتالالط

امبينذحخاؤتاللل:مالسلاهيلعرضخللةعنارمعنبىسوملاقو

هيلعرضخلانمكلذنأبجولف.4ارسعيرمأنمينقهرتالوتيسن

.محرلامكحلابقيليالورسعقاهرإلعفيأمالسلا

نأناطيشلاالإهيناسنأامو»: هنعهللايضرنوننبعشويلاقو

‹ناطيشلاىعبنذلاةلاحإ«هوسنرمأيفنينمْؤملاةرذعمىلاعتهللالعجف.«هركذأ
مدآيفلجوزعهللالاقو‹ناطيشلاىلعهلاحأهيسنرمأهباننمف
.ةيصعملالمعىلع¶اًمزعهلدجنملويسنفل:هلاًرذتعممالسلاهيلع

:ةضراعم

ىلاعتبرلانايسنغوسيهنأنايسنلايفكبهذمىلع:لئاقلاقنإ
هللااوسنلم:مامذلجوزعهللالاقدقو«هتايانايسنو



۱۷۹

.4ىسنتمويلاكلذكواهتيسنفانتايآكلذكل:لاقو. مهسنف

.4ايندلانمكبيصنسنتالول:هلوقو

هاهنالونايسنلاكرتبىلاعتهللاهرمأالهلاعفأنمنايسنلانكيملولف

‹دمعلااهبديريهنأايفريسفتلالهأعمجأدق٠يآلاةثالثلاهذهنأملعا
.اعبطانمدحاولاهيسنىلعانمالكنأو

هايإهتفرعمدعبدحألمقتسيملف«هناحبسءيرابلاىسنتنإكلوقامأو

الفىلاعتهللاقلخنيبفرصتيدبعلانألالوهذالاًدمعنكل«هاسنينأ
مقتسيالاهبىلاعتهللاةفرعمدنعتلصحوهركذتالإائيشىريداكي

.هرهظىلعىلاوتيوهوبرضلاىسنينأطايسلاببورضمنم
ةجاحلاواوفرصتامنيأاهبىولبلاقلخلاملعام«ىاعتهللاتايكلذكو

لعافلجوزعهللامذهنأىلع«هنايسنرذعبمهقرافتاليتلاةسامل

لجوزعهللاباتکنمهدجينلو؟هلاقامىلعناهربلاام:اهوأ

.لقعلانمالويعهللالوسرةنسنمالو

‹ةمينغلاويبسلاولتقلاورفكلاوكيرشتلانأ‹ماكحألا:يناثلاو
ريغذاشفداكينإف«هطوطحىلعةمألارثكأهيففلتخمرمأيفاميسالو

ةنسلاونارقلاهيلإراشأامفالخبفاديلقتناكناف«لوألاردصلايففورعم

.لقعلاويأرلاو

.كلذكةنسلاوءسانللةرذعملاهيفامىلإانرشأدقفنارقلاامأ

نايسنلاو‹تايرورضلابهدبعذخاؤيالىلاعتهللانإف:لقعلاةهجنمامأ



۸۰—

اماہیلعوتبسکامام:لجوزعهللالاق٤«يرورضرم

.4تبستکا

امفهللااص.£

نيوريميف«هللالوسرنعيورهناف:عرشلاةهجنماما
اميبنظيلفيدبعنظدنعانآ»:لجوزعهللالاق:لاقهنأهبر

.«ِءاش

.هيلعهللاددشهيلعهللاهعسواّرمأهسفنىلعددشناف

عيمجلاعسووءاملعلاهيففلتخارمأيفةدشلابذخأتنألقعلانمسيلف

دبالوةحودنمهنعكلوةدشلاكلتىلعىلاعتهللاكلماعيف‹ةدشلابهيف

.رظحنموعسونم‹ةلاسملاهذهنعهدبعلاسينُأهناحبسءيرابلل

.ةنسلاوايفنارقلايفامىلإانرشأدقفعسونمامأ

ناف۽مزحلاوهفايحمادامهتجحرهظيلفهديبرایتخالافددشنمامآو

الو«مركلابميركلالماعيو«اهنععطقيلفنكتملناو۽اهرهظيلفتناك

.مۇللابەلماعي

لقيلف؟المأرذعلاعوطقمأةلأسملاهذهيففلاخنلالاحام:ثلاثلاو
.ِءاشام

٠ةلاسم

‹انضعبدنعهللانيدبیىفوأوأ«اہنمباتمٹةریبكهنمانیأرلجرو

اذهف؟المأهنمًارييأ‹لعفلاكلذىلعرخاكلذدعبهنمءىربمث«هانيلوتف

.هيفامهيف

اذهف«هرکذيملوالعففصيملف‹اذكههنمءىربوءاجنمامأو

.ةماللاىلإبرقأ
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دهشهنأةركبيأيف هنعهللايضر باطخلانبرمعلاسدقو

باطخلانبرمعمهيلعماقأف٠«سفنأةثالثيفىنزهنأةبعشنبةريغملاىلع
داعولو):رمعلاقمث.هيلعةداهشلايفةركبوبأىدامتو«فذقلادح

.(لوألادحلاالإهيلعامهرمنيعبسةريغملافذقىلإةركبوب

٠ةلاسم

ةءاربلاهيلعقحتسملالعفىلعهنمانأربمث«ةيالولايفاندنعناكلجرو

لاحلاو«رئابكلانمالاعفأهنعىكحلجرءاجف«ةبوتلانمىبأورصأمث
؟المايكاحلانماربيناكأ«حالصلاوةيالولالهأنماندنعناكيتلا

.هتمرحتطقسو«ءيشهنمانيلعسيلناملعا

٠ةلاسم

كتءاربىلعكتيلوتدق:هنمءيربتملللاقو«لجرنمًاربتلجرو

.كلاهةدحاوةلصخنعىلوتنمنأملعا

‹هتماهارةعاطلانمةلصخىلعرئابكلالهأنمالجرىلوتلجرنعو

؟عماسلالعفياذام«ةءاربلاهنمقحتسيالءيشىلعوأ«ةعاطلانم

تإوربتعماسلاملعنٍإف‹كلاهثالثلالئاسملاهذهيفاذهنأملعا

.هيلعءيشالفملعيل

٠ةلاسم

هيلعدهشمث«هنماناربف«ةريبكبلجرىلعادهشنايلوتمنالجرو

؟امهبلعفياذام2قافنلابامهدحأ
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يذلالعفلارهظأنإالإ«كرشلابدحوملاىمردقفكرشلابدهشنمامأ

ملالولعفلارهظال«ءيشهنمانيلعسيلفقافتلابهيلعدهشنمامأو

انأربيتلاةريبكلالاقوأ«هنمانأربامدعبانزلابهيلعدهشنمامأو

.انزاہبهنم

.ءيشةيالولاىلإهدرنمانيلعسيلو«كالحلابهبحاصبقحألااذهنأملعا

٠ةلاسم

:اهلكلاعفألاهذهنمهلعفيذلانأىلعاودهشيملو«ريزنخمحلوأامد

اهلكلاعفألاهذهنإ:لاقفمهريغرخآلجرءاجف«ةريبكريغوأةريبكهنأ

اودهشيذلاةءاربالو«ءيشمهتءاربنمانيلعامةثالثلاءالّوهنأملعا

ملعهنماندنعنكيملولعفلارهظاذإنالاىلإةيالولالهأمهف‹هيلع

.اضيألعفلارهظيملولو

٠ةلاسم

:دحاونيمأهلىتفأمثعماسلافرعيملو«ارمبرشهنألجررقأنإو

.هتءارببمكحيكلذكو«نانيمأعمتجيىتحف«ةريبكهنأ

لبقةريبكهنأدهاشلادهشوأ«لعافلالعفينألبقهدنعناكنإامأو

.هنمًاربيلف٩لعافلالعف

.ءيشكلانهسيلف«ريغالميرحتلاىلعدوهشلاةداهشتعقواذإامأو



٠ةلاسم

وأدحاولجرهللاقف«دحلالدعلامامإلاهبرضيالجرىأرلجرو
؟المافذقناكأ.دحلاهيلعماقافىنزهنإ:نانا

.هنمًارييو٠«فذقهنأملعا

٠ةلاسم

ريغوأةريبكهبهامريذلانأفرعيملو«ةريبكبايلوتمىمرلجرو
هامريذلانأاتفرعمث«هنمانآربفةريبكىلوتملاكلذدعبلعفمث«ةريبك

ناكوأ؟المأيمارلانماربيناكأ«ةريبكهنأةيالولالاحيفيمارلاهب

٠ةلاسم

امنإ:كلذدعبالاقمث«هانيلوتفةيالولابنانيمألانادهاشلاهيلعدهشلجرو
؟المأفوقولاىلإهدريناكأ«امهبىلوتيالنممنالفونالفةداهشبهانيلوت

.فوقولاىلإعجريال:باوجلاف
امہباربيالنمم«نالفونالفةداهشبهنمانأربتامدعبالاقنإكلذكو

نالاسنادهاشلاوًاربمئربملاو«ءيشةلأسملاهذهيفانيلعسيلف«اندنع
.اندنع

|٠ةلاسم

امأوتنأامأ«رفاكلامهدحأ:هبحاصلامهدحألاقنايلوتمنالجرو

.ًاربلاوهلئاقلااذهنأ:باوجلا
e

.(٢طعجارم).(اندحأ)حيحصلالعل(١)
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ةيالولالهانممهوانو«رفاکةعامحلاهذهنمدحاو:لاقنإو

.برقأرفكلاىلإوهلئاقلااذهف.اعيمج

:ةلاسم

«اقافنوااکرشیرخأهنمیارمث«هنمًاربفةريبكلجرنمىأرلجرو

وا«اعماعيمجامھالوتف«لجرةءاربولجرةيالوهيلعتبجولجرو
ةءاربلاهيزجتناكأ«هيفًاطخأيذلانمهلوقعزنمث«اعماعيمجامهنمأرب

.(يزجيكلذيفريمضلانأملعا):لاقرزخابأخيشلانأىلعو‹حيحصلل

٠ةلاسم

بتامل:لاقفكلذدعبِءاجمث۽باتفاهنمبيتتسافةريبكلعفلجرو
.هنماربياذهف.رصموهيلعداتمينإو٠«تلعفاممطق

«دحاوظفلباعيمجامهالوتف‹ةعاطهتيالورخاو«ديحوتهتيالولجرو

؟قافنمأهلعفكرشأ«هعوزنهغلبأامف«انلهنيبيملوامهدحأنمهلوقعزف

ناکهريیغنمو«اکرشناکصوصتملانمهتيالوعزناذإكلذنآملعا

.اقافن

:ةلاسم

«رفاکوأهللادنعملسمهنأنايبالوهللانمربخهيفنكيمللجرو
.هللادنعملسموأ«هللادنعرفاكهنإ:لاقف.نايبانيلعنكيملو

:ةلأسملاهذهيفاوفلتخادقسانلانأملعا



١۱۸

یدماسلامايناو«اطادقةوا

لاقق.تاممغةنابةداهشكيلعيتداهشنا٠۱تلاقو.هيلعتیثوةأرم

لعفيامويبلعفياميردأالو«هللالوسرلهللاوينإ»:يعهللالوسر
.(مكب

كلايقس):تلاقو.ردببلتقيذلايبضلاةثراحيفزوجعلامالكو

‹هرضيالامعنميهلعلكيرديامو»:هِيَهللالوسراهلاقف.ةثراح

.«هينعيالاميفملكتيو

اندنعملسموهف‹ةداهشلامالسالانمرهظأنمنإ:لوقيمهضعبو

نإهنأك‹اندنعوهللادنعرفاكوهفرفكلارهظأنمو«هللادنعملسمو

.جتحملادينمطقاسلمتحملاو‹لمتحممالكلاهجولااذهىلعف
£

:لاسم

؟قافنمأكرشأكلذهلصويام«ديحوتلاىلعلجرنماربيلجرو

وهفظفللااذهباًقلطمديحوتلاىلعدحأنمًاربتنمنأملعا

ديحوتبتسیلودیحوتاندنعيهام۽ةلصخىلعهنماربيناكنإو«كرشم

دمحمبرارقألانامعزينملثم«لواتموهفلمتحماذهف«نيفلاخلادنع

وهفةعدمحمرارقإلالعهجونإنکلو«دیحوتبسيلهع

سيلهلل|ريغبرارقالانإ.هباحصأونيسحانباسانلاضعبنإو.كرشم

٠(٢طعجارم).ملعأهللاوعضوملااذهيف(لاق)دوجومالكلامامتنملعل
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٠ةلاسم

؟كلذهيزجيناكأهللاىلإتبت:لاقمث.هبكرشياّلوقلاقلجرو
.هيزجيهنأملعا

كتيالوىلعكنمتأربت:رخآلاهللاقف.كيلوت:رخللاقلجرو

لهآنماناكوأ«فوقولالهأنماناك«امهبعماسلالعفياذام.يايإ

؟ةيالولا

.ءيشمہنمانيلعسيلف٠«فوقولالهأنماناكناف

.كلاهىلوتلانمءيربتملاف«ةيالولالهأنماناكنإو

٠ةلأسم

ىلعكانيلوت:نايلوتمهللاقف.یلوتملجرهنمءيربیلوتملجرو

؟يمارلانماربيناک‹هايكتءارب

ناذهو‹كلاههنأةدحاوةلصخىلعىلوتنميفمدقتدقلوقلانأملعا

.ناكلاه٠«لجرةءأربلعالجرنايلوتملا



س۱۸۷

ةعيرشلاىماسأيفلوقلا

كرشلاىلإديحوتلانم

مثضكئارفلامثديحوتلااهلوأ:تاجرداةعيرشلايماسأنأملعاو
بنذلاومثالاوهوةيصعملامثةئيسلامثةئيطخلامثهوركملامثةحابإلامثلفاول

‹ةعاطاهلكلفاونلاوضئارفلاوديحوتلا:ىلوالاةئالثلاف«رفكلامغ
ىلإامههوركملاوةحابالاو‹ةيصعماهلكءالّوهبنذلاوريبكلاوكرشلاو
ةعبرألاهذهيفسيلو«برقأةيصعملاىلإامهةعيسلاوةئيطخلاو«برقةعاطلا

ام:ةئيسلاو«اهنفداهترافكوةئيطخةقزبلا»:دعهللالوسرلاقو
امريغنمضئارفلانيوهتولئاضفلاعييضتنمهسفنىلإناسنالاهيفءاسأ

.اھکرت

عيمجنابجوأف«ريغصهبهللاہصعياميفسيل:سابعنبابهذمو

ةكرعمهذهو٠صاعمالتائيسورئاغصةنسلايهانمورئاہکنارقلايهانم

لئاواعييضتةئيسلانوكتدقو‹اريثكايفراصبتسالايغبنيلءاملعلا

تسيلوةئيسنوكتو‹ينعيالامو‹لاوحألاعييضتو‹اهلئاضفوتاقوالا

يفهنوكالخامهلاوحأعيمجيفدبعلاىلعةبوتلابجتهجولااذهىلعف
.ريثكمالكاضيأةعاطلايفو«ةعاطلا

.اهنمةبوتلاورافغتسالاوبونذلايف:ةلأسم

؟كلذهغلبيام‹كرشلانعفكلا

.بونذلالهجدقف«بونذلانعفكلالهجنمنأملعا



— ۱۸۸

كرشلانأل«كرشموهفهلهجنمف«هلهجعسياليذلاكرشلاامأو

.ةحابالالاحمهدنع

اهدوجوةفرعمنمالو«ءيشاهتفرعمنمهيلعسيلفبونذلارئاسامأو
هنأاهكرتةفرعمو«هيلعفةضيرفهيلعتضرفوةيلبلاتعقواذإالإ

.اهكرتىلعةبوتلابوجوةفرعمو«بنذ

.انعفكلاوءيشاهتفرعمنمهيلعسيلفبونذلاامأو

.ضرفهنأهنعفكلاةفرعمنمدبالكرشلاو

ةبوتلايناثلالاحلايفو٠«فكلالاحيفبنذلالعافىلعبجييذلاو

.فكنكيملنإفكلادعب

‹بونذلاسفنلمعيفهمكحلثم‹بونذلانعةبوتلاهلهجيفهمكحو

وهفاکرشناکنِإو«ریغصوهفاريغصناکناو«ريبكوهفاريبکناکنِ

.كرش

.ابنذهسفنلفرعيالوغلباذإهسفنلرافغتسالالأسيوأ):هلوقو

لوأيفلجرلاىلعةبجاوةبوتلا:نولوقيةمألاءاملعلجنأملعاو

نيوېتاوعضلطيرنماندا«ايتذهسفلملعبجناوغولبلالاح

نينمؤمللوكبنذلرفغتساول:ىلاعتهلوقمومعلهلرفغتسيفىلوتملاامأو

.(٢طعجارم).ابنذهسفنلفرعيمنإو:ىنعملالعل(١)
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جورخلاحىلإهغولبلاحنمبنذلانمدبعلاملسياملقو‹4تانمؤلاو

.هحور

مزلياملثمةبوتلايفهمزليف«ةبجاوهيلعةبوتلانألهجوابنذلعفنمو
.اًريغصناكاريغصناكنإواريبكناكاريبكبنذلاناكنإاف‹بنذلاسفنيئ

#3ةلاسم)2

؟مهنماهبلطوةعاطلامأسوهدابعهللارمألاقيلهو

.اهلإ

:لاقيلهوأ«هوظفحوهونمتأفهنیدىلعمهنمتأوهوعرفمهاعرتسا:هلوقو

؟مهفلکومہبغرومهضرحومهبدن

.زئاجهلکاذهنأ:باوجلاف

كلتملعنمهنعهيزجيناكأ«كرشلاىلإهغلبتلاعفأهيفترهظنمو

؟هنمبوتيفلعفلكىلإدصقيىتحمأ‹”لاعفألا

.ةلمجلابةبوتلاالإالفهريغامأو«لعفلكىلإدصقيفانيدتمناكنإف

٠ةلاسم

‹ةرخألايفهبهذخأيفايندلايفهبنذهدبعىلعهللارتسيله:كلوقامأو
؟هيلعةرخاألايفهرتسيوُ

ربقلايفوايندلايفهبهذخأي«هلعفبنذبهدبعذخأيىلاعتهللانأملعا

عجارم)باوصلابملعأهللاو..لامعألاكلتةلمجنمةبوتلاهنعهيزجتناكأ:اذكهمالكلابيكرتلعل(١)
.(۲ط
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يورشحلايفوربقلايفهبهذخأيوايندلايفهيلعهرتسيو«رانلايفورشحلايفو

هدخايو«رانلايفهبهذخأيورشحلايفوربقلايفوايندلايفهيلعهرتسيو«رالا

يفهبهذخأيو«رانلانمهيفاعيورشحلايفوربقلايفهيلعهرتسيوايندلايفهب

يثهيلعهرتسيو«رانلايفهبذخأيورشحلايفوايندلايفهيلعهرتسيوربقلا

‹بونذلانمدبعلاةبوتردقىلعاذه«ةنجلايفورشحلايفوربقلايفوايندلا

وأرشحلايفوأربقلايفوأايندلايفهذخأيف«هلهرفغيودبعلاباتاذإام

حاضحضيففقووهنعففخهللانإ»:بلاطيأيفلاقك‹رانلايف

وهف(هئاخسبكيبأنعففحخهللانإ»:متاحنبيدعيفو««رانلانم

.ةرفغملاضعب

يفةذخاوملاضعبيهرشحلايفنيملسملابيصتيتلادئادشلانأملعا

.ايندلايفمهبونذاياقبنم«الزعةارعةافحنأ

لوقاذهف«رانلايفورشحلايفوربقلايفوايندلايفهلرفغينأامأو
.نيلئاسللتايآفارعألاباحصأيفو«نيملسملالوقبسيلو«ةعجرللا

:ةلاسم

نئارقباهلكهذهف«ملکموملكتموملكتوملكهللاىلعزوجيدقو
.لاوحألا

هزاجأنمو«الفهللاثيدحوأ«الفهللاةغلنارقلا:لئاقلالوقامأ

.هتافصولجوزعهللاءامسأيفرزوالورجأالوغلوهف

لهو؟ةريثكهؤامسأو9هللاءامسأرثكأام:لاقيلهو:لاقفلاسو
؟هءامساوهللاتافصنسحأام:لاقي

تاولصدمحأةمأايفتفلتخادقتافصلاوءامسألاةلأسمنأيخايملعا

.همالسوهيلعهللا



س١۱۹۱

زعهللاربخييتلاظافلألاهذهيهءامسألانأىلإتبهذةفئاطنمف

مسالاناباولدتساو«انئامسأيفاننیبامداتعملع«هسفننعاہبسلجو

هيلعيرجيوةغيصبلاعفألاقرافيبرعلاناسليفلوقعملاظفللااذهوه
محرومحارو«مالعوملعوملاع:كلوقك«لاحلابلاغيفانايحأنيوتتل
لزانوجراخولخاددحأهركنيالبرعلاةغليفدوجوماذهف.نمحرو
هللالاق.هللاءامسأاهنأظافلألاهذهىلعءالّؤهرصتقاف2الاثمأيف«ملاطو

هللااوعدالق:لاقو4اهبهوعدافىنسحلاءامسألاللولفسلجوزعس
مساحبسلف:هلوقو٠«4ىنسحلاءامسألاهلفاوعدتاميأنمحرلااوعداوأ
ملاعوهالإهلإاليذلاهللاوهلل:سلجوزعهللالاق4ىلعألاكبر
سودقلاكلملاوهالإلإاليذلاهللاوه.محرلانمحرلاوهةداهشلاوبيغلا
هللاوه.نوركشيامعهللاناحبسربكتملارابجلازيزعلانميهملانمّوملامالسلا

ضرألاوتاولمسلايفامهلحبسيىنسحلاءامسألاهلروصلملاءيرابلاقلاخلا
.4مكحلازيزعلاوهو

:لاقثيح:هلوقعيمجلايفقلعتمظافلألايهءامسألانأبلاقنملف

.ىنسحلاباهايإهفصوو4ىنىسحلاءامسألاهلل

هلاليذلاهللاوهل:هلوقيفقلعتمىمسملاوهمسالانأب:لاقنمو

كلملاوهالإهلإاليذلاهللاوهل:رركمهلوقيفو بيغلاملاعوهالإ
؟ريغلاالإوهدعباذامف.4ءيرابلاقلاخلاهللاوهل»:هلوقو. سودقلا

ىمسلملاوهمسالانإ:راصبألالهأالءامسألايفرئاصبلالهألوقو
٠عومسملاظفللاالىنعملاىمسملاوهمسالاو‹يناعملاةمدخظافلألاامنإو

سانسنلاةلمجنمراصسانلالوقيامرهاظبيضروساوحلابيضرنمف
تدرأنإف.ديزاذه:كلوقنمرهظيو.لذنالاىلإلضفالانعههلإرصقو



س۱۹۲

فاتتكلذو«وهوهفظفللاومسالاهبتدرأنإوءاحلصتاذلاهب

‹ديزهنأهمسافرعتوهفرعتلجركبفقوامهمو«هيلعهبنملالاوحأب

.دیزاذه:لوقتنأحلصيف.اذهنم:نولوقيو«هنوفرعيالسانكبناجبو

.مهدنعوكدنعهرهاظفلجرلاتاذامأوظفللاىلعهيبنتلانوكيف

:تلقف؟اذهنم:كللاقو«اسحهبناجبسحأوىمعألجرناكولو

هللالاق«ظفللانعالاعيمجتاذلانعباوجلاولارسلانوكيف.دیزاذه

٠¶هنودنمنيذلاقلخاذامينورأفهللاقلخاذهلل:سلجوزع

.ظفللانعالتاذلانعانهاهباطخلاعقواإ

تاذلاديريدارلاناكل.كيدينيب:تلقف؟ديزنيا:كلليقولو

.ضايباذهوداوساذهكلذكو.ظفللانود

نم‹لضفأهناحبسءيرابلاقحيفتاذلاىلإمسالاةبسننأانملعو

.ةغللاةهجنموةعيرشلاةهج

نمىلوأءيرابلاتاذيفقئاقحلاو‹زاجيةغللايفوةقيقحةعيرشلايفف

.لضفأوزاجل

زعهللالاق‹دوجومبرعلاةغليفىمسملاوهمسالانأىلعو

مولعمو.@كۇاباومتنااهومتيمسءامسأالإهنودنمنودبعتامل:لجو

ىمسلملاوههللامسالعجنمف‹ظافلألانودتاوذلادريملهنأسانلادنع
هبسحظفللاىلإهبرصتقانإو«لضفألاىلإهناحبسءيرابلاىزعدقناك

نيدتلا:ةكلهملاطورشلامشجتيملامهانرذعوءلوضفملاولضافلانيبهلهج

يملعلثمملعا:لهاجلللوقينأملاعلللحيال):هللاهمحر ديز

الإويلهجلثملهجا:ملاعلللوقينألهاجلللحيالو«كرذعتعطقالإو



س۱۹۳

.كرذعتعطقالإويملعلثمملعا:لهاجللملاعلالاقنإف‹«كرذعتعطق

تعطقالإويلهجلثملهجا:ملاعلللهاجلالاقنإو.ملاعلارذعهللاعطق

.(لهاجلارذعهللاعطق.كرذع

ىعهلمحتكنإف(؟ةريثكهؤامسأوهءامسأرثكأام):لاقنمامأو

.ظافلألايههللاءامسألعجنمبهذم

اهنعرابخالاالوةرتكلاببجعتلااهيفاندقتعميفزوجيالفنحنامأو

ركبيألوقك(!برايكملحأام):كلوقكدارفإلاامأو.ةرئكلاب
مهبعمسألم:سلجوزعهللالوقو(!يبريأكملحأام):قيدصلا

.زئاجف@اًدحأهمكحيفكرشيالويلونمهنودنممحلامرصبأو

مهو لئاقنمف«ةمألاايفتفلتخادقفهناحبسءيرابلاتافصامأو
اولطبأف.اهريغوةدارإلاوةردقلاوملعلاك«يناعملايهتافصلا: ةيرعشألا

مېتال«لزيملولجوزعهللاعمياعماهوتبثأوتافصلامسااهنع

.برقأكرشلاىلإمه‹لزألايفلجوزعهللاعمةميدق

نسحأام:تلقنإو!اهعسوأامالو!هللاتافصرثكأام:زوجيال

.هللدمحلاو.زئاجفهبفتصيامنسحأامىنعمب.هتافص

:نطاومةرشعيفمهعمانفلتخادقةيرعشألانأملعا

رئاسوةدارالاوةردقلاوملعلابفصويهناحبسءيرابلانإانلقنأ:اهوأ
.تافصبتسيلوناعماهنإ:اولاقف.ابفصوييتلاتافصلا

مساةيدئاقعلامهتارايتفلتخمبةنسلالهأىلعنوقلطي ىلاعتهللامهمحر ةيراغملاانءاملعنأملعا(١)

تهوندقوةيفاخوةمهماهنإفهبنتيلف.ةدحاوةديقعاهنأرابتعاىلعمهدئاقعيفنوملكتيو«ةيرعشألا

.(٢طعجارم)اقباساهیلع



س١۱۹

هللرايغأاهنأ:اهوركذيتلايناعلاهذهىلعاوقلطأمهنأ:يناثلاو

.امېنيبرياغتلااوبجوافلزع

.هميدقيهوهللاريغيناعماهوتبثأمهن:ثلاثلاو

٠اعممقالولاوفیسلامسلبلوقتن
ناكملعلابف‹اًفوصومهللاناك‹يناعملاهذهىضتقمبنأ:عبارلاو

ير4ةدارابدارأو«ةردقبردقو«ملعبملعارداقناكةردقلابو‹اّملاع

.مدقبمدقو‹ةايحب

تاذ‹تاذلابةمئاقناعم«اهبهوفصويتلايناعملاهذهنأ:سماخلاو

بتجلاونينيعلاوسأرلاونيديلاوهجولابهوفصومهنأ:سداسلاو
فرخوليملاوءاوتسالاومدقلاوقاسلاوفكلاوعباصالاوةضبقلاوةسلجلاو

.رونألارونلاهنورمقألارامحلابوکروبجا

لزيملهتاذبمئاقوهواهبهوفصويتلايناعملانممالكلانأ:عباسلاو

.اب

.كلذنعهللاىلاعت«كلذكلزيمل‹هتاذبنامئاقاهب

اہبفصوييتلايناعملانمةلزنملاهللابتكرئاسونارقلانأ:عساتلاو

.هناحبساہبلزیمل‹هتاذيف

اهنكل«هتافصماعنالاونملاولضفلاوناسحاألاولدعلانأ:رشاعلاو
ةثدحمهلاعفأ

هئامسأوهتافصوهناحبسءيرابلايفاهبهاذمتنبةيرعشألانأملعا

ىلعراثعلادعبتلوعو«لكشلملاىلإحضاولانمبورماىلع«هقلخبههيبشتو

نلو‹ءاينغأهنعمهوءالبللاوضرعتو‹راصتنالادعبهبمشینأو‹راذتعالا



س١۱۹ےک

.هنمرذتعتاموكايإ:لوألالاقدقو«لهاجىلعىفخينلولقاعاذببيضري

هيفاوطلغاملوف«هناحبسءيرابلاهيزنتىلعمهونحنانقفتادقو
.اهلثميف.فصولايهةفصلانإ:اولاقومهتغلبرعلاىلعاودسفأنأ

.فوصوملالاحةفصلاوفصاولالعففصولانأةمألاتعمجأدقو

نوكتنأ.ناولألاوضايبلاوداوسلانعاونبمهنأ:ىرخأو
هناحبسءيرابللاهترياغماوتبثأو.تافصالناعميه:اولاقو.تافص

ىلإهناحبسءيرابلاراقتفااورهظأنأاذهِءارونمو«ةريثكءامدقاوتبثأف

مېتبسناذهءارونمو«انيفةلاحضارعألاانلوقك.تاذلايفةلاح:اولوقي

.اهلثميف«قاسلاوبنجلاونينيعلاوهجولاكحراوحجلاىلإهناحبسءيرابلا

٠ةلاسم

نأهنعىفنويمستمودوجوموفوصومهللانأمعزنم:كلوقو
.يس:هللاقي

.ءيشبسيلهللا:لاقنمو.دوجومىنعموهِءيشىنعمنأملعا

.كله

ةغللاىلعاطخأامنإ.ءيشريغوأءيشهللاقينأزوجيال:لاقنإو

.مشغتيملامعساوف

نالاعيمجنيهجولايفزوجيال.ءيشريغوأ«ءيشهللاملع:هلوقو

يفن(ِءيشريغ)و۽هناحبسءيرابلاةيريغمهوي(ءيشهللاملع):كلوق

.ملعلا

.(٢طعجارم).اهداوسنماهضايبءايشألاقئاقحنيباوزيميمليأ(١)



س۱۹

.تافصلارئاسوهتدارإوهتردقو:لوقلاكلذكو

.المهميدقيهله:تافصلارئاسوةردقلاوملعلايفهلوقو

ميدقلاريغكانهسيلو‹ةثدحموأةميدقاهنأبقلطياللوقلانأملعا

.هريغوأمدقلابلوقلاهيلعقلطيىتح

رايغأاهناانيلعمهوتيالعل«ءيشريغواءيشاهنأيفلوقلاكلذكو

.لجوزعهل

‹هئامسأيفلوقلاكلذكو.ىنعمريغوأ«ىنعماهنأيفلوقلاكلذكو
.لمتحمفظافلألايهيتلاءامسالاوهدارأنإالإ

ىلعالوءاذهنمءيشهيلعزوجيالقحلالهأبهذمىلعامأو
.هلاقنممكرشوهو.ةئيحلالوقينمةمالايفسيلو٠تافصلا

هرصبيفوأهعمسيفوأهتردقيفوأهملعيفهللا:لاقينأزوجيالو

ًاطخوهو.زوجيالهلكاذهنإف.هتافصيفوأ«هئامسأيفوأهتدارإيفوأ

.ةباطخلايف

.هنمسيلوأهنمهتردقو‹هنمهؤامسأو.هنمهملع:هلوقكلذكو
.هعمكلذكو.هيفهتافصوأ‹هيفهؤامسأوأهيفهملعوأ«زوجيالف

.هعمسيلوأ‹اًضيأزوجيالكلذكو
.زوجيال‹هتافصوأهؤامسأوأ«هتردقوأ‹هدنعهملعكلذكو

؟وهيههتافصو۽وهيههؤامسآ:لاقيلهوا

:لوقيو ةوعدلالهأضعب«امهزاوجىلإراشأ«نيتلأسملانيتاهنإ
.اممهوتكلذعماہيیفووهيههتافصو۽وهيههتردقو۽وهوههملع

سيلهتردقو.هريغءيشكانهسيلهملع:لاقينأ«يدنعنسحألاو
.هریغءيشكانه



س۱۹۷

.هريغءيشكانهسيلهتافصوهؤامسأكلذكو٠«تافصلارئاسكلذكو

وهرداقلاو.رداقلاوهملاعلا:لاقينأزئاجف«هئامسابهللاركذامأو
.الاثمأيفديرملا

ةردقلاالو‹ةردقلاوهملعلا:لاقينأزوجيالفنيبلااهنيبتافصللامأو

ةردقلاالوملعلاريغةدارالاالو‹ةرادإلاريغملعلازوجيالو‹ةدارأإلايه

.ملعلاريغ

هلکاذهف.هئامسأبهانفصو«زوجيالف.هتافصبهانيمس:كلوقامأو

زعهللاىلعزوجيالامىلإلوقعلاباهذوماهيإلاوةباطخلاوةغللايفًاطخ

.هتاوخأو«هماملعلازوجيالولجو

.فصولابهانيمسالو‹ةيمستلابهانفصو:زوجيالكلذكو

ىلإمالكلاعجرنإف.ظافلألابوأفرحلابوأركذلابهانيمس:كلوقو
.زوجيالف«هناحبسءيرابلاتاذدارأنإو‹زئاجفهباطخ

.مهولاهيفف‹ةفصهانفصوامأو«رئاج.افصوهانفصو:لوقتو

دنعالإ«هتافصبهنعتربخأو«سابالف.هئامسأبهنعتربخأ:كلوقو

.ربخةفصلاومسالانأمهوتينم

.انركذنمدنعالإزوجيالف‹هئامسأبتظفل:كلوقكلذكو

.مهضعبهزاجأدق.كيلعكئامسأقبكتلأس:كلوقو

.هيفامهيفف«هتافصبهتلأسامأو

:زوجيامنإ.ةيمستلابهسفنىمسو«زئاج.افصوهسفنفصو:تلقنإو



— ۱۹۸

دحوو«اربخهسفننعربخأو‹افصوهسفنفصوو«ةيمستهسفنىع

.اًدارفإهسفندرفأو«اًديحوتهسفن

تاجردقوفتاجردةفرعملاو؟هتافصوهئامسأبهللاتفرع:لوقتلهو

هلىجريدحلااذهىلإغلبنمف«نيقيلاوملعلاونظلاوناميإلانم«مولعلا
هسفنتبثاو«الاعهسفنهللاتبثأ:لوقت.دهتجانإةفرعملادحىلإغولبلا

.ملعلا

.الف‹تابثإەۋامسأوتابثإهملعامأو

.لمتحمفهئامسابهانتبثأوأهتردقب

بجويهلکاذهناف6ةردفوذوملعوذوءامسأوذوتافصوذامأو

٠ةلاسم

هلکاذهيفسابالف«هناسحإوهلضفعسوأو‹هللاقلخرثكأاملاقي

اذهف؟هلوقوأهجاجحوأهناهربوأهنايبوأهمالکنسحأام:لاقيلهو
.نسحاًضيأ

همالككلذكو.ضعبريغهضعبىنعمب‹هلوقورياغتمهمالك:لوقتو

.هبسابالاذهف«ضعبنملضفأهضعبيألضافتم

هلاضفأو٩تالصفمتاياو‹ةرياغتمفورحهلکهمالک:هلوقو

.زئاجف‹هناسحإو

هتردقو«تامولعملاىلعىنعملاعقوامنإو«زئاجفهملععسوأام:هلوقو
.كلذكاضيأ



ب۱۹۹

ليمج«وفعلاليمجوه.سابالف؟ةفاضالابليمجهللا:لاقيلهو

.انيلإعنصلانسحب:زوجيو«رتسلا

.زوجيالف:ةردقلاوملعلانسحب:كلوقامأو

.بذكلللباقوهريغىلإغصمهنأل«اضيأزوجيالفعامس:كلوقو

يأرصبيوتاوصالاعمسيرئاجف(يئالث)رصبيوعمسي:كلوقامأو
.(الثاضيأ)ىأرىنعمبرصبو‹ناولالایری

عمسلاهللعجوأ٠تاوصألاهعم“أاذإهعمسأ:لوقتفريغلاتدرأاذإف
.نوللارصبأهنأنمرثكأهيفسيلفرصبأامأو‹لجرلاعمسفملكتوأ

.نوللاهللاهرصب:لوقتفايئاروارصبمهلعج:لوقتنأتدرأنإو

.ارصبهللعجيآ

كلذكو«زوجيالرصتبيكلذكو‹ىلاعتهللاىلعزوجيالف‹راصبامأو

ىنعمبءيشلكرصبأ:كلوقو.زئاجفاهملعىنعمبهسفنرصبأامأو

.يشلکملع
.ليقث٠برعلاةغلليدبتوهو.نوللاعمو٠«توصلارصبأ:هلوقو

٠ةلاسم

ابرمأوأهللالوسراهيلإوعدييتلاةلمجلاىلإاعدنإكرشلملاو

.هديباہبتكوأ؟ةرملوأهيلعناكيذلانيدلاىلعكرتيناكأ

اوعدف‹سوجملاوىراصتلاودوهيلاةلملهأنمناكنإاذهنأملعاو

.ةعهللالوسراهيلإوعديناكيتلاةلمجلاىلإسانلا



ت

نإاأو«ةماتايباوعاجنِإلوألاىلعنوکریا|:لاق

ادلباولدالإ«1ملاهننوولفهيترا

.ءيشمهنمانيلعسيلف«ةياكحاهولاقامنإواعطقاهولوقيملوةمذب

ركنأنملثمنيدهلسيلنمو«ناثوألادابعوكرشلالهأتركذو

ءالؤه:كلتلقدق.هباوكرشأاباورقاوأ«نينثانيحإابلاقوأ«هللا

اولخدنإالإ‹اوصقنالواودازال‹هيلعاوناكامعيمجىلعنوكرتيال

.ءيشمهنمانيلعامفنامألاىلعاندالب

لثم‹ديحوتلالهألاعفألاصخنمةلصخهسفنىلعرهظأنإكرشللاو

وهامىلإعوجرلابيصيناكأ«ةرمعلاوأجحلاوأةبعكلاىلإتاولصلا
.ديحوتلالهأمكحبهيلعمكحنلو‹الصأعوجرلابيصيالاذهف؟هيلع

وعمي۾ناو«اوراسنإديوتالهأسلامنمنيكرشملاعمو

.مهرذقتسنانفاناتوم1

:ةلاسم

.زوجيالفهقزاروُةقلاحخ:٠هامسأامأو‹ةيريغلا

.زوجيالف‹اهلثميفهتردقوهملعوهتافصوهءامساكلمي:هلوقو

هؤامسأوأ‹اهانبسنوأ«هيلإابانرشأوهءامسأهيلإانفضأ:لاقيلهو
‹ةيبرعالوةيمجعأالو‹ةئنؤموأةركذمزوجيالف‹ةيمجعأوأةركذم

مستمناذألايفزوجيو‹انلوقبوهسيلو«اظافلااهلعجينمدنعالإزوجيالف



تد۳

نملقزاروقلاخزوجيالك‹نايعألايضتقتالءامسألاف«ىمسمومسمو
.)داعنکیم

ىمسو«نكيملالوىمسملاناكال«ءامسألاهلهانعم:ىمسمامأو

.نالاوهيهيتلاهتافصبهسفنفصوو‹وهيهيتلاهئامسابهسفن

.الف‹لزألايفامأو

:ةلاسم

.ةيصعمهلو‹ةعاطهلو«ةلمهلو«ةعيرشهلو«ةدابعهلل:لاقيو

.هللاةيصعموهللاةعاطوهللاةلموهللاةعيرشوهللاةدابع:لوقتو

لجوزعسهلل:لوقتو.رفكوأكرشوأقلطيالفبهذمهللامأو
.دنهللوقتالو.ودع

:كلوقو؟قولخمريغهنإ:لاقنميفمكحلاام:نارقلايفكلوقامأو
؟كلذهغلبيام.قولخمريغنارقلا:لاقنم

حصيالف«يناعملامث«ةغللامث«ظافلألااهروتعتيتلارومألاهذهنأملعا

.مولعمىلعباطخلاعقيومكحلابجيف«ىنعمواظفللصحبيىتحاهيفمالكلا
مالسالاونالالثملئاسملانمنفلااذهو نآرقلاةلأسمنأملعاو

ديحوتلاوةيصعملاوةعاطلاوريغصلاوريبكلاوقافنلاورفكلاوكرشلاونيدلاو

ءاقناماكحأنم احلاثمأيف«ةئيسلاوةئيطخلاوهوركملاوبودنملاوحابملاو
نمو٠ىلاعتهللادنعينعأروجاموقحموهفقحلاهجوباصأنمف«ةعيرشلا

‹هنميأربكلذناكاذإهيفروذعمهنعلومحموهفىلاعتهللادنعهأطخأ

يأرلالامعتساوسايقلامداينبعبطنمنإف«ةثالثلاطورشلادحأكهتنيملام

.(٢طعجارم)ميدقلا:يداعلا(١)



س۲٢۲۰

اومكحفيأرلايفمهلهللاقلطأفلوهجللاميلعتولوقعللابيردت«رغصلانم
هجحموقتو‹ليلعتلاوللعلاولوصألايفرظنلابلوقعلاججحغولبلادنع

‹هبىلاعتهللانادينيداکام‹طورشلابودابعلاىلعنيلاعلابر

اوفوهعالرارودهماوغلناكةثالثلاطورشلاهذهنمملسنإف

نيذلامهاومعزنأةلزتعملايفاوتفأنيحةنسحةوسأنيملسملايفكلو

اوعدانإ:اولاقف.ىلاعتهللانعاهقلخاوفنوىلاعتهللانودمحلاعفأاوقلخ
.اوکلهانیدهوعداناوزجعيأرلافاياراذه

مهرذعف‹ةيصعملااوتأنمماوكرشنيذلاةيرفصلايفمحلوقكلذكو
دنعف‹ةمينغلاويبسلاولتقلاوفيسلابمالسألاةدعاقاومدهىتحنوملسلملا

هلاقوءحراوجلاوناسللالودبلقلافهلعجوناميالافًاطخأنمف

زجعيأرلاف«يأرلاب

.اهلثميف‹بلقلانودحراوجلايفمالسألا:لاقولكلذكو

.كرشلاوهبلقلايفقافنلا:لاقولكلذكو

لوقوهو‹زجعيأرلافيأرلابقولخمريغهنِإ:لاقنإنارقلاكلذكو

.قولخمريغهنإ:نولوقيو‹نامُعلهأ

نيبنيبتومرضحلهأو«قولخمهنأ:نولوقيضابإلافرشلهأو
.قولخمريغالوقولخمهنالوقلانوقلطيال

.لجوزعهللاءامسأيفكلذكو

:نولوقينامغلهُ:لاقفنارقلانعةكمبيمرضحلاادمحمتلاسو



س۳٢۲۰

:تومرضحلهأنحنو.قولخم:نولوقيضابإلافرشلهأوقولخمريغهن
.ءالؤهونيبرذعلاعطقاندنعسيل«نيبنيب

لعفلرسيوأءوسلالعفلمدنيوأ«يكبيوأ‹«كحضيهللا:كلوقو
.هناحبسهللاىلعزوجتالتارابعهذهف«ريخلا

رورسلاو«كحضيكليوأتلانماهجوهلانبلطعراشلانمءيشدروناو
.هبملعأهللاف

مسادرودقو.ليقثاذهف؟كئامسأربكأبيبرايكتلاس:لاقيلهو
ىلإهجوتياهللا نيرداقلاردقأونيملاعلاملألايو.اقلل

الو‹نيزجاعلانمىوقأكلذكو.زوجيالفاملعأامأو

هقفيالوأ‹هيقفريغالوهيقفزوجيالوءاملعلاكالو‹ءاملعلانمملاعزوجتي

مهبوأ۽يرديالالويرديو«رشيالالورعشيلاقيالو«هقفي١ار

لهو«هناحبسهللاىلعزوجيالاذهلك.لعقيالوألقعيوأمهفيالوأ

الهلکاذهف؟ةدارإبداروأ«ملعبملعوأ«ةردقبردق:لاقينأزوج

.ىلاعتهللاىلعزوجي

تناكاذإاهبهملعريغ«نوكتنألبقءايشألايفهملعنوكيوأ«اماثأ

هقلخهملع:لاقيلهوا.رخاءيشيفهملعنملضفُاِءيشيفهملعو
دحاوهنأةلصبالإ‹ليقثاذهف‹هقلخهملعكهسفنملعوأهسفنملع

.هلإهنأو

.رطملابوثيغلابءاجوجرفلابهللاءاجلاقيو



٢۲۰—

:لاقيالو.هللالإاوبره:نينمؤملللاقيو.هللانمتعج:لاقيالو
سلجوزعهللانماوبرهدقنورفاکلاو.لجوزعهللانماوبره
.مهوتيامالإهللانماورفنامأو

:سلجوزعسهللالاقلجوزعهللااورصننونمّؤملا:لاقيو
.الفهوناعأامأوكرصنيهللااورصتتنإ

‹زئاجفمهمذو.معنف؟هوداعوهودناعوهوفلاخنورفاكلا:لاقيلهو
نيذلا¥:لجوزعهللالاق.هوذآ:لاقيو.زوجيالفهومذامأو
.¶هلوسوهللانوذؤي

؟هوداعومهاداع:لاقيلهوأ«هولتاقالو‹الف؟هورض:لاقيلهو

.معتف
.زوجيالاوماذتكلذكو.الفهومذامأو.زئاجفمهمذامأو

.ءاعدلايفزئاجفمهنعلامأو«هونعلالوهومتشزوجيالو

اهريغيفو«زوجيتافرعيفف.يهلإايكيلإتفقو:لاقيلهو

.يبمقليقثو.يبوأبراي:لوقتو«كنيعتسأوكبثيغتسأزوجيو

.كتعاطىلإانكرحمهللا«سأبالفةلصبانكرحامأو

.يهلإايكتيصعمانلمعتستالوكتعاطانلمعتسازوجيو

ىلعتلکتا:لاقيالو«يلمعىلعاليهلإايكيلعتلكتا:لوقتو

.يلمع
كلذكو.سأبالفلعفومساوتاذيفةلصبهقلخفلاخمهللا:لوقتو

امأو«هللاريغقلخلاوقلخلاريغهللا:لوقتو.زوجيالففلتخاامأو.قلخلا

.نارياغتمالو«زوجيالفاًرياغت



۲۔٢٥۰ےک

.هقلخنمنونمّؤملاهركذزوجيو«مهملعهتمعنبهقلخهللاركذ:لاقيو

.الفاركاذتامأو

ديحوتلادض:لاقيالو.ناميإلادضرفكلا:دداضتلايفلاقيامنإو

لاقیو«ریاغتهللانيديفلاقيالو.تداضت:نيدلالاصخيفلاقيو

الورياغتممهنيد:لاقيالو.تارياغتموتافلتخغموفلتختءايبنألاعئارش

‹ءيشلكيفناتكلاماكحأمهماكحأفمهماكحأوةارشلاةلأسمامأو
اوجرخاذإو‹نيرفاسملاةالصنولصيمهناطوأيفمهنأةالصلايفاوركذامالإ

باتكنمرثأهيفانتايملو«ةماقإلانولصيفمهفويسيفمهناطوأفمهناطوأنم

ملعأهللافايأرناكنإو«مالسلاهيلعهيبنةنسيفالولجوزعهلا



س٦٢٠۲۰

نيملسملانيديفنعاطلاماكحأباب

يفالإهللاباتكنمصنايفدريملفنيملسملانيديفنعاطلاةلأسمامأو

مہنامیأاوٹکننإول:لجوزعهللالاقلتقلاىلإةراشإةدحاوةيآ

.4محناميأالمهنأرفكلاةمئأاولتاقفمكنيديفاونعطومهدهعدعبنم

.4نيدلايفانعطول:هلوقو

ةمئأيفديقو«ناميإلايفثكنلا:ةريثكطورشاهيفطرشلوألاةيآلاو

ءنعاطلالتقبطورشلاعامجإبنوكينأنمدييقتلااذهولخيالف«رفكلا

مدهعلادعبطرشب«نرعجلاثكننعلتقلابجيف«اهنمطرشلكىلعوأ

نعاطلاناكنإف‹رفكلاةمئأاونوكيىتحمث«نيملسملانيديفنعطلاهعبتأ

.طورشلاعمتجتىتحلتقيملالإوءالفرفكلاةمئأريغنم

نوكينأدعبو«ثكننمللتقلاةحابإنيملاثكنيفسيلنأ:انيأرو

.لتقلاهيلعبجيفرفكللامامإ

نيذلارفنلاالإرثأعهلللوسرةنسيفتأمل«ةلمتحةيألاو
.فرشألانببعكلتقىلإكعهللالوسرمههجو

الإلتقلابجيال:ةينسلاءالؤهمهو«ةمألاقارفأضعبلاقكلذلو

ديحصلالوء6طفومرينط

ٹالثبےہلجوزعللنذأتلنإ:أللاقنحےہہنعڈا

نيملسملانيديفنعاطلاو«لتقينيملسملاتاروعىلعلادلا:ينعكمتاخذخف

.لتقيقحلاعنامو‹لتقي

لدتسيرثاوعهللالوسرةنسنمنهيفدروامثالثلالئاسملاهذهو

.نہلعهب



ت

نعاطلايفسورمعديؤيامةيدأنبسادرملالبيأنعدرودقلو

تددو):لالبوبأهللاقف.(يرورحاذهكسرفنإ):لاقثيح
(كسُأرنالمحنسحأىتفاينكلوهللاليبسيفكنطبىلعهبتئطويا
.(يرورحاذهكسرف):ىلعهلتقزاوجىلإراشاف

.(؟ءاثعشلاابأايأداهجلالضفأام):لئاقلالوقامأو

.هيلإهبراشاف«لجر

.(هریغيفمقانأتیشخينٍافهيلعكديمضتىتحءال):لاقف

.هلتقفلجرلاهيلإماقف«هيلعهفكعضوفلجرلافلخءاثعشلاوبأزاجف

.عنتماوهلتقبهيلإراشأنمىلعمهدينألجرلاىلإاوبلطو

.(هولتقیتحيلِإريشينأیشخأتنکو):رباجلاقف

لجرللزوجيأ؟دحاونيمابةلدرخبلجرلالتقمتزجأملف:لئاقلاقنإف

هيلعفقيملو«هريمللعفىلعىرخأو‹دحاونيمأبءامدلاىلإطسبلا

؟مدلاءايلوُأنمليبسهيلعدحاللهوىرخأو«هلعفهنا

يفدهاشلاىعاريامنإو«ةعامجلاماقميفمامإديزنبرباجنأملعا

.سانلانيبيرجتيتلاماكحألا

اهتذخأو«رفكامالعفلعفنمنأ:ةلأسمباوجتذحخأاذإهنمو

عرشلاهيلإكلنذأاملتقتواهيلعًاربتنأكعسيهنإف«دحاومامإنع
.الفةيضقلالوزندعبامأو«جرحالو

ريصيالةمالادنعو‹همداهبلحيواندنعةريبكنيملسملانيديفنعطلاو
الصب.

.هعهللالوسريفنعطيىتحانعاط
__—-

٠.(٢طعجارم).(:لجرهللاقثیح)مالكلامامتنملعل(١)
 



س۲۰۸

نعطنمو«مہنیديفنعطوهفانبھذمهبضقنياملكف:انلوقامأو
.۱

لهأدنعنيهجولايفلئاقلالتقهبهبلحي«نيملسملايفنعطوهفمهنيديف

.ةوعدلا

.كرشوهف«هبءاجاميفوأيعهللالوسريفنعطلاناكنإو

.كرشوهف‹مهلاثمأوىراصتلاودوهيلانمناكنإو

مهلعبجيامنإ:انيفلاخمدنعو.ةمذلاضقنوهفانتمذيفاوناكنإف

.مهتمذضقنكلذيفسيلف«هيفنونعطيمهنأملعنانأل:اولاقلاكنلا

.لضفأةوعدلالهألوقو«حيحصبسيلاذهمحلوقو

‹قافنةريبكوهفقاوفألابقلعتياميفنيدحوملاضعبنمنعطلاناكنإو

.كرشهيفنعطلافربخلايفصوصنللاامأو

ءاوس«نعطوهفهيلإببستنمو«انتمئأيفنيدحوملاضعبنمنعطلاو
.اتيموأايحمامالاكلذناك

نعطلانوكيدقو«ةراشإلاوءاميإلاوزمرلابوناسللابنعطلانوكيدقو
.راهشالابوةداهشلابورارقالاب

كلذكو«نعطبسيلفاننيدلةعطختريغنمنيفلاخلانيدبوصنمامأو

.انعطنوکيناريغنمةريبكهذهف«مہتاداقةيالو

‹مهريغنماهباونابونوملسملاهبناداممةلصخىلإدصقنم:هلوقو

يناعملاعيمجيفمكحوأ.رفكدقف«(ةقولخمريغهللاءامسأ):7

:لاقنملثم«يناعماوظافلألارهاظىلإبهذو«ةمألاايفتفلتخاىت

وأ.(حراوجلالعفوهمالسأإلاو«ناسللاوبلقلابقيدصتلاوهو
ءيشيفرفكال):لاقوأ.(املسموهدحوديحوتلابانمّومنوكي):لاق



س۹٠۲۰

.نعطبسيلفهبهذملاراصتناهلكاذهيفديريوهو(كرشلايفالإرئابكلانم

.رفكانيدهذغتأنو٤نعطوهفانبهذمضاقتناهبدارنو

.هيلعءىشالفايرناكنإو

جحلاوموصلاوةاكزلاوةالصلالثمةمألاهيلعتعمتجاامًاطخنمامأو

.برقأكرشلاىلإوهف«ههبشأامو

.رفك(ةخوسنميناعملاهذه):لاقنمامأو

‹زجعايأرهنمناكنإف(نيملسملايأربخسنلاالعيرجي):لاقنإ

.ءيشنعطلانمهيفسيلو٠«كلهانيدناكنإو

‹ناتكلايفوروهظلايفلتقينيملسملانيديفنعاطلااذه:هلوقامأو

.روهظلايفالإعفنيالودودحلانمدحوهوأ

امروهظلاوناتكلايفاهوغاسألتقلايفنيملسملالئاسمميمجنأملعا
.انزلانممجرلاالخ

؟ةنسلانممأباتكلانمأ؟هلتقزاجنيأنم:نعاطلايفهلوقامأو

؟نيملسملايارنمما

٠نيملسملاةقيرطنمهنأ«الوأكلتركذاممرثكأهيفسيل«ملعأهللاف

.ملعأهللاف‹ةلمتحمةيالاو¶ةمئأاولتاقفل:ايفروكذملاتمدقتدقو

ريثكهيفعسودقناتكلانأملعاف‹ناتكلاوروهظلايفهبوجوامأو

.هکرتيفوهلعفيفمالسإلاعئارشنم

اسوالعفوالوق‹هيفهللانيدةماقإلدعلاةمئأبجاوف‹روهظلاامأ
.ةينالعو

.هيلعلتقاللوبقمفهنعطيفعجروباتنإنعاطلاامأو



ت

هعوجرف«نيملسملانيدىلإعجرمثنيملسملانيديفنعطنإفلاخماو

.هنعطنمهتبوتوهنعطنععوجرنيملسملانيدىلإهنيدنم

عجريملولو«هنعطنععوجروهفنيملسملانيدبوصنإكلذكو

انعطكلذناكأ«مهبهذمضقتوأنيملسملايفنعطنمبوصنمامأو

.نعطلانممظعأوهف؟الم

اذهف«ميفنعطنمقدصوأهلحتساوأمهيفنعطلابرمأنإكلذكو

.نعطلاسفنوه

؟المأانعطكلذناكأ«هنيدىلإعوجرلاىلإنيملسملااعدفلاخميفو

.نعطبسيلاذهف

ناتكلاوروهظلالثمةعبرألانيدلاكلاسمنمكلسمىلإدصقنمامأو

.هبهذملاًراصتناهدارمناكنإنعطبسيلاذهف«هأطخفعافدلاوءارشلاو

‹روهشملامسالابقحلابهذمىلإبسنيذلامسالانمًاربتنمامأو

.ةيضابإلاوأاذكهةيبهولايفنعطنملثمهنمنعطهنإف

وهف‹مهلثموأهسوفنلثمنيملسملاةليبقىلإهتءارببدصقاذإفلاخملاو
.هرفكوهنعطلمظعأ

كلتببسبمہيفنعطفةرهاظةلصخالإبسنتةليبقىلإدصقنإامأو

.نعطبسيلف‹ةلصحلا

.نعطبسيلف؟الماانعطاذهناك«نيفلاغخنانماربنمماربنمامأو



س۲۱ا

سيلف«نيملسملابييعتدصقيملوهبهذمراصتنانمهيلإبهذنملك

رذتعاناو«نعطبسيلف«هسفنلعافوخنيملسملانيديفنعطنإامأو
.هنملبق(يسفنىلعافوختلعفاإ):لاقو

.مهيفنعطلاسفنوهف«نيملسملانيديفنعطلاىلعةرجألاىطعأنإو
ملعا؟هودهشيملوأكلذهنماودهشاذإدحاولانامجرتلابلتقينأامأو

لتاقىلعلدنيحاذهنمءيشسهللاهجرسديزنبربایرجهنأ
.نانيمأةطوحلاو«ةلدرخ

عجارلاو«اًميدقنعطهنأ:دحاونيمأدهشوموقلترضحنإامأو

نيدهاشلاةاعارمانإو«نعطكلذيفسيل«قحلالهأنمنيفلاخنلانيدىلإ
‹دحاونيمأهيفزوجيهنإف‹الفنيدلاامأو‹سانلانيبيتلاماكحألايف

لهجلاعمديهشفلأكلدهشولوهنودفقوتلاكعسيو«قحلاةباصإطرشب
دودحلاةماقإابكرمأنإهتنامأوهلدعروهظلنينمؤملاريمأىلإوأرثأىلإةبيرلاوأ

.ةلعفلادهاشتملولوهلوقبكلعساوف‹دلجلاومطقلاولتقلانم

مدقتلامفزوجيفودعلاو«نيتلأسملانيتاهيفدحاولانامجرتلاكلذكو

.ملعأهللاو.كلذءارونمةءاربلاو‹ةمينغلاويبسلاولتقلاوطسبلاو

كيلعفرومألاهذهنمءيشيفةلاهجلاوأةبيرلاوأةبشلاتعقونإ
.دهاشفلأكلدهشولوفقوتلا

رامعيفةوسأكلو‹تلهجامىلعكلمحينأنينمؤملاريمألسيلو
هلعجهنأىلعنوديزيوأفلأةئاميفمهونيملسملانمهعمنمورساينبا

باطخلانبرمعنبهللادبعهنعفقوتدقو«ةنتفللاملعهللالوسر

تباثنبدیزوةملسمنبدمحموورمعنبديزنبدیعسوصاقويأنبدعسو



س۲۱۲

نوملسملامهرذعفنافعنبناڅعمدةلحتيفاوفقوتنيذلاراصنألالجو

مهذاختا:ةثالثلاطورشلادحأاومحتقيملو«ءالتبالامقيملام«كلذيف

ةدعاقمدهىلامهھکشمهاعدو٤مهفلاخنممةءاربلاو6ُهللانيدمهکش

.نيلاعلابرهللدمحلاو.مالسالادعاوقنم

.هرصنوهديیأتوهنوعوهللادمحبلمكو2

.اميلستملسوهلاودمحمانديسىلعهللاىلصو

العدلعدے
`2424۹



س۳٢۲۱

محرلانمجرلاهللامسب

.اميلست;ملسوهبحصوهلايلعودمحمانديسىلعهللاىلصو

ةلاسرباوجهللاهمحر ينالجرولامهاربإنبفسويخيشلالاق

.هنعهللاافع‹ينالدبألايسوفنلاخيشلانبدمحميخأ

هتأرقوريطخلاىنثلاريثَألازيزعلاكباتكينغلبيخأاي(دعبامأ)

٤هريیغونارقلانعاہیفتریحتِءايشأنعلئاسمهيفرکذت«كدارمتمهفف

.كبرأموكباوجيضقييخأايىلاعتهللاو
هللالوسرنعلئاوألاهركذيذلانامزلايفانرصدقانأيخأايملعا

هيفرتاوتنامزلارخايفناكاذإ»:لاقهنأ«نامزلارخايفنوکیع

اذِإف.يتكلهمهذه:لاقةنتفتلبقأاذإف.ملسملالجرلاىلعنتفلاولزالزلا
نتفلاهروتعتدبعلالازيالف.ىهيههذه:لاقف‹اهتممظعأهاتأتلجتا

.«هبحاصنوكينأىنمتربقبرماذإىتحبئاصلاو

ذختيلفنتفلاترثكاذإ»:هباحصأللوقيدفعهللالوسرناكدقو
رصقل«اذكهمويلاناكولتيلو.«لابجلافغشاهبعبتيءارفعازنعدحأ

اهنيبوكنيبلوحيوءقرطلااهنودرصقيمويلالابجلانكل«ىنملاانغلبو‹ءانعلا
.فوخلا

هنئازخضعبيفباصأ«ريبزلانبهللادبعبفسوينبجاجحلارفظامو

قحلالخاديفو‹هحتتفاف)قحاهلخاديفو«اهحتتفافلافقأهيلعاتوبات

ناکاذٍإ):هيفاذٍفهأرقفباتكهيفاذإف«ايندلارهاوجهبسحيهحتتفافجرد

مائللاضافوءاظيغدلولاو‹اظيقءاتشلاوافلحثيدحلاو«افلأبتقللا
ينبكلمنمريخ۽رعولبجيفرفعزنعأف‹اضيغماركلاضاغواضيف
.شيرقكلمرضنلابينعي.(رابحألابعكينثدحاذكه«رضنلا

.(۲طعجارم).امهوحنوأجاجزلاوأجاعلانمذختيءاطغوذريغصءاعو:قحلا(١)



ب٢٤۲۱

بئاصمقرغتسيامبئاصملانمنالجرويفىخأايانيلعىرجدقلو

فصولاتقاف«اهدادرتوجشيواهدادعترثكي«نيدلابئاصمىلإاهتافآوايندلا
لازوفصويالامءاج‹نيدلابئاصمىلإاهتافاوايندلابئاصمتزواجو

لوسرلوقوهوةدحاوالإاءازعال«نوعجارهيلإانإوهللانإ«فرعيام

نينمؤمموقرادمكيلعمالس»:لاقفةربقمىلعرمهنأكلذو«هللا

انإوهللانإو«نوقحالمكبهللاءاشنإانإو«عبتمكلنحنوفلسانلمن

.«يناوخإتيأريأتددوو«نوعجارهيلإ

.(؟هللالوسرايكناوخإبانسلأ):اولاق

نونمُوي«يدعبنمنوتأيموقيناوخإامنإو«يباحصأمتنألب»:لاق
قمعتنمالإ‹العلاتاجردلامحلكعلوافيوريمملويرمابنولمعيويب

يبنونمؤيف«ساطرقيفاداوسنوري»:تايورلاضعبيفو.«ةنتفلايف
.«مكنمنيسمخنمريخمہنمدحاولا

انمدحاونوكيفيكو«بابةنتفلايفقمعتمللهللاءاشنإدرفنسو

؟ةباحصلانمنيسمخنماريخ

ىسومةصقنمفارعألاةروسيفهللاركذاميف«يخأايكلاؤسامأو

عزنونيبمنابعثيهاذٍإفهاصعىقلأفل:هلوقوهونوعرفعممالسلاهيلع

رحاسلاذهنإنوعرفموقنماللالاق‹نيرظانللءاضيبيهاذإفهدي

هديعنونيبمنابعتايهاذإفهاصعىقلأفلءارعشلايفلاقمث. ميلع
.4ملعرحاسلاذهنإهلوحًالملللاقنيرظانللءاضيبيهاذٍف

عمائکمامہیلعوانیبنیلعہللایلصنوراھویسومنأيخايملعا

قرغومالسلاامہيلعنوراهوىسوماجنف‹ةوعدلادعبةنسنيعبرأنوعرف

.هدونجونوعرف



تک

نأزوجينكلو«دحاوموييفامهقلعتمناكولنأكلاؤسةرمننكلو
نوعرفنممالكلاعقيف«ىتشةنكمأيفهدونجونوعرفعمامهقلعتمنوكي

ءماظعلارومألانممہدینيبىرجاذإكولملانإ.ىرخأاللانموةرات

نوكيىتحمالكلاباومدقتيالإةماعلاودونجلاوءارزولانمبدالانسحنمف

هعمیسولیرجامیرجالو«همالكيفةماعلاهعبتتمثهسفنبملكتملاوه
اذهردصاملف.(ملعرحاسلاذهَنِإ):هلوحيذلاالمللنوعرفلاق
اذهنإ):لاقاميفنوكلاباقيدصتاولاقوالملاهبقعأ«نوعرفنممالكلا

.(ملعرحاسل

نوعرفلاقيدصتاللانمباطخلاو«ملاصوصخنوعرفنمباطخلاو
.هلهتعاطلاراهظإو

‹ةيعرلاىلإدونجلانمو«دونجلاىلإءارزولانمرمألاولوقلارشتناو

اميظعتوهلوقلاقيدصت«نادلولاونايبصلاوءاسنلاوةماعلاىلإةيعرلانمو

اياعرلاودونجلاوءارزولاعم«ايندلارئاسيفىلوألاكولملابدأاذهوهلعفل
.نادلولاونايبصلاوءاسنلاولاجرلاوةماعلاو



ت

:(ةفيرظةصق)

قيرعلادمحموبأوهوكيوأنباوهومهکلملةواغزدالبيفترج

.مزلقلاىلعأيف
لثمائیشاہنماوراذانوبجعتيو«ةراجحاهبتسيلمهدالبنأكلذو

‹مالسألايفلابجلاوىدكلاوروخصلامغسانلاركذيو‹لامجللىونلاقدم
.كلذنمنوبجعتيف

(الوطةعموصلالثمالبجمكيلإانقيرطيفنإ):راوكلهأمحللاقو

.(نيتعموصنمهترصبأدقانأو‹الوطةعموصلالثمهنأسانلاركذييذلا

.(ةوقوةنّومنمدبال):مرفسمهللاقف

.هتنوموهدازلمداحفلهئاموهدونجنمبکارلأةئامهلرماف

فلأةئامبهلرمأف.(لبجلاريتيتلالسالسلانمدبال):هللاقو
.قاقزااهلثمو‹نيرشعوةلسلس

هساريفاورخف«مهرمافلبجلاىلإىہتنایتحهرکاسعبمرفسمجرخف

.لبجلاكرحتيملوفلأةئاملاهبذجف«هباورادولسالسلااهيفاوطبروهرخ
الإسانلانمدحأهعمسامف.ىبأىبأيأ.(يريكتیریکت):اوحاصف

.كلماىلإمالكلالصوىتح(يريكتيريكت):لاق

لبجلااذهانيأردقو.اموينيرشعةريسماوعجرف(اوعجرا):لاق
.هتحتانفقوواننيعأب

عقيیتحهلوقتفةماعلابلصتيفمالكلابًادبتنأ:كولملاةداعنمو

.لصفلا

 



ب۲۱۷

«یرخأنطاوميفمههنولوقيونطوميفةرملوأنوعرفهلوقياميرو
زعهللاینبالنیتفلتخمنیتروسيفهلعجف«اعيمجنيرمألاىلاعتهللامكحف
باطخلانحلنمنمضتيامو«ةغالبلاوةحاصفلانمهيلعنارقلالجو
.هانعموهليلدوهاوحفو

يفراصتخالاو«اهعيطقتوروسلافالتخانمنارقلاهيلعىنبامنإو
.اهحلصيواهسوسيوةماعلالمشيال«ضعبيفراثكإلاواهضعب

يفنارقلاقرتفيو«رخألاهلعمسيالونارقلاةءارقدحاولاارقابرو

نمف«دابعلالاصملةمكحهللاهلعجيذلاىنعملااذغو‹نادلبلاوتاهجلا

نمو«لسرلاوءايبنألاوممألارابخأعيمجهيفدجوادحاواءزجنارقلانمارق

هجوهلاوفرعيملونارقلايفرافكلالاقاذهلف‹لكلاباصأممجأهأرق

لرزنأالولاورفكنيذلالاقولل:مهنعلجوزعهللالاق‹ةمكحلا
هبتبثنلكلذك:لجوزعهللالاق ةدحاوةلمجنارقلاهيلع

عمجأهظفحلعمطتسيملنمفةمكحىلاعتهللاهلزنأوأ«ريسفتيأ كداؤف

عبتاف‹ةرصاقمهضعبدنعوةلماكمهضعبدنعصصقلانوكتف«هضعببًازتجأ

.لكلابلكلا

رابخالاواطزالزوةمايقلالهانعلجوزعهللارابخإكلذكو

‹تاحيولتوتاراشأوتارصتخمولاوطصصقنارقلابو«رانلاوةنجلانع

ةيبرعلاتقافاذلوهانعموهظفلنيبعزوتتوهانعموباطخلانحلنيبددرتت

.مكحلاوملعلاومهفلاولقعلاباهدرفأو«ملاعيمجبرعلاو‹مالكلاعيمج

.مالسلاامهيلعرضخلاوىسومرمأنمتركذامامأو

:ماسقأةثالثىلعدابعلانيبمولعلامسقلجوزعهللانأملعا

.يرايتخادحاوو«نایرورضاہنمنانثا



۲۱۸

عرشلاملع:يرايتخالاو«يرورضلقعلاملعو«يرورضملعف

امملعماودواهمزتلانل«اهبلمعلاوةيعرشلامولعلايفىلاعتهللالعجف

اريهطتالقعواًسحةيرورضلامولعلاباہيلعناعتساوالعفوالوقاہبلبتھاو

.تاردكلاوتاملظلانمةءاضتساوساجرألاوساجنألانماةيقنتوبولقلل

‹بلقلاىلعتادابعلاراونأتبكارتتادابعلاىلعناسنألابظاوامهمف

.ىلجتتوتادوجوملاروصهيفرهظتوىلجتتووقحلاةيلحهيفحضتتىتح

يرتلاولجوزعهللاىلإهرفسيفناسنإللاةلاحىلإكلريشأانأو

.لجوزعهللاءاشنإةياغلارخاىلإهلوأنممولعلاي

يفثكمف«همأنطبيفمدانباقلخالىلاعتهللانإف«دعبامأ

عقوو«ةغضماًّموينيعبرأو«ةقلعاموينيعبرأو«ةفطناًموينيعبرأمحرلا

رهشأةعبرأيهوءاًموينوثالثوةئاميهو«مايأةرشعيفريوصتلا

مولعلاسبتقيحورلاخفندنعو‹حورلاهيفخفنياهمامتدنعوءرشعو
هساوحنمهسبتقالايخلاملعاہنعماقف‹ملاالاوةذللاامنعدلوتيوةيسحلا

نمهعمنرتقمكلمهعمو«همأهنطبنمجرخيىتحكلذكلازامف

.همأنطب

خرصف«ناطيشلاومحرلانكدعبءاوحلاهعراقهمأنطبنمجرخاملف
.هحاينلوأةحيصلاوهحالمالوأةخرصلا

لصحامف«هغامدىلإهخوفايهیدٌویفلایخلاهمولعنمرهظياملوو

.اڵايخراصفغامدلامدقمىلإهادأساوحلانمخوفايلالإ
.یوقثالثو‹تامدقمثالثغامدلايفو



س۲۱۹

لاخلاددرتيايفو«هجولاةمدقميفيهو«لايخلاملعبةدرفنم:ىوألاف

.اهزواجتيالو

عيمجظفحتيتلايهو‹ةظفاحلاىمستو.غامدلاطسويف:ةيناثلاو

.هبتدرفنامهولاسرغميهوةظفاحلاىلإةيلايخلاةوقلاىلإسحلاهادام

نماهمهوتيتلارومالايفركفلاايفددرتيركفلازكرميهو:ةثلاثلا

اذإف«ةيلايخلاةوقلاهمأنطبنمجرخنأدعبلفطلاىلإقبساملواف

يهيتلاةيناثلاىلإتدأولايخلاةوقتيوق«اليلقتيوقوهساوحتدتشا

لمعتساتيوقنإو‹ةركفملاةوقلاىلإهتوقبىدأمهولايوقنإو«مهولا

هيوبأنيبةقرفتلاريغصلالفطللعقيف‹سايقلالمعتسايوقنإو‹ركفلا

رهظتو«هناريجوهتيبلهأنيبةقرفتلاهلعقتو«رادلابشخوتيبلاشامقو

ةركفملاةوقلاكلذدنعف«هيلعامهتوبأوهيوبأىلإهسفنتاذةجاحلاهل

‹هاوقتوهروجفعيمجيفهمالإيفنيميابحاصوهيذلالكوملاكلملاو
.اذلشتميوأبنتجيل

هعمنرتقا«نينسعبسىلإكلذيفوهف«هسايقیوقالیلقعرعرتاذٍإف
اديدستو٠نيعلابحاصعوطنوكيف‹لامشلابحاصوهفيناثلاكلا

ةرشعمعبرأهغولبو‹هغولبدحىلإنينسعبسبنيحجلابحاصهمحلأاماًديهمتو

.هنسةرشعةسماخلايفلخدوةنس

.فيلكتلالمتحاولمكتوغلبتولقعلاةساحىوقتكلانهف

يبنلاورمالالمتحاوءفيلكتلارفسوهورخارفسهلبقتسيكلانهف



س۲۲۲

لصحو«هبلقنعءاطغلاوهرصبنعىمعلالازةجردلاهذهغلبنمف
نيبرقملاةكئالملاونيلسرملاملعقافيذلايندللاملعلاوهوةفشاكملاملعيف

.نيعمجأءايبنألاو

نيلسرملاوةكئالملاملعهملعقوفينمقلخلايفلهو:لئاقلاقنإف

؟نيلاعلابردنعنمقلخلاحالصإيفعئارشلاباودشرأدقو

يقبورهاظلايفداسفلاحلاصميفاوثعبامنإنيلسرملانأ«لجأ:هلليق

.هدابعنمهصخنمالإ«هبهللارثاتسايذلانطابلاملعمهيلع

.دعبهللاءاشنإهنايبوكلذحرشليتأيسو
؟ءيشعدمحمةعيرشنمهمزليلهرضخلانأ:انهةتكنبكهبنأسو

؟الما

.هبىلاعتهللاهصخيذلاينادللاهسفنملع

دصقينأدارأالجرىأرولو«ءيشكلذنمرضخلاىلعسيلو«ركل

هعفدينأالو«رخآلاهبدارأامهبحاصفرعينأهيلعسيلف«هلتقيلالجر

قطنيومانصألادبعيوأىلاعتهللانيديفعدتبيهعمسنمالو«ردقولوهنع

ةيصعمنعادحأرجزيوأ«عدبلالهأبسانلافرعيالو«هاهنينألطابلاب

.لاعتهلارمألهجاذإهفرعيوأ«ىلاعتل
‹ليئارزعكنوكينأكلذءارونمونيبرقملاةكئالملالاحكهلاحف

تسيلةيصاخهذهف«هايحأهتايحدارأنمو«هحورضبقوهتامأهتومدارأنم
يفديلاقلطموهو«هناحبسهللانمرمالادعبالإ‹نيلسرمللالوءايبنألل

۰هدارأامعيمج



٢۲۲

عبتيوهف«مالسلاهيلعىسومعمهلىرجامعيمجلحرشةتكنلاهذهو

‹نيلاعلابرنمىفادللاماعلاعبتارضلاو٠اطخأمباصأعرشلاةقيرط
اص

مالسلاهيلعىسيعنأول»لاقهللالوسرنإ:لئاقلاقنف

.«يعابتاالإهعسوامكرهظأنيبيح

ةداعلانمومالسلاهيلعدمحمكةعيرشلابثعبىسيعنإ‹معن:هللي

هيلعدمحمةعيرشترخأتو«تقبسىسيعةعيرشف«لوألاخسنيرخالا
.دروولخسانيندللاملعلانكل«مالسلا

نمناكنيقيلاىلعنيفراعلانمرصتقانمف«هيفنحنامىلإعجرنلو

.نيقتملانيتقومل

.نيصلغخلانيدشارلاءاملعلانمناكنيقيلانودملعىلعرصتقانمو

اوقالممهنأاونظنيذلانيحودمملانينمّؤملانمناكنظلاىلعرصتقانمو

.نوعجارهيلإمهنأومہر

النيذلانيحاصلانينمؤلانمناكناميالاىلإنظلانعرصتقانمو

.اولمعامتاجردلکلو.نونزحيمهالومهيلعفوخ

‹لايخلايفمهولاوراكفألايفسايقلاىلإكلذنودامىلعرصتقانمو
وألافطألاهبشمهو«نيرورغملانيلمهملانمناك‹لافطألالصألايخلاو

نألافطألاىلعىلاعتهللاةّنمترهظف«لاهجلانمنيرورغملالاجرلاهبش
منمتامنمف«لاجرلالاحاوغلبنأىلإمهتدالونيحنمناميإلامهبحصأ

هيلعليلخلامهاربإةعافشبوءمالسلاهيلعمداةمرحلةنجلالخدغولبلالبق

نينمؤملاوةكئالملاوءايبنألاومهاربإومدلدمحمىفطصلملاةعافشبو«مالسلا



٢٤۲۲—

U £

ذاعأ«مهتاهمأنوطبنمنيلاعلابردنعنمقبسيذلا‹نيعمجأ

.نيلضملانيلاضلاءابآلاليلضتوناطيشلامارتخانمهللا

٠٠<يصاعلاتاهمأنمملسولافطألانيدىلعلاجرلانمتامنمو
لهرثكأ»:يعهللالوسرلاق.نورثكألامهنيذلاهلبلاةنجلالهأنم
.€هلبلاةنجلا

۱زودقكألئاقلاقناف

ٴ؟نیيہنمالونیرومأمالونيفلكمريغ

ةيدوبعللناعذألاىلعةيوطنمبولقلالعجىلاعتهللانأيخأايملعا

مہبولقيفتنکمتومهئاباطیلستنمہوسبتقاورغصلالوأنممهباقريف

٠.مهلإملقباسلاسايقلانمكلذاوسبتقا‹دبعلاةيدوبعوبرلاةيبوبر

دولوملك»:هلوقو«بولقلاهذهتقلخ»:ناثيدحلاكلذقادصمو

.ةرطفلاىلعدلوي

يذلارابجلانعايفختسمراغلايفناكمايأليلخلامهاربإهللاذاعأامو

كالهنوكي«دولومةنسلاهذهيفدلويهنأهلركذنيح«لافطألالتقيناك
.هيديىلعككلم

‹هيلإنافلتخيو‹هيفهاجرداف‹راغلاىلإهادلاوهببهذدلواملف

رابخأنمهبنوثدحتيامومالكلامهفو‹اليلقربكاملف«هتدلاوهعضرتو

.مهتامانصألاوهدونجوكلملاودلبلاو«سانلا

.(؟يمأاييهلِإنم):مايألانماًمويهتدلاوللاقف

.(انأ):هلتلاقف

.(؟تناِكهلِإنمور:اشلاقف



٥۲۲—

(؟ييأهلإنمو):اشلاقف

(؟منصلانمو):لاقف

تیقبو«اًديدشِءاکبیکبو«اًعیجواًبرضهتبرض«كلذالركذاملف

.هبلقيفةصغةيضقلا

هيلعافوخ«ةراجحلابراغلابابهيلعادس‹دلبلالإاعجراذإاناكو

.عابسلانمو‹مهلتقيللافطألابلطييذلا«كلمانم

للخنمرظنف‹«سمشلابورغدنعراغلابابىلإءاج«هنعابهذاملف

اهارو«بورغلليوهتةرهزلارصبأف‹راغلابابهيلعتدسيتلاراجحأالا

املثم‹اهُلإهسفنلذختينأداراف«(يهلإاذه):لاقف.ةئيضمةقرشم

ال):هنعبرلالاق(لاقف.تبرغىتحاهلمأتفاهدصرف«هاوبأهذختا

:لاق.ةرهزلانمربكأ«اغزابرمقلاىلإرظنىتح‹كلذكوهمم

.(نيلاضلاموقلانمننوكالييريندهیملنعل):لاقلفاملف(يبراذه)

اممءیربينِإموقاي):لاقتلفأاملف(ربكأاذهيبراذه):لاقةغزاب

.(نوکرشت

.يبراذه:لاقابكوکیارلیللاهيلعنجاملفنینقوملانمنوكيلوضرالاو

.ةصقلارخاىلإلفأاملف



س٢٦۲۲

هلانيضقةيفيتحلابوةرطفلابةرطفلاىلعدلويدولوملكلانيضقاملف
دالوالونينمؤملادالوال٠اريغصتامنملكناميالادعبةيفينحلابو

اونمانيذلاول:نينمؤملادالوأيفلجوزعهللالاقا.نيكرشلملا

.ڳءيشنممهلمعنممهانتلأامومهتيرذمهبانقحلأناميإبمهتيرذمهتعبتاو

‹ةيفينحلاوةرطفلاىلعاوتامنيذلالافطألا«نيكرشملالافطأكلذكو
 مالسلاهيلعاميبندعبهذهملعأهنعهللايضر لبجنبذاعمبهذموهو

‹تكلهيتلاألاءانبأوحونموقنملافطألانمقرغنمنألهبشأوهو
ةنجىلإال مالسلاهيلعمداانيبأدالوأمهو ناميإلامحلوالطابنوبهذي

نورفاكنيكرشملالافطأنإ):نولوقينيذلاجراوخللافالخ«رانىلإالو

اودليالولم:لوقيثيحسلجوزعسهللالوقاولواتو.(نوكرشم
؟دعبدلویلنبفيكف«@اًرافكارجافالإ

ىلإ«مهئابانیقلتنمهيلعمهامىلعاوكرتواودلواذِإ:دارأانإو

روحلاةنجلايفقلخيهناحبسءيرابلاو.اًراجفنونوكيكانهف«ملحلااوغلبينا

راثلاىلإبهذتمداةيرذكرتيونادلولاونيعلا

وشيباکقط|مهئابآنماناماخسرأ

دقوتهنإ):نولوقينيذلا ثيدحلاباحصأ ءالؤهىلعاضيأدرو
رمۇيفىبأنمو«ةنجلالخداهمحتقانمف«اهومحتقينأنورمؤيفرانمه
.(رانلاىلإهب

امومهنعباغاماهبنومهفيلوقعمهسيلفلافطألافيلكترمأامأو
.ةمايقلاوةرخالارمأنمياي

.ا2هة-لمانا ملعتنمهيلعمهانلمحالفيلكتلايفمويلامهيأرلةقيقحلايفتلمأتنإ



ب۲۲۷

انماداتانیهاونماحتقاوانرماوأعييضتىلعتابوقعاهلكهذهف«ناتتخالاو

مف
؟ناميإلامهنمحصانارفكلامهنمنوكيلهو:ليقنف

مهميلعتيفليلدلاروهظو«لوسرلامكحبناميإلابمحلانيضقو«لافطألاةلزنم
وهونظلاىلإناميإلانملافطألانمقرتنمو«غولبلاهنكللوصولالبق

.نيحاصلاهللاءايلوأنمناك٠نظلابناجيفلصح«هقوفيتلاةجردلا

زعهللالاق«رباكدقفماكحألاهذهروهظدعباذهنمعنتمانمو

مكحلاو4ايبصمكحلاهانيتاول:مالسلاامهیلعایركزنبىييفلجو

.نامإلانمدعبأ

كيلعيتمعنركذاميرمنبىسيعايل:مالسلاهيلعىسيعيفلاقو
كتملعذإوالهكودهملايفسانلاملكتسدقلاحوربكتيديأذإكتدلاوىلعو

.¶ليجنالاوةاروتلاوةمكحلاوباتكلا

ىلإالوسروليجتألاوةراوتلاوةمكحلاوباتكلاهملعيولم:اضيألاقو

. ليئارسإينب

مويطقسلاةنجأكلذِءارونمو«ةيدودخألاباحصألفطيو

.ةنجلاامهلخديفانهرهيوبأربيىتح«ةنجلابابدنعةمايقلا

ىلإرفسلالوأوهو‹ناميإلابنينمؤملاهدابعنمىلاعتبرلاعنقدقو

.4هللاىلعهرجأعقودقفتوملاهكرديمثهلوسروهللاىلإارجاهم



۸٢۲۲۸—

هدلونموهتيرسنمبجعلابجعأيف:مالسلاهيلعمهاريإلاقدقو
فيكينرأبرل:لاقف«ماعطالوِءامالنيلبجنيبامهامرنيحليعامسإ

‹ىلببهناحبسءيرابلاهنمعنقفىلب:لاق؟نمۇتملأ:لاقىتوملاييحت
.هماوليعامسإهدلونعاهبيلستفريطلاذخابهرمأو

زعهللالاقنيذلانيحودمملانمناكنظلاىلإناميإلانمقرتنإف

٠ نوعجارهيلإمهنأومهبراوقالممهنأنونظينيذلال:مهيفلجو

نإاوبوتيلمهيلعباتمثهيلِإالإهللانمًاجلمالنأاونظول:لاقو

.¶محرلاباوتلاوههللا

زعهللاعينصهلرهظو«مالعالاوليلدلاباذهدعبرهظتسانمف

نيدهاشلاءاملعلانمناكوملعلالهأةجردبقحتلإمانألايفلجو

الإهلإالهنأهللادهشلل:سلجوزعهللالاق.نيدشارلاءايلوألاو
ةلمجنمهعزتناوهبىاعتهللارثاتسانلخبخب.ةيألا... ةكئالملاووه

.هزيحوهفنکىلإهقلخ

خسنيالیتحيوقوخسروهبلقيفهملعنكتىتحاليلققرتنإ
‹نيقيلاةجردىلإهملعقرتهوفلاخولقلخلاعيمجنمشحوتسيالناكو
نمایيفحصو«نارنسكدتاجرمظعأىفرت

.«ربصلا

ءبرلاىلىلإهسفننكستكانهف«ةفرعملالإیہتناوقرتوالیلقدازنف

.اهبهلةفرعملاعقتتاراشإوتامالعنمهبرنمهلحالام

وةياجتسايمهدوما«مهتمدحأالو ەتدحوىفهتسناۇموهئاعد



0

.ىلاعتهللاىلإبرقتلاتاجردهذهف«هتامهميفهعانطصاو

هقلخنيبوهنيبباجحلالجوزعهللاعفرةلزنملاهذهغلباذإف
هثدحينألجوزعهللادارأامميمجيفهبلقنعءاطغلاهلفشكناو

ہہلجوزعهللاندلنمهمولعتناکف«هبهصخوكلذملعبهرثا
اندلنمهانیتاولم:سلجوزعسلاقاک«هریغنمةطساوبال

هارمهداوفراصو«ملعتالوملعتىلإيناللاملعلااذهعمجاتحيالناكف

.اهلباقمسجلکةروصلبقتيتلاةارلاك«ءيشلكةروصهيفتعبطنادققلخلا

رثاتساف«مالسلاهيلعرضخلاهللاهارأيذلايندللاملعلادنعاذهوهف

ديلاقلطمقلخلاىففناكفيندللاملعلابرضخلارثًاتساوعئارشلاملعبىسوم

‹مئارشلايفيفمالسلاهيلعليربجنيمألاحورلاوهيلعهلالصلیئارزعک

مارخنالايفمالسلاهيلعليفارسإو‹داسفلاونوكلايفليئاكيمو
يوذنيفلكملازيحنمرضخلاجرخأىلاعتهللانأانلقاميلعكلديامو

ناهيلعسیلو«لاتاهيلعفهرطاخيفحنسامالإهمزليسيلف«‹عئارشلا
عفدينأالو«انمهاراذِإركنملانعيهينأالو«انمهاراذإفورعملابرمأي

مہملعهللاتاولصةكئالملالاحكهلاحف«مولعمقحبمايقالو«مولظمنع
.نيعمجا

كلذاودارأنإالإ«انوهنيوأانورمأيفانيلإاورهظينأةكئالملاىلعسيلو

.اًمالعإواًمالإ

لمعياذهفءرضخلانيبومالسلاهيلعىسومنيبطباشتلاعقوكلذلف

ءيشلكبكبروءتايعرشلابلمعياذهو‹تايحلإلايفهملعبولسأىلع

هملعيال«نونكملاةئيهكمولعلانمنإ»:ةعهللالوسرلاقدقو«ملع
اورقحتالف«هبرارتغالالهأالإهلهجيالولجوزع هللابةفرعملالهأالإ
.«هايإهاتاذإهرقحيملهللانإف2هللاهاتأاًملاع



۲۳۰—

مالسلاامہلعرضخلاویسومثيدحنمضتامبئاجع

لجرهلاسف«لیئارسإينبيفاًبيطخماقمالسلاهيلعىسومنأكلذو

٠(؟كنمملعأوهنمايندلايفملعتلهءهللايبناي):لاقف

:لاقفىلاعتهللاهملكف.«كلذملعأال»:مالسلاهيلعىسوملاقف

.«رضخلااندنعلب»

.(؟هبيلنمويرای»:لاقف

.«رحبلايفوهوهدجتهبلطا»:لجوزعلاقف

.«؟هيلعينلدينم»:مالسلاهيلعىسوملاقف

يئباسناثيحف«هعبتاوانوحكعمذخ»:لجوزعهللاقف

.«ابرسرحبلايفهقيرطدجت‹هعبتافرحبلا

يذلااملىرجف«توحلانوننبعشويدنعمالسلاهيلعىسومعدوأف

هيلعرضخلاعمايقتلاوقيرطلاضعبنماعجرنأىلإ«هباتكيفهللاركذ
لك٠توحلابرسهيلإقيرطلاو‹هلظيفدعقنملثمرحبلارعقيفمالسلا
.ءيشلکنقتُيذلالجوزعهللاعينص٤بئاجعوتاياكلذ

٠€هركذأنأناطيشلاالإهيناسنأامو»:مالسلاهيلعىسوملىتفلالوقو
الإهيناسنأامول:لوقينأىتفللزاجنيأنمف:لئاقلاقنإف

نظلاءوسةهجنممأ«كلذملععرشلاةهجنمأ هركذأنأناطيشلا
اذهو؟ةلوقلاهذهلثممويلاانمدحالغوسيلهو؟كلذهلغاسفناطيشلاب

؟نايسنلاهنمهلعقيىتحهرصبيملوناطيشللدهاشيملهلك

مكلناطيشلانإل:سلجوزعسهللالاقانودعناطيشلانأملعا

ىلاعتهللاو4ريعسلاباحصأنماونوكيلهبزحوعديامنإاودعهوذفتافودع



ہہ۳٢۲ا

ملناو«هتاداعمسلجوزعسهللاانلحابأوهلانطومورشللىوأمهلعج

.ركذلانامرحوابيصنهيفهلنافهلاعفأنمنايسنلانكي

حابمهنأانملع«هنعهدريملوهيلعهرارقإوهلوقیتفللیسومملستيو

يضقنو«نوعبتمهلونوعرسمنوننبعشويىتفلارثايفنحنو«غئاسان

.هاوأموهندعمورشلاعضومهنألهرصبنملنإورشلكوءوسلكبناطيشلل

ناسناللو‹اًناسنإناسنالاىمسهبوناسنالاعبطنمنايسنلانأملعاو

.هیسنةرمدعبةرمءيشركذنعضرعأامهمبيصنهيف

انيرل:ىلاعتهللالاقنايسنلايفنينمؤملالجوزعهللارذعدقو

نينمؤمللىلاعتهللاننهباجأ«تاماركرشعيف اناطحأوأانيسننإانذخاؤتال

يفناتللاناتيآلانهتنمضتدقونهايإهولأسذإىلاعتهللالاق‹نايسنلانهف

نإ..نونمۇملاوهبرنمهيلإلزنأابلوسرلانمال:ةرقبلاةروسرخا

اوتلايرئنهفوةروسلا لجوزعڭاركدف.انيسننإانذحخاؤت

شوميفةياجإلاسلجووعسلدعودقو«ةياجألااطلوو
ىلعرهظينأءيرابلابقيليالهنأىلع4مكلبجتساينوعدالل:لاقف

ءانثلاءوسوءنيعناملاماعللالاعفألثم«ملبيجيالمثنيملسملالاوسهسفن

٤تعفنوأترض«ةجاحلاىنعمىلعباوجلانوكيلهف:لئاقلاقنإف

بلطاممرثكأىطعيفهناحبسءيرابلالضفتيوأ«دبعلابلطامرادقموأ

؟هنمدبعلا

مركيفغئاسكلذو«دبعلالأساممرثكأيطعيىلاعتهللانأ:باوجلا
.



س۳۲

؟لاسامفالخبهبيجيلدبعلالأسينأزوجيلهو

ايرو«مهحلاصمودابعلارارسأبملاعىلاعتهللانأل«ئاسهنأ:باوجلا

دقواًبورشموأمبلطيف«هراوبايفنوكيامبروةجاحلادبعلابلطي

.امسهيفنأهللاملع

يذلاك‹هكالهرادقملاكلذيفوهتوهشرادقمىلعدالوألابلطينمو
هنباهثريفهرخديهنأافلأيطعأنإهنمبرلاملعدقو«رانيدفلأبلطي
.هدعبنمهنبالیلاعتهللاهرخديف«هدعب

ناكةيبصىثنأهلدبامهاطعأو«نيوبألاكالههايغبيف«لوتقملامالغلااذه

.ايبننوعبساهلسننم

دبعلابلطيايروءاهبملعأهللادابعلالاصموةريثكةباجالاهوجوو

اباوثهئاعدلدبهللعجيف«اًدغتوميهنأىلاعتهللاملعدقوالامايندلايف

.ةرخالايف

؟هريغلبيجيفىلاعتهللالاسينأزوجيلهو

:لأسنيحلاقو.مالسلاهيلعىسولىرجيذلاك«معن:هلليق
لِچانيلوتنءاشتنميدهتوءاشتنماہبلضتكتنتفالإيهنإج

.ةيالارحخا

نممظعأبذ11ويأيفترظنننإ»:5الوسلاق

.(نارقلایسان

.نايسنکل«حطناستلعیسسلهنأهيفبيلا

يسنمقيالوباوامف«لهجنایسننمناکامو«مدآنبالعلربح



س۲۳۳ہے

ىلاعتهللافتهجوتانيأ‹«بورضملابرضلاملأىسنيالكهناحبسءيرابلا

.كعم

¬:نايسنلاونوننبعشوينمسيلبإىلعبنذلاةلاحإامأو

هللانمةمحرنيعمجأنيطايشلاونيعللاسيلبإلعجىلاعتهللانأملعا

.نينمؤملاةماعلمحرلاروفغلاىلاعت

يفنينمؤملاعقويامرثكأو«هتردقببونذلايفنينمؤملاعقويهنأكلذو

جورخلالهسوسيلبإىلإبنذلاىلاعتبرلالاحأف«مهتاذلومهتاوهشبونذلا
.نيملسملاىلعهنم

هافحوهاحوهافعفهنمجورخلالهسفسيلبإلعفىلإىلاعتبرلافلاخف
مطلهسوءةرخألايفاهنمصلغتوايندلايفهتوهشملسملالانف«هاشالو

وفعوىفطصلملاةعافشوبئاصملاوتانسحلاوةبوتلاببونذلانمجورخلا

غلبيملو«هلعفوهداقتعاءوسوهتينءوسبسيلبإايفطروتو«مظعأبرلا

.هتينمألجنينمؤملانم

كلذعسوو«نيعللاسيليإىلإبنذلاةلاحإنينمّؤمللىلاعتبرلالاحأف
.نيلاعلابرنمةمحرنينمؤملارئاس

دنعلبقو«كلذىلعهرقأو«هلوقهيلعدريملو«ىسومتوكسيفو
ةيصعملاىلعادحأرقياللوسرلاو«انيبوانلقامىلعليلد٠هرذعكلذ

.ةعيرشلافالخو

يفنينمؤملاهدابعلعسوامىلعسلجوزعهللالضفركذننينو
۱.نايسنلا

؟ىلاعتهللاىسنينأهلحلصيودبعللغوسيله:كلذلوأف



٢٤۲۳

اوسنل:ىلاعتهللالاقلجوزعمهللانايسنغوسيالهنأملعا

دحاولاىسنياک«ركذلركذوللهذنايسنوهوعئاشغئاس:امهدحأ

ريغوهتامهموهحراوجلجوهسارضأضعبوهنانسأضعبوهحراوجضعب

.وغلوولووهسنايسننايسنلااذهف‹كلذ

اذهو«ركذولوركذتيالف‹عناملاحماذهف‹لهجنايسن:يناثلاو

دبعلاهجوتيأدالبلاودابعلايفةرهاظلجوزعهللالاعفأنألديعب

دحاولانأك‹نايسنلاىلإالبرقأدحجلاىلإاذهنأل«هركذياميقل

.عاجاذإعوجلاملأوأ«برضيمادامبرضلاملأىسنيال

.روذعمريعاذهودوحجهمدقمتاذإاذهفنايسنلاعقيامإو

عيبرلايبأخيشلاةقيرطىلعاهلهجسانلاعسياليتلالئاسملانايسنامأو
اہیفلھجنایسنهعسينلف«ةلهولوأنمقييضتلايففلخينبناميلس
.سابالفلهذنايسنامأو«ملعأهللاو«ارخآ

عيبرلايأدنعاهلهجعسياليتلالئاسملانمبجويالنمرخالاهجولاو

دريملةقيرطلاهذهو«هيلعةجحلاموقتىتحهريغدنعاهلهجعسيوانايسن

اصقلاالواميلعفقوتلاالواهيفهيبنتلاالواهيفديدشتلاءاملعلانمدحأنع

.الإ
حتفنبسورمع:ةلهولوأنمخياشملانمعسونميأرىلعامو

نمحرلادبعمامالاونوقرزنباوفاتلزنبالغيرزخوباورقصلانبنازعو

«رکذيملفركذنأالإ«هيلعءيشالوسابالفلصألانماهلهجنمف



٢۲۲

دوحجلاىلإوھفالھجاہیسننمو«هيلعجرحالفالھذاھملعدعباہیسننمف
.بوصأراكنإلاىلإوبرقأ

نايسنلاناكةرملوأنملهجلاهعسوامهمف‹لهجلاعرفنايسنلاو
لصألاولصألانمفعضأعرفلاو«لصألهجلاوعرفنايسنلاو«عسوأ

.یوق

الهجامهنايسنعسينلفةلهولوأنمدبعلاىلعناتللاناتداهشلاامأو

.الذعسوو

نمةضيرفوأصصقلانمةصقوأ‹«ىسيعوىسومكءايبنالانميبنوا
‹يصاعملاوشحاوفلانمتامرحلانمءيشوأ«اهريغوأثيراوملايفضئارفلا

‹هيسنمثوأاصنهذحخأوهبةجحلاهيلعتماقف«رابخألانمربخوأ

.هيفياشملافلتخاالهجناكنإو‹مالكالفالهذناكنإ

ةجحلاهيلعهبتماقو«ملعلانععوجرلاوهاذهنإ:اولاقنوددشللاف

.كلاهاذهف‹هفالحىلإ

هلهذيفهنايسنيفسيلو«هيلع اعوجراذهسيل:نورخألالاقو

.ةجحلاهيلعموقتنألبقنمةرملوأكعجراذإو«ءيشهلهجوأ

‹ةرملوأملعامفالخبلوقلاىلإعجرينأ:ملعلانععوجرلاامنإو
اميسالو«هناحبسءيرابلابقيلياميفبوصأةلوقلاهذهو‹عوجرلاوهاذهف

.رسينيدلانأ

.¶رسعلامكبديريالورسيلامكب

.«هبلغيهداشنمنإفنيدلااذهاوداشتال»:هللالوسرلوقو



س٢٦۲۳

نظيلفيبيدبعنظدنعانا»:هبرنعةياكحدلعهللالوسرلوقو
هبرمامرشعلكراتلانامزيفمتنأ»:يعهللالوسرلوقو«ءاشاميب

٠.«جانهبرمأامرشعبهيفلماعلانامزسانلاىلعيتايسوكلاه

.«هلبلاةنجلالهأرثكأ»:مالسلاهيلعهلوقو

)4۱ء ."ءامسلاىلإتراشأف«؟كبرنم»:ةمأللمالسلاهيلعهلوقو
بروةنمؤميه»:لاقف.هيلإتراشأف«؟كلوسرنمو»١:اللاف

.«اهقتعأةبعكلا

موصلاوةاكزلاوةالصلانمتابجاولاضلئارفلانایسنفرخاهجوو

وهتالماعمنمهمزلتلویدوأ«هلاومأنمتانوفدملاو٠هالصموُهبایثوُ

ملامهیسناذإالهذالوالهجالءيشنمهيلعسيلاذهف«هماحرأوأهتابارق

مويىلإولو«رکذییتحءيشهنمهيلعسيلف«رکذاذإاممناكنإو
.ةمايقلا

امبرأامهبسحينيتنثاىلعملسو«سانلابىلصكعهللالوسرنأولو

نمرجابزوفيوةمايقلامويىلإءيشهمزليمل«هبولساىلعىضموركذيم
.اهعباوتواعبرالص

اہيسنةالصلكو‹ةجحلاهيلعتماقوهركذايندلايفهريكذتداراذإف

.بولسألااذهىلع«هاقسوهمعطأىلاعتهللانإفهيفلكأمايصوأ

‹مهطقلومهتانامأومهعئادووسانلاعئاضبهدنعتناكنم:رخاهجوو



ہہ۳۷٢۲

مثانامزاهظفحواهذخأف‹بايغألاوماتيألالاومأنمهيلعفلختساامو

عيمجلاجرخيو«ةمايقلامويىتحركذيملفامبابرأهيلعاهاعداوأ«اهيسن
.ةمايقلامويهتانسحنم

يتلانايعألادرف«ةميظعةليلجالاومأايفحبرواهبرجتأواهذحخأنإو

.ءيشهيلعسيلف«اهيسنىتححابرألاكلتدريملوهمزلت

حابرألاهذهنإ:لوقينممهنم.ءاملعلافالتخاضعبيفلخاداذهف
هتانسحنمتجرحايندلايفاهدريملنإو‹لاومألابابرأمهواهلهألاهلك

.ةمايقلاموي

:مالسلاهيلعهلوقل«هليهاهلكحابرألاهذه:لوقينممهمو

.«نمضيملامحبرنعىن»هلوقو.«نامضلابجارخلا»

عئادولاواهلكعئاضبلاهذهيفىدعتاذإ«هلكاذهنممظعأرخاهجوو

اهلكأف‹اهنايعأببايغلاوىماتيلالاومأوتاطقللاوتاضورقلاوتانامألاو
يغبني احوصنةبوتباتفىلاعتهللاةمحرهتكردأمث«امبابرألاهدحجوأ

ناكرانيدفلأنأالإ«كلذنمهيلعامعيمجىدأوهلاححلصأوبجيو
يتلاهوجولاهذهنمىرخأوأ«هركذيملوهيفىدعتامةلمجنمهدنع
نمجرختفلالااذهةعابتنإف«ةمايقلامويىتحهركذيملو«اهانركذ

.ةنجلالخديوهالومىلعالإو‹«تانسحهلتناكنإهتانسح

ةنايخوأبصغنموأةقرسوأةداهشنمةعابتهيلعتناكولكلذكو
‹ةمايقلامويهتانسحنمجرخيهلكاذهنإف‹حلصأوباتمث«مدقتك

.ثيدحلاباحصألوقوهو«ةعهللالوسرنعبئاسلانبمامضةياور
.ةمايقلامويهتائيسنمهيلعدريلفتانسحهلنكتملناف



۸٢۲۳۸—

مكنيبوينيبامامأنيملسملارشعماي:رشحلايفةمايقلامويادغنينمّوملل

اماندنعتبثیملو.«مكنیبامیفهوبهاوتفمکنیبامامأو«مكلهتبهودقف

.ملعأهللاو.تائيسلايفثيدحلاباحصأركذ

ثيدح«عهللالوسرنعبئاسلانبمامضهاورامديوييذلاو

‹براي»:لاقمالسلاهيلعدوادنأكلذوايروأعممالسلاهيلعدواد

املك«ةميظعكدنعليعامسإوبوقعيوقاحسإومهاربإياباةلزنمتيأرينِإ
.«كلذكدنعاوغلباذامباريخمهيلعتينثأمېترکذ

.«اوربصمهتيلتبااذإكابنإ»:لجوزعهللالاق

.(اوربصاتربصلينتيلتباولبراي»:دوادلاق

مهتيلتبايذلاتقولابمهفرعأالمهتيلتبااذإينإ»:لجوزعهللالاقف

.«ينالفلامويلايفكيلتباانأو‹هيفكيلتبايذلاتقولابكفرعأانأو«هيف

بارحلابمهرادأف«سرحلاىلإمالسلاهيلعدواددمعمويلاكلذناكاملف

رئاطباذاف۽ةديدمهبارحملخاديفدبعتهنأمث«ریثكددعيف«هيفوهيذلا

دوادهبسحیتح«نسحنوللكةنيزلاناولأنمهيفايندلارويطهبشيال

بثوهنمبرقىتحهلاتحيدوادهيلإماقف‹ةنجلاريطنمهنأمالسلاهيلع

نمراطفهيلعبثوفةيناثهدصقف«دوادنمابيرقعقوورئاطلاراطوهيلع

‹راطفدوادهدصقف4دجسملاتاوكنمةوكىلإراط«ةثلاثلايو«هيدينيب

تلبسأهترصبأاملف«دجسملانمابيرقلستغتةليمجةارماباذإف«دوادرظنف

مالسلاهيلعدوادنأمث.مالسلاهيلعدوادبلقبتذخاف«اهرعشاهسفنىلع

ينبرکاسعيفهنإ:ليقفهنعلاسف.ايروآةارمااهنا:لیقفاہنعلاس

.نيطسلفيفليئارسإ

ينبرکاسعلماعىلإثعبهنأمث«هبلقبتذخأدقوةدمثكمهنأمن

هيفيذلاتوباتلامامأايروأمدقنأءرصنلاءىطبتسينيطسلفيفليئارسإ



۲۳۹

مهيلعهللاحتفيىتحمزهنيالفتوباتلامامأمهنممدقتنمناكو«ةنيكسلا

دوادثكمف«ايروألتقىتحموقلالتاقفتوباتلامامأايروأمدقتف‹لتقيوأ

.اهجوزتفهتأرماىلإلسرافانامز

زعهللالاقاکهبارحميفانيبف«ءيشلعفاممهعمسيلارهديقبو
:هلوقىلإ4بارحلااوروستذإمصخلاابنكاتألهولل:سلجو
رخاىلإرظننيمصخلادحأنأكلذو. بانأواعكاررخوهبررفغتساف

ةرملواكبارحملااروستواراطف«هسفندوادمهتاف«رخألامسبتومسبتف

اکلمهللاثعبف‹ادجاسةليوطةدمدوادثكمو«دواددجسكلذدنعف

:لاقف.هسأرعفرف«كسأرمفرافكلرفغدقكبرنإ«دواداي»:لاقف

بحاصيلرفغيملويلكترفغمبفيكف«كريغلةملظمهذهنإبراي»

.«؟!ةملظملا

.«هنمللحتوهربقيفهدانوهيلإبهذا»:لجوزعهللالاقف

.مالسلاهيلعدوادهيلإبهذف

فصنضيبأمل»:دوادهللاقف.ناككدوسأرخآلافصنلايقيوهفصن

.«؟كسأر

اهناتبسحويسارفصنضيبأةرملوأينتيدانام):ايروأهللاقف

.(ايندلااهنأتملعةيناثينتيداناملفةمايقلا

.«كلبقنملحيينلعجا»:مالسلاهيلعدوادهللاقف

امواريخانعهللاكازجف«هللايبناييبقنملحيفتنأ):هللاقف

.هدلبىلإاعجارمالسلاهيلعدوادبهذو«هربقىلإايروأعجرف



س٢٤۲

:لاقف.ةرملوأناكامعاريغتمهبلقىلإمالسلاهيلعدوادرظنف

.(٤!يبلقلابامف«لحيفيبحاصينلعجويلترفغكنِإ«براي»

.«ايشكبحاصلرسفتٍكنإ»:لجوزعهللالاقف

ايروأجرخف«ةرملوأكهادانفايروأربقىلإمالسلاهيلعدوادعجرف

.(؟ينعورتیتمىلإهللايلواي):لاقف
اذكهةصقلاكلرسفأملولحلاكتلأسينإ»:مالسلاهيلعدوادهللاقف

.«اذكهو

.(الفاذكهواذكهرمألاناكاذإامأ):ايروأهللاقف

ههجوىلعمالسلاهيلعدوادماهكانهف«هربقيفعجطضاوايروأبلقناف

ةراجحلاورجشلاوتابنلامحتقيلازامف.(هاليواي»:هتوصلعابحاصو

.ادجاسهيلعيشغوعقوىتح«ههجوىلعامئاهلالتلاوةيدوألاعطقيو

هاتاف«هعومدنملقبلاتبنیتحادجاساموینيعبرأاولاقاميفثكمو

«كلهللارفغدقو‹مقدواداي»:هللاقفهادانوىلاعتهللادنعنمكلما

.هبثرتکيملو

اهضعبكرومأهبشأام»:كلملاهللاقف.هبلغتشيملوكلماهادانف

براي»:لاقوهساردوادعفرف.«ةيصعماهرخاوهئيطخاملوأف«ضعبب

.«؟كريغلةملظملاويلرفغتفيك

افرغةنجلانمرهظأةمايقلامويناکاذإ»:لجوزعهللالاقف

:لاقیف«اهرهاظنماهنطابواهنطابنماهرهاظیری«رشحلالهأبجعت

.هتملظمهيخألرفغنمل:؟اذهنم
.هللايبندوادلترفغدق:لوقيفايروأردابيف

.(۲طعجارم).ىنعمللامااهتبثألوقأفةدوجومريغةينورابلاطيف(١)



س٢٤۲ا

يسفننِٳ۽براي»:دوادلاقكلذعمو«اليلقدوادنعسفنكانهف

.«نالاءيشاذهنماہیف

.«ةئيطخلاةشحونمكلذنإ»:لجوزعهللالاقف

زعهللالعجف.«يتئيطخاهعمىسنأالةيايللعجابراي»:لاقف

نألبقعومدلابًالتماالإبارشنمءانِإهيفىلإعفرياملق«ةيآلجو
مهیلعامنينمؤملاهدابعلعلجوزعهللانمةيدأتهذهف«هيفىلإلصي
.(رشحلاموييفتاعابتلانم

3

نمةمحرهانيتااندابعنمادبعادجوفل«:لجوزع هلوقامأو
اندلنمهانملعواندنع

مولعيهو«لقعلامولع:.ةريثكمولعلاماسقأنأ«يخأايملعاو

اہنمضتیةيرورض ‹تابجاولابوجو:ماسقأةثالثيهو«انمدقكلمعلااہنمضتی

اهاطعأيتلامولعلامظعأنميهو«تاليحتسللاةلاحتساو«تارئاجلازوج

اذإتايلقعنارقلايفىلاعتهللايبيحنكل«هدابعللجوزع
هتفاجرشمفتسيلموقنيوهبباطفاخر

هوقوبابللوبلوقلعجف«العقاهباودحجواقعاياه

انکاملقعتوأعمسناکولادغرافكلالوقو¢نولقعتمكلعل

لأ+دقلافلتعلقموأو:ةعالوسل
تقلخاميلالجويتزعوسلجوزعهللاقف.ربدافربدأ:هللاقو

تنأوةمألااهبتيلتبايتلاتايليئارسإلانميهو«مالسلاهيلعدوادهللايبننعحصتالةصقلاهذه(١)

.(٢طعجارم).نابأ(۲)



م4

.«بقاعأكبوبيثأكبو«يطعأكبوذخآكب«كنملعمركأاًقلخ

هللاىلإدابعلابرقتاذإ١:بلاطيأنبيلعلعهللالوسرلوقو

.«كلقعبهيلإبرقتف‹مملامعأبلجوزع

نوفرعتيو‹مهتيدوبعنوفرعتيهب‹حاورأللةيدبألاةداعسلاةآرم:لقعلاو

.مههلإةيهولأمهتيدوبعنم

.ىوصقلاةداعسلانودايندلاةداعسلاىلإسفنلادئاق:ىوهلاو

حالسوىصقألاىلعىفدألانيرثولاسوفنراصبأىلعءاطغةوهشلاو
.لقعلاوملعلا:حورلاحالسو.ىوحلاوةوهشلا:سفنلا

«ةيناهربقطنملامولعو‹نيملكتملاةلاقطنملامولعتعرفتلقعلانمو
هلِإالنأ:تعطقوتهبنيتلايهلقعلامولعو.ةيقيقحناهربلامولعو

.هللالإ

رخآاهلاهللاعمعدينمولم:سلجوزعللالوقكبسحو
.هپهبهلناهرپال

نيكرشملانملقاعوكلملكراص«لقعلاةيلحيفروكذملاىنعملااذهغلو
نوعرفنأىتح٠باشخألاوراجحألانمةيهولألابلطيوهسفنةيدوبعبرقي

:لاقنيح«مالسلاهيلعىسومهينىتح‹اهدبعيوةيهولألابمانصأللرقي

4نينقوممنكنإامهنيباموضرألاوتاومسلابرلاقنيماعلابرامو
امللا»:نوعرفلاقاذغلو.4نولقعتمتنكنإل:هلوقىلإ
ةيهولالايفةلعلانأالسلاهيلعىسومرهظأال4يريغٍلِإنممكلتملع
نممكلتملعاملللاقهللاةعفنمىلإمهتجاحروهظودابعلاىلعةردقلا
نأنوعرفرديملو4ىلعألامكبرانأله:ىرخأةصقيفو4يربيغهلا
.ةيهولألابقحأهنأبرغملاىلإقرشملانموضرالاىلإءامسلانمكلمنم
مهاورهظتساو‹اوهبتنيملولقعلابمهي4نولقەتتىكنإل:یسوملاق
.لقعلارخاناهربلاباوبيصيملو«نونجلاب



س٢۹٢۲

.ىلوألاوةرخآلاكاله:لهجلاو.ىوقتلاوربلاكالم:لقعلاو

 همالسومهيلعهللاتاولص ءايبنألاجاتحاتابجاولاهوجونمو
ىلعثدحلاةلالدلدمحمانينىلإسمالسلاهيلعسمداانيبأندلنم
ملتعداف¢والوتاسلاطفكشهليألاقف.ثلا

دېعيناکامعانودصتنأنوديرتانلٹمرشالإنأن3ِ:اولاقواوفرتعاو

.تابجاولايفهذه انۇابآ

ةدحاوةلاحيفايميحدحاولانوكينأزوجيالهنأ:تاليحتسملايفو

ءايشالارئاسالويتآلاوهيضاملاالو«ضرعلاوهمسجلاالو«نوكسلا

‹دوجولاعطقاہیفسیلتاراجلانأك.هریغوهءيشلکالو«اهتاداضتمو

.ملعبالإمدعلاالو

للاعتهناحبسهللانمتادراولايفعئارشلاملعمداينبمولعنمو
اًمالعإواقطن‹دالبلاحالصتساودابعلالاصميفةكئالملايديأىلعءايبنألا

يناعملاو6لوصفلاولوصالانممولعلاهذهتنمضتامو6اماواًيحوو

مومعلاو‹يهاونلاورماوالاو«ديعولاودعولاو‹نونفلاوبهاذملاو«نوتملاو
‹هباشتملاومكحملاو«ديقملاوقلطملاو«رسفملاولمجملاو‹«صوصخلاو

لیلدوهانعموباطلایوحفوباطخلانحو٠«تاجرختسملاوتاصوصنللاو

6ريخاتلاوميدقتلاو6عومسلملاولصفنملاوعوطقملاولصتللاو6باطخلا

عیمخمالورصحتتداکتالةريثكءايشاف‹هنونفووحنلاو‹لاعفألاو

.نيبرقملاةكئالملانمتماقيحونعو«يحولانممولعلاهذهلصأو



٢٢٤۲—

لانيحواوفالاقمالسلاهيلعىسوممأثيدحدنعاهحرشيتأيسو

انإينزحمالويفاختالوميلايفهيقلأفهيلعتفحاذإفهيعضرأنأىسوممأ

.لحتلايحوونيلسرملانمهولعاجوكيلإهودار

يحولاو۽يحولانمعرفيهو«اهطورشبايؤرلا:مدآينبمولعنمو

اھاري‹حلاصلالجرلانمةحلاصلاايؤرلا»:ديمهللالوسرلاقو
.(ةوبنلانماءزجنيعبرأوةتسنمءزج«هلىرتوأ«هسفنل

يبنلاو.«ايؤرلانامزلارخالهاةوبن»مالسلاهيلعهلوقكلذقادصمو

.مجرلاناطيشلانمنوموصعممہنال٤«قحهایؤروايؤرلایری

.مالسلاهيلعمهاربإلوق:هيلعكلديو

‹مالحألاوثاغضألانمملستنأو‹داسجألانوكس:ايؤرلاطورشو

.بارطضالاو6نيطايشلاو6ماهوألاو6لايخلاوسفنلاثیدحو

:هعلاق.نيمختلاوسدحلاو«ةسارفلاملع:كلذِءارونمو
.«رصبيهللارونبهنإفنمّوملاةسارفاورذحا»

.نمؤملابلقيفهللاهفذقيرونوهو:هنمعيورتلاملعو

ناف«عورموثدحمهتمأيفوالإيبننمام»:يعهللالوسرلاقو

.ريطتيالولءافتياهلللوسرناكو«لافلاهنمو

‹قحطخلاعهللالوسرلاق.هنوتفواصحلاوطخلامولع:اهنمو
.(هللاالإبيغلاملعيالو«باصأدقفهطخهطخقفاونمف«يبنهبثعب

.ةفرعملاهلصأو«يندللاملعلاوهوةفشاكملاملع:هلكاذهءارونمو

عيمجيفهسفنهبدواعتو«اهتاجردىصقأهبرةعاطيفدبعلاغلباذِف



س٢٥٢۲

شحوتسيو«هبربسناتسيكلانهف«تاعاطلاعاونأهيلعترتاوتو«تادابعلا

«ءاعدلاةباجتسانملجوزعسهللاهدوعامب«هبرتوهسنجِءانبأنم
.هريغنودهبسنالانمو

‹هقلخنيبوهنيبباجحلالجوزعهللاعفر‹ةلزنملاهذهغلباذإف
يفهثدحينألجوزعهللادارأامعيمجيفهبلقنعءاطغلافشكناو

سلجوزعسهللاندلنمهمولعتناکف«هبهصخوكلذملعبهرثا«هقلخ

نمةمحرهانيتاول:سلجوزعهللالاقا«هريغنمةطساوبال

زعهللادارأيذلايندللاملعلااذهممجاتحيالناكف.حلا.. اندنع

ةروصهتاذتلبقو٠قلخللةارمراصو‹ملعتالوملعتىلإرضخلالجو

.روصلالبقتيتلاةارلاك«ءيشلك

يفناكو«يندللاملعلابرضخلارثاتساو«عئارشلاملعبىسومرثاتساف
نيمألاحورلاو«حاورألايفليئارزعك«هدارأامعيمجيفديلاقلطمقلخلا
.تاينافلايفليفارسإو‹تانئاكلايفليئاكيمو«عئارشلايف

زيحنمرضخلاجرخألجوزعهللانأانلقامىلعلدياممو

سيلو«هلاثتماهيلعفهرطاخيفحنسامالإهيلعسيلف«عئارشلايوذنيفلكللا

نعمفدالو«انماماراذِإركنملانعاناهنينأالوفورعملابانرمأينأهيلع

انرمأنمةكئالملاىلعسيلنأك‹مالسلامهيلعةكئالملاةلاحكهلاحف
.اًمالإواًمالعإهوءاشوكلذاودارأنأالاِءيُسانيہنو

:لاق.يلازغلالوقنمتافشاكملامولعضعبىلإةراشإل

ملعلانمنإ١:دعهللالوسرلاق.دابعللىوصقلاةياغلايهو«ةطساوبال

‹هللابرارتغالالهأالإهلهجيالو«هللابةفرعملالهأالإهملعيالامنونكللا



س٦٢٢۲

.«هاتاذإهرقحيملهللانإف«املعهللاهاتآالاعاورقحتالف

مثءنظلامث«ناميإلا:اهلوأ:سمخهللاىلإقابسلابتارمنأملعاو

ىلإسفنلاليم:نظلاو.ىلاعتهللادوجوىلإسفنلانوکس:ناالاف

حاضتا:نيقيلاو.دبعلاىلإهناحبسءيرابلادوجوروهظ:ملعلاو.هدوجو
نكل‹ةرورضلاهبش«دابعلاغلبمةياهنكانهةفرعملاو‹حاضتالاةياغبدوجولا

لبال‹ديحوتلابلبالةينادحولابةفرعملاةرمتو«ملعدعبملعةفرعلملا

.ةفرعلاتهتناكانه«دحألابلبال«دحاولابلبال«ةدحولاب

ةينادحولاو«انيلإهلامديحوتلاف:ةيدحألاوةينادحولاوديحوتلايفلوقلا
يذلامضخلارحبلاوهديحوتلاو:اننودهليهةيدحألاو«انبرنيبواننيب

ىلإوبللابلو«بلىلإمسقنتيهو:بتارمعبرأهلو«هللحاسال

يفزوجلابفيعضلامهفلاىلإابيرقتكلذلثمتيو«رشقلارشقو‹رشق
.نهدبلو٠بلهلو‹نيترشقهلناف‹هترشف

(هللاالإهلال):هناسلبلوقينأوهو«ديحوتلايه:ىلوالاةبترملا
.رصبتسمریغوركنموآ«هاسولفاغهبلقو

‹نيملسملامومعهبقدصيا‹هبلقظفللاىنعمبقدصينأ:ةيناثلاو

.داقتعاوهو

s|أ٠ثلاغل

ماقموهو«قحلارونةطساوبفشكلاقيرطبكلذدهاشينا:
«“اا٠٠sلا دحاولانمةرداصاهترثكىلعاهارينكلةريثكءايشأىرينابكلذو«نيبرقل
.راهقلا

رهAا ىتح4نيفيدصلاةدهاشموهو«اذدحاوالإدوجولايفىريالنا:ةعبارلاو
.۰ال



— ۲۹۷

نمايندلايفهبحاصكلذمصعيو6ناسللادرجمدحوملاوهو:لوألاف

.نانسلاوفيسلا

بيذكتلانعلاخوهو«هظفلموهفمبقلعتمهبلقىنعمبدحوم:ياثلاو
ايندلايفهنعلومحمنكل«حاتفناالوحارشناهيفسيلةماعلاديحوتك
اذهنهويلح:داقتعالااذطلو9هتدقعيصاعملابفعضتملنإةرخالاو

وه:يناثلاو.هبشملاوه:لوألاف.داقتعالاديؤيهبابدسو«داقتعالا

دهاشيملهنأىنعمبدحوم:ثلاثلاو.عدتبملاةلباقميفملكتملاو«ملكتللا

هلاوقأبهداقتعایونوهيلعوهاقحلاهلفشكنااذإ‹اًدحاوالعافالإ
یریالفدحاولاريغةداهشيفرضحيملهنأىنعمبدحوم:عبارلاو.هلاعفأو

يفىوصقلاةياغلاهذهو«دحاولاهنإثيحنملبريثكهنإثيحنملكلا

.نيبرقملاونيقيدصلاديحوتوهوديحوتلا
.زوجلانمىلفسلاةرشقلاكيناغلاو.زوجلانمايلعلاةرشقلاكلوألاو

.لوألابللانمجرختسملانهدلاكعبارلاو.بللاكثلاثلاو

٠قاذملارموهفلكأنإلب«اهيفريخالزوجلانمىلوألاةرشقلانأكو

‹ناخدلارثكأورانلاًافطأابطحذأنإو«رظنملاهيركوهفهنطابىلإرظننإو
ناوصللزوجلاىلعةدمكرتينأالإحلصيالف«ناكملاقيضتيبلايفكرتنإو

مومذمررضلاريثكىودجلامدعناسللادرجمبديحوتلاكلذكف‹ىمريمث

‹توملاتقوىلإىلفسلاةرشقلاظفحيفةدمعفنيهنكل«نطابلاورهاظلاب

.ندبلاوبلقلايه:ىلفسلاةرشقلاو

نعهناسلبیمرنموا«هبلقىلإهناسلهدیحوتزواجتيملنمدیحوتو
فيسفيسلانعهندبنوصي«داقتعالانودقطنلاىلعهركأوأهبلق

وهوندبلامسجبيصيامنإفيسلاو‹بولقلاقشباورمؤيملمهنإف‹ةازغلا
.ةرشقلاةدئافهديحوتلىقبتالفتوملابهنعدرجتيامنإوةرشقلا



س۸٢۲

ةرشقلاىلإةفاضالاب عفنلاةرهاظىلفسلاةرشقلانأكو:ةيناثلا

نكمألضفاذإ«راخدالادنعداسفلانعهسرحتوبللانوصتاهنإف

درمكلذكوءبللاىلإةفاضالابردقلاةلزاناهنكل‹ابطحاهبعفتنينأ
صقان‹ناسللابقطنلادرجىلإةفاضالابعفنلاريثك«فشكريغنمداقتعالا
ردصلايفحارشنانملصحتيتلاةدهاشملاوفشكلاىلإةفاضإلابردقلا

نمفل:هلوقبدارملاوهحرشلاكلذذإ«ايفقحلارونقارشإواهحاسفناو

. هبرنمرونىلعوهفمالسإللهردصهللاحرش

هنكل«دوصقملاهناكوةرشقلاىلإةفاضالابسيفنبللانأكو:ةثلاثلا

ديحوتكلذكو«هنمجرختسملانهدلاىلإةفاضالابةراصعفوشنعولخيال
نيعلاةظحالمفوشنعولخيالهنكلو‹نيكلاسلاملعدصقملعفلا

.قحلادحاولاىوسدهاشيالنمىلإةفاضالاب‹ةرثكلاىلإتافتلالاو

ملاوعدهاشيوهوًادحاوالإدهاشيالنأروصتيفيك:تلقنف

نوکيفيکف«ةريثكيهو‹ةسوسحملاماسجألارئاسوضرألاوتاولمسلا
؟ًادحاوريثكلا

يفرطستنأزوجيالهرارسأوةفشاكملامولعةياغيههذهنأملعاف
ملعبقلعتمريغمث.(رفكةيبوبرلارسءاشفإ):نوفراعلالاقدقو«باتك
.ةلماعملا

عونباريثكنوكيدقءيشلانأوهوكداعبتساةروسرسكيامانركذمعن
نأااذهو«رابتعالاوةدهاشملانمرخا2اتمرةوكيو«رايتاوةدهاشم
‹هئاشحأوهماظعو«هقورعوهفارطأو«هدسجوهحورىل|تفتلااذإريثكناسنالا
كو«دحاوناسنإهنأتروصتاذإدحاوىرخأةدهاشمورخارابتعابوهو
هفارطأوهقورعوهئاعمأةرثككهلاببرطخيملواناسنإدهاشصخشنم
راہتشالاوقارغتسالاةلاحيفوهو«امہنیبقرفلاوهدسجوهحورليصفتو



س۹٢۲

تفتلملاو«©[دحاو]عيمجلانيحيفهنأكف«قرفتهيفسيلوقرغتسمهب
.كلذكهقرفتوهترثكىلإ

تادهاشموتارابتعاهل«قولغخلاوقلاخلانمدوجولايفاملككلذكو

یرخأتارابتعابو‹ةدحاوتارابتعالانمدحاورابتعابيهو«ةفلتخمةريثك

.ضعبنمةرثكدشأاهضعب«ةريثكاهاوس

ىلعةلمحجلاىلعهبنيهنكل«ضوغلاقباطيالناكنإو ناسنألالاثم

راكتالاكرت مالكلااذهبدفتسيملولةدهاشملامكحوةرثكلاريصمةيفيك

ثيحنمكلنوكيو‹قيدصتناميِإهبنمؤتوسهغلبتملماقمبدوحجلاو
كنأا٠كتفصهبتنماامنكيملنإو«بيصنديحوتلااذهبنمّؤمكنإ

‹كناميإةوقردقباهنمبيصنكلناكايبننكتملنإوةوبنلابتنمااذإ
قربلاكرهظتةراتومتكتةراتةدحاولاالإايفدهشياليتلاةدهاشملاهذهو

.زيزعورداقماودلاو‹رثكألاوهوفطاخلا
.رافسألايفروديصاوخلاىأرثيحدالجلانيسحلاةراشإاذهلاو

نمناكدقو(لكوتلايفيلاححلصألرافسألايفرودأ):لاقف
ءانفلانياف«كنطابنارمعيفكرمعتينفأدق):نيسحلالاقف.نيلكوتللا

هبلاطيديحوتلايفثلاثلاماقملاحيحصتيفناكصاوخلانأكف(؟ديحوتلاي

.لامجإلاليبسىلعديحوتلايفنيديؤملاةقيرطهذهف«عبارلاماقملاب

هيلعلكوتلاءانبناةيفيكمهفيامرادقمحرشنمدبأل:تلقنف

‹هيلعاينبمًاضيألكوتلاسيلو«هنايبيفضوخلازوجيالفعبارلاامأ:لوقأف
.ثلاثلاديحوتلابلكوتلالاحلصحيلب

يفدوجوموهف«داقتعالاوهويناثلاامأو.حضاوقافنلاوهفلوألاامأ

.(۲طعجارم).ىنعمللًامامتإاهتفضافةينورابلاطيفةدوجومريغتناك(١)



_— Yo,

روكذمهيفةعدتبملاليحعفدو«مالكلايفهديكأتقيرطو«نيملسملامومع
.هنممهملاردقىلعداقتعالايفداصتقالابانكيفانركذو«مالكلاملعيف

هدامتعاديحوتلايزجيذإ‹هيلعلكوتلاىنبييذلاوهفثلاثلاامأو

نود«هبلكوتلاطبترييذلاردقلاهنمركذنلف«لكوتلالاحثرويال

.باتكلااذهلاثمأهلمتحياليذلاهليصفت

قلخنمدوجوملکنأو«هللاالإلعافالنأكلفشكينأهلصاحو

قلطيامكلذريغو«رقفوىنغو«توموةايحو:عنموءاطعو«قزرو
.هيفهلكيرشالهدحوىلاعتهللاوههعارتخاوهعادبإبدرفنملاف«مساهيلع

كۇؤاجروكفوخهنمناكلب«هريغىلإرظنتملاذهفشكنااذإف

هاوسامو«هريغنوددارفنالاىلعلعافلاهنإف‹كلاكتاهيلعوكتقثهبو

.ضرألاوتاولمسلاتوكلميفةرذكيرحتبهللالقتساالرخسم

ةدهاشملانمهنأحاضتااذلحضتا«ةفشاكملاباوبأكلتحتفنااذإف

نأامهبيغبي‹نيماقميفديحوتلااذهىلعناطيشلاكرضيامنإو«رصبلاب
-:كرشلاةبئاشكبلقىلإاقرطي

.تاناويحلارابتخاىلإتافتلالا:امهدحل

.تادامجلاىلإتافتلالا:يناثلاو

‹هتابنوعرزلاجورخيفرطملاىلعكداتعاكتادامجلاىلإتافتلالاامف
ءاوتسايفحيرلاىلعو«غلاعاتجايفدربلاىلعو«رطملالوزنيفميغلاىلعو
.اهريسوةنيفسلا

اذإف: لاقكلذلو«رومألاقئاقحيفلهجوديحوتلايفكرشاذهو
مهاذإربلاىلإمهاجتاملف‹نيدلاهلنيصلخمهللااوعدكلفلايفاوبكر

3

.انوجنامحيرلاءاوتساالول:اولاقمهنأانعم:لیق نوكرشي



ہے٢٢۲اےس

الاومايفوهيرلانأملعهيلعوهاكماعلارمأهلفشكنانمو
كرحلاىلإيبتنينأىلإاذهو«مهكرحمكلذكو«كرحيملامهسفنبكرحتي

‹هتبقرزحتلذخأنمتافتلايهاضي«حيرلاىلإةاجنلايفدبعلاتافتلاف

ملقلاودغاكلاوهربحبلغتشيذخأف«هتيلختووفعلابهنعاًميقوتكلملابتكيف

نمةاجنلاىريف.تصلختالملقلاالول:لوقيو‹ميقوتلاهببتكييذلا

.لهجلاةياغوهو«ملقلاكرحمنمالملقلا

٠بتاكلادييفكرحموهامنإو«هسفننمهلكرحمالملقلانأملعنمو

كلملاركشوةاجنلاحرفهشهديلب‹بتاكلاالإركشيملوهيلإتفتليم

.ةاودلاوربحلاوملقلاهلاببرطخينأنعبتاكلا

دامجوناويحلكو‹ضرالاوميغلاورطملاوموجنلاورمقلاوسمشلاف
يفلثمتيوهلب‹بتاكلادييفملقلاريخست«ةردقلاةضبقيفتارخسم

.عيقوتلابتاكوهكلملانأكقح

تیمرامول:سلجوزعهللالاقكبتاكلاوههللانأقحلاو

. ىمرهللانكلوتيمردِ

اذهىلعتارخسمضرألاوتاومسلايفامعيمجنأكلفشكنااذإو

٠كرشلااذغكديحوتجزمنمسياو«اًبئاخناطيشلاكنعفرصتنا«هجولا

‹ةيرايتخالاتاناويحلارايتخإىلإتافتلالاوهوةيناثلاةلهلايفكيتأيف

كقزركيطعيناسنإلااذهولجوزعهللانملكلاىرتفيك:لوقيو
.كنععنمءاشنإوكاطعأءاشناف«هرايتخاب

ءاشنإ٠«كيلعرداقوهو‹هفيسبكتبقرزييذلاوهصخشلااذهو



٢٢۲

‹هديبكرمأوهوجرتالوهفاختالفيكف«كنعافعءاشنإوكتيقرزح
؟هيفكشتالوكلذدهاشتتنأو

یرتالفیکف«رخسمهنابملقلایرتالتنكنإ«معن:لوقيو

.رخسملاوهبتاكلا

اطلسالنيذلا«نيصلخملاهللادابعالإنيرثكألامادقأتلزاذهدنعو

ا‹اًرطضماًرخسمبتاكلانوكرئاصبلارونباودهاشف«ناطيشللمهيلع

بدتتناكولالثم‹ةلملاطلغككلذيفءافعضلاطلغنأاوفرعو
عباصألاوديلاىلإاهرصبدتميملودغاكلادوسيملقلاسأرىرتف‹دغاكلاىلع

كلذو‹ضايبللدوسملاوهملقلانأتنظوتطلغو«ديلابحاصنعالضف

.اهتقدحقيضلملقلاةزواجمنعاهرصبروصقل

ةظحالمنعهتريصبترصق«هردصهللارونبحرشيملنمكلذكو

يفقوو‹لكلایأرواراهقهنوکةدهاشمضرالاوتاومسلارابج

قطنأدقتادهاشملاوبولقلابابرألب«لهجوهو٠بتاكلاىلعقيرطلا

‹ءيشلكقطنأيذلا‹هتردقبضرألاوتاومسلايفةرذلكمهقحيهللا

‹قلذناسلبزجعلاباهسفنىلعاهتداهشو«هللاهسيدقتواهحيبستاوعمسىتح
.نولوزعملعمسلانعمهنيذلاهعمسيال«توصالوفرحالبملكت

هکیرشرامحلاناف‹تاوصألازواجياليذلاعمسلاهبينعاتسلو

فرحبسيلامالككردياعمهبديرأامنإو«مئاهملاهيفكرتشتالردقالو‹هيف

.يمجعوهالويلرعوهالوتوصالو

تنأو«اهقطنةيفيكلفصفأ‹لقعلااهلبقيالةبوجعاهذه:تلقناف

؟زجعلاباهسفنلعتدهشو«تسدقوتحبسوتقطناذابو«تطقنفيك



ب٢٢۲

اًجازتمابولقلابابرأعمضرألاوتاوطمسلايفةرذلكلنأملعاف
مالكرحبنمدمتستةملكاهنأو‹ىهانتيالورصحنيالاممكلذو«رسلايف

رحبلادفنليبرتاملكلاًدادمرحبلاناكوللو.هلةياهناليذلاهللا

.ېاددمهلثبانئجولويبيرتاملکدفنتنألبق

رودصلب«مولرسلاءاشفإو‹توكلملاوكلمارارسأابيدانتاهنأمث

يدؤيدق٠كلمللرارسألاىلعانيمأطقتيأرلهو«رارسألارونترارحالا

.قلخلانمالمىلعيدؤيف«هايفخب

ملعأاممتملعول»:ةعهللالوسرلاقال«رسلكءاشفإزاجولو

اوکبییتحكلذمركذيناكلب«اًريثكمعيكبلواليلقعكحضل

‹اوكسمافموجنلاركذاذإ»:لاقردقلارسءاشفإنعىنالو‹اوكحضيالو

ةفيذحصخالو.«اوكسمافيلاحصأركذاذإو«اوكسمأافرمقلاركذاذإو

رارسالاضعبب

بابرأبولقتوكلملاوكلملايفترادةاجانمةياكحنعمنمنذإف

.رسلاءاشفإةلاحتساامهدحأ:ناعنام”تادهاشملا

اهتاجانمنمةلمنىكحت«ملقلاةكرحيهوهيفانكيذلالاثملايفانكلو

لِهتاملکدريو‹هيلعلكوتلاءانبناةيفيكلامجألاىلعمهفي‹اريسياردق

اندلنمهانملعواندنعنمةمحرهانيتااندابعنماًدبعادجوفلث:هلوق
نکیملو.هيفتککشكنأو؟فيكو‹رضخلارمأتركذو.¶اّملع

.رضاهنابملعكدنع

.(٢طعجارم).اهتحلصافةبرطضمةينورابلاطيفةرابعلاتناك(١)



س٢٢٥۲

روثامةمالاعامجإبرضخلاوههندلنمملعلاهللاهاتأيذلانأملعا

توورينيذلاثيدحلاباحصأكلذىلععمجأدقودلعهللالوسرنع

.كلذنورثؤيويعهللالوسرنع

اممينملعت7نأىلعكعبتألهل:رضخللمالسلاهيلعىسوملاقو

. اربصيعمعيطتستنلكنِإلاق«اشرتملع

ىسوميفهملعبملكتف«يندللاملعلاىلعهللاهعلطأدقرضخلانأملعاو

يعمعيطتستنلكنإل:لاحلابلاغىلعاضيأرضخلاباجأو‹باصأف

عبطنمنأل«ةلعلاركذف.اربهبطحتملامىلعربصتفيكو«اًربص

.هليوأتمهتأيملالو«هملعباملعهباوطيحيملامىلعاوربصيالنأمدآينب

اميفلوقلاةحابإو«بنذلانمةمالسلايفالإهعفنيملوىسومىنثتساو

.هفالخجرخناوياي

‹هاتفركذيملفاهقرخةنيفسلايفابكراذإىتحاقلطنافله:هلوقو

.لوضفملانعىزجألضافلاركذاذإف

ل:هلق ۴ااشتوجدمأقرغتلاتقأ ىسومملكتف¶ارمِإائيشتئجدقلاهلهأقرغتلاهتقرخألهلوقو

بيصمامهالکو‹ياللاملعلاىضتقمبرضخلالمعو«ةعيرشلاناسلب

.هلهجتسينأرضخللالوهلعفهيلعضقنينأىسولسيلو

ناثعيفٍِّيَعهللالوسرباحصأنيبترجيتلايهةلاسملاهذهو
.نافعنبا

:قرفثالثىلعاوقرتفامهنأكلذو

غابهنانائعيفمهبهذم«هباحصاوسهللاهمحرسرسانبرامعةقرف
ونيملسملا ناظ محلاومأومهئامدومهيدىلعهونمتئاوهوفلختسانيحمحملاظونيملسملاىلع



٢٥٢۲

هذهىلعمهنمتئاوةقسفلاةروجلاةرجفلاهفالختسابلكلاعاضاف«مهجورفو

اهنمءيشىلعةنامألللهأباوسيلورومألا الوةيبرعلاةريزجلاداتوأمهبرضو«ابنم

يلع:رامعباحصأو«ناضيبلاونادوسلاومورلاوسرافدالبنمافوح
.راصنألاونيرجاهملاةماعوريبزلاوةحلطوبلاطيأنيا

:مهنم‹همدةلحتاوريملو«هيفنوفقوتملامه:ةيناثلاةقرفلاباحصأو

۽مالسنبهللادبعو٤«باطخلانبرمعنبهللادبعوصاقويلانبدعس
٤سانلاةماعنمنوفقوتملاوةملسمنبدمحمو«ةريرهوبأو«تباثنبديزو

اربيملو«هباحصأورامعنماوأربيملو«ناغعمدةلحتيفاوفقوتءالؤهف
اميسالو‹نيدلايفرئاصبلالهأهباحصأورامعلوألافمهنمهباحصأورامع
لاق.«ةيغابلاةعفلالتقت»:لاوةفاملعهلعجكعلوسرلا

نافامہنيباوحلصأفاولتتقانينمؤملانمناتفئاطنإولف:لجوزعسهلل

توءافنافهللارمأىلإءيفتىتحيغبتيتلااولتاقفىرخألاىلعامهادحإتغب

.€نيطسقمابحيهللانإاوطسقأولدعلابامهنيباوحلصأف

زيركنبرماعنبهللادبعةيالونمضرألاداتوأناثعمهلعجنيذلاامأو
نبةبقعنبديلولالووءضرألاقرشمىلإةرصبلاىلعهيلاوشيرقفرش
لصو«ناركسوهوافلأنيرشعنودحبصلامهبلصو«ةفوكلاىلعطيعمييأ

هللادبعلاقو.(؟كديزأالفأ):لاقو.بارحلايفلابوهبوثعفرو«انالثمهب

نيحرانلامنيذلاةيبصلانموهو.(ناتنثكتئالثنمانبسح):دوعسمنبأ

نم):لاقف.هقنعبرضبرمأنيحيعهللالوسرلطيعميأنبةبقعلاق

.(؟ةيبصلل

.«رانلاد:دفعهللالوسرلاقف

نبدعسنبهللادبعونايفسيلانبةيواعموةبعشنبةريغملا:مهنمو



س٢٢۲

ركنللااوريغينآهباحصاورساينبرامعیأرف99حرسيأ

ىلعلكلاو«اوفقوتفناغعمدةلحتنعمهرئاصبترصقنورخأآلاو

.ضعبىلعمهضعبغبيملام‹ةريصب

.رارقلاراديوايندلايفبزحيمهفرادلاباحصأامأو

طورشلادحأامهدحأمحتقيملاماملعساوف‹دعسورامع:ناتقرفلاامأو

.هنعفلختلادحأعسيالهللانيدهيأرامهدحأىرينأوأ.ةثئالثلا

.هنعفلختلايفهبحاصرذععطقينأ:يناثلاو

.مالسالادعاوقنمةدعاقمدينأىلإهلوقهجرخينأ:ثلاثلاو

نمةءاربلابًادتبانمف٠كلذهعسوةثالثلاطورشلاهذهنمملسنمف

.ىلوأوهفنيتفئاطلا

2 3.

لولف‹ةنيفسلاباحصألاهدارأةحلصماهنإفةنيفسلارضخلاقرخامأو
.ذخۇتنأنمريخقرختنألبصاغلااهذخأواهلكةنيفسلاتبهذلاهقرخي

‹عرشلاةهجنمىسومهيلعركناويندللاملعلاةهجنمرضخلالعفف

ىسومرذتعاهيلعباتعلاعقواملف‹«لضفألللضفلاو‹«بيصمامهالكف

هفعسأف4ارسىرمأنمينقهرتالوتيسنامبينذخاؤتالل»:لاقو

.هجونمهيفامونايسنلامدقتدقورضخلا

‹ةحلصملاهجوكلذيفدارأهنإف‹ذختالعلةنيفسللرضخلاقرخامأو

ىلعلعفامرضخلالعفف«اًبصغذخوتنأنمريخاهبيعامهمزليوقرفتنأل
.ةحلصللاهجو

.(٢طعجارم).عاطتسملاردقهتحلصأ‹ريبكبارطضاةقباسلاتارابعلايفةينورابلاطيفناك(١)



۷٢۲

اذهىلعاسايقولاومألابةبوقعلاةزاجإكلامسبتقاانهاهنمو
.لاجلا

‹اهداسفببنذالواهيقابلاحالصتسالاومألاضعبداسفزاجاذِف
سفنلادإ«لاملانماحالصىلوأسفنلاو6ىلوأبنذلامماهالوماحالصتسا

هدماساللوافاباخسلأهو«عتثول

.حس

‹يبارعأةقاناوقرسنيحبطاحديبعبىنعملااذهىلعكلاملدتساو
ناسرمد«نسنعهلايضرسباطخلانيرعو

E#9يفكتقانتفلب£(:يارعألللاقف.(سانالاومأ

هيلعنمثلاايفنُنو«ةئامنامتاًبطاحىدتساف.«مهردةئامعبرأ»:لاقف

.«اهعماهلثمواهتميقلبجلاةسيرحيف»:يعهللالوسرلاقو«ةبوقع
وأهنصحيفوأهرصقيفعنتماوقحاعنمنمنأ:نيملسملايواتفينو

ءنوصحلاوروصقلامدهوناطيحلاداسفبالإنوملسللاهيلإلصيالعضوميئ

.هللاقحهيفاوذفنيوهيل|اولصيىتحمغئاسكلذنأ

اومجهينأنيملسمللنأ«هراداهتمضوسانلالاومأبصغنمكلذكو

.ةفينحيبألافالخاهلهألاهوعفديوسانلا

هبكسمتساف‹يضاقلاىلإهاعدفاًسرفرخالبصغلجريفلاقو

.اهلهألاهعفدينأعنتماو«يضاقلاهلأسف«هيلإ

.(رادلالخاديفةمئاقسرفلاوةميقلابهيلعمكحينأ):ةفينحوبألاقو
.ةعيرشلاداسفهيفباباذهو



س٢٢۲

«هتيبرعقيفاهجردأفهبايثوأهفيسوألجرةيراجىبتشاالجرنأولف
ريغبسانلالاومأةحابإو«عيبلانالطباذهفءةميقلاالإهيلعسيلهنأ

.لذنرماولطخسایقولشفيار«مهاضر



۹٢٢۲

(باب)
دئاوفنمهيفامومالغلامالسلاهيلعرضخلالتق

لاق.هلتقفاًمالغايقلاذإىتحاقلطنافل:لجوزعسهلوقامأو
. اركنايشتعجدقلسفنریغبةيكزاًسفنتلق

مالغلانأملعوسلجوزعسهللاهملعامىلعلوعرضخلانأملعا
.ةيبرتلاءوسوهيفامهتبمنمامدقامىلعارفكواًنايغطنيدلاولاقهريس

.غولبلالاحلمكيمهنأو«هرغصىلعلديةيمانيأةيكاز:هلوقامأو

رضحلايفانمدقاكانجنيهجولاىلعتقينأرضخللغاسوءالص

يسومنکللنايغللالإامهقاهرإنسةمالسلا:.رجألا
.ركنموركنومارحءامدلاةقارإنأدقتعا

يفهراکنإسوفنلاىل|قبسيِءيشركتلانأ:ركنملاوركنلانبقرفلاو

هتعيرشلمالسلاهيلعىسومرصتنيملف«حيبقهتاذيفوهام:ركنملاو.رهاظلا

مالسلاهيلعرضخلاملعنأهملعل‹ائيسمرضخلاكلذبتبثيفراصتنالالك

.همکحنودهملعیضتقمبتأامهنمدحاولكنكل
ال): هنعهللايضرسديزنبرباجماعلااصلامامإلالاقاذهلف
لحالو.كرذعتعطقالإوازيماعلتملا.لەاجلللوقينأمامل

هللاعطق.راعتقالویلماعلالاق

.ملاعلارذع



س۰٦۲

عطق.كرذعتعطقالإويلهجلثملهجا:ملاعلللهاجلالاقنإو
وهوعمسلاىقلأنملاًبجعاهيفنإفةلأسملاهذهيفرظناف.(لهاجلارذع

¢ثلثلابنيثلثلاحالصتساكلامزاجأ«مالسلاهيلعرضخلادعبنمو
.لقألابراكألاو

‹مهسفنأحالصتسايفةماعلاهيلعتصعتسااذإمامالانأكلذىريو

جرخي‹مهينادأومهيصاقأررضلاومهداسفةماعلاغلبو«داسفلاهيلعبلغو

داسفلاوةيدَرلاننسلاترهظوةنتفلاابتماقيتلاسوؤرلاىلعلتقلامكح
.حضاولانيا

حلصتسينأمهرومأتماقتساوةماعلاتحلصنإ:كلامدريملو

ثلثللداسفمهيفهلعفلب‹احلصنادقناثلثلاوثلثلالبنيثلثلاوثلثلا

ةيالجوزعهللاباتكيفكلو«ةقيرطوهجوءيشلكلو«نيثلثلاو

رهظوكلذباوناباذإقرطلاعاطقنأكلذو«نيبراحلامكحيفةظعومو
ءازجامنإل:سلجوزعسهللالاقاكمهيفمكحلانأ«ضرألايفمهداسف

:هلوقىلإ4اولتقينأاًداسفضرألايفنوعسيوهلوسروهللانوبراحينيذلا

.¢مظعملو
اذإف‹اًداسفضرألايفاوعسواوبراحاذإنيبراحلايفنوملسملامكحو

‹اًدبعوأارحناكولو«مداينبنمسانلانماًدحاوارلتقوقيرطلااوعطق

فلأاوناكولومهلكهبتولتقيمهنأ«ةأرماوأالجروأ«ايمذوأاًملسموأ

.نيثلثلابثلثلاوأهذهمظعأاأ«لجر

نودامالإاوذخأيملو‹اهودسفأولاومألااوذخأمهنكلاولتقيملنإو
الإكلذلعفيملولو«فالخنممهلجرأومهيديأعطقتمهنإفباصنلا



س٢٢٦۲ا

احالصتسا۽لاحلابلاغيفمهعيمجىلعيرجيمكحلانافركسعلانملجرلا
.قيرطلاوةماعلل

عطقتنأرانیدعبرقرسقراسيفسلجوزعسهللاعرشكلذلو
..رانیدةئامسمخاهتيدو‹هدي

يفضيبألاوضيبألايفدوسألاو«ريصقلايفليوطلالجرلا
يفةأرملاوةأرلايفلجرلاو«قيرعلايفيعدلاويعدلايفقيرعلاو«دوسألا
تلخدقيتلاهللاةنس«ةعامجلايفدحاولاودحاولايفةعامجلاو«لجرلا

يفنوتوافتمسانلاو«صاصقحورجلاو«ًاليدبتهللاةنسلدجتنلولبقنم
.ماسجألاوحارجلا

4اًمحربرقأوةاكزهنماريخامهبراملدينأاندرأفل:هلوقامأو

نيعبسنممہتیبصبلجوزعهللاىلإنولسوتيثيحةنجلايفةجردمحل

!اهلجأامو!اهمظعأام«ةجردنماهايفايبن

زعهللالاقذِإ‹ربتعمةيرسرجاهوةيبصلاهذهيفكلو

برقأوةاكزهنماريامهبرادبينأاندرأفله:سلجو

.اًددمواًددعرثكأهتانبلبقنمناسنالادلوءامنِإفةاكزلاامأ

نمءابألاىلعهنمراكأتانبلاينبناف اًمحربرقأولل:هلوقامأو

نمهللادنعامهلامباملعيملوايندلانماجرخامهنأاذهنمبرغأو
.كلذيفةليضفلا

نأكلذوءمالسلاهيلعمهاريإةيرسرجالیرجامكلذىلعكلديو

‹اھارىستف4هاربالةراساهتبهوو«ةراسمهاربإةأرمالاهورصمكلم



۲٢٦۲—

اهدعبا):مهاربالتلاقف«ةراستراغف‹مالسلاهيلعليعامسإاهنمدلوو

.(اربخاعمسأالىتحينع

سيلو‹كانهاهدلوواهكرتوةكمىلإمالسلاهيلعمهاربإاهببهذو

املف«دوزميفتاريمتونشيفليلقءيشالإبارشالوماعطالودازام

ئيشهيفدجيملفهصمفاهيدثهتمقلیکباذٍإف«هعضترينبلالبتیقباغرف

فوشتتهلبجیلعأنمتفرشأفسیبقيبالبجىلإتدمعمث«حاصویکب

.اًدحأرتملفةكملفسأيفاًدحأىرتله

نعاهدلوباغىتحايعسيداولاتعطقف«ةورملاديرتتعساهنأمث

نمادحایرتله:حضوتستكانهنمتفرشأوةورملاتغلبىتح«‹اهرصب

.ةكمىلعأ

اروفوماخذوارجأكلذالهللالعجف«تارمعبساهبأدكلذناكو

ةمايقلامويىلإىصحتالفالااهرثأىلعنوعسي«دابعلاةنساهيعسلعجو

كانهىعسنمددعبرجألااىلاعتهللابتكي«ةنسفالاةعبرأنمابيرق

.ةمايقلامويىلإ

:نولوقينورسفملاو4اًرفكواًنايغطامهقهرينأانيشخفل:ىلاعتهلوق

.يدلملعهلكهبهذمنأل«رضخلاديريانملعهانعم

:هلوقىلإ4اهلهأامعطتساةيرقلهأاينأاذإىتحاقلطنافل:هلوقامأو

. ارِجَأهيلعتذختالتعشوللف

نمبجعلالكبجعلاو.ةيكاطنألهأمهةيرقلاهذهلهأنإ:ليق
نیدبعبىلاعتهللامهالتياءمشقبسيذلابنذلااذهام«ةيرقلاهذهلهأ

مريكنمهلادنعيفاعزلهاننسلنآ«ناس



ب۳٢٢٦۲

نيحاذهنمبجعأو۽قبسبنذلةبوقعالإكلذامولهجنموملعنم
مالسلاهيلعدمحمالتو«مالسلاهيلعدمحمىلعمهتصقوامهتصقهلاصق
يداتحتنم»‹نيلاعلاسوؤرىلعمهتصقةمألاتلتو«هتمأىلعمهتصق

.نيدلامويىلإفالخألاىلإفالسألانمءامسلا
نيبلخبلاوموللاءاولملعفرةمايقلاموياوءاجاذِإ٠كلذِءارونمو

.نيلاعلارئاسنيبقلخلامهاري|نيعمجألارئاس

.مورلا

تومرضحنمبونجلاطخنماهدحو«ةعبرمبرعلاةريزجنأملعا
تومرضحىلإرصمنمو«ةفوكلاىلإرصمنملامشلاطخو‹نامعىلإ

وهويسرافلارحبلاو٠يقرشلاطخلاةفوكلاىلإنامنمو٠يلرغلاطلا

ىلإنامُغنمسرافضرأنيبوامهنيبامبرعلاةريزجيقرشرحب
وهفبرعلاةريزجيبقامأو«طيحملارحبلانمجرخقاقزلااذهو‹ةفوكلا

تومرصحةيحاننمطيحملارحبلانمرخاقاقزاضيألخدوطيحملارحبلا

.ةليأومزلقلاىلإ

رحبلاييونجلاوسرافرحبيقرشلا:رحبأةئالثبرعلاةريزجبطاحأو

ماشلانيبوبرعلاهريزجنيببوردلاةيقبوءمزلقلارحبييرغلاو٤طيحملا

نم«هجوأةئالثنمرحبلاطاحأامنإو«اكبارارحباهوبجوافرحبلاناكم

لابجلافوجلا

يفوجلافصنلاو٠يناملايبونجلا:نيفصنبرعلاةريزجتمسقناو

ىلإارامةريزجلامسقيذلاطخلاوءمالسلاهيلعليعامسإدالوأليلامشلا



س٢٤٦۲

تومرضحىلإةكمنمزيحف«ةرصبلازيحنادابعىلإقرشملاةيحان

ةعيبر:مالسلاهيلعليعامسإدالوأزيحو.دالبىلإنادابعىلإنامُعلإ

.نادابعىلإةفوكلاىلإرصمىلإةكمنمرضمو

‹هتلبقيفبرغملاو«برغملادالبنيبوسلدنالاوبلحةلبقيفناكو٠برغل

ةيرملاوبونجلايف”نوهوىلإلصوىتح«رهشةريسمرادقماقاقزراصف

هيفو«رهشأةسمخوأهروديفرهشأةعبرأةريسمحسفناوكانهعستالامشلايف

.هيلقصةريزجاهمظعأيدوعسللاهرکذامىلعةريزجنيسموهئامنمبيرق

ةجابنصىلإةدنمسىلإةجنطاهلوأف«رحبلااذهبرودتيتلاىرقلاامأو

ىلإةياجبىلإةنوبىلإسناتىلإنوهوىلإءاضيبلاةنيدملاىلإةتبسىلإرصقلا

ديكلاىلإةقربىلإسلبارطةنيدمىلإسباقىلإسقافسىلإةيدهملاىلإسنوت
سدقلاتحتروكوةكعىلإامزقلاىلإشيرعلاوطايمدورسنتىلإةيردنكساىلإ
هحلصأيذلارادجلاةنيدمىهو ةيكاطنأىلإةيقذاللاىلإماشلاسلبارطىلإ

رئازحلاىلإشوشرتىلإةمورىلإةينيطنطسقلاىلإبوردلاىلإ رضخلا

.بوغماةيحانىلإسلدنألابناجبةقيلجوهتلبقيفةجنطوةجنطلباقم

.سوجياهلهأوايندلابطيحلارحبلايفةلخاداهنإف«ةيطاخرفرئازجاماو

ونباهتثراوتيتلامولعلايهو‹ةبيجعةبيرغمولعبانهاهكلبقعااناو
يفاهوكرتو‹نافوطلادهعىلعتضرقناف«مالسلاهيلعمدامهبانعمدا

.(٢طعجارم)ملعأهللاو.ًاصقنةرابعلايفنأحضاولانمو«ةينورابلاطيفاذكه(١)

هنيدم:اہنعلاقونارهوتدجوامنإويومحلاتوقايلنادليلامجعمفاهدجأملوةينورابلاطط6اذكه)۲(

.(۲طعجارم).برغملانممظعألاربلاىلع



س٢٦۲

‹انفنوسمخودحاويهوةفسالفلااهتجرختساف«رصمبنيذللانيمرحادحا

يهو«افصلاناوخإلئاسرةيمستنادلبلارئاسيفنيبلامهنيباميفاهتلسارتف

هتيمکوهتيئاموددعلافةلاسر:ىلوالا

نيرظانلاوةفسلفللنيملعتملاةضايروه:ةلاسرلاهذهنمدارملاوضرغلاو

.تادوجوملااهنمللعنعنيثحابلاوءايشالاقئاقحيئ

زعهللالاقك‹ةمكحلارصنعومولعلارادجوهددعلاملعنأو«لوي

.4اليصفتهانلصفءيشلكوباسحلاونينسلاددعاوملعتلول:لجو

-:اهعاونأةيمكواهتيدامنايبوةسدنحلاةلاسر:ةيناثلاةلاسرلا

‹تالوقعملاىلإتاسوسحملانمسوفنلابيذهت:دوصقملاواهنمضرغلاو

.ىلويلانعةدرحملاروصلاسفنلاةيؤرةيفيكو

يفدوجوملاحصيال«ناكملافورظونامزلافورظ:ناملعلاناذهو

.امهيفالإقلخلا

كالفألابيكرتيفلخدملاهبش:موجنلايفةلاسر:ةثلاثلاةلاسرلا

مانالايفاهماكحأو«اهيلعيراردلاماسقناوبكاوكلاريسموجوربلاتافصو

.ماوعألاوروهشلاؤومايألايفاهريسمو

عضوموكالفألاملاعىلإدوعصلاىلإسفنلاقيوشتوه:اهنمضرغلاو
.توكلملاوكلملابئاجعروهظوتانجلا

سوفنيفناحلألاومغنللنايبتلاوىقيسوملايفةلاسر:ةعبارلاةلاسرلا
‹ةيناويحلاماسجألايفتاقايرتلاريثأتوةيودألاريثأتكاراتاميلإنيعمتسللا



تبا

ةذيذلاناحلأوتامغنضعبباهضعبكاكتحاواهناروديفكالفألاتاكرحلنأو
.ريمازملاونايقلاراتوأتاكرحك

ىلإةكئالملاوةيناسنإلاةقطانلاسوفنلاقيوشت:هلكاذهنمضرغلاو

جرعيكانهنأل‹توملاىمسييذلادسجلااهتقرافمدعبكلانهىلإدوعصلا

ةلاسريفانيبك‹نيرصبتسملاونيققحلانيحلاصلاونيقيدصلاونييبنلاحاورأب
.جارعملاوثعبلاوةمايقلا

نابنايبلاو‹ملاَقألاوضرألاةروصينعيايفارغجلايف:ةسماخلاةلاسرلا

راهنالاويراربلاوراحبلاولابجلانماهيلعامعيمجبلكشلاةيوركضرألا

ضخلاو‹ملاعلااذهىلإسفنلادوروةلعىلعهيبنتلاوه:اهنمضرغلاو

نيبتيىتحامنعنيلفاغلاسفنالقافالايفيتاللاتايالاهذهيفريكفتلاىلع
رمعلاءانفوتامملالبقةرخألارادىلإدوزتلاوليحرللاودعتسيو«قحلامحل

.ةمادنلاوتوفلالبقولجألابراقتو

:اهبيترتوةيفيلاتلاوةيددعلابسنلايفةلاسر:ةسداسلاةلاسرلا

اھايافخومولعلارارسأىلإلقعلاوسوفنللبيذهتلاوه:اهنمضرغلاو
عابطلاةرفانتلاىوقلاةفلتخلاتادوجوملانأىلعو«اهيناعمومكحلانطاوبو

عئانصلابقذحلاكلذةيمكةفرعمو‹رفانتتملوتقفتاةبسنلاىلعاهنيبعمجاذإ

.اهلك

:ةيملعلاعئانصلايفةلاسر:ةعباسلاةلاسرلا

اهضارغأنايبو«مكحلاومولعلاسانجأديدعتوه:اهنمضرفلاو
.الإقرطلافيكمكحلاومولعلابلاطليدهتلاو‹اهقئاقحو

:ةيلقعلاعئانصلايفةلاسر:ةنماثلاةلاسرلا



س۷٦

.فرحلاوعئانصلاسانجأديدعت:اهضرغو

يهيتلااهرهاوجةفرعمىلعنيلفاغلاسوفنهيبنتوه:اهنمضرغلاو

٠قالخألافالتخانايبيف:ةعساتلاةلاسرلا

.نانجلاضايريفنمحرلاةرواجث

ةتسلااهنظأ«ةتسلاظافلألاىهو-:ىجوغاسيإةلاسر:ةرشاعلاةلاسرلا
.امبتكواهتابطاخمواهلاوقأيفقطنملايفةفسالفلااهلمعتستيتلا

امو«يفسلفلاقطنلاويوغللاقطنلانيبقرفلاوه:اهتمضرغلاو

.امہنمدحاولكةقيقح
تالوقملايفنايبلاوهو-:سابروغاطقيفةلاسر:ةرشعةيداحلاةلاسرلا

تعمتجادق‹اهلكتادوجوملانمسنجلمسااهنملكيتلاظافلأرشعلا
ةلخادسانجألاو«اسنجاهنمسنجلكىمسييتلارشعلاتالوقملاهذهيئ

اهنأوءصاخشألاىلإعاونألاو«عاونألاىلإسانجألاريغتتفيكو«امف
.حاورالاةهزنوسوفنلاهكاوفوملعلانیتاسب

-:يقيطواونأوسانيمريارانيناعميف:ةرشعةيناثلاةلاسرلا

يفنولكتملاوءامكحلاهلمعتسييذلاسايقلاةيمكنايبوه:اہمضوغلاو

نازيملاهنأو‹«بهاذملاوءارالايفتارظانملاوتانايبلاويواعدلاو«مهتاجاجتحا

٠باوصلانماطخلاو‹بذكلانمقدصلافرعيوةفسالفلاتعضويذلا

؟نوکيفيكونوكينيأنمو«رشلانمريخلاو‹لطابلانمقحلاو

.يقيطقدوقأقعميف:ةرشعةثلاثلاةلاسرلا

e:ذلا۱افلاةف.۰ يحيحصلاسايةيفيكنعفشكلاونايبلاوه:اهنمضوغلاو



س۱۸٦۲

نوفرعييذلاءامكحلانازيموهو«ناهربلاىمسملاوهوللزالوهيفًاطخال

.لطابلانمقحلاو‹ًاطخلانمباوصلاهجوهب

:لاسرةرشععستةينامسحجلالئاسرلانمو

فالتخاو«ةكرحلاوناكملاونامزلاو«اهتيئاموىلويملاةلاسر:اهنمىلوألا
.اهتايفيكواهقئاقحيفءامكحلاليواقأ

ضارعالانمهبصتخيامو‹هتقيقحومسجلاةيئامفيرعت:اهنمضرغلاو

.نايكلا

فيكوءتاومسلاقابطأنايبو‹ملاعلاوءامسلايف:ةيناثلاةلاسرلا

.عساولايسركلاوهامو«مظعلاشرعلاوهامو«كالفألابيكرت

ناف‹بكاوكلاتارييستوكالفألاكيرحتنيبتوه:اهنمضرغلاو

.اہیرابةيلكلاسفنلاوهكرحلا

-:داسفلاونوكلايفةلاسر:ةثلاثلاةلاسرلا

نمهنمدحاولكلةموقملاروصلاةيئامنعنايبلاوه:اهنمضرورغلاو

تاهمألاىهامنإف‹ضرألاوءاملاوءاوحلاورانلايهيتلاةعبرألاناكرألا

نارودبضعبىلإاهضعبلاحتسافيكو‹ناويحلاوتابنلاونداعملااهنمةنئاكلا

ىتلاةلعافلاةعيبطلاامنإو«اهيلعبكاوكلاتاعاعشحراطمواوحكلفلا

-:ةيولعلاراثالايفةلاسر:ةعبارلاةلاسرلا

ةدعاصلاناخدلاوتاراخبلانمحايرلافيراصتو«دربلاورحلاوةملظلاورانلا



س۹٦۲

لظلاوبابضلاومويغلانماہنمنوكيامو6رانراحبلانمِءاوحلاف

حزقسوقوتالاحلاودربلاوجولثلاوقوربلاودوعرلاوراطمألاوءادنالاو

رهاوجلاةئيهكونداعملانيوكتةيفيكيفةلاسر:ةسماخلاةلاسرلا

كلف كلفلاتحتيتلاتالوعفملالوأابنابنايبلاوه:اهنمضرغلاو

ةوقلاهذهنمو4ةيكلفلاسفنلایوقنمةوفیھىتلا رمقلا

 كالفألاىلعأ نييلعىلعأىلإنيلفاسلالفسأنميقرتلابةيئزجلاسوفنلا
مثتاناويحلامثتاتابنلامث«ةيئزجلاسفنالاهيلعزوجتطارصلوأاذهو

مهنيذلاىلعألاًاللاوكالفألاناكسةكئاللارمزيفلوخدلامثناسنإلا
.تاومسلالهأ

ضرألايففيكو«ةعيبطلاةيئاميفةلاسر:ةسداسلاةلاسرلا
.نداعملاوتابنلاوناويحلاىهىتلااهتادلوموةعبرألا

‹اهرهوجةيئاموسفنلالاعفأنعنيلفاغلاهيبنتوه:اهتمضرغلاو

.بكاوكلاةيناحور:ةفسالفلااهيمستيتلاةكئاللاسانجأنعنايبلاو

ىوقنايرسةيفيكوهعاونأوتابنلاسانجأيفةلاسر:ةعباسلاةلاسرلا
.هيفةيتابنلاسفنلا

فالتخابابسأو‹هئاشنإوهنيوكتوتابنلاسانجأريدقت:اهتمضرغلاو

اهراتواهراهزأواهقاروأيفحئاورلاوموعطلاوناولالاولاكشألانمهعاونأ

.عفانلانمافوصاوامنابضقواهقورعواهئاحلواهغامصاواهروذبواهبوبحو

لصتمتابنلاةبترمرخاونداعملارخابلصتمتابنلاةبترملوأنأو
.ناويحلاةبترملوب



ت

بئارغواهلكايهبئاجعوناويحلافانصأيفةلاسر:ةنمائلاةلاسرلا

.ااوحأ

فالتخاو‹اهاونأةيمكوتاناويحلاسانجأنعنايبلاوهو:اہنمضرغلاو

.اهدالوألاهتيبرتو‹اهدلاوتو‹اهجاتنواہیوکتةيفيكو‹اهعئابطواهروص

ةبتربلصتماهرخاو«تابنلاةبترمرخابلصتمناويحلاةبترملوأنإو

.ناسنالا

ءاوملاناكسمهنيذلاةكئالملابتارملوأبلصتمناسنالابتارمرخو

يهيتلاةيناسنالاسفنللةدجاسةكئالمتاناويحلاضعبسوفننإو

منهجيفةقلعمةاصعنيطايشناويحلاضعبسوفنو‹هضرأيفهللاةفيلخ
.داسفلاونوكلاملاع

ناكنإو«ةيربلاريخميرككلموهفالضافاريناكاذإناسنالانإو

ملاعوهناسنالانأبنايبلاو«دسحجلابيكرتيفةلاسر:ةعساتلاةلاسرلا

.ةنيدملا

ناسنالادسجةينبنأو‹هدسجناسنإلاةفرعموه:اهنمضرغلاو

ةنجلانيبدودمملاطارصلاهنأو«ظوفحملاحوللايفيذلاملاعلانمةرصتخم

فرعاذإناسنإلاداو«ترآيفلاتلايلعسفنلانُأو



س۲۷ا

:سوسحلاوساوحلايفةلاسر:ةرشاعلاةلاسرلا

اهاصتاو‹اهتاسوسحمساوحلاكاردإةيفيكنعنايبلاوه:اهتمضرغلاو
ةظفاحلاةركفملاةوقلاىلإاهلصوتل‹غامدلامدقماهارجييتلاةيلايخلاةوقلاىلإ

اهدرتمث‹راكذتلاةجاحتقوىلإاهظفحتواهكسمتغامدلارخّوماهارجميتلا

ىلعنيبطاخمللةلادلاظافلألابغرفيل«ناسللااهارجميتلاةقطانلاةوقلاىلإ
مالقالابطختلناديلااهارجميتلاةعناصلاةوقلاوسفنلانمجرخميتلايناعللا

لوألانماهيناعمبمولعلايقلتلظافلألاكلتبريماوطلانوطبوحاولألاهوجويف

.نوثعبيمويىلإنيبئاغللنييرضاحلانماباطخو«نيرخالاىلإ

سوفنلاضايرةيفيكو٠ةفطنلاطقسميفةلاسر:ةرشعةيداحلاةلاسرلا

دسجلاةينبماكحأيفبكاوكلاتاريثاتو«رهشدعباًرهشاهتالاحبلقتدنع

اهئافيتساوءكلفلاثلثسمشلاريسمردقرهشأةعبرأبيكرتلاوجازملانم
الاعفأو«اهريثأتةيفيكمث«ةيئاملاوةيئاوحلاوةيبارتلاوةيرانلانمجوربلاعئابط

قالخألالوبقليتلانسنماهيفعلطتياموةعبرأسفنلارمأماكحأيف
رهشلايفةدالولادعبرمعلالبقتسميفءارالاوبادآلاومولعلاولامعألاو

.ةفطنلاطوقسموياهعضومنمعساتلاتيبلايفسمشلالوخدو«عساتلا

اهصخشتلبقةطيسبلاسفنلالاحنعرابخألاوه:اهنمضرغلاو
ممتتوهامنإةدملاهذهمحرلايفثكلملانإف«ةيئزجلاماسجألاباهاصتاو

.ةلبحلانماهنكمتو«لكيحلابسفنلاطابرو‹ةروصلاليمكتو«ةيقبل

ملاعناسنالانإ:ءامكحلالوقىنعميفةلاسر:ةرشعةيناثلاةلاسرلا

هسفنلاوحأوينامسجلاريبكلاملاعلاةروصلةلثاممهلكيهةروصنأو«ريغص

سنالاونجلاوةكئالملانمنييناحورلاقئالخلالاوحأبةلثامماهيفهاوقنايرسو

ينامسجلاويناحورلانيملاعلانمرصتخمناسنإلانإفنيعمجأتاناويحلاحاورأو



— ۷۲

يلاعمهيفعومجهنأل«هتقيقحناسنإلافرعينأوه:اهنمضرفلاو
يدہيهللاو«هبلطيهوحندصقيلباوصلااميرديوهبتنيفاهلكتادوجوللا

.مقتسمطارصىلإءاشينم

ىلإ‹فراعملايفناسنالاةعلطنايبيفةلاسر:ةرشعةثلاثلاةلاسرلا

.هاهتنميهتنيةياغىلإ«مولعلايفهغلبموهدحيأ

.هئاقلوهوحنهدصقواهيرابةفرعمىلعهيبنتلاوه:اهنمضرغلاو
ةمكحلاامو«توملاةمكحةيداميفةلاسر:ةرشعةسماخلاةلاسرلا

.داسفلاونوكلاملاعيفاهدوجويف

ةيرشبلاداسجألابةقطانلاسفنلاطابرةلعنمنايبلاوه:اهنمضرغلاو
.دسجلاةقرافموهيذلاتومادعباهئاقبب‹توللابةناهتسالاتقوىلإ

ةينامسحلامالآلاوتاذلملاةيداميفةلاسر:ةرشعةسداسلاةلاسرلا

لوانتتيتلا«تاذللاوملألافيكو«توماناويحلاةيهاركةلعو«ةيناحورلاو

درفنتفيكودسجلاتقرافاذإاهدرجمبلوانتتو‹ماسجألاعمسفنألا
.نارينلالهألاو٠نانجلالهأتاذلنوكتفيكو«هنودباهتاذب

نأملعينأو«نيطايشلاعممنهجباذعنأهيبنتلاوه:اهنمضرغلاو
ةنجلانأو«داسفلاونوكلاملاعيفمنهجنأو«ةكئالملاعمنوكتةنجلالهأ
.تاولمسلاةعسوكالفألاملاعيف

ضرغلاامو٠تاغللافالتخاللعيفةلاسر:ةرشعةعباسلاةلاسرلا
7

:لئاسررشعةيلقعلاةيناسفنلالئاسرلانمو

.(۲طعجارم)(عجاريلفةرشعةعبارلاةلاسرلامالانمتطقس)ةينورابلاطشماهيفءاج(١)
.(7طعجارم).ةينورابلادبسحةرشعةعساتلاوةرشعةنماثلاناتلاسرلاتطقس(۲)



س۲۷۳

.سروغاثیفيأرىلعئدابلايفةلاسر:اهنملوألا

عرتخاوتادوجوملاعدبأالهناحبسءيرابلانعنايبلاوه:اهنمضرغلاو

لبقيذلادحاولانعتادرفملاودادعألابتارمکاهمظنواہبترو«

مكحأكلذناكذإ«ضعبلهضعبقباطمصوصخمددعىلعامهنمنيثثالا

.نيباو

.افصلاناوخإيأرىلعةيلقعلائدابلايفةلاسر:ةيناثلاةلاسرلا

‹تانئاكلابابسأو«ملاعلاثودحىنعمنعرابخإلاوه:اهنمضرغلاو

نمددعلابيترتكهبتريذلاهناحبسءيرابلابيترتىلع«تايئزجلاىنعمو
.نينثالالبقيذلادحاولا

ريبكملاعناسنألانإ:ءامكحلالوقىنعميفةلاسر:ةثلاثلاةلاسرلا

 ەۋانثلج ءيرابلاهقلخيذلاهبرعئارشملاعىلإ«حوروسفنوذ
جراخسیلو«مهتلمجوههيفلخادقئالخلالكنأو«الماكماتهقلخموي
.نوحبسيكلفيفلكلبءرخاءيشملاعلا

.تالوقعملاولقعلايفةلاسر:ةعبارلاةلاسرلا

فيكوءاهتقيقحبملاعلاىلعسفنلارهوجفيرعتوه:اهنمضرغلاو
.لعفتملالقعلايفتامولعملاروصعامجا

.راوكألاوراودألايفةلاسر:ةسماخلاةلاسرلا

هبارحخةيفيكو«هئدبموملاعلاثودحةيفيكنعنايبلا:اهتمضرغلاو

.هئانفو

يلصألاضرعلاو‹سوفنلاةبعوقشعلاةيئاميفةلاسر:ةسداسلاةلاسرلا

.هؤدبمنيأنمو«هتقيقحامو



٢٤۷—

لجوزعهللاوهةقيقحلابقوشعملانأبنايبلاوه:اهنمضرغلاو

.هيلإنوقاتشممهلكقئالخلانأو

ملعو‹جارعملاةيفيكو«ةمايقلاوثعبلاةيئاميفةلاسر:ةعباسلاةلاسرلا

‹اهلكىوصقلاةياغلاوىبتنملاهيلإواهلكهلئاسرنمىصقألاضرغلاوهكلذ

نيسمهرادقمناكموييفهيلإحورلاوةكئاللاجرعت: هلوقيفراشأهيلإو

.¶ةنسفلأ

اهفالتخاةيفيكوتاكرحلاسانجأةيمكيفةلاسر:ةنماثلا:ةلاسرلا

.اهنمدوصقملاضرغلاامو«اهتياغواهئدابمو

‹هناحبسءيرابلانعملاعلادوجوةيفيكنعنايبلاوه:اهنمضرغلاو

.هرثأبملاعلاناريسنوكيفيكو

اهرخاوأيكحيفيكو«تالولعملاوللعلايفةلاسر:ةعسالاةلاسرلا

.اهلئاوأ

.هدئاوفوملاعلالوصأقئاقحوه:اهنمدوصقملاضرغلاو

.موسرلاودودحلايفةلاسر:ةرشاعلاةلاسرلا

.اعيمجةطيسبلاوةبكرملاءايشألاقئاقحةفرعموه:اهنمضرغلاو

:ةلاسرةرشعىدحإةيهلإلاةيسومانلالئاسرلانمو

تانايدلاو‹مهداهتجاهيلإىدأاموبهاذماوءارآلايفةلاسر:اهنمىلوألا

امو‹مهليواقأنونفيفءاملعلافالتخانايبو‹ةيفسلفلاوةيسومانلاوةيعرشلا

كلتنمكو‹باوصلاوقئاقحلانعثحبلاوفشكلانممهدابتجاهيلإىدأ
نمو«مهفالتخااهلجنمناکيتلاللعلاوايفتاراشألااموتالاقلملا

.لطبملانمقحلا

بلطلتعضواهلكتانايدلاوبهاذملانأبنايبلاوه:كلذنمضرغلاو



٢۲۷

‹داسفلاونوكلاملاعمنهجنمةاجنلافيكو«ةرخألافصووسوفنلا

داشرلاوةاجنلاقييرطنعاوفرحنادقتانايدلالهارثكأنأو«تاومسلاةعسو

ضونلاةيفيكوسلجوزعهللاىلإقيرطلاةيئاميف:ةيناثلاةلاسرلاو
.هيلإ

هيبنتو٠قالخألاحالصإوسوفنلابيذهتىلعضحلاوه:اهنمضرغلاو

رشنلاوثعبلاوةمايقلامويلاوحأنمداعيلايفتومادعبامعةيهاسلاسوفنلا
.اهيناعمةقيقحامو«منهجىلعزاوجلاوطارصلاونازيلاوباسحلاو

.نيينابرلا

دسحلااهتقرافمدعبسفنلاءاقبىلعةجحلاحوضووه:اهنمضورغلاو

.يناهرباليعانقإقيرطبتوملاىمسييذلا

ضعبلمهضعبنواعتو‹افصلاناوخإةرشعةيفيكيف:ةعبارلاةلاسرلا

.ةمحرلاوننحتلاوةقفشلاوةدوملاقدصب

.اًيمجايندلاونيدلايفدضاعتلاو‹بولقلافيلأت:اهمضرغلاو

.نيققحلانينمؤملالاصخوناميالاةيئاميفةلاسر:ةسماخلاةلاسرلا

اًملعبابلااذهناکدِةسوسولاامومالالاهفرعم:اہنمضوغلاو

.افاسواًضماغ

‹ةوبنلاطئارشو٠يهلألاسومانلاةيئاميفةلاسر:ةسداسلاةلاسرلا

مېتازومريمارموةيوبنلابتكل|رارسأىلعهيبنتلاوه:اهتمضوغلاو

.رضتنملامامإلانماففشكلاةيفيكو«اهيلإيدهتلاوةيسومانلاةعوضولل



0

ىلإولجوزعهللاىلإةوعدلاةيفيكيفةلاسر:ةعباسلاةلاسرلا

.كلذىلإنيوعدملاةوعدباطخوةدوملاقدصو«ةرخألاةوفص

رايخأموقنماهلوأئدتبيريخلالهأةلودنايبنايبلاوه:اهنمضرغلاو

الولذاختريغنمدحاوبهذمودحاويأرىلعنوقفتيونوعمتجيءالضف
.دعاقت

.نييناحورلالاعفأةيفيكيفةلاسر:ةنماغلاةلاسرلا

.نيينامسجريغنلعافملاعلافنأنايبلاوه:اهتمضرغلاو

بتارمو«اهتيفيكوتاسايسلاعاونأةيمكابنم:ةعساتلاةلاسرلا

هللاوهلكلاسئاسودحاوعيمجلاريدمنابنايبلا:اهنمضرغلاو

.ةبرقبرقأو

تادوجوملابتارميفهرسأبملاعلاروصتةيفيكيفةلاسر:ةرشاعلاةلاسرلا
زكرمىهتنمىلإكلفلاىلعأنماملوأىلعفطعنماهرخانأو«تانئاكلاماظنو

.دحاوناویحکوُةدحاوةنيذدمكدحاوملاعاهلكامنو٠ءضرالا

.هيلإاهعوجرموىلاعتهللانماهنأةفرعملا:اهنمضرغلاو

ةيفيكو«اقرلاونيعلاومئازعلاورحسلاةيئاميف:ةرشعةيداحلاةلاسرلا

.ضعبيفمهضعبريثأتفيكو‹مهلاعفأامو‹ةكئالللا

نيسوسحمالونييئرمريغنيلعافملاعلايفنابنايبلاوه:اهتمضرغلاو
.نييناحورنومسي



— ۲۷۷

راثلانمهيفناتسبهل٤«يخسمرکداوجينغمکحلجرلثمملعلابالط
ءناتسبلااذهاولخداواوملهنأسانلايفيداني«سبايوبطرهكاوفلاو
نمیارف«هلوقاوقدصالودحأهبجيملو«تارمثلالكنممتئشاماولكو
يفامىلاهاهشهبرمنملكف«ناتسببابىلعفقونأمكحلايأرلا
عيمجىلعفقودقهنأانيقياملعملعنأىلإ«هيهتشيامنمهمعطأو«هناتسب

.هیهتشتامنلکوناتسبلالخدا:هبرمنممهقدصنمللاقمث«هناتسبيفام

بحملعلابلاطنوكىلعالإاهضرعيالألئاسملاهدنعتلصحنملكلذكو

الوافالأ«همهفنمبرقيامدحاولكىلإعفدهدشرتسينمدجواذْإف«ةمكحلا
بلطوهسفنيفةمكحلاتنكمأاذإىتح«دحاودعباًدحاونيبلابيترتلاىلع

‹تسرهفلايفبتراكىلوألايفالمعو«ةبغروصرحبلكألاكلذدنع
.هللاءاشنإليمجلاءازجلاوليزجلاباوغلاهللادنعكلذيفهلنوكيف

ةمئادلاةداعسلاىلإةغلبلاقالخألاحالصإرنننبيدهي
يسرافلاليبلرصيتسلايبافرامليكللافلاماملانميأ
يريبخلا«رحلاينابرعلا«بدألايقارعلا«بهذملايفينحلا«نيدلاينرعلا«ةبسنلا

‹ةراشالايفوصلا«ةريصبلايدنملا‹مولعلاينانويلا«كسنلايماشلا«جابنملا
:هلوقب٠فراعملايهلإلا‹يأرلاينابرلا٠قالخألاريخلا«يقنلا

متاخدمحمانديسىلعهللاىلصو«نيقتمللةبقاعلاونيملاعلابرهللدمحلا
.نيبيطلاهلاىلعونيلسرملامامإونييبنلا

0ف

ىلإانيحوأول:ىسوممأيفلجوزعهللالوقيفكلوقامأو

.(۲طعجارم)اهتفضأةينورابلاطيفةدوجومريغ(لصف)ةملك(١)



۸٢۲۷—

ديرتنمىلإسانلانعهيهنترمأوه:برعلاةغليفيحولانأملعا
:هجوهنالنىلعوهو‹اصوصخ

تادامجلارئاسوناتوملايفو«ماحلإناويحلايفو«مالعإءايبنألايحو

.تذإوقالطإ

ارسواصوصخمفةكئالملاوهو:فورعمفءايبنألايحرامأو

كيلإانيحوأانإل:مالسلاهيلعدمحملجوزعسهللالاق.سانلانع

.ااثمأيف هدعبنمنييبنلاوحونىلإانيحوأك

هرومأوهرابخأوهيهاونولجوزعهللارماوأبءايبنألاةبطاخموهو

.ةهفاشمريغنمةبطاخميحولانوكيو‹هماكحأوهمالعإو

(؟هللالوسراييحولاكيتأيفيك):اهللالوسرلئسو

ينعمصفيف‹لعهدشأوهوسرجلاةلصلصكينيتايانايحأ»:لاق

.«لوقياميعافينمليكفالجركلمايللثميانايحأو«لاقامتيعودقو

هعهللالوسرىلعلزنييحولاناك):ساهنعهللايضر ةشئاعتلاق

.(اقرعدصفتيلهنيبجنإوهنعمصفيف‹ياشلامويلايف

ءايبنألاوسنإلاونجلارئاسيفماهلإلاوه:يحولانميناثلاهجولاو
لجوزعهللاهدارأيذلامالالاوهو«لاجرلاولافطألاوءايبغألاو

رمقلاو«اهاحضوسمشلاولط:هلوقوهو‹ماسقأةعبسبهيلعمسقأوهلوقب
ءاهانباموءامسلاوءاهاشغياذإليللاو«اهالجاذإراهنلاو«اهالتاذإ

وهو.4اهاوقتواهروجفاهمحأف«اهاوساموسفنو«اهاحطاموضرألاو
للاىلإىحوأف«تاناويحلارئاسنيبلجوزعهللاهمسقيذلاينعللا

لصخيفقطنلاكلذءارونمو«اهدالوأةيبرتواهشاعمواهحلاصماهمحأف

٤مظعرحبقطنلاف«دهدحلاولمانعسلجوزعسهللاهاكحام«اهدنع
.يلاعملارحبوهوقطنلانممظعأرحبقطنلاءارونمو



س۲۷۹

ريغو«اهيلإيناعملاليصوتيفبولقلاةمدخلنسلألايفقطنلاقلخامنإو

.باجعلابجعلاكلرهظوباتكلالاطلكلذحرشيفانذخأولو

هیلونيبوامهنیبامةرواعولجوزعهللاامهركذنيفنصيفكلو
‹تارشحلانملهاىلإو‹ريطلانمدهدمحلاىلإدصق‹مالسلاهيلعناميلس

.ةحاجرلاويناعملانم

نماًيحومهبولقيفناميإلاجردنافيكوانلافطأيفلوقلامدقتدقو

.اًمافإولجوزعهللا

ب:ةبوجعأوةيأمالسلاهيلعدوادثيدحيفكلو

رتسيفو«امہیدیآانیبوبیوبعليريغصلفطامهیدیآنيبو«امهرادحطس
اماققف‹ةوكلالخدوابحىتحهنعالفغأف‹قاقزلاىلإةذفانةوكحطسلا

‹قاقزلاىلإةوكلانمعقينأمهوامهنعىحتتهايجنيلهنماونداملف«هيلإ
اوركذىتح«نايكيامهورمألاامهبلازامف«امہنمبرقهنمايحتتنإف
£ةلاحلاكلتبهارفمالسلاهيلعدوادءاجف‹الوسرهيلإاهجوفمالسلاهيلعدواد

دوادرماف«هبارتُأنمريغصلفطبهایتأف(لافطألانمهبرتبينايتئا):امللاقف

مغنهرصبأاملف٠«لفطلاهيلإمدقف«ايحنتف«هنعايحنتينأهيوبأمالسلاهيلع
جرخف«رخألاهلمغنو‹ةيناثلوألاهيلإمغنو«رخالاهيلإمغنو‹لفطلاهيلإ

.«؟امېنيبامةرواحمنايردتأ»:مالسلاهيلعدوادامللاقف‹لفطلاهل
.(الر:الاف



س۲۸۰

يخأايجرخأ):هللاقفالألفطلاهيلإمغن»:مالسلاهيلعدوادلاق

.(قاقزلاىلإعقتالعلةوكلاكلتنم

شيعانآنملإبحأتومأف«مقأيخأايينعد):رخآلاهللاقف
.(رانلالخداف

لخدتفهللاةعاطبلمعتف«ربكتىتحشيعتيخأايلب):رخآلاهللاق

.(ةنجلا

.تميملوصلخوجرخف(اذإمعتف):رخألالاقف

-:بجع هنعهللايضر باطخلانبرمعثيدحيفكلو

دمحف٤بطخيلةعمجلاموييفربنلادعصباطخلانبرمعنأكلذو

«لبجلاةيراساي):لاقفهتوصىلعأبیدانوهمالكمعطقو«هيلعىنثأوهللا

هيلعلخد«هرادلخدوهتالصتاملف(متغلابئذلاىعرتسانمملظ

نيحيبارعألاكترصمويلا«نينمّؤملاريمأاي):لاقوفوعنبنمحرلادبع

.(قوفتحص

اوقتلاةيراساهيلعيتلاةيرسلانأيرطاخيفحنسدق):رمعهللاقف

:تلقوتحصف«هباوفرعيملمظعركسعلبجلاءارونمو‹مهودععم

تعجرذإكلذكمهف.(هبمهعمسيفينوصدميهللاءايلوانميلوىسع
نمو‹ودعلارحنيفنحنانكلملرمعمالكانعمامالول):اولاقفةيرسلا

لبجلاوحناندصقرمعمالكانعماملف«الأنيعبسيفمنيمكلبجلاءارو
.(هللادمحبانوجنوهيلإاندعصف

لحتلاىلإكبرىحوأو>:لاقفلحنلايفيحولابىلاعتهللاحرصدقو

ةسدسملارئاودلانماهحايجألاهعئانصيثو4اتويبلابجلانميذفتانأ

‹اهشاعميفاهريبدتنسحو«اهئارمالاهتعاطكلذءارونمو«لسعلاتويبل
.نياعضاوماهرايتخاو‹ةملكلاعاټتجاو



س۲۸۱ا

بجعناتوملايفو:ناتوملاىلإلجوزعهللايحوىلإعجرنلو
زعهللالاق.(اًبجعلناتوملايفنإ):يرصبلانسحلالاقابيجع

لاقوءالاقثأضرألاتجرخأو«اهلازلزضرألاتلزلزاذإل:سلجو

.لاقملاناسلباللاحلاناسلبملكتامنإ:لئاقلاقنف

٠رصقأورصقأتناف‹مالكلاىلعاهردقينأردقيالهللاناكنإ:ليق

‹ةربععومسملامظعلايفكلو؟لاقامهعنميامفعيمجلاىلعردقيناكنإو

‹ةيلصمةاشةيدوهيهيلإتدهأ«ربيخحتفاليعهللالوسرنأكلذو

.(؟هيلإبحأنامحللايأ):تلأستناكدقو

عارذلايفتركأواهتمسف(ةاشلاعارذ«عارذلامحل):اليقف

لاقو‹اهظفلفاهغسيملوهنمضعوهذخأف«يعهللالوسرهلوانتف«مسلا
هيفنمظفلف«مومسمينِإ:لوقيعارذلااذهنإ»:عهللالوسر

.مسلابتامفرورعمنبِءاربلانبرشبامفهعملكأوةعضبلا

:تلاقف«؟اذهىلعكلمحام»:لاقفةيدوهيلادفعهللالوسرلاسف

تنکناولجوزعهللاكربخيسفلوسرتنكنإ:تلقتنكيلإ)
ام»:عهللالوسرلاقعرتلادنعناكاملف(كنمسانلاتحرأاًرابج

.«يرهبأعطقناوأاذهف.ينيداعتربيخةلكأتلاز

.هناکمتامهعملكأيذلارورعمنبءاربلانبرشبامأو

:نلقيفاًضعباهضعبيدانتتحبصأاذِإعاقبلانأ:رابخألاضعبيفو

؟لصمنکيلعیلصله؟سلجوزعسهللارکاذنكبرمله

:نلقيف.نيتعكرلصفملسممويلايبرمدق:نهنمةعقبتلاقاذإف
.مويلاكلذلوطامنطبغيف.كلايقس



ب۲۸۲

يشتتن:تلاقضرألاهجوىلعىشماذِإرجافلانأ:رابخألايفو

تيبانآ«ةملظلاتيبانأ:ربقلالوقو.ينطبيفريصتادغويرهظىلع
.دودلاتیبU‹ةشحولا

.ةقيقحبتسيللاثمأاهلكرومألاهذهنإ:لئاقلاقنإف

انفرصنا«انركذامعزجعلابلجوزعهللاىلعتيضقنإ:هلانلق

نإول:سلجوزعهللالاق‹نطابللرهاظلاعدنامفالإو«تلقامىلإ

ىلعاًميلحناكهنإهحيبستنوهقفتالنكلوهدمحبحبسيالإءيشنم

.هسفنىلإهازعوهبرنعزجعلاىفننل¶اورفغلمدمأىلإنيقتمل

‹ينذأبهتعم"و‹هتيأروهتدهاش١٩٠بیجعبیرعكثدحأانو

لبج:هتصقو«نالجراوينبنمنيرفاسملانمةعامجيف«ينيعبهتنياعو

ةلفاقيفنحنو«ضرألانممسهديفبصتنمراوكدالوأنيبومتاكنيبناك

مداحتمدقتو‹لبجلاىلإانيهتناف‹اليلقصقنيقيقرلانمسأرةئامنالثءاهز

‹ةدحاوامداختذخأف«لبجلابطاختيهاذإف«ربكلاىلإناوعانمادخنم

.(؟ادبأاهنطوواهدلبىلإدوعتالففلتتمآ؟اهنطوو

عرقدقوهانعممهفنالوتوصلاعمسننحنو«لبجلاباوجلااملدرف

.هادصبانعامسأ

مداخلااهتدرادبأانطوىلإعجرتالوفلتتاهنألبجلاباوجناكنإف

تلعفااهرهظِءارواهدرتف«ةرملواكباوجلالبجلاالدريف
تبطاخف«امداخنهرخاىلإمداخدعبامداخاذکهنهبلعفتتلازامف

نحسمواهنقناعيواهنلبقينقفطواطنيرجدقنيعمجامدخلاانيارف«الدرفلبجلا
.(؟مدخلارئاسنيبمداخلاهذهلابام):نهانلقفنهانلاسفاہلع



س۳٢۲۸

.(اديأفلتتالواهدلبىلإعجرتساهنإ:لوقيلبجلااذهنإ):نلق

ملكتال«لبجلاباطخنفرعينهلكقيقرلانأبجعلالكبجعلاو
.اهنلبقيواهنئنہيمداخلاىلإنهعمجابنرداب

‹نالجراوىلإمالسالادالبىلإتلصوىتحيلايللاومايألاتلازامف

٤لاجرلانمالجرراصىتحمالغلاربكو«هتبرفاًمالغاهديسنمتدلوف

٤ٹامدقينبانِ):اهديسلتلاقفتامهنأمث«رفاسوعجرو«ةناغىلإرفاسف

نذاف.(يدالبوينطوويلهأىلإبهذأينعدف«ةجاحيبكلتسيلتنأو
.اهدالبمرحلوارقمنماہاتکاناتأیتحانعتباغوترمواه

وهُا۽یسومماىلإلجوزعهللايحوىنعمامف:لئاقلاقنف
؟ةوبنيحومآيحو

.ايحويفءاملعلافلتخادق:انلق

.اهسفنيفلجوزعهللاهاملماشإيحو:مهضعبلاق

ةوبنبسيلومالسلاهيلعليربجنمةقيقحلاىلعيحوهنإ:مهضعبلاقو

.مالسلاهيلعليربجعمىسيعمأميرلىرج
مأ:نهنم.تايبنعبرأأبنىلاعتهللانأو«ةوبنلاهنإ:لوقيمهضعبو

اممحلوقيفسيلو«ةنمو«ةنحو«ىسيعمأميرمو«مالسلاهيلعىسوم
.لسرلاهبتءاجامالو‹لقعلاهليحمي

كلبقنمانلسرأامول:لوقيلجوزعهللاسيلأ:لئاقلاقنإف
لجوزعسهللانإ:هلليق؟ىرقلالهأنممهيلإيحونالاجرالإ

:لاقدقولاجرلابةديقمةوبنلانأةلالدهيفسيلو‹لاجرلابةلاسرلاديق

 ةيدابلانماوتأدقوءايبنأمهلكهينبوبوقعيىرنو¶ىرقلالهأنم



٢۲۸—

هيلعفسوينعو¶ودبلانممكبءاجولل:لجوزعهللالاق

ىلإةيدابلانماوعجرفيتوخإنيبوينيبناطيشلاغزننأل:مالسلا
.رصم

£

.ةيرقلاودبلابينعيودبلانماوعجرمهنأدارأامنإ:لئاقلاقنإإف

.دحأنعيفخالورهظلناكولو«فسعتاذه:هلليق

23رصف3

ينعأ«رشعلجوزعهللاباتكيفتاروكذملاتاملسلملانأملعا
هلوقليلدبىلاعتهللادنعةنمّوماهنإف ابنعهللايضر ءاوحنهالوأ«نارقلا
ةرجشلاامكلتنعامكهنأملأل:اهنمالكافةرجشلانملكألانعامهاهننيح
رفغتملنإوانسفنأانملظانبرالاق‹نيبمودعامكلناطيشلانأامكللقُأو

.بقعيملوةبوتلاامهنعبرلاىكحونيرساخلانمننوكنلانمحرتوانل

هبرمدایصعول:لوقيثيح«مداىلعباتامنإ:لئاقلاقنإف
.4یدذهوهيلعباتفهبرهابتجامثیوغف

‹نارفغلاوةبوتلابهيلعصوصتنم«مالسلاهيلعمدانأانملعانهاهنمف

هللاباتكنمجرختسمفامهنعهللاوفعامأو«اهتبوتةصوصنمءاوحانمأو

٤امہتبوتدریاملجوزعهللانعتايملنيحلجوزع

ءانثلانسحوهتمحروهتفارولجوزعهلامركبقيلالاوهولضفألل

 اهنعهللايضرسةراسيهومالسلاهيلعليلخلامهاربإةأرما:ةيناثلاو
هتاكربوهللاةمحرل:مالسلامهيلعةكئاللالوقليلدباًضيأةنمؤماهنإف

.(۲طعجارم)يدنعنماهتفضأةينورابلاطيفةدوجومريغلصفةملك(١)



س٢٥۲۸

امتايملوةوبنلاتيبلهأنماهتبثأف ديجمديمحهنإتيبلالهأمكيلع

.كلذخسني

.ةيالولاتبثياماهيفسيلةيحتلاهذه:لئاقلاقنإف

:لجوزعهللالاق‹ةليضفلاببقعومدقتدقمالسلا:انلق

اًباوجاوبقعمث مالسلاقاًمالساولاقىرشبلابمهاربإانلسرتءاجدقلو

.ةيالا.(ديجمديمحهنإتيبلالهأمكيلعهتاكربوهللاةمحر):اًصوصخاهل

ملوهسفنبمنعیکحاماميسالونولمعيمكحبةكئالملاهللابقعيملو

 اہنعهللايضرستانمؤملانميهفمالسلاهيلعىسوممأ:ةثلاثلاو

:هلوقبهباهلضفواهبهللاهيضررمأنميحولانمبرلااهيلإازعام

نانتمالاضرعميفكلذركذونزحتالواهنيعرقتيكهمأىلإهانددرفلل
.كلذخسنيامبقعيملو

سائلايغتبيانجحمايألينلايفتقلأيذلاعضوملاىلعانفقودقلو

نماهيلععاتجالاعقوو‹ريخلادهاشمنماًدهشماندعبذغتاو‹هيفةليضفلا

.اهدعبنيملسملانمودوہيلا

بنجنعهبترصبفهيصقهتخألتلاقفلت:اهيفلاقيتلاهتخأامأو

.ريخلاتيبتيبلانكلو¶نورعشيالمهو

يفتاصوصنملانمف اهنعهللايضر نوعرفةأرما:ةعبارلاو
نوعرفةأرمااونمانيذللالثمهللابرضول:ىلاعتهللالاقنوعرفةأرما

نمينجنوهلمعونوعرفنمينجنوةنجلايفاتيبكدنعيلنبابرتلاقذإ
.4نيلاظلاموقلا

ةنمؤماهنإفامنعهللايضر مالسلاهيلعناميلسةبحاص:ةسماخلاو



٦۲۸—

برهللناميلسعمتملسأول»:امنعةياكحلجوزع هلوقليلدب

.انعبرلاهاكحامىلعاهمكحلبقعيملو«اًميظعاحدمنيملاعلا

هلوق‹ةملسمةنمّؤماهنإفمالسلاهيلعايركزنبىيحيمأ:ةسداسلاو
تاريخلايفنوعراسياوناكمهنإهجوزهلانحلصأولل:لجوزع
.ةحدملامظعأ4نيعشاخانلاوناكواًّبهرواًّبغراننوعديو

ىنثأامصنلاقوفيهف اهنعهللايضرسنارمعةنبامجرم:ةعباسلاو
نمهيفانخفنفاهجرفتنصحأيتلانارمعةنباميرموله:لاقف.اهنعهللا

ةوبنلاىلإيهونيتناقلانمتناكوهبتكواهبرتاملكبتقدصوانحور
‹مالسلاهيلعليربجعمافىرجاملءاسنلايفةوبنلانوكتناكنإبرقأ

.نينسحلانيصلغخلانيقيدصلانيبرقلاتاجردفالإو

هللالوقايفكبسحو اهنعهللايضر نارمعةنباميرممأ:ةنماثلاو

ينطبيفامكلترذنينإيلرنارمعةأرماتلاقذإل:لجوزع

€باسحريغب»:هلوقلإ€ملعلاعيمسلاتنأكنإينملبقتفاًررع
ينإلل:اهئاعدةباجتساوهناحبسءيرابلالوقنممظعأءيشلوبقلايفسيلو
نإهمأميرمنملخبخب.¢مجرلاناطيشلانماهتيرذوكباهذيعأ
.مالسلاهيلعحورلاىسيع

هيلعتماقنمو«ةيالولالهأنمتاملسمتانمّؤمةوسنيناغلاءالّوهف

٤ہلجوزعسهللاباتکنم«ةجرختسموةصوصنمنيبةجحلا
نهتيالوتاجرختسملاو«كرشنهتءاربوديحوتنهتيالونهنمتاصوصنملاف

«كرشريغرفكوقوسفوةيصعموملظنهتءاربولجوزعهللةعاط
.ةمعنلاولاعفألارفكوهو

.(٢طعجارم).ملعأهللاواذكهاهتحلصأحوضومدعةينورابلاطيل(١)

 



— ۲۸۷

الوصنالوسلجوزعهللاباتكيفتاروكذملاءاسنلاامأو

هيلعبويأةأرما:نهنم«مالسإلاةضيبكةرهشةراشإنكل«جارختسا

اهبرضيلاهبفلحيتلااهنيمبيفمالسلاهيلعبويألعرشهللانأو«مالسلا
هاندجوانإثنحتالوهببرضافاثغضكديبذخول:لاقف.طوسةئام
هلهأهلانبهوول:سلجوزع هلوقو. باوأهنإدبعلامعنارباص
.4نيدباعللىركذواندنعنمةمحرمهعممهلثمو

هانيجتأفل»:لوقيلجوزعسهللانإف«مالسلاهيلعطولتانيامأو
دالوألثمةبوقعلانماوملسدقلهألاف4نيرباغلانمتناكهقأرماالإهلهأو

ةراشإوةرهشلاوةوبنلاةضيبنهتلمشطولتانبنكلو«مالسلاهيلعحون
.نارقلا

دقو‹تاملسملانميهف ابنعهللايضر نينمؤملامأةشئاعامأو

كلذلدهشوةنجلايفيعهللالوسرجاوزأنماهنأرساينبرامعمتح

اهقحلنملامنإو«ةنجلالهأنماهنأىلعةلاد«اهيفتلزنأيتلاتايآلاعيمجب

نيذلاولل:لجوزعهللالوقو.اهمساركذيملالتاصوصنلاب
.4مظعباذعل:هلوقىلإ تانمؤملاتالفاغلاتانصحملانومري

ةجردمظعأنوكتنأتداكالسلاهيلعمهاربإةيرسليعامإمأرجاهو

نمالهللابهوال‹تاجرختسلماوتاصوصنملاءالؤهعيمجنمهللادنع

الو‹ةمايقلامويىلإامهنيبىعسنمرجأاو«ةورملاوافصلانيبيعسلا

.ةمايقلامويىلإهنمبرشنمرجأومزمز

هللايضر ةجيدخ:نهالوأعتكعمجيعهللالوسرجاوزأامأو

مالسلاهيلعيبنلاجوزةعمزتنبةدوسو‹دليوختنبةجيدخيهو اهنع
ةجيدخدعبهئاسننمجوزتنملوأيهوامنعهللايضر



۸۸—

ةشئاعمأو رکذاو امہنعهللايضر قيدصلاركبيأتنبةشث

.هعهللالوسرجاوزأنمنارقلايف

.ساهنعهللايضرةميزختنببنيز:يبنلاجاوزأنمو

هللايضرسنايفسيبأتنبةبيبحمأ:مالسلاهيلعيبنلاجاوزأنمو

. اہنع
ااعى۳£ ‹عيبنلاجوزةريغملانبةيمأيأتنبةملسمأ:نينمؤملاتاهمأنمو

.ساہنعهللايضر

.ساہنع

يضريبنلاجوزثراحلاتنبةنوميم:نينمّؤلاتاهمأنمو
. اہنعهللا

عللوسرجوزبطخأنبيبيحتنبةيفص:نينمؤلاتاهمأنمو
. اہنعهللايضر

يضريبنلاجوزثراحلاتنبةيريوج:تاهمأنمو
. اہنعهللا

یهللًارما:نينمؤلاتاهمأ هللالوسراهبطخةأرمملاتاهنموا

ع

يهوابنبيملو
.اطرفلانم

.ليحرلانبنامعنلاتنبةيمأيهو:هللالوسراهجوزتیاو
.(كنمهللابذوعأ):تلاق

.تصربفاصرباہبنإ:لیقو.بعهللالوسراهجوزتیرحخأو

يهومکحتبةلوخيهو«كالوسرلاهسفنتبهویرعأو



ہہ۲۸۹

مّيهوساہنعهلليصرتععهللالوسرةيرسةيطبقلاةيرامو

.مالسلاهيلعيبنلانبمهاربإ

‹ةجيدخنممالسلاهيلعيبنلاتنببنيز:يعهللالوسرتانبو

ةمطافو«مالسلاهيلعيبنلاتنبموثلكمأو«مالسلاهيلعيبنلاتنبةيقرو

.ةجيدخنمنهلكنهو نہنعهللايضرةَهللالوسرتن

نمنوكتلامبلقىلعانطبرنأالولل:لجوزعمهلوقاماو

.نينمؤملانمنوكتل

باتكيفامماجارختسا«هيلعتماقنمواهتيالويفلوقلامدقتدقو
.اهتيالوهيلعف‹ةجحلابوأهللا

4يدلاولويلرفغابرلل:مهاربإيفلجوزعهللالوقامأو
ربتهللاودعهنأهلنيبتاملفل:لاقنيحهئاعدنمكلذدعبهابأجرخاف

.لمتحمهيفمالكلانإفهتدلاونمًاربتيملو

ینثتساف.ےهاربإایكءاعدكانبجأدق:لجوزعهللالاقولو

نمانيلعسيلف«ةباجالاىلعلديامهؤاعدسيلو«هيفامهيفناكل«ءهابأ

.4يدلاولويلرفغابرل:لاقثيحمالسلاهيلعحونءاعدامأو

.ءاوحومالسلاهيلعمداىلإهئاعدهجوتذأ:ليق

تاهمأونوملسمءابامهلكمالسلاهيلعمدانيبوهنيبامنإ:ليقو

.جتحلإدينمطقاسلمتحناف‹ابءاضقلاانيلعسيلو٠«تاملسم

.اًصنالاجارختساةيالولالهانميهءاوحيفلوقلامدقتدقو



س۲۹۰

:(اوطبهاف):هيفتعمساملكف(اطبهاو اوطبها):هلوقامو

.ةيحلاوسيلبإوءاوحومدا

نيكلمانوكتنأالإةرجشلاهذهنعامكبركاهنام»:سيلبإلوقامأو

نمهنالهيلعلوعيامهللاهنعلسيلبإلوقيفسيلف4نيدلاخلانمانوكتوأ

.ةبذكلا

اباذعهانعمف¶اًمازلناكلكبرنمتقبسةملكالولولل:هلوقامأو
.اذهنمرثكأهيفسيلوفوصوملاماقمةفصلاماقاف‹اًمزالم

مالسلاهيلعدمحمةمأيفسيلنأمويلاكشلاسانلاعسيله:هلوقامأو

تماقنمعسيالف‹ةلهولوأنمامأو‹مويلاكلذيفكشلاعساوف؟ملسم

محلنيعباتلاوراصنالاونيرجاهملايفلجوزعهللالوقدعبةجحلاهيلع
فورعملابنورمأتسانللتجرخأةمأريخمنكلث:هلوقدعبو«ناسحإب

.4للابنونمۇتوركنملانعنوهنتو

.ءيشهيلعسيلفاذهبةجحلاهيلعمقتملنإامأو



س٢۲۹

ءاوتسالاطخوةعبسلاملاقألاىلإةراشإلا

دمحمةعيرشريغةعيرشىلعنوكينأاّدحأعسيلهو:لئاقلئاقناف

؟ةرهشلادعبمالسلاهيلع

برعلاةريزجيفترهظاذإمالسلاهيلعدمحمبةرهشلانإ:هلليق

ىسيعةعيرشوأ‹مالسلاهيلعىسومةعيرشىلعمويلاناكنمف«اهلابجو
للملاهذهبةجحلاهيلعمقتملوأ«مالسلاهيلعمداةعيرشوأمالسلاهيلع

مالسلاهيلعىسومةلمو‹نوئباصلامهومالسلاهيلعمداانيبأةلم:ثالثلا

نامإلاىلاعتهللاىقلأو«ىراصنلامهومالسلاهيلعىسيعةلمو«دوهيلامهو

ترطفيذلاناالانمهللاهجردأامهبلقيفرطخوأ‹كلموأهبلقيف

.ثالثلاللملاهذهنمةلمبةجحلاهيلعمقتملامهيلععساوف٠بولقلاهيلع

ينيبةرومعمةعبسلاملاقَألاوةعسملاقألايفو«ةعساوضرألانإف
.رومعماضيأءاوتسالاطخملاقألاءارونمو«مدآ

هنيبوينيبسيلوءاوتسالاطخنمبيرقىلإيسفنبانأتلصودقو

بيرقىلإانلصوامنإو«ادبأهيفراهنلاوليللايوتسينأداكو«رهشةريسمالإ
.كنم

راهنلاف‹ةدحاوةعاسبهنممويرصقألضفيامنإةنسلايفمويلوطأو
اهيلايلوةعاسةرشعىدحإريصقلاراهتلاو«ةعاسةرشعثالثليوطلا

نمتلزنةكئالممهنوبسحيوسانلانمناضيبلانمنوفاخيمهو‹كلذك
مهدنعسيلو«مهتمفالاةرشعسانلانمدحاولاضيبألامزهي«ءامسلا
.مانصالاةدابعالإ

نادوسلانمهيفرشتنادقلحزملقأ:اهوأفةعبسلاملاقألاامأو

وأنورشعمنمدحاوللنوكينأبجعبسيلو«هللاالإهملعملعيالام



س۲۹۲

مهمايأومهرامعألوطبمهماعنأكنولستني«اًنانِإوأاروكذنوسمخوأنوثالث

.مانصألاةدابععم

:اهوأف‹يرتشملاملقأيلتولوألاملقألانممالسالايلتيتلادالبلاو

تومرضحوةشبحلاومڻاكووجوجوةناغوروفازوأروركتبرغملاةهجنم
نيصلاىلإتبتلاضرأىلإةلزعىلإارامدنحلاودنقلانمو٠«نامعورصمو

.ةليسملادالبىلإ

دالبنبيذلابارخلاوهو«يرتشلملاملقابارحخهلج:يناثلاملقألاو

رصتنيوفوطشيوامديوادأوةنوتمكوةناجددالبمالسالادالبونادوسلا

نمداعدالبوندعوةكمورصمنم«ناومأوةشبحلاوةطمكونسودبملاو

ناتسجسونامركوناركموحمزلارحبورعثعملاورجسلاوءاسحلاىلإنجلا

.طيحلارحبلاىلإنيصلاىلإتبتلاةيحانىلإنامدنسلاو

.ليخنلادالبهلو«خيرملاملقأوهف:ثلاثلاملقألاامأو

ةقربوسلبارطورئازجلاىلإنالجروىلإةساملجسىلإةعردملا:لاقنمف

سرافضرأنمزاریشىلإةرصبلاىلإليعامسإدالوأةريزجورصموةيردكنساو
.طيحلارحبلاىلإيلامشلانيصلافرطىلإناسارخنملابجو

نيطسلفوماشلاىلإةيقيرفإىلإسلدنألانمسمشلاملقأ:عبارلاملقالاو

ذمرتودنقرمسویراخوناسارخنمو«ذورلاورمونادمهوناولحوقارعلاو

.ةناغرفىلإ

‹سلدنألاضرأنمبوردلاىلإةيقيلجنمةرهزلاملقَأ:سماخلاملقألاو

م¢ث‹ةيمورىلإىمظعلاةينيطتطسقلاىلإةمورىلإشوشرطىلإريبكلاربلاو

.جوجاموجوجايدسىلإاہنم



س۲۹۳

زازعألادالب:ةريبكلاضرألاءارونمدراطعملقإ:سداسلاملقألاو
.سوجماوطبلاوطزلاوداركالاو

.ةبلاقصلاملقأوهورمقلاملأ:عباسلاملقألاو

ةجحلاهيلعمقتملومداينيبةوشحلاملاقألاهذهيفناكنمنأملعاو
عقووأ‹هايإهمحلأنإف«لجوزع هللابناميإلاهيلعامنإفةعيرشلاهذهب

عئارشنمهسبققاوأ«مانلايفوأنجلانموأدحأنمهعمسوأ«هبلقيف
ريغهيلعسيلو«ةجحلاهيلعتماقدقف‹ةيرهدلانموأسوجملاوأنانويلا

هيلعسيلو ”نيئباصلابهذموهو عمسيىتحتايعرشلانمكلذ
.لاقملاوناميإلاالإ

‹مداينبنمءالقعلاةلبجيفةحلاصلالامعألانمناميإلارومأنأملعاو
‹سانلاىلإهنسحتساهيلإينوينأنسحتساامف‹امهنمحيبقلاونسحلاةفرعم
.هحبقتساهريغهيتاينأحبقتساامو

نينمؤملاينعي4اونمانيذلانإ»:سلجوزعسهللالوقىنعماذهو
ىسيعةلملهأ‹ىراصتلاودوهلاينعي4اوداهنيذلاولةمألاهذهنم
مهنمنمانمللمالسلاهيلعمداانيبأةلملهأ4نيئباصلاولهمالسلاهيلع

مهلعفوخالومهبردنعمهرجأمهلفالاصلمعورخآلامويلاوهللا
. نونزحيمهالو

الإةرجشلاهذهنعامكبركاهنامل:مالسلاهيلعمدألسيلبإلوقامأو
.4نيحصانلانمامكلينأامهمساقو«نيدلاخلانمانوكتوأنيكلمانوكتنأ

باذكسيلبإوءبذكلاةرمثترورغلاو‹رورغبامهالدنأةيضقلاةرمثف
.هبذكکهللاقدصيملو

.(٢طمجارم)سهتعهللايضرسفلولابهذيكمالسلاهيلعمداانيبأةلميأ)۱(



تا

‹دمحمةمأيفهللادنعملسمنكيملاوكشينأسانللله:كلوقامأو

يبنلاىلإاذهلبقوأ«هتوعدهللابيجيدحأنامزلااذهيفنكيملاوكشيوأ

مويلانألاألجأنمملسممويلاايندلايفلهكشلازوجيهنأملعا

.ءيشاذه

هللادنعملسمايفله ةلهولوأنم دمحأةمأيفكشلاامأو

؟الما 2۴

نيرجاهملانأل«كشيالفةجحلاهيلعتماقودمحمةمأبملعنمف
حدمومهيفلزنيذلانارقلامومعوهللادنعنوملسممهومهيفراصنألاو

.كلذلهجهعسيفاذهنمءيشىلعفقيملنمامأو

ينوعدالت:لاقوقلطألجوزعهللانإفءاعدلاةباجتساامأو
هيفصيصختلازاوج٥هریصبودهيلعلوعيلمومعلاو4مكلبجتسا

هللادنعكلذنوكينأزاوجلاةباجتسااهببجييتلاطورشلاو«رامضاإلاو
.ءاعدلاطورشلىمسملجأىلإ

؟هوعديوأمويلادحأهللااعدلهكشتكنإو5

لجوزعهللانأفرعتنأالو٠كلذةفرعمنمكيلعسيلو
٤بيحمنيعادلاتاوعدلهنا«انءاعدبيجيیلهللاو‹نيعادلاةباجألادعو

هنمتألتماودابعلالمشودالبلامعدقمارحلاوتحسلانأملعتكنأىلعو

.نوتملاوروهظلاونوطبلاويديالا

يهف«ةمايقلامويادغنيملسملانيبصاصقلاةلاسمنمتركذامامأو

.هتوقوهللالوحبانلحنسامركذننحنو‹يهامبرقأعامجالاىلإةلاسم



س٢۲۹

ةطقللاماكحأنسهللالوسرنأكلذو«ةطقللاةلاسم:الو

ءاملادرت‹اهؤاقسواهؤاذحاهعم‹الوكلام»:لاقلبالاةلاضنعلئسو

.«ابراهدجيىتحرجشلالكاتو

حابأف.«بئذللوأكيخألوأكليه»:لاقمنغلاةلاضيفنسو

اهعمجتيذلاعضوملابتنكنإكيخألوأتعشنإكلاهتبثأو«اهذحخأ

.كلذكاهتعيضنإبئذللوأاهكلامىلع

ناف‹اہبعفتناواھذخ»:لاقفةطقللانعلئس:رخاثيدحيفو

.«هليهفاهءاکوواهصافعفصياعدمكاج

‹االولاهبقدصتواهعاباهنماّلوصوسيئينإهنإىلعءاملعلاةماعو
اهلكأنإوطقتلملاملسواهالولاهتناسحتناكةمايقلامويناكاذإف

لاومأعيضتالعلاوطقتلينأنيطقتلملارمألعهللالوسرنأكلذو

نإف‹ةبيصملارجأالإهيفهالولسيلفايندلايفعاضنإلامانإف‹نيملسللا

عابسلاو”ةيفاعلاتلكأامنيملسمللعيضتيتلالاومألاعيمجامأو
هلكملسمللبتکیءيشكلذنمعيضيسيلف‹تارشحلاوماوحلاوريطلاو

.هيلعامةعابتيفاذهنمءيشهعفنيالو«اًروجأ

لإقلاولءورهباقمنيلممدارپنکناو

عججارم).ساغلاريغنمناويحلاانهدارملالعلو«ريطلاوأةمييبلاوأسانانمءاوسقزرلابلاطيه:ةيفاعل)۱

.(٢ط



ب٢٦۲۹

نمهبنومزلياميفمهعفنيو‹اًروجأملبتكياذهنمءيشعيضينلف

‹مهمزليامعةبئانمهتانسحنوكتكلانهو«هباوملعيملاممدابعلاةعابت

مہنعباغناکوآ«مہیلعامهنمنودٌویلاممهدنعنکيملوأاولمعوأ

اهودأوأ‹اهوسنوأ«اهبهلاوصوأو«اهيلإنولصيالدالببةعابتلابحاص

ةبوتلالوصحدعبهلكاذهمهماهوأنمطقسوأ‹اهودؤيملومهمويف

.ةلوبقملا

عيمجوحارجلاولاومألاوسفنألاتاعابتنمهيلعامعيمجكلذكو
‹دابعلانيبوهنيبوهللانيبوهنيباميفنماضهنأنوملسملاايفلوقييتلاهوجولا

هللانيبوهنيبهبيصياملثمايندلايفاهبهيلعمكحيالهنأناكاذإاميسالو

يتلايناعملاهذهف.ةمايقلامويهتانسحنمذخؤويهنإ:انلقيذلاىنعملاوهو

.ةمايقلاموياہبنوصاقتی

ةتهابملاوةبيغلاكلاومألانامضاميفسيليتلايناعملاعيمجكلذكو

هيلعتينبوتانسحلاهتزاعنموتانسحلاةرثكهعفنتف«هللالزنأامريغب
.موصخلايضريوهمزليامعيمجهنعيدؤينأهبرىلعف

باحصأعمكهللالوسرنعبئاسلانمامضاهاكحةلأسلاهذهو

اللجوزعهللالاق‹رکنتسهبكلذسیلو٠تعجرو

ثيدحلايفءاجدقو«ىلوأاوملظنملاقثاف محلاقثأعماڵلاقثأومحلاقثأ

نمرزوواهرزوهیلعفةئيسةنسنسنم»:لاقهنأيعهللالوسرنع
لمعنمرجأواهرجأهلفةنسحةنسنسنمو«ةمايقلامويىلإاهبلمع

٠.«ةمايقلامويىلإاهب
طط

يفةمايقلامويادغهللالوقي»:لاقيعهللالوسرنعثيدحلايفو



س۲۹۷

اوبهاوتف٤مكلهتبهودقف نيملسملارشعم مكنيبوينيبامامأ:رشحلا

.«مکنیبامیفمکنیبام

زعهللالاقكبجعلابجعأنمايروأعممالسلاهيلعدوادثيدحو

ابنكاتألهول:لاقءايروأودوادنيبامةياكحهباتكيفلجو

.ملسوايروأيضرفةنجلايفةفرغهضوعنأايروالةمايقلا

یعارو«هنعیدافهالومذخأولامهلنکيملناف«دبعلالامنمذخۇي

ءملاظلاةبوتو‹مولظملاربصبةنجلالهأنماوناكنإفنيلاظتملاءالوهيف

هريصمذإهلبلسامهنمصتقملارضيالوصتقيو‹ءاشياملعفيكبرف

لاق.هتائيسىلإهبحاصتاثيسلمحيلفرانلالهأنمناكنإو«ةنجلاىلإ

امنأكفضرألايفداسفوأسفنريغباًسفنلتقنمهنإلل:سلجوزعسهللا
:هلوقاذهءارونمةيالالتاتعشنإو.ةيآلارخآىلإ اًيمجسانلالتق

€مظعباذعل:هلوقىلإةيآلا4هلوسروهللانوبراحينيذلاءازجامنإلف
نماولتقنإضرألايفنودسفملاوقرطلاعاطقف:ربتعمةيآلاهذهيفكلو
ولولاملانممهنمدحاوذخأنإو٠نيعمجأهباولتقادحاوالجرةلفاقلالهأ
.الأاوناكولوفالخنممهلجرأومهيديأتعطقباصنلانودناك

الو‹لقعلاهليحيامماذهنمسيلو؟ةرخألايفءيرابلامكحفيكو
ءايلوألايفهناحبسءيرابللو«لهجهنإلوقتاممالولدعلاهعنميامم

.لضفلا

رزتالول:سلجوزعهللاباتكيفتدجودقفكلوقامأو
ناسنإللسيلنأول اہيلعالإسفنبسكتالول.4ىرخأرزوةرزاو



س۸٢۲۹

تبسکاميفهببسبهرجوأ‹هديبهانجاميفلخادلعافلااذهنأىلعةلاد
امنأ«هاخأامهدحألتقنيذللا ليباهوليباقمداينبانأ(‹هادي

مويىلإهيخألتقنمبيصنوكلذنمرزوهيلعناكالإايندلايفلتاقنم
.لجوزعهللاىلإراصوتامامدعب«ةمايقلا

لالصف3

ءثادجألاولابجلاوةمايقلاوثعبلاونيتخفنلارمأنمتركذامامأو
رمأوثعبلارميلنيب:يخأايتلقو«ءامسلاوىنفيالشرعلانأو

‹ايندلانمىلوألاةخفنلانإ:نولوقياذهلبقخياشملاتعممينل‹نيتخفنلا

:اولاق.ناعمتجتالايندلاوةرخآلانأوةرخآلانمىرخألاةخفنلاو
.هذهِءانفهذهٹثودح

:لجوزعهللالاق.هذهفالخنارقلايفتدجو:تلقو

.€ىرخأةراتمكجرخناهنموكديعنايفوكانقلخاهنمل

€نولسنيمهبرىلإثادجألانممهاذإفروصلايفخفنو»:اًضيألاقو

.ةرخألايفةخفنلاوايندلايفثادجألاو

ضرألايفنموتاولمسلايفنمعزففروصلايفخفنو»:اًضيألاقو
رمرتيهوةدماجاہبسحتلابجلاىرتونيرخادهوتالکوهللاءاشنمالإ

.ةرخألايفةخفنلاوايندلايفلابجلاوكباحسلا

ءامسلاتحتفواًجاوفأنوتأتفروصلايفخفنيمويل»:اًضيألاقو
يفاهحتفوايندلايفءامسلاو4ابارستناکفلابجلاتريسواًباوبأتناكف

تاولمسلالوقت;نأالإ«ابارسةرخالايفاهريسوايندلايفلابجلاو«ةرخألا

.ینفيالشرعلانأباتكلايفتيأرك.ىنفتاللابجلاو

.(٢طعجارم)يدنعنماهتفضأةينورابلاطيفةدوجومريغ(لصف)ةملك(١)



س۲۹۹

-:ةرخآلاوايندلارمأيفهتركذامعيمجنعباوجلا

عقووةمألاعامجإبايندلايفيهامنإىلوألاةخفنلانأيخأايملعا
.نيتخفنلانيباميففالتخالا

.خزرلا٥هومسامنإو‹ةرخاالوايندیمسیال:مهضعبلاق

.ىرخألاةخفنلانمةرخألاامنإو«ايندلانمداعخزربلا:مهضعبلاقو
.هلوقىلعدعاسمريغ.هذهءانفهذهثودح:لئاقلاف

:لجوزع هلوقوهو.كلذفالخبنارقلايف:كلوقامأو

.ةرخألاوايندلاو4ةيآلا...اهنموكديعنايفوكانقلخاهنم

ءنوكلاوءداسفلاونامزلايفاتفلتخاامنإةرخألاوايندلانأملعا

.رخاتلاومدقتلاو

‹دوجوملاىلعيرجتيتلاهذهيهاهتاقوأوايندلالاوحأناف«نامزلاامأو

لاوحأو‹امهتفصبافلتخاامنإو٠ناقفتمنالاحلاف‹ةرخآلالاوحأكلذكو

هدعبو‹رهوجهلوأ‹قلخلاقلخىلاعتهللانأكلذو«داسفونوكايندلا

انقلخاموغ:هلوقبةراشالاوهو‹لقاعهدعبو«ناويحهدعبو٠«دامج

ضرألاوتاولمسلاانقلخامول:هلوقو الطابامهنيباموضرأألاوءامسلا

.4نيبعالامہیبامو

راصف4نوعجرتالانيلإمكنأواثبعكانقلخامنعبسحفأل:هلوقو
.تاسقطسالاىضتقمبايندلايفنوكلا

:تاسقطسالاو«ةبوطرلاوةسوبيلاوةدوربلاوةرارحلاف:عئابطلاامأو

.ءاملاوِءاوحلاوضرألاوريثألا

ىلإتابنلاورجشلاو«لسانتلاىلإناويحلا هناحبس ءيرابلاقلطأف



—

داسفلاو«ارهاظايفنوكلاناكف‹صقنلاووغلاىلإ|داسجألاو«ةدايزلاووهنا

لاوحألاقباستو‹رخأتلاومدقتلاو‹ءانفلاوثودحلاوهو‹ارهاظ

نكو«ديألاودولخلاالإةرخآلايفسيلو«راهنلاويلايللاو«روصعلاو

.ءاقبلاةرخألاىلعو«ءانفلاايندلاىلعبعكو‹ناكف

هامشلواق4هلوقامأو

اهاهالفاو€ههجوال|كلاھءىشلكرخاعضوميفلاقو

تأيملو«ءانفلاىلعلديملو«يحنالفوكلاهنالف«ءايحألابطبترم

يفالونارقلايفالاهئانفىلعلديربخضرألاوتاومسلاوشرعلاءانفيف

نإو«لكلاءانفزئاجهللاةردقيفف«ظحانهانهيأرللسيلو«ثيدحلا

لابجلاتينفنإف٤لیحتسمريغالوأناكاملثمدوجومهعوجرنفناك

لدبتمويلل:هللالاقكريصتفةرخآلايفادغدوعتسفاهريغوثادجألاو

ىلعول:هلوقو¶ةرهاسلابمهاذإفل:هلوقو4ضرالاريغضرالا

R4فارعألا

لوبنملوقدعيتملدقواهلراجو؛رشفى|تيقبنفتم

يفتناككءايشألادوعتف«ىنفتضرألاوتاومسلاوهنودامفشرعلانإ

.ديعباذهف.لزألا

2%

.سهنعهللايضر باطخلانبرمعاهثدحأيتلانتسلاامأو

.افوصفنمال‹افوصأنمذخؤتامنإءايشالانأملعا



ت۱

ىلإمثمالسلاهيلعمدانيبالنيئباصلابهذمعرشىلاعتهللانأكلذو

‹مالسلامهيلعمهاربإانيبأىلإمثحلاصىلإمثدوهىلإمثمالسلاهيلعحوت
نمذاوشلاالإمهاربألبجتسيملف‹ةلهسلاةحمسلاةيفينحلابمهاربإثعبف
.سانلا

اومستفليئارسإينباهيلعلمحيتلاهتعيرشمالسلاهيلعىسولعرشمغ
.ادو

.تورثكألااهنعلزفىراصتلاةعيرشمالسلاهيلعىسيعلمث

ىلعاهانبمناكف«مالسلاهيلعمهاربإةعيرشبةعادمحمثعبمث

.يأرلاوةنسلاوباتكلا

يأرلاو٠يأرلااهعرفولصأةنسلاو«ةنسلاهعرفوباتكلالصألاو
‹انئانبأوانئابآعمانلاحكباتكلاىلعةمكاحةنسلاو«ةنسلاىلعكاح

ةنسلاىلعيضقييأرلالب«انيلعنومكاحانؤانبأوانئابآىلعنومكاحنحف

‹نيدلايفرئاصبلالهأالإاهملعيالةدوصقمطورشكلذلواًيمجباتكلاو

عدمحمو‹هدارموهضرغنوفرعيلوقعلايرفاوموقىلعلزنامنإباتكلاو
«هيلعاوضممحمهفنأامو«محلهنيبمهزاعامف«ىاعتهللانيبومهنيبةطساو

ركذلاكيلالرول:لجوزعهللالاق«محلهرسفملمهفنيملامو

لجوزعهللمهبذخأف4نوركفتيمهلعلومهيلإلزتامسانللنيبتل

.يعهللالوسرملعرشاميفريكفتلاىلل

لكاودلجافينازلاوةينازلال:لاقفدودحلايفمكحلاسانللعرشو

:لاقونصحملايفمجرلاكيمهللالوسرعرشو«€ةدلجةئامامهنمدحاو
زيزعهللاوهللانماڵلاكنابسكامبءازجامهيديأاوعطقافةقراسلاوقراسلال

.صوصخملاددعلاوزوحلايفيعهللالوسرهرصقو. مكح



ت6

هرصقو¶اريثكاركذهللااوركذاول:سلجوزعهللالاقو

.ةالصلايفهللالوسر

باصتنلاولوحلايفيعهللالوسراهرصقولاومألايفةاكزلاعرشو
.تامولعمدادعاو

نيلوألاملعهيفلمشباتكبةمألاهذهلجوزععهللاصخو
:سلجوزعسهللالاقو«هنايبيعهللالوسرىلإضوفو‹نيرخآلاو

ىلإولوسرلاىلإهودرولوهباوعاذأفوخلاوأنمألانمرمأمهءاجاذإوط
ىلإطابنتسالالبسمحلقلطأفمنمهنوطبنتسينيذلاهملعلمهنمرمألايلوأ

‹هماكحوهتالومهلعجو‹هتنسوباتكلاضرغمهتفرعمل‹ةمايقلاموي

مدقملاو‹نطابلاورهاظلاوصوصخلاومومعلانمهتايضتقمنوملعي
لاق‹هباشتملاومكحلاو‹ديعولاودعولاو‹لوصوملاوعوطقملاو«رخؤملاو
هلصنوىلوتامهلونليبسريغغتبينمولل:سلجوزعسهللا
ةوسأ هنعهللايضر باطخلانبرمعيفكلوتءاسومنهج

:رمعلاق«رمععمهللاناكيعهللالوسرفلاخاملكةنسح

دهعىلعاذه«ةروهشمهتيضقو(ثالثيفينقفاووثالثييلرتقفاو)
؟هدعبابفیکفعهللالوسر

دودحلااولطبأ‹ةمألاهيفاوقافناتكلايفةوعدلالهأبهاذمكبسح
لجوزعهللاباتكنم؟اذهنيأنمف.روهظلايفنوكتامنإ:اولاقو

اومکحیتحو«يأرلانموهف؟يأرلانموأ«كعهللالوسرةنسنموأ
باطخلانبرمعبفيكفمويلاانيفاذه«ًاطخاذهنمائيشلعفنمىلع

رئاسنمةمرحمظعألتقلاو«هماكحأولتقلااولطبيملو هنعهللايضر
.تامرحلا

.(۲طعجارم).قايسلاةرورضلاهتفضأف(رمعلاق)ةرابعةدوجومنكتملةينورابلاطيف(۱)

 



ت6

هيلعاهتضقتف هنعهللايضر رمعاهثدحأيتلانتسلاركذننحنو

-:ضفاورلاوةعيشلا
مئانغيفمکحدقیلاعتهللانإ:اولاقف.جارخلاوءيفلاضرأ:او

:لجوزعهللالاق.اهومنغنيذلااهلهأىلعمسقلاوماهسلابنيملسلملا

ىلعهللاوطظ:لوقىلا هسمخهللنافءيشنممتمتغامنأاوملعاو

لاومألايفمناغملالعجنأيعهللالوسرةنسنمناكو.هپريدقِءيشلك

نافِءيشنممتمنغامنأاوملعاول:لجوزعهللالاقاكعابرلاو
.صخيملومعفةيآلا هسمخهلل

اهمسقو‹تامهسلاىلععابرلاولاومألاربيخوعهللالوسرمسقو

ةتسىقبو«سمخللمهسأةعبرأاهنمجرخأواهسمخف«امهسنيرشعىلع
مهسةئاملكلسرافةئامولجرةئامنالثوفلأيفشيجلاوامهسرشع
راصف«اهبكارلمهسوءسرفللنامهس:مهسأةثالثسرافةئامللىطعأو

راشعأةثالثسرافلكلو«ةئامنمدحاودحاولامهسلارشعرشعلجرلكل
.رشعلا

‹اهومنغنيذلااهلهأيديأنماهعزتفءيفلاضرأىلإرمعفلاخف
.هنميلاتلاويضاملاو«ةمايقلامويىلإاعاشمنيملسملانيباهلعجف

قيفوتلاهللابوباوجلا
لهأوامومعةيبيدحلالهأمهواهومعطأنملهللااهلعجربيخضرأنأ

ربيخبمهرشبوحتفلاةروسلجوزعهللالزناف«اصوصخناوضرلا
محلمتيملومهدعويتلايناعملانمكلذءارو«اهبمهضوعواهومعطأةمعط
كنوعيابيذإنينمؤملانعهللايضردقلله:لئاقنمزعلاقف.رييخكاهيلع
.4اًيرقاحتفمهباثأومهيلعةنيكسلالزنأفمهبولقيفامملعفةرجشلاتحت

فكوهذهمكللعجفل:اهنوذخأيةريثكمئاغممهدعومث«ربيخيهو



تا

.¶نينمؤمللةيانوكتلومكنعسانلايديأ
طاحأدقهنأمهربخأف‹ةكمحتفيهفاهيلعاوردقيمليتلاىرخألاامأو

دهعلل«شيرقءافلحعيمجوةنانكمهومهنعسانلايديأفكالاهبهللا

ةنانكنمالوشيرقنمفخيملفيعهللالوسرهيلعاودهاعيذلا

يهواهلكاهحتتفاىتحةيرقةيرقاهحتفيرهشءاهزربيخىلعثكمف

هللاابهوف«ةبيتكلايهوىرقعستلهأاهنمبرهف«ةيرقنورشعوىدحإ
لوسربعر:تحتتفابعرلاباألفَدمحماصوصخسلجوزع

:كلذدعبهللالزنأف.انركذيتلاةمسقلاىلعربيخمسقف«هدنجويعهللا

.¶محرفوؤركنإانبرل:هلوقىلإ4هلوسرىلعهللاءافأامل

رادلااوأوبتنيذلاولفنيرجاهملاوءارقفلللل:انهاهلاقالو

‹راقعلاوعابرلادارأهنأانملع¶مهدعبنماوعاجنيذلاول4ناميإلاو

‹مايالاكلتيفاهوضبقو«اهوزاحنيذلااهلهألاهلكمئانغلاتيقبو

يضر ةمألانمرمععينصىلع«ةباحصلانمةيدمحملاةباصعلاتوكسو
.قحلاىلعالإدمحأةمأعمتجتالذإ«قحلاهنأىلعانلدسهنعهللا

ةباحصلانمدحأةمألايفلهو«ركنمباوتأاركنمكانهنأاوعداناف
لواف‹هنودجيالو‹عنمفهتمسقبلاقوأهمرحوجارخلااذهنععروت

فلأنيعبرألغتسمقارعلايفهلو«هلاورصتنايذلابلاطيأنبيلعكلذ

هيمهللالوسردمحمعمباطخلانبرمعلاحاوفرعدقوةنسلكيفرانيد
نامزلهألكلو«اذهىلعةمألاتقبطأدقوتاثدحملافيكف٠«صوصنلايف

.ماكحأامتاثدحميف

وأ«الجرىثنأدروأ«اغيلالجروأ«ىثنأالجرىلاعتهللاخسمولف
.ماكحأرومألاهذهيفرصعلالهأيفناكل«نيلكشتمامهيلك

هايابصتلعجيذلايتسارهيلااہماننامزيفثداوحلاهذهتلزندقو



تک۰ا

بازلابخسميذلایآرو«یسیعبفورعملاوهوةروهشمهتيضقواروكذ
٤بعصمينبيفىثنأخوسمملالجرلاو«اننامزيفةبيجعةصقهلواعبس

.اماثمأيف«طوامتيفيتاللانهلكخيشلانهركذو

ةبارق:ةبارقلايف هنعهللايضر باطخلانبرمععينص:ةيناثلاو

سلجوزعسللالوقدعبهيإمهعتمو٠سمحلامهملسكعهللالوسر
ماياعهللالوسرهبلمعف.ةيآلا ءيشنممتمنغامنأاوملعاو

ريیغوهايِإمهعنموهلادبمث«رمعركبيأدعبوركبوبأهبلمعوهتايح

هللالوسرلآلاضغب‹هسفنةنسمثركبيأةنسويعهللالوسرةنس

يذلامهبلسدقوسمخلامهمهسيفهتعينصيفهمزليفيكفهتبارقلوع
بهذمهلكاذهو«مالسألامكحريغويلهاجلامكحلامهيفايحأ«هللامهاطعأ

. هنعهللايضر باطخلانبرمعيفضفاورلاوةعيشلا

اضرفكلَهللالوسرةبارقللعجىلاعتهللانأ:قيفوتلاهللابوباوجلا

عهللالوسرناكو«رمعوركبوبأوهللالوسرهذفنأو«اضورفم

نعمههوجوهبنوصيو‹مهنمىمايألاحكنيو«مهنمءارقفلاللخهبدسي

زعهللااهمرحيتلاتاقدصلانم«سانلاخاسوأنعو«سانلاةلأسم

رضاحلاوريقفلاوينغلانامهسلابهذمبهذيملو«هنعومهنعلجو

اهقحتساالةبتارريغةبجاومهماهستناكولو«للخلادسلهنكل‹«بئاغلاو

سبتقاو«دالبلانيملسملاىلعلجوزعهللاحتفاملف«موقنودموق
‹نيضرألاجارخوءيفلايضارأهللاباتكنم هنعهللايضر رمع

مهانغأ«ليبسلاءانبأوماتيألاوءارقفلاونيكاسملالاومأنععيمجلاهبينغتساف

‹مهريغونيكاسملاوءارقفلاةكراشمنعنيضرألاجارخبلجوزعهللا
خاسوأنعنوصلالاومألاكلتابلجوزعهللاحابأيتلاةلعلانال

نعمناصنابمهيوذونيكاسملاوءارقفلايفرمعمحلاهلمعتسافءسانلا



س٦۳۰

.نيضرالاجارخبهلضفنمىلاعتهللامهانغأنأبنيروكذملاةكراشم
WL vy ِ 2`

ةفرعمعهللالوسرةنسيفولجوزعهللاباعكيفهقفلاو
.لولعملاباهذةلعلاباهذو‹للعلاقئاقح

مہباطبترمناكلءاينغألاوءارقفلاوءاسنلاولاجرللةبارقلامهسناكولف

مہبولقو

1نيكاسللاوءارقفللتاقدصلا1:لاقمرقوبتاقدصلايف

.ةيألا

فورحنمبرعلادنع(امنإ)و4تاقدصلاامنإل:هلوق«اذهلوف

هلإهللااإلل:سلجوزعسهلوقك«ريغتالوءانثتساهلخديالرصحلا

.¶وهالإلإاليذلاهللامكهلإاإلم.4ٌدحاو

یعداورمعءاجف مكحملعهللاوهللانمةضيرفل»:هلوق:ةيناثلاو

نمانلصقتتنأغاسللعفامرمعلغاسولف۽٤مكحأوهللانمملعأهنأ

يفجحلاو«هريغىلإهلوحننأوناضمرمايصنموةالصسمخلاتاولصلا
انعسيوةعيرشلاماكحألدبيفدعبيتأينممنماتالو«هنامزوهناكموهمايأ

ناكلةعيرشلاليدبتدحألناكولف‹اًرارطضاوأاًدمعجرديو‹اًرايتخاكلذ
‹اميظعهيلعهللالضفناكو«ملعينكيملامهملعوهللاهادهيذلايدهملل

؟ةمطافدلونميدهملاو

ضئارفلاضرفلجوزعهللانإ:قيفوتلاهللابوباوجللا

ابشوفو«نفلكايسنهو؛ناساكلوسرنسو«محلو



ت

‹اروننيدلايفهقفلاو«اًرانمللعلامللعجو«طارصلاءاوسىلعمهلمحو

.مهنممهتفيخومهيلإمالسإلاةجاحمهبولقةفلؤملامهسيفةلعلانأممهفناو
كلذ»:مهماهسنوبلطياوعاجنيح هنعهللايضرسرمعلاقلاک

:سلجوزعهللالاقاذلو.«لزبدقفنآلاامأوايقحمالسإلاناكذإ
بئارغلاو‹ةعيدبلايناعملانمهيفال4نولقعتمكلعلاًيبرعاًنارقهانلزنأانإ

دقلجوزعهللانمباطخلاو4نولقعتمكلعلل:لاقةبيجعلا

‹نولقاعلانوملاعلاالإهملعيالهانعموهليلدوهاوحفوباطخلانحلهروتعا
هبدرفناامو٠يناعملانمبرعلامالكنمضتامىلعاذهلبقتہبندقو

.مجعلانودبرعلالوقعنم

ىلاعتهللانأكلذو«مهئابآىلعسانللدالوألاتاهمأهقتع:ةعبارلا
كللحيالول:سلجوزعسهللالاقو«نهبابرألسانلاءامآيرستحابأ

تكلمامالإنبنسحكبجعأولوجاوزأنمنهبلدبتنأالودعبنمءاسنلا
4مكتاهمأمكيلعتمرحل:لاقو.4اريدقءيشلكىلعهللاناكوكنيم

تاهمأيرارسلالاعتهللاحابأف.4مكناميأتكلمامالإل:هلوقىل

يفسيلو«مهدالوأتاهمأسانلاىلعقتعيملو«نهريغنمونهنمدالوألا
الإنملإدحأسانلانمهقيسيملو«نبنمءيشقتعيعهللالوسرةنس

هيلعهيبنةنسنموسلجوزعهللاباتكنمصوصنملاعميأرلاو«هيأر
.طقاسمالسلا

بهذ هنعهللايضر باطخلانبرمعنأ:قيفوتلاهللابوباوجلا

ةمرحبنهقاتعاسانلانميغبنييذلاو«يفبنيامىلإدالوألاتاهمأيف
هللالوسرنعدروهنأىلع«الفقاتعاريغنمنجرخينأامأو‹نهئانبأ

تدلويتلايهو«امنطبوذاهقتعا»:هتيرسةيطبقلاةيراميفلاقهنأيع

اذهىلعسهنعهللايضرسرمعلوعولف‹مالسلاهيلعمهاريإهدلو

؟اذامنافهاوتفهيلعىنبوثيدحلا



E

مكحىلعةرحجرفحابأدقفةقيتعدلولامأتناكنإف:لئاقلاقنإف
. يرستلا

نمرضحنمهلملسدقرمأمظعاذهيفسيلو«ةرحماكحأاهماكحأ
ءاوسىلإءاشينميدہيهللاو.لالضىلعدمحأةمأعمتجتملوةباحصلا

. ليبسلا

. اميلستملسوهلاودمحمىلعمالسلاوةالصلاو

الحداڪڍڪ
A424``



س۳۹

.مرکایرسیبر«اًمیلستملسوهلاىلعودمحمانديسىلعهللاىلص

-:دابعلاىلعتماقفيكهللاةجحيفلوقلانايب

.اهبقلعتلانودنامإلايغبنيامنإةيردقعامسلاةلأسمنأملعا

ىلعهللاعطقفيكةجحلايفسانلافلتخا:ءادحلادشارنبديعسلاق
لقعلاحيحصغلابلكنأىلعمهعامجإدعب«ةجحلابهنيدهفلكنموهقلخ

مهنأو٠نيبستكمريغنيفلكملانأمعزنمةعطختىلعمهعامجإبو«جوجحم

ىلعنولوبجممہنإ:لوقينمىلعصنلابدرو«مشلاعفأعيمجىلعنورطضم
.4نولمعياوناكامبءازجلم:لجوزعهللالوقبمحلاعفا

يرازفلاديزينبهللادبع:مهنمفانتوعدلهأنمنيفلتخلاةيمستامأو

نبىسيعو‹ءاصلخلاانتوعدلهانمِءادحلادشارنبديعسو‹راكنلامامإ

نيفلكملاىلعتماقدقهللاةجحنإ):ديزينبهللادبعلوقنمناكف

هللاضرتفاامعيمجمهلكسانلاعمسدقو«ناذآلابعومسلملاربخلاعامسب

زعهللاعطقامنإو‹لسرلاالإةجحنمهدابعىلعهللسيلو«مهيلع

.(هانعمموهفملاناذالابعومسللاباطخابنيفلكلملارذعلجو

عامسبنيفلكملادابعلاىلعتماقهللاةجحنإ):ديعسلوقنمناكف

هنمبفمهعمسأنإ«ءاشياممهيفلعفيدابعلاىلعدمحلاهّللف«عامسريغبو
.(هلدعوهمكحبفمهعمسيملنإوهلضفو

‹لسرلابرارقإلاو‹هللاالإلإالنأةداهش:يهويعهللالوسراهيلإوعدي
.هوعمسدقو«محمزالمهيلعهللاضرتفاامو«قحلاهنأهبتءاجاممكلذءاروو



—۳ا۰

نمدحأهعم“اذإمالسلاهيلعيبنلاءاعدبجتحاهللانإ):ديعسلاقو

‹دحاولاكلذابيفهعمسيتلالاحلاكلتيفهقلخعيمجىلعىزجأ«نييمدآلا

هلمجيئهيلااعدامعيمجعمسيملنمىلعوعمسنمىلعهبعطقهللانأو

للسرلانماوعمسيملاذإنيفلكملاىلعةجحلانإ):ةلزتعملالوقو
هکردياملکفیلکتلانمهيلعبجودقفحيحصلقعهلناكنمف«موقع

.(عمسيىتحعامسبالإهكرديالامهنعاوطحو«هلقعب

نمةيردقاهنأ ةرملوأالإكلترشأا ةلأسملاهذهنأملعا
.هرشوهريخانيلعهبناميألابجويذلاردقلا

مهنيبهيلعاوعمتجايذلاىنعملاىلعملوصأاونبنيفلتخلانأملعا

هتيأريذلاىلعدرلابعجرأو«نيفلتخلانيبةطساوقيرطىلإريشأانأو«نيبلا

.غاسنملکترصنوغاز

نوطبنممهجورخثيحنمةلهممحللعجومداينبقلخهللانأملعا

هسوسیهمنطبنماكلممہنمدحاولکعمنرقوفيلكتلاناوأىلإمهتاهمأ

يئهمهليو۽نينسعبسهمآنطبنمهجورخدعبنمو«نیمابحاصوهو
‹ةدمهغامدنملايخلاهيلإقبسف‹هحلاصمىلإهيدهيو‹هدشریوكلذِءانثا

.ايفءاذغلانايرسىوقلاهحراوجيفيرجت«ةدمكلذدعبمهولامث

امىلإەديۇيوهيوقيوهددسيرخااكلمهيلإنرقنينسعبسلمكأاملف

لحمضا؟سايقلالامعتسابمهولالحمضاو«ساوحلالمعتساو«ىرخا

.غامدلاةجيتنمهولاوخوفايلاةجيتنلايخلاو«مهولالامعتسابلايخلا
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.ةيمهو:ىطسولاو.ةيلايخ:ىلوألاةمدقملا:ىوقثالثغامدلايفو

.ةيسايق.افقلاتاذةرخالاو

ملع:ناملعهفنتکاوهلقعةساحتيوقةنسةرشععبرأهلامكتسادنعف

.ةرورضامهالكولقعلاملعو«ساوحلا

نأليلدب«ىلإجاتيثدحلانأ«هلقعنونكميفلصحدقو
؟اذهبحاصنموا؟اذهبِءاجنموأ؟اذهثدحأنم:لوقييبصلا

اًدحأهبارتأيفىأروبارتألاناكامهم«ايرورضداقتعالااذهناكف

.مكمداخنمريخانمداخو«كمأنمريخيمأو«كيبأنمريخيبأ:لوقي

؟ريغصلاكوخأنيأ:هبرتللوقيريغصخأهلناكنإف

؟ريبكلاكوخأنيأ:هبرتللوقيريبكخأهلناكنإو

نوکيالابرو.كرئبنمريخانرئب:لوقيهدلاوراديفرئبهلناكنإو
.رئبهبرتل

نمهلناكامف«ناريجلاوةينآلاوبارشلاوماعطلايفهبهذمكلذكو

لثمةيلقعوأةيسايقوأةيمهواذهلثمرابخأرابكللو«عمجأهبارتألهتبثأاذه

٠تايلقعلاىوسامحرطيولقعلالمكتسيىتح‹بيصيو؛ئطخيكلذ
.ةروكذملاةفصلاىلعهلقعحصاذإهملعحصيكلانهف

رومأىلعهرومأيرجيهنإف«رومألابرجيملواهلبالفغناکنمامأو

ناكاذإرطملانأسانلاضعبليرجياملثم٠«تالايخلاوتايمهولانمهلبقنم

لامرلاولابجلاوبصخلاوبدجلاورلاو«اهلكايندلايفهودقتعامهدالبيف
.عمجأةيدابلاورارقلاو

نارقلانملجوزعهللانعتايلقعلانمفرطىلإريشننحنو



— ۳۱۲

ءايبنالاعيمجنعو‹همالسوهيلعهللاتاولصليلخلامهاربإنعو٠مكحلا

.نيعمجأمهيلعهللاتاولصمهمآمېهتارظانم

لَمسالااهُيايل»:لجوزعهللالوق:كلذلوف
.4زيزعیوقهللانإ:هلوقىلإ4هلاوعمتساف

انيتآدقلللهموقهترظانموليلخلانعةياكحسلجوزع هلوقو
نودبعتالومكلفأل:هلوقىلإ نيلاعهبانكولبقنمهدشرمهاربإ

؟نولقعتالفأ:لاقنيحلقعلاىلعمههبنف.4نولقعتالفأهللانودنم

جاحيذلاىلإرتملألل:هيلعهللاتاولصليلخلانعاضيأةياكحو

برلاةياكحو.4نيملاظلاموقلايدميالهللاول:هلوقىلإ4هبريفمهاربإ
ةياكحلجوزعهللالاق«نيعمجأمهيلعهللاتاولصءايبنألانعهناحبس

انضرأنممكنجرختلل:هلوقىلإهللاالإمهملعيالمهدعبنمنيذلاو
.ةلضانملاوةفياسملاوةبلاغملاىلإتعجرف. انتلميفندوعتلوأ

مسقأمث«رطافثدحمنمثّدحمللدبالنأمألاوءايبنألاتقبطأاملف

¢ماسقأةعبسبمسقأ؛لبقهباتكيفمسقيمليذلامسقلابهباتكيفىلاعتهللا

4اھاوقتواهروجفاهمحلأفل:هلوقىلإاهاحضوسمشلاول:لاقف
.عامسلاماقميفلوبقلاوربخلاماقميفماحلإلاو

دلويدولوملك»:يعهللالوسرلوق:ةنسلانمانلقامقادصمو
.«هناسجميوأهنارصنيوأهنادوهينيذللاامههاوبأنوكيىتحةرطفلاىلع

نمناكامالإ‹ةيفينحبولقلاهذهتقلخ»:مالسلاهيلعلاقو
سيل:ءاملعلاضعبلاقىنعملااذغو«هلتقلخامعاهمرتخيهنإاف‹ناطيشلا



س۳۱۳

غولبلالاحدنعهللالوسراهيلإوعدييتلاةلمجلابقطنلالافطألاىلع

.ةرطفلاىلعممنأل

؟دابعلاىلعهللاةجحتماقفيك:لئاقلاقنإف

هيلعتماقامنإ«مالسلاهيلعمدا:هجوأةثالثىلعاندنعسانلا:انلق

هللانأكلذو«هتقلخيفةلهمهلتيقبو«ظحهيفركفالوعامسبةجحلا

هناسلوهيفلِهينیعىلإهغامدیلهخوفاینمراسوحورلاهيفخفنالیلاعت

تنددقسمشلاوراهنلارخايفكلذو«ءايشألالمأتيكلذلكيفوهو

هيلعليربجوهيرخنميفحورلالخدنيحسطعو«اهلماتيوهفبورغلاىلإ
.مالسلاهيلعليئاكيمهنإ:ليقوهيلجردنعرخاكلمو‹هسأردنعمالسلا

هللاهمهفف«دمحمابأايهللدمحلالق»:مالسلاهيلعليربجهللاقف

(هللدمحلاو)ةملك(لق)تاملكثالثيهو؛مالكلااذهىنعمىاعت

.ةملك(دمحمابأاي)وةملك

.(هللدمحلا»:مالسلاهيلعمدالاقف

دمحلا)نأملعودمحموبأهرمأرمأهنأ(لق)مالسلاهيلعمداملعو

اہنأ(دمحمابأاي):هلوقنمهلمحلأو«ابهللاهرمأىتلاةملكلاىه(هلل

‹ةونبلاوةوبألاىنعماهبهلمهفنيايرو«ةينكتلاوةيمستلاىلعلدتةملك

دصقيملو(هللدمحلا)ىلإدصقنيحسلجوزعهللانمماهلإهلكاذهو

اير:لوقيف(دمحمابأاي)ىلادصقيملو.(لق):لوقيف(لق)لإ
.(دمحمابأ

هنإفبرغملاةيحانيفيهوسمشلاىلإرظنمالسلاهيلعمدانإمث
‹هينيعحورلاغلبنيحهيفتناكيذلاعضوملالقعو«راهنلارخايفقلخ

هفوجىلإمتهردصىلإمتهیدضعىلإمتهقنعىلإهيفيرسيحورلالازامف



س۳ا٢٤

‹سمشلالماتيوهسفنلمأتيكلذلكيفوهو«هيذخفىلإمثهيوقحىلإم

اهاريذلاعضوملاتزواجدقسمشلاىلإرظنو«هيتبكرحورلالصوىتحو
موقيناداراولجعتساوبورغلاهيلعفاخو«بورغللتندوةرملوأهيف
ناسنالاقلخول:لجوزعهللالاقاذهغو‹بيغملالبقاهكرادتيل

. لجعنمناسنإلاقلخول4الوجع

٤مهدیحوتوهو(هللاالإلإال»:ةملكءاوحومدالهللاعرشو

وهواعامسهوذخأيذلامهيداذهف‹يشعلاوةادغلابنيتعكرلاملعرشو

لثمىلعءايبنالامث٠مالسلاهيلعمداةيرذترشتنامث«لوالانيئباصلانيد

مالسلاهيلعمهاربإمثلاصمثدوهمث«مالسلاهيلعحونانييأىلإةعيرشلاهذه
‹نارقلايفةراشإلاعبرالاعئارشلاهذهىلإو«مالسلاهيلعىسوممايأدنعف
نمف¶ةيآلا..اوداهنيذلاواونمآنيذلانإلل:لجوزعهللالاق

.ملسركفبوأ«ملسعامسبعبرألاعئارشلاهذهىدحإقفاو

هلوحوأهلقلخامعناطيشلاهمرتخايذلاكرشملا:يناثلاهجولاو

ناميالاوةيهولألاهمحلافهتمحربهكردأدقىلاعتهللانأمثامهنايدأىلإهاوبأ

.... اھاوقتواهروجفاهمحلأفل:سلجوزعسهللالاقا.اهب

لحتلامهأاك«هدابعىلعةجحلاهبموقتاممةريثكقرطىلاعتهللو
.تاناويحلاعيمجوتارشحلاولمقلاودارجلاو

نيعبرأوةتسنمءزجيهيتلاايؤرلاهدابعىلعىلاعتهللاحجحنمو
دقتعانماميسالو«فلتخيامعيمجهايؤريفىريابرو«ةوبنلانماءزج

اميرف«رخآلامويلاوهللابنمؤيف«هنقتيهاراملكف«ايندلارومأنمكلذ

.لجوزع هللابناميإلاىلعهنوربخيفهمانميفىتوملابطاخب
.مولعلانمملعيهو‹ةريثكايؤرلانونفو



ب٥٠۲۱

مالسلاهيلعناميلسل«تاناويحلانمباطخلاعمسينأ:اهنمو

.مالسلاهيلعمدالدرصلاو‹كلملاةنبالةمامحلاو«هللمناو

.لبجلاىدصوأرجشلاوأمانصألافاوجأنمبطاخيايرو

ىلإةعيرذمالسلاهيلعمدادالوألهللاامهلعجنيتللالمعتسيايرو
.لقعلالئالدوساوحلاسح:مولعلا

قلخيفنإل:سلجوزعهللالاقنارقلايفةدراولاتايالاو

موقلتايآلل:هلوقىلإ¶راهنلاوليلافالتخاوضرألاوتاومسلا
.لقعلاىلعهبتف.¶نولقعي

.ةيالا%4ضرألاوتاومسلاتوكلميفاورظنيملوأل:هلوقو

الموقنعرذنلاوتايآلاينفتامول:لجوزعهللالاقو

.¶نونمۇي

تبثنمدنعكشرطافلايفسيلنأمالسلامهلعءايبنألاتهبندقو
ملأىتماذهو«كلذىلععيمجلاأشنو«لكلادنعتبثدقو؛روطفلاهنع

.هئايبنأنيدوهللانيدىلعوهفهبلقيفناميإلا

ايفعمسيمليتلايصاعملاوضئارفلادنعاذهلاحام:لئاقلاقنإف

؟عمسمعراشنمعامسبالإهلقعباهکرديالوائيش

:قيفوتلاهللابو:انلق

انيبأةعيرشيفهنعةطوطحماهنإفعامسلابالإكردتاليتلاتادابعلاامأ

.مالسلاهيلعمدا

عامسهغلبيالهبيغباغمثنينمؤملانمعدمحمدنعنمانم:هلاثمو
‹؛جحلاوموصلاوةاكزلاوةالصلانممالسلاهيلعدمحمنعثدحام



س٦۳۱

نمنينسحلاىلعامل:هلوقليلدبةجحلاهيلعموقتىتحءيشهيلعسيلف

.هرمالفدېتساوهبربنمانسحماذهف@محرروفغهللاوليبس

ناكأ«ايفناكوءامسلاىلإىلاعتهللاهعفرنم؛ةبيجعةلأسمانهاهو

؟المأءيشمئارشلالامعأنمهمزلي

:باوجلا

٤مرمنبیسیعک«ءيشضرالايفةدوهعملاعئارشلالمعنمهيلعسيل

.امهيلعهللاتاولصرضخلاوسايلإو«همالسوهيلعهللاتاولص

‹ةعدمحمةعيرشلاثتماهيلعفاهيلإلزنوأضرألايفناكنمامأو
ملعلاملعيهنإفرضخلاالإ«عبرألاعئارشلانمةجحلاهيلعاهبتماقةعيرشوأ

.ىلاعتهللاندلنمملعلاالإدحألكملعنعهبىنغتسايناللا

نأمداينبعبطنإف‹«سفنلايفهدنعةحيبقاهلجنإفيصاعملاامأو

ناكف«هريغبهلعفنإهسفننمكلذحبقتسيو«هيلإءيسيامعيمجحبقتسي

.يرورضهملع C
w

ىلإمدقتينأدبعللسيلانديبعىلإىرتالأ«هنذإريغبناكاذإحيبقوهف
.هدیسرمأریغبءيش

؟عرشلادورولبقءايشألايفمكحلاام:ةلأسملاتدرواذهلثميفو

.ةيلقعهذهو.رظحلا:مهضعبلاقف

.ةيعرشهذهو.ةحابألا:مهضعبلاقو

ضرألايفاموتاولمسلايفامهلرخسفمدانباقلخىلاعتهللانإو



س۳۱۷

‹ملعيملوأملع«هرخسهنأهللاملعيامعيمجىلإمدقتلاهعسوف«هنماًعيمج

اميسال۽يرديالوينعيالاموهو«هيلعروجحمهنإفلوقلانمناكامالإ
نأول:سلجوزعهللالاقملعريغبلجوزعهللانعلوقلا

.نوملعتالامهللاىلعاولوقت

يتلامالسالاةرطفوهتقلخفالخىضتقايذلاكرشملا:ثلاثلاهجولاو

وهوروذعمريغاذهف‹لاحلاكلتريغىلعتامنأىلإ«اهيلعسانلارطف
‹باذعلامظعأقحتسادقفهكرشبىلاعتهللاهبذعنِإف«بقاعموبذعم

ىلعاباذعهدازنإو٠كلذهلف؛مراحلاكاهتناىلعاباذعهبيذعتيفدازنإو

ىلعباذعلايفو«دعبنمولبقنمرمألاهلل«كلذهلف؛ضئارفلاكرت

.ةيافككرشلا

كرتوملاظملاومراحلىلعايندلايفمحألاهبىلاعتهللاذأامرئكأو
.ىقبأودشأةرخألاباذعو«ضئارفلا

-:نيفلتخلاءالُوهليواقأحفصتىلإعجرنلو

تماقدقهللاةجحنأ؛يرازفلاديزينبهللادبعنعركذيامامأف
عامسلاتوصنإ:لوقيهباحصأنماضعبنأىتحو«اوعمسدقودابعلاىلع

.ينذأيفهنينطوه

تايلقعلاهدقفلبتاعيالوبطاخيال‹لوقلااذهلوقينملثمف

:هللاقورخانونجمهءاجولو٠برقأنونجلاىلإاذهف‹تايسحلاو

هعمسرقتساونينمؤمللىلاعتهللاباطخنمعمسأيذلاانأنكل«تقدص

موصالوةاكزالوةالصمكيلعسيلسانلاهيأ:هانعميلمهفناو«ينذأيف

لصفناال٠مظعلالضفلاوذهللاو«ءاشينمهيتويهللالضفكلذ‹جحالو

هدقتعيالواذههيفنظيالديزينبهللادبعيفنكلو«امهقالخبرخآلاو



— ۳۱۸

مصأةلالخلاهذهبىضريالو«مولعلاوملعلايفاهغلبيتلاايلعلاةجردلاعم
.يلرعالويمجعأالومكبأالو

‹دابعلاىلعتماقدقهللاةجحنإ):ءادحلادشارنبديعسلوقامأو

.(اوعمسيملالواوعمسالرذعلاوعوطقممهلكسانلاف‹عامريغبوعامسب

هيلعدمحمىلعلزنينأمالسلاهيلعليربجرمأنيحىلاعتهللانعلأسيلف
لاحيفسانلالاحام«امهريغوموصلاوةالصلاكرومألانمرمأبمالسلا

املیربجلزننيحو.عساو:لاق؟ليربجلسلجوزعهللاباطخ
لهاىلعقاض:لاقهباطخنمغرف.عساو:لاقتاومسلايفماد

٤قاطیالامفیلکتاذهو.عمسيملنموعمنم«دمحمةمأنمنيقفاخلا

امانلمحتالوانبرل:نينمؤملانعةياكحلجوزعهللالاقدقو

نمفلكينأمركأومحرأوفارأبرلاو«اذهقاطيالوهبانلهقاطال

.زاجحلايفناكنمهبرمأارمأنيصلايفناك



7

د.١.3
2اعهللالوسرغيلبتيف2

ىلإلزنأنمغلبلوسرلااَهيايل:سلجوزعسهللالاق
.4سانلانمكمصعيل:هلوق

.غلبنيحهرذعو¶مولمبتنأامفمهنعلوتفل:رخاعضوميفلاقو

نأ:امهدحأ:هجوأةئالثىلعكَمهللالوسرةلاسرغيلبتنأملعا
.اباتکوأءالوسرهيلإلسريوأ‹ههجاونمهفاشي

مهيلعءايبنألامئارشىدحإىلعناكنمىلعرذعلاعسوينأ:يناثلاو
.ةجحهلهبموقتىتحمالسلا

.هللانيدريغىلعناكنمىلعرذعلاعطقينأ:ثلاثلاو

٠ةلاسم

ىلإلسرلالسرینأسلجوزعہللاىلعله:لاقفلئاسلاسنإ
؟ءيشلاسرإلانمهيلعسيلوأ«سانلا

:باوجلا

سيلو«ةمكحلابجوميفالإلسرلاسانلاىلإلسرينأهللاىلعسيل

.كلذيفلضفلاهلو‹ةمكحلاىضتقميفالإبجاونمهللاىلع

.ةيآلا4غلبلوسرلااَهَياْيل:ةيآلاهذهىنعماملاقفلأسنف

ىلإ4هدعبنمنييبنلاوحونىلإانيحوأككيلإانيحوأانإله:هلوقنعو
سانللنوكيالعلنيرذنمونيرشبمالسرل:لاقمث طابسالاول:هلوق

انلوسركءاجدقباتكلالهأاي>:لاقو.4لسرلادعبةجحهللاىلع
:لاقو ريذنالوريشبنمانءاجاماولوقتنألسرلانمةرتفىلعمكلنيب

مهتساردنعانکنإوانلبقنمنيتفئاطىلعباتكلالزنأاإاولوقتوأ



— ۳۲۰

لذننألبقنمكتايآمبتنفاّلوسرانيلإتلسرأالولاولاقو.4نيلفاغل
.4ىزخنو

:باوجلا

:مشوقىلإىرتالأ«ةجاحمملنوكتالنأديرتاهلكتايآلانأملعا

اوتبثاف4یرزخنولذننألبقنمكلتايآعبتنفاًلوسرانيلإتلسرأالولل

يفهللاجردأدقو«مهتجحتملالولسرلامهتعاجال«يزخلاومهسفنأللذلا

٤موقعهغلبتالاممهللانمعقوناف«مهنيدرمآنمهيلإنوجاتحيامموقع

مهفلكيملوليتلامهحلاصمدشارممهتوفتالعللسرلالاسرإبمهيلعلضفتف
.مهتمزلالاهايإ



س٢۳۲ےہ

«باب)

ةجربتملاةلاسميفمالكلا

زعهللالاق.اهحبقواهمذواهلكيصاعملانعىبنىلاعتهللانأملعا
نعىبنيوىبرقلايذءاتيإوناسحإلاولدعلابرمأيهللانإل»:سلجو
امواهتمرهظامشحاوفلايبرمرحامنإل:لاقو.كركنملاوءاشحفلا
قلطملاوصيصختلاىلإجاتحمماعلاو«ريسفتلاىلإجاتحملمجملاو نطب
.دييقتلا.ىلإجاتحم

ملوقلطأفاًيمج.بونذلارفغيهللانإلف:لجوزعهللالاق

.صخيملومعو‹ديقي

نودامرفغیوهبكرشينأرفغيالهللانإل: لئاقنمزع لاقو

.ءاشينملكلذ

اوبنتجتنإ:لاقو.ةئيشملاىلإاهقلعورئابكلاكرشلانمىنثتساو
تلصحورئابكلانودتائيسلاىلعءانثتسالاعقوف4هنعنوهتامرئابك

نافهلوسروهللاصعينمول:ىرخأةيايفلاقو«رفكلازيحيفرئابكلا
تطاحأوةئيسبسكنمىلبل:لاقو اًدبأايفنيدلاخمنهجرانهل

ةراتهذهتءاجونودلاخاہیفمهرانلاباحصأكثلوافهتئیطخهب

صاخلانأحصف«ٌمانثتسااًروطو«اقلطمةراتو«اًنصوصخةراتو«اًمومع

هذهف‹قلطملاىلعىنشتسملاو«لمجناىلعيضقيرسفملاو«ماعلاىلعيضقي
.ضراوعلايففالتخالاعقوامإو«اهيلعقفتمةثالثلاهجوألا

اذهف4اًميمجبونذلارفغيهللانإل:لجوزعهللالوقامأو

.نيملسملايأروةنسلاونارقلاوةمكحلاهتصخءهتاذيفصوصخمماعلا

¢ببسالببونذلاىلعةرفغملالجوزعهللاقلطأولف:ةمكحلاامأ



— ۳۲۲

نرتقيلو«ءيشنعيبنلاةمكحلانمسيلو«ةحابإلاىنعمببونذلاتناكل

عابتا«ملعلامكحلاعمزوجيالو«ةحايإناكالإبيسالبباقعلاهمم

.هیصاعم

رفغيوهبكرشينأرفغيالهللانإل:ةيآلاهذهاضيأنآرقلاصح

بونذلارفغيهللانإلل:ىلوألاهيلاصخف ءاشينلكلذنودا

منهجەۋازجفادمعتماًنموملتقينمو:سلجوزع لاقو اعيمج

. اًميظعاًباذعل:هلوقىلإ اہیفاًدلاح

جوتيوهفةديدحبهسفتلقنم»:ةعلاق‹اضيأةنسلاهتصخو

بجوأو«ادلاًدلاخمنهجرانيفهاسحتيوهفامسىسحتنمو«رانلايفاب

بونذلابتبجونمىرتيتلاةرفغملانأىلاعتهللابجوأف«ادبأاًدلاخماًدلاخح

چاحلاصلمعونماآوباتنملرافغلينإو: لاقواهنأايم

 مكتائيسمكنعرفكينأمكبرىسعاًحوصنةبوتهللاىلإاوبوتوف
نأرفغيالهللانإل»:لاقف.كرشلانودالةرفغملاقلطأهللانإمغ

‹ةئيشملاىلعرئابكلايفةرفغملاقلعف4ءاشينملكلذمودامرفغيوهبكرشي

:لاقو.تاغيسلااهمصخف«رئابكلاهيلإفاضأوديعولابكرشلانرقو

. مكتائیسمكنعرفكنهنعنوهتامرئابكاوبنتجتنإلل

تعمجأو«رئابكلابنتجانملةروفغمةرفكمتائيسلانأ:عيمجلاقفتاف

يفةراشألاتءاجو«هريغوكرشلاةبوتلابةروفغمةرفكمبونذلانأةمألا

.ةئيشملابرئاكبلا

يتلاىلاعتهللاةئيشمنإ):سهنعهللايضر ديزنبرباجلاقو
.(بئاصماوتانسحاوةبوتلايهواهبانأبنَأدقرئابكلااهبرفكي

قلعتريبكلانأو«رئابكلابانتجابةروفغمتائيسلانأ:عيمجلاقفتاو
دقتكالئاطديفتالةحدمةئيشملاو‹ةئيشملاب



ب۳٢۳۲

.ةئيطخلاوةئيسلاوريغصلاوريبكلاوكرشلايفسانلافلتخاو

اهلكهللاةيصعمنأتضقجراوخلانإف:كرشلايفسانلافالتخاامأ

٠(كرشموهفىلاعتهللاىصعنم):تلاقو«كرش

هتافصوهناحبسءيرابلاتاذبقلعتيكرشلانإ):ةوعدلالهألاقو
.(لمتحمليواتعقيملام«هلاعفاو

(سلجوزعهللاريغرکنأنمكرشيال):نيسحلانبالاقو
لسرلاوءايبنألالاطيإيفكرشلااولطباو‹ةيرعشألانميئالقابلاركبوبأو

بقاعمرفكاهنإ):اهلكةيضابألاتلاقف:ريبكلايفسانلافلتخاو

.ريفكتلا

ريفكتلانمتعنتماو.(ةيصعمهنإ):ريبكلايفةينسلاوةئجرملاتلاقو

.ديلختلاو

نودامريغصلانإ):ةوعدلالهألاقف:ريغصلايفسانلافلتخاو

.(ةيصعموهوريبكلا

يهانمعيمجتبئأو.(ريغصهبهللاىصعياميفسيل):سابعنبالاقو
امأو«ةئيسلاةرفغمرئابكلابنتجانملهللاىنثتساامنإو«رئابكاهنأنارقلا

تائيسلاوةئيسلانودنمةئطيخلاو‹ةيصعملانودةئيسلاو‹الفةيصعللا
.نارقلابقلعتيالامممالسلاهيلعلوسرلايهانميفنوكتاإ

ةدحىلعريبكلا):مهضعبلاقف.ريبكلاوريغصلايفسانلافلتحخا

(ةدحىلعريغصلاو

لتقلايو«اريبكواريغصيصاعملانمفنصلكلنإ):مهضعبلاقو
‹رظنلااهانزوينزتنيعلا»:علاق.ريبوريغصانزلايفو«ريبكوريغص



٢٤۳۲—

بذكلايفو.«جرفلاهبذكيوكلذقدصيوسمللااهانزوينزتديلاو

.رومالاهذهلثميف«رابكوراغص

‹ًاطخأ(يأرلابترفكةأرلانإ):راكنلاانناوخإنملاقنمو
اوفقوتليف(ةلكاشماهنإ):اولاقنإو.ىلوأهللامكحوانهاهرظنللظحالو

.اوعرشيالو

يفولو«مهدجاسمومهسلاجميفكلذنولعفيمهنأمهنعركذامامأو

یتحمہیلعتبثیالو«لقاعاذہبضرینلف«مھمرامتاوذنیومہنیبام
.مهتانسحيفةدايزفنكيملنإو‹مهئاغوغيففناكنإف‹هوعرشي

مهنملوقعلايوذنمبجعلاف.انراصبأانبذكوهللابانما:سانلالاقو
.مهتوکس



٢۲۲

(فوقولاةلأسمر

مهنأللصألاىلعينبتالاننيبوراكتلانيبفوقولاةلأسمنأملعا
«ریبکريغوأریبکهلعليردنالانیلعهبتشارمءرملانمردصامهم):اولاق

فوقولاىلإهانددرو«ةيالولالهأنماندنعناكامدعبهتيالونعفقوتنف

‹رابجلادبعوثراحلانيبةلأسملاهذهتعقواملوأو.(هالوتنالوهنماربنال

امهنيبقافتالاعقيملو«نيملسملارومأىلعتيبيفاعمتجاامهنأكلذو

هبحاصامہنمدحاولکلتقدقو‹نوملسملاامهبباصأف«ارجاشتو
نامولظمامهوأ‹اعيمجناملاظامهوأ«مولظملانمملاظلاامهيأنورديالو

.(امنميدعتملاملعنىتحامنعفقن):راكنلالاقف.اننجتدقواعيمج

نمايتأامملعنىتحانتيالولصأىلعنوكن):ةوعدلالهألاقو

فقنالولعفلايففقن):ةوعدلالهألاقفانهاهافلتخاف.(ةيصعللا
هللااهبجوأامدعبهانملظدقفامهنمقحملانعانتيالوانعزننإف‹لعافلايف

.(امهنعفقن):مهاولاقو.(بيغلابانلملعالىرخألاو«انيلعىلاعت

نإ:اولاقو.كفالابتيمرنيحنينمؤملامأةشئاعبكلذىلعاولدتساو
ءيشبتملاتنكنإةشئاعاي»:الاقواهنعفقوتدعهللالوسر

.اہنعفقوتهنأىلعليلداذهف.«هيعجاروكبرىلإيبوتف«سانلالوقيام
ءاهتیالوىلعهللالوسرناكلب.نيعتمعنالوال:انلق

هللا):تلاقاهنكل«انعفقوتلابجويرمأيعهللالوسرنعردصيملو
اذهيفامف.(هللايبسحنكلو‹ينومتقدصلهلعفأملابتررقأولملعأ
قح٤بجاورمأاذهنأألءاهتيالويفيهلب«اهنعهفوقوىلعلديام
‹اًبجاواقحالعنميالاذهعمو«هيلعءاقبالاوةيحصتنلا:ملسملاىلعملسملا
نمةلأسملاهذهتسيلو«ءيشيفبيغلاملعنمانسلوانملعىلعنحنو
.هقحهتصقنكيلوتمهتااملكءيشيفىرخألا



٦۲۲

ةنتفاوقتاو:لجوزعهللالوقنمةلاسللاهذهيفلصألاو

.نافعنبناغعةيضقالواو4ةصاخمكنماوملظنيذلانبيصتال

.هجوأةئالثىلعكعهللالوسرباحصأهيففلتخاناثعنأكلذو

ةماعوريبزلاوةحلطويلعوهباحصأورساينبرامعةقيرط:لوألاهجولا
.راصنألانيرجاهللا

نبرمعنبهللادبعوصاقويأنبدعسباحصأةقيرط:يناثلاو
.تباثنبديزومالسنبهللادبعويراصنألاةملسنبدمحموباطخلا

.ناثععمًاجتلانم:ثلاثلاو

لحيال):هلوقوهوسهنعهللايضر يدزألاديزنبرباجلاق
لحيالو.كرذعتعطقالإويملعلثمملعا:لهاجلللوقينأملاعلل

كلذالاقناف.كرذعتعطقالإويلهجلثملهجا:ملاعلللوقينألهاجلل



— ۳۲۷

(ربقلاباذعمهراكنإيفمهيلعدرلا)
مكنإ):اولاقواهوباعو‹ربقلاباذعمهنيبواننيباملئاسمنمو

‹هنورکنيمهوربقلاباذعتبثننحنو٠(ةيكلاملالئاسمنماهومتسبتقا
٤ملعنمىلعةجحهبمهلهجاولعجامنإو«القعالواعرشهوركتنأاممهن]

.ةجحبلهجلاالوةجحبراكنألاسيلو

‹ةمألايديأيفدوجومفورعمحيحصربقلاباذعنأيحأايملعا
نرتلاونمالوةيفاشلانممهريغلوا

.كعدمحأةمأدنعرتاوتم‹ثيدحلاباحصأوةعيشلارث

نأك‹كلذيفةودقلامهونيرسفلايرىلعهيلإةراشإنارقلايفو
اوناكنإوةغللايفةودقلامهىشعالاوينايبذلاةغبانلاورجحنبسيقلاًارما

اَلابتهامشنإ اولاقاکاوناکنإ لضفمهریغىلعةيكلامللو«نيكرشم
هتعانصيفىلوأةعانصلابحاصوءلابتهامشنكيملويعهللالوسرب

.ةعانصلاكلتهيلإبسنتالن

لوسرنعتدرودقو«هللاءاشنإمہہھذمراوعنعفشکیاميتايسو

ةمجرابخأوثيداحأيعهللا

‹نامزألارئاسيفرتاوتو«نادلبلارئاسيفنايعلاوراصبألاةدهاشميفو
نينألاروهظوةدتمملاتاوصألاوةدقتملانارينلانممهرباقميفسانلارصييام
ىلإبرقأوهو«تانايبلانيبأوتالالدلامظعأ«نيلاعلاسوؤرىلعنينحلاو

.نسحيملونمؤيملوركنأنم
ءاعدلااذهدعهباحصأملعيناك:يعهللالوسرنعتايورلالوأف

باذعنمكبذوعأينإمهللا»:هلوقوهو«نارقلانمةروسلامهملعيك

.(٢طعجارم)مالسإلاةمأدنعرتاوتموهلبدحأنوددحأهبدرفنيليأ(١)
٠.(٢طعجارم).راكنلاىلعدئاعريمضلا(۲)



س۸٢۳۲۸

‹لاجدلاخيسملاةنتفنمكبذوعاو‹ربقلاباذعنمكبذوعأومنهج

اونمۇيملوثيدحلااذهمهغلبيملنإف«تامملاوايحلاةنتفنمكبذوعأو

اهتءاجةيدوهينأ اہنعهللايضر ةشئاعثيدحيناثلاثيدحلاو

:ةشئاعتلاق.(ربقلاباذعهللاكاقو):تلاقف.اهتطعافاعيشاہیلإتبلطف

هجولإترظنفربخلاهتربخأهللالوسرلخداملف.(اهتمهتاف)

.«ربقلاباذعنمةشئاعاييذوعت»:لاقف.ريغتدقهللالوسر
 مالسلاهيلعيفوتىتحربقلاباذعنمذوعتيةَهللالوسرلازامف

.ثيدحلا

يدبهوامساوکيمودابل

س(اسبملامايشامہباذعنمففخیاذهلعلو»:لاقف.ةديرج
.ثيدحلا

هلهاغرفو«هربقيفيلداذإتيمانإ»:هعیهللالوسرلوق:عبارلا
فرصناو.هيلجردنعرخألاو«هسأردنعامهدحأ:ناکلمهاتآ«هربقنم
؟كبرنم:هلنالوقيفناكلملاهدعقيف«مهلاعنقفخعمسيوهوسانلاهنع

.يرهللا:لوقيفانمّؤمناكناف

؟كيبننم:نالوقيف

.ييبندمحم:لوقيف

؟كنيدام:نالوقيف

.ينيدمالسالا:لوقف



ب۳۲۹

؟كتلبقامو

.هنمهللاكاجنف‹كلزنماذه:نالوقيفرانلاىلإاًبابهلناحتفيف

.هيلإموقينأمهيف«ةنجلايفهناكمهنايريف«ةنجلاىلإبابهلناحتفيمث

.ةمايقلامويهللاهثعبيىتح‹هظقوييذلا

؟اميرنم:املنالوقيفباترملاوقفانملاامأو

.يردنال:نالوقيف

امكنكلةنجلايفامكناكماذه:املنالوقيف.ةنحلاىلإاباباملناحتفيف

دنعف.رانلايفامكناكماذه:املنالوقيف.رانلاىلإاًباباملناحتفيف

.امهءاقلهللاهركف«هللاءاقلاهركف«ةمايقلاناهركيكلذ

لاقف.ذاعمنبدعستامالفمهللالوسرلوق:سماخلاثيدحلا
همضدقلذاعمنبدعسهنماجنلربقلاباذعنمدحأاجنول»:مالسلاهيلع

.«فلتختهعالضأتداكةمضربقلا

مويوأةعمجلاةليلتامنم»:يعهللالوسرنع::سداسلاثيدحلا

اركنم»:ربقلايكلميعهللالوسرىمس.هتيمست:عباسلاثيدحلا

.هعدمحأةمأنعرتاوتم.(اريكنو



س۳۳۰

ضايرنمةضورامإربقلا»:كعهلللوسرنع:نماثلاثيدحلا

.«منهجراننمةلعشوأةنجلا

لوسرنع هنعهللايضرسدوعسمنباهاورام:عساتلاثيدحلا

اذإف‹مدحأاهۋرقيةيآنوئالثافةروسلنآرقلايفنإ»:لاق«

اذْلف‹هنيبوهنيبتلاحهسأرةيحاننمكلماهءاجاذإف«ربقلالخدوتام

تلاحهبنجةيحاننمهءاجناف«هنيبوهنيبتلاحهیلجرةيحاننمهءاج

لكىلعوهوكلملاهديبيذلاكرابتل:يهدوعسمنبالاق.«هنيبوهنيب

.۽ريدقءيش

فيك١:يعهللالوسرلاق:لاقرمعنبانع:رشاعلاثيدحلا

ضرالاناتحنيناقرزأنادوسأناكلم«ريكنوركنم«كربقاناتفكءاجاذإكب

امهراصبأو٠«فصاقلادعرلاكامهتاوصأ«امهروعشيفناطيو«امهباينأب

هيلعانأايلقعيعمأ«هللالوسراي):رمعلاقف«فطاخلاقربلاك

:ةعيبنلالاقو«(هللانذإبامهكيفكأ):لاق««معن»:لاق(؟مويلا

.«قفومرمعنإ)»

سيلتوملاتوملاهللادابع):هتبطخيفلاقهنأبلاطيأنبيلعنعو

«مكيصاونبدوقعمتوملا«مككردأمتررفنإوكذخأمتمقأنإ«توفهنم

نمةضور«ربقلاوهواثيثحابلاطءارونافاحولااحولاو‹اجنلااجنلا

تارمثالثمويلكيفملكتيهنأو«رانلارفحنمةرفحوأ«ةنجلاضاير

ءارونأوالأ.ناديدلاتيبانأ«ةشحولاتيبانأ«ةملظلاتيبانأ:لوقيف

ةبطخ...(ريبكلاهيفركسيو«ريغصلاهيفبيشيهيفكشالامويلكلذ

.ةليوط

اًسلاجتنک:لاقهنأ:یلوعملادومحمنبديمحلادبعوسابعنبانعو

انلبحاصانعمواجاجحانجرخ):اولاقفموقهاتأذإسابعنبهللادبععم



۳۳۱ےہ

اذإفربقلاانرفحف‹انقلطنامث«هلانایهف«تامف«حابصتاذیهتنایتح

٠رخًااكمهلانرفحفوقلانكرتق«ةيحينعيدلالمدقدوسأبن

.(كانيتأوهانكرتفربقلاالمدقدوسابنحناذا

اهضعبيفهونفدافاوقلطنا«هبلغييذلالغلاكلذ):سابعنبالاقف

.هلوقاوربكأف.(ايفهومتدجولاهلكضرألامترفحولهللاوف
هلهأانيتأانعجراملف‹اهضعبيفهانفدامدعبهلهأىلإانقلطناف):اولاق

.(؟كجوزلمعناكام):هتأرمالانلقف‹انعمهلناكعيتم

نمضبقيو«هتوقمويلكذخأيناكوةطنحلاعيبيناك):تلاق

.ربقلايفبذعةنايخلاهذهنمف(هيفهيقليوهلئمركفلاوهوضبقلا

لهجنعينغيام«رباقملايفانايعهورصبأامدمحأةمأيفعاشدقو

لحتنينأنم«هنورذعيوسانلاىلإرذتعينألهاجلايفكيامف«هلهجنم

.ملعنمبيغیواملعهلهج

٤مهسفنأبمههونياعوانياعوانيأرامكلذنمءيشركذاندرأولو
ضافتسم«لقاعهركنيالامم‹لاقلاوليقلاقافولاجملاحسفناولاحلاعستال

نمو.(ةيكلاملانمهانسبتقاامنإ):مطوقو.سانسنلادنعالإسانلايديأيف

ولو«انيدهوذغتاىتحمهلهجمهوعدينيأنمو«ةبطاقةمألاةيكلاملاءارو

لقاعالويمأهلهجيالامميعهللالوسرةنسنمةضيرفمظعأنعاولئس
يفمهوةدابعىلعمهءايااودجومهنالإاهبملعلامنيأنم«مهنيدنم

.نوعرهممهراثا

اندجوانإ:لثمهريغولهجيبألثمفلخلاعرشوفلسلاقبسدقلو
ىلعانإوةمأىلعانءابااندجولبال«نودتهممهراثاىلعانإوةمأيلعانعابآ

نماهفئاظوواهتاقوأوتاولصلاددعةفرعمنولحتنيابرو«نودتقممهراثآ



۳۳۲

الواهيلعاوصنيملوةقرفنيعبسلاوثالثلادنعاممحلينأو«عامجإلا

فيكف«مهتمئأعرشنعنوزجعيايرو«اهتمئأالواهتنكمأالواهتنمزأالو

.مهريغةفرعم

‹ملساهلهجنمف‹تانايدلالئاسمنمتسيلربقلاباذعةلاسمو

.مدناہیفطروتنمو«منغاهملعنمو

مامإونييبنلامتاخدمحمانديسىلعهللاىلصو.نيلاعلابرهللدمحلاو
.نيلسرملا



۳۳۳

محرلانهحرلاهللامسب

ملسوهلاودمحمانديسىلعهللاىلص

هيلإاوبهذامعيمجيفراكنلاانناوحخإىلعدرلا
ىلعو«نييبنلامتاخدمحمىلعمالسلاوةالصلاو‹نيملاعلابرهللدمحلا

لصمهللا‹نيعمجأنيلسرملاونيبرقملاةكئاللاو‹نيلسرملاوءايبنألاعيمج

محرأاينيدلامويمهتعافشبانعفناونيرخألايفمهيلعكرابونيلوالايفمهيلع
.نيمأنيمامهللانيمحارلا

ملذإ ةينالعلاورسلايفهللاةيشخلحتنينمليغبنيوبجيهنأملعا
ةئالثدنعاهبساحيوهسفنيعارينأ اللطىدسكرتيملو‹الهقلخي

:لوقنمقطنامةمدخلانمىاعتهللبجويو«هنطابهرهاظقدصينأ

.هللاالإلإال

يفداقتعالاورئامضلايفدادجألاوءابآلالوقىلعدمتعيالنأ:يناغلا
.يداملاىلعلاهللانيد

دريو‹رهظاذإقحلالبقيف‹تارظانملايفهسفنبساحينأ:ثلاثلا
يفقحلاوقدصلايعاريو«هتارظانميفبدألانسحيو«ردناذإلطابلا
.هئادعأنمودعىدعأهسفنلوهفهذهنمةدحاوبلخأنإو‹هتارواحم

انيلتباوةكئاللاتمصع«قلخلاعيمجايفانمحريةلاحبانإيخأايملعا

ةمعناذهنممظعأو‹تاناويحلارئاسملسونارينلاباندعوتوفيلكتلاب
اندرفناوتاريخلابانلبقمألاانتمدقتوةيدبألاةواقشلاوةيدبألاةداعسلاةمقنو
نتفلاوثداوحلاةرثكو«ءايلوالانيموصعملاوءايبنالادقفباًصوصخمنم



٢٤۳۳—

نيدنعقرطلاعاطقهتدكأو«ةريثكمومهوةريصقرامعأ«نحهاولزالزلاو

.نوعجارهيلإانإوهللانافلجوزعهللا

.راكنلاانناوخإنيبواننيباملئاسميخأايتركذو

دعتو<ينغتالواعفنيدجتالمهنيبواننيباملئاسمنايخايملعا

مدنبصيملواہیفضاخنمو«ملسمہنموانماھلھجنمف«ينعيالام

.هللاىلإةرذعملاو«منغدتعيملوباصأنمو

نِٳينبساحيف«ةريصبلانيعبايفرظنينأيتلاقمعمسنملكىلإو

.ليكولامعنوهللايبسحو‹ناعتسملاهللاو«تبصأنإينقدصيو«تغز

نمةقيقحىلعنوكتلحلاطلاوحلاصلافلسلاكلحرشأنأتركذو

ىلعصنأو«اهيفسانلافالتخاوىلاعتهللامسا«هيفئدتبااملوف

.فاصنألاولدعلاوهو«رضاحهنأكنوكيىتحدحاولكلوق

مهتارظانمنونبينيرظانتملانأسانلانيبطبشتلاوطبختلاهبجويامنأملعا

.هسفنسأىلعدحاولكينييو‹مطوصأنولمهيوموصأعورفىلع
لهألاقفتافصلاوءامسألاةلأسميفتفلتخاةمألانأيحأايملعا

.(ىمسملاوهمسالانإ):فقارعلانمةرصبلا

ةمألاتقرتفاو«(ىمسملاريغمسالانإ):قارعلانمةفوكلالهألاقو

.مهیلع

ركذأانأو«هجونمطلغوهجونمحيحصناقيرفلالاقامنأملعا
.هعرفسالاىلعينباو‹عرفلاوسالا

هزاجمو6ازاوةقيقح٠٨«اندنعفورعمباطخبانبطاحخیلاعتهللاناملعا



٢٥۲۳

درفناو«اًراجغهللاقحيفوانقحيفباطخلانوكينأداكو«هنودانصخي
ةعونمانقحيفوةقيقحهقحيفتناك«ملكعبرأببرعلاناسليفىلاعتهللا

.دحألغوستالةملك(هللاالإهلِإال)نمفهللا:هلوقامأف

.ةماعلاباذكالإهبمستيم:نىمحرلاو

:لجوزعسهلوقلجولزعهللاباتكيفعونممقلاخلاو

.هللاالإقلاخالفهللاريغقلاخنمله

ىرسأيذلاناحبسلل:لاقو.اقلطمهسفنلجوزعهللاركذو

.(مارحلادجسملانماليلهدبعب

.4نينرقمهلانكامواذهانلرخسيذلاناحبسل»:لاقو

نيلسرملاىلعمالسونوفصيامعةزعلابركبرناحبسل:لاقو

(ناذآلاعرقامتافصلاوءاممألا):نولئاقلاقف«انهاهسانلافلتخاو

.ةيرعشالاضعبمهو

ةعومسلماظافلألااميلعتلديتلايناعلاتافصلاوءامسألا):نورخآلاقو
.(ناسللاتحتةنوصملاناذآلاب

.ىلاعتهللاءاشنإدحاولكهيلإبهذامىلإريشننحنو

ةكئالملاىلعمالسلاهيلعمداانابألضفلجوزعهللانأملعا

.ءامسألاةفرعمب«ةقيلخلالضفأمهنيذلا



٦۳۳

ضرالايفلعاجينإل:ةكئالملللاقلجوزعهللانأكلذو

منكامول:هلوقىلإ مكحلاملعلاتنأكنإل:هلوقىلإ4ةفيلخ

ىلإ¶اودجساةكئالمللانلقذإولء:لئاقنمزعلاقمث.4نومتكت

قحتلا‹ةكئالملاكاشلهجلابفرتعيملوءامسألاهذهةليضفنميرعنمف

.نيعللاسيلبإةيرذنمنيطايشلاهناوخإب

.افقيرفلكطلغوءءامسألاةقيقحىلإريشننحنو
‹نايعألايفاهدوجو:ناعمثالثيضتقيءاممألادوجونأ:كلذلوأف

۰ناسللافاهدوجوو6ناهذألافاهدوجوو

ةرعيهيتلاقطنلاةياهنىلإرهاوجلانمقلخلاةيادبىلإريشننحنو

يهوتاسقطسلملاايفلعجف«‹رهاوجلاقلخاملوأىلاعتهللانإفقلخلا

.ةدوربلاو‹ةبوطرلاو«ةرارحلاو«ةسوبيلا:يهيتلا«عبرألاعئابطلا

‹ءاوملاو«ريثألا:يهيتلارصانعلااهنمتجزمف«عئابطلاهذهجزمف

.ءاملاو‹ضرألاو

.ريثألاامہنمناکف6ةرارحلاوةسوبيلاحزمو

.ءاوملاامهنمناكف«ةبوطرلاوةرارحلاجزمو

.ءاملاامهمناكف«ةدوربلاوةبوطرلاجزمو

.ضرألاامهنمناكف‹ةسوبيلاوةدوربلاجزمو

‹دانسفلاونوكلاملاع؛ضرألاوهيذلازكرملاىلإريثألانوداميفرهظف

.ناتوملاودامجلاداسفلاونوكلاملاعيفرهظو«ةيرهوجلعفاذهءاروامو

ودغيهنأل«ناويحلايفقلخلاةرثترهظف«ناويحلاحاورألابدرفناو



۳۳۷

ۃحیوراتخيو«كرتيولعفيو‹ومنيو ةنالثلاسانجألاهذههللاقلخف«بستکی

.ةيضقلارخآيهف‹لقعلاميفبكرف‹نجلاوسنألاوةكئالملا:يهو
نمهبمهصخو«ةثالثلاءالوفقطنلاهللاقلخو«نارهوجلقعلاوحورلاو

‹نأشنمنارقلايفامبئاجعلنايبتلاونايبلاهيفجرخأو«ناويحلارئاس
نامزألايفنوقطانلااهبقطانتييتلاتاغللاقلخف«نمحرلانمةليضفوةن
ءنايبتلاةميظعلاروحبلانمارحبةثالثلاهوجولاهذهتناكف‹هجوأةثالثىلع

.يناثلارحبلااذهبوكرنعنايعلارصقيلو‹نيقلاخلانسحأهللا

.ناسللاىلعاهروهظو«ناهذألايفاهدوجوونايعألاءامسأىلإرشنلو

ضعبلعجف‹تاغللالعجفقئالخلاقلخىلاعتهللانإف‹نايعألاءامسأامأ
مسالااذهبدادعألايماسأوناسنإلاوضرعلاومسجلا«اهنماهءامسأقئالخلا
.ضايبلاوناولألانمداوسلاودادعالانمةسمخوناويحلاوناسنالاک6يناذ

ءهليتاذريغلاكلذفهريغةفرعمبالإءيشلانمكلمهفنيالامنأملعا

داوسلاكلمهفنينلف‹ضايبلاوداوسللنوللاو‹ةعبرألاوةسمخللددعلاك

.ددعلاكلمهفنيىتحةعبرألاالو«نوللاكلمهفنيىتح

‹دوجوملاءامسألامعأو‹اددعةسمخلانكميام:ءامسألانميتاذلاو

دوجوف‹انكمادوجوريغلاىلعقلطيو«ابجاواذوجوءيرابلاىلعقلطيو
.هتيهامقلعتمهريغدوجوو«ةيئابقلعتمءيرابلا

‹ةفصلاوتاذلاىلإةراشإ:ةيهاملاو«دوجولاوتاذلاىلإةراشإ:ةيئاملاو

.ةيفيكلابقلعتميناثلاو‹ةلهلملابقلعتملوألاف

يناعملاوظافلألاو.ءامسألايهيناعملاىلعمهراصبأتحال:نورخآلاو



۸٢۳۳۸—

«ايظفلمسالکالو«ایتاذمسالکسیلو«نایجلنازخازنامیظعنارحب

.ناسللاماهسظافلألاءامسأو‹نايعألاءاممأاهنم

‹ملعلاىلإامهعجرمو‹ناسللاونايعألانيبةمسقنمفناهذألاماهسامُأو

تاذىلعلديامكلذيفسيلو«كنهذيفءيشلامساةقيقحفرعتكنأل

.هناسلوهظفلهنأىلعلدياماضيأهيفسيلو«هيلعالومسالا

وهمسالانإ:لاقنملوقىلإ«اعيمجنيقيرفلاةلالدىلإنآلارشنلو

.ىمسملاريغمسالانإ:لاقنملوقىلإو.ىمسللا

تمسقبرعلانإ:مهضعبلاقف٠برعلاةغلباعيمجناقيرفلالدتساو

.لاعفألايهتاكرحلابيصنو‹ءامسألايهتاوذلابيصنتلعجف«اهتفل

رهظال(لبجلاديز):تلقول.يناعملاةدئافرفظتاهبريقاقعفورحلاو

ولو.(لبجلاىلعديز):لوقتفنابتساونابافرحتلخدأنإف«كدارم

.(رادلايفورمع):لوقتىتح«عماسللمهفنأام(رادلاورمع):تلق

رصبتكنأل‹تاوذلابءاممألااوقلعو‹مسقتلااذهبرعلاةغلاومسق
تعقوف.(ديز):كللاقيف(؟اذهنم):لوقتف.ءامسألالهجتوتاوذلا
‹اهريغهلثدحتو«هئامسأضعبهنعليزتو‹تاذلاىلعالمسالاىلعةلاهجلا

.ىمسملاىسنتالومسالاىسنتو‹اهريغثودحلهئامسأضعبقرافتو

يأرىلعةمسلانمو«ةرصبلالهأيأرىلعومسلانمذوخأممسالاو

بتكا:لئاقلالوقيو«ىمسملاريغمسالانأنالادامهالكو«ةفوكلالهأ
.لجرلابتكتالومسالابتكتو.ةفيحصلاهذهيفيمسا

‹ةغضمىلإةقلعىلإةفطننم:تالاحلافالتخابءامسألاهيلعفلتختو

٤تیمیلمرہیزخیشیلإباشیالجریل«غلابیلمالغىلإلفطلِ
.ةيفابتاذلاف



۳۳۹

ناسللاىضتقمباهنأل«هريغيهءامسألاهذهنإ:نورخآلالاقو
.نايعألايفمسالامكحمكيلعيقبو‹ناهذألاو

‹لصألايهتاوذلاءامسأو‹تاوذلاونايعألاءامسأيفلوقلاانمدقدقو
.لصفلاىلعةليضفلصأللو‹لصفلايهتاغللاءامسأو

لضفأللف‹هتافصوهئامسألهناحبسءيرابلاىلإةلاحمالهجوتلاناكنإو

.زاجملادحيفلوضفملاو‹ةقيقحلادحيفلضفألاو«لوضفملانود

هنمعنهعضوميفالإ«تازاجملانمهناحبسءيرابلابىلوأقئاقحلاف

. ءيشهلثمكسيلا:سلجوزعسهلوقلعرشلا
وهل:سلجوزعهللالوقبىلعاًميمجناقيرفلالدتساو

:هلوقىلإ4محرلانمحرلاوهةداهشلاوبيغلاملاعوهالإلإاليذلاهللا

.4مكحلازيزعلاوهوضرألاوتاولمسلايفامهلحبسيلل

.فورحلاوةرياغتملادادعألاهذہب.یمسملاريغمسالانإ:لاقنملدتساو

لجوزعهللانماهيلعباطخلاعقودقو.ةتوافتملايناعملاوةفلتخملا

٤لجوزعسهللاريغاهنأوهنأ‹ثينأتلاوريكذتلاوعمجلاب

نودظافلألاانهاهلجوزعهللادارأامنإو«نطابلاىلعهمكحرهاظلاو
.يناعملا

هللاوهلت:ايفىلاعتهللامدقيتلاثالثلاتايالابنورخألالدتساو
‹تاذلاالإةيهولألادعبسيلو.وهالإهلإال:لاقمث4وهالإهلِإاليذلا

‹ظافلألانوديناعملاىلعهلوقبلدو«زاجملاالةقيقحلالوقلااذهىضتقاف

.هريغوهالوهوهذٳ

.دسأهنإ:عاجشلللوقتك‹لوقلانمزاجماذه:نورخالاقو

.رحبسيلو.رحب:يخسلللوقتو.دسأبسيلو



۰٤

ليثىلإهسفننعهبانربخأامعبغرنأانبرىلاعت:نورخالاقو

نطابللعقينأالإ«همكحنطابلاىلعرهاظلاو«رهاظلاىلعنحتف«هنودنم
النطابلاوهوه:هلوقبديريىلاعتهللانأل‹انهاهليلدنطابللو«ليلد
.ظافلألا

نكل«دسألانيعالو«ظفللاهبدري.دسألاوهعاجشلا:كلوقو

.ىلاعتهللاتاذيفمسالاةقيقحوهو‹يناعملاوهدارملا

نورخآلاو.ءامسألايهظافلألانأل:ءالّؤه«باصأدقنيقيرفلاالكو

.ءامسألايهيناعملانأل

ءالؤهنكل«اهسخبنمملضفأوهفةحدملاهناحبسءيرابلللزجأنمف

نيناکمنمامهاقتسمنأىلعو«مهرئاصبىلعءالّوهو‹مهراصبأىلعاورصتقا

باحصأىقتسمو«ةغللانممالعألاوباقلألاوظافلألاباحصأىقتسمو

اهيفةغللانأىلع«ةغللاىلعةعيرشلاتنأامحدزااذإف«عرشلانميناعملا

.لضفألللضفألاف‹تاوذلاءامسأوباقلألاءامسأ‹اعيمجنيينعملاىضتقم

:لجوزعهللالوقبتاذلانعمسالايفننماضيألدتساو

.ىنسحلاءامسألاهلفاوعدتاماينلمحرلااوعداوأهللااوعدالقل

ظافلألادارأهنأكىنسحلاءامسألاهلفاوعدتاماأل:هلوقباولدتساو
ءىنعملانودظفللاىلإهوفرصفنمرایهللااي:لوقتفهللااهباوعدتيتلا
.¶ىنىسحلاءامسألاهلفلء:هلوقليلدب

لجوزعسهللاىلإ4اوعدتاماأل:هلوقهجوتامنإ:نورخالاقو
فرصو‹ءامسألاىلإةحدملافرصو.محرلا«نمحرلا«هللا:اهبتوعداهب

لضفألضفألاف‹ىنعملالمتحاوظفللالمتحاو'‹ءاعدلاىلإةحدملارخآلا



ب٢۳ا

اظفلنامساناذهو.نمحرلاوههللاو«هللاوهنمحرلاف«لوضفملوضفملاو
.ناقيرفلافدصو‹درفامهىنعمو

وهمسالا:نوتبثلالاقفككبرمساحبسل:هلوقباضيأاولدتساو

.ىمسلا

كلذكوكبرمسابحبسيأ«ضفاخلاطاقسإببصتنا:نورخالاقو

.همسابهبررکذ.وا«هبررکذويأىلصفهبرمساركذول:هلوق

ثيدحللاو(«ةنجلالخداهاصحأنم‹رتولابحرتوهنال٤«دحاوريغةئام

لئاقلالاقدقو‹دابعلاتاوذيناعماهنمو«دابعلاظافلأاهنمءامسألانأب:مح

مدنتلالبقسفنلاتيفشيدعسبةبابصتيکكباهاکبملبقولف

مدقتملللضفلاتلقفاهاكبءاکبلايلجیھفيبقتکبنکلو

مالاىلعهللدمحلاوباتكلالمك



٢٢۳

محرلانهجرلاهللامسب

ملسوهبحصوهلاىلعودمحمانديسىلعهللا۱۳7

هللاالإهلِإالىنعمباب

قيدصتوقيقحتوتابثإ(هللاالإ)‹ةئربتويفن(هلال):ىنعمو

٠قيقحتوقيدصتوصالخإورارقإ(هللالوسردمحم):ىنعمو«باجيإو

نعالولهجنعالملعنعنأ:طورشةعبستاملكلاهذلو

نعالنيقينعاهوقيناو٠كرشنعالصالخإنعالوقينأو«هرك

هناسلوهبلقباهوقينأو‹اهيلعلكتيالولمعلاعمافوقينأوكش

رارصإريغنمةبوتلاعماهلوقينأو«هللاهجوءاغتبااوقينأو«هحراوجو

.توميىتحريغمالولوفغمريغاہیلعتبثیوبنذىلع

؟عيمجلاهيلعسسأيذلاديحوتلاىنعمام:لاقنف

:باوجللاف

وأيلووأهلِإوأكيرشنمهاوساميفنودحاولاتابثإهانعمنأ

نودنمدبعيامبرفكوهللادبعنم»:مالسلاهيلعهلوقهيلعليلدلاو

.4هللاىلعهباسحوهلاموهمدهللامرحدقفهللا

هبءاجاموهللالوسردمحمهللاالإهلإال»لوقوه:ديحوتلاو

.«قح

؟فلكملاىلعبجياملوأامف:لئاقلاقنإف



۳٢٢۳—

:باوجلاف

‹ةثالثهلتبثيو«ةسمخهنعيفنيو«ةثالثهلفرعيو«هللافرعينأ

.ةدحاوبنمؤيو

0تاقولغلاةفرعموقلاخلاةفرعميهف:هلاهفرعييتلاةثالثلاامأف

.هللاءامسأةفرعمو

‹ريثكتلاوكيرشتلاوهيبشتلايفن:يهفهنعاهيفنييتلاةسمخلاامأو

.صئاقنلاوناكملايفنو

تبثينأو‹ردقلاوءاضقلاهلتبغينأ:يهفهلاهتبثييتلاةثالثلاامأو

.تازجعملابةلاسرلاهلتبثينأوناسحالاولدعلاهل

عقوثيحعرشلاهباشتمبنمينأ:يهفاهبنمّؤييتلاةدحاولاامأو

.”لوزنلاثيدحوءاوتسالاتايالثم‹ثيدحلاونارقلاف

؟هللاةفرعميفكيلعبجييذلاام:لاقنإف

:باوجللاف

لامشونيموقوفوتعحتودعبولبق:يهوةرشعلادودحلاهنعيفنينأ

.ضعبولكوفلخومامأو

؟هللاتفرعمب:ليقناف

:باوجللاف

.ةروكذملاةرشعلادودحلابتاقولخلاتفرعوتاقولخناب

؟هلکاذهتفرعم:ليقناف

(٢طعجارم).ىلاعتهللاهيزنتوهومكحملاىلإهدربجييذلاهباشتملانمهذهنابنمينُايا99



٤۳4—

ءهيفكشلاكيلإقرطتيالام:ةرورضلاو‹لقعلاةرورضب:لقف

؟دابعلاىلعةبجاولاةفرعملاام:ليقنإف

ءاجامةفرعمو‹لوسرلاةفرعمو‹هناحبسءيرابلاةفرعم:ثالثلف

.لوسرلاهب

امو‹هلزوجياموهلبجيام:هنالثفهناحبسءيرابلاهفرعمامُأ

لامكلاوقلطملاءاقبلاو«قلطملادوجولاف:هلبجيامةفرعمامأف
.قلطملا

هتداعإو«هدوجودعبهمادعإو«همدعدعبملاعلاداجيإف«هلزوجيامامأو

.همدعلعب

ليحتسيامو«هيلعزوجيامو«هلبجيام:ةئالثفلوسرلاةفرعمامأو

.هيلع

.‹نايسنلاو«وهسلاف:هيلعزوجيامامأو

.شغلاو‹ةنايخلاو‹«بذكلاف:هيلعليحتسيامامأو

.ربخو«يهنوءرمأ:ةثالثفلوسرلاهبءاجامةفرعمامأو

بیغرترمأوبدنرمأو٤«بوجورمأ:برضأةثالثىلعرمألاو

.ليضفتو

.هیزنتيهنو«ةهاركينو«ميرحتيبن:برضأةثالثنع



٢٥٢٤۲

ةرخألانعربخوالاوزوايندلانعربخ:هجوأةئالثىلعربخلاو

.مهمأولسرلانعربخو‹اهماودو

.رسيتامرخااذهو

.نيلاعلابرهللدمحلاو

.ملسوهبحصوهلاىلعودمحمانديسىلعهللاىلصو

1
CICK3

لهجيناکنميارمقتسيىتم
لعفيدعباموهرمأبقاوع

یدهلليأرلانئافستهجومكف
لامشةلالضلاىلإاهبترادف

اهلهأديصللرويطلالسرأكو
لجۇملاىمسملاىبتناالتديصف

مهدقفولاجرلاىلعافسأايو
لذخهنعمدفيلتیارو

مهيرسولوهكلاىلعاترسحايو

لمههراکممہیفتفتشاواوضم

نمءاضقباضرلاوليمجربصف

لعفيويضقيِءاشاممهبوانب

«ماتاىلعهللدمحلاو»



س٦٢۳

ةحفصلاعوضوللا

WOهبقلعتيامولئاسرلاباتك

,Êةئالثيهوهقرطديهمتوناهربلاديكوتيفةمدقمركذ

9aيناعملاةفرعمىلإلصويامركذ

۷اهماسقأوةيعرشلاوةيوغللاوةيلقعلامّولعلاركذ

Êنيرظانتلافالتخابجويامركذ

6انفلاخنمىلعدرلاوهللايفهاندقتعايذلاقحلايفباب

P4بلاطيأنبيلعنسحلايأةلأسمركذ

£اهنيدلابالةمألااهتلمعتسايتلاظافلألاركذ
0عورفلايففالتخإلاوبيصمدهتجملك:لاقنمركذ
Oايففالتخالاوءامدلاماكحأركذ

EEEيناثلاملعلايفباب

TTنيكرشملاماكحأركذ
Oنيفلاخلاماكحأرکذ

TTمهماكحأوكولملاركذ

TVكولملانئازخيفعقاولافالتخالاركذ

Veفالخلالهأيفهلعفينأنينمؤملاريمأليغبنياميفباب
۷ناوعألاوةاضقلاوءارمألاماكحأركذ
Y6نتفلالهأنممهبلصتيامونيبراحلاماكحأركذ
YYةثئالثيهوديحوتلالهأنيبعقتيتلانتفلاركذ
١۸8ةروجلاونيطالسلاونيدتلالهأوفالخلالهأعمنيملسملالاحركذ
۸Ê...داهجلاومهعموزغلاباب
۸Taaكلذبقلعتياموةيواعمويلعنيبلئاسمركذ



۷٢۳—

ةحفصلاعوضولا
0كلذبقلعتيامونيضرألاةرامعباب
Eاهبقلعتيامولاومألامكحركذ
NEEنيفلاخلاماكحأتحتناكنميفلئاسملادارفأ

Aنيکرشملانيبواننيباملئاسمباب

DEمالسالالهأةقسفماكحأنايبيفباب

NEنيبئاتلاتاقبطنايبيفباب

۱۱۸نإ...رفكلاوناميالايفةئجرللنيبواننيباملئاسمنايب

۱ایفمہتوافتوةعدبلافانصأركذ

RAةصاخمأةماعألجوزعهللاىلإءاعدلاةلأسمركذ

۴ةباجالاووعدملاويعادلاةفصركذ

ںیثالثىلعةينبلاةعيرشلالوصأركذ
N۴۴ةديفمةددعتملئاسمركذ

E۴سابعنبانعمکحمنبدوهةلأسم

¥.هللالوسراهيلإوعدييتلاةلمجلايفسورمعلوق
۱نيفلكملالاعفأركذ

۸البجلالهالئاسمباوج

۱۷ةءاربلاوةيالولايفلئاسم

NEEنايسنلاولوهذلامكح
۸باتمثةريبکلعفنممکح

۸هنماربمشةيالولايفناكلجرمكحيفةلأسم
۸Aeeةريبكبلجرىلعادهشنييلوتمنيلجرمكحيفةلأسم

AYeensىفزوأقرسهنأدوهشلاهيلعدهشلجريفةلأسم

,Aeeeدحلامامألاهبرضيالجریارلجرمکحيفةلأسم

Aةريبكبايلوتمىمرلجرمكحيفةلاسم



— ۳۸

ةحفصلاعوضولملا

Aةيالولابنانيمألاهيلعدهشلجرمكحيفةلأسم

۱۸۳...رفاكاندحأهبحاصلامهدحألاقنييلوتمنيلجرمكحيفةلأسم
2عيم.

١٤۱۸.ملسمهنانایبالوهللانمربخهيفنکيمللجرمكحيفةلأسم

۸Oديحوتلاىلعلجرنماربيلجرمكحيفةلأسم
ATa.هبكرشياڵلوقلاقلجرمكحيفةلأسم

۸۷٠بونذلانمةبوتلايفوكرشلاىلإديحوتلانمةعيرشلايماسأيفلوقلا
۱۸۹...ةرخألايفهذخأيفايندلايفهبنذهدبعىلعهللارتسيلهةلأسم

۹ةيرعشألاعماميفانفلتخانطاومةرشعركذ
۹۹٠.دعهللالوسراهيلإوعدييتلاةلمحجلاىلإاعداذإكرشملايفةلأسم
اaنيملسملانيديفنعاطلاماكحأباب

Y۴ينالدبألايسوفنلاخيشلانبدمحمخيشلاةلاسرباوج eee

NEESةثالثلامولعلاماسقأ

۲فيلكتلاوهوىلاعتهللاىلإثلاثلارفسلاباب

AEرضخاویسومثيدحنمضتامبئاجع
٢٤٢٦۲.................ةلاسرنوسمخوىدحإيهوافصلاناوخإلئاسر
YYمالسلاهيلعىسوممأيحويففالخلاركذ aana
AEةرشعنهوهللاباتكيفتاروكذملاتاملسللاركذ aan
۸۷nهدالوأومالسلاهيلعيبلاجاوزأركذ
۹ءاوتسالاطخوةعبسلاىلاقألاىلإةراشالا
LTةمايقلاموياغنيملسمانيبصاصقلاركذ
VAةمايقلاوثعبلاونيتخفنلارمأركذ
ا..هنعهللايضررمعاهثدحأيتلاننسلاركذ

F۹دابعلاىلعتماقفيكىلاعتهللاةجحيفلوقلا
١۳۱همزلياذامءامسلاىلإهللاهعفرنميهوةبيرغوةبيجعةلاسمركذ



س۹٢۳

ةحفصلاعوضولملا

۴عهللالوسرغيلبتيفلوقلا

PYةجربتملاةلاسميفمالكلا
POفوقولاةلاسم

PYeربقلاباذعمهراكنإيفراكنلاىلعدرلا

AAهيلِإاوبهذاميفراكنلايلعدرلا

,WETeديمهللالوسردمحمهللاالإلإالىنعمباب
PETناهربلاوليلدلانمثلاثلاءزجلاسرهف

نسحوهللادمحمتسرهفلاتحت
ةفوت

ل
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