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هئملبقينلفايدملسإلاريععتبينمولهوفادنعكبل

ىدأوةلاسرلاغلبيذلا«ىبتجيلاهيبنوىفطصلملاهلوسرىلعمالسلاوةالصلاو

ءىدمحلاىلإمانألاةداقومالظلاراونأهباحصأوهلآىلعوءةمألاحصنوةنامألا

:دعبامأ‹مايقلامويىلإناسحإبمحلنيعباتلاىلعو

ةيصعملاوةعاطلاورشلاوريخلابمهالتبانأهقلحخيفهللاةمكحنمنإف

مكحلاهنمهباتكلعحو,١۲:ءايبألااكوةفرَرَكونو
نهيىفبذاماكبكامأيهبمكنكتاعهنيهنمو

ةمألاتقرتفاف۷:نارمعلآعبوةَاباهنامنوععير

مهنمودلقملامهتمف«؛لطبملاهريغوقحملاهنأىريبهذملكو«بهاذمىلع

قحلاسمتلييذلالهاستملامهنموهبهذلبصعتلايفغلابملامهنمودهتجا

هويتيلاهمممهتمرمللأيلولولالِودرولوهدحو
ناکو‹مهيديأنيباهيلععمجباهلوسرةنسوهللاباتكاذهف۳:ءاسنلا$م

حدقلاكرتورذعلاهللمتحينملرذعلاسامتلاوامهيلإعوحرلابحاولا
ولوتدفانهمكحوقباسهللاردقنكلوفلوققرذعلاوفاللالمتحينل

Aرررس7%1روسےسہرسسAےسرسس

كِلَِلَوكبرمجدنمالإ9فلتولارالوةدحوُهَمَأسانلالملكبَراش
Z24ےس .۱۱۹-۱۱۸:دوهكبَرملكتمَتومهقلح



باتكلاىلعدمتعملاةيضابالابهذمةيمالسإلابهاذملاةلمجنمنإ

خياشملانمريثكينمبلطدقو«صنهيفدريملاميفسايقلاوعامجإلاوةنسلاو
الهاتسلتنكنإونمةفئاطومهتريسنمةذبنبتكأنأناوخإلاو

ةقفاوموبلطنملالاثتمانكلو«كلذبينمىلوأمهٌلاحربهذملايفو«كلذل

لوسرلاباكربتملوقأملظلاعفدوملعلاريرحتيفهللاىلإابرقتوبغرنم

ءاهححرألاوقألانمواهحصأتاياورلانمتريختدقولوحفلاهباحصأو

اهمكحاياضقلانوطعيو«ريكفتلاولوقلايفةيرحمهدنعوسانلامويلاحبصأو

.نالفریکفتونالفيأرتحتنيعبقنمريغ

اداقنافديقريعلشمنكتالوًادهتجبنيدلارومأيفنكورش

الطبالإروسألايفاقلتالفقحلابلاحرلافرعينم

نملوأمهفءاَفيلأتمهرثكأهؤاملعوءاًسيسأتبهاذملامدقأبهذملااذهو

يبسحهللاوءهقفلانودنملوأو«ثيدحلانودنملوأوءنآرقلاريسفتنود

ىلوملامعن«ىلوألاوةرخآلايفدمحلاهلو«ىعحرلاهيلإوًادبملاهنم«ليكولامعنو
.ريصتلامعنو
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هئافلخوويبنلاةايحنمءيشركذيفلوألابابلا
نيدشارلا

نبیصقنبفانمدبعنبمشاهنببلطملادبعنبهللادبعنبدمحموه

هنانکنبرضنلانبكلامنبرهفنببلاغنبیؤلنببعكنبةرمنبميكح

.ناندعنبدعمنبرازننبرضمنبسایلانبةكردمنبهعزخنب

نبليعامإيبنلابلصتمهنأويهبسنيفنوخرؤملاهيلععمجأاماذه

دلونمةنانكىفطصاهللانأ"يهنعىورومالسلاامهيلعميهاربإ

ينبنمينافطصاومشاهينبشیرقنمیفطصاوءةنانكنماشيرقیفطصاو
نمقالطإلاىلعتاقولخملالضفأفَيهنأىلعنوملسملاعمجأو"مشاه

نبةرهزنبفانمدبعنببهوتنبةنمآ:ُهَمَأو.مهريغوسنإونجوةكئالم

هوبآيفوو«تاونستسنباوهوتیفوت"میکح"يهيبأعمعمتحت«؛ميکح

.همآنطبيفوهو

ءلوألاعيبرنمتلخةليلةرشعيتنثالرجفلادنعنينثالاةليلةكمبدلو

دعبكلذوهيلعمالسلاوةالصلاراثكإوفيرشلاهدلومبلافتحالانسحياهيفو

ُهَمَأهبتلمح(لوليأرهشنمنيرشعلابةيداليم٠۷٠ماع)رهشبليفلامدقم

ةنيدملالصووءنيننالامويةكمنمرجاهوءنينْنالاةليلهتعضوو«نيننالاموي

ارجاهمةنيدملالخدنأىلإهثعبمنمناكوءنينثالاموييفوتو«نينثالاموي

ةنستامنأىلإ«نيرهشونينسرشعةنيدملابثكموةنسةرشعثالث

هراتخااماذهءداليمللنيئالثوةنالثوةئامتسةنسوماعنمنيتسوعبرأ

وبا(ةيضابإلاةدمعوهيذلا)دنسملايفبيبحنبمعيبرلایورو.نيققحلاضعب

۹



نيدشارلاهئافلخو(ص)يبنلاةايحنمءيشركذيف:لوألابابلا

سيلهللالوسرناک":لاق؛كلامنبسنأنعديزنبرياجنعةديبع

دعابسيلو«مدآلابالو‹؛قهمألابسيل‹نماطتملاريصقلابالو«نيابلاليوطلاب

ةنيدملابواًرشعةكمبماقأفءةنسنيعبرأسأرىلعهللاهئعبطبسلابالوططقلا

ةرعشنورشعهتيحلوهسأريفسيلوءةنسنيتسنباوهوفلاهافوتوارشع

.ضايبلاديدشلاقهمألاو؛نوكيامرصقأنماطتملاريصقلا:عيبرلالاق"ءاضيب

.ءاوتلالاديدشرعشلاضبقنم:ططقلادعحلاوءةرمسلاٌديدش:مدآلاو:تلق

ةريسلايفماشهنباهاور«ةيراحُصباوثأةئالثيفملسوهيلعهللاىلصنفكو

ىلإةبسن)ةيراحُصباوثأيفليهللاٌلوسرنفكنأنامُعفرشنمناكف

.(ةيضابألانادلبنمةروهشملانامعمصاوعىدحإراحُص

مأوتولبحلايلياممنامعةبصقراحص:نادلبلامجعميفتوقايلاق

ةبيطةنيدمراحصوءلحاسلايليامماهتبصق:لاق(يعربلاةحاويه:تلق)

يحاونلاكلتيفسيلةريبك‹جاسلاورجآلابةينبم«هكاوفلاوتاريخلاواوا
نبماسنبمرانبراحصبتيمامنإءاهلثميحاونلاكلتامنِإ:ليقوءاهلثم
يلتاحنإ:نويوغللالاق.سيدحومسطوبابروخأوهومالسلاهيلعحون
نملجأدلبنيصلاربىلعسيل«نامعةبصقراحص:ىراشبلالاقو«لبحلا

ءاعنصوديبزنملجأهكاوفوراتوراسيوذ«هزنبيطنسحلهآرماع
‹جاسلاورجآلانممهرود«رحبلاىلعةدتمةفيرظةدليوةبيجعقاوسأو
‹قاوسألارخآيفةليوطةنسحةرانمهل؛لحاسلاىلععماحاوءةسيفنةقهاش

(راحصينعي)وهوءيشلکنمةعسيٿمهوءةولحةانقوةبذعرايآمشو
‹ليخنلاطسوىلصملاو.نميلاةنوغمو‹قارعلاوقرشلاةنازخوء؛نيصلازيلهد

 



١۱نيدشارلاهئافلخو(ص)يبنلاةايحنمءيشركذيف:لوألابابلا

بارحموليهللالوسرةقانتكربةو؛خسرففصنىلعراحصدجسمو

لاقاذكه.رضحخأىرخأورمحأةراتورفصأهارتةراتفروديبكوكبعماجلا

ةقانلاهذهلعل:تلق:فلؤملالاق.ةقانلاكوربناكفيكيردأتسلو«توقاي

اهلصوثيح؛نامُغىلإليهللالوُسَرصاعلانبورمعةقانيه
فصولااذهو.هللايعادلًةباجإسانلاعرسأاوناكومالسالاىلإمهوعدي

ءةمئألانمهدعبنموهللادبعنبناسغمامإلانامزيفاهيلعقبطنيراحصل

ناكدقوءةرجمحلانميناثلانرقلارخآنمرخاوألارشعلايفهتعيبدمعتدقو

ءاهيفتاريخلاترثكو«هنامزيفنامعتبصحولحجمهميرحبلوطسأل

جراخلاىلإاهنمردصينامعو.ديعبريغتقوىلإواهيحاونيفتاكربلاتمعو

باشلااذهةايجبوحرنوءةديدعلاتاحجوتنملانمةريثكعاونأوبوثلاونمسلا

دالبلاىلإديعينأنامعناطلسديعسنبسوباقهنطووهتمألصلخملاطشنلا

ىلعبارخعقوامنإو.زيزعبهللاىلعكلذاموةيويندلااهتهافروةينيدلااهتداعس

لويسبنيتئامونيسمخوىدحإةنسكلامنبتلصلامامإلانامزيفراحص

.كلذدعبترمتعاونالصيداواهيلعلزنهفححب

ةغلبةتوملا:ةقعاصلا:نامعلهأةغللاًمباطمنآرقلايفلزنامركذن(ةدئاف)

رصعأ.نامعلهأةغلباًبرِس:اقفن.نامعلهأةغلبايغ:الابخ.نامعلهأ

اكله:اًروباًموق.نامعلهأةغلبكالحلا:راوبلاراد.نامعلهأةغلبابنع:ارمخ

لالضيفنيمرحلانإ.نامعلهأةغلبدارأ:باصأثيح.نامعلهأةغلب

.تامعلهأةغلبنونحلارعسلا:رعسو



نيدشارلاهئافلخو(ص)يبنلاةايحنمءيشركذيف:لوألابابلا۱۲

لوسرصاعلانبورمعلخدالو«يحيسملانيدلاىلعنامعببرعلاناك

نأملعتله:هللاقنامعكلميدزألاىدنلحلانبرفيجىلعقيهللالوسر

«یسیعدبعیناکنمةدابعىلإكوعدأ:لاقمعن:لاق؟هللادبعيناكىسيع

.مهُمالسإ«نامعلهأملسأوملسأف



 

  
 

 





نببعکنبورمعنبرماعنبنامثعنبهللادبعقيّدصلاركبوبأوه

ىلعةباحصلاممجأهللالوسرعمهبسنيقتليانهوءةرمنبميتنبدعس

ضرألالهأهللابتاع:نيرسفملاضعبلاقيكيهللالوسرىلإسانلابحأهنأ

٤:ةبوتلارالفامشدِنيناائیلاعتهلوقيٿركبابأالإمهلك

.ةباحصلالضفأهنأىلعنوققحلاقفتاوُهوُدَصَكاَلِإع:هلوقدعب

نمنيقبنامثلمويهتافوتناكوءرهشأةتسونيتنسبليفلادعبدلو

عمجأقنسنيتسوثالثنباوهوقةرجهللةرشعثالثةنسىلوألاىدامج

يأنبيلعوةدابعنبدعسهتعيبنعفلغتوىلعةباحصلا

وبأوتاميهللالوسرنأاهنعهللايضرةشئاعنعيراخبلايفو«بلاط

:رمعلاقو:تلاقهللالوسرتامامهللاو:لوقيرمعماقفحنسلابركب

لاجريديأنعطقيلفللاهنثعبيلوالإيسفنيفعقيناکامهللاو

تنأيبأب:لاقمثهلّبقفليهللالوسرنعفشكفركبوبأءاجف.مهلحرأو

جرخمشنيتتوملاهللاكقيذيالهديبيسفنيذلاوءاًّنيمواًيحتبطءيمأو

وبأهللادمحفرمعسلَجركبوبأملكتاًملف؛كلسَرىلعفلاحلااهيأ:لاقف

ناکنموتامدقاًدمحمنافاًدمحمدبعيناكنمالأ:لاقوهيلعىنثأوركب

:لاقو٠:رمزلاونيمهلتيممكناو:لاقوتوياليحهللانفهللادبعي

.ةنيدملاجراخهحالصإلجرخيناك«ةيلاعلابهلناتسب(١

٥۱



قیدصلاركبيبآةفالخلصف٦۱

ARمم سمووس
ad لعخلقناليفوأتاکلساوينكنمتلحدكلوُسرالإدمعامو

لآچيرلههاكسهاينكلَعبيعينمومكين
نبدعسىلإراصنألاتعمتجاو:لاق«؛نوكبيسانلاجشتف:لاق١٤٤٠:تارمع

ركبوبامهيلابهذف«ريمأمكنمومانم:اولاقفةدعاسيتبةفيقسيفةدابع

ركبوباهتکسأفملكتيرمعبهذف«حارحلانبةديبعوبأوباطخلانبرمعو

دقاًمالكتأيهدقنأالإكلذبتدرأامهللاو:لوقيرمعناكو

يفلاقفسانلاغلبأملكتفركبوبأملكتغکبوياهغلبیالنأتیشخ

انم!لعفنالهللاوال:رذنملانببابحلاقفامتنأوءارمألانحن:همالك

طسوأمهىارزولامتنأوِءارمألاانكلوال:ركبوبألاقفریمامكنموريمأ
كعيابنلب:رمعلاقفةديبعابأوارمعاوعيابفاًباسحأمهرعأوارادبرعلا

هعيابفهديبرمعهذخأفكليهللالوسرىلإانبحأوانريخوانديستنأف«تنأ

لاقو.هللاهلتق:رمعلاقفءةدابعنبدعسمتلتق:لئاقلاقف«سانلاهعيابو
ءاهنعهللايضرةمطافتومدعبركبابأعاباًيلعنإ:ةشئاعنعملسم

دعبهلاحتنسحومحتايحيفهنوروزياوناكنيذلاةباحصلاهوجودقفاًمَلكلذو
.هتريیسوكلذ

برعلاعيمجولببارعألاترشتناوءامبيثوتوماشلاىلإجحرخدقفدعسامأو
نكلوهمالسإباكسمتمضعبلاالإقبيملويهباقعأیلعاودتراوركبيباىلع

نوڌترلانکيملو؛مههوجويئبّلصتودلجنيدترمللسبلقيدصلا
مهّدشأومحلاتقيفهيلعمهضارتعايثيهللالوسرباحصأنمهيلعدشأب
ثيح؛ةفالخللهنيهييحالصوقيّدصلارهوجرهظهنكلوءوباطخلانبرمع



قيدصلاركبيبأةفالخلصف

حورلاتضافامدعبنيراتحمةباحصلادجونأ:اهمهأ«فقاوميفبصتنا

نامثحلانفديفمهفالتخا:اًيناثءاهانركذيلاةبطخلابطخفءةرهاطلاةفيرشلا

ييف:اًّنلاث.اهيفاوضبُفيتلاعضاوملايفنونفدُيءايبنألانأملىورف«فيرشلا

راحوةيلهاجلايف:هلوقبهيورمعهجويفرّشكىتح؛ةدرلالهألاتق
هللالوسرهثعبدقناكيذلاةماسأشيجثعبيف:اكبار!؟رمعايمالسإلايف

رشاعمنحن»ىورثيحلِييبنلابراقأثاريميف:اًسماخ.ماشلاىلإي

رابخأهلو.ليقاميفرهشأةعبرأونيتنسهتفالختناكو«ثرونالءايبنألا

؛هللالضفبالإلانتالوريغاهيفعمطياليهللالوسرعمراثآولاوحأو
ايقتمواقيدصهللاهامس.«ركبوبأيسايتمأمحرأ»هللالوسرلاقدقف

٢۳:رمزلاوقنملامهكلواديَىدصَوقّدَصلايءاجىو:لاقثیح

لاقامكمومأمهريغو(نيدلادامعيهو)ةالصلايفيهللالوسرهفلختساو
وبأهاور«انايندلكانيضرواننيدلهللالوسركيضر»:بلاطيأنبيلعمامإلا

لهأنمسداسلانرقلايفةيضابإلاءاملعنم)ميهاربإنبفسويبوقعي
نم)يننامعلابوبحمنبدمحمليلحجلاملاعلاتبثلامامإلالاقو(رئازحلابنالحراو

طعنماماركبيبأيفلزنهنأيدنعتبث(ةرجهللثلاثلانرقلاءاملع

نمريكةنسلاونآرقلايفو:تلق.تايآلا١-٠:ليلايادَر

َُس:يهوهبةصاخلاقيلاوقأهلوءاهرصحعسيالهلضاوفوهلئاضف

.ايؤرلابةيصولاٌدافنإودترملا

ةنيدملاىلإنامُعلهأنايعأبصاعلانبورمعجرخقليهللالوسريئوتام

ىنئأوهللادمخنأدعب-لاقفاًبيطخمهيفماققيدصلاركباوعمتجاامو

۱۷



قيدصلاركبيبأةفالخلصف۱۸

مكّتحاسهللاٌلوسَرًاطيلاًعوَطمتمَلْسَأمكَنِإنامُعلهأرشاعم":-هيلَع

اهعماوعجرتملو«برعلانممكريغهمشجامهومتمشجالو«رفاَحالوفْ
نبورمعمكيلإثعبمثمكلمشريخلاىلعهللاعمجفلشتتشتالوةقرفب
ذإهومتعطأومكراددعُبىلعمكاعدذإهومتبجأف؛حالسالوشيجالبصاعلا

فرشألعفيأومكلضفنمربألضفيأفمكتدُعومكددعةرثكىلعمكرمأ

ورمعمكيفماقأمثتاعملامويىلإارشليهللالوسرلوقمكافكمكلعفنم
مالسإبمكيلعهللانمدقوءامَلسُملَحَرذإمكنعلحروءامّركُمماقأام

یتحلاحريخىلعمتنکومكبهزعأوهبهللامكرعأو«ىدنلخباينبا
اًماقممتمُقومكَلضُفٌفِعاضُياممترهظأفيهللالوسرُهافومكتتأ

يدهيومكتنسلأهللاتبثيف«لاملاوسفنلابمتكراشوءةحيصنلابمتضحتوهيف
."مکیفينظنسحدنعاونوکفةلوجسانللو«مكبولق
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نبهللادبعنبحابرنبطرقنبزعلادبعنبليفننبباطخلانبرمعوه

صفحوبآ:هتينكوكټيبلابهبسنيقتليانهو«بعكنبيدعنبحازر

ةرجمحلالبقملسأوقنسةرشعثالثبليهللالوسردعبدلو.قورافلا:هبقلو
اًننسهبهللاايحأ«تامتحمدقتيفملسأذنممالسإلالازامف«تاونسعبرأب

نمبرعلاةريزجيليامهيديىلعحتفو«ةريثكاًغدبهيديىلعتامُأو«ُةريثك

ىلعركبويأهفلختسا«نامركوسرافوسلبارطورصموماشلاوةريزحلاوقارعلا
نيرجاهملاعيمجهبيضروءنافعنبنامثعفالختسالابتكوسانا

نَملوأناكءةيزرلادنعبلصتوةيوسلابمسقوةيضقلايفلدعفراصنألاو

‹نينموملاريمأبيمسنملوأو«ناويدلانودنملوأو«ناضمررهشمايقبَرِمَأ

لاعأنملوأوءةرجمحلابخيراتلالوألعجنملوأوراصمألارصمنملوأو

لوأوءتّيلاىلعةالصلايفتاريبكتعبرأىلعسانلاعمجنملوأوءةضيرفلا
دلجلعجنملوأوءانالثةدحاوةظفليفرثكأفثالثبقالطلالعجنم

نملوأو«ةيوسلابهمسقناكوليصفتلابئيفلامسَفنملوأو«نينامثناركسلا
امنِإلاقيءارآولاوقأهلوءلاملاتيبذغتانملوأوةداهشلايفنيكرملاذغتا

ر

مصاوملعاوىاعتهلوقيفتباثلاىبرقلاىوذسمحطاقسإ:اهنم؛هبةّصاحخ

طاقسإاهنمو«١8:لافنألاهبىذلووسلوهمهلينافءىنممسمع

يكسمْلاوامنوىلاعتهلوقيفتباثلامهولقةفلؤملاقح

قراسلانععطقلاطاقسإاهتمو٠:ةبوتلاامووولفةفلَومْلَاوَنلممَلَاو

€مهيدياوقافةَقراَسلأوقراَصلأولثىلاعتهلوقيفتباثلاداملاماع



باطخلانبرمعةفالخلصف۲۲

يناثلاماعلايفاهذحأوةداملاماعسانلانمةاكرلاذأكرتاهنمو٢۳:ةدئاملا

قتعأهنأاهنمو١ودوئاموهلوقيفتباثلا

:اهنموركبيبأولييبنلانامزيفنهقرتبثدقواهبابرأىلعدالوألاتاهمأ

اوفبىلاعتهلوقيفتباثلابلغتىراصننعةلذلاوهيزحلامساطاقسإ

1ولوروهايحامتورالوروليلَوقابوثبالكز
م

مشودينعةيرجَلااوعييحبتلاأوتواكلانميحليدكور
نأدعباحبابرألءيفلانملوصألاوكالمألادراهنمو٢۲:ةبوتلاوغم

تباثلاماًديبعاوناكنأدعبنيملسملاىلعمهقتعأونيملسملاشويجامتزاح
فرشْلاىذلولوسرللوهموننافویشنممسمعامنأاوملعملعاوىلاعتهلوقيف

نمدوهيلاهؤالجا:اهنمو١٤:لافنألاچيللااونيكسملاوىحملاو

تهعلاىلعشوركبيبأوقيينلانامزاهباوناكو؛كَدَفنمىراصنلاوزاجحلا

.متآةدئافومعةحلصمىلإرظنيةبئاصراظنأوةبقاثءارآاذهلكو

م

(ایبیلنمةيضابإلاماملعنموهو)رَيَسلاباتكيفْيِجاَمّشلاةمالعلاىور
ىلانأ[لِإ]َبَحءااًدَحَأَتفلَخام:بلاطيبانبيلعنع هلَمَعلثمبهللاىل

هللايضرسابعنبانعيراخبلاٍيثو-شعتلاىلعوهورمعبطاخُي-ّكنِ
هریرسىلععضودقو«باطخلانبرمعلهللااوعدفموقيفٌفقاولينِإ:امهنع
تکنإهللاكمحر:لوقييكنمىلعهقفرمعضودقيفلخنملحراذإ
:لوقييلوسرعمسأتنكامرنکينال؛كيبحاصعمهللاكلعجينأوحرأل

نافمعوركبوبأوُتقلطناورمعوركبوبأوٌتلعفورمعوركبوبأوتنك
اذه.بلاطيبانبيلعوهاذإفثفتلافءامهعمهللاكلعجيناوحرألثنك

 



باطخلانبرمعةفالخلصف

لوسرلاقتحهلوقيالةقفاومرمعناسلىلعةلزانلاةديدعلاتايالانممكو

نمنيقبعبسليقوُتو.رمعالإهنماحنامءامسلانمٌباذعلزنولهللا

ربكامدعبءةبعشنبةريغملامالغةولؤليبأةنعطنمثالثمامتةجحلايذ

كيوركبيبأوقيهللالوسرهيبحاصعمنفدوءةعامجللامامإحبصلاةالصل

اڪهللالوسرنسوركبيأنسوهنسناكفءةنسنيتسوثالثنباوهو

هللالوسرفلخركبوبأففليينلاجوزةشئاعةرجحيفمهتفدموءاقفتم

‹حاورألاكلتهلوفتاسجألاكلتهلوءىوغملاكلذهللفکببأفلحخرمعو

ةنالنونينسرشعرمعةفاالحخةدمتناکوءةيزملاكلتهلو‹؛عامتجالاكلذهلو

ةنسىفقثلاصاعلايباَنبَنامثعنامُغىلعباطخلانبرمعلمعتسا

ُنامثعبدتف«سرافبیرسکىلإرحبلاعطقينأهيلإبتكفءةرشعسمخ

(مسقلا)ناولكةريزجىلإ(ةميخلاسأر)رافلجنممحبربعف«ةءونش

عطقانأ:نامركريمأىلإدرجدزيبتكوءَنامثعملاسفسرفلادئاقاهيفناكو

نمراسولعفف«مهناوخإنيبواهبنيذلابرعلانيبلُحَفناولكةريزجىلإرحبلا
سرفلامزهوهيلعنوينامعلارصتنافءهلتاقفاهبنامثعهيقلفمسقلاىلإزمره

:مهرعاشلوقيكلذيثو(كرهش)ىعديناكو‹؛مهدئاقلتقو

اكمرالابابعلاباتحتليخلاواكرهشىدراةرحلاىذنباباب

ريصمتيفاوكراشفجوتاولزنفقارعلااومدقىتحكرهشبرفظلادعباوراسمث

رمأامكمحزانماهباونبينأباطخلانبرمعنينمؤملاريمأمهرمأوةرصبلاةنيدم

Y٢



٤۲

ىلعرمعهاضقتسافروسنببعكةازغلانمهيلإدفوو«برعلانممهريغ

دعبهلادبهلعلوءايزاغرحبلاعطقةفيلخلوأرمعنألدياماذهيفثوءةرصبلا

.عنملاكلذ

٤۲







نافعنبنامثعةفالخلصف

؛فانمدبعنبسشدبعنبةيمأنبصاعلايأنبنافعنبنامثعوه

يذببقلبناك«نينستسبلييبلادعبدلوييبلابهبسنىقتليانهو
.ىرخألادعبةدحاوامهجوزتلييبلااتنباموثلكمأوةيقر:امهو؛نيروتلا

يبنلاباحصأنمةتسنيبىروشهدعبرمألاباطخلانبرمعلعج

؛صاقويبنبدعسوفوعنبنمحرلادبعوريبزلاوةحلطويلعونامثع

َنامثعراتخافةفالخلايفهقحنعلزانتاًمَلنمحرلادبعىلإرايتخالااولعجف

‹مهمركأومهبحأومهبيطأومهنيلأنامثعناكءةباحصلاعمةليوطةرواشمدعب

رثكوءةرجهللنيرشعوةعبرأماعمرغرهشنمثلاثلامويلايفهلةعيبلاتمتو

‹نيملسمللالأفناكو«فاعرلاماعبماعلااذهيمستحفاعرلاسانلايف

ءاروامحتتفافءروغثلاحتفوداهجلايفاًمدقهيبحاصكلسمنامثعكلس

ناتسجسوناولحويرلادعبناسارخوناجيبرذأوناهاملاوماشلانمبوردلا

نمعقوامعقوىتحضرألافارطأيفةيلاوتماذكهحوتفلاتناكو«ةيقيرفأو

.قاقشلاوقارتفالا

نامثعيفسانلاملكتاملوأ:نيخرؤملانمامهريغويربطلاوريثألانبالاق

باعفءارهاظنامثعيفهبسانلاملكتاملوأناكفءةفرعوىنمبًةالّصلاأنأ

تهعمدقالورمأثدحامِهللاو:يلعهللاقو؛ةباحصلانمدحاوريغكلذ

؛كتفالخنماردصتنأونيتعكرنولصيرمعوركبابأوييبلاتدهعدقلو
؛فوعنبنمحرلادبعربخلاغلبو.هتيأريأر:لاقف؟هيلإعحرتاميردأامف

نامثعرذتعاو«دوعسمنبانعاوكحكلذكوكلذنمدشأبهيلعركنأو

Y۷



Y۸نافعنبنامٹعةفالخلصف

اًضيأريثألانباركذوءرذعكلاذهيفام:نمحرلادبعهللاقف«راذعأب

هبراقأبرمعةالوهليدبتوةفوكلاىلعهلماعوهو«رمخلاهبرشوديلولاثيدح

نبامهنموءاكرادتواًكصنهيلعةريغلالهأوهباحصلاراشتناوءهمعينبو

بلاطينبيلعوفوعنبنمحرلادبعورساينبرامعورذدوعسم

ةنيدملاىلإماشلانمهايإةيواعمصاخشإورذيبأثيدحريثألانباركذو

يفنوءاطوريغبماشلانمةنيدملاىلإهلمحولتقلابهديدحتوهايإةيواعمبسو
نبانماهلقنأةرقفهذهو«عينشلاهجولاىلعةذبرلاىلإةنيدملانمهلنامثع

نامثعلةرذتعملاخيراتلابتكنماهريغويربطلايثالةقباطميهورينا

.هيفاوفلتخاامكرتأوهيلعاوقفتاامبتكأوهلةئطخملاو

لوسرباحصأنمرفنبتاكت(نيئالثوعبرأةنسينعي)ةنسلاهذهيف:لاق

سانلامظعوءاندنعداهجلانإفاومدقانأضعبىلإمهضعبمهريغوهلا

ىهنيةباحصلانمدحأسيلوحانملينامحبقأهنماولانو«نامثعىلع

كلامنببعكويدعاسلاديسأوبأوتباثنبديز:مهنمرفنالإبذيالو
ىلعلخدف«بلاطيينبيلعاومّلكفسانلاعمتجاف«تباثنباناسحو
الو؛كللوقأاميردأاموكيفيومكدقو«يئاروسانلا:هللاقفنامثع
كانقبساميملعأامملعتلكنإففرعتالرمأىلعكلدأالوهلهحتاًنيشفرعأ

كنودرمأبانصصخامو«هكفلبتفءيشبانولخالوءهنعكربختفءيشلإ
يبانبااموهرهصتلنونمتعمسوهللالوسرتبحصوَتيأردقو
كنمريخلانمءيشبىلوأبباطخلانباالو«قحلابكنملمعلابىلوأبةفاحق

امنيهللالوسررهصنمتليدقلواحرنهللالوسرىلإبرقأتنأو

 



نافعنبنامثعةفالخلصف

نمصبتامهللاوكنإف«كسفنيفهلاهافىيشىلإكاقبسامو,هالاني

تمْياَملنيدلامالعأنونيبٌحضاولقيرطلا,ةَلاَهَجنمْمَلعُتالو,ىَمَع
ةنُسَماقأف؛يدُهوىدهلداعمامإهللادنعهللادابعلضفأنأنامثعايملعا

اشةمئاقلَنَتُسلاٌنِإونيلالكَنِإهللاوفهةكورتمًةعديتامأوًةمولعم
لَضأوَلَضئاجٌمامإهللادنعسانلارشنِإومالعأالٌةمئاقلعدلاناو

:لوقييهللالوسرثعمسيوًةعدياَيحأوةمولعمهنستامأ
يُروديفمنهجيفىَملْيفرذاعالوريصتةعمَسيلوئالامامإلابةمايقلاموي

هوطَسَوهللاًكرَذحأينإومنهةرمَغيمطرمثىلازودتامكمنهج
حتفيفلتقيةمألاهذهمامِإَنوكتنأييلأٌديدشهتاذعنإ؛هّياَمقنو

الاعيشاهكرتيواهيلعاهرومأسبليوءةمايقلامويىلإلاتقلاولتقلااهيلع

:نامثعلاقف.اجرماهيفنوحرعيواًجوماهيفنوجومي؛لطابلاولعلقحلانورصبي

الوَكّتْفََعامناكَمتنكولهّللاواَمأتلقيذلاَكَلوَقتلهللاوثملعدق

هلْتددسواحرتلصونأثئحالوءَكيلَعتبعالوَكّتملسأ

ملعتله«يلعاَيهلاكدشنأ«لوُبمعناكنهباًهيبشتيلواًكِياَصتياوآو
:لاقمعن:لاق؟هالورمعنأملعتفمعن:لاق؟كانهسيلًةبعشَنبةريغملانأ

ىلعاطناكَرمعنإ:يلعلاق؟هتبارقوهمحريفرماَعَنبتيَلَونأينمولَتمِ
التنأوءةبوقعلاىصقأهبغلبمثهبلجفرحهنعهغلبنإلونمخامص

:نامثعلاق‹كؤابرقأمهو:نامثعلاق‹كلئابرقأىلعتققروتفُعَض«لعفت

نُاملعتلههللاكدشنأ:يلعلاقفتيلودقفءةيواعمىلورمعنأملعتله

نف:يلعلاقمعن:لاقهلرمعمالغءافربنمرمعلفوخأناكةيواعم

كلذملعتتنأوءنامثعرمأاذه:سانلللوقيوكنودرومألاعطتقيةيواعم

۲۹



نافعنبنامٹعةفالخلصف

ربناىلعسلجفهرثأىلعنامثعجرخودنعنميلعجرخمث.هيلعريغتالف
ةمألاهذهةفآنإوءةهاعرمألكلوءةفآءىشلكلنإفدعبامأ:لاقمث

اممكنعنورتسيونوبحتاممكنورينوناعطنوبايعةمعنلاهذهةهاعو

الديعبلامهيلإمهدراومبحأ‹قعانلوأنوعبتيماعنلالاثمأنولوقي«نوهركت

الأرومألامهتيعأدقوديارمللوقيءاركعالإنودريالوءاًصغنالإنوبرشي
مکبرضوهلجربمکاطوهنكلو«هلثبباطخلانبالمتررقأاميلعمتبعهللاودقف

مكتأطوأومكلتنلومتهركومتببحأامىلعهلمتندف«هناسلبمكعمقوهديب
برقأوارفنزعأانألهللاوامأ«؛يلعمتأرتجافمكنعيناسلويديتففكويفتك
انارقأمكلتددعدقلوءيلِإىتأملهتلقنإیرحأواًددعرثكأوارصان

نكأملاقلخينممتحرخأويباننعمكلترشكوالوضفمكيلعتلضفأو
يلعمكتعطومكييعومكتنسلايعاوفكفهبقطنأملاقطنموهتسحأ
نودبهنممتيضرلمكملکييذلاوهناكولنممكنعتففكينِإف«مكءاقلو
نمغلبامغولبنعترصقامهللاومكقحنمنودقفتامفالأاذهيقطنم
دازو؛مظَعوسانلاىلعهلوقدتشاف:لاق.هيلعنوفلتختاونوکتملو«يلبقناک

یواکشوایاعرلانملامعلایواکشرکذاهدعب:لاقنأىلإ.هيلعمهبلأت

يلامعذخآينإف:دعبامأراصمألالهأىلإنامثعبتكفلامعلانماياعرلا

نمفنوبرضيونومتشياماوقأنأةنيدملالهألإعفردقومسوملكيتافاوم
وايلامعواينمناکثيحهقحذحايمسوملافاويلفكلذنمايشىعدأ

اوعدوسانلاىكبراصمألايفءيرقاملف«نيقدصتملايزجيهللانإفاوقدصت
لاقنأىلإ.مهنيبثيدحلااولوادتومسوملايفلامعلانامثعىعدتساف«نامشعل

مهراصحوةفوكلاوةرصبلاورصمراصمألالهأعامتجاركذو)ريثألانيا
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ای:هللاقفهتيبهيلعلخدفيلعىلإءاجكلذنامثعىأرالو:لاق(نامثعل

موقلاءالؤهنمىرتامءاجدقوميظعقحكيلعيلو«ةبيرقيتبارقنإمعنبا

بكرتنأبحأو؛كنمنوعمسيمهو«ردقسانلادنعكلو«؛يحبصممهو

:يلعلاقفيلعةءارجو«يرمألانيهوتمشوخديفنإف«ينعمهدرتف

يلهتيأروهيلپترشأامىلإريصأنأىلع:لاق؟كنعمهدرأءيشيأىلع

عحرتمث؛لوقنوجرنكلذلكفءىرخأدعبةرمكتملكدقينِإ:ىلعلاقف

مهتعطأكنإفدعسنبهللادبعوةيواعمورماعنباوناورملعفنماذهوءهنع

نمهعمبكرفسانلارمأف«كعيطأومهيصعأانأف:نامثعلاق,ينتيصعو

ريبجويودعلامهجوبأوديزنبديعس:مهيفءالحرنوثالثراصنألاونيرجاهمل

نبباتعنبنمحرلادبعوصاعلانبديعسوناورمومازحنبميكحومعطمنب

نبناسحوتباثنبديزوديمحوبأويدعاسلاديسأوبأ:راصنألانموءديسأ

مهوملکفنييرصملااوتأفزركمنبراين:برعلانمو«؛كلامنبابعكوتباث

لإاوعجروامهتلاقماوعمسفةملسمنبدمحمويلعمهملكييذلاناكو
سانلاملكت:هللاقفنامثعىلإدغلاةركبناورمءاجو:لاقنأىلإ.رصم

لبقءالطابناكمهمامإنعمهغلبامنأوءاوعحجردقرصملهأنأسانلاملعاو

‹نامثعلعفف«هعفدعطتستملامكيتأيومهراصمأنمكيلإسانلاءيجينأ

اًرومأتبكردقكنإفنامثعايهللاقتا:صاعلانبورمعهللاق«سانلابطخ

.ةغبانلانباايكانهكنإو:نامثعهادانف«بتنهللاىلإبتف«كعماهانبكرو

ايهللادابعيأ:يلعلاقف:لاقنأىلإهتياكحيفريثألانباىضمو

ءاجفتملکتنإو‹يقحويبارقوينتكرت:يللاقيتيبيفتدعقنإ‹؛نيملسملل

نسلاربكدعبءاشيثيحهقوسيهلةقيسراصفناورمهببعليديرتام

۳۱



نافعنبنامٿعةفالخلصف1

تیضراما:هللاقفنامثعىلعلخدیتحاًبضغُمماقوهللالوسرةبحصو

لمجلثمكلقعنعوكنيدنعكفرحتبالإكنميضرالوناورمنم

مو؛يسفنالوهنيديفيأريذبناورمامهللاو,هبرءاشيثيحداقي«ةنيعضلا
تبهذأ‹كتبتاعملاذهيماقمدعبدئاعانأامو؛كردصيالوكدرويهارألنإهللا

نمابفهيلإنامثعلسرأويلعهنعجرخو:لاق.كيأرىلعتبلغوكفرش
ينو«دئاعريغينِإ:لاقو«هلزنباليلاًيلعىتأ(نامثعينعي)ءهاتأف:لاق.هنايتإ

نمتيطعأوليهللالوسرربنمىلعتملكتامدعب:يلعهللاقف«‹لعاف

!مهيذؤيوكبابىلعمهمتشيسانلاىلإناورمجرخفكتيبتلخدمث«كسفن

‹يلعسانلاتأرجوينتلذخويمحرتعطق:لوقيوهوهدنعنمنامثعجرخف

كلهنظأءيشبتئجاملكينكلو«؛كنعابذسانلارثكألينِإهللاو:يلعلاقف

املمعيلعدعيملو.يلوقَتكرتوهلوقتعمسفىرخأبناورمءاج«ىضر

:لاقنأىلإهتياكحيفريثألانبايضميف.ءاملانامثععنُمنأىلإلمعيناك

ناكفلبقهيلعٍةأرحلاءادتباوكلذُءاَدَبناكاموَلِيْففيكنآلاركذنو

مكحلاينبضعبلاهبهوفنامثعىلإاهبمدقةقدصلالبإنماليإنأكلذنم

.رادلايفنامثعو‹سانلانيباهمسقواهذحخأففوعنبنمحرلادبعكلذغلبف

هبم«يدعاسلاورمعنبةلبجقطنملابنامثعىلعًارتجانملوأناكو:لاق

نوُدرَيل:ةلبجلاقفموقلادرفملسفءةعماجهديبوهموقيدانيثوهونامثع

كقنعيفةعماحلاهذهنحرطألهللاو:نامثعللاقمثلذكواذكلَعَفلحجرىلع

عيبلاعماًدحأادهشنمماذهةلبج:تلق)ةثيبخلاهذهكتناطبنكرتتلوأ

نبالاقاذک-بكوكشحيفنفدويفنامثعنفدعنميذلاوهو

نبالاقو.هانلتقفاننيدلاتغينأدارأ:رساينبرامعلاقو-ةباصإلايفرجح
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نمىلإمهريغوةباحصلانمةنيدملالهأنمٌممجبتكليقو:اًضيأريثألا
هدّسفأدقلِيدمحمنيدنإف؛هيلِإاوُمْلهفداهحلامتدرأنإ:مهنمقافآلاب

ىلعونييرصملاكقافآلانمسانلالبقأ:لوقيفريثألانبايضعو(مكّتفيلخ

هدنعوةرجشلاتحعيابٌيِدُحَأيباحصوهو«سيدعنبنمحرلادبعمهسأر

نبديزمهسأرىلعوهفوكلالهأءاجو‹لتاقمفلأىلإةيامسمخنيبام

‹نييرصملادادعيفمهوليلجيباحصديزو«يعخنلارتشألاويدبعلاناحوص

.ليلجيباحصوهوءريهزنباصوقرحمهسأرىلعوةرصبلالهأءاجو

.فالآةئالث:لوقيرثكملاو:لوقيللقملافنيرصاحملاءالؤهيفاوفلتخاو

يلعىلإثعبينامثعلازامهنإ:لاقفراصحلاءانُْألصحامريثألانباركذو

ہلتقمهرذحاريخأو«ىرخألادعبةرلامهفلخيوىافولامهدعيو«ةباحصلاو

نايعأنممهريغوريبزلاوةحلطويلعمهيفوءراصحلايفوهو-هوباجأو
دقفكليهللالوسرعمكفَلَسوكمَدَِقنمَتركذامامأ:هصناب-ةباحصلا

ةماقإكرتنالوفّنملعامَتْثَدحأنكلوةيالوللالهأتنكوكلذكتنك

انفءةئالثلعقالإلحيالكنإ:كّلوقامأوءالباقاماعةنتفلاةفاخعكيلعقحلا

ءاًداسُفضرألايفىعَسنمَلتق؛َتيمسنيذلاةئالثلاريغلتقهللابانكيفٌدحن

هعنمويتلانمعيشنودلاحنملتقوىلعلاقمشنملتقو

كَسفننمدقتملوءهيلعترباكوهنودَتلحوتعنموَتيغبدقوهنودلتاقو
نفاهيلعانرباكتملكّنأتمعزنإفءانيلعةرامإلابتكسمتدقو«تملظام

تعلخولفءةرامإلابككسمتلنولتاقيامنِإانمكوعنموكنوداوماقنيذلا

هنيبثيدحلارخآاذهوءُنامثعتكسفء«كعملاتقلانعاوُفرصنالَكَسفن

نأركذودليلَنيعبرأَماعطلاوَءالاعنُموراصحلاهيلعدتشاو.ةباحصلانيبو

ىنفكامهللا:نامثعلوقيناكو«نامثعىلعمهبلؤيونيرصاحملاناكةحلط
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نيرصاحمانملتقيحهلتقاولحتساامفمهيأءالوهلعلمحهتاف؛ةحلط

ہعفَدنمُنامثععنتمافهّلتاقاوُبَلطو«ضايعنبراينهمساةباحصلانملُحَر

ةرشعننامثللتفو.ركبيبُأنبدمحمةرشابمنامثعلنيلتاقلاةلجنمناكو

ةرشعيتنئاهتفالختناکوءةعمحجلاموينيئالثوسمخةنسةجحلايذنمتلخ

نأىلعملكتحنفديملمايأةئالثنامثعيقبو:لاق.اًمويرشعيناالإةنس

دحأهعيشيملو«ةراجحلابهنومجريسانلاواليلهباوجرخف«هنفديفنْذأفنفدي
يفنفدتحهتنباوناورموهيلاومنمةنالثهتزانجيفجرخامنإءةباحصلانم

الو:لاق.هيلعةالصلانمنوعنيراصنألانمسانءاجو:لاق.بكوكشح
لصتاتح«ىتوملانفدرَمأو«هيفنفُديذلاعضوملابيقبلاقحاةيواعمرهظ

فالتخاىلعنیعستىلإنيعبسوسمخنيبامهّنِس:لاقيو.نامثعربقب

.تاياورلا

لواو«ينيتنبانيبعمجنملو:اهتم؛هبٌةصاخلاعفأولاوقأهل:لاقيو

لوأو«رفسلايفمتأنملوأوةءارقىلعسانلاعمجنملوأو«هلهأبرجاهنم

ةفيلخلوأورصوحةفيلخلوأوءاربصلتقةفيلخلوأو؛نجسلاذختانم
ةطرشبحاصذفتانملوأوربكاملةبطخلايفربنملاىلعَدوعقلاثدحأ
.لبإلاةلاضعابنملوُأو

ريرجنباناتقثلاناققحلاناتمالعلاهاكحامتملعدقءةمهمةفقوانهو

دقو«نامثعىلإنيزاحتملاءاملعلانمامهريغو«؛لماكلايفريثألانباويربطلا
هناوخإهيلعاهمقنيتلاثادحألاةحصىلعهيلعنيمقانلاعممهلقنقفتا

يراصنألايدعاسلاورمعنبةلبج:مهنمكعهللالوسرباحصأ
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ديزو«يرجشلايدحألاسيدعنبنمحرلادبعكراصمألانمنيحراخلاءاسؤرو

ريبزلاوةحلطويلعمهيفوءةباحصلاهلاقامو«ريهزنبصوقرحو«؛ناحوصنب

هوعنمدقورهشأةثالثليقوةليلنيعبرأهراصحوهلتقمشالحتساهجونع

راصنألاونيرجاهملانمفلأةئامىلعديزيامةنيدملاييو«بارشلاوماعطلا

ريغيفنفديو!هنعنوعفاديالو!ليقامىلعجراخلانمتلبقأةمذرشهلتقتو

لاقيو!اربصمهريمألتقُيو«مورلاوسرافمزتةباحصلاشويجو!نيملسملارباقم

ريغبلاقوةباحصلاىلعارجنملك!هلتقىلعنيبولغموأنيضارريغمحنإ
يفبدألاءاسأدقفنيضارلاونيرصاحملاونيجراخلاونيلتاقلاييحدقوةقيقحلا

ٌميطتسيالنَمِلثوكسلاةمالسلاف!لوبلابطئاغلالسغينألواحومهقح

هنممزليففلامحلزنأثيحيهللالوسرباحصأكرتيويلالوقينأ

هلهأًطسوبناجأسيئرللَصَحولف؛ةنهادُمْلاورولاىلإمهُيسن
لِيالهنإف!؟ماركلاةباحّصلابفيكف,مّدلااوُمَحَتسالنورظنيمهوهيريشعو

:لوقيضعبو«نودترممحنإ:لوقيضعب«نيرخآبسيفصخشلرذتعينأ

:هلوقبهللامهحدمنيذلاىلعٌةعارجاذهلك,ةاغب:لوقيضعبو«جراوخ

صرسسسرووص

وفاتيالوهناليسیفودهنلعبِنِمْوَمَلَالعٍَِذَأرهنووم

قرفتلابمهرمأونععافدلانعمهامتهنإ:ضعبلوقو,٤:ةدئاما##مبلدمو

انتبنمهللا!لتقلاتراتخاىسيعةئيشمنإ:دوهيللنييحيسملالوقهبشيف,هنع

مامإلانأَنورتأ!يناوخإايفيهللالوسرباحصأانقزراوتباثلالوقلاب
هللاومحبعفاديومهنمقحلابلاطمهنعمفاديونيدترملانمةعيبلالبقَياّيلع

Yo
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نالیهللالوسرو.٢:ءارسإلااندلسولوانَحَجدمهاًموُلظَملِيَنمو:لوقي

.لاضالإةلاضلايويال:لوقي

ىلعسلجهنانافعنبنامثعنعينغلب:لاقدیزنبرباجنعةديبعوبأ

هللاو":لاقمثًاضوتفءامباعدفرصعلاةالصلنذأفنذؤملاءاجفدعاقللا
لوسرتعم:لاڦقهومکتندحامهللاباتکييةيآالول

امهلهللارفغالإاهيلصيمثهءوضونسحيفًاضوتيئرمانمام:لوقيقيهللا

ريشي"هللاباتكيفةيآالول":هلوقو."اهيلصيتحىرخألاةالصلانيبواهنيب

الوىِهيكلنَاهاحادوو:ىلاعتهلوقىلإ
۸۷:نارمعلآئروسس

قنتفلاهذهيفسانلافلتخا":يِضاَبالاةمالعلالاق

نوجأامبيصللا؛ةيداهتجاةلأسم:مهصعبلاقف

ى

اک:لیقو.روذدعم

كلاهلبٌيوزأمعئطخملاوروجأمٌقحلا؛ةينيد:ٌقحلالهألاقو.ٌبيصمراهتجب

#14ألایھتیفبلاولفیَااىلعامهدحلتفبنِلیلدب
۹:تارجحلا

ثالثىلإةئحرموةعيشوجراوخىلإنيملسملايقرفتببسنامثعناکو
َتقوهباطحخيفلعمامإلاهرذحيذلاوهو«؛ثيدحلايفدروامكًةقرفنيعبسو

1٤ردرناڪاقدینوقبسدقوراصحلا

امفلقععهولاةعشعيأستيسهلقلاق؟نامثع
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تیار:تباثنبدیزلاقهیفو.هناسلبَتَمَصَوهدبَراَشَأ:لاق؟ريبرلالاح

تعشولكنأنوريساَّنلانإنسحلااأ:تلقفدجسملايفاًكجَطضُماًيلع

فتلحخدالوِءىشبمهترمأامهللاو:لاقغ‹َنامثعنعَساّنلاتددر

:لاقف«هتربخأفنامثعتیتأفلاقنم۽ىش

ا

اَمَجحَأاذإيحةالبلاََلَعسيفقرح

ءامهكلمىلَعاًدبَعهاحخأَورفيجٌَقَأركبابأنأةينامُحلاريسلاضعبيفلاق

َنامُعيفالازيملو:لاقءهيلإهلمحواهلهأنمتاقدصلاذحخأامللعجو

نامثعنمزيٿیدنلجلانبدبعنبدابعامهدعبنمءاجوءاتامنأىلإنيمدقتم

يفناطلسةيواعلنكيملوءةيواعمىلإكلملاراصوةنتفلاتعقواملفءيلعو

ضرأىلعجاّجحلالمعتساو«ناورمنبكلمادبعلكلماراصتحءنامُع

یدنلحلانبدبعنبدابعينباديعسوناميلسنمزيفكلذناكوءقارعلا
يبكولملواحافسلالامعوةيمأيبلامعاهيلعلزتلو؛نامعلتحاف

.ه١۱ماعدوعسمنبىدنلجلاةمامإححسابعلا
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بلاطيبانبيلعةفالخلصف

معنبا؛فانمدبعبلاطمساو«بلطملادبعنببلاطيأنبيلعوه

دعبدلو«امهينبانينسحلاوبأوىارهزلاةمطافهتنباىلعهرهصويهللالوسر
ذنمبرويهللالوسررجحيفشاعقنسنيئالثونيتنئابيهللالوسر
خاسوأوةيلهاحلاسندبسندتيملوءةداعسلاناضحأوةوبنلاراونأيفلقع

ةفالخلابهلعيوب«كوبتةوزغالإتاوزغلاعيمجيهللالوسرعمدهشو«نيينثولا

یتحتاونسسمخاهعراصو«نينالتوسمخةنسةجحلايذنمنيقبسمخ
.ةرجهللنيعبرأةنسناضمرنمتلخةرشععبسللتق

هيفلتقيذلامويلايفعيوب":يضابإلايسوفنلايحامشلاةمالعلالاق

ةنسلالهأتفلتخاو«نيملسملانمدقعلالهأعامتجابٌقحهتفالخو«نامثع

ةعيبلانأيربطلاوريثألانباهاكحامفالتخالااذهىلعلديو:تلق."اهيف

مهريغوباطخلانبرمعنبهللادبعودعسوريبزلاوةحلطاهرضحيملوتناك

.ةباحصلاءاهجونم

يهللالوسريفوتذنمةفالخلاىلعاصيرحههحوهللامركيلعمامإلالزيم

وهةتسنيبىروشرمألالعجوباطخلانبرمعفلختساوركبوبأعيوبو

يذلابيصعلاتقولااذهيفةفالخلاهيلإتضفأوءنامثععيوبومهدحأ

امنيبف؛ميركلااهلجأنمعدصتيوميلحلااهيفراتحيىضوفلاونتفلاهيفترشتنا
قةكمىلإناللستينيتحلطلاباذإرمألايفلوخدلايفماشلالهأوةيواعمجلاعي

.ةرصبلاىلإنينمؤملأباهنمو

۱٤



بلاطيبانبيلعةفالخلصف٢٤

اهمودقدنعةرصبلاىلعناكو:نيخرؤملانمامهريغويربطلاوريْثألانيالاق

ىلعمتمقنام:مللاقف؛يباحصلافينحنبنامثع(نينمؤلامأينعي)
يقرّمَألحرلانإف:لاقمنصامعنصدقوءانماهبىلوأهرنمل:اولاقف؟مكبحاص

.هنعاوفقوف«هباتكانيتأيتحسانلابانأيلصأنأىلعهبمتئجامهيلإبتكأف

قزرلاةنيدمدنعنامثعىلعاوبثوتحةئالثوأنيمويالإثبليملفبتكف
هتيحلوهسأررعشاوفتنفراصنألابضغاوشخمثاودارأوهباورفظف

نوسمخمهنمالحجرنوعبسهباحصأنملتقامدعبهوسبحوهوبرضو«هيبجاحو

:تلق.اًمِلظواربصمالسإلايفلتقنملوأءالؤهو:يدوعسملالاق.اربصاولتق
ىالۇھلاثمأوةيئابسلاوةجبابسلاوطزلاىلإاذهبسنةياوركلذلبقركذو

نوكرتيوهليأرالنموءافعضلاىلعنولماحتينيخرؤملانمضعبةداعنمو

لتقيفكلذعقوامكءامولمهيلعنوقليالفءالؤهةداقلقعلاويأرلالهأ

اًداملفالإوءةلادعلالهأُنأشفاصنإبلوقلاو؛لمحلاةعقويو«نامثعمامإلا

َنامثعٌةلتقوءراصنألاونيرجاهملاهوجوبةنيدملانمهشيجبيلعاملاَءاج
وأالاظاذهيحرمتحرخدق:لوقييلعمامإلانعريثَألانبایکحو!؟هيف

‹ينناعأاًمولظمتنكنإفءرفنالإهللاقحىعرالحرهللاركذأناوءامولظم

.ردغنملوأوينعيابنملوألريبزلاوةحلطنإهللاوينمذحخأالاظتنكنإو
فلأرشعانثاةفوكلالهأنممهيلإمضناو«فالآةعستهعمعمتجاو":لاق

لتُفنإميابأنَمةشئاعوريبزلاوةحلطترظان:سيفنبفنحألالاقو«لحر
يعن:اولاقفلذهمشوقمهدشانةرصبلااومدقالوءايلععياب:اولاق؟نامثع
ىلعةكرعملايفةحلطتقنعرمألاىلحنافناعمجلاىقتلامث."ريغولدبهنكلو
ريبزلالتقو«نامثعةلتقنمهدعيهنأل؛ريثألانباىوراميفمكحلانبناورمدي

 



بلاطيبانبيلعةفالخلصف

قرفتوءةنيدملاىلإبهذتنأنينمؤملامأةشئاعبلعرمأوءةكرعملاجراح

.ةفوكلاىلإلعلوحتو«نيقيرفلانمفالآةرشععرصمنعناعمجلا

لخداميفلوخدلاىلإهوعديةيواعمىلإاًباتكيلعلسرأمث:ريثألانبالاق

ةيواعميأرعمجأفءامهايإهبرحوريبزلاوةحلطثكنهيفهلركذو«نوملسملاهيف

مهنيبعقولاتقدعبوهبهوبلاطيو«نامثُغمداومزلينأصاعلانبورمعو

مکنإفدعباما:لاقفيعبرنبثبشمهنم-يلعلسُرنيباًبيطخةيواعمماق
مكبحاصلةعاطلاامأويهانعمفاهيلإموعديتلاةعامحجلاوةعاطلاىلإمتوعد

مکبحاصو«انرأثیوآوءانتعامجقرفو«انتفیلخلتقمكبحاصنأل؛اهارنالانإف

‹مهلتقنلنامثعةلتقانيلإعفديلفكلذهيلعدرنالنحتفملهنأمعزي

نبرامعلتقتنأةيواعمايكرسيأ:ثبشلاقف.ةعامجلاوةعاطلاىلإنحنو

,نامثعیلومبهتلتقلةيمسنبانمتنکمتول,كلذنمينعنمبامو:لاقف؟رساي

لهاوكلانعمالاردنتتحكلذىلإلصتالهريغهلإاليذلاو:ثبشلاقف

مهوءكعمنمبيلعمامإلاجرخكلذدعبو.كيلعءاضفلاضرألاقيضتو

ةسمخمهوءهعمنهبةيواعمجرخوءاَفلَأنورشعوةسمخمهنملتُفالأنوعبس

عضوملابةعقونيعستاوعقوأامدعبالأنوعبرأوةسمخمهنملتقءاَفلَأنونامتو

رساينبرامعمهنيبنمو«راصنألاونيرجاهملانمددعمهنم,نيفصبفورعملا

عقتتداكوءارهشأمادعارصدعبوءةيغابلاةعفلاهلتقتهللالوسرلاقيذلا

,نآرقلامكحنيبلاطحامرلاىلعفحاصلملااوعفرهباحصأوةيواعمىلعةعزحلا

قفاو‹لطابلابقحلامهيلعطلتخاويلعشيجيففالخلابدكلانه

تقشناوٌروَحَوٌفعضونهوهنأعممهلوبقىلعهموقنميأَرلالهأولع

۳
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دهزلاولضفلاوةكوشلالهأمههشيجنمريبكددعجرخوءريسلاىصع

ىطعأامدعبةيواعمءاقبإيففالخلاويلععلخبمكحلالصفناو«تانفثلاو
یسوموبأوصاعلانبورمعهبمكحياملوبقىلعقاثيلاودهعلايلع

يبُأنبيلعهيلعىضاقتاماذه"باتكلابتكو:ريثألانبالاق.يرعشألا

یضاقومهعمنموةفوكلالهأىلعيلعيضاقنايفسيبانبةيواعموبلاط
عمجيالنأو«هباتكوهللامكحدنعلزنناننإمهعمنموماشلالهأىلعةيواعم

امتيفوىحأامييحن«هتمتاخيلهتحتافنماننيبهللاباتكنأو«مريغانني

ورمعوسيقنبهللادبعىسوموبأامهوهللاباتكيفنامكحلادجوامف«تامأ

ريغةعماحلاةلداعلاةنسلافهللاباتكيفهادجيملاموهبالمعصاعلانب

امحتنأقيثاوملاودوهعلانمنيدنحلانموةيواعمويلعنمنامكحلاذخأوءةقرفملا

فيلعنايضاقتييذلاىلعراصنأاةمألاوءامهيلهأوامهسفنأىلعنانمآ

هذهنيبامكحينأهُئاثيموهللاُدهعصاعلانبورمعوسيقنبهللادبعىلعو

نِإوناضمرىلإوءاضقلالجأوايصعيىتحةقرفالوبرحيفاحتادريالةمألا
ةفوكلالهأنيبلدعناكمامهتيضقناكمنإوهارخأكلذارخؤينأابحأ

ال:الئاقعيقوتلانميأرتشألانكلو«نيفرطلانملكهيلععقوو"ماشلالهأو
تسلومساةفيحصلاهذهيفيلطخنإيلامشاهدعبينتعفنالوينيبينتبحص

تيأرامهللاو:ثعشألاهللاقف؟رفظلامتيأردقمتسلوأ«يودعنمةنيبىلع
ايندللايندلايفكنعةبغرلاهللاوىلب:لاقفءانعكبةبغرالانيلاملهءارفظ

مهنميدنعريختنااملاجرءامديفيسبهللاكفسدقلةرخأللةرخأآلاييو

ثعشألاجرخو.ممحلاثعشألافنأىلعهللاعصقامنأكف:لاق.امدمرحأالو

ةيدأنبةورعمهيفميتينبنمةفئاطىلعرمىتحسانلاىلعهؤرقيباتكلاب

 



الهللارمأيفَنومُكحت:ةورعلاقفمهيلعهأرقف«لالبيبأوحأ
1ُباتكلابتكو.ثعشألاةبادزجعهبَبرضفهفيسبدشمث..هللالإ

نيبلاتقلافقوانهو«نيثالثوعبسةنسرفصنمتلخةرشعثالثلءاعبرألا
نيرشعوةتسىلإفالآةعبرأنيباممهوءةمكحملاهنعتلصفناو«يلعوةيواعم

هوُلَتاَفوهُموَقهلَذَخلبقيذنمهيلعًدشأوَفنعأعارصيٿقبولأ

اذإلعناكو:ريثألانبالاق.اًنيشفايشُهكلاممنولتحيهوقوةيواعمو

دبعواًبيبحوروعألااأوارمَعوةيواعمنَعلامهللا:لوقيفثنقيًةادغلاىلص
تنقأاذإناكفءةيواعمكلذغلبف.َديلولاوسيفَنبڭاًحضلاودلاخنبنمحرلا

ةّيمَأينبارمرمتسااذكهو.ًرتشألاوَنيسحلاوَنسحلاوسابعباويلع

ىتحءةعمجلكةبطُخةمتاخيثوربانملاىلعاّيِلَعةفيلخدعبًةفيلخ

هانوىلاعتهللالوقبَعّللاَلدبأفزيزعلانبرمعلداعلامامإلافلختسا

يغبلاونعتيوتفرملاىذيايإونسحلاوِلَدَمْلَرم

هّمعباوليقعهوُخأاًيلعقرافو.:لحتلا]هكےورکدتململمک

نایبباتکيفهاکحامىلعهيلإبتكوءةرصبلاهلاّيلاوناكو«سابعنبهللاذبع
:لاق(اءزجنيعبسونيناىلعلمتشيوهوءةعيدقلاةينامعلابتكلانم)عرشلا

کيملو«؛يتناطبويراعشكتلعجو«يتنامأيفكتكرشأتنكدقدعبامأ"
اًملفةنامألاءادأويترزاؤمويتاساومبيسفنيفكنمقثوأيتيبلهأنمٌدحأ

ًاوسأهتلذخو«‹نيقرافملاموقلاعمهتقرافنجلارهظكمعنباببلقنامزلاتيأر

الو«تبستناكمعنبابالف«‹نينئاخلانمهناخنميفهتنخو«نيلذاخلانالذح

«كبرنمةنيبىلعنكتملوللاديرتكداهجبنكتملكنأكءتيّدأهللاةنامأ
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الف؛مهئیفنعمهبدعوتتومهنيدنعيدمحمةمأديكتتنكامنإكنأكو

امتفطتخافةبثولاتلجاعوةردغلاتعرسأةمأللكتنايخيفةدشلاكتنكمأ

بيحرزاجحلاىلاملاومأتلمحفءلزألابئذلافاطتخاهيلعتردق

؛كمأوكيبأنميأربكلهألتحرخامنإ؛كريغلبأالكنأكءاهنممثأتمريغ

كيلعمظعياموأ؟باسحلافاغتاموأ؟داعملابنمؤتاموأميظعلاهللاناحبس

ىلإدُأوهللاقتافءامارحبرشتو‹ىماتيلاولمارألالاومأنمامارحلكأتنأ

نرذعالكنمهللايننكمأولعفتملنإكنإفمهيلعهللاءافأيتلاموقلا

املناكامتلعفيذلاالعفنيسحلاونسحلاناكولهللاوكيفهللاىلإ

هيلإبتكف."نيلاظلابحيالهللانإءةصخريفيدنعقرطالوةداوهيدنع
لامنمهيفتركذامتمهفوكباتكينءاجدقفدعباما":سابعنبا

ضرألاييفامبهللاىقلأنأليرمعلو«تذحخأاممرثكألهيفيبيصننإيرمعلو

نالیغنبمشاهنعو."ملسملحرمدبهاقلانميلابحأةضفوبهذنم

امبهبنۇيسابعنباىلإيلعبتك(ثلاثلانرقلايفنامعءاملعنموهو)
يذحأهجوتفرعدق":سابعنباهيلإبتكفلاماتيبنمةرصبلانمهذحأ
تملعدقلوقحيذلكتيطعأامدعب«يقحنودةيقبناكهنإ‹لاملا
ناکالطابيذحأناكولو؛تلقامناورهنلالهأيفيلوقلبقنملامليذحأ

رخآ:ديرفلادقعلاييو."موقلانعفكفنمؤممديثكرشأنأنمنوهأ
ةيواعمىلإهنلمحألكريطاسأينععدتمنال":يلعلسابعنباهبتکباتک

هبتكامديرفلادقعلابحاصهاكحامةلمجنمو.ٌىلعهنعٌفكف"هبكلتاقي

احنايقعنمضرألاهذهنطبيفامبهللاىقلأنألهللاأو":يلعلسابعنيا

دقوهللاىقلأنأنميلِإابهذاهعالطنماهرهظىلعاموءاهئبخمو
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نمكلامعىلإثعباءقةرمإلاوكلماكلذبلانأل؛ةمألاهذهءامدتكفس

."مالسلاونعاظينِإفتببحأ

راوثأةثالثلثمكنامثعلثمويلثمامنإ":لاقهنأيلعمامإلانعيور

ءيشىلعاهنمردقيالناكفدسأاهعمو«رمحأودوسأوضيبأةمجأيفتناك

ييانيلعلدبالنأرمحألاروثللودوسألاروثللدسألالاقفهيلعاهعامتجال

هلکينامتكرتولفءامكنولىلعينولوروهشمهنولنإف«ضيبألاروثلاالإانتمجأ
ىلعةدمتضموهلكأفهلكفهايإوكنود:الاقف«تفصوةمجألاامكلتلخ

دوسألاروثلالكاينعدفكنولىلعيول:رمحألاروثلللاقدسألانإمثكلذ

لاحالكلكينِإ:رمحألاروثلللاقمايأدعب.هلكأفهبكنأش:هللاقف

روثلالكأمويتلكأامنإىدانف«لعفا:لاقف«تاوصأةئالثيدانأينعد:لاقف

.هتوصابعفرينامثعلتقمويتنهامنإ:يلعلاقمثءانالثالاق«ضيبألا

وهو؛ميكحتلابيضرنملتاقفيلعمامإلاىلعتمقافترومألانألصاحلاو
.هدحوهللرمألاو«ناورهنلالهأمهو؛ميكحتلااَبُأنملتاقو«هباحصأوةيواعم

نيصخشنيبةيضقلاردقيوءرظنلالهاهيفرظنياًبابجراوخللدرفأسو

امةلصافامهنيبنمتلصفناوءاننامزلهأنمامهلبايلعالوةيواعماسيل

وهوجراوخلايفىلعمامالاىلإتيوريتلاثيداحألايفثواهيفلوقلاوه

:لوقيوءةعدخبرحلا:-يراخبلايفامك-لوقيوهو«هنولتاقيمهومهلتاقي

.هياصأفلطابلابلطنمكهأطحخأفقحلابلطنمسيلف«جراوخلااولتاقتال
.نامثعىلعنيحراخلانيبوريبزلاوةحلطنيبومهنيبقرفلاوهامو

غ۷



ءاملعنم)رقصلانبنازعنع(سماخلانرقلاءاملعنم)يراوحلاوبألاق
ىلعبلاطبأنبيلعرهظفلمجلامويناکا:(نامعنمثلاثلانرقلا

املأرشعينااوناكوهباحصأىلعهقرفومهتيابجنمناكامذخأريبزلاوةحلط

نموادبعنبا؛يدارلامجلمنبنمحرلادبعديىلعهلتقناكو
يفاًمطخممجلمنباىريالهنأيعفاشلامامإلانعركذوءةباحصلانماذه

هلتقةشئاعغلبامل:ريثألانباركذو.بيصمدهتجملكوكهتجبهنأل؛هلتق

:تلاق

رفاسملابايإلاباًنيعرقامكىَوَنلااباًماَصَعتّقلأف

:تلاقفدارمنملحر:اليقف؟هلتقنم:تلاقمٹ

بارلاهيفيفسيلعَن ُةاَعَندّقلفاًيئانكي

اًذإفىتسنأيننإ:تلاقف!؟يلعياذهنيلوقتأ:ةملسمأتنببنيزتلاقف

هلتقبربخملللافياليأ"بارتلاهيفيفسيل"اطوقىنعمو.ينوُرُكَذفثيسن

۱۔۱0 .هيفنفديذلاعضوملاىفتخادقو.ناورهنلابليفنمضعبب

نإ:لاقيو.ملعأهللاوكانهنفدفيلجيهلخدأىتحريعبلاهبدفنفديلريعبىلعلمحهنإ:لاقي(١
.ملعأهللاوءةبعشنبةريغملاربقوهامنإيلعربقهنأىلعقارعلابنآلارازييذلاربقلا



بلاطيبانبيلعةفالخلصف

ناكو«تالكشملاهلحوماكحأللهطابنتساوملعلاةرازغيفٌةيآيلعناك

َسَحبأالوٌةيضق:لاقيهيفوةلكشملااًياضقلايهيلإغعحريباطلانبرمع

.الماحلدامجلعيدنع:لوقيوءادعّصلاسفنتيناکوءا

هلفکنملوُأو‹؛مالسالافزرابنملوُأو‹نايبصلانملسانملوناک

رادكرتةفيلحلوو‹ماكحألاتالضعمطبنتسانملوُأولهللالوسر

.نيملسملانميغبلالهألتاقنملوأو«ردبموينيزرابلالوأوةرجملا

َنامثعرذعيف؛بيصمدهتجملكنأاهنمبةصاحًالاوقأهلنإلاقيو

ثيداحأهتایاورنمبيبحنبعيبرلادنسمفو‹ةريثكثيداحأهنعتیور

.ةصاخهلةدرفمباوبأو
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جاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفنايفلوألاناهيبنت
سابعنبانيبومهنيب

اهقلطُيءامسألاهذهلكءةارشلاوةقراملاوةيرورحلاوةمكحملانومسيجراوخلا
نيخرؤملاضعبنأاَمَدَقنأقبسدقو«نيخرؤملانممهوبحمومهموصخمهيلع

نمنومرتحُيفةلودمحلنكتملءالؤهنإف‹نيكاسملاوءافعضلاىلعنولماحتي

.نييسابعلاونييولعلاونييومأللةلودلاتناكوءاهلجأ

؛يلعمامإلانعمهحورخ:ليقفجراوخمهتيمستببسيفسانلافلتحا

ىنعموهو‹مهيفلاخميأريثنيدلانعمهجورخل:ليقو«هيلعمهحجورخل:ليقو

اًداهجمهجورخلليقو«ميكحتلاةلالضنعمهجورخل:ليقو«ةقراملابمهتيمست

ةدعهلاودعالحورحلااودارأولووىلاعتهلوقنماذخأملاليبسيف

وهو:ةيوتل]5عماوصفليفَرمهتابهلارك

.هللاليبسيفاًداهجاهوعابيأ؛مهسفنأاورشذإ«ةارشلاىنعم

يدعاسلاورُمَعنبةلبجمهسيئرو«نويرصملا:جورخلابابحتفنملوأو

مهسيئرو«نويرصبلاو.ةرجشلاتحتعيابوادحأدهشنمموهو«يراصنألا

ناحوصنبديزمهسيئرو«نويفوكلاو.يباحصلايدعسلاريهزنبصوقرح

بهونبهللادبعمهسيئرو«ناورهنلالهأو.ريبزلاوةحلطمهعبتو‹يباحص

ءةباحصمهلكويلعنبنيسحلاوةنيدملالهأو.هريغورجحنباهركذيباحص

مهلكوءجاجحلاىلعاوجرخذإ؛قارعلاءاهقفو«يعشلاوريبجنبديعسو

.نوحاصنوعبات

o۳



سابعنبانيبومهنيبجاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفنا:لوألاةيبنتلا0

وأةيدأنبةورعالاقنملوأو"هللالإمكحال"موقلةمكحملامهتيمستو

نمهريغوريْثألانبااهركذرابخأامو«ناورهنلالهأنملالبوبأو«لالبيي

نمماصفنادعبهباولزنيذلاعضوملاءارورحىلاةبسنفةيرورحلاامأو.نيخرؤملا

نبهللادبعهيقلنيفصنميلععحرامل":ريثألانبالاق.يلعمامإلاشيج

نولوقيسانلاتعمسام:لاقف«هرياسوهيلعملسوهنماندف‹يراصنألاةعيدو

؟يأرلايوذلوقامف:لاقهلهراكلامهنموهببحجعملامهنم:لاق؟انرمأيف

هّدهفنيصحنصحهلناكوهقرففميظععمجهلناكاّيلَعنإنولوقي:لاق

نمهاصعذِإهعاطُأنبىضمناكولوقرفامعمجيتمومدهامينيتم
:نامعلارعاشلالاق."مزحلاكلذناككلهيوأرفظيىتحلتاقفهاصع

ريسأيرعشألاديقبتنأفاهقيلطلاهتقلطأنسحابأ

امبلزنفِءارورحاوتوجراوخلاهقرافنيفصنميلععحرالو":ريثألانيالاق
مهوءافلأنورشعوةعبرأليقو":يخامشلاةمالعلالاق"اًفُأرشعانامهتم

‹نيعباتلاوةباحصلارابكنميقَبنمممهداهزومهؤارقوذئمويضرألالهأرايخ
ريهزنبصوقرحكةنحبابليهللالوسرهلدهشنموردبلهأنممهيفو
انيلعلخدينملوأ":ةشئاعةياوريفليهللالوسرهيفلاقيذلايدعسلا
افوأنباةرجشو"تارمثالثىلإلحخادلاوهناكفءةنحلالهأنممويلا

نمهريغوناورهنلابهيلعفمهئامسأةفرعمدارنمو«ايردبناكوىمالسلا

باتكيفيداربلاةمالعلاركذو.باتكلااذهىلعفقأمل:تلق."بتكلا

نبةيراسويعجشألالفوننبةورفوناهيتلانبامثيلاوبأ:مهنمادع
ةلبجنبرشبويدعسلاكلامنبرفعجويدزألاسيقنبديزيويدعسلاماحب

 



سابعنبانيبومهنيبجاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفنا:لوألاةيبنتلا

نبدروتسملاونايحهوخأولالبوبأسادرمويدزألامكحلانباكيرشويرماعلا

هللادبعوابهصلاوبأويرهفلادلاخنبةرسيمويدبعلارشبنبثعشألاوةئالع

ءاشرحلانبدابعويئاطلانصحنبديزونانسنبةزمحويبسارلابهونب

مصاعنبديزيويراصنألاثراحلانبريمعويدسألاعدونبثريوحلاويئاطلا

نبهللادبعويمالسلاثراحلانبةرجشوةرجشلاتحتعيابنممهعمةوخإةعبرأو

هلتحأينبةنالثوهلةوحخإةعبرأةرجشلاتحتنعهللالوسرعيابةرجش

وبأونايعازلانايفسهوخأفيفعنبهللادبعويدسألاةرمضنببيسللو

بحاصةلمرتوةلمرتىلومعفانويهللالوسرعمةبحصهلىلوملفوننبرمع

؛فقاوينبنميراصنألاورمعنبمرهوءةلظنحينبنمرفنيفليهللالوسر

نم«لئاوينبنميراصنألارمعمنباهنييعو«سيقينبنمديبلنبةمادقوبأو

نببهشألاو«يلجعلاليبحرشنبدايزو؛عمدلانمضيفتمهنيعأواولوتنيذلا
هللادبعاوعيابو‹ييانكلانمحرلادبعنبميكحو«ناهيتلانبكلامو«ييوكلارشب

دزألانميبسارلابهونبهللادبع:ةرسيملاةعوسوملايفلاق.يبسارلابهونب

هلوةعاجشلاوةحاصفلاويأرلاوملعلابفرع«جراوخلانمةيضابإلةمئأنمو

ناكو«صاقويبأنباعمقارعلاحوتفدهشولييبنلاكردأ«بيحاعأةدابعلايف

جراوخلاهرقأنأدعبناورهنلايفلتق«ميكحتلاهيلعركنأ«هبورحيفيلععم

نأدعبةعيبلالبقورجحنباهاورو«بهونبانعهورکذاماذهمهيلع

صوقرحوءةباحصلادادعيفرجحنباهركذيباحصلانصحنبديزىلإاهعفد

ناكيدعسلاريهزنبصوقرحوهحرشوسوماقلايفلاقيدعسلاريهزنب
صوقرححتتفافزوهألااولزاننيذلانيملسملاهنعهللايضررمعهبدمأايباحص

00



سابعنبانيبومهنيبجاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفنا:لوألاةيبنتلا1٦0

راصفنيفصبيلععمناكمث«نازمرملالتقيفريبكرْثأهلوزاوهألاقوس

."لتقفهيلعایجراخ

نيذهرکذامك-مهيلإبتكبهونبهللادبعلمهتعيبمامتيلعغلبالو

ءاملعنم)ينايسبلانسحلاوبأخيشلاةينامعلاسلباتکبحاصنیباتکلا

يبأنبيلعنينمؤملاريمأنمميحرلانمحرلاهللامسي":-(ةرجهللعبارلانرقلا

؛نيملسملانمامهعمنمويبسارلابهونبهللادبعونصحنبديزىلإبلاط

نيمكحلانإف:دعبامأوهالإهلإاليذلاهللامكيلإدمحأينإفمكيلعمالس

فلوسروامهنمهللائربفهللالزنأامريغبامكحواهروهظاروهللاباتكاذبن

انودعلتاقن«لوألارمألاىلإعحرنو«ىضرلامكيطعناوملهفىيربامهنمانأو

منیبواننیبامدعومو.نيمكاملاريخوهواننيمكحيتحمكودعو
نباهللادبعنمميحرلانمحرلاهللامسي":باوحلا."هللاءاشنإنارحنركسع

مالسبلاطيبنبيلعلِدملانمامهعمنمونصحنبديزوبفو
لصودقانإف:دعبامأيهالإهلإاليذلاهللادمحنانإفىدهحلاعبتانمىلع

دقففلالزنأامريغبامكحوهللاباتكاذبننيمكحلانأركذتكباتكانيلإ

امهايإكميكحتبتنأءلوأنمقحللالاخناكامهرمأنأهللدمحلاوانملع

تنكنإفكيلعدرنانسلفلوألارمألاتركذوءامهنمارجمظعأ

مامإوكلَهلوسروهللاةعاطنمنوملسملاهيفلخداميفلحخدافاًقداص
انمكقاقحتسالكايإانعلخدعبهانعيابدقفيبسارلابهونبهللادبعنيملسللا

"مالسلاوكلذالإانعسيالوكعلخننأ

 



سابعنبانيبومهنيبجاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفنا:لوألاةيبنتلا

نإف":نيققحلامالعألادحأيضابإلايرئازحلافسوينبدمحمبطقلالاق

ةيواعمةنيالموميكحتلاىلعرصأ:تلق؟امامإهنودريوهتبوتنولبقيالملتلق

ثكنلاىلعرمتساورمامكثكنوباتوةبوتلانميبأولطابلارمألاو

ىقبتالكلكلذباولجعو«هريغفالختساغاسفهسفنعلخلب«علخلاقحتساو
ةيواعمةعامجهتقرافنأدعبقحلاىلعنوقابلامهمحنأعم«مئاقالبةمألا

الو«بهونبهللادبعمهفالختسادعبالإةبوتلاءاعداامويلعةعامجو

اههوبتدعببحجوملالإهنعلطبتالذإ؛يناثللةفالخلاتحصفءةريسيفنيمامإ

هلةعيبالفةيغابلاةعفلالاتقكرتنإهيلعاوطرشاًضيأوءاهنالطبلبحومالو

لمعلاوةَهلوسروهللاةعاطىلعكانعيابةعيبلادنعكلذوطرشلاظفلومهيلع

ىلعواميبنلادعبنيتفيلخلاةريسبذحخألاوهلوسرةنسوهللاباتكب

هللادهعضقننملكوءةيغاطقحلانعتعنتماةقرفلكوءةيغابلاةئفلالاتق

ةملكًافطتوهللارونرهظيىتحهللالزنأامريغبمكحوليهلوسرةنسريغو

كلذىلعمهاطعأومهحاورأكلذىلعىنفتوروجفلاوةعدبلاتومتوروجلا

مهيلعهلةعيبالفضقنوأكلذنماًنيشفلاخنإهنأىلعو«قاثيملاودهعلا

."كلذىلعهوعيابف

هلصأو«بطقللةيماللاحرشنمالقنمهرظانيسابعنبالعمهيلإلسرأو

يناثلانرقلاءاملعنم)ةيطعنببيبشةريسنمةينامعلاريسلاباتكيف

مساكرتكبحاصنإ":هلاولاقو«عوحرلامهيلإسابعنبابلطاذكه(ةرجهلل

يضرسابعنبالاقف«هايإهللاهسبلأالابرسعلخوةموكحلابلطونينمؤملاريمأ
برعلايكرشموةكملهأدهاعاكلقليهللالوسرنأمتملعامأ:امهنعهللا

O۷



O۸سابعنبانيبومهنيبجاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفنا:لوألاةيبنتلا

يضمىلإمارحلادجسملانعنوكرشملاهدصنيحةيبيدحلاماعشيرقيكرشمو

هسفنهعلخنممتركذامامأوىامدلاولاتقلااهيفكرتنمملاهامسيتلاةدملا

شيرقلباتكلابتكنيحيهللالوسركلذلعفدقفنيتمؤملاريمأمسانم
لاقفءاشيرقليهللالوسردمحمهبىضقاماذه:ٍكَِيهللالوسراهالمأو

فلادبعنبدمحمنمبتكفكانفلاخامهللالوسركنأانملعول:نوكرشملا

22

وماءايرلئاقنمزعلاقفزوجتالةموكحلانممتركذامامأو

هدكتبوعلانملنكاملنوارجادعمکنمهلکنمومرحماوديَصلاال

يدهمکنلاوذ ٍةَبعُكَلاغبيد رشفنولنمزعلاقو١۹:ةدئالل4ٍةَبكَل

هلاققوياحنإاهلهأنا

امس كركذنفكجاجتحاوهبتلسرأيذلاوكلوقانعمسدق:اولاقف٥:ءاسنلاكابن

لاقكلسرأنمنيوانبالدعتنكمانتجتمهوانلوقتعمامهلا

یرینممكحينأهعسيلهمرحموهوديصلالتقنمعانربخأ:اولاقمعنمهللا
عسيفيكو:اولاقءال:لاق؟مرحلاديصلتقلحتسيومرحلاديصلالالحتسا

نيملسملاءامدنمهللامرحاملالحتسابنيدينمهللانيديفمكحينأاّيلع

هلوسروهللايداعنمةيالوبنيدينموةيغابلاةئفلالاتقنمهللالحأاممرحيو
هيلعمهيذلاقحلانمنوملسملاهيلعامفالخبنيديوهللاءايلوأةوادعبو
قحلاكرتيلعناكلاقحةموكحلاتناكولهللاوف‹هفالخىلعمهوقرافو

نينمؤملالتقنملحتسااميفهللانيدفالخبنيدينمهللانيديفهميكحتب
نمةيالونمهبنيديامعمةيغابلاةئفلالاتقنمهللامرحاموءامدلاكفسو

لاوركتملانعيهنلاوفورعملابرمألاىلعهللاءايلوأةوادعوهلوسروهللایداع
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سَولوكاميلونليمَرَْعلوقيىلاعتوهناحبس

نأملعتلهسابعنباايهللاكركذن:اولاقمث١٠٠:ءاسنلا9تاسو

ةئفلالاتقنمهللالحأاممرحيءةيغابلاةعفلالاتقيفاكاشناكىسومابأ

نميفمکحالعنإ:اولاقمعنمهللا:لاق؟لاتقلانعسانلالذخيوءةيغابلا

لتقمرحيالومرحلايفديصلالتقمرحيالهنأدقتعينممرحموهوديصلالتق
اذهىلعهتفصوهرمأاذهناكنمهميكحتبناكأمرحلاىلعلحلايفديصلا

يديصلالتقميرحتنمهبهللامكحاميفاباترماكاشمُكحذإالالضهحولا

ةموكحلاتناكولوءهتفصوهرمأاذهنمهميكحتبلضلامرحعناكذإمرحلا

ءالاضمهنيدبرفكيومهيداعيونينمؤملالتقلحتسينمةموكحبناكلًالدع

عبتاومهيلعىغبنملاتقنمنينمؤمللهللالحأاممرحينمهتموكحبلضأدقو
ايهللاكركذنفهيفاوفلاخاميفنآرقلامكحبرقينأيبأو«مهليبسريغاليبس

؛نيملسملاءامدنمهللامرحاملحتساصاعلانبورمعنأملعتلهسابعنبا

«نيملسملايداعنمىلوتو«نيملسملاىلعىغبنملاتقنمهللالحأاممرحو

معنمهللا:لاقف؟يغبلالهألاتقنموقحلانمهيلعمهامومهنيدبنادنمو
هللالوقنمتركذاماًّمُأ:اولاقمثمكلوقواذهبايلعمتمصخدق

ديربنإاهيلهأنماًمكَحَوولهانيامكَحامنيفاقرشحل

وأةيدوهيهدنعنيملسملانملحرنعانربخأف4امهلأيقويالص

نيملسملانمهرضحنموهليغبنيلهءةعزانموفالتخاامهنيبناكو«ةينارصن

؟نينمۇؤملاماكحأنمنورفاكهبمهابمهنومكحيىراصنلاوأدوهيلااوعدينأ

هيفهمکحابرفکيوهو«صاعلانبوّرمععلعمكحفيك:اولاقءال:لاق
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سابعنبانيبومهنيبجاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفتا:لوألاةيبنتلا

اوداعنميلاويو«مهنيدريغبنيديو«نيملسملاءامدنمهللامرحاملحتسيو

هلعفنملاذهزوجيال:لاق؟اذهاًيلععسيلههللاكركذنفءلولاونميداعيو

لوسرنيبتناكيتلاةيضقلاوةعداوملارمأنمتركذامامأ:اولاقو.هعسيالو

لقنةلزنملكو«ةلزنمةلزنماهنعلقنو«لزانمتناكاحنإف«نيكرشملانيبولهللا
نأاًضيأنيملسملامرحوءاهيلعةماقإلاهيلعمرحاهريغبهرمأوأهيبناهنعهلا

هيبنهللالقنسدقملاتيبتناكيتلاةلبقلاكلذنم؛هنعلقنامىلعاوميقي

اهنعهللاىحمثًالالحتناكرمخلالثمو؛مارحلاتيبلالابقتساباهنعنينمؤملاو
‹نينمؤملاىلعوليهيبنىلعهتنموهلوطوهمعننمكلذدعباهمرحواًيدأتًالوأ

الَوَل+ىلاعتلاقوديعوالويحنالورمأالوردبلهألييبلاةادافماذكو

قبسناکدقو.۸مذااميفكتمليبسستنك

بذعيالنأهللانمقبس:ليقوءاولعفاميفملةرفغملاومهنعوفعلاهللانم
نماومنغامةمألاهذغلحينأهلالجلحهللانمقبسوأ«نايبدعبالإاًدحأ

ةدهاعمميرحتكلذدعبهيبنىلعلجوزعهللالزنأو«اويراحاذإمهودع
اوُخمىيقكرتاتدمعيلاللووانةللاقفنيكرشلل
ندأو5ىرهنولاركنااوملعاورهشأةمبرأضرالاىف
ناقداوونيكرشملانمةرهللانأريكاجيلاموباتلليولقاك

اوكارواىزعمكاايململنيوملوتمشب
وابكمكونلغنكرميمثدهَعالإ©يأباكي
>1سوورEشہوس7۶TKک1*و4
اذافنِعْمَبعهلانإمهتملِيمهياوفادحلمكََعأوطب

 



سابعنبانيبومهنيبجاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفنا:لوألاةيبنتلا

ےسےس

ےسرAس2صےسوصےسءو٥د0dوک٥مےسےسم اووورشوروعهوجوثيحيكرمولكنكملكلاعسا
ZRرلوسءو oیموملەصسرورکم

هلانإولفوكلااوناءوةولصلااوماقأووباتنإدصرملكمهل

نيكرشملانامأميرحتودهعلكضقنبةءاربتءاجف١:ةيوتل4میجرروف

لإحونحلاميرحتودصرملكبمحلدوعقلاومهرصحواودجوامثيحمهلتقو

امفباتكلالهألو«هبرارقإلاومالسإلايفلوخدلاالإمهنملبقيالو

رذَلااهدا¥:لجوزعهللالاقو.هنمأمهغلبأنمؤيملنإفهللامالك

4ادهمهمدبمارلدسماورقالكتتتورتمامكاونم
انيلعكبحاصةجحامفنعهيبنهللالقنامىلعدحألةماقإالف٢۲:ةبوتلا

ىلإعحجريلفكلذزوجنإوءهنعكلذمرحوهنعنيتمؤملاوهيبنهللالقناميف

لهسابعنباايهللاكركذن:اولاقمث؛خسناملكىلإوسدقملاتيبلابقتسا

مهللا:لاق؟نيدلايفزئاجريغضقتنمانيلعكبحاصهبجتحايذلانأملعت

ينازلاوةينازلاهباتكيفلاقلحرزعهللانأملعتتسلأسابعنبااي:اولاقمعن

نأملعتلهف:اولاقمعنمهللا:لاق-ةيآلا-ةقراسلاوقراسلاو-ةيآلا-

هعمتماقوعنتمافدحلاهيلعميقينأنيملسلملامامإدارافقرسوأانزنمع

نيملسملانإف:اولاقءىلب:لاق؟مشلاتقلحيسيلأدحلاةماقإنعهعنمتةفئاط

ميرواوبقنيملسملاعسيأءةموكحلااوغتبامثىلتقمهنماولتقىتحمهولتاق

نَمهللانيديفمكحننأانلغوسيفيكفاولاقءالمهللا:لاق؟هليطعتولاتقلا
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سابعنبانيبومهنيبجاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفنا:لوألاةيبنتلا11

:لجوزعهللالاقwدابعلهيفرييختالفهيفهللامكحامٌلكوفلادودح

وروومهرسمو

هللالأابمبمحاناو لَولا رعکلوشنآمهرذحاومهاوهعالو
م

وعلرع امضب

CWaسطےسرم

سالانيایگمودتیبمینکاديربهنآمعافولوتنقكيرالز

س(©هُوراكلاننابهشت
نإ:لاقو٠م(اگستاَ):لاقو

£©وليالكارڪوكداِالإاوديالار
مکحالولدعاوذهيفمکحیلفلاجرللمكحلالجوزعهللالعجامو٠٤:فسوب
هلاىضقاذٍةَمْومالونممَنناكاموزل:العولجهللالاق«لاحرللكلذريغيف

هکهلأبوةرنيالأمككياأ
رجسامفكومكحيىحےلهرو*:لاقو٦:بازحألاهك

رهن اًحمهنافوذالفمهس صفقایماحح 94)ات

هسفنافدووهلوسروهللاهمكحينمهللانيديفكحیکفدس

هللامكحنملتقلحتساواميلستملسينأيبأوهلوسروهللاىضقامماحرح
نافءاميلستهمكح ملسوهلوسروهللاىضقامكاجرحهسفنيفدجيملوهلوسرو
مث.معنمهللا:لاق,هلوسروهللامكحلاملسينأايبأصاعلانبورمعوةيواعم
لزنأاموهللامكحلاملسصاعلانبورمعوةيواعمناكنإسابعنباي:اولاق
نيملسملانيدىلإاعجروهللارمأىلإاَءافوهيلعناكامعاعجرونآرقلانم

ءيفتىتحةيغابلاةئفلالاتقبرمأهللانأل؛امهالوتنوامهنعلبقننأانيلعقحلاف

ل

چ ۹

E

ءامهيلعكلذاًدحأعسيومهنمكلذلبقهللارمىلإاوءافاذإفللارمىلإ

 



سايعنبانيبومهنيبجاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفنا:لوألاةيبنتلا

امضقنباومکحناکنفهيفمکانمهللغفدقاميفلاحرلامكننأامو

كرتلاوىمعلاولالضلاىلإتانيبلانمهيلعنحنامعلقتنتفهللانماناج

ہللالحأاممريوهللامرحاملحتسيىتحهيلعنحنيذلاناعإلاوهللامكحل

باتکمکحیوهللانیدبهیلاونانکنميداعُنوةضيرفونيدبةيداعنانكنميلاونو
ءاشنإكلذلعفننأهللاذاعمفاننيدبرقأنمةيالونمانيلعضرتفااموهلل

وهاذهمهللا:سابعنبالاقفانودعىلعرهظنوأانسفنأبهذتتحهللا

ىلعامهنمدحاولكةيواعمويلعطرتشااميفنأملعتتسلأ:اولاقو«؛قحلا

همکحوةيواعمنيديفلخدويلعباحصأنمثدحألحراميأهنأهبحاص

ثدحألحرايأو؛همكحوةيواعمنيديفهلوخدلهيلعدحلاةماقإيلعلسيلف

دحلاةماقإةيواعلسيلفهمكحويلعنيديفلخدوةيواعمباحصأنماثدح

مهسفنأىلعاورقأدقموقنيديقلخديفيكف«همكحويلعنيديفهلوخدل
لوقينأبدحلاةماقإهركوهيلعهللامكحنمرففمهنماثدحثدحأنمهنأب

يلعنيديٿلخديفيکوءهنعدحلاومكحلاكلذلازةيواعمنيديثلخد

ىینادقامرففتسبموعجورملونينمؤملاةرمإنمهسفنعلخدازوكلذكهرمأو
علخلاوةءاربلاهللارمأنمقحتسادقكلذىوساميفهرمأنمهانرکذوهانفصو

لتاقاًيلعنِإلوقتتسلآهبنذنمعحريوهېررفغتسيوكلذنمبوتيتح

كلذىلعوءةيغابلاةعفلالاتقنمهيلعهللاضرتفااموهللاباتكبريبزلاوةحلط

نعيهنلاوفورعملابرمألاىلعو:اولاقمعنمهللا:لاق؟ةيواعملتاقرمألا
هعمنمورساينبرامعلتقتحنيفصبهعمنمورساينبرامعلتاقركنملا

؟ةيغابلاةعفلااولتاقهنذإوهللارمأبوناسحإبنيعباتلاولِييتلاباحصأنم

مرحدقسيل؛نيمكحلامكحنيحيلعنعانربخأاولاقمعتمهللا:لاق

1
 



سابعنبانيبومهنيبجاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفنا:لوألاةيبنتلا1

:لاق؟ەبانذأيونامكحلامكحيىتحهدنجوةيواعمنمهللالحأيذلالاتقلا

هدنجوةيواعمنمةبوتبمهءامدمرحأيلعنعانربخأف:اولاق,معنمهللا

يفلوخدالومهتمةبوتريغبمهءامدمرحمأمالسإلايفمهنملوخدو
ريغبنيمكحلامكحيتحمهاطعأيذلادهعلابمهءامدمرحلب:لاق؟مالسإلا

نمهللالحأاممهنميلعمرحدقسيلأ:اولاق,مالسإلايفلوخدالوةبوت
البلتقنملاتقلحتساومهءامدلحأيذلانعمهنملاقتناريغنممشاتق

نمهعمنمورامعهبماقامويهيبنةنسوهللاباتكبنآلاماقأنمف«ثدح

نيرفاکلانموهفرامعلحتسانملحتساورامعهلتاقنملتاقفنيملسللا

هلمعلمعنملضيونينمؤملانيدتهملانمرامعنوكيفيكو«كبحاصدنع
هادمبیدتقانمیدتهادقفیدهرامعمهلتاقناکنإف«هدعبهادمبیدتقاو

نيملسملانمهعمنمورامعةيالوبهعابتأويلعلضدقفًالالضناكنإو

يذلانيدلاىلعةيواعموًالالضةيواعمللاتقلانوكيفيكوءةيواعممشلاتقل

نمهيلعمهامعاوعجريملواوبوتيملمثهعمنملاتقوهلاتقرامعهنملحتسا
الالضيفبلاىلعرييزلاوةحلطللاتقلانكيملفيكومهوقو؛نيملسملانيد
ىلعمهفًالالضهعمنموةيواعمللاتقلانوكيوةيواعمنملضفأاناكدقو
امعهتعجروىلعًاطخنمفرعناماذهريبزلاوةحلطهيلعناكيذلانيدلا

لاتقهللالحيفيكو«نيملسملارايخهيلعىضمامعهتبغروقحلانمهيلعناك

هلحتسانملضیونيدلاكلذىلعمهوهمرحنميدتهيمثهبرمأيوموق
هيفنايتحهلحتسانمرفکيمثهيفنذأيوهبرمأیوموقلاتقهللالحيفيكو
نمهللاهلحأيذلالاتقلامرحالعنأكلذو«نيمكحلانمهعرحتلحتسينم
نمهنأيلعمعرو‹«یسوموبأوصاعلانبورمعهيفنداییحهدنجوةيواعم



سابعنبانيبومهنيبجاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفنا:لوألاةيبنتلا

ةئفلالاتقنمهللالحأاملحتسيوليهيبنةنسوالعولجهللاباتكبماق

میرحتبنيدينمهيفنذأيتحنيرفاكلانموهفهللارمأىلإءيفتىتحةيغابلا

يداعيوةيغابلاةعفلالاتقنمهللالحأاممرحيونيملسملاءامدنمهللامرح

دقمحنأملفرتعمومشرقموهومهنعفرصناو.المهللا:لاق؟هبيدتهيو

امباوجتحاىلامهتجحومحلوقهباحصأعمسينأهروهاجانوهيلاماقهآراملف

دقاًموَقلتاقأالهللاوال:سابعنبالاقف؟ملاتقىلعيننيعتالأ:يلعهللاقف

مهعمنكأملنإ«ىوقأيلعومصخأيلةمايقلامويمحنِإوءايندلايفنومصحخ

يلعهيلإبتكوهقرافمث«هنعهللايضرسابعنباهنعلزتعاومهيلعنكأم

لالايذحخأهحجوتفرعدق:هللاقفلالاتيبنمةرصبلانمهذحخألامبهبنؤي

تملعدقهقحقحيذلكتيطعأامدعبنميقحنودةيقبناكهنأ

ناكالطابلالايذحخأناكولوناورهنلالهأيفيلوقلبقنملاملليذحأ

نكلونآرقلابملداحبال:سابعنباللاقاًيلعنإناقتإلايفىطويسلالاقو

:يحاورلاملسموبأينامعلارعاشلالاقو.ةنسلاب

رصتملنيطبسلايبأنماهتيلواهتمايقتماقامةموكحلاتيل

رطخىلعتفشأدقوراقفلايذنماهتنجماشلااهتلعجةنوعلم
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سابعنبانيبومهنيبجاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفنا:لوألاةيبنتلا1

تمکحامدعبورمعمیکحتبتّجع

اهفحاصماديكتعفراملات

تضرعيتلانإنسحايأالهم

اهينلقرازعلاوتاللانئاغض

ةيزخمنيطبسلاابأنسبلتال

نسحابأايادحأواردبتيسن

مهرخصبازحألابكءاجمويو

ةفساكصايعألاوةكمحتفو

ةفلؤمالإاوملسأامموقلاو

احبقيلطلاقدصمشاهىرتتم

ضرغنمرادلاراثلدتهنبالام

هجوحميهواهنعدعاقتدقل

هتلتقنامثعنمدغولاصبرت

محلارشانىلكثماشلايفحوشي
اهرخأباهالوأفلاذإتح

هلقاقشلاروبنطعرقيكاتأ

هتوطخفلخاافكعكعت

هتسايسهيیریزونيبريدي

هتطخنيطسبلاابأتلهجقم

ارزجهتمجحللاامدعبهتمكاح

رمسلاوضيبلامكحباهيفنادم

رضفعلاىلعذوبنمنهاضتقمو

رذحىلعاهنمنكنيدلايفءآروز

رشألاةينامثعوقيلطلاتحت

ررغىلعيوطمبوثلاكلذف

رذقلااجياينأىلعدوبكلامد

رجحلاونكرلانيبةفيحصالإ

ردغلاوركملاتاذرفكلاةودنو

رعذلاوموقلارخصحيرلابكدناف

رمقلاكمالسإلاةرديحتنأو

رصبلاوعمسلانيبتاللايفيأرلاو
رقفلاورجتنلانيبحرحلا

رقسيفرادلاتيلومارمهل

رطونمءاشامىضقفتضقتح

رقبلاورمحلانيبقهنيماف

رجشلابقرولاحوننامثعصيمق

رفظلاةرقنيطغتامةهبشب

رطنمولهجنمرفكلايفناقور
رظولاةمجعيفبنذاحنأك

ردصيقودرويفسیيلباورمع

ريولاونيطلالعأملعأتاو

رزجلاةرقعأفلانيعبسرعب

 



سابعنبانيبومهنيبجاجتحالاةصالخوهنعجراوخلالاصفنا:لوألاةيبنتلا

ةملثلادسوفقوملاكرادتدقفةدومحمراثآهتلوديفةيواعلتناكو:تلق

ددسو«ةروهشمقطانمحتتفاورحبلابكروءدالبلاةيامحوداهحجلايفعرشو

كلذيمسو‹مهنيبعقوام-نوسنياوداكوأ-نوملسملايسنتح«براقو

عمتحاالوءةيواعلنسحلاميلستويلعلتقدعبكلذوماعماعلا

كرضام:ةيواعملاقف؛كلملااهيأكيلعمالسلا:هللاقصاقويبُأنبدعسب

هاقلتةنيدملامدقالو.كحضتتنأوالوقتأ:دعسلاق!؟نينمؤملاريمأتلقول

يفاهانينفأ:ةداتقوبألاف؟حضاونلانيأ:لاقومهبتاعفراصنألاالإسانلا

.كيبأبلطوكبلط
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مهقالخأومهبادآنمءيشركذوجراوخلامكحيفيناثلاهيبنتلا

.اوُرَفكرشلانم:لاق؟مهنوكرشُمأناورهنلالهأنعيلعمامإلالئس

اوُعَبانناوخإنكلوليلقالإهللانوركذيالنوقفانملا:لاق؟مهنوقفانمأ:ليق

لطابلادصقنمكهاطحخأفقحلادصقنمسيلف«جراوخلااولتاقتال:لاقو.انيلع

نامزلارخآيفجرخي:هلوقكليوأتللةلباقثيداحأيراخبلامهنعیورو.هباصأف

ةباحصلامارتحابجيفةباحصلانمًاددعمهيفنأيردتتنأو.ثيدحهنامزو

نيذلاةقرازألاوةيرفصلايفجراوخلايفةدراولاثيداحألالمحنومهيفقحلالوقو

هللادبعلتقنميورملاامأمهئاسنومهيرارذيبسوةلبقلالهأءامدنوليحسي

ايلعمامألانأتبثلبمهعيجنمقافتابهنأحصيملفهتجوزوبابخنب
دحىلعنامثعةلتقةشيجىلإمضناامكمهيلااومظناثيحهلتقيفمهبلاطي

ةيرفصلايأرىرينمناورهنلالهأيفيضابإلافسوينببطقلالاق.مهلوق

نبهللادبعلوقبوهتجوزوبابخنبهللادبعنعىوريابلدتساوةقرازألاو

اذبح:لاقفجراوخلانملتقلحرلهلوقيرانلاىلإمأةنحلاىلإيردأامبهو

حتفيوءهلجألباعتالفةمئألاشويجيفاذهلثمعقواذإءةنحلاىلإةحورلا

نبةيواعموصاعلانبورمعلعفدقلو؛قيدصلاتحخأدقعبصتغاةكم
لوقورامفوجيفقيدصلاركبيبُأنبدمحمقرحكءاذههبشيامجيدخ

نعليفهتالصيفتنقيناكهنأريثألانباهاورامدشأبسيلمهيفيلعمامإلا

مهعمنمونيسحلاونسحلاواًيلعنعليةيواعمناكوءامهريغوأورُمَعوةيواعم

:تاهجنممهرذعتملعدقوربنموةعمجلكيقو
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VYمهقالخأومهبادآنمءيشركذوجراوخلامكحيفيناثلاةيبنتلا

ةحلطلخديملثيحةباحصلاعامجإبتبثتمليلعمامإلاةمامإنأ:الوأ

ريبزلاوةحلطجورخيفنأ:ايناث.صاقويبانبدعسورمعنبهللادبعوريبزلاو

ىالۇھىلعمريوجورخلاكعلوألقحيفيكفىالؤهجورخلةوسأامهعمنمو

دهعلانيمكحلاىطعأاًّيلعمامإلانأ:اثلاث.هعمنموةيواعميفلوقلاكلذكو

رذعلاهنعجرخنملفءهعلخبامكحدقوءهبنامكحياملوبقىلعقاثيملاو

ىلعافوخاهركمميكحتلالبقايلعمامإلانأيربطلاركذ:اعبار.اذميبكسمت

مهنمونيملسملايأرىلع:اسماخ.هفعضلهتمامإتطقسدقفهيلعو«هسفن

قباحصمهيفنأ:اسداس.اودهتجاءالؤهو«بيصمدهتجمبلكنأيلعمامإلا

معايورامامأ.هللاالاهلإالةمرحمح:اعباس.مهريغلتسيلةيزمةباحصللو

ءةمعنلارفكحصنإرفكلااذهفرفكلابفارتعالاهنمنوبلطيوأايلعنورفكي

هنأيرصبلانسحلانعتبثدقو.ةنسلاوباتكلابتباثوهو«كرشلارفكال

رصنلافرعتيهللاهمحريلعنينمؤملاريمألزيمل:ايلعركذاذإلوقيناك
ايأالامدقيضمتالأ؛كعمقحلاسيلأمكحتملفمكحىتحرفظلاهدعاسيو

ركذيناكولاقهنأسنأنبكلاممامإلانعيورو.لماكلايفدريلهاوركل
اذهورفعألاديرثلاىلعالإاولتتقاامهللاو:لوقيفريبزلاوةحلطوايلعونامثع
يأرىريناكنبرذنملانایوری.فارشألانمةعامجىوهتسادقير

نباصناکوهاريفسوينبجاجحلاىلومملسميبانبديزيناکو«جراوخلا
:مهنمهيلإنوبسنيءاهقفةدعناكو«هاريقارعلاناويدبحاصنمرلادبع
:دربملالاق«سنأنبكلاميفاذهلاقيناكو:لاق«سابعنبایومةمركع

ناکدقفمهيلعثيداحألاقالتخاةرفصيبأنببلهملاهبمراحاممناكو

:لوقیودتشاامجراوخلارمأنمهبفعضيوهموقرزأهبدشيلثيدحلاعنصي

 



مهقالخأومهبادآنمءيشركذوجراوخلامكحيفيناثلاةيبنتلا

؛بذكيحار:اولاقاجراخبلهملااوأراذإدزألانميحناكوةعدخبرحلانإ

:مهنملحجرلوقيهيفو

لوقتامقدصتتنكوليتفلالكيتفلاتنأ

بتکابتألمةريثكثيداحأنمىرتاميفرسلاوههلاثمأواذهلعلو:لاق

ثيداحألاهذهترشتنادقو:تلق.ىهتناجراوخلامذيفبدألاوخيراتلا

بسيفاحباوطروت«ملعلالهأنملحاطفاهيفكبترافءةبوذكملاوةحيحصلا

الولوحالو‹لمعلاولوقلايانتبثوللزلانمهللاانمصعمهمتشوةباحصلا

نبعيبرلاهاورامةحيحصلاثيداحألاكلتنمو.ميظعلايلعلاهللابالإةوق

يردخلاديعسيبانعديزنبرباجنعةديبعيأنعةيضابإلاثدحمبيبح

عممکتالصنورقحتموقمكيفجرخي":لوقيليهللالوسرتعمسلاق

زواجيالونآرقلانؤورقيمامعأعممكلامعأومهمايصعممكمايصو

لاق.ثيدحلارخآىلإ”ةيمرلانممهسلاقريامكنيدلانمنوقرعيمهرجانح

يراخبلايفركذو:ءوسلاءاملعيفءاجام"هناونعيفيللاسلانيدلارون

DEلوسرعمنحنامنیب:لاقيردخلاديعسابأنأثيدحلااذهببس

هللالوسرای:لاقفميتينبنملحروهو«ةرصيوخلاوذهاتأذإءامسقمسقي

نكأملنإترسخوتبخدقءلدعأملاذإلدعينموكليو:لاقف؛لدعأ

هلنافهعد:لاقفهقنعبرضأفهيفيلنذيِإهللالوسراي:رمعلاقف

هرخآيفةدايزعمثيدحلاقاسمث...مهتالصعمهتالصمكدحأرقحياباحصأ

ىدحإدوسألحجرمهتيآنأهرخآيفركذوظافلألاضعبيففالتحاو

‹سانلانمةقرفنيحىلعنوحجرخيوردردتهعضبلالثموةأرلايدُثلثمةيدضع
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Vvمهقالخأومهبادآنمءيشركذوجراوخلامكحيفيناثلاةيبنتلا

نأدهشأوعهللالوسرنمثیدحلااذهتعمسُِأدهشأف:ديعسوبألاق

ىتحهبيقأفسمتلافلحرلاكلذبرمأفهعمانأومهلتاقبلاطيبُأنبيلع

ديزنبرباجاهوريملةدايزلاهذهو,هتعنيذلاييبنلاتعنىلعهيلإترظن

هنمعمسيوديعسيأنمذحأيهارتأ,اضيأديعسيأنمثيدحلاعمسدقوهو

رصعكردأدقوكلذنمعروأوهلبالك,هفصواذهناكنمىلوتيمثكلذ

ذخأيهنكلو«بذكلانعيراخبلاهزنألينإو,مهنمريثكنمعمسوةباحصلا
ىلعاهعمنونمؤيالءاوهأملنأومحبةقثةئجرملاوةعيشلاكءاوهألالهأنع

نيحهابىقلتيلعنبنسحلااذهوكلذحصيفيكوهيفامفلاخيلقت
,ةنحبامهلتاقىريال:لاق,معن:لاق؟موقلاتلتقأيتبأاي:لاقفةفوكلالخد

يودامنأكليللابتاوصألاكلتيلعدقفالو.اًوبحولواهلخدأيأتيل:لاق

.رهتلامويمهانلتق:هلاولاق؟ليللانابهروراهتنلادوسأنيأ:لاقلحتلا

نبانأينادمحلامكحلانبدوعسمينئدح:ناورهنلاباتكنمريسلايئو

ونبتهاتامكاوهيتتنأبرعلايفتيبقحألمكنإ:نسحلللاقسابع

متلعجمثاهبمتدهاجفمالسلاهيلعهيبنةنسوهللاباتكبمتمق«ليئارسإ

خللااونفأدقومهءاهقفونيملسملارايخمتلتقمثمكبرباتکىلعامکح

.هللاليبسيفمهسفنأومشاومأاولذبوةدابعلانممظعلاودلحااودهجأومحللاو
رهتلالهأباصأ:لاقسابعنبانعلفوننبنيصحلانعاّضيأريسلايو

.ليبسلالالبوبأباصأليبسلا

هنادادشنبهللادبعنبدوعسمينئدحو:ناورهنلاباتكنماًضيأريسلاييو

اهثدحف؟هباحصأيلعلتقملهللادبعاي:لاقفةشئاعهيلإتلسرأفةنيدملامدق

 



مهقالخأومهبادآنمءيشركذوجراوخلامكحيفيناثلاةيبنتلا

معن:لاق؟لتقنمماًدحأىمستله:تلاقمهملظ:تلاقفءاهلكةصقلاب

يفناکيهللالوسرنأدهشأ:تلاقوتعحرتساف«؛يدعسلاريهزنبصوقرح

لحخدفءةنحبالهأنمبابلااذهنملخديلحرلوأةشئاعاي:لاقيلزنم

مويلايفكلذكو؛لحخدفيناثلامويلايفكلذلاقوىامرطقتهتيحلوصوقرح
ولهللاو:تلاقوتكبفءيئاطلانصحنبديز:تلق؟نمو:تلاق

مهبكينأهللاىلعاًحناكلديزهبنعطيذلاحمرلاىلعةمألاتعمتحا

.رانلايفاًيعمج

وبأهعموفقاويلعوءليصألاىلإةادغلانمناورهنلايفلاتقلامحتلاالو

باحصأورادلامويرادلاباحصألمتنكنإهللاو:لوقيهعمسفءةصيقعلا

ءنآرقلايلتاذِإنآرقلاباحصأونيفصموينيفصباحصأولمحلامويلمجلا

.اهيفلتقومحبقحلفهسرفبرضفاًذِإنحن:هللاقف

رهنلاىلإيلعوانأتلوحت:لاقيلعىلومربمقينثئدح:لاقسابعنبانعو
رایخانعرصكحيو:لاق؟كيكبيام:لاقف‹؛يکييًاليوطبكنافلاتقادعب

يفنأتعذحج:لاقمٹالیوطیکبو؛كبافهللاويأ:تلقفءاهءارقوةمألاهذه

نيذلاءالؤه:لحرهللاقو.مهايإهلتقىلعةمادنلارهظأف«يسفنتيفشو

هللاق.ليجنإلاوةاروتلالهأكعلوأكحيو:لاقءاعنصنونسحيمحنأنوبسحي

تللضدقفیدهنيمكحجلارمأناكنإقيرطنيقيرطلانيبامهللاو:رخآ

رهنلالهأكلتقبتللضدقلةلالضناكنإوءامهنمكتءاربوكدهعكضقنب

.ةلالضلانعكوحتذإ

Vo



مهقالخأومهبادآنميشرکذوجراوخلامكحيضفيناثلاةيينتلا۷۹

ةمادنلارهظأاًيلعنأديزنبرباجنع:ناورهنلاباتكنماًضيأريسلاييو
نيزتومهحدمتتقفطو«مهيلعةمادنلاترهظأواًموَقتلتق:هلليقسانلل
اعفاناودجوفالجرىلتقلايفاوغتبا:لاقحبصأاملف‹نلتقتلوأنعلختلمهرمأ

:لاقفهديلحفلاعطقاًدهتجمالاصناكولهللالوسربحاصةلمرتىلوم
ةعدخبرحلاتكسا:هللاقءةلمرتىلومعفاناذه:نسحلاهللاقف؟وهاذه

.لطابللةمالعهنأونظومهنيدرمأموقلاىلعهبسبتلايذلاوهلحرلااذهو
ييمالكلاو:لاقمهيلعهللاناوضررهنلالهأيفةدوجوملاراثآلاضعبهذهف
يفثيداحأعضوىلعمهضعبتلمحةيوهأكلذيفموقللو«ليوطاهئاصقتسا
.ناعتسملاهللاف؛ههجوريغىلعحيحصلاليوأتىلعمهضعبوءةيضقلا

كليهللالوسرنعحصتملثيداحأنوورينيفلاخملاىرتو:بطقلالاق

مثءانيفسيلوءانيفهنولوؤيوثيدحلاحصيدقوهيفنوديزيوثيدحلاحصيدقو
ةمامأيبألوأتاذكو«رهنلالهأيفثيدحللبلاطيبأنبيلعلوأتركذ

,ليلدهيلعمقيملليوأتاذهوميكحتلارکنانميفهلوأتواًضيأهاوراثيدح

ناف,مهداهتجانمیرتامعمانموقدابعىلعثیدحلالمحيالفيكو

مهتالصعمانتالصرقحنةرابعلاوةوالتلانمءايشأمهنعنورنؤيمهباحصأ

مصخللمازلإاذهوهليوأتلكلنوكيف,مهيفثيدحلالعلفمهمايصعمانمايصو
هلمعفلاخنملكيقوءوسلاءاملعيفاندنعوهفثيدحلاامأو,هلوقريظنب

بابيفنالاتماصلانبةدابعثيدحلهللالوسرةنسوهللاباتك
؛نوركنتامنولمعيونوُأرقتامكنوأرقيءارمأمكيلعنوكتس:هيفوءةرامإلا

لهأكرشبنيلئاقلاةيرفصلاوةقرازألانمجراوخلاةالغىلعلمحينأنكعو

 



مهقالخأومهبادآنمءيشرکذوجراوخلامكحيفيناثلاةيينتلا

ىورامەديؤيو‹كرشلايياوعقيالملةدابعلاوررحتلايفنودهتجيمهنِإف«رئابكلا

النآرقلانوأرقيموقهنمجرخي:(قارعلاىلإهديبىوهو)لوقيليهللالوسرنع

نملكىلعهلمحوءةيمرلانممهسلاقورممالسأللانمنوقري‹مهيقارتزواجي

مكيفجرخيمالسلاهيلعهلوقرهاظهيلعلديامك«رهظأأهتدابعيفقحلافلاح

ىتعملاومدعلادعبدوجولاىنعمبجورخلانأىلعلدتيفظفلنإف«هرخآىلإموق

لوألانامزلايفناكجراوخلامسانأملعاو:لاق.مهفصواذهموقمكيفدحوي

لاقءىلاعتهللاليبسيفوزغللجرتيتلاةفئاطلايهوةحراخمجهنأل؛احدم

مهناهلاركنكلودعهلاودعالحورحلااودارأولورلحوزعهللا

ليوأتةرثكل؛امذراصمث٦٤ةوهکڪروعمودقليقَومُهطَبَف

نيحةحابقتسادازمث«نامزلارخآكلذبفصتانميفمذلاثيداحأنيفلاخللا

ءاهريغلتحبقواهببسىفتخايتلاءامسألانموهفءةيرفصلاوةقرازألاهبدبتسا

؛ةماقتسالالهأبنومستيامنإوكلذبنومستيالانباحصأىرتمثنمف

يفناكهنإف؛ةنسلالهأةيمستمسالااذهسكعو.ةنايدلايفمهتماقتسال

همتشويلعبسيفةيواعماهنسيتلاةنسلابدارملانوكل؛اًخيبقلوألانامزلا

رمعاهيتحءاهيلعتوعيوريغصلااهيلعؤشنيةنسكلذراصف«ربانملايف

مثكلذيفةنسلامهلاحلاكلذلهأفءهتفالخيفزيزعلادبعنب

كلذباوحدمتفكعيبلاةنسةنسلانأاونظوىفتخاوببسلااذهسردنا

اوفلاخو؛مهنمقيرفعمقحلانأنوملعيمهوءةيالولايفنيداضتملانيباوعمجو

هلكاذهىور:تلق.مشاهينبنمسابعلاينبلةلودلاتراصنيحىوألاهتنس

.ةينسلابمهتيمستيٿمكاحلاويدوعسملا
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V۸مهقالخأومهبادآنمءيشركذوجراوخلامكحيفيناثلاةيبنتلا

لكجراوخلايفناكدقل:ثلاثلاءزحبامالسإلاىحضيفنيمأدمحألاق

ديدشسمحتوثادحألااهعزعزتالةخسارةديقع«بدألانوكتيلارصانعلا

بهرتالواسأبىشختاللوقلايفةحارصو«لاومألاوحاورألاهبناحبنوهتال
‹مهمداخالإميظعلاالومهدحأكالإريمألاىرتالهقحةيطارقعيدو

الوهيفجوعالاًحضاواميقتسماسرهوكلسينأيغبنييذلاقيرطلااومسرو
بجيو«اولتقيوأاولزعيىتحاولتاقيالإوءارمألاوةفيلخلالدعينأبجي«ضومغ

ديقاهنعاوفرحنينأريغنمةنسلاوباتكلاصوصنبسحنوملسملاريسينأ
كلسينأبجيونوصلخمنوملسممهلحملحيلاولتاقيالإو«ةرعش

امكعقاولالباقينأبجيو«ةبراومالوةلماحبالوةيقتريغنمكلذىلإليبسلا

ىلعالباطخلانبرمعةقيرطىلعوهامكجلاعيووهامكصخشيووه
دادعتسالالكاهيفةبلاغةيودبسوفنهلككلذءاروو«صاعلانبورمعةقيرط
نايبلاىلعةردقنميودبلايفهدهعتاملكاهيفوءناسللاةحاصفولوقلل

ىرنهلكاذهنمءظفلىوقأوةرابعزحوأبىنعمللءادأوةهيدبلايفةعرسو
اذهوءاهنعريبعتللةحلاصلاةادألاوةيوقلاةفطاعلاهلتعمتجادقيحراخلا

نولريغويلزتعملابدألانولريغاًصاخاًنولميدأللعجدقانركذيذلا
ءىوقأوبلغأناعمارصنعهيفيفسلفبدأةلزتعملابدأ؛يعيشلابدألا

ىلعنابضغبدأوأقحلانادقفىلعنيزحبدأوأكاببدأةعيشلابدأو

يفةنامتسالابدأةوقلابدأفجراوخلابدأامأاهعضومعضوتملةفالخلانُأ

ةديقعلابناجبءاقبلاةايحلاقحتستالفءةيحضتلابدأوهرشنوقحلابلط

لعفيامكاهدلويويناعملاقتشيالوفسلفتياليذلايودبلاريبعتلابدأو
سنجنمابضغسيلهنكلونابضغبدأنايحألاضعبيفوهءةلزتعملا
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نوبضغيجراوخلانكلوصاخشأوأصخشلنوبضغيةعيشلافءةعيشلابضغ

صاخشأللاورظننإوصاخشألانعرظنلاعطقبءةماعمالسإللوةديقعلل

ءوضيفةديقعلاىلإرظنلانممهريغلعفيامكالةديقعلاءوضيفف
نوفرذيءايوقأمهئاكبومهئاثريفتحمهنكلونوكبيونوريدقو«صاخشألا

لثملااومسريلدوقفملانوبدنيو«يحلااوعجشيلتيملانوكبيو«مدلااوكفسيلعمدلا

الوبدألايفالزهنوفرعيالف؛ةايحلايفالزهنوفرعيالتوحومللىلعألا

لاتقلاوداهحلانوفرعيانإًانوحبالوًارمخمبدأيفدحنالفءانوحمالوًارمخنوفرعي

كلذكفءةايحلاىلعنوصرحيالءايوقأالاجرجرختيتلاةيساقلاةتمزتملاةيبرتلاو

كلمادبعىلعريغصوهولخدهمألديزياخأناورمنأىوريذلاكمحبدأ
دحأهدنعناكوكلملادبعىلعكلذقشفهلبدؤملابرضليكبيناورمنب

بهذأوهغامدلحصأوهقدشلبحرأهنإفيكبيهعد:يحراخلاهللاقف«جراوخلا

الءاهكربعىعدتسافهبرةعاطهترضحاذإهنيعهيلعيأتالأىرحأوهتوصل

عيمجيفجراوخلاو:دربملالاقامكاوناكفيصاعملانوبحيالوبذكلانوبحي

:لئاقلاقمهيدأكلذكفةرهاظلاةيصعملايذنموبذاكلانمًاربتاهفانصأ

ِفاعّضلانمنحنأيتانباًبحلإًةايحلاازدقل

:يحجراخلاناطحنبنارمعلاقف

لالبوبأجورخللاًبحواضغُبلِإًةايحلادازدقل

يلاوعلاىرُذتحتتوماوجرأويشارفىلعتومأنأرذاحأ

يلاقشرعلابرِهللاواهلينِإفايندلاهمهكينمف

V۹
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:مهلئاقلوقيو

ربصلانمتاغباسلانحلانسبلاننإفايانلافارطأشخينمو

ربقلايفزفتملوايندلانمتحارأ ةينملشمناسنإلاقزرامو

:(كتافنبیسیعتایبأیورو)لاقنأىلإ
انيموسمقاتعلادرجاىلإاوماقواولصاوحبصأاملف

انوغواريهيفليللاداوسمهاتأتحمهمويةيقب

انيبراھاولوموقلانأبمهرالمهرصبلوقي

انونمؤۇمجراوخلانكلومتمعزامككاذسيلمتبيذك

انورصنيةريثكلاةئفلاىلعكشريغةليلقلاةئفلامه

انيلاظللةعاطنمامودينعرابجلكمتصلطأ

نبهللادبعمهفصي‹مهولقكمهبطخومهماهسكمهمالكناكاذهلجأنمو
نأدربلايوريوىلإرانلانمبولقلاىلإعرسأءالؤهمالكل:لوقيفدايز

مثًاملعوامهفءاشامهنميأرفهثحبفمهنملحربىتأناورمنبكلمادبع

هآرفهبهذمنعجورخللهاعدتساوهيفبغرفءًايهدوابرأءاشامهنميأرفهثحب
دقوءةيناثلانعىلوألاكنغتل:هللاقفءاعدتسالايفهدازفًاققحمًارصبتسم

هلنیزیوجراوخلالوقنمطسبيلعجفلق:هللاق؛لقأعمسافتعمسفتلق
داكدقل:كلملادبعلاقفءةبيرقناعموةنيبظافلأوقلطناسلبمهبهذمنم

ةفاقثتناكدقل.مهنمداهجلابىلوأينأومتقلخةنحلانأيرطاخييعفوي

نانويلاةفسلفلاهيفرثاالةصلاخةيبرعةفاقثمهيلعةوادبلاةبلغمكحبجراوخلا
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يفنأشلاوهامكسرفلاةفاقثلاهيفرثأالوءةلزتعملاةفاقثيفنأشلاوهامك

ةيمالسإةفاقثو‹مهتفاقتيفبرعلاطحنىلعةيوغلةيبدأةفاقثجراوخلا.ةعيشلا

نإفرسيوةلوهسيفةنسلاوباتكللمهفتنم«؛مهرصعيفدوهعملاطمنلاىلع

مهيدأىلعناكفءاهتيفربكسمتوصوصتنلارهاوظبجاجتحافنيدلايفاولداج

الوفلؤۇتبتكالبرعلابدأسنجنممهيدأرهظمناكدقلاذه

ةروثنممكحوةريثكبطخوريثكرعشهنكلوللحيعوضومالوفنصتثوحب

هباتکيدربملاانلظفحيملولوءهليلقيقبوهريثكعاضًاجاتناذهيفاوجتنأدقو

ىلعيورملاليلقلااذهانلددقوءهرمأانيلعىمعلهنمةحلاصةفئاطلماكلا

ناويدالإمهنيواودنمملعأامىلعانيديأيفقبيملامك«معئاضلاريثكلا

.هنمدارملاىهتنا.رعاشلاحامرطلا

ةلاسبوةيحرهاظميضابألايمرضحلاسيقنبميهاربإمامإلاناويديفو:تلق

هعملتقنموبهونبهللادبعيريريدحنبسادرملالالبوبألاقو.ةردان

:ناورهنلاب

اكلاهملابورحلاكلتيفضاحخنموىقتلاوةهازنلايذبهونبادعبأ

£ ۴
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:ينامعلارضنلانباةمالعلالاقوهرجهللنيئالثونامتةنسكلذو

لهحبملةعقوناورهنلاب

لمزمههھدىف

لباناكدق

مكف
لسغيملهباوتأيفتهش

لمعلافيعضلاوىماتيللو

للهمەهپرلمڭ لبقتسلملاهبارميفتيب

زكفإكەردصيفهبلقللجسمعمدبًاقافشإبحتي
ليلألامامتلاليليفنارح لحوبلقبوعديلهتبم
لبقتلاةزرئاجهلأسيلهتبمهيرلبصتنم

لملمتلاعمضمغلامعطياللّصنتفوهشمعزجيف
لترللاهتوصبهذهيلستيفنآرقلاىلعتاب

"لدحجملاردصبنيطاسألالثم

.يضابألابهذملايفنيفلاخملاونيقفاوملالاوقأركذيفيقابلايقأيسو

:يحاورلاملسميبأينامعلارعاشللو

مكشورعمتللثًادمعمشاهينب

مهطسقراكتنإبنذريغىلع

روهظوةدحبسهمدبعيقو

ريكنقحملاسفنيفروجللو

.ةدعرلا:لكفألا(١

.رصقلا:لدحاو.ةيراسلايهوءةناوطسأعمجنيطاسألا(۲



یوسالهللااومکحاًدونجمتلتق

تردوغءارورحيئءامدلايف

ىدرلااهقهزأنيقيدذصسفنأو

الفلايفريطللءالشألاةلدرخم

رئاقعناورهنلاتابنجىلع
ةوحضبنيملسلملارايخديبأ

هدحوهلميكحتلابنوجعي

ةريغكيفلهراتخملاةمأايف

ةعنمكيفلهناميإلاةرهظايو

دمحمنيأهللالاحرلايو

دمحمنيعبتناكةعقوولو

مهرودصقوفليخلارودصلنمف

ىدجلاىلعنينمؤملاءامدلطت

اهثعش2اذإسابعنباىصعيو

فحاصمحامرلاقوفتلعنأىلع

هلابحثثرنيحورمعةديكم

قسافةموكحاهرذنسحاب

AYمهقالخأومهبادآنمءيشركذوجراوخلامكحيفيناثلاةيبنتلا

ريمأهاوساليَلَعاولاقو

رومتءامسلاقابطأورومجت

روحننحلىوقتلانعتقشو

رويطميعتلاتاَّتجينهو

روذننيرعشلملابترقعامك

روزجنیرسیمللترحتامك

ريطتجاجعلاتحتمهماهو

رويغەهيفهللابحنإف

روهظوةعنمتزعتاهيهو

رقعناورهنلابهرصانو

ريبلوزيوأأنيعرقامل

روجحبرودصلاكلتيفهللو

ريغتدالبلايفرخصنباليخو

اهيفعمسيو ريرجوثعشأ

ريصنباتكلامكحىلإاودانو

روفتنيطساقلاروحبتداكو
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ىدهىلعتنأفمدقأنسحابأ

ةدنيطعتالنسحابأ

ًاقدنخوًادحأستتالنسحايأ

تردوخغقباوسلانيأنسحابأ

لزتملومويلااهطعتنإنسحابأ

اهقيلطلهتقلطأنسحابيأ

همصخليیخنعهللالیخسبحتأ

ةفسنماشلافستتًالاعراهريأ

قليفبنيقسافلاروغكصو

مهسحتوةولغالإقبيملف

زجاعةداوهمكشنيدلاأ

ًاقصالنفحلابنفحلاريرقتيب

ًادمغملظنإهاذحتربجالف

هتللسمويهادحتربجالو

اهزحوسشدبعنعهدمقتأ

ريصبيوفغلاتاياغبتنأو

ريدقريدقلاناطلسبتنأو

ريفنواهلبقريعرجامو

ريدخغريدخلاوهوحخأتنأو

ريبمورجافاهارعلحي

ريسأيرعشألاديقبتنأو

روصهنهقوفافلأنوعبسو

ريفزنشرامعتاراشب

ريهظفهبرنمددمهل

ریرسوةبقرخصنبايكبيو

روقمتمآشلاويلعتنأو

ريسكراقفلاوذمأاهزَوت

ريهسنيعللانباماسحنفحو

ريغمودجتمدنهيدنهو

ريرصنينمؤملاباقريفهل

ريعسهتمهللابزححفليو



۸0مهقالخأومهبادآنمءيشركذوجراوخلامكحيفيناثلاةيبنتلا

مهيلعيكبتوًافصعمهو

تفشامفنألاةعذجالإيهامف

تدصقتامهمعرزلااذهدصحتس

يوتلتففويسلالساهعزانت

مهيفحيرلاوهللاريفنتلتق

امللحتنلايودتدشن

ةفيربنينمؤملاءامدتقرأ

مهقافنومهكرشيفتتكانعمس

قفاتموأنمؤمالإسانتلاامو

محبالوقافنمهيفامتلقدقو

مهئامدكفسناعيإلابحوألهف

مهيلععابسلارزجمهتكرت

مهئامدبةغوبصممهفحاصم

دمحممعنبايأايفح

همکحقوفنممكحاليذلاوامأ

ريدجِءاکبلاببطخكبافىلب

روفيلازيالحرحواليلغ

ريمضكيلعيوليالكقارع

روخصبولقلاواهيفبطختو

روفنريفنلاوًاذفتحبصأو

ريبخهنعلحتنلاكاذبوسعيو

ريرخِءارجلاءازنحف

رومخنينمؤملاءامدنأك

ريكنبونذلايأىلعتنأف

روفكهلالابدوحجمهنمو

ريهشكنممكحلااذهودوجح

ريصبءامدلاماكحأبتنأو

روتسونمفيافل

روطسماهسلابتكنمنهيلع

ريطخنملامءامدظفحب

رودتتاريادلاثيحكرصنل

رودصوهبدروهقلحىلع
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اعشخمجامجلاكوراعأًامدقل

اهرمكحتمکحذإاهتعصقف

دمحملآفیسنمًافسأايف

ىنشناوقحلايفماشلاسوؤرنعابن

مكرايخنإراركلاةرديحأ

ًاثعشأتعباتراركلاةرديحأ

نمؤمبلقمهبلقافلأنورشعأ

ًاسفنأةدابعلايفاونتفأليلاحي

ىجدلايفنيباهراجيحلاىدلدوسأ

مهيفوديزوصوقرحموقلاييو

ةيقبمهيفناوضرلاةعيبنمو

ماصةرظطفيفمهتلكأ

افحناخدراثنيدلايفةنتفايف

ىدهىلعهللادمحبانوجن

ةدمتسمانبرنمانرياصب

روطفحافصلاعرقنممهيلع

ريعموةيراعتيقبامف

ريهشنيحلاصلانينمؤملاىلع

روجينيدباعلاتانفتىلع

روطشفويسلاتحتمكءارقو

روفكلأناطييشثعشأو

رونينيقيلارونمههجوأبي

ل

ريثأنيلاصلايفرثأمح

روطسرودصلاطسومهليجانأ

رودبكانهردبنموسيوأ

ريبعوىیدناهنممهيديأب

روطفغاسنيطبسلاابأفيكف

روثشيروشنلامويىلإكاذو

رومأنيقرامللتهبتشااذإ

رورغوةتتفهنعذشامو
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:(ةدمتعملاةربتعملاةعيدقلاةينامعلابتكلانموهو)عرشلانايبباتكيفلاق

اذإف«تعمجفمحيايعبرمأناورهنلالهأبلاطيبُأنبيلعلتقالليق
الإفحصمفالآةعبرأمهركسعيفبيصأهنأاوركذف«سيارتوفحاصم

ماهتنباىلعلخدهنا:لاقیو.جرختهسفنتداکتحيلعیکبف«فحصم

همحريملنإرانلالهأنمكوبأحبصأ:يلعلاقفمحبرفظلابهتأنهفموثلك
ر

.هللا

اموباودلاوحالسلاامأفيشنممهركسعيفامذخأوليق:ريثألانبالاق

ىلإهدرهنإفديبعلاوءامإلاوعاتملاامأو«نيملسملانيبهمسقفهيلعهباودهش

مزعريغنمةبوتلاهیزحبهنومهلتقفلحتسمالعنُةيضابالاءاهففدنعو

هناملعيوهوءيشلاتاييذلافالخبءةبوتلادارانِإلحتسملامکحوهاذهو

.اهيابرأىلإصلختلاوملاظملادربالإهلةبوتالاذهفمارح

نيفصمويهعماولتاقولمحاموييلععماولتاقموقناورهنلالهأنألصاحلاو

‹هترصنيفسيفنلاوسفنلالذبوهتلودريفوتوهتمامإءاقبىلعنوصيرحمهو
باطخلانبرمعبمههبشااموهولتقومهلتقوهولزتعافمهذحأمکحاملف

عطقناانهو؛قحلاىلإيحولاهدرنكلييبلاعمةيبيدحلاحلصرکنتساذٍإ

رصصSC$وسومص4eمص نمريامشنكينأارمأهلوسروهاىقاذِإٍةَمَومالونيولناكاموريحولا
۰یرکمکسءسوکورسممسرگ

مهواوضرقناف۳:بازحألا4#(r)اللضلضدقءهلوسروهللاصعنمومرم

ىلعونوهانركنملانعونورمآفورعمللونولعافةاكرللونومئاقةالصلل

نومئاصمهراهتلايففءنومركألاةباحصلاوءارقلامهيفو«نوظفاحمتاريخلا
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مهقالخأومهبادآنمءيشركذوجراوخلامكحيفيناثلاةيبنتلا۸۸

اّنًاورحسفنإ8‹نولاتنآرقللونومئاقليللاييو نوکحفاککردانواِأو

۳۸دوه۲2

ءايبنألاتافصيهيتلاةدابعلاونآرقلاةوالتوةالصلاةرثكهباوبيعامرثكأو

افوَحوعديعجاضملانعمهيونجفاجنالنيعباتلاوةباحصلاونيلسرملاو

نوسمرےلنما¥.١٠:ةدجسلا¥«©نونوفييمهفَرراًمِمَو

َبيِرََو+نقشا©اسالافهلا4راحلاَ
دالا(ياياس(وککشروی

..تايآلاس0دیا

نعنكلوءنيلاغلاةيدجتلاوةقرازألاوةيرفصلانععفادأاذهيفتسلو

امابهذضرألاءلماندحأقفنأولنيذلانيدشارلاءافلخلاونيمركألاةباحصلا

يأالإمهمادقأبارتغلبياندحأهجوالوهفيصنالومهدحأدمغلب
:ينابيشلاديلولااهاخأيثرتةعرافلالوقك«جراوخلابدأنسحتسأ

فنهلابجلاقوفليجىلعهنآكريقمسریگانلب
فيصحيأرومادقمةمهوًاددؤسوًايلبعأادجبنسضت

ٍفيرطنباىلعنزحتلكنأكاقرومكلامروباخلارجشايف

ٍفويسوىقنمالإلاماالو ىقتلانمالإدازلابحيالقف

كللةدواعممدلصءادرجالكالإرخذلاالو

ر

فوفصنيب
فيفخريغءادعألاىلعًاماقمْمُمَتلوكانهدهشتملكنأك

 



ةهيركدرولًامويملتستمو

حقال«برحلامويعستمو

ىدنلاهبىضريشاعامىدنلافيلح

انتيلوبابشلانادقفكاندقف

هسفنتوملاقهزأتحلازامو

ىلبللومامحلليموقبايالأ

ىدرلاوبئاونلليموقلايالأ

یوهذإبكاوكلانيبنمردبللو

هنولمحيذإثيللالكثيللو

ترمضأثيحىشحلاهللالتاقالأ

ِديزمنبديزيهادرأكينإف

هللامالسهيلع

:ًاضياتلاقو

ديلولاثركذ

ءامّسلايفهبلطأُتلبقأف

اوبلطيلفكشوقكعاضأ

اهدَحيتلاَفويُسلانأولو

مهقالخأومهبادآنمءيشركذوجراوخلامكحيفيناثلاةيبنتلا

فيفرتاذءارضخيفدرسلانم
ِفونأباهنزكنيانقلارمو

فيلحبىدنلاىضريالتامنإف

ٍفولأباننايتفنمكانيدف

فيعضلاجبوأودعلىجش

فوحربهدعبتمهضرأاللو

ٍفيفعماركلابحلمرهدو

ةوسكبتعمزأاذسمشللو

فيقسوةدوحلمةرفحىلإ

فويعريغفورعمللناكىف

ِبفوحزباهفلٍبفوحزبرف

ِفيرشلكباًعاقوتوملاىرأ

ہَّنصتاُممَُلعَتكّبيِصيصٍ

اوُعَيَضيذلالمٌةدافإ
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مهنعهللايضرمهتلزنموةباحصلالضفيفةمتاخ

Eساا:العولجهلوقالإمهيفنكيملولو
4 ورےسرکوسوسوکسووم 2r۹

رثانممههوجويفمُهاَمِسانوضرووَلانیالصفنويادجسامكرمهلرتمنیبءامر

ےسطسےسصہکE„ور

ظلساف,هرزاعفحرخأعيزكليناليفیادوجسلا

ولعنلهادعورامكاميبيخلاإعراببجيقوسلعیوسف

نَعهلأئردَمَل+:ىلاعتهلوقو٠چهرفْعَممهمتحصل
1س

مهمومَعةَأكموكاممعرجلاتتذيولا
مس4

راَصنلاوَنرجهمْلانمنولوالاروقىلاعتهلوقو١٠:حتفلاهکابيواَحَف

e)٥لرمموووےہم<

تجفدعوهعاورومنعهلارنخيمهوب|نذل N

ےسووسدوسس<

.تايآلاWETE:ةيوتلاكمِْكلكادبأامفيحود

مثيرقيتمريخ"هللالوسرلاقنيصحنبنارمعنعيراخبلايفو
الوةماعةريثكمهلضفيفثيداحألاو"مولينيذلامثمتولينيذلا

نعمهازاجومهنعهللايضر«هبةصاحةيزمهلوالإمهنماًدحاودحتداكت

.اريخهيبننعومالسإلا

دقو«ناركسلاوقسافلاولتاقلاوقراسلاوينازلامهيفنأتبثدق:تلقنإف

ىلعهللامكحوءلتاقلالتقو‹مهقراسديعطقو«مهينازلهللالوسرمحجر

:مقسافلاثیدح ثيداحألاوتايآلاهذه:تلق...ناركسلادلحجو‹نيبتلابمهنم

تابثِإماعلامكحنإ:ةيفنحلاتلاقفماعلامكحيفءاملعلافلتخاوءةماع

۹۳



مهنعهللايضرمهتلزتموةباحصلالضفيفةمتاخ۹

ةيعفاشلاوةيضابألاتبهذوءانيقيواًعطقدارفألانمهلوانتيامعيمجيفمكحلا

ءانيقيواعطقالاًّنظدارفألاييمكحلاكلذتابْنإنأىلإنيملكتملاروهمجو

تحصلاولَِعَواونماءلىلاعتهللالوقريخألالوقلاىلعليلدلاو

ناميإلااونرقاذإمهباوثومسونذةرفغمطبرف٢٠:حتفلاچاِيظَعارَجَأَومهن

دِكومييذلانيلاعتهلوقو."مقتسامثللابتنمآلق"حلاصلالمعلاب
ناتلدف١٠:حتفالعتکاملکتنمفمیدیاقوقوادبهاوپا
ةكئالملانعةياكحىلاعتهلوقوهئكنلمتحينمةرجشلاتحتنيعيابملاي

َبِنَلوسولهلوقباهديق٠:ىرشلاضالىفنمليوفي
هلوقو«رافغتسالاقحتسيالنموكرشملامهيفضرألالهأنأل۷:رفاغانما

هلوقو٤٤:تايراذلا1ويمرلاکهنلعجلِهلعتأيش+داعحيريٿىلاعت

ناف۳٠:لمنلاهکعشرعاووَلڪنمتيټوأَورٿسيقلبركذيفىلاعت
نأليلدب؛مهريغكمه:تلق؟مهنميصاعلانمةءاربلايفلوقلاامف:تلق

؛تبحرامبضرألامهيلعتقاضىتحاوفلخنيذلاةثالثلانمءيربييبل
يصاعلاضغبىهيتلاةءاربلاىنعموهاذهوءاهيلععمحجبةروهشممهتصقو

ديعطقعونيهفءةرخآلايفمهتداعسيقانتالةءاربلاهذهو«عيطملابحو

ىلعيمكحدحاولاىلعيمكح"لاقنصحماينازلامحروقراسلا

لوسرةجوزكنأملعن":اهنعهللاىضرةشئاعلرساينبرامعلاقوةعامجلا
مامإلاناكوء"انرهظأنيبهللانيصعتككرتنالنكلوءةرخالاوايندلاييهللا

ةوسأةباحصلاوءهريغوريثألانبالاقامكهتالصيفارْمَعوةيواعمنعلييلع

اوركذا"هللالوسرلاق«ةدابعبامونسحتسمريغاندنعنعللانكلءةودقو

 



مهنعهللايضرمهتلزنموةباحصلالضفيفةمتاخ

۸۳:ةفبالاكاَنو:هللالاقوء"سانلاهرذحيهيفابقسافلا

:اهنعهللايضرةشئاعلصاعلانبورمعلاقدربلايقو«مهيصاعومهعيطم

نيتوتتنك:لاقفال؟مِلو:تلاقفلمحامويتلتقكنأتددول

.يلعىلععينشتلاريكأكلعحتوةنحلانيلخدتوكلجأب

جراوخلاقرفداقتعاسکعءةيضابإلاهدمتعايذلاطسولابهذملاوهاذه

نورذعينيذلامهريغدقتعمسكعوقريبكلابكترملاكرشبنومكحينيذلا

اضعبنورذعيمهارتف؛ضقانتممهمالكاذهعممهو‹مهولوتيومهنميصاعلا

ىافعضلاىلإمتشلاوموللااوبسنةلدألاوججحلامهتيعأاذإوءاًضعبنومتشيو

ءةباحصلاةداسلاةدايقتحتنولتاقيامنِإمهريغوءاوكلانباوةيئابسلاوطزلاف

.ءالؤهلزتعالاتقلااولزتعاوكعلوأكسمأولف
هنأهنمحصنمالإ؛لودعمه:تلق؟مهتلادعيفلوقلاامف:تلقنإف

مهريغوريثألانباويربطلاىور.هلوقيفةهبشلاثروأدقفكاهتنالالحتسي

ليللاباودرومهتأوةرصبلاىلإريبزلاوةحلطوةشئاعجورخثيدحنيخرؤملانم

اذهمساام:ةشئاعتلاقفبالكينبنمسانهيلع"بآأوحلا'هللاقيام

هللالوسرمرحىلإينودر:تلاقوتعحجرتساف«بآأوحلا:قئاسلالاقف؟ءاملا

حبنتدقبأوحلاهللاقيءامبالك:لاقمالسلاهيلعهللالوسرنأتركذو

اذهسيل:ريبزلانبهللادبعلاقفءةيصعمةبكارهيفيهويئاسننمارم

دلونموهو:يدوعسملالاق.سانلاةقاسيفناكوريبزلالئاقلاليقوبأوحلاب

وسمامهعمدهشو«بأوحلابسيلهنأامسقأفاهاقحلفدوعسمنبهللادبع

:مالسإلايفروزةداهشلوأكلذو:لاق.مهعمناكنم
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مهنعهللايضرمهتلزتموةباحصلالضفيفةمتاخ٦۹

ءارآكلذدعبةلزتعمللو":"مالسإلاىحض"هباتكيفنيمأدمحألاقو

مهقافتااهيلعاوقفتيملنإو«يمالسإلاخيراتلاثادحأيفوةمامإلايفةيسايس

ىلعفمهئارآيفمهنيباميفاوفلتخانإومهوءةقباسلاةسمخلالوصألاىلع

يفوءدقنلاعضوماهعضوولئاسملاحيرستويأرلاةيرحنمةحسمًاعيمجمحلوق
سانلاعضومنيعباتلاوةباحصلااوعضومناىلعةحضاوةلالدلدياممهمالك

امككلذنماوجرحتيملو؛مذياموحدياممهنمردصيونوبيصيونوئطخي

لبءاهتمجاهمحابتسيالةرئاديثنيعباتلارابكوةباحصلااوعضوف«مهريغجرحت

دنعةباحصلاتناكولفءاّضعبمهضعبدقنيمهسفنأةباحصلاانيأرانإ:اولاق

؛اهسفنلاحنمكلذتملعلنعلالودقناهيفحصياليتلاةلزنلاباهسفنأ

ناکنموةشئاعوريبزلاوةحلطاذهوءانرهدماوعنممهلحمبفرعأمحتل

صاعلانبورمعوةيواعماذهو«يلعنعاوكسهينأاوريملمهبناجيومهعم

هنانمرمعنعیوريذلاكو«فيسلابهباحصأبرضوهبرضنوداورصقيم

نبورمعنّوخوهقسفبمكحوديلولانبدلاخمتشوةريرهيأةياوريفنعط

يفنوكينأَلقوءهعاطتقاوئيفلالامةقرسىلإامهبسنوءةيواعموصاعلا
.خيراتلاهاورامكلذلاثمأنمريثكىلإهديوأهناسلنمملسنمةباحصلا

مهنمةاصعلايفنولوقيو؛كلسملااذهةباحصلابنوكلسينوعباتلاناكو:اولاق

اممسانلانمموقةباحصلاو؛كلذدعبابابرأةماعلامهذغختاامنإولوقلااذه

یاندمحمهنمنسحأنمو«مانمذمهنمءاسأنم‹مهيلعاممهيلعوسانلل

امیرلبريغالهترصاعمولوسرلاةدهاشمبالإلضفريبكمهريغىلعمسيلو
‹؛تازجعملاومالعألااودهاشمنال؛مهريغبونذنمشحفأمحيونذتناك

.ىهتنا"رذعأاننألفحخأانيصاعمف

 



مهنعهللايضرمهتلزنموةباحصلالضفيفةمتاخ

نممظعأانبونذ:لاقهنأيوبنلاتيبلالهأمالعأضعبنعيورلب:تلق
ينلءاليليفهللالاقذإيبنلاتاجوزىلعاًسايقسانلابونذ

يفو‹٠٠نفُعباَدملااهَلفحصوشعةفنکنمتبنم

نعوةعبرألاءافلخلانعةريثكثيداحأةيضابإلابنکننمهريغوعيبرلادنسم

حيحصيوءامبلومعمةحيحصيهوةيواعموناورمنعىتحءةباحصلا

هللالوسراعد٤:ءارعشلاكيريشعرنو¥ةيالاهذهتلزنامملسم

مكسفنأاوذقنأيؤلنببعكينباي":لاقفٌمعفاوعمتجافاًشيرقي

اوذَقنَأفانمدبعينباي«رانلانممكسفنأاوذقنأسمتدبعينباي«رانلانم

يذقنأةمطافاي‹رانلانممكسفنأاوذَقنأمشاهينباي«رانلانممكسفنأ

'االېباهلبأسامحرمكلنإءاًيشهللانمكلكلمأالينإف«رانلانمكسفن

يذلاو":رمعنباثيدحنميذمرتلايفو."اًيشهللانممكنعينغأالو
يفهيموزحخملاديعطقفاهديتعطقلتقرسةمطافتناكولهديبيسفن

برايلوقأفلامشلاتاذمحبذحخؤيفيتمأنملاحربءاجيهنإوالأ"يراخبلا

لوقا‹كدعباوتدحأاميردتالكنإلاقيف-يباحصأةخسنيفو-يباحيصأ

تناتنكناملكميفتمداماديكمَعنو¥حاصلادبعلالاقامك

نيدترماولازيملءالؤهنإ:لاقيف١٠٠:ةدنلاهکديكولكلعتومتعب

.الوطمبيبحنبعيبرلاهاورو"مهتقرافذنممهباقعأىلع

۳۶ 12

.اندلاييمكلصأيأاهالېباهلبأسینعمو(١

۹۷



مهنعهللايضرمهتلزتموةباحصلالضفيفةمتاخ4۸

اممعطقيوءرمعوركبوبأكليهللالوسردعبسانلالضفأو":بطقلالاق

نيرشبملاةرشعللةنحلابعطقلاثيداحأةيضابألاءاملععمتبثيملو."ةنجلاب

نيعباتلانعونيعمجأةباحصلانعهللايضرةيداحآلاحلكىلعيهوءةنجاب
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يضابألابهذملاءاشنإونيعباتلايفيناثلابابلا

دیزنبرباجلصف

نمنيتفملاركذامدعبنيملاعلابرنعنيعقوملامالعأيفميقلانبالاق

اهئاهقفوةمركملاةكمبىنّثوءاهئاهقفوةنيدملالهأبًادتباو«نيعباتلاركذةباحصلا

ابأنيملاعلابرنعنيعقوملانيتفملااهئاهقفنمركذوءارغلاةرصبلابثلثو

.ديزنبرباجءاثعشلا

يبأوملسمويراخبلايفهثيداحأوىاهقفلاونيثدحملاعامجإبةقْثوه:تلق

ريعبرقو:بطقلالاقءنونظلافشكيفاهركذءىربكلاةنودملاهلوتواد

ءاملعضعباهتمذحخأوىتادغبيفىربكلاةبتكملابتناك«ةرعبأةرشعرقوليقو

نم«يسرافلانمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأمامإلانامزيفةخسنةسوفن
.اهدحبملوتعاضاهنكلوءةرجهللثلاثلاويناثلانرقلاةمئأ

يامةنسليقو‹؛نيرشعونيتنلاةنسليقو«نيرشعودحاوةنسرباجدلو

ىلعنيعستوةثئالُثماعيفوتوءهنعهللايضرباطخلانبرمعةفالخيفةرشع
ةنسليقودعسنباهاورامىلعةياموثالثةنسليقودمحأمامإلاهاورام

هتذمالتدحأملسمةديبعيبأةياوروهوءلوألاحيحصلاو«نيعستوةتس

يباحصلاكلامنبسنأاهيفتاميتلاعوبسألاوةنسلايفهتافوتناكو«رابكلا

.ليلجلا

هّسأوبهذملالصأءنيدلاجارسوملعلارحبرباج:يحخامشلاةمالعلالاق

یوزنلامعأنمقّرَفهنطونمهبابشيفرباججرخهيلعتماقيذلا

نبورمعدلونمهلصأو«ملعللاًبلاطةرصبلانكسفءةيناثلانامُعةمصاع



ةدلببنآلااهربقروهشملاءاثعشلاهتنبابءاثعشلاابأىنكيو«يدزألادمحيلا

باحصأنمريبكددعبعمتجاو«ةرونملاةنيدملاىلإاًددرتمةرصبلابشاعوقر
دلييلاباحصأنمردبلهأنمنيعبستكردأ":رباجلاقييلا

ردبلهانمسابعنباسیلو«سابعنباينعي"رحبلاالإمهدنعامتيوحف

مهتلأسفينلاباحصأنمةعامجتكردأ":اًضيألاقو.عطقنمءانثتسالاف

نمملعلابابيفلاقو"ال:اولاقفهيفخىلعحسبلييبلاناكاذإامع

يفلاقوينلاثيدحمهايتفرثكأةياحصلانماسانتكردأ:دنسملا

."لعينلاباحصأنمةلمجينثدح":فوخلاةالص

سابعنبانعدنسملايفهتياورف«؛مهنعملعلاذحخأنيذلاهخويشمهءالؤه

يردخلاديعسيبُأوكلامنبسنأوةريرهيبأورمعنباونينمؤملامأةشئاعو

ةهفاشملابمهضعب؛مهريغومكحلانبناورموبلاطيبأنبيلعوةيواعمو
سابعنياناك":ةمألاةمحرباتكيفلاقو.تاقثلاقيرطنمغالبلابمهضعبو

قمالعألادحأيامعلايمدكلامامإلایور."ايتفلايقدیزنبرباجفلختسي

نمديفملاعماحلايفلاقربتعملاباتكوةماقتسالاباتكبحاصعبارلانرقلا

رباجاهيلعبضغفاهبةلعلتوتكأديزنبرباججوزةنمآنإ":هتاباوج

هنارجهسابعنياهخیشعمهبتکتشاةرایزوةرمعوامشةجحيثوءاهرجهو

4ةووللعلكينمورل:لوقيهللاوللاىلعلكوتتمل:لاقفءا
دوال:ىلاعتهلوقينعيرباجايةيآلالمكتالأ:سابعنباهللاقف۳:قالطلا
ع1.ِenAو وهويکمبلاطوبالاق.اهنعيضرف۲:قالطلاهکءىشرلهللالعج

 



0٠دیزنبرباجلصف

نبرباجاولأسالاقسابعنبانإ":"بولقلاتوق"هباتكيفلصألايسلدنأ

."هملعمهعسولبرغملاوقرشملالهأهلأسولف؛ديز

انيلإنوجاتحيفيك!قارعلالهألاًبجع":هنعهللايضرسابعنبالاقو

:لاقفةبعكلارهظىلعيلصيالحرديزنبرباجىأرو."ديزنبرباجمهعمو
نوكينإ":لاقفدجسملايفناكوسابعنباهعمسف"هلةلبقاليلصملانم"

رباج":هنعهللايضرسابعنبالاقو."هلوقنماذهفديزنبرباجدالبلايف
.'قالطلابسانلاملعأدیزنب

امهو‹نينمؤملامأةشئاعوسابعنباعمايلعلاةناكملاديزنبربابناك

ناکوءاهعملحداذِإةداسوهلمدقتةشئاعتناكومهنعذخأنمبلغأ

اارکذفریدحنبسادرملالبوبأووهاهيلعلخدولجوقدامعاأسي
.ترفغتساوكلذنمتباتفيلعمامإلاىلعاهجورخثيدح

جاجحلامدهنامزكلذو‹نيريحتمسانلاىأرومارحلادجسملارباجلحد

ىلادليلوذیردیعانأتتراامت¥:ولتيوهوسانلابفاطفءةبعكلا

تیار:ةيواعمنبسايإلاق":تاقبطلايفلاق.سانلاهعبتف١:لملاكاهماهم

ينامعلاملاعلابوبحمنبدمحملاقو."ديزنبارباجريغتفماهيفاموةرصبلا

رباجنكلونسحلانمملعأرباج":ةرجهللثلاثلانرقلاءاملعنم

لاقءةصاخربابتناكفىوتفلاامأومهظعيهنأينعيءةماعللنسحلاوموقلل

امفهبىلبياميفاًرباجتيتأ:تلاقفرطمةنبانعبيبحنباعيبرلا

ىرخأةأرماهتلأسو.هنملقعأالوملعأاريمأالوًاماعالواهيقفتملكيأملعأ

ملنإ:بطاخلالاقنأبهتعجارمث«هيحوزتال:لاقفءاهتيراجبطخيرحنع



دیزنبرباجلصف۱

قالحخألايفةياغناك.تنعلاوهاذهفهيجوزنآلا:لاقفءاهبتينزينيجوزت

ةلماعمءوسهيلإتكشتعحرالوجحلاىلإةنمآهتجوزتحرخمركلاودوجلاو

یرتشاو«ماعطهلوعوءاملعهلبإلىرتشاوهرادهلخدأوهيلإجرخف؛لامجلا

:تلاقف«كلذريغوةوادأوةبرقنمهنمآعمناكامهلعفدوءامحبهاسكنيبوث

ءهلثمنوكنفهلعفلثمهيفاكنفا:لاقف!؟ىرأامتلعففةرشعلاءوسبكتربخأ
دحأرمأفاًروزجةأرماهيلإتدهأو.اريخءوسلابواناسحإةءاسإلابهيفاكنلب

لكأ:لاقفىانعشلايبأءزجرثكأفءناريحلاىلعاهتئزجنواهرحنبهتذمالت

علطاو.انناريجنيبواننيبواسهاتۇساو:لاقءال:لاق؟اذهلثمباصأانناريج

؟كحيوكلام:لاقحسعويكبينيداكألانملحرباذإفءاثعشلاوبأ

«ضرألابحاصِىإاميتئج«نيونقينماوعزناذهمکیردنایبص:لاق

نيونقذحخأفلختهلهباحصأضعبىلإرباجثعبف؛ينقدصيالنأفاحأ

هيلعقشف«نيفرصنمسانلاهاقلتفءةعمحلاديرياويجرخو.هيلإاميثعبف
ديبعهدلووداپزفلخاهيلصيناكوالنأيلعكلمهللا:لاقوكلذ

بحاصثدحملاعيبرلاوبأبيبحهتذمالتنمناكو‹جاجحلافلخوهللا

ةالصامنِإ:رباجلاقفجاجحلافلخةالصلاروضحهيلعبتعو

بطخيجاجحلاوةعمحلامويءاميإلابىلصرباحنإ:ليقو.ةعبتمةنسوةعماح
ليق؛هملعملعیذلكعفنيمويلا:ديزنبرباجلاقو«تقولاتافنأىلإ

مهفدقوءاًضيأهتاوفرباجيشخفرصعلاتقولخدورهظلاتقوتاف

لنمویلصنمانفرعدق:جاجحلالاقف«نامإلابىلصرياحنآجاححلا
ىادنلاعمسيالنمةعمجلاتأيلههنولأسيربابنامعلهأبتكو.لصي

نمىتۇتءاهلهأهللالقألىادنلاعمسينمالإتأيملول:رياجمهيلإبتكف

 



۷دیزنبرباجلصف

هيلعفليللالبقهلزنمىلإيوأينأردقو:ةياوريثونيخسرفسأر

.ةعمحجلا

ول«ثيدحلايفهتاياورورباجىواتفبةيبرغملاوةينامعلابتكلاتألتمادقل

نايفسوبالاق.ةروهشملاهتنودمنعىوريامنودتناكالاهعمجانلواح

ةديبعيبأللاقيربنعلانيصحلانبيلعرحلاابأنإ:يشرقلاليحرلانببوبحم

ليقف«يبأفمسوملادعبمايأةسمخسانللمقأ:ءالولابيميمتلاةعيركيبأملسم

نمهدنعوأ:لاقف؛نامعنمبدنلاناكو«بئاسلانبمامضبكيلع:هل

لاؤسلارثكو‹سانللماقوهاتأفكلذقوفو:اولاق؟سانلاهبيفتكيامملعلا

.رباجلاقوارباجتعمسورباجلئسوارباجتلأس:هباوجناكو

الإويملعلثمملعالهاجلللوقينأملاعللسيل:ةروهشملاهدعاوقنمو

الإويفعضويلهجىلإعحراملاعلللوقينألهاجللسيلو؛كرذعتعطق
كلذلهاجلالاقاذإوملاعلارذعهللاعطقكلذملاعلالاقاذإو؛كرذعتعطق

اولحتسانيذلاجراوخلايقأيرباجناك:نامضلاقو.لهاجلارذعهللاعطق

ءامدهللامرحدقسيلأ:محللوقيفمهاسنومهيرارذيبسوةلبقلالهألاومأ

معن:نولوقيف؟نيدبمهتمةءاربلاهللامرحو.معن:نولوقيف؟نيدبنيملسملا

:نولوقيف؟نيدباهعرحتدعبنيدببرحلالهأءامدهللالحأدقسيلوأ:لوقيف

:لوقيفمعن:نولوقيف؟نيدباهبرمألادعبنيدبمهتيالوهللامرحو:لوقيف‹ىلب
.نوتکسیف؟نيدباذهدعباملحله

ءيشيسفنيفعقودقل:هبتاکملسميبانبديزيىلإجاجحلابتكو:ليق
لق:هباجأفهلاًقيدصناكورباجىلإديزيبتكفءالاعيلسمتلافردقلانم



دیزنبرباجلصف١۱

ملكلذلكاًرارماهددرفءهنعلئسامنايباهيفنإفءهتبطخربدتيريمألل

الفللضينموىدتهملاوهفهللاىدهينم:لاقفبتناكلذدعبمث«هبتني
.كبحاصملعأامديزيایكيو:لاقهليداه

ءايتفمادجويملفىثنخلاةلأسمتضرعف‹جاجحلانجسيفناكهنأيورو

ئلحريفوينوتفتستأ:لاقفهدافصأيفهبيقفربابكيلع:جاجحللليقف

؛قدص:لاقبيسملانبديعسلليق.لابملااوربتعا:لاقمعن:اولاق!؟مكدويق

.بلغأللمكحلافامهنملابنإو

ريمأةنستاذهعنمو؛ةجحنيعبرأجحهنإلاقيو«جحللهسفنسبحدقل

كحلصأ:اولاقفسانلاهءاجةجحلايذةرغناكاملفءهيلإسانلاةجاحلةرصبلا

هلزنمىتأف«نجسلانمجرخف:لاقةجحلايذلالهلهدقهللا

:ولتيولحرلااهيلعدشيذحخأف«جورخللاهأيهناكدقرادلايفهلوحهتقانو

:تلاق؟ءييشكدنعأةنمآاي٢:رطافهکاھلكسمالمنمسالهلاحتفيام+

جرخفاذهيموييريسمبهيربختالفكلأسنم:لاقف«نيبارجيفهتأيهفمعن
ضرألااحتارحبتبرضفءفقوملايفسانلاو«تافرعىلإىهتناوهتليلنم
ةجحلايذلالهتأرةقانلقيقح:لاقءاهكذاهكذ:سانلالاقف؛تحلحتو

اعبرأاهيلعرفاسناكدقو‹ىلاعتهللااهملسمثلذهاهبلعفيالنأةرصبلاب

.ةرمعوجحنيبةرمنيرشعو

:لاقاًئيشيهتشتله:لاقفرضتحانيحرباجىلعينانبلاتباثلحخدو
لوقبهملعأفتباثجرخف«تومأنألبقيرصبلانسحلاقلأنأيهتشألينِإ

هفلخبكرو«جرسلاىلعتباثلغببكرف«جاجحلانماًيفختسمناكورياج



۹دیزنبرباجلصف

نسحلاهيلعبكناعجطضموهوءاثعشلايبأىلعلخداملف«هناسلیطبتبا

ودغنمهللابذوعأ:لوقيوهوهينيعرباجعفرفللاالإهلإاللق:لوقيوهو

حاوروأودغنمهللابذوعأ:لاقفلاالإهلإاللق:لاقفءرانلاىلإحاوروأ

نکرلانمااسفمفيالكبَرباءضبيقيمويرجديعسابأاي:لاقمثىلإ
هيقفلاهللاواذه:نسحلالاقف۸:ماعنألاارحابنيفتبسكوألبقنمتتماء

يفلِيهللالوسرنعهيورتثيدحنعينربخأديعسابأاي:لاقمثىلاعلا

ةافولاهترضحاذإنمؤملانإ":مالسلاهيلعلاق:لاقفةافولاهترضحاذإنمؤملا

؛يدبكىلعاًدربدجأينِإمهللا!ربكأهللا:رباجلاقف"اًدربهدبكىلعدحو

رباحًاقيدصجاجحلابتاكملسميبُأنبديزيناك.هيلعهللاةمحرضبقمث

:لاق؟ضرفتأ:لاقمعن:لاق؟ًارقَتأ:لاقف«جاجحلاىلعهلخدأفةرمهيلإدفوف

ًايضاقكلعجبءاًدحأكيلعرثؤننأيغبنيال:لاقفهببجعفمعن

:لاق؟كفعضنمغلبامو:لاقكلذنمفعضأانأ:رباجلاق‹نيملسملل

ولاذهنإ:لاقفءامهنيبحلصأنأنسحأامفرشاهمداخوةأرلانيبعقي

ينيطعت:لاق؟يهامو:لاقمعن:لاق؟ةجاحنمكللهف:لاق«فعضلا

تیبنمكيطعننأميقتسيالاذه:جاجحلالاقهورکملاينعمفدتويئاطع

هيفوخيشلاىلعفختةلصحخانه:ديزيلاقفمملكلمعتسنالونيملسملالام

اجرخاّملفكلذك:لاقءةرصبلاناويدبحاصناوعأيفهلعجتنيملسمللنوع

:دیزیلاقف«ناويدلابحاصلانوعنوكأينارتأ؟اًئيشتعنصام:رباجلاق

ناكوالماككءاطعكيطعيوةنؤمكفلكيالنأناويدلابحاصلبتكأ

بحلاديدشديزيناكوءةلباقملاناويديفناكوءةئامتسوأةئامعبسهؤاطع

۱
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ةيراجبديزياعدايدغتاملفةعمجموييثطساوىلإرمتاذهيلإجرخف«رباحب

يبلنوذربلاىلعجرسا:لاقفءهتيحلورباجسُرامبتلغفةيلاغبتءاجفهل

:مالغلللاقفجرخفمعنلاقةلغبلاف:لاق«نوذربلانمينفعا:لاقىاثعشلا

هسآرلسغولزنوةلجدىلعذخأومامسعضومبدجسملابابىلعيلفق
ءالؤهدنعيلزنمكنميظحلعجتالمهللا:لوقياًديدشاكلداهكلدوهتيحلو

هدازيفديزياتارماتسفانترباججورخرضحاملفدجسملاىلإءاجمثموقلا

ابكراملفهتذمالتدحأنايحنبةرامعهعمناكوءاريثكائيشهلاتعنصف

ىلإىهتنااملف«هدازحتفيبكرملالهأنماًدحأعدتال:ةرامعللاقةنيفسلا

ءةنيفسلارهظىلعامهبص:لاقءنايبصلاىلإامهلمأنابارجيقب:لاقةرصبلا

نأرباحمايألانماًمويديزيبتكو.يقباممهيلإعفداوكيحالممعطأو

املفءهقتعأفديزيىلإهلسرأورباجهارتشافهقتعألىلصدقاكولمميلسمتلا
هنمنسحأسمتلافءهيلإهدرفرباحهادهأوهاوشفيدجنسحأسمتلاعحر

.ةيدحلاهللحتالفاذهلثميفىعسنم:لاقوهرحزفهفكيملارباحنأهنماّنظ

اباباشیتا:لاقلیحرلانببوبحمنايفسيأةياورنمريسلاباتكيثو
هايإهارأففرعيالباشلاولتق:لاق؟لضفأداهجلايأ:لاقفءاثعشلا

فسدقرجنخبةبرضهيفتكنيبهبرضفءهئطخيالعلهيلعهديعضوويف
امنإوكسفننماذهلعفتلكنأتملعدق:يلاولاهللاقو«لتاقلاذحأف

ىعسةلدرخناكو.هلتقفءاذهكنععد:لاقفكرمأنمىلعينلدفترمأ

هلبقف«هرادبابىلعدعاقوهوربابنباجرخوءاولتقفنيملسملانمةعامجب

هللاومتقدص:لاقلجأ:اولاق؟هبحأينورتأ:هئاسلحبلاقوهسأرىلعحسمو

دیزنبرباجلصف



١۱۱دیزنبرباجلصف

يبلزنیمٹهتوخابوهبلزنیتوملانميلِإبحأهبلزنيلزاننمامو«هبحألينِإ

مهنميلعزعأبيهام:لاق؛كدلونمكيلعزعأةنماف:اولاق«ةنمآب2

.ىتمتامكناكوءابزاعاًدحاوامويايندلايفىقبأنأبحأالنكلو

هنأكو؛تامعىلإنايفسيبأدجةريبهوارباججاجحلاىفن:نايفسويألاق

ةلحاروةنمؤمةأرمايبرتلأس:رباجلاقو.امبيفوتهنأل؛ةرصبلاىلإداع

نععحر2؛يجلانعيحلاموصبرباحج.نهيناطعأفاًنافكکاًقزروةحاص

.ماعطالالِءاتفالااذه

وهو؛نايبصلاحاكنهعرحت:اهنم«يضابإلابهذملايفاهريغبلمعيلاوقأهل

لوقلااذهوءاقالطالحاكنللاسفعلخلاهلعجاهنمو.هباًصاخيلالعف

مرحةهاركالهیزنتةهاركاحناءاملعلارثکأدنعوءةعيطقلافومعلاتانب

ةرمعلاراركتاهنمو.يرهزلاوسابعنباللوقوهو«نوتيزلايفةاكزلاهباجيإاهنمو

.ةعونممامناهدنعفءةرمنمرثكأةنسلايي

رايدنبورمعمهتموةداتقمهنم؛نيعباتلانمريبكددعملعلاهنعذأ

مهنکلهنسوهتقبطيفاوناکناوریدحنبسادرموضابانبهللادبعمهنمو

حونوبآأوبئاسلانبمامضوةعيركيبأنبملسمةديبعوبأمهنمو«هنمنوذحخأي

ىلإوعديبرغملاىلإبهذيذلادعسنبةملسوجرعألانايحوناهدلالاص

ملعلاةبلطنمددعءاجذإ؛كلانهيضابإلابهذملاراشتنانمناكففلل

نيذلاهئاقفرنمناكو‹«ساقفوبأمهنمو«هذيمالتربكأةديبعيبأىلإاومضناف



دیزنبرباجلصف۱۲

سابعنبالأسفمايألانمموييفسابعنباهدقتفاو«سابعنباىلإهنوبحصي

هناو:رباحبسابعنبالاقدايزنباهذخأ:لاق؟كبحاصنيألاقفهنعًارباج

.يلبمهللا:لاق؟مهتمتنأاموأمعن:لاق؟مهتم

مهضعب«؛لضفلاوملعلالاجرنماريبكاددعتحرخأهتسردمنألصاحلاو

سفننممهضعبوتومرضحنممهضعبوناسارخنممهضعبونامعنم

ضابانبهللادبعوريدحنبسادرم:ةئالثقالطإلاىلعمهرهشأةرصبلا

نبهللادبعامأوتحادهاجمجرخفلالبوبأامأوءةعركيأنبملسمو

ملعلاهنعلمحفملسمةديبعوبأامأو؛جحلابارهاظتموالدابماقفضابا

.اًملعمهبىفتخاو

سنأهتومغلبالوءةرصبلايفحيحصلاىلعنيعستوثالثةنسرباجيثوتو
ريختام:لاقوأ«ضرألارهظىلعنمملعأتام:لاقيباحصلاكلامنب

ةداتقىتأتامالوعوبسألاكلذيف-اسنأينعأ-هتومناكو«ضرألالهأ

:لاقوهربقىلعهديعضوف«هربقنمينوندا:لاقفكلذذإىمعأوهوهربق
يفنايقتليوىاشعلادعبناقرتفيراحصووهناكو.برعلاملاعتاممويلا

وبألخد:نايفسوبألاقو.كيلِإيقوشلاط:رخأآللامهنملكلوقيفءرحسلا
سلجیرينأك:لاقف؛تاملسملانمتناكو«بلهملاتنبةكتاعىلعحون

ترفظلهف:لاق-ارباجينعت-لوحألايدنعنمجرخنآلا:تلاق«لحر

رحنمامهنيسبلتتنكنإ:لاقنيفخلاسابلنعهتلأس:تلاق؟ءيشبهنم

امهتسبلنإوءافشكنانإو«نيلابتالف«سأبالفاهتنوشخواهدربوضرألا
لامموقيفينمراعتسييحخأتانبليلحنعوءامهيدبتالفكلذريغل



۱۱۳دیزنبرباجلصف

يدنعلامسفننمناکدبعنعوءةنماضتنأفينمضافهترعأنإ:لاقف

الو؛كلذنمهيجرخأءال:لاق؛يتعيضىلعهتفلختسامثهتقتعأفءهقنوأو

ليق:بئاسلانبمامضنعحاضيإلايفلاق.كعفانمنمءيشيفهيلخدت

ءال:لاق؟ةبيغهلأهيفعقأف؛سانلايفاًغاقونوكيالجرتيأرأ:ديزنبرباحب

ءامدنمرهظلافيفخلحجر:لاق؟هتبيغمرنيذلاوهنمو:هلليق

يذلااذهفمهضارعأنعناسللاسرخأمهلاوقأنمهنطبفيفخ

ابأاي:هلتلق:مامضلاق.هیفةبيغالوهلةمرحالفهاوسنمو«هتبیغمرحت

شاغلاو:تلقءال:لاق؟ةبيغهلأ«بذكلابفرعيلحرلايفلوقتامءءاثعشلا

لمعيفشغيهديبعناصلاو:تلقءةمرحالوهلةبيغال:لاققليدمحمةمأل

وهو«ةمرحالوهلةبيغالفمارحلالكأنم:لاق؟لو:تلقءال:لاق؟ةبيغهلأ

فيكف«نيملاعلابردنعهلةمرحالوكوتهملكلةبيغالالأرتسلاكوتهم

:ايحأبوتيواًنايحأشغيواًنايحأبوتيواًنايحأبذكيهنإف:تلق.قلخلادنع -٠.رس

.ةمألابئزهتسمهللابفختسملحجراذه:لاق؟سانلانماذهفنصيأنم









میتنبةانمديزنبكلامنبةلظنحنبةعيبرينبدحأريدحنبسدارم

هوخأووهنيفصدهشميحلابريدجليقو«همأليقو«براحمنمهتدجةيدأو

ةلمجنمناكو«ناورهنلالهأعمهقرافويلعمامإلاىلعميكحتلااركنأو«ةورع

ءاثعشلاوبأووهلخدوءهتاقوأبلاغيفديزنبرباجمزل«لتقلانماوبنيذلا

تباتفلمحاموييلعمامإلاىلعاهجورخثيدحاشرکذوةشئاعىلع

ةديبعيبأنع-ةيدقلابتكلانم-عرشلانايبباتكيفركذو«ترفغتساو

ناقيطيامتحليللافوجيفيكييهللاهمحرلالبوبأناكدقل:لاقملسم

نبرباجءاثعشلايأدنعنمجرخيهنأهناوخإىلإهقوشتنمناكدقلو«موقي

يخأاي:رباجهللوقيف؛هعميلصيفحبصلالبقهيتأيمثءةمتعلادعبديز

كيلإاًقفوشكاقلبيسفنتبهاملاطدقلوهللاو:لوقيفكسفنىلعتققشأ

قحهلنيبيومالسإلاىلإهوعديوكولمملاعبتيلهتمحرنمناكوىتح

یتحطقرطفيالو.لالبوبعحجرهباېرأتیبنمكولمملاانداذإىتحمالسإلا

مت«ناکنمواهموقنماميتيوأانيكسملاسي‹لئاسللاًئيشهرطفنملزعي

رمأىلعموقتسفنوللاليبسيفلتاقتسفننيسفنيلتیلای:لتقمويلاق

:هللاقيف؟دحأنممويلاهللاباجأله:حبصأاذإلوقيناكدقلو

ىلإءانيعمكبهللامعنأ:مللوقيفهقحىلعهللاراصنأبينوتيإ:لوقيفمعن

يفلوقيهللانأاوعمستملأ«متببحأهءايلوأوهلسروهبتكوهتكئالمو‹متلوحتهللا

)0وورقتوقايرخألاووهايونمودالهباتك
مكانبأومکئابآنمکلريخمشلوقيءاهلكةيالامهيلعًارقيف٢۲:ةلداحجملا

۱۱۷



ریدحنبسادرملصف۱۱۸

لعكسلبتكلالفللوقيهللانأنوعمستالأمكتريشعومكناوخإو

ةيآلاًارقيف١٠ةدكيكنَيكََلدَأاموليلارولااومىحءَ
نوميقيالوناميإلاىلعاَنِإ:نولوقيمحنأنورتالأ:مللوقيمثمهيلعاهلك

هيلإلبقأاذإدلحلاومحللابهذدقلمثييشىلعمتسل:لوقيهللاو«باتكلا

اهيفةيآىلعتيتأاملوقيناكوءههجومظعهجويفلدوجسلارْثأنإوأ

تملکتءيشلكظفحألينإوءاهنمهللاترفغتساالإاهبتلمعةئيطخركذ
‹يلاوملاورارحألادايزنبهللاديبعنجسالو.عئطخأنأ«تحبصأذمهب

ضعبوىلعملانبفاوطءاج«يلاوملارارحألالتقىتحءاضعبمهضعبنتفو

مهوسادرموملسمةديبعوبأهيفسلجمىلإ؛مزركمامعأدحأوهو«هباحصأ

ةديبعوبألاقمهنمباشتامومهودرطفمهنمعقوامىلعاًفسأنوكيي

ىلعكفيسبجرخا:سادرمهللاقوللاكبذعيالنأوجرهسُأرعفديوهو

لاقرادجبنجىلإاولتقاملفتايزنباىلعفاوطجرخفءةيغاطلااذه

.ةيقابةنسحةنسانيفنسدقفاوطنوكينأوحرألينِإ:سادرم

:جراوخلاضعبلوقيكلذيقو

بتعلاوبحلاثارتحارادحلالهأهتبحصوفاوطنيديفناكام

بغشلاولغلالبقجراوخلانممحلوأجاهنمىلعنيذقانلا

 



ریدحنبسادرملصف

:رخآلاقو

يفاكلاقزارلاتنأفمحملافكاو ةقثيفقدصلاوارشلايلبهبراي

فاوطوسادرميدهىلعىقبتةرخآبىنفييذلاعيبأتح

فاخحزوباوحوحينملانباواورقاذإاثعشلايبأوسمهكو

فاوفأوزرخيفلفقرتلاالو امتذلوايندلالطابمهقارام

فاّصوهللانيدلبيطخنموةتيذملعلامالغنممهيفمك

يقاولابصوقنملاودلخلاةنجبيمهسفنأهللانوعيابلاكفعلوأ

‹جراوخلايفردقلاميظعاًدهتحباًدباعسادرمناك:لماكلايفريثألانيالاق

تناكو«جراوخلاعمناورهتلادهشوميكحتلاركنأفيلععمنيفصدهشو

سابلاذه:لاقفهركنأءابقرماعنبيلعىأرو«هالوتتاهلكجراوخلا

فلاهضغبأناطلسلاضغبأنمنإف«ناطلسللاذهلقتال:ةركبوبألاقف

نمالإلتاقنال:لوقيوىاسنلاجورخمرحيو«ضارعتسالابنيديالناكو:لاق

نباىلعضرحتعوبريينبنمةآرماءاجثبلاتناكوءانيمحنمالإيحبالوءانلتاق

اشلاقفدايزنباهرکذف؛تادهتجلانمتناکو«هتريسِءوسوهرببركذتو«دايز

ىشحخأ:تلاق«كركذدقرابحلااذهنإفييغتفءامبسأبالةيقتلانإ:لالبوبأ

امبرمفءاهیلجرواهيديعطقودايزنبااهذحخأفءاهوركميسبدحأىقلينأ

ايكنمتوملاباًسفنبيطأهذه:لاقوهتيحلىلعضعفقوسلايفلالبوبأ

:لاقيحخامشلاةمالعلاداز.ءاجثبلاةتيمنمىلإامتومأةتيمام«سادرم

۱۱۹
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دقريعببلالبوبأرمو:ريثألانبالاق.ميقتسمطارصىلعايوسثعبأينأ

مههوُجوىونارقنَممهيارللالتوقافآمثهيلعيشغفنارطقبيلط
نجسلامهنمًالمفجراوخلابلطيفحلادايزنبانإمث:لاق٠٠ميهاررا
ناجسلاىأرفةورعهاخألتقينألبقلالبابأسبحو‹مهببسبسانلاذحخأو

؛حبصلاعمدوعيواليلمهيتأيناكفءهلهأنايتإيفةليللكهلنذأو«هتدابع

مهلتقىلعمزعفةليلجراوخلادايزنباركذت«داپزنبارماسیسادرماًقيدصناكو

ءوسةليلبناجسلاتابو«ربخلاهملعأفهيلإسادرمقيدصقلطنافءحبصأاذإ

دقهباذإهيفدوعييذلاتقولاناكاملفالفسادرمملعينأافوخ

؟تئجمث:لاقءىلب:لاق؟ريمألاهيلعمزعامكفغلبامأ:ناجسلاهللاقف

هللاديبعحبصأو.بقاعتنأيلِإكناسحإعمينمكءازجنكيملمعن:لاق

هيفعفشفللاديبعلاريئضناكوناجسلاماقسادرمرضحأاملف«جراوخلالتقف

يجرخفدايزنبافاخهنإمث«هليبسىلخوهلهبهوف«هتصقهيلعصقو
هءاطعهنمذخأ.لالاتيبللامهبزاتجااذإناكفناوهألاىلإالحرنيعبرأ

اًشيجمهيلِإثعبمهربخدايزنباعمساملفءيقابلادريمثهباحصأءاطعو
ناكوءيميمتلانيصحلاوبأليقوء؛نيتسةنسيبالكلاةعرزنبملسأمهيلع
ملفالنأهللامهدشنألالبيبىلإاولصواملف«لحريفلأشيحلا
‹قسافلادايزىلإاننودرتأ:اولاقفءةعامجلاةدواعمىلإملسأمهاعدوءاولعفي

دق:لالبوبالاقف«هولتقفلالبيبُأباحصأنمالجرملسأباحصأيمرف

مهومزهفدحاولحجرةدشهباحصأوملسأىلعجراوخلادشفلاتقلابمكوأدب

ريخال!نيفلأيفتنأونوعبرأمكومزه:لاقفملسأدايزنبامالفةرصبلااومدقف



١۱ریدحنبسادرملصف

ناکفءتیمانُاويلعينئتنُانمريخيحانأوينمولتنأأل:لاقفكيف

دايزنباىلإكلذاكشفءكءارولالبوبأامأهباوحاصهوأراذإنايبصلا

:جراوخلانملحرلاقو.اوهتنافمهاهنف

انوعبرأكسآبمهلتقيومتمعزاميفنمؤمانفلأأ

انونمؤمجراوخلاكلومتمعزامككاذسيلمتبذك

انورصتنيةريثكلاةففلاىلعمتملعدقةليلقلاةئفلايه

:اهلبقدازو«هبلعتنبتاللاينبنمكتافنبىسيعلتايبألادربملابسنو

انيموسمقاتعلادرجلاىلإ اوماقواولصاوحبصأاملف

انوغواريهيفليللاداوسمهاتأتحمهمويةيقب

انيبراهاولوموقلانأبمهاتأاملمهريصبلوقي

:لاقفيبضلاةشرخنبناليغهيقلفء؛هظفليفباوصلاريثكاًدهتحبسادرمناكو

ىضمففحخوتساهبسحأوىاجلبلاركذيةحرابلاريمألاتعمسينإلالبايأاي
نإف«يرتتسافةيقتلايفنينمؤملاىلععسودقهللانإ:اللاقفلالبوبأاهيلإ

ىقشأوهفييذحخأينأ:تلاق؛كركذدقدينعلارابحلاهسفنىلعفرسملااذه

.ريثألانباهركذامركذو...يببسبناسنإتنعينأبحأامفانأامأفيب

یارودایزنبسبحنمجرخاملف:روکذملالالبيبأسبحركذنأدعبلاقو

انعسيامهللاوهنإ:هباحصأللاقفمزعةارشلابلطيفدايزنبادج

نيقرافمءلدعللنيبناجمهماكحأانيلعيرحتءنيملاظلاءالؤهنيبماقملا



ليبسلاةفاخإوفيسلاديرحتنإوميظعلاذهىلعربصلانإهللاولضفلل

هيلإعمتجافءانلتاقنمالإلتاقنالوءاّفيسدرجنالومهنعذبتنناننكلوميظعل

‹يعرصلاقلطنبسمهكولجحنبثيرحمهنمالحرنيئالثءاهزهباحصأ

هباحصأبىضماملفءاًسادرممهرمأاولوفًاثيرحمهرمأاولوينأاودارأف

:لاق؟ديرتنيأ:هللاقف“لاًميدصناكو«يراصنألاحابرنبهللادبعمهيقل

مِلعُأ:هللاقفةروحلاءالؤهماكحأنميباحصأنايدأوينيدببرهأنأديرأ

نُأاومعن:لاق؟اهورکميلعفاختوأ:لاق«عحراف:لاقءال:لاق؟دحأامكب
نمالإلتاقأالواًدحأفيخأالوايسدرجأالينإف«فختالف:لاقكبىتؤي

هباحصأتايطعأوهءاطعذخأاملهنأركذو«كسآلزنتحىضممث«ينلتاق

اذهنومسقيمحنإ:لاقف؟يقابلاعدنمالعف:هباحصأضعبهللاقيقابلاكرتو

:لاقدايزنباباحصأنمالجرنأىوريو:لاق.ةالصلانوميقيامكءيفلا

الحرنيئالڻوةتسمحبنحناذإفكسآبانررمف«ناسارخديرنشيجيثانجرخ
ابرزانلخددقيخأوانأتنكومتنأانلاتقلنودصاقأ:لالبوبأانبحاصف

لاقف؛مالسلامكيلعو:سادرملاقفمكيلعمالسلا:لاقفهباببيخفقوف

لانأمكيقلنماوغلبأف:لاق«ناسارخديرنامنإ:هللاقف؟انلاتقلمتئجأ:يخأل

الإلتاقنانسلو‹ملظلانمابرهنكلوءاًدحأعورنلالوضرألايفدسفنلجرخت
:انلق؟دحأانيلابدنا:لاقمثءانتايطعأالإءيفلانمذحأنالوانلتاقينم

اذكموي:انلق؟انيلإلصيهنورتىتمف:لاق‹يبالكلاةعرزنبملسأمعن

عرسيفةعرزنبملسأهللاديبعزهجو«ليكولامعنوهللاانبسح:لالبوبألاقف

املفالحرنيعبرأسادرمباحصأماتتدقو‹نيفلأيفمهيلإههجووءتقو

الوًالاتقديرنالانإفملسأايهللاقتا:لالبوبأهبحاصملسأمهيلإراص

 



1ریدحنبسادرملصف

:سادرملاقءدایزنباىلإمكدرأنأديرأ:لاق؟ديرتيذلاامفءائيفنجتحن
قحمهنأبنيدأيِ:لاقءانئامديفهکرشت:لاق؟مکلتقنإو:لاقءانلتقينذإ

وهو؛ةرجفلاعيطيوهو!قحموهأ:لجحنبثيرحهبحاصف«نولطبممكنأو

لتقهنأتملعامأمكحلايفروجيوءيفلابصخيو«نظلابلتقيومهدحأ

عمتناكمهاردهنطبيفتعضودقلو«هتلتقدحأانأويآربةعبرأداعسنباب

دبعمناکو«لاتقريغنمهباحصأووهمزنافدحاولحرةلمحهيلعاولمحمث
اًديدشاًبضغهيلعبضغدايزنباىلعدرواملف«هذخأيداكدقجراوخلادحأ

ةصقلامامتكلذو!؟نيعبرأةلمحيفمزهنتفنيفلأيفيضمتأ!كليو:لاقو

نبدابعراتخافسانلاداپزنبهللاديبعملبدن:لاقمثةروكذملاتايبألاو

جوزرضحخأناكو«ينزاملاةمقلعنبدابعوهءرضحخأنبابوهسيلورضحخأ
مهؤاقتلاناكو:لاقنأىلإ..مملدهنففآلاةعبرأيفههجوفهيلعبلغفهمأ

جرخفكرواحأنأديرأينِإفتابعاييلِإجرخا:لالبوبأهادانفةعمجموييف

هللاديبعريمألاىلإمكدرأفمكئافقابذخآنأ:لاق؟يغبتيذلاام:لاقفهيلإ

الیبسفیختالانإف؛عحرتنأ:لاق؟وهامو:لاق؟كلذريغوأ:لاقدايزنب

:دابعهللاقفنمالإيجبالوانبراحنمالإبراحتالواًملسمرعذنالو
نيملسملانمةئفدرتنألواحتأ:لجحنبثيرحهللاقف؛كلتلقامكرمألا

مدقوكبكاذنماموءهنملالضلابىلوأمتنأ:مللاق؟دينعرابجىلإ
ام:لاقنيعمحلاىأراملفجحلاديريناسارخنميلهابلاةيطعنبعاقعقلا

هبىتأفاريسأعاقعقلاذخأف«برحلاتبشنو«مهيلعلمحفءةارشلا:اولاق؟اذه

تلهجفجحللتمدقامنإو؛كئادعأنمتسل:لاق؟تنأام:لاقفوبأ

وهوةيناثمهيلعلمحمثهنأشنمحلصأفدابعىلإعحرفهقلطاف«تررغو



ریدحنبسادرملصف1

:لوقي

طاشنلاباذهسيلاًطاشنثعبيلعسيلومهلتاقأ

طارصلاحضوىلعمهلمأليرهمنیيرورحلاىلعركأ

هارسأفيعرصلاقلطنبسمهكويسودسلالجحنبثيرحهيلعلمحف

ةالصلاتقوءاجىتحنودلتجيموقلالزيملفءلالبابأهبايتأيملو
يلصنتحانوعداوفةالصلاتقواذهموقاي:لالبوبأمهادانفةعمحلاةالص

عرسأفءةالصللاودمعومهتحلسأنوعمجأموقلاىمرفكل:اولاقءاولصتو

لامتحدعاقومئاقودجاسوعكارنيبمهفنوئطبمةيرورحلاوهعمنمودابع

ابانأةارشلايورتو.لالبيبأسأربىتأوءاًعيمجمهولتقفهعمنمودابعمهيلع

نحنامناكنإمهللا:لاقوهيديعفرجورخلاىلعمزعوهباحصأدقعاللالب

ىوردق:تلق.فقسلاعفتراف:نورخآلاقو«تیبلافحرفانرأفاًحهيف

نملحرديهشلانبءالعلاوبأييربخأ:لاقليحرلانببوبحمنايفسوبأ
اذإفءارمقةيحاصةليليففاوطلايفلينِإ:لاقهئابآضعبنعتيبلاةبجح

مهللا:لاقفملاذإكلذكوهامنيبفهيلإبغريوهللاوعديبازيلاتحتلحرل
مهللا:لاقف«هتجاحضقامهللا:اولاقف«فاوطلالهاهعمسفررکف؛يتجاح

بازیملانمهيلعترطقف:لاقءاملعكلذنمدیرأامتیضرتنكنإ

:نايفسوبألاقو‹لالبوبأوهاذإفسانلايفباسناءالابسحأاملف«تارطق

اوبغروهللااوعدف:لاقميتينبلتیبيٿهباحصأووهعمتجاهجورخرضحام
تحتيبلافقسقشناف:لاقمهجورخىضرنإةمالعمللعجينأهيلإ



١٥۱۲ریدحنبسادرملصف

نعلاسيميتينبیتانارمعنبةرقنعنايفسوبأىورو.ءامسلاىلإاورظن
ليلبرادلاةحاسىلإجرخياماريثكو:لاقهتيأرفمهيفدوهشموهاذإفتيبلا

تضرع:هباحصأللوقيو€:ةيوقلالدعهلاودعألجورحلااودارألَولولتيو

:هباحصأوهيثريكتافنبىسيعلاقو«ينلبقيهرأملفهللاىلعيسفن
ثلاشسانلايفالهللايفالأ

ةودباكملظأليللااماذإ

اوُماَقَفمهتمونفوخلاراطأ

:ناطحنبرمعلاقو

هعرصموسادرميكبنيعاي

يتأزرمليكبأامئاهينتكرت

اجلارادسأاكبتبرشامأ

الجعبراشاهقذيملنملكف

مهسوفنتباطمشةوخإو

ىدعبنمنماوكرتامهللاو

غوجُهايندلايفضرألالهأو

يسادرمبينقحلأسادرمبراي

سانيإدعبنمشحومٍلزنميف

سانلابسادرمايكدعبسانلاام

ساكلاةعرجاوقاذفنورقلاىلع

سافنأدعبدروسافنأباهتم

سانلابسانلافافتلادنعتوللاب

ساجيممويانيوحلاباوضرالو



١۱

1تغبلإدالادارل

:هنعهللايضرسادرمرعشنمو

تحرخانحاورأاذإيلابناذام

انمجامجتراطاذإنانحجلاوجرت

تذحأاملشمانمضرألاتدأو

هلناكنيدلااذهلهُنمناکنم

مهبحأالييأملعيهلا

هرعشنمو

هلدعيليقبييذلاتنزوينِإ

هلدافنالءاقبوجريناکنم

ينحرخأرانلافوحخوهلإلاىوقت

ریدحنبسادرملصف

لالبوبأجورخللاُّبحو

لابألالببأفتحك

يلاصوأويداسجأبمتلعفاذام

يلابلالظنحلالثمكجاجعلاتحت

يلاوهأفوخنمتوهبولقلاذإ
يلامعأطسقلاباسحلتبرقو

يلاسعوفاوطوبعكدعبنم
لاملادلاتيفهتكراشويدو

لاخلاومعلانودكهحولالإ

انزتاامهللاوالفىقبيسيلام

هیقلجرخاملفدايزنبادنعهباحصأركذةشرخنبناليغنأىوريو

هللاوصرحألحركاقلينأكنمؤيام«ناليغايكنمناكاميتغلبدق:لاقف

دعبمهکرکذيأكغلبينل:لاقفحربكذفنيفةايحلاىلعكنمتوملاىلع

كسرف:مهنمباشلاقفملسوفقوفهموقيدانيهسرفىلعرمو.ةليللا



۱۲۷ریدحنبسادرملصف

ىفلالاقو«يضمفللاليبسيفكنطبهتأطوأولهللاوتددو:لاق«يرورح

يفتنكاذإ:لاقوءهنعحفصا:اولاقففلابهيلإاوشمفءلوتقمينِإ:هباحصأل

نممهفويسيلحنوعيبيهباحصأووهناكونالمحنسحأفسلجب

.ةحجاحجلا

ذوهتدابعةحصوهتريصبوهفشقلةعامجهلحتنتسادرمو:دربملالاقو

ىلإاًيعادناطلسلاروحاًركنمجرخهنأمعزتوةلزتعملاهلحتنت«هنايبوهتنايد

مكنمنسحملانذحخآلهلو:ربنملاىلعلاقثيحدايزلهلوقبهلجتحتوقل
ماقف«يصاعلابعيطلاوميقسلابحيحصلاو«بئافلابمكنمرضاحلاوءيسللب
زعهللاركذاذكهاموناسنإلااهيأتلقامانعمسدق:لاقفسادرمهيلإ

ررررالافوىذاہیرو#لوقيذإمالسلاهيلعميهاربإهيبننعلحو

غ(ىيفسهيَستأَو()سامالإنإللتأنأو)ليعدورز

مث‹يصاعلابعيطملاذحخأتكنأمعزتتنو٤-۷:محنلافولهرج

يلعنبنيسحلاىلإبتكهنأمعزتوهلحتنتعيشلاومويلااذهبقعيفجرخ

.كيبأنيدىلعالإنأامو‹جراوخلايریرأتسلِنِإامأ:هيلعهللاتاولص

يشيقرلانامثعنبركبيبُأنبدمحأنبهللادبعنبدمحأةمالعلالاق

ايأنأانغلبدقو:ةيماللاىلعهحرشيف«ىمادقلانامعءاملعنم«ينامعلا

الإنوجرخياونوكيملنيملسملاةمئأنمهريغوهللاهمحرريدحنبسادرملالب

نعهرتسنوبحيو«هتروشموهللاهمحرينامعلاديزنبرباجمهنيديفمهمامإرمأب

مهمروهلاهمراريهظوانوعيأمفادرنوكيلوموعدتومتالعلبرحلا

:هباحصأللاقدابعمهيلعفطعامهللاهجرلالبابأنإ:اًضيألاقو.ًاعيمج



ریدحنبسادرملصف۱۲۸

ج
ذلقيسدقفةرخآلادارأنموءايندلاىلإبهذيلفايندلاىلإجرخناكنم

راوس.7>۶2س رګر۰ےیک^وسوسس“س۳- دیراکنمو۔هيرحف,هلدزنورخلالاثرحديربکاکمةيالاهدهیلتو

هعملزنوینامث۲۰(پيينيةاىفلامونياَلارع
‹عردلاهيلعبصتهمأتناكيذلاشمهكمهمدقيمهيلإاوشمف«هباحصأ

رمفللاهمحرلتقتحلتاقف«ينابرقدرتالفهبكيلابرقتأينِإمهللا:لوقتو
ًالامشوانيبرضيلعجوانيدشءاکبوهلبقوهيلعبکنافسادرمهيلع

عكارنيبةالصلايفاولتقمحتأريغهاورامفلاختةياورلاهذهوءاًميمجنيتيم

مزهفاًموَقانيقلدقفدعبامأ:دعقلاىلإبتكلالبابأنأاًضيأيورو«دجاسو

عمهللاوهللانذإبةريثكلاةعفلاانبلغفةليلقلاةعفلانحنانكوءانتلقلهللا

مهسةماقإامجميِقأفةكميافنامعىلإجراخفرحبلاعطاقينولا‹نيرباصلا

ةكمانفاويلفانبقحلينأدارأنمفءهيلإمهاعدامىلإمهوعدأفبلاغنب

يفدجويوسراففآلاةئالثيفرضحخألانبدابعدايزنبهللاديبعهيلإهجوف

مهاذإرصعلاةالصدعبهباحصأولالبويأامنيبف«سراففآلآةعبرأعضوم

ثیرحناکودابعبئاتکواللتضييبلامالعأوتعفردقتايارلاب

عحراوققرفًارقفهباحصأیدانفاًتوصسانلانسحأنممهجنب

نومولاراملَوجارقمثمكئارونممكلتحتفدقةنحلاباوبأهذه:هتوص
A11الاکGsوکوويورووکومس1

ادلهاولاقَبازحلال

ام

اتیاالإمهدازامو,ةلوسروهللافدصوءهلوسروهللااندعو

.نيتمؤملاضرحالإلاتقلاركذاهيفةيآعدياللعجوء١٠:بازحألالاكو

۱۲۸



   





ضابأنبهللادبعلصف

حرشيفنامعءاملعءامدقنميشيقرلاهللادبعنبدمحأةمالعلالاق

ميتنبضابانبهللادبعنيدلايفمهمامإىلإنوبوسنمنويضابإلا":ةيماللا

وهو؛سيقنبفنحألاطهرديبعنبةرمينبنم«يميمتلاةبلعثنبتاللا

ةينافصلاوةيردقلاوةلزتعملامهو«قحلانعةلاضلاقرفلاعيمجقرافيذلا

داسفضقنومهبهاذمنيبنملوأوهو«عيشلاوضفاورلاوجراوخلاوةيمهجلاو
تارينلاتاياورلاوتارينلاتامكحملاتايآلاوتارهاقلاججحلابمهناداقتعا

نبكلملادبعنامزىلإشاعو«نايفسيبُأنبةيواعمنامزيفاشن«تارهاشلا

.همالكىهتنا"ةروكذملاةفورعملاحئاصنلاوةروهشملاةريسلابهيلإبتكو«ناورم

قيقحتلالهأمامإيميمتلايرملاضابإنبهللادبع":يحخامشلاةمالعلالاقو

لبسقرافولدعلاةجحمهباحصأبكلسءقيرفلاىلوأبغشدنعةدمعلاو

هللامرحعنملةكمنمجرخنممتظفحامىلعهللاهمحرناكو«لهجلاوةلالضلا

كلمادبعلحئاصنلايدبياماريثكناكو«فرسمببقلملاديزيلماعملسمنم

تارظانمهلو«دیزنبرباجيارنعهرمأيٿردصيهنأيظفحيفو«ناورمنب

ءاملعلاءامدقنم«رباجوبأةمالعلالاقاذكو.ىهتنا"مهريغوجراوخلاعم

عمحباذهو«ضابإنبهللادبعىلإيضابإلابهذملالهأةبسنركذ«نيينامعلا

.مهيفلاخموهيضابألاعمهيلع

هنعهللايضرضابإنبهللادبع":رهاوحلاباتكبحاصيداربلاةمالعلالاق

.ةزمحلاثيلثتبةديقعلاحرشيفبطقلالاقو."ةزمحلاحتفبيضابأهيلإهبسنلا

لالبيبُألتقدعبنيملسملانإ":يداربلالاق.طقفرسكلابسوماقلاييو

۱١۱۳



ضابأنبهّللادبعلصف۱۳۲

نبعفانوضابإنبهللادبعمهيفو«جورخلاىلعاومزعوةرصبلاعماجباوعمتحا

نينذؤملانينروءارقلايودهللادبععمليللانجاملف«نيملسملاهوجووقرزألا

هرممتکوعحجرف!؟مهعمجرخأءالوهنعأ:ةباحصأللاقف«نيحبسملانينحو

ىلإاوبسنو«هللادبعمهمامإهيضابألاينعيضابأىلإةبسنلايفو":لاق"ىفتحاو
نمِءيشىلعفقأو:تلق.''هنمرهشأوهللادبعنمفروعأهال؛ضابأهيب

 

هنعهللايضريملاسلانيدلارونةمالعلالاق.هربخوهرمأ

ضابأتفنأهلصأو

ةححلابانءادعأافاد

هتقيرطيفناکنماوبسنو

بهذملايفهلىقلتالكاذنم

هارنتمقحلاذحخأتف

انومسدقنيفلاحخملانإ

انلعرشيملنولوألانحنو

عورفلافولصألايفنحو

ولواندنعدودرملالطابلاو

املعافاّنمقحلاءافلخل

يضاموادلاًّبماحمناك

ةكوشلابانناوخإ

هتريسنسحراهتشالهيلإ

بحكلايفاهمسرنًةلأسم

هاتأانلضغبمناكول

انيضراننأريغكاذب

انلمحياًبهذمضابيألحجب

عيفرلافلسلاقيرطىلع

اوفطصاهليذلاإِلاهبىتأ

ماشلالهأنماهعنملةمركملاةكمىلإجراوخلاجورخدربملاوريثالانباركذو
عفانبتکهنومهنياميفمهقارتفاكلذدعباركذو؛ضايأنبهللادبعمهيفو



۱۳۳ضابأنبهّللادبعلصف

هدقتعمىلإامهعمنموامهوعديضابأنبهللادبعورافصلانباىلإقرزألانب

اوقرتفينأةيشحخهباحصأىلعهأرقيملوباتكلارافصلانباًارقف:لاقكدسافلا

ولعفانقدصىأريأريأفلاهلتاق:لاقفهأرقفضابأنباهذحخأف«اوفلتخيو

‹نيملسملايفهتريسكهتريستناكوءاّيَأرسانلابوصأناكنيكرشمموقلاناك
معنلابرافكمهنكلوءكرشلانمءآربموقلانإءلوقياميفبذكدقهنكلو

.انيلعمارحوهفكلذىوسامومهؤامدالإانللحيالوماكحألاو

يفاهلصأوةديقعلاحرشنمناورمنبكلملادبعىلإاههجويلاهتلاسرهذهو

:ةميدقلاةينامعلاريسلاباتك

ضابإنبهللادبعنمدمحمانديسىلعهللاىلص«ميحرلانمحرلاهللامسب"

وهالاهلإاليذلاهللاكيلإدمحأينإف«كيلعمالسناورمنبكلملادبعىلإ

هللالبقتيامنإهنأملعاوللاىلإدرملاوىوقتللةبقاعلانإفهللاىوقتبكيصوأو
نألإتبتككنأومصاعنبنانسعمكباتكينءاج:دعبامأ«نيقتملانم

انأتمعز«رکنتامهنموفرعتامهنمفكيلِإهبتبتكفباتكبكيلِإبتكا

هرمأعابتاوهللاةعاطنمهيلعتظفحوهللاباتكنمهبتركذامهنمتفرع

نمترکذامامأو«ركنمريغهللادنعوهفهنمتركنأيذلاامأويبنةنسو

هتداهشدحأىلعركنيسيلهللانإفءةمئألانأشنمهبتضرعيذلاونامثع

نوملاظلامهكعلوأفهللالزنأاممكحيملهنأهلوسرىلعهلزنأامهباتكيف

هللاوالإةمئألاونامثعنأشنماًنيشكلركذألنإمث«نوقسافلاونورفاكلاو

ىلعهلزنأيذلاهللاباتكنمةنيبلاكلذنمكلعزنأسوهنأهملعي

انعطيذلاو«؛نامثعربخنمكربخأوهبتبتكيذلايفكلبتكأسوءهلوسر
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ييمدقنمَتركذامناكدقل«نامثعىتأيذلاوهنأشنيبأوهيفهيلع

هللانأومالسإللانعدرلاوةنتفلانمدابعلارجيملهللانكلوهبلمعومالسإلا

اميفسانلانيبمكحيءيشلكتانيبهيفباتكلالزنأويقحلابدمحمثعب
اًمارحمرحوًالالحهياتكيفهللالحأف«نونقويموقلةمحروىدههيفاوفلتخا
:لاقوهدودحنيبوهءاضقنیبلصفواًمكحهيفمكحوضيارفهيفضرفو

e<صصرِ€eسم

مسقأو٢٠۲مههلادوُدحدعينمواهودتسالفهلادودحكِل

عياهنرادو+لاقف«باتكعابتابهيبنرمأمثةريخلاهيفهدابعلسيلوامسانبر

نمهللاءاشنمونامثعهعموهبررمأبليدمحملمعف۸٠اَ
الواًمكحالوًةضيرفلدبيالواًدحیدعتيلهللالوسرنوريالهباحصأ

امبالإسانلانيبمكحيالوفلاهلحأايشمرحيالوفلاهمّرحاًّنيشلحتسي

١٠:منالالٍمِيِظَعرويباَذَعقرتيَصَعنلفللوقيناكوهللالزنأ
عمنونمؤملاوهللانمهءاجامغلبيللارمأاماعباتهللاءاشاميرمعف

هنعمهو‹مالسلاوةالصلاهيلعللاهافوتتحهلمعىلإنورظنيومهملعي

ءاجيذلاباتكلاهدابعهللاثروأمث«هتنسبالمعوهليبسهللالأستف«؛نوضار

وباهدعبنمماقمثهکرتبسانلانمیدتهانميدتهيالومادهودمحمهب

نمدحأهقرافيملوهيبنةنسبلمعوهللاباتكبذخأفسانلاىلعركب

قرافتحهمسقمسقيفالو؛همكحمكحيفدحأهيلعبعيملو«نيملسللا
نبرمعهدعبنمماقمث«؛نوعماجمبهلوءنوضارهنعمالسإلالهأوايندلا
نمهلبقناكنبيدتهيءقافنلالهاىلعاًديدشرمألايفاًيوَقباطخلا

‹هيبحاصاهبلتبيملامايندلانمحوتفبهللاهالتباوفلاباتكبمكحي‹نينمؤملا
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نونمۇملاو‹ةمئاقمةعماجمالسإلاةملكورهاظنيدلاوايندلاقرافو

سَومكتلََجكيدول:ىلاعتهللالاقكلذك«ضرألايفهللاءادهش

هتومدعبو٤:ةرقبلااًديهَشلوسرلاسالاَلَعءادبُشووك

تحمالسألالهأفرعيامبهللاءاشاملمعفنامثعاوَلوفنونمؤملارواشت

لارومأثدحأمثللاءاشامضرألانيازخنمهلحتفوءايندلاهلتطسب
امنونمؤملاىأراًملف«؛ثيدحمهيبنبذئمويسانلادهعو«هلبقهابحاصاحبلمعي

لاقو‹نينمؤملانمهلبقناكنمةنسوهللاباتكبهورگذوهوملكفهوتأثدحأ

تُممرسلانماناتعیاويرتنياكبنَمِمملظانموزلهللا ¥نوم

مهنمطو؛توربحابمهذحخأوللاتايآبهورکذنأمهيلعهفسف٢۲١:ةدجسلا

ينوءاًيفنضرالافارطأيفمهافنو«مهنمهللاءاشنمنجسفلاءاشنم

هيلعهانقرافونامثعىلعنونمؤملاركنأيذلاناورمنبكلملادبعايكلنيبأ

هنيدىلعتنأوالفاغهنعًالهاجنوکتنایسعيصاعملانملحتسااميف

ءامببذكتوهللاتايآبدححتنأنامثعىوهكلملادبعايكنلمحيالماوهو

شوانتلالبقناورمنبكلملادبعايهللافءايهللانمكنعىنغيالنامثعنإف

نونمؤملانعطامناكهنأو«ىمسمالجأواًمازلنوكينألبقو«ديعبناكمنم

ابفناهادسمعنكنمممَلظَانمورلاقهللانأهيفانقرافوهوقرافوهيلع

هَلےہہکالإاموُلُعَدَبنآمهلناکامكبًواهیارخیفکسوهدم

نملوأنامثعناكف١٤١٠:ةقباٌظَعُباَذَعةرخألايفهلوئرِخخادا

نُأهيلعهانقرافوهيلعهانمقنامو.هللاباتكباهيفىضقينأهللادجاسمعنم
01eسککس.ى spمر امهجونوُديربىشملاوَووَدَعْلَبمهرنوغدينيِذْلادرطتالوللعدمحملاقهللا
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م
۰ نمنتفمهدرطنفویشنممهڪياسحناموويمنممهيانمڪلڪ

ناکو‹مهافنومهدرطةمألاهذهنملحرلواناكفه١:ماعنألا4ہا

ىفنو«ماطحلانبعفانوينهجلاملسمويرافغلارذوبأ:ةنيدملانممهافننمم

وهبدنجو)ريهزنببدنجو«ناحرلاىلإةكنحلايأنببعك:ةفوكلانم

ةرارزنبرمعىفنو«(ةبقعنبديلولاهببعليناكيذلارحاسلالتقيذلا

نباسودرکوينادمحلاسيقنبديزيوحيرذنبدوسأوناحوصنباديزو

هللادبعنبرماعةرصبلالهأنمىفنوءةفوكلالهأنمريثكسانأيفيمرضحلا

امو.نينمؤملانممهافننمدعكلعيطتسأالو«يربنعلاروعذمويرسقلا

ةرحسلاببعليناكو«نينمؤملاىلعةبقعنبديلولاهاخأرّمأهنأهيلعانمقن

نينمؤملاىلعهتبارقلجأنمهرُمَأللانيديفقساف«اناركسسانلابيلصيو
امو.نينمؤملاوهلوسروهللادهعبثيدحمهدهعامنإوراصنألاونيرجاهملا
هللالاقوىاينغألانيبةلودلالالعجوفّللادابعىلعهتبارقهريمأتهيلعهانمقن

عبتاولوقلالّدبوهللامالكلبو۷:رشمكتبيكلبلودكيالك)ل
عنمتحیمهلهأوهسفنلاهيمحيضرألاىلإقلطناهنأهيلعهانمقنامو.ىوملا

لقالهللادقومهماعنألومهسفنألهدابعلهللاهلزنأيذلاقزرلاوءامسلارطق

کلےوآہملفدلسومارحہنیسلبتقذركلنادراشرا
Z22222وS2 ILEور£2 0.1موبَبْزَكْلاهلالعنورتفيبذانظو(و ےس۳ےس

ر

.ماشلاىلإةفوكلانمهافتريثألانبايف(١
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سملوِءارَممْلِل وبو0دساواونيکو

nn aeو

مهرنِلهکنأوشوایتارن6¥6
2Aبصصےس

دق,هلوسرووهاصعينمو

٤ؤومولف

هعنمنامثعيذلا٦:بازحألااًالض

صقنأوهيلعهللاهمحرباطخلانبرمعنينمؤملاريمأاهضرفناكضيارف

فّللاليبسيفاهقفنيملوةضفلاوبهذلازنكومهاياطعنماملأردبباحصأ

هللاليسيفالوةَصفْلاَوبهذاكمرَلاولهللالاقو
ۇشاايكتركنامى©رياباتشڪک
هی(کاماونمکیشنمرڪامادنشومرمج
ءاهفرعيالواهدريالوهلبإىلإةلاضلكمضيناکهنأهيلعانمقنامنو٢-٤

دقاوناكنإوسانلانمدحأدنعاهدجواذِإمنغلاولبإلانماهذحخأيناكو

لاقوهيلعاوملسأاممحلنأهللامكحيفمحلناكوءاهيلعاوملسأ

2ل لاقو٠۸:دوهچبدمضالفاوسالومهيأبالول

وتنأالإلطيمڪتبکناوتكانماءبزااباي

Aeكلذ ےسصوا2
كلذلَمنمواميرمكبنهللانإالوکنیارتنعہر

رAaموےس

r.۹:ءاسنلاهكايكولاٌلَعتلدَداَڪواراکهيلفوَسَفاًمَلْظَواَوذُع

يلعالامعمهتملسوهراقأهيطعيوهسهللايخذأهنأهيلعاتقنامو

هلوسرلولسمخلاهللاضرفدقوللاضيارفلاليدبتكلذناکوفباحصأ
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اموهايمُتُكنإإللاقليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاوىيرقلايذلو

:لاألاكورِقءئَشناَعَمَجْلالاورناراوياندلعالرا

مهماعطنمائيشاوعيبينأنامعلهأونيرحبلالهأعنمهنأهيلعانمقنامو١٠

مَرَحَوعِيَملاهللالحأوجهللالحأاملاعرحتكلذناكوءةرامإلاماعطعابيىتح

ءاشامالإاهصحنملنامثعملاظمنمريثكبربخننأاندرأولف٥:ةقباوبلا

ضعببلمعينألحرلا'رفکینامثعلمعنمكيلعٌتددعاملكو,هللا

هللاينةنسفلولټمربمکی1ناکو.اذه

س1سر

ee۶سے2ےےسءسرےسو اا

ههَكِلْوأَكهالَنااميمگرلنمو#لاقو:ءاسلاكارصَم

نعَلينمو۸:دوهےکلعهاه13َلاقو:ةدساللهکَنوُمَِظلَ

دهلدعنلفهلل لاقو٤:ةرفبلامللیدهَعلا3َلاقو۲:ءاسنلالارنرهل

کشةينموقأنودنبمكتامراَلاكَانَيلالاكالرل
اابمڪيرلنمواللاقو۳١0دوهےورص

زالعكرتملکفحكيكللاقو٧:ةدئاماكوقس

:هيلعاندهشامنإو«نامثعىلعدهشتتايآلاهذهلك.۳۳:سنوينون

.ىفخياليككرشلارفكالررقملاةمعنلارفكوهاذه(١
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همهولےکلإلأاميدبشهانکیل¥تايآلاهذههيلعتدهش

ألواملايروقللاقو.١١٠:ءاسلاءَدودي

نامثعهبلزنيذلانوتمؤملایاراملف۲::تايراذلاكوفنمکتأاملمٌقحلنإ

كلذكو.سانلالامعأنورظانهللاءادهشنونمؤملاو,هنماوأربتهللاةيصعمنم

ونموُمْلاَوهلوسروکلمهاًاولمعألو¥هللالاق ٍبفْلارللعلِيورسونو

يفنيمصخللاةموصخكرتو.١٠٠:ةوتامنولسمكاميكبفدكف

اوكرينأساَنلابيحا(نللملالهللالاقونتفلانمهللاهدعوأامعقوأو؛لطابلاو

ادصمرأهيملكهلقنمتلاانفدلو(ونيلهَراناءالوشنأ
كلذىلعنامثعةعاطنأنونمؤملاملعف۲-١:توبكتعلاكَنييذكَلَانملعيلو

نمًالميفاوعمتجاوضرألافارطأنمنامثعىلإاوراسف«سيلبإةعاط

ىتأيذلاهوربخأوهللاهوركذفهوتأفلييبلاجاوزأةماعوراصنألاونيرجاهملا

‹؛قحلاعجاريوهللاىلإبوتيهنأونولوقييذلافرعيهنأمعزفهللايصاعمنم

للارمأىلإعوحرلاوةبوتلاوبنذلابفارتعانمهبمهاتأيذلاهنماولبقف

هولبقينأقحلاباوتوأاذإمالسإلالهأىلعاقحناكوهنماولبقوهوعماجف

قحلانمهبمهاقلأامىلعسانلاقرفتاملف«قحلاىلعماقتساامهوعماجيو

نأمهرابدأقبتکفنعباتامینداعو«هيلعمهدهاعيذلانعٹکن

دهعلاهثكنوهباتكىلعنونمؤملارهظاملف«فالخنممهلحرأومهيديأعطقت

نيمهمياكننإورهللالاقوهللامكحبهولتقفاوعجرهيلعمهدهاعيذلا
eو رملسياالركلهماوليمكنيدیفاونومِهدهَعدب

غ
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دقو«قحلابلمعوهللاءاشاممالسإلالهأعماجف١٠:ةتاهكروتيمهل

لعاودَيراكلانإ¥هللالاق,هنعدتريمثانامزمالسإلابناسنإلالمعي

املف۲دمعه(رتهقومهلديسنبشدلالكتادمرر
داهجلانأنوتمؤملاملعنينمؤملانمهلبقناكنمةنسكرتوهللاةيصعملحتسا

ربخنماذهفهماكحأىلعنامثعةدهاجميفةعاطلانأوءىلوأهللاليبسي

.انلبقنونمؤملاهيلعنعطوهيفهانقرافيذلاونامثع

برقأبلاطيبُأنبيلعناكدقفءهنتخوليهللالوسرعمناكهنأتركذو

دهشتتنأولهُننمو؛هنتخناكوء«هنمهيلإبحأوهللالوسرىلإ

كرتاذإةاحبلَدمحمنمهتبارقنوكتفيكفكلذىلعدعبانإو«كلذبهيلع

لززنامريغب09مالهذهرفكةمالعامنأملعاوءارفكىطاعتوقحلا

توكلنامههالوأاکیمکیملنموالاقهللانأبكلذهلا

:ةيثاحلا4الاقواليقهلانمقدصأالف٤٤:ةدئامل

ىلإكنيددنستالوكسفننعنامثعناورمنبكلملادبعايكنرغيالف٠

لامعألاكلمأنإف«نوملعيالثيحنمنوحردتسيونوديريونونمتيلاحر

غبنوألضننأهعابتابهللاانراجأ‹قحلابقطنيديدجهللاباتكوءاهمتاوخب

لبحوههللاباتكوءامیقتسماًطارصهدهيهللابمصتعينمهنإوهللابمصتعاف

مُعَأنملاجرلالبحسيلوءاوقرفتيالوهباومصتعينأنينمؤملارمأيذلاهللا
الأهللالاقوقحهنإفنآرقلاتربدتنأالهللاكركذأف«نونعطيونوبهني

هبهللانمءاجالاعباتنکف٤:دمحلَنَفَأبوفلعمآوردت

نکینمنف؛جتحتهبووعدتهيلإوسانلانمكمصاخنممصاختهبویدتحت
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نإفءةرخآلاوايندلايفحلفيوهمصاخنممصاخيهبةمايقلامويهتجحنآرقلا

توملادعباللمعتلف«؛نومصتخيمحيردنعةمايقلامويمهواومصتخادقسانلا

.رورغلاهللابكنرغيالو

جلفأوهرصنلجعوهعمماقهللانأنايفسيبأنبةيواعمنأشيفكلوقامأو

ةهجنمنيدلاربتعينكينإف«نامثعمدبلطبهودعىلعهرهظأوهتجح
ةلودلابنيدلاربتعنالانإفايندلافضعبىلعمهضعبسانلارهظينأءةلودلا

ىلعرفكلارهظدقوءنولمعيفيكرظنيلرافكلاىلعنوملسملارهظدقف

كليو#لاقونيرفاكلاىلعاباقعنوكيوكلذبنيملسملاولبيلنيملسللا

كهواونماءكملقاهلعلَرسالاباهلاثماك

؛ضعبىلعمهضعبسانلارهظاذإنيدلاناكنإف٠:نارمعلآبللبح

اولتقنيذلارهظدقودحأموينيملسملانمنوكرشملاباصأيذلاتعمسدقف

مهوةرصبلالهأىلعاضيأاورهظو«رادلامويهتعيشىلعوهيلعنافعنبا

رهظو«مهتعيشمهوهباحصأودايزنباىلعراتخملارهظو«نامثعةعيش

ةلجدنبسنخأىلعفجسلانبارهظو«راتخملاىلعثيبخلابعصم

ماشلالهأىلعريبزلانبارهظوءةنيدملالهأىلعماشلالهأرهظوباحصأو

ىلعءالؤهناکنف«مكتعيشمهومكيلعهللامرحاماهنماوحتفتسامويةكمب

ضعبىلعمهضعبسانلارهظيدقفءةلودلالبقنمنيدلاربتعيالفنيدلا

يفرهظاكلمنوعرفىطعأدقفءايندلايفاكلماًرفاكالحرهللايطعيو

نمةرامإلاىرتشاامنإةيواعمنإمثهبريفميهاربإجاحيذلاىطعأدقو

هلادهماوفو¥هللالاقوهيلعهدهاعيذلابهلفَيممث«يلعنب
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2E7 12رورس o َنِإالفكمكلعهادملجدقواهديكوتدمينيلاوصفالومتدهعاإ

هسودبنيثكىلاانار©ےن
هيدامولامنونمقرأىهةعوکنانأمکتیبالخدتمات

نالو ةيواعمنعلأستالف٠-٠:لحنلانولوفرتامةميقلایبکلنایب

‹سانلايفهتريسوهلمعانيأروهانكردأدقانأريغنعالوهلمعنعاو

مدلكفسأالوللاهمكحمكحلالوهللامسقيتلاةمسقللكرتأاًدحأملعنالو

هرفکيامكلذيفناكلةيمسنبامدالإءامدلانمبصيمولف«هنممارح

نمهیفکیففكلرمخلابرشيانيعلسانلانماقسافديزيهنبافلختسامث

ةدبوهكأنمملأنمولهللالاقوهللانمىدهريغبهاوهعبتيناكووسلا
لمعفخيالف٠٠:صصقلاِلاَدميالهاکاوفاےہیدرب

عداختالو؛كلملادبعايهللاقتاف«سانلانملقعيذلكىلعديزيوةيواعم

نوبيعيوديزيوةيواعميفنونعطيمكتيبلهأانكردأدقفءةيواعميفكسفن
هتکئالموهللادهشنانإفهعمنمونامثعلوتينمف«نوعنصيامماريثكامهيلع

كلذىلعشيعنءانبولقوانتنسلأوانيديأبءادعأمملوءآربمهنمانأبهلسروهبتكو

.هللادنعكلذببساحنءانثعباذإهيلعثعبنوءانتماذإهيلعتووءانشعام

ثیدحلاىلإريشيوهف«ضعبباقرمكضعببرضيًارافكيدعباوعحرتال(ص)يلانعملسمحيحصيفىور(١
."نورفاكلامهكعلوأفهللالزنأاممكحيملنمو"لبقاهيجتحأيتلاةيآلاىلإو

نعكلاةديبعيبأيأرنمو"هعاطهنعثحبلاسيلهعدف**ةعاسبولكلبقىضمامف":يلاسلارونلالاق
عمسننحنو؛نوعباتوةباحصمهانءاهيفوىكحواهودهاشيتلامملامعأومملاوقألئاوأللوةباحصلانتف
هَناكاتلكاتنگكلوتگاتتعةَمَأكليلءاقحلطبنالوالطاببوصنالو؛فكنو
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نيبأسو«نيدلايفولغلانمهللابذوعأنإ«نيدلايفولغلانيرذحتىلإتبتكو

لمعيوقحلاريغهللاىلعلاقيناكامهنإفهتلهجاذإنيدلايفولغلاامكل

البلالهالىلاعتهللالاقونسيتلاةنسوانلنيبيذلاهباتكريغب ١

س

ه۸Aسوەۋوس نامثعلعفامك٠:ءاسنلاييحلالإهالعاولوغتالوڪزيڍيقاولس

دقومهعبتتوهللاةيصعمىلعمهعماحتومهتعاطىلعتنأودعبنمةمئألاو

موقءاوهأوعيتالوللجوزعهللالاقوءاهيلعتنأمهتعبتاومهءاوهأاوعبتا

ءالۇهف١۷:ةلايلياوومنعاولوايياولسويناودق
نيحهللبضُغوئضَروباتىلإوهللاىلإاعدنمسيلونيدلايفولغلاله

.هيبنةنسترئوعضنيحهمكحبهرمأيصع

لهانوقرافيومهنيديفنولغيمحنأمعزت«جراوخلابضرعتيلِإتبتكو

محتِإ:مهليبسكلنبأيننإو«نينمؤملاليبسريغنوعبتيمحنأمعزتومالسالا
نيحهوقرافوءةنسلارييغتنمثدحأامهيلعاوركنأنيذلا«نامثعُباحصأ

بانبيلعباحصأمهو.هبریصعنيحهوقرافوللامکحكرتوثدحأ

هيفهوقرافوهيلعهورکنأوفلامكحكرتوصاعلانبورمعمكحنيحبلاط
ةوادعدشامهدعبنملمهففلاباتكمكحنودرشبلمكحلااورقينأاوبأو

نبرمعوركبابأووهللالوسرمهتنسومهنيديفنولوتياوناک«ةقرافمدشأو

هيلإو«نوحرخياوناككلذىلعمهتنسبنوضريومهليبسىلإنوعديو«باطخلا

مهملعنمیأروسانلانممهفرعنمملعدقو«نوقرافتيهيلعو«نوعدي



٤
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وماءيذلااأ#هللالاقوهللاليبسييالاتقالمعسانلانسحأاوناك

وتمامهلأنأوعوةعكرُسيدوليےنلااولی

اَنأوىادعأمهاداعنملاأةكئالملاوهللادهشن«جراوخلاربخاذهف١١٠:ةيوتل4

توغنوءانشعامشيعنكلذىلعءانبولقوانتنسلأوانيديأبءايلوأمهالاونمل
دقل«سانلانمهعابتأوقرزألانبانمهللاىلإاربناناريغانتماذإكلذىلع

اورفکوهنعاودترامهنكلو«رهظاميفمالسإلاىلعاوجرخنيحاوجرخاوناك

.مهنمهللاىلإًاربتفدعب

ةحيصنلايفكلدهتجأو«كباتكباوجببتكأنألإتبتككنإفدعبامأ

فحناكوءةمألاربخكتربخأو‹يسفندهجيكلتنيبدقينِإفكلنيبأينإو

مانَرَأامَنسَِلاَِإإل.تملعدقامكلنيبأوكلحصنأنأيلع

ACكيلوابككلاىفسالهيبامدبنمىدلاويلا

تالااأوةعكتاكبلوأَكاونيواوخكصأواوابِلاالإ©كيش
سانلاعداحخأالوهبرفکألاًدبعنذختيهللانِإف١-۹:ةرقبلامیلا

ةنسوهللاباتكىلإمكوعدأفنعىحنأامىلإفلاخأويسفنيئسيلءيشب

اوعجارتومكبرىلإاوبينتو«همكحباوضرتلو«همارحاومرحتوهلالحاولحشليهيب
هيفانفلتخايذلايفمكنيبوينيبمكحيلهللاباتكىلإمكوعدأوللابانک

هلاأربنممرينوهلامكحاجبمكحنولامسقامبمسقنوهللامرحاممرتو
يصعنوهباتکيفهتعاطانلبحبوأنممعيطنوفلاهالوتنمیلوتنو‹هلوسروهنم

ةمألاهذهنإوكيانيبنهيلعانكردأيذلااذهفءهعيطننأهتيصعمبهللارمأنم

اومصتعينأمهرمأيذلاميرباتكاوكرتنيحالإًامدكفستملوامارحمرحتم

ضابأنبهللادبعلصف
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٥١٤۱ںی

ةنسوهللاباکایساتحنینيقرتفمنولازيالمحاو«هيلعاونمأيوهب
اناففاوفلتخااملاومهسقلاىلعهلاباتکهيت

aornreسللودووسومو تلڪهلعيرهامکهلالإءىشنمهيففلااموللوقي
۰وس

بسلانمىشهبيشيالليبسلاوهاذهناو١٠بینأهيلو

الفهدعبنمنيحلاصلانيتفيلخلاولِيادمحمانلبقنمهللاىدهيذلاوهو

اسمراداولاقوکر;نميدتهيالوهعبتانملضي
سےسےسر2س2ے ٭مڪملويمکمووليسنعمكبقرفَلْبشلاوعيتالو

كعابتابةلالضلاكلنيزيوهليبسنعلبسلاکیقرفتنأرذحاو١١٠:ماعنألا

يهامنِإءاًيشهللانمكنعاونغينلمحنإف؛لاحرلاهيلإتعمجاميفكاوه

ع
وو

٥0

امأ؛ةلالضمامإوىدهمامإ:نيمامإةرخآلاوايندلايفسانلاعبتيامنِإىاوهألا

ريذلامهوللاباتكعبتيوهتمسقبمسقيوهللالزنأاممكحيوهفىدهمامإ

¥اصالارايوبهمأممماملَعحولهللالاق

.مهتيصعمنعیھومهتعاطبهللارمأنيذلانينمؤملاءايلوأءالؤهو٢٤۲:ةدجسلا

للامسقامريغبمسقيوللالزنأامريغبمكحييذلاوهفةلالضلامامإامأو

مهتعاطنعینوملایمسامكرفككلذفملانمةنسريغبهاوهعبتيو

‡ایگامجویمهنهےرفگلاحیثدللاقومهداهجبرمأو
نأفلالضلاالإقحلادعبسيلوءهبقطنيوقحلابهلأقحهنإف١:ناقرفلا

الولوحالوهللاباتكيفنكشتالوءاحفصكنعركذلانبرضتالو.نوفرصت

.هريغهعفنيملهللاباتكهعقنيملنمهنإفميظعلايلعلاهللابالإةوق
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كركذأانأوكيلإتبتكدقينإف؛كباتكعوحرمبكيلابتكأنأيلإتبتكو
اذإيباتکباوجبتعطتسانإيلإبتكاو«هتربدتويباتكتأرقالميظعلاهّللاب

هيفقدصأهللاباتکنمةنيبهيلععزناتنأوانأهيفعزانتأامكيلإتبتك

نكلويتجاحنمتسيلوايندلايفيلةبغرالينإفايندلابيلضرعتالفكلوق
هللانإفءةحيصنلالضفأكلذنإف«توملادعبالونيدلايفيلكتحيصننكتل

ةعاطىلعنكيملنميفريخالهنإفةعاطلاىلعكنيبواننيبعمجينأرداق

.هباتكىهتنا."كيلعمالسلاوىضرلاهيفوقيفوتلاهللابوللا

ٍةلَعىبلاكردأهنأكهمالكضعبلديو«هتافوالوهتدالوخيراتىلععلطأملو

سمخةنستناككلملادبعةفالخف‹نكمموهو(انيبنهيلعانكردأيذلااذهف)

.نيتسو
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برغملليضابإلابهذمللةمامإلاوملعلاءاوللماحوناكرألاثلاثوهاذه

ةراتوراغيفملعيةراتءةنسنيعبرأميلعتلايفهسفنسبح«نامعوتومرضحو

يبأنبملسمةديبعوبأ':ريسلاباتكيفيخامشلاةمالعلالاق.راغلاجراخ

يبُأةيالويفيفوت«فافقلابرهشوروعأناكومهيفىلومناكيميمتلاةعرك

برواهملعومولعلاملعتءامهنعهللاىضربحاحةافودعبروصنملارفعج

محدزيوهنارقأنيبعباصألابهيلإراشييذلاوهوءاهمكحأوثيدحلاتاياور

قبسلابصقزوحبهلفرتعادقوءهظعورجاوزنمعامسألاعرقيامعامتسال

يبأةفالخيفهتوموءةرجهللنيسمخوةينامثماعهدوجوتبثدقف."مولعلايف

دیزنبرباجهکردأنمكردأهنأيورو.ةئامونيئالثوسمخةنسروصنملارفعج

ءالمزوديزنبرباجنمملعلاذخأيهنماضعبكردأهلعلوةباحصلانم

كامسلانبارفعجوينامعلايدبعلابئاسلانبمامضكهتذمالتورباج

نماضيأذحخأورباجنمهذحخأامنرثكأنيذهنمذخأهنإلاقيو

نمذاتسأهلنکیملنم":هنعهللايضرلاق«ايباحصناكوسابعلانبراحص

سابعنبهللادبعبانيلعهللانمدقو«نيدلانمءيشىلعوهسيلفةباحصلا

مالسنبهللادبعوتوعسمنبهللادبعوكليهللالوسرمعبلطملادبعنب

ىلعوءانيدتقامشوقبوءانيفتقاىلعوءملعلايفنوخسارلامهو

نمملعلاذخؤيال":هنعهللايضراضيألاقو"انكلسمهجاهنمىلعوءاندمتعا

نممالو؛ههفسىلإوعديهيفسنمالوءهتعدبىلإوعديعدتبملحر:ةعبرأ

ليق."هريغبهذمنعهبهذمززعينممالويفقدصيناكنإوبذكي

۱۹
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ةقثوهوكليهللالوسرنعثيداحألاظفحيالنمتيأرأهللاكمحري:هل

ذخۇيلب‹؛ثيدحلانوظفحيسانلالكو!هللاناحبس:لاق؟ملعلاهنعذحخؤيأ

ابأايهللاكمحري:هلليقءاًدحاواًنيدحنوملعيالاوناكنإوتاقثلانعملعلا

الإوهبتلمعتفرعنإ:لاق؟ةباحصلانعهاورامنِإناكاذإهبلمعتأ«ةديبع

ء؛لاضوهفهقفلايفمامإهلسيلثيدحبحاصلك":ةديبعوبألاقو.الف

باتکيقو."انللضلهنعهللايضرديزنبرباجبانيلعنمىلاعتهللانأالولف

ماعهفلؤۇمقوتنيعبرأوادحاوغلبيةعيدقلابتكلانموهو)فنصللا

نببيبحعماراسكامسلانبرفعجوبتاكنبتاتحنأانغلب:(ه8

يفاذهوءامهتيالوةديبعوبأرهظأفكلذيفملكتفعمالتقنأىلإبلهللا

نبرباجىلإنوعجريبلهملادلونمريثكوءةرصبلانعاًعافدجراوخلالاتق

نامعلهأنممهرثكأعمجيفةريغملاتبثو:دربملالاقنامعلهأنممهلكو
:(ىمادقلانامعءاملعنم)يمدكلاديعسوبألاق.ةقرازألالاتقيفركذو

هنإليقونيملسملاءاهقفنمهقفلابروهشملابتاكلانباتاتحلانأانليور

يهموتو؛نامعنمىوزندمسبلزنیناکهنالیقامیفناکوماوتنمناک

افاقوهنعهللايضرةديبعوبأناكميمينبنمتاتحةليبقو«يعربلاةحاو

لحراھبيلتباف؛بئاغالوميتيىلعسبحتاللوقيوةعفشلارمأفعضيناكو
اهيفربابلهقرصبلاخايشألأسافبهذا:لاقفهلأسيهءاجفهباحصأنم

دبعثعب:نايفسوبألاق.رباجلوقبذخأفءاهبجويارباجنأربخأف؟ركذ

كلورواشتفجورخلادارأنيحنيملسملاةعامجىلإوةديبعيبُأىلإنسحلانبهللا
:حلاصملاقدقو«ريثكنبحلاصهيلااوثعبينامهيأرقفتافءةيأربلكملكتف

هالقءايشأثدحأهنأالإنيملسملايملكتمنمناكومكنيدىلعينِإ
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ىلعفاخيالجرنورت؛يأربسيلاذهنِإ:هديبعوبلاقفءاهيلعنوملسملا

امىلعمكعواطاذإوومتلأساملكمكيطعيالأكلمابلطيوهسفن

یسعامف؛قحأنُعرسِلِإسانلانكلومکتوعدبرقمانا:لاقهيلإهنوعدت

تومرضحبانبحاصقحليلفمعزيامكنيدلادارأنإف«قدصدقوحلاصايلوقت

.مهيأردسفأومهتعامجقرفف«توعيتحهيدينيبلتاقيلفىينبهللادبع
فلختامتحرخولو«جورخلانمكعنميام:ةديبعيبألليق:نايفسوبألاقو

.ماكحألاةفاخمرصعلاورهظلانيب

ءاهتمعوُهدیعسهدحجیهوتايبلهملانمةأرماهعموةكمهدیبعوبامدق

لاق؛لضفأحورخلا:الاقءةكمبماقملاديرأ:هلتلاقامهجحنماغرفاملف

جورخابهذهرمأت:تلقفمَقأفتن:لاقمكعمجرحأانُأوتلف:يوارلا

دهش.ةراجتللاهيفماقملاهرکیهنأکءاهلهأرشنمدیعبوفاوطلاينعياهر

كحلصأ:هيلعدوهشملالاقءةرصبلايضاقدنعةديبعيبأةداهشىلعنالحر

نايلزاجولو«فراعهباناكحيو:لاقو«نالفةداهشبلعادهشاإهللا

ةديبعابأيفوكلاةزمحىتأو.هتداهشبتمكحلدحاولحرةداهشبمكحأ

نمعمسامرخآوءاريثكارظانتفبحاحلزنمىلإاجرخف«ردقلارمأيفهركاذيل
هتبیهناکوبحاحهملکفجرخف«ناليغتقرافاذهىلعةزمحاي:ةديبعيأ

لوقلااذهتذحخأامنإ:ةزمحلاقفءةديبعيأنمهتبيهنممظعأبحاحنم

نعفءارياجالإهتكردأدقوالإادحأكردتمل:بحجاحهللاقف‹نيملسملانع
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تعحرامکهنععحرافعحرأٍنِإبجاحلاقف«كنع:لاقف؟هتذخأنم

كباصأاموهللانمفةنسحنمكباصأام«لوقأاملبقاويبقفرا:لاقفنع

هللافلكيال:لوقأوتابعلانمةئيسلاوهللانمةنسحلاف«كسفننمفةئيسنم

انأفكنمامأنمةلوبقمفةملكلاهذهامأ:هللاقفءاهعسوالإًاسفن

مثقزمحباوقفرا:لاقفبحاحهنعلأسفجرخفءالوأاهيفكبهذمفرعأ

ةديبعوبأرمأف:لاقمهملكفءافعضلاوءاسنلاىلإىشمهنأةدمدعبمهغلب

هللادمحفبجاحملكتمث«؛نوملكتملاملكتف:لاقهلعمجفابجاح

وُمزنوامهاوآنمفءائادحأانيلعاثدُحأةيطعوةزمحنإ:لاقوهيلعىْنأو

وبأهرجهو«سلحبانمدرطو«سانلاقرفتفمهتمانئاخلااندنعوهفمهسلاج

رمأدقةديبعيبألابجعاي:لاقف«ردقلانمءيشبهلوقلهنارجحيرمأوةديبع

الومهينديوهومهنعيضروبحأوءاشودارأ:نولوقينايتفلاءالؤهوينارجحي

ةزمحوهيفاولغفردقلاتابثإاودارأءالؤه:ةديبعوبألاقفمشوقلثمبلوقي
؟ناميإلارفاكلاميطتسيله:ةديبعيبألليق.هليزمكهتبثمسیلوهتلازإديري

يلصيناعيطتسيمرحىلإلحنمبطحةمزحبينأينأعيطتسينم:لاقف
یسیعنيدىلعناکنمعلاس.هللاقيفوتبالإكلذعيطتسيلوقيالونيتعكر

:لاقاهيفرظنافهباجأفسولانمالحجراعدفمالسلاهيلعيبلارمأهغلبيو

هللاةعاطىلإوعديلهف:لاقرفاکبیحجباوملسميعادلا:لاق؟نولوقتامف

؟ارفاکبيحجماواملسمةعاطىلإيعادلانوكيفيكو:لاقمعن:اولاق؟هنيدو

:اولاقفابجاحاوتاف«نيرسکنمهدنعنماوجرخفېهنمًاربفباوحباهوددارف
:لاقف‹مهتبوتبهربخأف‹؛همهفتسننُأاندرأامنإةءاربلابانيلعلجعدقانثغأ

ةميركيبانبةديبعوبالصف



1. ةميركيبأنبةديبعوبألصف

رمواولعفف:لاق‹مهتبوتبامهاربخيلفسودقلادبعنبمالسلادبعوعيبرلااوتأيلف

.سلاحلااولحخدأومحي

يبأللاقفىنمبةديبعوبأويرصبلاخيشلايبُأنباعمتجا:نايفسوبألاق

كلذتلقولوءال:لاقف؟ةيصعموأةعاطىلعادحأهللاربجأله:ةديبع

امىلإدابعلاداقأيذلاوهملعلاف:لاقءاثبعمهايإهبيهرتومحلهفيوختناكل

ناکفمحامعأناطيشلامحلنيزومهسفنأمفتلّوسنكلوءال:لاق؟اولمع

اناکوءةديبعيبأءاقلىنمتيناكءاطعنبلصاونأيور.هللاملعاممهنم

يذلاتنأ:ةديبعيبأللصاولاقفءةديبعوبأاذه:لصاودياقلاقف«؛نييمعأ

ىلعبذعيهللانإلوقأينكلوءال:لاقف؟ردقلاىلعبذعيهللانإلوقي

:هلليقمثلصاوعطقناف؟هاركتسابىصعيهللانأمعزتيذلاتنأأرودقلملا

همدهفةنسنيثالثذنماناينبهلتينب:لاقف«تفقوفكلأسو«صلحختفهتلأس

لجأنممارحلاهللاتيبقرتحاامديزنبرباجنعةديبعوبألاق.فقاووهو
ردقيمل:نورخآلاقوءاذههللاردق:سانلاضعبلاقحيرلااهبتراطةرارش

ناكو:ةديبعلاقءردقلايفلوألافالخلامقومثنمفءهتيبقرتحينأهللا

ناكو«نيتسوعبرأةنسلوألاعيبرنمنولخلايلتسلتبسلامويهقارتحا

الوءةرجهلاحتناولعبتاذحاكننمامهللاو:لوقيوردقلارمأفصي

هللانأرقأنمف«مهنيباميفسانلاهثدحأءيشوهانإوللالزنأامريغبمكح

:لاق‹قلخيلاقةزمحنإ:هلليق«ردقلابرقأدقفنوكتنألبقءايشألابملاع

كلذلسيللاقحيراهنمناكةحورملاكرحاذإهنأمعزي:ليق؟قلخلاكلذامو



ةميركيبأنبةديبعوبألصف۱0

؛كلملنيدبهلاقولف:لاقمعن:لاق؟هلوقيأرب:لاق«يتكرحالإقلاخحيرلا

.هبنیدينمکنوکيالزجعيأرلانإ:لاق؟يأربلاقاذإف:لاق

نه:لاقفنجربتيونرتستيالتاللاءاهوحنوةمامتءاسننعةديبعوبألعس

ضغريارحلاامأو«لامءامإلا«يرمعلال:لاقفريشبلكلذليقفىامإلالثم
ينعجرف:لاقفهتلأسملئاسلاحصيملءيشنعلاحرهلأسو.تعطتساام

انمنوبلطتمثنوطلخت«ينمكلذبقحأتنأ:ةديبعوبأهللاقفمومغمينإف

نماوملسام:لاقءيأرلابنوتفينامعلهأنإ:ةديبعيبألليق.حيحصلا

.جورفلاوءامدلا

:ةديبعوبأهللوقيفمامضقاضاعروةديبعابأوامامضجاجحلانجس

.امحتانسأبامهيراوشناصقيوامهانمليلقلاناضفنياناكو!؟قيضتنمىلع

لهأمعطأف«ثاركلاوتيزلاماعطإب:لاق؟مهبذعيمايسوحبجاجحلالاسو

؟كلذبترشأل:يسوجمللليقفءامهبانمسف:مامضلاقءامبنجسلا

.سبحلابمهوجاجحلاتامو«نوجرخيفمهلبقتوعيونويحميمهلعل:لاقف

مهامنيبفءامحلملىرتشافناجسلاعماوقفتافمحللااوهتشامحنأىوريو
ملرهظيملف«فينكلايفهباومرف«نجسلابابىلعتوصباذإهنولوانتي
بويأنبلياولاق.انمرقنمانيلعدشأمحللاىلعاننزحناكف:لاقتكحأ

لحجرنعمهتلأسفءاملعءاهقفتومرضحلهأنمخياشمابايفيمرضحلا
هنأمهلكاوعمجأف:لاقةبادلاتفلتفعضوملازواجفعضومىلإةبادىرتكا

ءاركلاهيلعىرنام:اولاق؟ءاركلايفنولوقتام:ملتلق:لاقةبادللنماض

لاقو:لاقظقيتسافامئانوأابئاغةديبعوبأناكو:لاقءةبادلانتهانمضاذإ
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نعنمضي:لاقهتلأسف:لاقةلأسملانعخيشلالسيمرضحاي:بحجاحيل

نمضيةديبعابأاينيأنم:ةملسنبدمحمهللاقف:لاقءاعيمجءاركلاوةبادلا

كلملادبعوانأتلخد:ناسحنبحيلملالاق.ملعتالثيحنم:لاق؟ءاركلا

اراكنإتركنأفةأرماتحتهديلخدألحجرنعهانلأسفةديبعيبأىلعليوطلا

:لاق«حونابأايجورفاحنإ:ةديبعوبألاقف؟اهجوزتينأهل«تضحموامات

:حونوبألاقمثمعن:لاقف«جورفلااحنإ:لاقفرباجابىتفأنكلو«تقدص

حونوبأو).ارضاحةديبعوبأناكاذإينولأستنأنايتفلارشعمايمكحنأملأ

رفعجيآدنعبجاحلناكمالغعقو:نايفسوبألاق(نامعلهأنماذه

لخدفءةديبعيبأبوهبالاعناكو«بحجاحل:لاقف؟ناكنمل:هلأسفروصتنملا

«بجاحينعي؛تامهلتنکيذلايالوم:لاقفهلأسفانیزحهآرفامویهيلع

انيزحهآرفكلذدعبهيلعلخدمثءابجاحهللامحر:لاقفرفعجويأعّجرف

‹روعألاةديبعوبأهللاقييالولقيدصتام:لاقف؟انيزحكارأيلام:لاقف

.ةيضابألاتبهذ:لاقوعّحرفمعن:لاق!؟تامدقهنإو:لاق

ايفتخًالیوطانامزشاعدقف«باتکاهيصحيالهتافصوهبقانمنألصاحلاو

هيلعنوتفاهتيملعلاةبلطناكو«بهذينأنيدلاىلعوهسفنىلعافوخراغيف
نامُعنممهضعبوناوريقلانممهضعبلبقأدقف؛لحتلاكراغلاكلذيي

نبدمحمكةنيدملانممهضعبوناسارخنممهضعبورصمنممهضعبو

دراواذهورداصاذهف«تومرضحنممهضعبو«بيبحنبدمحموةملسم

دوسألانبرمعنبىينبهللادبعمامإلاوبويأنبلئاونييمرضحلاسأرىلع

مامإلاةبراغملاسأرىلعو«يدنكلاثراحلانبةيواعمنبثراحلانبهللادبعنب
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ريبكددعنامعنمو«ملعلاةلمحنمهدنعنمويسرافلامتسرنبنمحرلادبع
وبأويديهارفلابيبحنبعيبرلادنسملابحاصريهشلاثدحملامهسأرىلع

نمةميلسينبدحأيدزألارهفنبكلامنبناميلسنبفوعنبراتخلملاةزمح

راغلاىلعاوذغتادقوءاضيأزمنميديهارفلاةبقعنبجلبوقنطابلازب

ةعانصبنولغتشيونوتكسيفتكرحهنمنوفاخيدحألبقأاذإفءةلسلس

لياوينثدح:مهفصويفنايفسوبألاقءةءارقلاباولغتشااونمأاذإو«فافقلا

ىلعيلوولمهنملحرلاناكنإالاجرتكردأدقل:لاقيمرضحلابويأنب

هللايضرةديبعوبألاقوءهعرووهمهفوهلمحوهلقعيفكلذلمتحالاينالا
مكيلعوانيلعهللاةمعننمنأنورتالأءانرمعةيقبيفانريصقتلتبجع:هنع

هللاءايبنأىلإدودخألاباحصأوفهكلاباحصأىلإانتدوملصتنأوحرنانأ

انناوعأوهللابحيفانئاكرشوانناوخإيفانتدومرصقتفيكفءيمادقلانيلوألا

متنزحلنيقداصمتنكنإمكلوأهبقبسامنوملعتولو«ىوقتلاوربلابهركذىلع

.نيملسملانممكلبقنمنيذلاىكبامكمتيكبلواريثكليللابمتدهحجوًاليوط

ضوءةرصبلاىلإراطوءةنيدملابخرفوءةكمبنيدلاضاب:عرشلانايبيفلاق
نمرايخهللاقينيملسملانملحرناك:يمدكلاديعسوبألاقو.نامعىلإ

اذامب:لاقف«صوأ:هللیق«؛ملاسنبرایخوهو«؛يطنمنامعنمليامسلهُ

ةتوم:لثملاهببرضيناكو«مهرددحأىلعيلالومهرديلعام؟يصوأ

اذإ:همالکضعبيفةديبعيبأللوقيناكوءالضافالجرناكو«رايخةتومك
ديدشتنأدحأكباجأامايبنتنكولكنمهقفأانأفةرصبلارفتزواج

هتنبابةديبعوبأينك.ىلاعتهللاامهمرةديبعوبأكحضف«؛سانلاىلع

ىلعلمعلالاوقأولئاسمةديبعييألوءاسنلابقلعتياميفرابخأوراثآامو
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:اهنموعمجنلنيتالصلانيبلصفلازاوج:اهنميضابألابهذملايفاهريغ

:اهنموءةنسنورشعةزايحلانأ:اهنموءامويرشعةعبسضيحلارثكأنأ

ىسومىور.ةنسلاةفلاخمعونمملاو«نيبجاوريغءوضولايفبيترتلاوةالاوملانأ
يلعيح:لوقينايسنفنداةديبعاباناهدجنعهيبأنعيلعنب

:لاقفةالصلاىلعيح:لقتملكنإةديبعابأاي:هلليقغرفاملفقالصلا

.ةالصلاىلعيح
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بیبحنبعيبرلالصف

رحيلاومشألادوطلا«يديهارفلاورمعنببيبحنبعيبرلاورمعوبأ

ملءةيبرحلاالاقيةلحميفةرصبلالزنو«نافضغنمديهارفنمهلصأمضخلا

يفهدوجوتباثلانأالإةنسيأيفثورهشيأيفهتومالوهدلومانعمققحتي

«باشعيبرلاوهكردأذإءةيرجهنيعستوةثالثماعيفوتملاديزنبرباجنامز

دحاوماعقوتملارباجيبُأنبىسومهيلعىلصو«انيدحدنسملايفهنعىورو

ةسمخمهددعغلبيریثكهخويشو.نيخيراتلانيذهنيباموهفءةئاملادعب

يذلاارباجكردأثيح؛نيعباتلانمهنإ:لاقينأنكمملانمو«ءاًخيشنيرشعو

مامضنعهتایاوربلاغو؛ةدحاوةعمجيفيباحصلاكلامنبسنأووهتام

دنسملايفف؛ةديبعيأنعىوردفملسمةديبعيبأوبئاسلانب

نونامتوةينامثةديبعيبأنععيبرلاةياورنميضابالابهذملاةدمعوهيذلا

ءاثيدحنوسمخوةعبرأوةيامتسدنسملانمنيلوألانيأزحلايفامةلمجوءاثيدح

نوتسيردخلاديعسيبأثيدحو«سابعنبالاثيدحنوسمحوةئاماهنم

ماةشئاعنعهاوريذلاريغءاثيدحنوعبسونانثاةريرهيبأثيدحوءاثيدح

اعبرغلبتيتلادیزنبرباجلیسارمیورو«اٹیدحنوتسوةينامثيهونينمؤملا

تماصلانبةدابعوبويأيبأنعهاورامريغهلكاذهوءاثيدحةئامونينامتو

لاحريديأبلوادتملادنسملايفامعيمجاذه«بلاطيبأنبيلعودوعسمييأو

وبأييبرغملاةمالعلادنسملاىلإاهمضتاياورعومحايفو«يضابالابهذللا
ىلععيبرلاابجتحاراثآوثيداحأ«ينالحراولاميهاربإنبفسويبوقعي

ثيداحأيهو":يللاسلانيدلارونلاق.اهريغوداقتعالالئاسميفهيفلاخم

١۱٦۱



ثلاثلاءِزحبايفبوقعيوبأبترملااهلعجو"اهتحصبمصخلافرتعي«حاحص

ةريبهنبفيسنبليحرلانببوبحمتاياوركلذىلإمضهنإمث«باتكلانم

يمتسرلانمحرلادبعنبباهولادبعنبحلفأمامإلاتاياورو«عيبرلانعيشرقلا

زايفعيمحلالعجورباجليسارمو«يناسارخلامئاغنبرشبمئاغيأنع
نمةعيرشلاماكحأيفنالوألاءةعبرأباتكلاءازجأتناكف«باتكلانمعبارلا

حوننبحلاصحونيبأنعاضيأعيبرلايوريو.يلاعلادنسلاباهرخآىلإاهلوأ

امبسحبئاسلانبمامضنعيوريو«؛يطنمهلصأو«ييامعلايرصبلاناهدلا

نبكلملادبعةرفصوبأخيشلااهعمجبىنتعادقمامضنعهتياورنكلءانركذ

ةمالعلالاق.ديزنبرباجةذمالتدحأورمعنببيبحهوبأناك.ةرفص

لضافألاىلعهدعبردصتوءحلفأولانفةديبعابأعيبرلابحص:يخامشلا

مسوملاىلاسانلاجورخرضحوحلافلاةديبعابأباصأال":نايفسوبألاق

ال:لاقف‹عيبرلاعمهلسريلزيزعلادبعنبهللادبعببحاحةديبعيبأىلإىضم

مكيلعريشأ:لاقفرضحفىنثملاىلإاولسرأفمعن:لاق؟ىنئملاف:هللاقلعفأ

اذهالإهلضفوهنسيفعيبرلاعمنوثعيينماودجوام:لاقيفءاولعفتالأ
عيبرلاجرخف«ىضرمهدنعدادزاو«ةديبعيبأسفنيفهلوقبةبحمدادزاف‹مالغلا

انيمأوانيق:لاقفةديبعيبأدنععيبرلاركذ:نايفسوبألاق.هدحو

نأهولأسفميبرلاىلإةعامجوةرامعنبرمتعملاولياوعمتجا":نايفسوبالاق
؛نوميمنبرظنلاىلإاوشمفهبلمحتأاميدنعام:لاقفمسوملاىلإجرخب

ءارانیدنيعبرأبهاتأففلوقبهوملعأف‹نيصلاراحتنمونيملسملارايحنمناکو

 



۱۳بيبحنبعيبرلالصف

:الاقفرمتعملاولياوهاتأفءاًصاخهبناكوملف:لاقءايجح:هللاقف

لاق:امحللاقءرظنلانملبقتنأتيبأفكيلإسانلاةجاحورمعابأايملعت

:لاقءرظنلاىلإاعجرفطرشىلعاهلبقأتسلوءابجحتنأىلعاهذخ:يل

."اهلبقينأابأفءالعفف؛كلذهركيهنأنظأتسلوءهيلإاهاعفداواهاذح

ىلعقالطلابلصوملالهأنمالجررفعجوبأفلحتسا":نايفسوبألاق

بتكفلعندجوفهرادىلإلحرلاعحجرف«فلحفهلامهدنعنأمهتالحر

ءاملعلاعمجرضحاملفء؛فلاحلارضحينأدبال:لاقفعيبرلاىلإةلأسملاب

ءاههبشأامولاعنلاىلعنوفلحتسيالكولملانأىلعمهيأرقفتافخايشألاو

لاقفءاهقارفىرأ:لاقف؟ورمعابأايلوقتام:لحرلالاقف«تكاسعيبرلاو

انبحاصنكلو؛تقدص:لاقء؛لعنلاىلعنوفلحتسيالكولملانإ:بيعش

رثكلاوأليلقلانمنوكتنألعنلاولختالوريكالوليلقيدنعهلام:لاق

نإفاًضيأو«لعتلابهلملعالوهملعىلعتدقعناهنيينإ:سابعلاوبألاق

هلعلو؛فلحلارصقيضتقيالاًصيصختهيفنأل؛همزلأامهمزلتاليدنعةظفل

."طوحألابذأ

رفاکوأ‹هقاثيموهللادهعلع:لاقنمىلعظیلغتلاىریو:نايفسوبألاق

ةلأسمنعهلأسيهدیبعبالإيدزألادمحموبرصءاج.وُيدوهي

«ةدیبعبأباوجریغبباحجأفهلأسرضحاملف‹عيبرلاتیإ:لاققباجأف

؟تظفحدقوأ:لاقاذككنعتظفحيذلا:لاقوهيفةديبعوبأهعجارف

وبأناكو.ظفحينعهنإف؛هبذخفعيبرلالاقامرظنا:لحرلللاقمعن:لاق

.اهنعباحجأةلئسمنعلئساذإعيبرلاناكوءةياكشيفكلذهتقويفةديبع
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ةنالثنعهقفلاتظفح:لوقيف؟امتذانمع:اهنعباحأاذإهللاقیو:ليق

.مهنمدحاولوقهيلعفخملو؛مهدحألوقاذه«حونيبأومامضوةديبعيأ

ىلعہادیودجسیوهیمدقتحتهءاسکعضيفدربلانملمتشملحجرنعلئسو

اضملاوبأناكوكلذريغاضملاوبأىرينأالإ«يعينصاذه:لاق«ناسليطلا

.كلوقلوقلا:اضملاوبألاقءةليخنلالهأكردأدقدنّسلانم

لهانمكناوخإنملحجرورمعابأاي:لاقفةيطعنبةهربأهيلعلخدو

هسلحجبنيملسملاضعبرضحفءانامزهقفلانعهلأسيوهيلعفلتخيناكفماشلا

:لاقماشلانم:لاق؟دالبلايأنم:لاقفهيلعمّلسفانيخأىلعمّلس:لاقف

يذلااذهورمعابأ:لاقمعن:لاق؟ةيطعنباكلعل:لاقةزيزحلالهأنم

ىلعتعرسأ:عيبرلالاق؛كيلعنلخديالفلبقهوُبَأوناسارخلهأكلهأ

انباحصأنمةعامجوكلمادبعورمتعملاوالئاوىتأفلحرلاجرخفءلحرلا
نمدرانأيلثبلمجيال:لاقفءةيطعنبتبرق:اولاقفعيبرلااوتأفمهملعأف

ىتأف.كيلعنلخديالف:اولاق«ههركأئيشنعينلأسيمللحرلانأعم«ينيتأي

دريهملحوهعرووهملعوهلضفيفعيبرلاتننظام:لاقفهبجحفنذُأتسأف

لحتراوفرصناوىكبفمهنيدرمأنمهبسانلاعفتنيامعهلأسأانإو«يلثم

.هراوجنم

يفممبياحصأوبيعشوجرؤملاوبأوزيزعلادبعنبهللادبعفلاخهمايأيو

درويذلانيدلاييفنيلوأتللةلبقلالهأنأونوداميفىتؤتيتلاةأرملاوءةعمجا
اوملكتاوناكدقوئربومهتلاقمعيبرلادرو«نوكرشمهيبشتلامهويام
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ابجاحاوتأو«سلحانممهدرطومهيلعاهركنأفءةديبعيبأمايأيفكلذب
.اهيلعاودامتوعيبرلامايايفاهورهظأمث«سلجاىلإمهداعأواوباتفعيبرلاو

ةرصبلاونامعوتومرضحوبرغملايفةيضابإلاءاملعوةديبعوبأتام

وبأعمجمحتامهميفهدعبعيبرلاىلإنوعحريمهلكورصمودنسلاوناسارخو

ةذمالتنمةعبسنع«ةنودملا»هامسًاليلجًاباتكيناسارخلامناغنبرشبمناغ

نیءزجفاهلعجو«فسوينببطقلااهبترعيبرلایواتفاهيفامبلاغو«عيبرلا

بوبحم:ةسمخقالطإلاىلعمهرهشأ«ريبكددعنامعىلإملعلاهنعلمحو

ةليلقوتملاةبضينبنم)يوكرألارباجيبأنباىسومو(هبيبروهو)ليحرلانب

ةنسنوعستوعبرهرمعوةنسةئامونینامتویدحإةنسمرحنمرشعدحأ

نبةماسنمءدايزينبدج)يرقعلايياوزنلارذنملانبريشبثلاثلاو(رهشأو

ىلعملانبدمحمعبارلاو(عيبرلايثةيامونيعبسونامتةنسقوتملابلاغنبيؤل

.ضقانتلاضعبهيففالتخاهتافووريمنب

دعبنماثلادقعلايفكلذو«‹مهنيباًمكاحعيبرلاناقيرفلايضر«هتمامإ

دمحمانيبنىلعهللاىلصوميحرلانمحرلاهللامسب:هصناممهيلإبتكفءةئامل

انومتبتاكامانمهفومكلبقناكامانناوخإايانغلبدقف:دعبامأ‹نيرهاطلاهلآو

يفطرشلااولعجينأنيملسملاةريسنمسيلفطرشلارمأنمهبمتبتكامامأ«هب

هللميقأاملطرشةمامإلايفحصولوءةعامجنودارمأىضقيالنأةمامإلا
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اذِإمامإلانأىلععاضوماكحألاتلطبودودحلاتلطعلو«دحالوقح

ةعامحلارضحتىتحهديعطقيفاًدحهيلعميقينأبيصيالفقراسهيلإمدق

مامإلادهاجيالوءاًضيأرضحتىتحدلجيالومحريالفدحأنيزوأءانركذيلا

اهقافتارذعتيةعامحجلاوءةمولعملاةعامحلاةرضحبالإداسفنعىهنيالواودع

اذإنيملسملانملحرةيلوتنممتركذامامأو.لطابطرشلاوةحيحصةمامإلاف
لضفلاوةعانقلانميناثلاناكاذإزئاجكلذفهتمملعأوهنممهيفناك

نمضرفأتباثنبديزوهنعهللايضرقيدصلاركبوبأىلودقف«ةنسحةلزنه

هيفسيلاذهوءهنمملعألبجنباذاعموءهنمىضقأبلاطيأنبيلعو

ملعأويأمكؤرقاويلعمكاضقأوديزمكضرفأ"هللالوسرلوقلفالتحا

ءاملعلاديسلبجنبذاعم":يهلوقو"لبجنبذاعممارحلاولالحلابيتمأ

.هتاكربوهللاةمحرومالسلامكيلعو."ءاملعلامامأةمايقلاموياًذغرشحيس

الإنورخۇيالونومدقيالفةيضابإلاعمةعيبلامامإةلزنمبةرصبلايفناكدقل

.ءاشيثيحاهعضيلمحلاومأةاكرهيلإنودؤياوناكو‹ەتروشمب

مويلايفموصأالوهيتآنأعيبرلايلإبتك:(هبيبرناكو)نايفسوبألاق
فطفةرصبلاءايحأيفرامحلااذهبكرا:لاقوارامحيناطعأفهتيتأفهيفيذلا

جرختساتلعجورامحلاتبكرف:بوبحملاق«نيملسملانمناكنميلبتكاو
ءفلأوةئامناتاوغلبىتحمهتبتكوةرصبلاءايحأيفنيملسملايأرىلعنم

اًماتيأاوفلخواوتامدقانموقنملاحربنحجوزتدقنيملسملانمءاسنتدحوو

اًملفهيفهيأریریلمهتزیمومهتبتکف؛ءيشبمهيفينرمأعيبرلانكيملو«نهعم
.ممتاهمألةمحرانموقدالوأنمنيذلاىماتيلاكعلوأىطعأهتفرعوهيلإتعحر



۱۷بيبحنبعيبرلالصف

دنسملاحرشدقوءةيبرغملاوةينامعلابتكلااهبةنوحشمهراثآوهرابخأواذه

ةيقبمويلاىلإاهبلازتالوءةيسنوتلاةيروهمجلابةبرجءاملعنمةتسوبأخيشلا
.يلاسلانيدلارونريخأهحرشو«بهذملالاجرنمةحلاص

هعرحتمدع:اهنميضابألابهذملايفاهريغىلعلمعلالاوقأهلتناكو

يشاهعطقيالةالصلانإهلوق:اهنموءاهخسنمهعمحيحصلاوءةعتملاحاکن

امدبعبتاكملانأىريهنأ:اهنموءهمدعدنعبألاةلزنممألالزنيهنأ:اهنمو

.اًبجاوءاملابءاجنتسالاىريالهنأ:اهنموهيلعبتوكاممءيشهيلعيقب





  
سانلانیب

 ةمألاقارتقاو
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تافالتخالاعاونأىلعنيملسملاعيمجاهيلإعحرييتلالوصألانأىفخيال

‹سايقلاوعامجإلايفمهعمفالخلانكلوةنسلاوباتكلايهمهنيب
محلاوقأةربتعملانيملسملاروهمجدنعناكرألانمعبارلاوثلاثلاامهو

برضلكهجوأةيناثنمانتلملهألفالتخالاضرع:ءاهقفلاضعبلاق

:يياثلا.يناعملاوظافلألاكارتشا:لوألا.اهنععرفتمواهنمدلوتمفالخلانم

:ىلوألابتارمعبرأىلعنايدألاوبهاذملالهأنيبتافالتخالا:هريغلاقو

كلذوءةيرهدلاوةيونثلانماهنعنيحراخلانيبوةيوبنلانايدألالهأنيبفالخلا

لهأنيبفالخلا:ةيناثلاو.ديحوتلايفو«ىلاعتعناصلايفثوءملاعلاثودحيف

نيملسلملافالتحاکكىءايىنألافكلذو‹ضعبعممهضعبةيوبنلانايدألا

مهضعبدحاولانيدلالهأيفصتحخملافالتخالا:ةثلاثلاو.دوهيلاوىراصنلاو

صتخملافالتخالا:ةعبارلا.ةمسحلافالتخاكءرودقلايقوىلاعتهللاتافص

.ةيفنحلاوةيعفاشلافالتخاكلئاسملاعورفيفتالاقملالهأب

ذحخاوقرشملاقيرطذحألهیکلسميفنييفانتمیريرجيلوألافالتحخالاف

نمبرقأناكنإووهفءةرسيوأةنيذخاوقرشملاونذخآلاىرحميرجي

۱١۱۷
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ذحخاىرحبيرجيثلاثلاو.اديعبالالضنوكينأامهدحأجرخيسيلفلوألا

ىرحبراجعبارلاو.جهتملاكراترخآلاوجهنملاكلاسامهدحأنكلوةدحاوةهج

اذهوءرخآلاةبعشريغةبعشدحاولكذخأنكلءاًدحاواًكهنماوكلسةعامج

هوحنوسانللةمحرةمألاهذهيففالتحخالا:ليهلوقلدومحلافالتحخالاوه

نأانرمأثالثلاقرفلالجألو.بيصمعورفلايفدهتحملك:لاقنمريظن

طراَدَحَنأَو+لاقو4# هلوقبهيلاعرضتنوهلابذيعتسن
:مانألاکولسنَعمكيقرفنفلساوعيتلَووشافامف

مهعورفامأوءةئجرملاوةعيشلاوجراوخلا:ثالثفنيملسملاقرفلوصأامأ

ةقرفدحتداكتالو«ثيدحلايفةدراولانوعبسلاوةئالثلااهرصحيالادجةريثكف

.لادحا-دعبلاتقلاىلالاحلامحبيضفياعروالمعوالوقنوقرتفماهلهأوالإ

هنأىلعةفلتخملاقرفلالاوقأنملوقلايكحيانايحأو":نيمأدمحأذاتسألالاق

هاندحجولاهلصأيفرظنلاانققدولانأعمةفرصةديقعةلأسموتحبينيدبهذم

نكيملاهنحبنأرهاظلاف«نمؤممأرفاكأةريبكلابكترمةلئسمكءايسايس
؛ضعبىلعاهضعبةيسايسلابازحألامكحاهؤشنمامنإوءاتحبايتوهالاثحب

عبتانمو‹؛نمؤممأرفاكأءاّيلععبتانمةيحاننمةلأسملااوراثأجراوخلاف

اذکبهذممعبتانممکحاممويلانحنلءاستنامك‹؛نمؤممأرفاكأءةيواعم

يىناكهنأكلذىلإفضأ:لاقنأىلإ؟نئاخريغمأهنطولنئاخأيسايسلا

لوقلامهيوهتسيالرصعلاكلذيفسانلانأاوأرءةرهمةركمبزحلك
‹نيدلامسابفيسلانودرجيونيدلانعنوعفاديامنإمهعافديفماعلالاصلاب

فطاوعلاتراثأو«فيسلااذهتلمعتساورحبلااذهيفاهلكبازحألاتقرغف
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هذهيفملعنممهيدلامباهودميلءاملعلالوقعتلغتساو«بابلااذهنم

هلاوعضواًيشنيدلايفاودجيملاذإفللانوفاخيالنممهيلإمضناو؛لبسلا

نماريبكاببسيسايسلافالخلاناكهلككلذبوءةينيدلارابخألاوثيدحلا

امكلذىلعلديو:تلق

لاقو«جراوخلادضثيداحألاعضيناكةرفصيبأنببلهملانأدربملاهاور

.قيفوتلايلوهللاوءهنعيراخبلاهاورامكءةعدخبرحلا:يلعمامإلا

."قرفلاودياقعلايفاببسوءىنيدلافالخلابابسأ

يعفاشلادجتف؛ضعبمهضعبضارعأيحدقلابسانلانمريثكيلتبادقو

مرتىلإلوقلامبيضفيىتحءيعفاشلابسييفنحلاو«يفنحلاىلعملكتي

نبكلاممامإلايفملكتبيذيبأنبانأربلادبعنباىورو.مهنيبةحكانملا

ضعبويعفاشلاودعسنبميهاربإهيلعملكتامكءةعانشلايفةياغمالكبسنأ

هللالقئناعتسملاهللاحداقنمولخياًبهذمدحتالوةفينحيبأباحصأ

هيفاوناامیفكداعبکمتأبيلامللعضرالاوتوسلرطاف

لاق«بئاعوحداقهلوالإاًبهذموأاًمِلاعدحتداکتالو١:رمزلاےند ۳-7 -

:يرشخملا

هبحبأمليبهذمنعاولأسنإف

يننأباولاقتلقايكلامنإو

يتنأباولاقتلقايعفاشنإو

يننأباولاقتلقايلبنحنإو

هبزحوثيدحلالهانمتلقنِإو

هلهأونامزلااذهنمتبجعت

وهوالطلاحيبأ مرحلابارشلاوه

مهفيويرديسيلسيتنولوقي

ملسيسانلانسلأنمدحأالف



۱۷

:هریغ

انمامإوهولوقييعفاشلا

قدصموهولاقةفينحوبأو

رزئاجةفالسلاةقتعملابرش

انهالإنإلاقدمحأخيشلاو

للحمبالكللكلامخيشلاو

ةمألاقارتفاوسانلانيبفالخلالوصأىفلصف

مارحريغجنرطشلاببعللا

ماكحألانميتأياملكيت

ماغنألانممغنىلعبرشاف

ماسجألارئاسكلحيمسح

مالسإلاةبقمئاعدمعو

 

.طقفملسملا:ليقو«رفاكلاوملسملا:ليقفيبلاةمأيفءاملعلافلتحخاو

يتمأقرتفتس":لاقءَيلانعسابعنبانعديزنبرباجنعةديبعويأ
يعديمهلكوءةيجانةدحاوالخامرانلاىلإنهلكءةقرفنيعبسوثالثىلع

باتكىلعتبثتيتلايهو:هنعهللايضريلاسلانيدلارونلاق"ةدحاولاكلت

لوسرةيصوبالمعنييدهملاءافلخلاةنسومالسلاوةالصلاهيلعهيبنةنسوهللا

ةظعومكليهللالوسرانظعو:لاقةيراسنبضابرعلاحيحنيأنعفكهللا
ةظعومامنأكهللالوسراي:انلقفءنويعلااهنمتفرذوبولقلااهنمتلحو

رمأتنإوءةعاطلاوعمسلاولجوزعهللاىوقتبمكيصوأ":لاقانصوأفعدوم

ةنسويتنسبمكيلعف«اريثكاًقالتخاىريسفمكنمشعنمهنإف«دبعمكيلع
نإف«رومألاتاثدحومكايإو«فجاونلاباهيلعاوضع«نييدهملانيدشارلاءافلخلا

الو.حيحصنسحثيدح:لاقو«يذمرتلاودوادوبأهاور"ةلالضةعدبلك
رخآيفتفلتخارمعوركبوبأويهللالوسراهيلعناكيلاةريسلانأىفخي



١٥۱۷ةمألاقارتفاوسانلانيبفالخلالوصأيفلصف

مهلطاميلازامفءةريسلاكلتبهوبلاطامنِإهيلعنيركنملانأوء؛نامثعةفالحخ

ديمهلكومهيلعييف«لزتعيوألدعينأهنماوبلطمثءةعيضمماكحألاو
الوهولتقمثًالیوطهورصاحفءهمدخوهتصاخنمناكنمالإهيلعةدحاو

نعةيواعمجرخفىارغلاةريسلاىلعاًمامإبلاطيبأنبيلعاومدقمث«ركنم

هيلعطرتشانأدعبكلذىلعورمعهرزاوو«بلستنأهتيالوىلعاًفوخهتعاط
ريبزلاوةحلطثكنمث«؛نامثعمدبنوبلطيمحنأسانلاىلعاوسبلو«طرتشاام

نورزاۇمهلنوملسملاوةيواعمىلإراسمثةعقوتناكفءيلعةعيب

كلذىلعىطعأوبلطبهوعدخمث«نيفصةعقوتناكفنورصانمو

ةريسلاكلتىلعتابثلاهتماوبلطفءةرينةحضاوهتمامإو«قيئاولاودوهعلا

بأف1هَرمَألافتىحیفىلاوليم:ىلاعتهلوقبكسمتلاوةحضاولا

نبهللادبعاومدقوهوكرتف؛عحجريملفهومصخفةلأسملايفهومصاخو«مهيلع

هلزعىلعامهقافتانمناكامنيمكحلارمأنمناكو«يسارلابهو

ناكنإدهعلانمىطعأامنيأفءامهتموكحبضريملفةيواعمييفامهفالتخاو

امنإلیقنافءهبضريملنملتاقيوماليٌمالعفالطابناكنإوفحميكحتلا

علخنأدعباوجرخامنإ:انلقءةموكحلاراكنإلالهنعجورخلالجألمهلتاق

الهناعمءاءاشفيكاهيفنامكحينيمكحلاىلإاهلعجوهقنعنمةمامإلا

:لاقهنعهللايضرلبجنبذاعمنأسنأنعف«لحجوزعهللاعطيمنملةعاط

كرمأبنوذحخأيالوكتنسبنونتسيالِءارمأانيلعناكنإتيأرأهللالوسراي

"لجوزعهللاعطيملنملةعاطال":ٍليهللالوسرلاقف؟مهرمأيفرمأتامف
ةفيذحنعاًضيأدمحأدنسميفو.يذمرتلاعماجيفودمحأدنسميفثيدحلا
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يئاقبردقاميردأالنإ":لاقفاًسولجنييبلادنعانك:لاقهنعهللايضر

ءامهنعهللايضررمعوركبيبُأىلإراشأويدعبنمنيذلاباودتقافمكيف

نمهبيدتقينمىلعهرمعرخآيفيهللالوسرصنف"رامعدهعب
ىنعي)باحصألاو:لاق.هلوقعمسينمىلعوهيدمبيدتهينمىلعوهدعب

نبالوقاوعمسورامعیدهباودتهاوركبيبأباودتقاىلاعتهللامهمحر(ةيضابألا

امباوصلانأليلداذهف؛مالسلاوةالصلاهيلعمهيبنةيصوىلعمهف«دوعسم

لهأنمنامثعةداعسيضتقتثيداحأموقلاتوردقو«باحصألاهيلع

هللاةمحروانرضيالفثيداحألاكلتتحصنالو؛نيصوصخملاثادحألا

الوهللامكحبكلذيفاومكحدقىلاعتهللامهمحرباحصألاوءةعساو

انزلاىلعدودحممكفءايندلاهذهيفمهيفهللامكحومهتداعسنيبضقاتت

ديؤيو«ترتسناوسانللهتبوتترهظ«ابئاتتوحيىلاعتهللاملعيفوهرمخلاو
ثعباكل:لاقلئاواباتعمسمكحلانعءةشئاعلضفيفيراخبلايفامكلذ

انأملعألينِإ":لاقفرامعبطخ«‹مهرفنتسيلةفوكلاىلإنسحلاواًرامعيلع
.لمحلامويكلذو"اهايإوأهوعبتتلمكالتباهللانكلوءةرخألاوايندلايفهتجوز







يفنيقفاوملاونيفلاخملاءاملعلالاوقأركذيفةمتاخ

يضابالابهذملا

ىلإليواقألابرقأضابانبالوق":لماكلايفلاقتريلانيمدقتملانمف
ًاوسأ':لاقيرابلاحتفيفرجحنباهنعهاكحامبسحمزحنباو."ةنسلا

."ةيضابإلاقحلالهألوقىلإمهرقأوةالغلاالاحجراوخلا
ءظحاجللنييبتلاونايبلاققحميبودنسلانسحليلخلاةمالعلانيرخأتملانمو

لضافأنمبهذملااذهلهأو‹يضابالابهذملا":يناثلازاةيشاحيفلاق

مهمهتيانهنمويثنيدلانمتسيليتلاعدبلانمنورفنينموءةلبقلا

یاربهنممهابمكومريلب«مدقتللمهرياسممدعبوددشتلابنيملسملاضعب

ضعبيٿهبمهومهتياملممتددرفمهموصخلوقبتعدختنكدقو

‹نيملسملارايخنممحنأتملعفمهيفنيقيلايلنيبتمثلوألاءزحلاشماوه

كعريالوءةنسلاوباتكلاىلإةلماعموةدابعنممهرومألكيفنوعحرينمو

نعیلاعتهللايضرةلزتعمللاًموصخفلساميفاوناكمفظحاحلاديدنت

"ةفاكنيملسلملا

ةرصبلايفجياوخلايلدتعمنمةقرفةيضابإ":ةرسيللاةيبرعلاةعوسوملايفلاقو
نرقلانميناثلافصنلايففرعيذلاضابانبهللادبعىلإبسنتةفوكلاو

ةمئأهدعبنماهرمأىلعماق«ناورمنبكلمادبعرصاعويرجحلالوألا

مويلاتحنويضابإكانهوءةفلتخمءاحرأيفترشتناواليوطترمع«نوقحالتم

مهکرشبالوجراوخلاريغرفكبلوقتالةيضابإلاو«رابحنزورئازحلاونامعيف

يأرلالهأوخويشلارايتخاىلعءانبةمامإلاةرورضىرت؛مهنمجاوزلاحيبتو

۱۷۹
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ملست«نامتكلايطيفمامإلارايتخاىقبيدقفءاًمئاداهروهظمزالبسيلو

ادعاميف"هلوقو."عامجإلاادعاميفةنسلالهأاهبلاقيتلاهقفلالوصأب

سايقلاهعباروءةيضابالادنعنيدلاناكرأنمنكرعامجإلاناف؛طلغ"عامجإلا

.ةنسلاوباتكلادعب

دنسمىلعهتمدقميفقشمدبيملعلاعمحجلاوضعيخونتلانيدلازعلاق

حرشلااذهىلعفصتملاعلطااذإو":لاقهيلعيلاسلانيدلارونحرشوعيبرلا

ةحيحصهريباعتوءاّنيبماًحكضاوهحرشىفلأو؛عالطالاعساوحراشلادحو

امأوزاجيإلاةلخمةطرفمالوءةلممةبهسميهالف؛ةاواسملاايولسأ«هحيصف

اماريشكفبصعتلانعدعبوقيقحتلايفلادتعاىلعلدتاحنإفاهيفهثاحبأ

دهشتسيو«ةلبانحلاوةيكلاملاوةيعفاشلاوةيفنحلاكنيفلاخملاءاملعلانعلقني

ةجامنباويئاسنلاويذمرتلاودواديبأك«ثيدحلاةمئأونيخيشلاثيداحأب

ىلعلدياممءةعامحجلاوةنسلالهأنممهريغو«يقهيبلاويناربطلاوينطقرادلاو
يفرظانلاوءةنسلابهاذمنمبيرقبهذمبرغملاوقرشملايفةيضابالانأ
لاجرنمانيأراملقوءهتركذابةنينأمطعلتينامعملاعيملاسلارونلاحرش

الإةنسلالهأنمهقفلاوثيدحلالاحجربدهشتسينمةينسلابهاذاريغ

هاورامامیسالوحرشلاودنسملاثيداحأجيرختترثآامودرودقنداهشتسا
هيلعينبيذلاعيبرلادنسمنأبةنسلاءانبأيناوخإبولقنئمطتلالإناخيشلا

‹؛نيحيحصلايفءاجامماهرثكأو«ثيداحألاحيحصوهيضابالابهذللا

موصخعقواميفعقياليكل«هريغويراخبلامهنعىورنممديزنبرباجو
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قالغلاجراوخلانممهنظيفمديقعومهبهذمةقيقحفرعيملنموأةيضابالا
."مهيفلاخمةحكانموةثراولنيعناملاةيرفصلاوةيدجنلاوةقرازألاك

لإةبسنةيضابالابهذمنإ":يرصملاليعامسانبىفطصمديسلالاقو
اهّحصأواردصماهقثوأوءاًيراتبهاذملامدقأوهضابانبهللادبعمامإلا
ىلعوهتواكزوهتحامسوهتواقنوفينحلانيدلاةراهطبابلاهظفحأوءاليوأت
هللالوسرهيلعيضميناكيذلاقحلاقيرطلاوههنأيفءارمتمنسيلفكلذ
حوللايفليفارسإنعليئاكيمنعليربجنعءاقلتوءهعمةباحصلاو
هعابتاىلإهللااناعديذلاميقتسملاطارصلاوههنأولجوزعهللانعظوفحملا

ےکھم كيفرقنليساوعيتالوةااممىتاد#ىاعتهلوقيف

وقتملل۔وہمکصومكدوليسنع نيلماعلاهباحصأنأو١::ماعنألانقست

اذهيننعهللالوسراهانعيتلاةيجانلاةقرفلالهُءاقحنونمؤملامههيفام

اوقرتفافىسوميخأىلعاوبذكدقمتدجوفدوهيلاتولب"حيحصلاثيدحلا

هللااهركذيتلايهوةيجانةدحاوالخامةكلاهاهلكةقرفنيعبسوىدحإىلع

میره$ورم4

هيويلبودبهمجيسومموفنمولئاقنمزعلاقفةباتكيیلاعت

عاوقرتفافیسیعاىلعااويذكدقمقدحوفيراصنلاتولبو73

راو
مهمنابتلدللیلاعتهلوقبهباتک اناروےہسقمهم

الخامةكلاهاهلكةقرفنيعبسوثالثىلعيتمأقرتفتسو4نوريڪت

:لاق.هيلعهللاتاولصلاقامكوأ"ةدحاولاكلتيعديمهلكوءةيجانةدحاو

نيذلانايدألايفنيثحابلانييواسنرفلاةفسالفلاعيمجقحلااذهبدهشدقلو
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رصحتاليمالسإلانيدلاةواقننأىلعمهسايقةمالسومهئاحبأةسايكباوفقو
مكاحلاونابحنباهاورقارتفالاثيدحو:تلق."ضابانباعابتأبهذميفالإ

ليصفتيفاولاقو.لوصألايفريبكثيدحهنإ:مكاحلالاقوءامهحيحصيف
يفةرشعاتنئاوءةعيشلايفنورشعوعبرأوءةئحرملايفاهنمنورشع:قرفلا
ىلعناكيرصملاىفطصمخيشلااذهو.ةمكحملايفةرشععبسو«ةلزتعل

.ةيضابالابهذمىلإعحرفةيرعشألابهذم

عبارلانرقلاءاملعنمينايسبلادمحمنبيلعنسحلاوبأةمالعلالاق

انملعولوءاننيدنمىفصأانيددجأملفانطبوارهظنايدألاتصحف":نامعب

مصتعننأاننامزدعبوانرصعييانيلعفءانسفنأبمنهجانحمساملهنمريخهريغ

دقف,نوقداصلامهفهللامهمحرانؤاملعانيلإهتلقنامونآرقلاهللالبحب

عمتجتال"كلييبلالاقوانقيدصتيفهللاىلعانلكوتو«؛مهنمانلبقومهانقدص

لكىلعءادهشلامهوءةعيرشلاهذهلهأهلوقبَصخف"لالضىلعيتمأ
بهاذملاعيمجيفملاظلاورمخلابراشوقراسلاوينازلاانيأرانأل؛بهذم

الواليلقةرذقلالاعفألاهذهنملعفيالبهذملااذهتيأرونينمؤمنومسي

ىضرياليذلانيدلاوههنأانملعف«تاروذاقلانعاهزنماًنبهذمانيأروًاريثک

نمالةعيرشلاقيرطنم؛حضاوحيحصحيرصهزنمبهذمهنأل؛هبالإهللا
يفملاظلاورمخلابراشوقراسلاوينازلانأل:هلوقو"ملعأهللاوةغللاقيرط

وهوينزينيحينازلاينزيال"فليهلوقىلإريشينينمؤمنومسيبهاذملاعيمج

قرسينيحقراسلاقرسيالونمؤموهواهيرشينيحرمخلابرشيالونمؤم

هاور"نمؤموهومهراصبأاهيفهيلإسانلاعفريبهنيالونمؤموهو
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باتنإفناميإلاهنمجرخانزنم":هريغويراخبلانععماحلايثو«يراخبلا

‹نتاميإلاهنمهللاعزنرمخلابرشوأانزنم"ىرخأةياوريفو"هيلعهللابات

امكناميإلاهنمهللاعزنةياورفو'هيلإعحرعلقأنإفةلظلاكهسأرىلعناكف

بكترمنأةيضابألاعمهلكاذهىلعىئعللو"هسأرنمصيمقلاناسنإلاعلي
مهف"هلوقىنعمو«ررقمتباثوهامكءةمعنلارفكىلإناميإلانملقتنيةريبكلا
نملكف١١٠ةتےلاوُنوكَورىلاعتهلوقىلإريشي"نوقداصلا
قداصلاواّمحنمؤملاوهفريابكلاباكترانمبرهيورياغصلالعفنمجرحتي

الوءهلعفوهلوقىلعنيمألاوهلقنييفةقثلاوهوقلخلادنعوهللادنع

هللايبنبكردقفماركلافرشيامناذهفءهلاجرةلقىضابالابهذملايفدهزي

طولالإهدنعاموميهاربإرجاهو«ضرألالهأنماهريغجنيملوهتنيفسحون

ابفلطولىلإاؤاجنيذلاةكيالملانعةياكحهللالاقومالسلاهيلع

الومَنِٳرجهباحصأوىسوميفنوعرفلاقو٢٠:تاياذلاهکبِمَايتبرع

ىلإةبسنلابهباحصأةلقولهللالوسرلاحىلإرظناوء٤هولير

اَمَو¥ىلاعتهللالاقءاذكهونيعباتلاوهباحصأنمنيحلاصلاةلاحولهأ
سےس
ےٍصروکوسروسےسےساطےسےلو٤

الإلاقو١۱۰:فارعألاكنيفهذاندجونإودهعنممهرڪ
اا

يهيتيت۰

ي

Py PEطسسھرسر>سووصمص0

وكتلىدانمرجلاقو٢٠:صامهمٍوتحِلَصلاولمَعَووماءن
١۱:ًابس

ةيبهولاةيضابالانيدنأمرحلاءاملعيلٌرقُأدقو":فسوينبابطقلالاق

تاعاطلاكلتبمهلمععمةيبهولاةيضابالاتناكاذإو":لاق"ةعدبلانملاح

نيذلاءالؤهأ«باوصىلعنذِإنوكينمفءلالضيفيصاعملاكلتمهكرتو
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ءاجنتساالبوءاهبنولصيوسجنتو«نورمجتسيالومهباقعأىلعنولوبي

نودقتعيوتارتفملاوتاركسملاعاونأورمخلاوناخدلانوبرشيو«ةبانجلسغالو

ليكلانوففطيوءتاهجوناكميفالولحواَّنولهللنأبحوتيتلاةيؤرلا

‹نحتونوصيالومهؤاسنفشكدتتو«ابرلانولمعتسيو«لاملانوقرسيو«نازيملاو

ءكرشلاريغاهلكيصاعملاكلتنوفراقيوءاشرلانوذحأيو«روحلابنومكحيو

تامومهنموأاثمكلذلعفنمفءكيحوتلاريغتاعاطلاوضيارفلانوكرتيو

محنأهانعمو":هرثأىلعيلاسلانيدلارونلاق"رانلايفوهفبياتريغ

الكلذعممهوءاهلكيصاعملانولعفيوءديحوتلاريغتابجاولانوكرتي

ثيدحل؛اًعطَقةنحلالخديهنإنولوقيلب‹لعافلاكلذىلعدولخابنوعطقي

هلإال:لوقننحنمحیاوجو«قرسنإوانزنإوةنحلالخدهللاالإهلإاللاقنم

ةنحلابانلمتعطقاذإوءةنجلابانلاوعطقتنأمكمزليف«قرسنالوينزنالوهللاالإ
وهو؛ٹثیدحلارهاظنمهولاقامميلستىلعاذهءانبهذميفنعطلاامىلعف

نل؛اهلبققرسنإوانزنإوةنحلالخدالاقنمنأبلّوأتمحصنإاندنع

هيلعبجينألبقتاموأ«لمعلاعبتاوامناقنميفاذهولبقالبحمالسإلا

٠٠:تصفيُهايرولاَكلانللياقنمزعهلوقل؛لمعلا

ىلاعتهلوقو«تايآلانمريثكيف(تحصلاوَِمَواماميأالإلهلوقو
عطقلاالولو٢٠:نهکاديراكلَنلوُسَروهاصعنمو

الوضيارفلاتخصاَمَلبتيملنإةريبكلللعافلاوأضرفللكراتلابيذعتب

لاقدقوهيلعهکرتوكلذلعفنوكينأهيلعمزليهنإف؛تامرحلاتبنتجا
م

بِلابيحب٠-۲۰مسوكتكلاياكنيانللاعت



١۱۸يضابألابهذملايفنيقفاوملاونيفلاخملاءاملعلالاوقأركذ

aص مهايَعاوستحصلاولوانماءَتيرَلَكهلمنأتاعا
نإوهالإهلإاليذلاهللاو":اضيأيلاسلالاقو٢٠ةاوكاماس

هنأببهذملااذهبعطقلاانهنمو":رهوجلايفلاقو"ةباصعلاهذهعملقحلا

.نيقيىلعهنأل؛ثنحيالاذهبفلاحانأهدنعو"يتلانعيذلالصألا

مسقألينِإ":يصورخلاكرابمنبسيمخنبدعاجكرابملاينابرلاةمالعلالاق

حيحصلايضابألانيدلاىلعتامنمنإ«ثنحالفهنيييفربنممسقهلاب

هناهتقیرطلدبمالوالكهتقیقحریغمالولبقنمهيلعهللادهاعالثکانريغ

سيلفهفالحخىلعتامنإوءىءايلوألاوءايبنألاعمةنحلالهأنموءادعسلانم

نأفلالضلاالإقحلادعباذاموقحلاهنأل؛ريصملاسيبورانلاالإةرخآلايفهل

"نيملاعلابرهللاىقلأهيلعوهيلعتومأوايحأهللاءاشنإاذهىلع«نوفرصت

نألبقةلبقلانعهشعنعضوهنعهللايضرخيشلااذهيفوتامو

نعريثكعوضوملااذهيفمالكلاو.هلةماركةلبقلاىلإرادتسافهيلعىلصي

.فلخاوفلسلا

ركذيسماخلانرقلايفاهئارعشونامعءاملعنمرظنلانباةمالعلالاقو

.مهعافصوبهذملالاحجرضعب

لمعلاقدصوهللفوخلاولحولالهأنييضابإلانم

'لفوننباوصوقرحمهتملضفألانصحنباوبهونباطهر
لكشمةايحللنيَحمهسولضنحسأكعزنالامهاطاع

لفوننبحیرش(١



يضابألابهذملايفنيقفاوملاونيفلاخملاءاملعلالاوقأركذ٦۱۸

لشفمويلرامعكلهو

لحجرنمرباجلثمک

للخنمهيأرليصأيفوأ
لوهملوهدنعبيیرقکوأ

لكتنلاتاذةلختنلاةعقوو

لمعلاراشؤرمأكاذ

لطصقلاباجعتحتهبشمنم

"يلجيسحفناسغكلهو

لمجلامركلاربلانسحلا

نوبزباننعرتفي

لفحجماهليفهيلإاود

لقعتالونیدیلوآاوسی

لوحتلاىلعتلصلاعجأف
لديملوأرفكفرتقيإ

*لحزمنمالوهللاردقنم
صأامووءاصوعمويل

.ءاخلاوءاجلاب)۱

۱۳۲ماعنامعبمامإلوأ(٢

.ىنعملايفءاوس:يبسحويلج
.جوعأ:لصعأ)٤

.یحنت:لحزم(٥

'لحختنملاىفطصلملانيذحكاذ

للزوألطخنمهللهو

لظعمبطخلسدارمكلهو
لفحملامويفاحزلاثلاثلاو

لظطبلاديهشلافاوطمويو

لبنلارادحلاباحصأكلهو

يلولا"دوعسمنبادنلجلاكوأ

لدجلاةانألايذديمحنباو

لوهملوهدنعاتهللاوأ

لفقتلةتتفبابتلصلاو
لذرعاعرنمفيفليقو

لوأتالوالجاجتحاالب

لزعيمحلمامإوهو

لدعمنمهلسيلامهانتأ

لضعممويلبوبحمكلهو
لثمنمامحلنإامهينباو



۱۸۷يضابألابهذملايفنيقفاوملاونيفلاخملاءاملعلالاوقأركذ

لهبعلا'يمرضحلامامإلاىلإلحراواًنامضوايرركذاو

يلجلايأرلايذ"رياحبُنباو"يلعنبىسومكسانلايينيو

لفطلايلايللايفرينلاكوألبجحلايفوألهسلايف"م

لبسلملایېجحنبقحابلاطولضفللاوةهربأىلعكباو

"للهفبالوندهدبالو "للهبسلابسيلقدصمابإ

'لدبتلاوذراتخملاهدياق'لصتلازازتهافرعللزتهي

ليذألادقعبحاسلاوبرحلافليحختلاوذةزرمحوبأكاذ

لمخبيليذلاكاذثراوولفحجلا'"ماهجلاكاولوتنيح

.يمرضحلانامیلسنبدمحأ(١

.ةنسنوالهنسو٢۲۳ماعلوألاعيبريفيفوتيباحصشاخشخلانبكلامهدجيميمتلارحلايبأنيصحلانب(۲

.نامعىلإملعلاةلمحدحأ:هتومخيراتقبس«رباجيأنبىسوم(۳

.نامعىلإملعلاةلمحنمناليغنبمشاهءاجيسلهأنم(٤
.هركذقبسيمايرملعلاةلمحنمكلذك(٥

.يمرضحلاحابصلانبةهربأ(٦

.لالضلاولطابلا:للهبسلا(۷

.للهثةخسنيفو«للهبسلاىنعميفللهفلاوندهدلاكلذكو(۸
.فيسلا:لصنملا(۹

.ينامعلاروهشملابيطخلافوعنبراتخملاوهو(٠

.لقنتلا(١

.ماعنلاكةخستنلائو؛باحسلا:ماهحلبا1

.سرفلا:لكيجلا(٢



يضابألابهذملايفنيقفاوملاونيفلاخملاءاملعلالاوقأركذ۱۸۸

يلتأيالادهتجبلزيملف"لطيععارذلا'شاوشولكو

لبسلاريخنمحرلاهبمألضفألاليبسلاىلعىضمتح
لحمملا”بانجلايفباحسمهولزعألاكامسلاءاونأكئالوأ

لبذلا"يحلاكليلرابحألفأيملاهروننجدرامقأ

لّصنلاموجنلاكهوجولاضيبلحتلانانشلاكموصءاضنأ

للتووذوماستباووذلصقلافويسلاكفونألامش

لوطألاراتملايفراتملامهلبقتسملاضراعلاماستبالشم

لأسيملنمملاعلاامفلأسافلضفألارايخلايينولضفألاو

للديافسحخميسنأامكانسللدعألاطارصلادصقىلعانأ

لأسيملنمملاعلاامفلأسافلضفألارايخلايفنولضفألاو

للديافسخميسنأامكانسللدعألاطارصلادصقىلعانأ

"لمدعمدقلصأنعذحخأنراكينإوهنيديف

يلتعن'فيذحودبعمأنيابلخدتسمالوبويعبسيل

يلعزعامهف'ليدبينباوللقلاسوؤر”ناحوصنبابو

.فيفخلا:شاوشولا(١
.ليوطلا:لطيعلا(٢

.ةيحانلاولحرلاوءاتفلا:بانحلا(۳

.يسقلا:ينحلا(٤

.عطاوقلا:لصقلا(٥

.مدقلا:لمدعلا(٦

.يتامیلانبةفيذحودوعسمنبا(۷

.يلعمامإلاعملمحامويلتقناحوصنبديز(۸
.نایعازخلاليدبانباهللادبعودمحم(١



۱۸۹يضابألابهذملايفنيقفاوملاونيفلاخملاءاملعلالاوقأركذ

لطيغلاسيمخلالاطصقتحتولسألاتحتلاطبألالزاتن

لطيغلاسيمخلالاطصقتحتولسألاتحتلاطبألالزاتن

لزنملكبتحضأمهئادجألّقملتاقلكءاببأ

لجألاوندنمنوعزفياللعرفلانطبوريطلالصاوح
لسلسءامبناشطعلبيشلسعنممهدتعىلحأتولا

لكألاتوقبايندلانماوضرلمألاىراصقتيباخمضيب
لجتنلانويعلابمهبلتختلللكلاتاوذديغلااوقرافو

لحءاغعامالولفعدميعتضافضفيالو
لقفألكاوفلأدقلزملالوقووهللانعمص
لورجداجنلكهنوشغُيلسنعيبحرأليلتلاياع

`لفلانمىوصلاسومطملكونشخعفترملكهنودعصي

لحتلابهللانيدزعولضفتلايفوملعلابلطيف

لطيألاصيمخحاشحشلكبلوظطتلاوةطعسبلاىلوأىلإ

"لحومابالوسكنلابوهاملحرملاشيجبرحلارانشيجي

عوشخلا:تابخإلا(١

.نيقفوملانيبامديعبلاظيلغلاىدنلعلا(۲

.فيفخلالسنعلاوهليبقىلإةبسنيبحرألا(۲

.يفايفلانمقيرطلاوحمب(٠

.ليقثلافيعضلا(٥



يضابألابهذملايفنيقفاوملاونيفلاخملاءاملعلالاوقأركذ۱۹۰

'للهتنباالوءادأثنباالولزبالوءاتوءأنبالو

لمعلايكررراشؤرماالإلضتنحلاديبهفاقنبالو

لجعتلةجحلاعدياللذعلالذعهللايفهشيم

يلجنتتحبرحلارانرعسيلجعتسملاةصرفزاهتنادنع

لبحتريبکلتقیریالولزعأسبجريغحالسلايكاش

لفطعموعضرمءابتساالولهوتسمريدمعابتاالو
للعتلابسانلاضارتعاالولثؤمديسماتتغاالو

للحمنامريغمرحكاذفللملافونصضعينمناكنإ

نمةوسننإ:لاقروزأنععيبرلانعنايفسوبأهاوراماذهسنأتسيو:تلق

اهيلعنلخدفنلتنذأفاهنعهللايضرةشئاعىلعنذأتسانامُعلهأءاسن

دقل:نلتلاقف:لاق«؛نامُعلهأنم:نلق؟نتنأنم:تلاقمثاهيلعنمّلسو

.نامُغلهانميضوحدارورثكيللوقيمالسلاهيلعييبحتعم

نبحريبهللاقيانملحرجرخ:لاقديبليبأقيرطنمدمحأمامإلاهاورامو

رکبيأىلعهلخدأف؛نامُغلهانم:لاق؟تنأنمم:لاقفرمعهيقلفدسأ

اضرأملعألينِإ:لوقييهللالوسرتعمسيتلاضرألالهأنماذه:لاقف

.رجحالومهسبهومراميلوسرمهاتأولرحبلااهتيحانبحضنينامعالاقي

ىلإءاجفهوبرضوهوّبسفموقىلإالحريهللالوسرثعب:ملسمحيحصيفو
.كوبرضالوكوّبسامتيتأنامعلهأول:لاقفيهللالوسر

.فيعضلازحجاعلا)۱

.رحجاعلاءاقمحلاةمألا)۲

 



۱١۱۹يضابألابهذملايفنيقفاوملاونيفلاخملاءاملعلالاوقأركذ

:مهضعبلوءةيضابإنيملسملانيبقارتفالاعقوذنمنامعلهأو

رشعمنبايملعلارشنلرش

ابيحينملكلئاضفلاكلت

محبالونتقرشأروصعتبهذ
ةدمنميهملانيدمهالعو

رذاعفيبغلاىلعتيفحخاذإو

راجنعملسمنعانعيبرف

ىلعلابرنعظوفحماهحولنع

لهوانرباجکملَعمهدنعله
هدعبنمىتأنموعيبرلاكوأ

ئرماريبدتلايندلاتزيحول

ىجدلانابهرحبصلادوسأمهف

دقهللاوةيتفنممحبيمركأ

تئدحأةفالخلانأمهدنعله

انفالسأامهزاحدقهذهمأ

مهتيصاهيفراطتومرضحبف

لسفانيرغمهللانيد

ةكرنممحامتلزلزله
ةبرجفتضممايهلل

رهظاومراکملاىلوأتافصفشكاو

رهطتمخسارنیدبيجب

رهوباباجناوكأتنیزتو

رتسيملحضاونعاولجنامث
روعأصخشنيعينارتالنأ
رهطأنعبيطنعشئاعنع
ركشاواروطدانسإلااذلعضخاف

رمذتمتفنمةديبعيبأك

رکنیملمهلظفريختاقبط
رتشألامزعقوقامزعتيأرل
ركعللامالظلاحيباصممهو

يرتمتالىفطصلملاليبساوكلس

ريخافةباحصلاعامجإبالمع

ريخملاقدصوىوقتلاونيدلاب

رمقمنامزنعسرافِءانبأ

رمضميفمحلانهواوفداصما

رکنمنمتحمدقمکةسوفنو

ربخمريخبزفتزاجحلاضرأ



۱۲

اهلهأغلبيمالقألارمضبف

ىلعلابابرأتختانامعدصقاو

يذلابتاقطانعبارلادحج

تمفایحتنأتئشنإمهبحبف

دمحأةعافشىحرت

يضابألابهذملايفنيقفاوملاونيفلاخملاءاملعلالاوقأركذ

رمضلادايجلابغلبيسيلام

رضحخألادنعمالسإلاةضيبيف

رهزمٍءانبنماهيفناكدق

رسخأيفشعنارسخابفالوأ

يربمقسامهللاهيلعىلص

 



  

تلاثلابابلا

راشننارکذيف

 قرشملاوبرغملاىلإ|





برغملاىلإيضابالابهذملاراشتناركذيفثلاثلابابلا
ملاو

ةيضابألابتكنمهريغوعرشلانايبيفروهشملارثألاىضماميفتركذدق

ةسردمىلإمضنادقف؛نامعىلاراطوءةرصبلابخرفوةنيدملابملعلاضاب:اولاق

مثقافآلاىلإددعاهنمجرختوىاهقفلاوءاملعلانمريبكددعديزنبرباج

باطوليلحلابهذملااذهعنيأهنامزيفثوةعيركيأنبملسمةديبعوبأهفلخ

نمو«؛نيصحلانبيلعرحلاوبأ:نييكملاهلاحرنمو«يراقلازيزعلادبعوةنيدملا
ىلإاومضنالتاقمةئامعبرأيلاوحليحرلانببوبحممهركذريبكددعةعازخ

بیرقوریدحنبسادرموضابأنبهللادبعوليحرلانببوبحم:ةرصبلانمو

.هریغوملسمهدیبعبأثدحلامامالاکمهرصحلوطيريبکددعو‹؛فاحزلاو

ىلعايبيلوسونورئازحبالهُلديذلاوهو«لعسنبةملس:برغملانمو

باويسمادغلاراردنبليعامسإومصاعكددعمهنمءاجفةديبعبا

.ىوازفنلايلبقلادواد

عسيلودابعنباوميهاربإقاحسإوباوفورعملانببيعش:رصمنمو

۱۹۵



هللادبعوبأواهدسنبدنهملاوحيرملانباسابعلاويأواضملاوبأ:دنسلانمو

بويأنبلياو:تومرضحنمو.يرفاعملاباطخلاوبمامإلا:نميلانمو

ناك:يملاسلارونلالاقومهدعلوطيريثكقلخو«يدنكلاقحلابلاطمامإلاو

بيبحنبعيبرلاوديزنبربابىفكوبهذملااذغلصألامهونامعنمو

.ةبفمعنبجلبوفوعنبراتخملاهزميبودوعسمنباادنلجلاو

راثآهللیلجملاعوهو؛يلصوملاايركرنببحيركبوبأ:لصوملالهأنمو
نعهربخأوملسمةديبعيبأبىقتلااملفنيدلانعثحييءاج؛هدیمح

ءاملعلانماريثكرظاندقناكومهتنايدةحصبملفرتعاةيضابألاتادقتعم

.مبعنقيملف
وبأوةيطعنبلاله:ناسارخلهانمو.يمزراوخلاديزيوبأ:مزراوخنمو

.ارحبلادايزنبفلخ:نيرحبلانمو.هللادبعنبمشاهوروصنم

ةمئألاضعبلعمتجاورهشأةنالتةريسمبرغملايفنييمتسرلاةلودتغلبو

ضعبيفمملدلووسراففلأةئامنمرثكأويدنجفلأةئامنالثىلعديزيام
.حتفنبسورمعليلجلاةمالعلامهتمدولومةئامنالثجحاقیرطفتاونسلا
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ةيضابإالاةمئأيف
اهنموتومرصحي

همامإلوا

هكمونميلاىلإ

 ةروتملاةنيدملاو





تقثبناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابإلاةمئأيفلصف

ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلإ

نبدوسألانبرمعنبىينبهللادبعىيوبأ":ريسلاباتكيفلاق
ةلبجنبميهاربإلايضاقناك«؛يدنكلاثراحلانبةيواعمنبثراحلانبهللادبع

نميلابارهظأف«نميلاىلعناورملماعوهو«تومرضحىلعمسيوقلالماع

ةديبعابأبتاكفيحينبهللادبعىلإسانلاتعزفف«اريبكاروجتومرضحو

نبراتخملاةزمحهيلإلسرأولدحاوامويىقبتالفتعطتسانإ:لاقف

انإ:هيلإلسرأوءةميلسينبدحأ«يدزألارهفنبكلامنبناميلسنبفوع

امهالكو‹يدزألاةبقعنبجلببهيلإلسرأو«هردصيفهليحجنإلحربكيلإانثعب

فلألابينعيوءافلأوالحررشعينثِإكيلإانثعبانإ:هيلإبتكو«نامعلهأنم

.ريسلابحاصمالكىهتناةبقعنبجلب

نبورمعينبدحأيدنكلاىينبهللادبعنإ":يناغألايفجرفلاوبألاق

:جرخینالبقلوقيناکوءادباعادهتجمناكو«تومرضحنمناكءةيواعم

نم:لاقفةدنكنم:تلقف؟تنأنمم:لاقويلِإرظنلالاطأفلحرينيقل

ءىرقلايداوكليخنغلبتلونكلمتلهللاو:لاق«؛ناطيشينبنم:تلقف؟مهيأ

هللاريختسأولاقامفوغتأتبهذف«كينيعىدحإبهذتنأدعبكلذو

:هباحصأللاقفةحيبقسانلايفةريسواديدشاًمسعواًرهاظاروجنميلابتيأرف

ملسمةديبعيبأىلإبتكو.هيلعربصلاانعسيالوىرنامىلعماقملاانللحيام

فورعملاامنِإهلبقللااذهفرعنمل:تلق)نيدوكهللاقييذلاةعيركيبأنب

ةيضابإلانمهريغىلإودزألايفلزنيناكوميتينبىلوموهو:لاق(فافقلاب

۱1۹۹
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ادحاوامويميقتالنأتعطتسانإهيلإاوبتكف«جورخلايفمهرواشيةرصبلايف

؛كلحجأكيلعتميردتتسلولاصلالمعلابةردابملانإف؛لعفاف

نممهنمةداهشلابصخيوهنيدةرصنلءاشاذإمهثعبيهدابعنمةريخهلو

ةميلسينبدحأيدزألافوعنبراتخملاةزمحوبأهيلإصخشو:لاق.ءاشي

يف(يدوهرفلاوهامنإ«يروقسلافرعنملو:تلق)يروقسلاةبقعنبجلبو

هباحصأبتكبهوتأوجورخلاىلعهوثحفتومرضحهيلإاومدقفةيضابإلالاحر

مهتريساوريسو‹نيحلاصلامكفلسباودتقاوءاوردغتالواولغتالفمتحرخاذإ
هياحصأاعدفملامعألثبعلاناطلسلاىلعمهحرخأيذلانأمتملعدقف

ةمرخمنبةلبجنبميهاربإتومرضحىلعوءةرامإلاراداودصقفهوعيابف

يجينبهللادبعماقأوءاعنصىتأفموقلطأمثامويهوسبحفهوذحخأفيدنكلا

ثعباملةيماللاحرشيفداز:تلق«؛قحلابلاطهومسوءهعمجرثكوتومرضحم

.زحجرلانمدشنأهعمنموةزمحابأةديبعوبأ

ةزرعلاكيلمناوضرلاوماقةزمحاباينيراشلاىلإبهذا

مهرمألتاوكناوخإوتنأمومقللددشو
اومدقاملفوعلاباورشبتساو اوملسفمهمامإاوتأتح

ناکهنأهرمألوأناكوفوعنبراتخملاةزمحيبأمساناك:ريثألانبالاقو

ملفدمحمنبناورمفالحىلإسانلااوعديةنسلكيئاويةيضابإلاجراوخلانم
نامتةنسرخآيفقحلابلاطبفورعملاىبحينبهللادبعفاوتحكلذكلزي

قلطنافقحىلإاوعدتكارأوانسحامالكعمسألحراي:هللاقفةئامونيرشعو

ىلعةزمحوبأهعيابفتومرضحدروتحجرخفيموقيفعاطملحريافيعم
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ينبندعمبةرمزاتجاةزمحوبأناكو«ناورملآوناورمفالخىلإاعدوةفالخلا

املفءاطوسنيعبرأهدلجفةزمحيأمالكعمسفهللادبعنبريثكلماعلاوميلس

وبالاق.ناکامامهرمأنمناکتحریثكبيغتاهحتتفاوةنيدملاةزمحوبأكلم

مثمكيلإمداقينِإءاعنصبهباحصأنمناكامىلإقحلابلاطبتكف:جرفلا

ةنسءاعنصىلإهحوتو«يمرضحلاديعسنبهللادبعتومرضحىلعفلختسا

وهورمعنبفسوياخأرمعنبمساقلاغلبونيفلأيفةئامونيرشعوعست

ىلعفلختسافيجينبهللادبعريسمءاعنصىلعدمحمنبناورملماع

.ريثكعمجوةدعورهاظحالسيفةيضابإلاديريجرخولمزنبكاحضلاءاعنص
باحصأوفالآةعبرأىينبهللادبعباحصأةدع:ةيماللاحراشلاق

نممويةريسمىلعركسعف:جرفلاوبألاق.افلأنوالثمساقلاوأمسيوقلا

ةيرقجحلبىبحينبهللادبعهيقلفةلتاقلاتمدقتولاقثألااهيففلخونيبأ

نمنيليمىلعنيوجلزتفهللادبعلبقأفقدنخوىاعنصنماييرقنيبأنم
ماشلالهأنمفالآةئالثيفضيفلانبديزيمساقلاهجوفمساقلاركسعم

يهنذأتسافمساقلاىلإديزيعجرفاوزجاحتمثةشوانممهنيبتناكفنميلالهأو

نأيبأف؛كنمغيلمهتيبتملنإهللاو:ديزيهللاقفهلنذُأينأأفمهتايب

ققاوفىينبهللادبعلبقأةثلاثلاةليللايفناكاملف«نوقتليالنيموياوماقأوهل

اولخدوءهيلعجراوخلامهتبلغفقدنخلاىلعسانلامهلتاقفرجفلاعولطعم

ماقوةكرعملايفلتقففسوينبتلصلامهلتاقوبكرفيلصيمساقلاومهركسع

دارأو«ءاعنصلهأمزحتامثراهنلاعفتراتحمهلتاقفضيفلانبديزيسانلارمأي

نبمساقلاضيفلانبديزيعبتاوىينبهللادبعهعنمفمهعابتاحابصلانبةهربأ

:مساقلالاقفربخلاهربخأفرمع
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تاملبقِتايناودشلابواَبًدَدوذُألهيرعشتيلالأ
ٍتاوَهّللاعّطقِيبرضونعطبامهيلكنيثراحلانحبصألهو

ةلبجنبميهاربإولمزنبكاحضلاذخأفءاعنصىينبهللادبعلخدو:لاق
ةيضابإلاهقفيفو:تلق.اهزرحأفلاومألاونيازخلاعمجوءامهسبحفةمرخمنب

ةذوخأملااهبابرألهجدقواهذخأيفنيلاظمهرابتعابءارقفلاىلعاهقرفهنأ

.ملعأهللاوةطقللاىلعاسايقءارقفلاهعحجرمفهبرلوهجمبلكومهتم

مهيلإلبقأفنميلانوديرياوراستومرضحاوطبضامل:ةيماللاحراشلاق

ىلعنامسلانبرمعاهبدجوفنيبأبرقبمهيقلتحءاعنصنممسيوقلا

محيردغمثءاًسرافنيعبرأيفرمعمهعيابفاهوذخأفدنعنماهوعزنفيقاوسلا

ينعيتاقدارسلابمسيوقلالزنو«ضعبنممهضعببرقفمسيوقلاىلإبرهو

فحاصلملانوأرقينوملسملالزنوبعللاونافدألاوطيمارقلاوةيبخألا
موقلاةرثكىينبباحصأىأراملف؛لاحلامحبرضأدقوهللانوحتفتسيو

تناكنوانحبصأانلتناكنإف‹ليللابمهيلعمجهأمهنمفعضنم:لاقف

دريملنمسانلايفیدانینأرمأوبينبابأفليللاداوسيٿانوانيلع
نبارّمأدقولحرةئامتسواقلالإسانلافشكنافهتليليففرصنيلفلاتقلا

ملموقةليللاكلتنيملسملانملزيملوالجرهباحصأنمةرشعلكىلعيجي

نبامهرمأوحبصلاروهظمهضعبىلصواوحبصأىتحهللانوعديلب«اوماني
اومهنوملسملاناكوهباحصأويحينبامهمزهفاولتتقافاولمحينأهوأراذإىي

نبجلببتّوصوهباحصأيفىينباىدانفمحناكمنعاوليزأیتحمازحنالاب
امکباحصأويننادعتامتنكامنيا:ةنسنيرشعنباذئمويوهوةرامعيبأبوةبقع
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لمحفءاليلقالإنوعتمتامهللاوفءايندلاىلإمأرانلاىلإمأةنحلاىلإنوديرتأ

نإ:لاقو«نولمحتالمكلام:لاقفمسيوقلاءاولىلإاودصقفامياحصألمحو

مزهفاولمحفءاوللاىلإمكنمقبسنم:لاقوءةبيصملانمنوهأءاقللا
وبألاقو.لحجرةئامعبرأهباحصألتقنأدعبمسيوقلامزحناونيملسملاودعهلا

افوخامكتسبح:امحللاقوامهلسرأفميهاربإوكاحضلاىلإلسرأمث:جرفلا

.اجرخفءاصخشأوأامتئشنإاميقأف«هركمامكيلعسيلوةماعلانمامكيلع

دمحفسانلابطخنميلاىلعىينبهللادبعىلوتسااملف:جرفلاوبألاقو

انٳ":لاقمثرذحوركذوظعوويهيبنىلعىلصوهيلعىنثأوزعولجهلل
دمحواننيدمالسإلاءامهيلإاعدنمةباجإوهيبنةنسوهللاباتكىلإمكوعدن

الوًاليدبهبيغبنالءالالحلالحلابانيضرانمامإنآرقلاوانتلبقةبعكلاوانيبن

الإةوقالولوحالوءانروهظِءاروهانذبنومارحلاانمرحوءاليلقانهبيرتشن

رفاکوهفقرسنمورفاكوهفانزنمءلوعملاهيلعوىكتشملاهللاىلإولاب
تبثیملو:تلق".رفاکوهفرفاکهنأيفكشنمورفاكوهفرمخلابرشنمو

يتأيسامكراتخملاهدئاقوقحلابلاطنعةيضابإلااهلقنيتلابطخلايفاذه

لوتزيزعلاباتكلايفدراولاةمعنلارفكوهاذهو؛مهدنعحيحصاهانعمو

%2ےسموهسورمكمم لآچنيلمنَعيعهانفنمواليسهَيءاَطَعسَانميلاححںیلع

57کلامهَكِلَوأكهالأابدمکملنمووىلاعتهلوقو.۹۷:نارمع

كرتنم.زكلورداقوهوهللالزنأاممكحيملنملكلماعوهو.٤:ةدئامل

ةعلتخملاسيقنبتباثةأرماثيدحيراخبلاحيحصيفو.ميطتسموهوجحلا

حيحصيقو.نرفكيءاسنلاثيدحو؛مالسإلايفرفكلافاحخأينِإ:تلاقيلا
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يفناتننا":هيفو."ضعبباقرمكضعببرضيارافكيدعباوعجرتال":ملسم

قبأدبعاأ":هيفو."تيملاىلعةحاينلاوبسنلايفنعطلا:رفكمحباهسانلا

لجرلارفكاذإ":اضيأملسمحيحصيقو."مهيلإعحريتحرفكدقفهيلاومنم
ءابدقفرفاكهيخأللاقلحراميأ"ىرخأةياوريفو"امهدحأابءابدقفهاحأ

ريغلاعدالحجرنمسيل"هيفو"هيلعتعحرالإولاقامكناكنإامهدحأاهب
نمورانلانمهدعقمًاوبتيلوانمسيلفهلسيلاماعدانموءرفكالإهملعبوهيبأ

ةريثكثيداحألاو"هيلعداحالإكلذكسيلوهللاودعلاقورفكلابالجراعد

لئاقللداقتناللىنعمالفةمألاهذهنمرئابكلايبكترمرفكتبثتحاحصلايف

:جرفلاوبألاقو.ىهتناةرتاوتلاثيداحأللدارهنارقأكهرفكفكاشلاىنعموهب

راٹآوتامکحمتايآوتانيبضيارفىلإوعدن":هتبطخيفقحلابلاطلاقمت

ىلإوعدنواميفلدعكعواميفقداصهللانأدهشنوءاهبىدتقم

نعيهنلاوفورعملابرمألاوضئارفلاءادأودعولاوديعولابنيقيلاوبرلاديحوت
ةمحرنمنإسائلااهيأللاةوادعلهألةوادعلاوهللاةيالولهألةيالولاوركنملا

یدهحلاىلإلضنمنوعديملعلالهأنماياقبةرتفلكيفلعجنأهللا

روهدلافلاسيفقحلاىلعنولتقي؛ىلاعتهللابنجيفملألاىلعنوربصيو

مايقلانسحوهللایوقتبمكيصوأءایسنكېرناكامومحيرمهيسنامفءادهش

يلوقلوقا«هرکذوهرمأيفانسحالبهللااولبأفهبمايقلابهللامكلكوامىلع
."مكلويلهللارفغتسأواذه
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محهبناجنيليومهيفةريسلانسحيارهشأءاعنصبىينبهللادبعماقأو:لاق

.بناجلكنمةارشلاهتتأو«سانلانعفكيو

ةهريأوةبقعنباجلبوفوعنبراتخملاةزمحابأهجوجحلاتقوناكاملف:لاق

اذإةكمبميقينأهرمأوءةئاموفلأيفلبليقوةئامعستيفةكمىلإحابصلانب

ةيورتلاموياهمدقفهكمىلإراتخملالبقأوماشلاىلإاجلبهّجويوسانلاردص

نبدلاخنبهللادبعتنبهمأو؛كلملادبعنبناميلسنبدحاولادبعاهيلعو

يأنباىسيعانربخأنايفسوبألاق:عرشلانايبيفلاقو.محلاتقهركف«ديسأ

ذإرحلايباىلإدمحمنبناورمثعب:لاق«ریبکخيشوهوهتكردأو:لاقورمع

هدشفرفصأهللاقيةضفارلانمالجرذخأوديدحلايفهدشفهذحخأفةكمبناك

رشعةعبرأيثانجرخف:ىسيعلاق«ناورموحنىلإامياوراسمثديدحلايف

:لاقف:لاقةليللاكيتأنانإهيلإانلسرأانلقأاملف:لاقهعبتننيملسملانمالحر

همالغولحاسلاقيرطىلعهانرياسف:لاقعيرسبلطلاوةبيرقةكم؛اولعفتال

هصلخنتحانعدينأهلأسنهيلإبلطنانلزامف:لاقانربخبهيتأيوهربخبانيتأي

هيلإانلسرأفلحارمبةنيدملاانزواجتحكلذانيلعييناکف:لاقمهيديأنم

ىلعمهيتأنانأهيلإانلسرأفيأفةليللامهيتأنانعدفاهارقوماشلانمانبرقدقنأ

لعفف:لاقاندعاقماودعقيلليحرلااولجعيالتحكئوضويثًاطابتفلاحلك
انلمحفقيرطلانعاديعباهانلقعوانلحاورنعانلزنفمهمامأانمدقتف:لاق

.ةتلصمفويسلاوميكحتلابمههوجويفانبثومهنمانونداملفهيلعانمتحف

تحبصأيتلاةملكلايههذهوهللالإمكحاليأميكحتلابهلوقىنعم:تلق

اولاقومهيديأباوقاف:لاقاهبمهتظاغإاهيفاملقأوالعفوًالوقلوعفملاةذفان



ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلإتقثبناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابإلاةمئأيفلصف٢۲۰

:لاقفرحلايبأىلعكلذقشفءنامألامهاطعأفانملحرردابف:لاقنامألا

نعمحبانجرخومهانرسأف:لاقادحأمهنماوحتفتالفمتلعفاممتلعفاذإامأ

مهليبسانیلحخ2‹قاثيملاودهعلامهانيطعأفلحاسلاىلإمهاندعبأىتحقيرطلا

ىتحانلبقأمث«ىضفارلانعانككفوهتعماجهنعانككفوانبحاصانلمتحاو

ةسمخرموةكمنيب:تلق)رمانغلباملف:لاقنوفختسمنحنوةكمانلخد

جحامايأناكورحلاوبأبكرو:لاقةقفنلاباننوتأيانيلهأىلإانلسرأ:لاق(لايمأ

:لاقنیمرحمريغنحنوةفرعىلإانفرصنامثمرحنملوىنمىلإهعمانجرخف:اولاق
اذإفقوملاىلإحاورلاتقوناكاملف:لاقانيلعمدقةزمحابأكاذذإرظتننانكو

لستغننُأانرمأرحلاوبأمهآراملف:لاقتعلطدقةزمحيأليخيصاونبنحن

يفمهيلإانلخدىتحانجرخمثرحلايبأنعءاطغلاانفشكوانلعفف:لاقمرحنو

اذهونورتام:نولوقياولبقأفهوركنأفرحلايبأىلإةكملهأرظنومهركسع

لاقدحاولادبعهللاقيموزينبنملحرمسوملاىلعناكو:لاقرحلاوبأ

جرخفلاقةعامجيفانوتأف:اولاقمهريغوشيرقنمةزمحيأىلإءابطخلالسرأف

هلعلوتنألافرعأملو:تلق)هبرزوتمرازإورضحخأتنأهيلعوةزمحوبأمهيلإ
مويوجحلاةمرحاومظعفءابطخلاكعلوأملكتفهسوقبكتتو:لاق(فيحصت

وباملكتمهمالکنماوغرفاملف:لاقمهمالكيثاوبنطاوهيلعاوردقامةفرع
ملمكنإفمويلااذهميظعتنممتركذامامأ:لاقوهيلعىنْنأوهللادمحفةزمح

:لاقملظلاوقسفلانمهيفمهاموةيمأينبروجركذمثكلذىلإاوغلبت

اعيمجهوملعأفدحاولادبعىلإاوعحرف:لاقهنوفرعيالاًمالكاوعمسوموقلامحفأف

النأىلعمايألاهذهةعداوملاهولأسافهيلإاوعحراف:لاقهبيحبانردقامولحرلا

انفقوفلاقةزمحوبأكلذمهاطعأف:لاقانلاوعحجرف:لاقانلضرعيالوهلضرعن



۰۷ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلإتقثبناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابإلاةمئأيفلصف

ءانركسعيفىنمرحخؤميفانلزنف«ىنمىلإمثعمجىلإانضفأمث«سانلاعم
تاملسملارايحنمتناكومسوملاترضحدقكاذاذِإةيبلهملاةبيلهتناكو

دقو«هنباودقاويبأعمتثعبفاماعطمحلتحاعف«ةديعسمأيهونهئالضفو

اودجيملفاوشتففحالسلانممكعمام:اولاقفسرحلاامهذحأفاناك

ىلإلسرأحبصأاملف:لاقامهوسبحو:لاقاريثكاماعطناكو:لاقاحالس

؛كدهعبففتئشنإوكانضقانتئشنإفكلبقنمضقتلاناكدقهنأيلاولا

ىلإاوراصوامهكسانمنمسانلاغرفىتحدهعلامتأو:لاقامهلسرأف:لاق
ةبقعنبجلبناكو:نايفسوبألاق.ةكمىلخودحاولادبعجرخف:لاقةكم

امهللاكمحر:هللوقيةزمحوبأناكف:لاقحالسلاوليخلايفرامحجلايمريينأي

اللعفُأالهللاوال:لوقيناكو:لاقيمرتتحاركنتمتئجولاذهىلإكوعدي

اربحًالضافناکومحلانددعتسادقانکاولعفنإفمهضقنوانبمهردغنمآ

عجريمعمجیفلحريناکویوطيذيفةزمحوباماقف:لاق.هللاهمحراعاجش

يٿنوملسمةعازخنملاجرةكميحاوننمهيلإعمتجاو:لاقىوطيذىلإ

ناكو:لاقديدقبهوغلبفهيلإاوجرخفةنيدملاىلإجرخمث:لاقلحرةئامعبرأوحن

؟انوعدتامیلإفهباتکیاوهللاىلإمكوعدنانإ:لوقيفمالكلابمهعجارياميف
ىلإانوعدتوفّللاىلإمكوعدن!هللاناحبسايف«ناورمةعاطىلإكوعدن:اولاق

يبأعمبيصأو:لاقةعبرأنموحنمهنملتقفاولتتقاف«ناورمةعاط

نأتظفحو.ىهتنانيملسملالضافأنماناكوءهنباوورمعوبأةكممويةزمح

يفديدقبةزمحوبأمهيقلف:ةيماللاحرشيفلاقو.نيلاقعةكمابجةزمحابأ

ىلإهجوتوالحجرنيسمخوةئامونيفلأعممهريمألتقومهمزهففالآةينا

لوسرربنمىلعبطخواهلخدفيدوهرفلاةبقعنبجلبهتمدقمىلعوةنيدملا

 



اوذخفمتئشاميألالخثالثيفمكريخنانإسانلااهيأاي":لاقولڪهللا

ءانلقيذلابنيادوانلوقللباقامإءهسفنلرايخلاذخأارماهللامحرمكسفنأل

انمدهاجمللامرجألانمهلنوكيفهسفنبانعمدهاجينأىلعهتينهتلمحو

هيلإوعديهراديفميقمرمألااذهبفراعوءانلضفألامءيفلااذهمسقنمو

هلهُأىلعاًّنمآانلوقهرکثلاثوءانمةلزنمنسحأنوكينأىسعفهناسلوهبلقب

نإوهمدكفسنملهسفنضرعيملوانرفظنإففناسلوهدياتعفكيو«هلامو

نبجلبهجومثاليلقالإهرفكيفرمعينأىسعوانتنؤمىفكدقناكانلتقنحن

يفضعبلاقوةيامتسيفماشلاىلإيمرضحلاحابصلانبةهربأويدزألاةبقع

دمحمنبناورملوسرمهيقلفنوتيزلابانلیخطبرنوأيهتننال:لاقوةئامعبس

اوقتلاف«سراففالآةعبرأمهيفاَملَأرشعينايفةيطعنبكلملادبعهمساو

ايماشلالهأاي:هباحصأبةيطعنباحاصفةبقعنبجلبمهمزهفىرقلايداوب

انوكباحصأنمهللاءاشنموجلبلتقفةهربأوجلبىلعاوفطعفظافحلالهأ

نبكلملادبعهللاودعقاوفةكميفةزمحوبأرخأتفةزمحييأباوقحلفموقمهنم

نمورحلاوبأوةهربأووهلتقف«؛جاجتحالادعبةزمحوبأمهلتاقوةكمىلإةيطع
:لوقيوزحتريناكةهربأنأانغلبو«اومزحناومهباحصأنمهللاءاش

يرانبیلطصيالبذهميراشلايمرضحلامالغلانُ

يرادونطونميبءاجويرارقينبنجمكروج

يراحصلايفموقلادالجبح

مهدشانومهلتاقفىينبهللادبعديرينميلاىلإةيطعنبكلملادبعهجوتمغ

:ارعشلوقيومهمداصيلبقأواريسأهبهجوينأافوخهباوربخيالنأهباحصأ



۰۹ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلاتقٹیناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابالاةمئأيفلصف

هلسغوهنهدتهرکدقوهلمتللمدقاسأرلمحأ

هلتقیلوتنميقشلانإهلقينعلمحيتفنمله

نمريثألانباهاكحامركذويياغألاباتكيفجرفلاوبألاقو.لتقتحلتاقو

ماعلايفناكاملف:لاقنيرشعوةيناتماعةزمحيبألندعملاىلاوريثكدلج

مالعأتعلطدقوالإةفرعبسانلاملعيملةيامونيرشعوةعستمامتلبقلملا
اوناکمناينیادملاركذواذه.ةئامعبسمهوحامرلاسوؤريفةيمرحدوسمئامع

؟مكلاحامومكلام:محاولاقومهوأرنيحسانلاعزففءةياموافلأوأةئامعست

نبدحاولادبعمهلسارفمهنميربتلاوناورملآوناورممهفالخبمهوربخأف
نحن:اولاقفةندحلاىلإمهاعدومسوملاوةكموةنيدملاىلعذئمويوهوناميلس

؛ضعبنممهضعب«نونمآاًعيمجمنىلعمهحلاصفءحشأهيلعونضأانجحب

دبععفدوءةفرعبةدحىلعاوفقوفاوحبصأوءريخألارفنلاسانلارفنيىتح
ولو؛مهيفتاطخأدقكنإ:دحاولادبعلاولاقىنمباوناكاملف«سانلابدحاولا

نمبلاعثلانرقبةزمحوبألزنف«سأرةلكأالإاوناكامجاحلامهيلعتلمح

هللادبعةزمحيبأىلإدحاولادبعثعبف«ناطلسلالزنمدحاولادبعلزنو«ينم

نبنمحرلادبعونامثعنبورمعنبهللادبعنبادمحمويلعنبنسحنب

نبةعيبرويرمعلاصفحنبرمعنبهللاديبعوركبيبأنبدمحمنبمساقلا
يبأحلاصممهتيقلبلاعثلانرقنماونداملفمهلاثمأنملاحريفنمحرلادبع

ريمألاانثعب:اولاقفاسلاجهودجوفةزمحيبأىلعمحبلحخدفمهوذحأفةزمح

اناكو:ميهاربإوجلبلاقدهعلاضقنةعيبرركذاملفءاهكربخيةعيبراذهوةلاسرب

وأدهعلاضقنننأهللاذاعم:لاقوةزمحوبأامهيلعلبقأفةعاسلاهلنيدئاق

۲



ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلإتقثبناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابإلاةمئأيفلصف5

اننيبةندحلاهذهيضقنتنكلوهذهيتبقرتعطقولولعفأالهللاوهبسيخن

رفنلوألارفتلاناكاملفكحاولادبعاوغلبأفاوجرخمهيلعيأاملف«مكنيبو

:هبلفحنملرعاشلدشنأو«لاتقريغباهلخدفةزمحيبألةكمىلخودحاولادبع

دحاولادبعرفهلإلانيداوفلاخدقٌةباصعجيجحلاراز

دراشلاريعبلاكطبيىضموًابراهليالحلاوةرامإلاكرت

دراولاقرعبةقيالختفصلهّمأرئتهُدلاوناكول

سانلاىلعبرضواعدفةنيدملالحخدتحدحاولادبعىضممث

زيزعلادبعدحاولادبعلمعتساو:لاقءةرشعةرشعءاطعلايفمهدازوثعبلا

مهتيقلةرحلابناكاملفءاوحرخفسانلاىلعنامثعنبورمعنبهللادبعنب

حمرلارسكنافةرمسبمهؤاولقلعتقيقعلاباوناكاملفءاوضمفةروحنمرزج

دیدقةيرقتناكواليلاهولزنفاديدقاولزنتحاوراسمث«جورخلابسائلامءاشتو

اوسيلنورتغمموقلزنفكانهضايحلاتناكو«مويلاربنملاورصقلاةيحاننم
ضعبمعزف؛لصفلانممهيلعاوجرخدقموقلاالإمهعريملفبرحباحصأب
تناکو‹مهولتقفمهيلعمهولخدأومهتروعىلعةزمحابأتلدةعازخنأسانلا

مهنمبیصأفتناکومحوسانلارثكأاوناکمهو‹شیرفىلعةلتَمْلا

ةأرملاتناکف‹مهالتقسانلایکبوةنيدملاشیجبالالفدروم:لاق.ريثكددع

تحفرصتتفاهميمحلتقمبربخلااهيتأيةأرملالازتالف‹حاونلااهميمحىلعميقت

نيذلاديدقىلتقيفتايبألاهذهةزمحوبأييدشنأفقأرمااهدنعىقييام

:میاحصأضعبلهموقنماوبيصأ

داجبأءاحطبلابسراوفىلعةعفانريغفلويسفنفهاي

 



۲۱۱ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلإتقثبناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابإلاةمئأيفلصف

داسلاثراحلاوسماخامهانباوامهنيبهللادبعوورمعوورمع

ناورمبتکفءةكمنعهجارخإنمرذتعيناورمىلإدحاولادبعبتكو:لاق

هيجوتبهرمأيةنيدملاىلعهلماعوهوزيزعلادبعنبرمعنبزيزعلادبعىلإ

الءايبغأراجتلاوراصنألاوشيرقنملحجرفالآةينامنهجوفءةكمىلإشيحلا

نانونظيالوهللاوةمعانلابايثلاوتاغبصملايفاوجرخفبرحلابمملع

لهاءاشول:شيرقنملحرلاقومهيديايفمحنأنوكشيالوةكوشجراوخلا
انرفظنإهللاو‹؛ىلاعتهللارمأيفاونهادمهنكلوىالؤهرمأانوفكلفئاطلا

؛فئاطلالهأىسينميرتشينم:لاقمثمهنيبسنلففئاطلالهأىلإنريسنل

يففئاطلالهأيبسينميرتشينملئاقلالحرلاكلذعحرسانلامزحنااملف
قاغ:املاقفبابلايقلغا:هتيراحبلوقينأدارأوهلزنملخدف‹نيمزهنملالوأ

لهأهبقلف«بابلاتقلغأفهديباهيلاًاموأتحهلوقةيراجلامهفتملوقاب

هيلإةنيدملالهألابقإةزمحابأغلبالو:لاق"قابقاغ"كلذدعبةنيدملا

نبجلبهتمدقمىلعومهيلإصخشوءحابصلانبميهاربإةكمىلعفلختسا
لاقديدقبلوزنةنيدملالهأواهتحيبصيفمهافاويتلاةليللايفناكاملفءةبقع

فلاحخنملوأنامثعيتغلباميفمهريمأوءادغمكموقنوقالمكنإ:هباحصأل

اورثكأف«نينيعيذلحبصلاحضودقويهللالوسرةنسلدبوءافلخلاةريس
ةادغمهحّبصوءربصلاىلعمكسفنأاونطووءنآرقلاةوالتوىلاعتهللاركذ

زيزعلادبعلاقفءةيامونيئالثةنسرفصنمنولخعبسلوأعستلسيمخلا

لسرأو‹ىلغأادغانيلعيکكاوبلاكعحيو:لاقء؛لاغوه:لاقافلعانغبا:همالغل

هللامهركذفءابكارنيئالثيفمهاتأفمهوعديلةبقعنبجلبةزمحوبأمهيلا



ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلإتقثبناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابإلاةمئأيفلصف٢۳

راجومكملظنمىلإريسنلانليبسانلاولخ:ملاولاقومهنعاوفكينأ

لهامهمتشفمکلاتقدیرنالانإفکباندحاولعجتالومكيلعمكحلايف
تلاقف«ضرألايفنودسفتمكعدنومكيلخننحنأللاءادعأاي:اولاقوةنيدملا

تاسفلالهأفكتلانجرخامنِإ«ضرألايفدسفننحنأفلاءادعأاي:جراوخلا

هلهللالعجيملنماوعلخاومكسفنألاورظنافءيفلابرثأتساوانلتاقنملتاقنو

لاقو؛قحلالهأاونواعوملسلايفاولخداوللاىصعنملةعاطالهنإف؛ةعاط

عبتمانأو«يلبقهنمنوملسملائرب:لاق؟نامثعيفلوقتام:زيزعلادبعهل

ءفيسلاالإمهنيبواننيبسيلف؛كباحصأىلإعحجراف:لاقمحبدتقمومهراثآ

‹لاتقلابمكوؤدېيتحمهولتاقتالومهنعاوفك:لاقفهربخأفةزحيبأىلإعحرف

مهسبةزمحيبأركسعيفةنيدملالهأنملحرىمرفمهولتاقيملومهوفقاوف
اولمحفمحلاتقلحدقفءنآلامكنأش:ةزمحوبألاقفالحرحرجف

فشکنامثعيطمنبهللادبعنبميهاربإعمشيرقةيارو«ضعبلمهضعبتبثو
نبمهجلايبانبرخصنبريمضمهتبنجمىلعناكومهوعبتيملفةنيدملالهأ
ةثلاثاوركتحاودعيملفاومزحنامثًاليلقاولتاقفءهعمسانلاركوركفءةفيذح
:نيصحلانبيلعهللاقفءةيقابمهنمقبتةعزهمهمزهفةزمحوبأمهلتاقو
رشأءالؤهنف؛حيرحلاىلعففذأوربدملالتقفمهعبتأينعدوأموقلاعبتا

ال:لاقفهرکتامءالؤهنمتيأرلًادغكوءاجدقولفماشلالهأنمانيلع

مهقالطإاودارأف«ىرسأمهنمةعامجذحخأوءانفالسأةريسفلاحخأالولعفأ

اورسۇيمءالۇھوقةريسنامزلكلهألنإ:هللاقونيصحلانبيلعهعنمف

يهلتقمرحيملتقولاكلذيفاولتقولو«نولتاقيمهواورسأامنإو«بارهمهو

ىلتقتغلبو:لاق.اضعبقلطأواضعبلتقهنأركذومهلتقنآلاكلذكو
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نمنوناتو«شيرقنمنوسمخوةيامعبرأالحرنيثالثونيتيامونيفلأديدق
:مهيکبتةحئانتلاقويلاوملاوليابقلانميقابلاوراصنألا

هيلامونامزللام

هریرسني

تولحخاذإنيككبألو

ديدقىلءنينالو

هيلاجرديدقتنفأ

ةيوألابالاكلاعم

:ةارشلاحديميمتىلوميفوكلانيصحلانبورمعلاقو

بزاعبكنعسيلكمهلابام

ةلقمبموجتنلائلتكتتيبتو
ةهادبءيحتنأةينملارذح

اسنلاحبشادعللاهيفدوقأف

هنولصلخأديسلاكاردحتم

ارشعميموقعمجنمهبىمرأ

هباومهفلاربصةيتفيف

اننيبامیفومهونحترودتف

یضقنمبرشنومهيقسنلظنف
ةنعطتلاجنحنكلذكانيب

اهروماتیرتةرهنمءافوج

ىنأكلامشلاقشاجلىوها

نقلعتتالواهيحوابراي

بكاستملاكعمدقباوسىر

بئادمحنلکبرستیربع

ييرآمةارشلاعبتنمضقأم

بلاحلارمضناوسأىوشلاربع
بتاللالالجلاعمكيسحلاءام

بياعموةيربرجىلإاروب

براضلاضيفملاديحادقلافل

براشنملهلوقتنونملاسأك

بضاوقلوصتلاةفهرمورم

بيیارتنيبواهرنیبءالجحب

بقاثلاباهشلاكنانساتبض

بصاعلاجاجعلاتحىقلضفحخ

بيارقفكأىدلنونملاىسفن

Y۳
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اورشمهتبحصتقمیلوآنممک
مهفاوجحأيفنأكنيهوأتم

عكارنممهارتفمهاقلت

هتاربعیرتغنعراوقوتي

ةبطأرومألاةفياحلريس

اوزرحأبياعملانمنيأربمو

اورشابودالجللمراوصاودع

محخارمأبمهرومأاوطان

ديدحلاقلحىليرستم
لزتملفتومرضحیلعأنمتدیق

اهبنيوحتواهتنعأيمحت

انطقةكمضايحندروىتح

ةيربجيخأىلعنيتأنإام

مهماهنماهلكرتعملكي

امناعقونعديدقمويبلياس

ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلإتقثبناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابإلاةمئأيفلصف

بحاصلالعفسئبلومهتلذخف
بطاوحفكأاهرعستارات

بحانوأعيرضتمدحاسوأ

بلاحلائرملاىرماهدوجيف

بئادمليلجلاابنللعدصلل

بياطأءايقَتأمراكملالصح

بجاوجوفنأبءابظلادح

بحاللاقيرطلامحقمحبىمرف

بهالسنوطبلاقحلىلعدسأ

بناجنعابناجاهادعيفتت

بياشأوةيتفمركأأهل

براقلاماميلاةدراونيكحي

بهاذلاسمأكمهتكرتالإ

بياجعباهتاعقونعكربخت

ناميلسنبدحاولادبعىضموءةئامونيئالثةنسةنيدملاةزمحوبألخدمث:لاق

ةنيدملالهأاي:لاقوهيلعىننأوهللادمحفربناهزمحوبأىقرفماشلاىلإ

لهمكانلأسوءلوقلامهيفهللارمعل-متأسأوءالؤهمكتالونعمكانلأس

مارحلاجرفلاومارحلالامانولحتسيلهمكانلأسومعنمتلقف؛نظلابنولتقي
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مكنعوانعاوحنتينأهللامهدشاننفمتنأونحناولاعت:مكلانلقفمعنمتلقف

متنأونحناولاعت:مكلانلقفءنولعفتال:متلقفمهسفنألنوملسملاراتخيل

رفظنناو«هيبنةنسوهللاباتكانيفميقينميتأنمتنأونحنرهظننإفمهاقلن

نف«مكنیبمکئیفمسقنومكيبنةنسىلعمكلمحنومكماكحأيفلدعن
تررمةنيدملالهأايمكقحسأوهللامكدعبأفمكانلتاقفمحنودانومتلتاقومتيبأ

مکراتيفةهاعمكباصأدقوكلملادبعنبماشهلاوحألانامزأيمكب

ينغلادازفمكنعاهعضوببتكفمكنعمکحجارخمضينأهنولأستهيلإمتبکرف

.مكازجالواريخهللاهازجالفءاريخهللامكازج:متلقفءارقفريقفلادازوىنغ
ىنثأوهللادمحفربنملايفةبطخلاهذمببطحخةزمحابأنإ:يناغألايفاضيألاقو

ءارطبالوارشانلاومأوانرايدنمجرخنملانأةنيدملالهأاينوملعتأ:لاقوهيلع

ءانملينمدقرأثالوهيفضوخننأديرنكلمةلودلالولولالواثبعالو

مئاقلالتقو؛قحلابلئاقلافنعو«؛تلطعدققحلاحيباصمانيأراملانكلو

نمحرلاةعاطىلإوعديايعادانعمو«تبحراهبضرألاانيلعتقاضءطسقلاب
يفزجعمبسيلفهللايعادبجيالنموفّللايعادانبجأفءنآرقلامكحو

‹مهسفنأومهدازهيلعدحاوريعبىلعانمرفنلا«يقشلئابقنمانلبقأف«ضرألا

ءهرصنبانديأوهللااناوآف«ضرألايفنوفعضتسمنوليلقءاًدحاونورواعتي

نمحرلاةعاطىلإمهانوعدفديدقبمكلاحرانيقلمثءاًناوخإهتمعنبهللاوانحبصأو
ناتشو«ناورملآوناورممكحوناطيشلاةعاطىلإانوعدوءنآرقلامكحو

ناطيشلابرضدقونوفزيونوعرهياولبقأمثدشرلاويغلانيبامهللارمعل

هللاراصنأليقأوهنظمهيلعقدصولجارممهئامدبتلغو«فنارجبمهيف

برضبمهاحرترادتساواناحرترادف«قنوريذدنهملکببیاتکوبياصع



مكتحسيناورملآوناورماورصنتنإةنيدملالهأايمتنأو«نولطبملاهنمباتري

نإةنيدملالهأاي«نينمؤمموقرودصفشيوانيديأبوأهدنعنمباذعبهللا

نمةنيدملالهايلارئاجاًمامإوُء؛باتكلالهُنمارفاکوأنودباعاشم

ودعهللوهفامتؤيملامعالأسوأاهتقاطقوفاًسفنفلكىلاعتهللانأمعز

هباتکییلاعتهلااهضرفمهسنعوربحةنيدملالهُاي«برحانلو

؛دحاومهسالواهنمهلسيلوعساتلاءاجف‹؛فيعضللهبحىلعيوقلاىلع

ایىلعهنواعنمیفوهيفنولوقتام«هبرلاًبراحمارباكمهسفنلاهعيمجذحخأف

اًبابشالإلِيهللالوسرباحصأناكلهو!ةنيدملالهأايمكحيوقافح

اوطلخدقءاَدبأتوتالسفنأباًدغتوتاسفنأاوعابدقمهمادقألطابلا

اًقوشاوقهشقوشةيآباورماذإو«رانلانماًفوخاوقهشفوحخةيآباورماملك
ىلإوتعرشأدقحامرلاىلإوتيضنادقفويسلاىلإاورظناملفءةنحلاىلإ

دنعةبيتكلاديعواوفختسا«توملاقعاوصبةبيتكلاتدعرأو«تقوفدقماهسلا

اهيلعدمتعاالاطاهدعاسنعتنیبأدقدینممكوللاةيشخنماهبحاص

يقيفوتاموءانريصقتنمهللارفغتساواذهيلوقلوقأءادجاسواعكاراهبحاص

.بينأهيلاوتلكوتهيلعهللابالإ
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ةنيدملاببطخيةزمحابأتعمس:ةمقلعيبأنعيناغألابحاصاضيألاقو

ءايفاعمكيفنيدلامسرتيأريلامةنيدملالهأاي:لاقمثهيلعىنثأوهللادمحف

مكيفتیلبدقءةجحهلهأنمنوهقفتالوةمظعهيلعنولبقتالءةسرادهراثآو

اذِإ«افورعمهريغنمركنملاواركنمهفورعمنورت؛هتنسمكنعتسمطناو«هتدج

اهنعتمصومكراصبأاهنعتيمعرذنلامكلتحضوأوربعلامكلتفشكنا

رشناذإلطابللمكبولقطسبنتةلفغيفنيهالةرمغيفنيهاسمكعامسأ

املك‹لهجلابةسنأتسم«ملعلانمةشحوتسم«ركذاذإقحلانعضبقتتو

ةراجحلاكمكرودصيفاهنمنولمحتءاروفنقحلانعاهكدازةظعوماهيلعتعقو

هتيأرللبجىلعلزنأوليذلاهللاباتكلنلتملوةراجحلانمةوسقدشأوأ

اذإمكنادبأةحصمكنعينغتامةنيدملالهأايللاةيشحخنماًغدصتمًاعشاح

لعحوءهرمأعيطيوهلداقياًبلاغءيشلكللعجدقهللانإمكبةتمقس

نإوءاعبتهلنادبألاتناكاليمبولقلاتلاماذإف«نادبألاىلعةبلاغبولقلا

ةينلاةوقوهّللابةفرعملاالإاهححصيالوءاهتحصبالإاهلهألنيلتالبولقلا

مكنادبأهللاةعاطبتلمعتسالمكبولقهللایوقتترعشتسأولوءةرصبلاذافنو

هبقاضو«هرادهبتبناملیهللالوسریوثموةرجشارادمکرادةنيدملالهُاي

‹مكلاثمأاونوکیميرمعلموقىلإهلقنتفهلتمهحتوءادعألاهاذآو«هرارق

ءارضللنوربصيىلعلجاللنیراتخمو‹لطابلاىلعقحاعمنیرزاوتم

اوعبتاوهورصنويهللالوسراوآوهليبسيفاودهاجوهللااورصنفءاهباوتءاحر
هللالاقةصاصخمحبتناكولومهسفنأىلعهللااورثآوءهعملزنأيذلارولا

ُمُهَكِيلْوََفِهِسْفَنمشَقوُينَمَو'مهادمبيدتهانمومحلاثمألىلاعت

اوذخأتومحباودتقتنأنوكرتتمهفلخنمىقبنمومهؤانبأمتنأو"َنوُحْلْفُملا



T۱۸ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلإتقثيناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابإلاةمئأيفلصف

مكاهسأویدهحلانعمکادرأفیوحامهعبتا‹ناذألامصبولقلايمعمهتنسب

ءاوظقيتستفمكظقوتالواوربتعتفمكظعتالواورجدزتفمكرحزتنآرقلاظعاومالف

مهتيصومتظفحالومهتريسبمترساممكلبقاوضمموقنممتنأفلخلاسبل
اوبجعلمكلامعأمهيلعتضرعفمهروبقمهنعتقشولمحلاثممتيذتحاالو
لهأنأهغلبةزمحابأنأاضيأيور:لاق.مكنعباذعلاهللافرصفيك

دعصفمهنعكلذهغلبفمهمالحأةفخومحنانسأةئادحلةباحصأنوبيعيةنيدملا

ىلصوهيلعهللادمحفءةيبرعاسوقبكنتموهوظيلغءاسكهيلعوربنملا

الولو«يباحصأيفمكتلاقمينتغلبدقةنيدملالهأاي:لاقمثليهيبنىلع

كهللالوسرنإمكحيومكبادآتنسحألمكلوقعةلقومكيأرفعضبيتفرعم

يتأيامهيفهلنيبو‹عئارشلاهيفهلعرشو«نتسلاهيفهلنيبوباتكلاهيلعلزنأ

هللاهضبقتحفلارمأنعالإمجحيالوللارمأبالإمدقتينكيملف«رذيو

رکبوبأهدعبنممثةهبشيفمكرمأنممكعديملهيلعيذلاىدادقويهيلإ

ةمألاوهيلإهللاهضبقتحءىلاعتهللارمأيفرمشوةدرلالهألتاقوهننسبذحأف

دّنحوهيبحاصةنسبذحأفرمعهدعبيلومث«هترفغموهيلعهللاةمحرنوضارهنع

رسحوقاسنعرشتوءهلهأنيبهمسقفءىفلايجوراصمألارّصمودانجألا

يفودعلاازغو؛ناضمررهشيفماقو«نيناترمخلايفبرضو«هعارذنع
هللاةمحرنوضارهنعةمألاوهيلإهللاهضبقىتح«نوصحلاونيادملاحتفومهدالب

ةنسبنينستسيفلمعفنافعنبنامثعىلومث«هترفغموهناوضروهيلع

ءاهدعبنيدلالبحبرطضاوالوأاهنمرخآلطبأاثادحأثدحأمث

اوضمتحلااهاديأةيرسمهتملحرلكرسأو«هسفنلءرمألكاهبلطف
.كلذىلع
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ورمعنبةلبجلوقنمحبقأوهلهمالكلااذهيففصنملاربدتيلف:تلق
نمويلعلوقنمدشأمأيربطلاوريثألانبانعهركذقبسيذلايدعاسلا
عامجابحیحصاذهلکوءهلتقمالحتساهوجوبهورشابثيحةباحصلانمهعم

.مهدعبنميلعمريولوقلاكعلوأللحيفيكف«نيخرؤلل

ءلارانمهلعفريملوءادصققحلانمغلبيملفبلاطيأنبيلعيلومث:لاق

.ىصمو

لكمحنالصيثةيواعمويلعتونقواذههلوقيففصنملارظنيكلذكو:تلق

يلعنعلةيمأينبوةيواعمموزلنمنوخرؤملاهيلععمجأامو«رخآلانعليدحاو
.ةعمجةبطخلكةمتاحخ

نمفلجوءهنيعلنباوكليهللالوسرنيعلنايفسيأنبةيواعميلومث:لاق

هللادابعذختاومارحلامدلاكفسف«قيلطفلؤم«بازحألانمةيقبو«بارعألا

ابلمعومارحلاجرفلالحأوءالغدواجوعهنيدىغبوءالودهللالاموءالوخ

ربنملاىلعالعنعلينأدارأةكمةيواعملحداملو:ديرفلادقعلايفلاق:تلق

ىلإبتكوءربنملاىلعهنعلدعستامالو‹صاقويبأنبدعسكلذركنأف

نمهريغوريثألانباىورو؛يدعنبرجحلتقيذلاوهو«هونعلينأهلامع
الإهيفنكتملولةيواعميفنكلاصخمبرأ:لاقيرصبلانسحلانعتاقثلا

ريغنمرمألاذحخأتحفيسلابةمألاهذهىلعهءازتنا:ةقبومتناكلةدحاو

ءاريمخاريكسهنياهدعبهفالختساوءةليضفلاووذوةباحصلااياقبمهيفوةروشم

شارفللدلولا"عهللالوسرلاقدقوادايزهؤاعداو‹ريبانطلابريرحلاسبلي
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هلاليوايورجحنمهلاليوايفرجحباحصأوارجحهلتقو"رجحلارهاعللو

لوقهللابو؟ةزحيبألوقمأحبقأنسحلاهلابفباحصأورجحنم
"نسخايهيتلايڍابعَللَو"؟ةزحيألوقمأحبقأهعاجتأوةيواعم
ڭلَييبنلاهلعجو«هريغويراخبلايفامكارامعتلتقيتلاةيغابلاةئفلاهنأتبثو

نمييبنلامهريصفءحتفلاموياوملسأنيذلانمهنأو«نزاوهمويةفلؤملانم
ءيشبهحراصوءامهنعلليهللالوسرامهآراّملفهيبأبدوقيءاجهنأوىاقلطلا

ءامهريغويربطلاوريثألانبايفامكيلعمامإلاويراصنألاةداتقوبأاذهنم

.عبتمهزموباف

ديزيديزيهنباهدعبیلومث:ةزمحيأةبطخيكحييناغألابحاصلاقو

نآرقلافلاخفءدورقلاديزيدويصلاديزيءدوهفلاديزيءروقصلاديزي«رومخلا
.هللاهنعلكلذىلعىضمىتحهيهتشيابلمعودورقلامدانو«ناهكلاعبتاو

هلآوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنيعلوديرطمكحلانبناورميلومث:لاق

ناورمونباملاودتمثاونعلاوهونعلاف«هحجرفوهنطبيثقساف«هنيعلنباو
اوسيلىاقلطلانمموقوهلآوكيهللالوسرءادرطءةنعللاتيبلهأهدعب

هللانيدباوبعلوالكأهللالاماولكأف«ناسحإبنيعباتلاالوراصنألاونيرجاهملا

امةمأاايفرغصألامهنمربكألاكلذثرويوءاديبعهللادابعاوذختاوءابعل

مشامعأنمكلذىلعاوضممث«نيملاعلابرهللدمحلاواهفعضأواهعيضأ

امكمهونعلافهللامهنعل‹مهرهظءاروهوذبندقوىلاعتهللاباتكبمهفافختساو

.ںوفحتسي
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نمددعلتقوءريبجنبديعسلتقوريبزلانبهللادبعلتقركذأو:تلق

ديزيوديلولاهعنصياموءهيلاوجاجحلاوكلمادبعديىلعراصنألاونيرجاهملا

لوقمأهلعفوةزمحيبألوقحبقأامهيأرظناو«؛نوخرؤملاهتحصىلععمجأامم

وهةيواعموفلادنعنيهيلعنبنيسحلالتقنأىرتمأمحاعفأوكعلوأ

.مسلابنسحلالتقيذلاوههنأامكنيسحلالتاقديزيفلختسايذلا

هرهظأيذلانعزجعوءدكيملوغلبفزيزعلادبعنبرمعمهنميلودقو:لاق

.(رشبالوریخبهرکذيملو)هلیبسلیضمتح

ةديبعيبأنامزيفمهنمهيلعلخدادفونأةيضابألاخيراوتيفركذ:تلق

موقنمةلجاعملافاخهنكلومهتءاربراهظإولدعلارشنبمهدعوف

اوجرخوهزيهجباولوتنيذلامه-مهيأرىلعناكو-كلمادبعهنباتاماملهنأو

رونلاقو.هنماولبقموقلاتيل:لاقةديبعابأمهمامإنكلهلنيمئالهنع

.هنماولبقموقلاتيللوقأو:يملاسلانيدلا

نمِءيشىلعنومأمريغهيفسفيعضمالغدبعنبديزييلومث:لاق

:لحوزعىلاعتهللالاقدقو«هدشرسناؤيملوهدشأغلبيمل«نيملسملارومأ

اهمكحأيفدمحمةمأرمأف"كاوامهياوُعَفْداَكًادشُرمهمنإ"

ينوبأمءاميظعهللادنعكلذناكنإوهلككلذنممظعأاهئامدواهجورفو

اتکیحدقنیتدربسبلیمارحلاسبليومارحلالكأيومارحلابرشي«هحرفوهنطب

تفرصواهلحريغنمتذحخأدقلقأورثكأورانيدفلأباهلهأىلعاتموقوهل

املحتساوراعشألااهيفتقلحوراشبألااهيفتبرضنأدعبءاههجوريغيف

هلامشنعةمالسوهنيمينعةبابحسلجييبلالوحلاصدبعلهللالحي



ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلاتقثيناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابالاةمئأيفلصف1

اذإىتحءاهنيعباصنةمرحخلاحارصلارمخلابرشيوءناطيشلارمازمبهناينغت

هلقعىلعاهتروستبلغوءهمدوهمحلوهحورتطلاحخوهيفاهذخأمتذحأ

ىلإرانلاىلإرطفمعن!ريطأنأيلنانذأتأ:لاقفامهيلإتفتلامثهيتلحقزم

.هللاكدريالثيحهللاةنعل

الاهجاماغطاموقوةعئاضةرمإاوباصأ:لاقفمهريسومشامعأوةيمأينبركذمث

مبابرأةيمأينبنأنوريو«ىدحلاوةلالضلانيبنوقرفيالوقحبهللنوموقيال

یوملابنومكحي«ةربابحلاشطبمهشطب«ةيبوبرطلستهيفاوطلستورمألاوكلمف
نونمؤيو«تاعافشلابدودحلانولطعيو؛نظلابنوذخأيو«بضغلاىلعنولتقيو

يفامنوعضيوءاهضرفريغىلعةقدصلانوذحخأيوءةنامألايوذنوصقيو«ةنوخلا

.هللامهنعلمهونعلاففلالزنأامريغبةمكاحلاةقرفلاكلتفءاهعضومريغ

نعدوادوبأهاورامكلذنمف؛مُنايعأبصاخشأنعليثیداحأتدرو:تلق

ُةَعِاَمْلاهللاُةَْعَلهيلاَوَرغىلإیتاأوياربعلقدانما:سنأ

ةّشِمالاَنَعَل'ويِشارلاليهللاُلوُسَرَنَعَلاهنمو"وَمامويلِ
َهبراَشَنعَلَورمهللاَنَعَل'و"وُولَوةَيِعالواَهيَحهَقاَسلاَواَهَهُحَو

لكاوهبلةَلوُمُْحَمْلاَواهَلِماَحَواَهَعاَُمَواَهَعِاَبَواًهَرِصَعُمَواًَهَرِصاَعَو

هللاتعمسنكل«نيدلايفانناوخإباوسيلفءةعيشلاهذهنمانناوخإامإو:لاق
مُكاَنلَعَحَوىَأَورگذنممكاَنشلَحاًنِإسالااَهُيأاي:هباتكيفلاقلحوزع

الللاةيرفلاتنلعأوهللاباتكبترهاظةعيشاوُقراَعَفِلَلِياَبَفَو
ةقيقحنعشيتفتالوءهقفلايفغلابلقعالو«نآرقلايثذفانرظنىلانوعحري
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هوعاطأوهومزلبزحلةيبصعمهنيداولعجومهءاوهأمهرمأاودلقدق«باوصلا
يفلودلانورظتني«ىدهوأةلالضوأادشروأناكايغمحهلوقيامعيمجيف

ملعيالقولخملبيغلاملعنوعديوءةعاسلالبقثعبلابنونمؤيو«ىتوملاةعحر
؛همسحجهیوحیوأهبوثهيلعيوطنيامملعياللبتيبلخاديفاممهدحأ

ءاهنمجرخملانوفرعيالوءامباورهظاذإنولمعيوءاهلهأىلعيصاعملانومقني
نأاومعزومهنيدبرعلانمتيبلهأاودلقدقموقعةليلق‹نيدلايفةافج

ءةئيسلالامعألاباقعنممهيجنتوةحلاصلالامعألانعمهينغتملمهتالاوم

يأبوأ«نوعبتتهنيدملالهأايقرفلاءالؤهيافنأهللاْمُهَلَنَ)

ةئادحنمهومتبعامويباحصأيفمكتلاقميغلبدقوء«نودتقتمهبهاذم

الإريخلايفنوروكذملاهلآويهللالوسرباحصأناكلهومكحيو

نعةليقترشلانعةضيضغمحبابشيفنولهتكمهللاوءابابشاثادحأ

مهيالصأةينحنمليللافوجيفمهيلإهللارظندقةدابعٌءاضنأ«مهّلجرألطابلا

ةيآبرماملكو«اًوشىكبهللاركذنمةيآبمهدحأرماملك«نآرقلاءازجأىلع
مهَكاَبِحضرألاتلكأدقنيبمنهجريفزَنَأكاًفوخقهشهللاركذنم

نممهُماسجأٌةلحانٌةيفصم‹راهنلالالكبليللالالكاولصومهَبكَو
للادعولنوزجتنمفلادهعبنوفوُمةدابعُءاضنأمايّصلاةرثكومايقلالوط

اهماهستقوفواهُفويستقربأو«ناتبيتكلاتقتلااذإتحمهسفنأاورشدق

مهروحنبفويسلاءابظوماهسلاكئاشوةنسألاابشاوقلءاهحامرتعرشأو

قنعىلعهالجرتفلتخاتحامدقمهنمباشلاىضمف«‹مهرودصومههوجوو

هيلعتطحناو«ىرثلابهنيبجرفعوىامدلابههجونساحمتبضتحخاو«هسرف
یکباملاطرئاطراقنميفنيعنممكف«ضرألاعابسهتقزمتوىامسلانمريطلا
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دققيتعنيبجوقيقرهجونممكوللافوخنمليللافوجيفاهبحاصاهي

.ديدحلادمعبقلف

لحخدأو«نادبألاكلتىلعهللاهمحر«ناوخإلاقارفىلعهآهآ:لاقوىكبمث

.نانحبامهحاورأهللا

ةنيدملابةروبأانبطخ:لاقسنأنبكلاممامإلاةياورنمديرفلادقعلاييو

اهيِفَكُكَسهبط باتلابڈرو«رصاَهيِف

ةّنُسوهباتكبلمَعلاوءهتعاطوهللاىوُقَيمكيصوأ:ةزمحويألاق:كلاملاق

قحنمةربابحلاترّعَصامميظْعَتومحلاةلصوملسوهيلعهللاىلصهي
اوتامأامءايحإوروانماويحأامةتامإو«؛لطابلانمتمّظَعامريغْصَتوفلا

ةعاطلهألوهللةعاطلافهتعاطيفٌدابعلاىصعُيوهللاعاطُيْنَأو«قوقخلانم

يبنةنسوهللاباتكىلإمكوعدَت.قلاخلاةيصعَميفقولخملةعاطالولا

هللارمأيتلااهعضاوميفسامخألاعضووءةيعّرلايفلذَعلاوءةيوسلاب
نأديرنكلمةلوُدلالوءاّبعَلالواكالورطبالوارَشَأانجرحامهللاوانإو.اه

ملاعمو«تملظأدقَضرألاانيأراًمَلنكلو؛انمليندقٍرأثلالويفضو
ماكحألاتلّطُعو«ىوملابلمُعو«نيدلايفءاعدالارثكو«ترهظدقرا
ىلإوقحلاىلإيدانيايدامانعمسو‹قحلابلئاقلافّنُعوطسقلاباقلتقو

يفنيفعضتشُمنيليلقيشتلئابقنمللايعادانْبَجَفميقتسُممقيرط

م اي.اًناوعأنيدلاىلعو«اًناوخإهتمعنبانحبصأفءهرْصتبانديآوهللااناوآاف؛ضْرَألا

.هسفنينعي:بطقلالاق(١

.ةزمحيبأبهذمىلإعحرهبهذميلتبيملنم:بطقلالاق(٢
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مكءاهقُفومكءارَفمتعطأمكنإرخآرشمكرخأوءلّوُأريخءةنيدملالهأ
‹نيلطبملالاحتناو‹نيلهاجلاليوأتبجوعيذريغباتکنعمكوناتخاف

ءانبأاي‹ةنيدملالهأي.نورعشَتاموءايحأريغاًناومأ«؛نيبكانقحلانعمتحبصأف

!مکعرَفَمَقسأومک4ام«؛ناسحإبمهوعبتانيذلاوراصنألاونيرجاهملا

ءةيعاولابولُقلاوةذفانلارئاصبلاو‹نيدلابةفرعملالهأونيَقيلالهأمكؤابآناك

ىكتلَصأفنامألاومكلفاينّدلامكتدبعتساةلاهحلاوةلالضلالهأمتنأو

عاريومتحفاينّدلابابمكنعقّلغأونيدلابابمكلهللاحتف

ٌديبَع«نافرعلانعص«ناهربلانعئيْمُعءةّنُسلانعءاطبقنشفلاىلإ

نإنوَُرَوُتامسئيو«هومتظفحولمكؤابآمكّنرَواممعي.عّرحلاٍءافلُح

ددعناک.لطابلاىلعمكلذَحو؛قحلاىلعاهللارصن.هباوك

َوُهلَلاویوا.ثيبخريكمكددعوءايطًاليلقمكئابآ

مكانلأسالفمكربعتو«نورجدژتالفمكرحزتنآرقلاظعاومويكاهُسأف

هلريغنملامااوذخأيذلامهيفامهللاو:متلقفءالؤهمكتالونع

اورثأتساوقلالّرَْأامريغباومكَحفمكحلايفاوراريغيفهوعضوف
ءاسنلاروُهُميفانقوقحوانَمِاَفَماولعجومهتمءاينغألانيبًةلوُدهولَعَحفانئيفب

يفاوراجومكوملظوانوملظنيذلاءالؤهىلإاولاعت:مكلانلقو.ءامإلاجورفو
انبّصأانآانُذِدَوَوكلذىلعىَوَمنال:متلقف؛هللالزنأامريغباومكَحَفمكا

َلُكيعلانرْفَظنإ«مكيلعوانيلععارهللامثنحن:انلّشف؛انيفكينم

انلمتضرعفءانهوُجْوبفويسلاوحاملاانيقتاف.هّقحىحيِ

هملعتالولوقتيذلافرعتال:متلقولِهللاوف!هللامكدعبأف«انومتلتاقفمحنود
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ىلعقلابقطنينأالِإللاىبأنكلو؛لهاجللَرْدُعالهنأعميذعأناكل
.ةرخآلايفهبمكدأَومكس

وأهلًاعبتُموأهللالَنَاامريغباًمكاح:ةئالثالإمهنمنحنواتمساّنلا:لاقمث

.هلمعباًيضار

ءاهموثُجلاطدقءةلالضمئاقوءةنتفءيشانيفكنإفكعبامأ:اًضيألاقو

كَرَشلانمَبَصَنامواهنمهللاودعدياصمتّولتوءاهمومهكيلعتدتشاو
يذلاالإءاهداتوأعزتينلوءاهدومعنلف.اهبقاوعيفاّمعةلْفَعلالهأل

يفاوربَحَتيملهدابعنماياقبهللنإوالأ.ميحرلانمرلاوهوىايشألاكْلُمهديب
هزتمهمماوفأيفروّنلاحيباصمءاههبشىلعاهلهأاوُعياشُيملوءاهملظ
مظعألامّلعلاىلعاوماقو«ليبّسلاجهنماوبر؛قطْنَتباتكلاجّجُحبمهتسلأو

ىيوطءتابعلانععفديوءتالبلالاحلصيمهبميحّرلاناطيشلاءامصخمه
.مهنمانلعجينأهللالأسأو«مهرونبنيحبصتسمللومل

تسکشويقارسناسنإويلذهناسنإمهنم«سانهعيابو:يناغألابحاصلاق

.(هلتقربخقأيسوةنيدملالهأعمىنعي)وحنلامّلعممهعمناكيذلا

‹يداولالزنتحراسفهباحصأضعبةنيدملابفلحخوةزمحوبأجرخمث:لاق
نملحرلكىطعأوءريسلايثدحلابهرمأوءةيطعنبثعبدقناورمناكو
مهددعومهلتاقيفيضعنأهرمأوءهلقثلالغبواًيبرعاسرفورانيدهئامهباحصأ

يمورويقرابلابيعشمهنم‹مههوجووماشلالهأنمناسرفهعم«فآلاةعبرأ

ثعبو:لاق.ةريزحلالهأنمفلأمهيفوءيبالكوهلبليقو«يرملازعامنب
ىرقلايداوبهيقلف«كلملادبعلتاقيللحرةئامتسيفةبقعنبجلبةزمحوبأ
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ىلإجلبمهاعدفاوفقاوتفءةئامونيئالثةنسىلوألاىدامجنمتلخمايأل

ءادعأمتنأ:لاقوماشلالهأمهمتشف‹مهملظوةيمأينبركذوءةنسلاوباتكلا

ةفئاطفشكنافهباحصأوجلبمهيلعلمحف«متلقومتركذنمماذهبقحأهللا

مکریمأومكنیدنعاولضان:لاقويفةيطعنباتبثوماشلالهأنم

ءهباحصأرثكأوجلبلتقفاديدشالاتقاولتاقوانسحاربصاوربصاواوركف

ةئالُثةيطعمهلتاقفهباومصتعالبجىلإةئاملاوحنهباحصأنمةعطقتزاحناو

سآرةيطعنبابصنوةزمحيبآىلإاوعجرف«نوالثانونيعبسمهنملتقفمايأ

ةنيدملاىلإىرقلايداونمةزمحيبأىلإاوعحرنيذلامتغاو:لاق.حمرىلعجلب

:ملاقف«فحزلانمانررف:اولاقومهمازحنأنماوعزجواوعحرو«نوثئالثلامهو
ىلإةنيدملانمةزمحوبأجرخومتفرصنالاوةئفمكلانأفاوعزحتال:ةزمحوبأ

ةنيدملالهأةزمحوبأبطحوءاهيلعلضفملالاقيالجرفلختساوءةكم

‹ناورمبرحلنوحراخانإةنيدملالهأاي:لاقف«برحلاىلإجرخيلمهعدوو

ناو؛مكنيبمسقنومكيبنةنسىلعمكلمحنومكماكحأيفلدعنرهظننإف

سانلابثوو:لاق.نوبلقنيبلقتميأاوملظنيذلاملعيسفانلنونمتامنكي

یقرفہوبلطءاولتقنممتسکشبناکفمهولتقفهلتقمهئاجنیحهباحصأىلع
ميفهللادابعای:حیصيوهواهنمهولزنأفهوقحلفءةنيذأراديفتناكةحرديف

لهآنمزيزعلادبعتسكشبناكدقل:انباحصأضعبيدشنأو:لاق؟يننولتقت

يراقلازيزعلادبعةزمحيبأعملتقنميقو:ريثألانبالاقو.دجسلملاوةءارقلا
نمحرلادبعنبديسأنبنمحرلادبعنبرمعاعدف:لاقةنيدملالهانميندملا

عاشناكدقلتقلانأل؛رمأريبكدجيملفمشلاتقىلإسانلاباطخلانبديزنب

لهأوجنزلاوربربلارمعىلإعمتجافهعدلبلالهأهوجوجرخويف
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‹نوقابلابرهوءهباحصأةماعولضفملالتقفةارشلامبلتاقف«ديبعلاوقوسلا

همہمہکبنالامويانآرناورمتبيل

يفرAضتناوانعراعلاانلسغذإ

هللاقفهيلاهجوتمثةكمبميقمةزمحوبأوءارهشةنيدملابةيطعنباماقأو:لاق

ءالؤهلتقتنُأهلبقوديدقمويكيلعترشأتنكينِإ:يربنعلانيصحنبيلع

لضفملااولتقتحلعفتملونوردغيسمحنأكتفرعو؛لعفتملفمهلكءارسألا
ءالؤهيففيسلامضتنأمويلاكيلعريشأانأو‹ةنيدملابنيميقملاانباحصأو

ال:لاقفنمكيلعدشأاوناكلةيطعنباكيلعمدقولوةرجفةرفك

:لاق«ةيالولاقحممبحوومكحلاباورقأوةعاطلااولخددقمحنأل؛كلذىرأ
.(هِسُفَنىلعثكامتكننَمَكِإهللامهدعبأ:لاقف«؛نوردغيسمحنإ

‹نيهجونمجراوخلاىقلو«نيتقرفهباحصأريصفةكمكلملادبعمدقو:لاق
وبأراصفءةزمحيأءازإبىرخألاةفئاطلايفوهراصوحطبألابةفئاطرّيصف

مهلتاقفءاًسرافنیينايئحطبألايفحابصلانبةهربأريصوةكملفسأةزمح

نمک«لتقفمهلتاقواوركمثاهيلعاوفقوف«ىنمةبقعىلإماشلالهأمزحنافةهيبأ
مهعبتوجراوخلاقرفتو«نوميمريبدنعقشمدلبجىلعوهويشرقلارابههل
لفسأبةيطعنباوةزمحوبأىقتلاودجسلملااولخدىتحمولتقيماشلالهأ
هعملتقوبعشلامفىلعةزمحوبألتقفةيطعنباعمةكملهأجرخفةكم

:لوقتوزحترتيهوهتآرما
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مرمیمسافیمسانعلاسنمملعألاثنبوُءاَديَعْحلاانأ

ةيطعنبامحکاعدف‹ةئامعبرأمهنمماشلالهُرسأفجراوخلاتقرفتو:لاق

ةنحلانوديريةّنكلاانلنمض:اولاق؟اذهعمجورخلاىلإمكاعداممكليو:لاقف

«شیرقرودنمارادنيصحلانبيلعلخدو‹؛فيخلابعش«بعشلامفىلع

‹رادلانمهسفنیمركلذیراملفءاهوقرحأفرادلابماشلالهُقدحأف

رمألاىضفأتحنيبلصماولازيملوةزمحيبأعمبلصولتقورسأفمهلتاقف

اللهزمابالزنأف‹سابعلابأةفالحخيييميجمجالهلهمجحو‹سابعلايفبلإ

.هتبشخنفدوهنفدف

ىتحمهولتاقتال:ةزمحوبألاقةيطعنباوةزمحوبأىقتلاالهنأىورو

هعضن:ةيطعنباحاصف؟هبلمعلاونآرقلايفنولوقتامحاصف«مهوربتخت

..همأبرجفنوهلاملكأن:لاق؟ميتيلالاميفنولوقتامف:لاق«قلاوحلافوج

ءاوسمأتحمهولتاقمهمالكاوعمساملفءاهنعلأسهنأينغلبءايشأيف

نكسافانکسلیللالعجدقلجوزعهللانإةيطعنبايكحيو:ةارشلاتحاصف

هساربثعبةزماباةيطعنبالتقامو.اًكيمجمهلتقتحمهلتاقويبأف؛نكسنو

.ناورمىٍ

دیریهباحصأهعمولبَقأفءاعنصبىينبهللادبعىلإةزمحيألفىتأو:لاق
اوقافهيلإصخشفهربخةيطعنباغلبو«؛قحلابلاطهوبقلوءةيطعنبالاتق

اولغاشتومحلاقْثأذحخأومهيفلتقلاماشلالهأرثكأف«تسكب
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لتقو«لحرةئاموحنمهنملتقفمهفشكفىينبهللادبعبكرف«بهنلاب

نبمهرمذف«نيرسنقلهانميريشقلالمحنبديزيهللاقيمهداوقنمادئاق

مث؛ضعبنعاوفكفءاوسمأتحاولتاقوضعبىلإمهضعبمضناواوركفةيطع

مهنيبلاتقلالاطفناطيحلاومركلاورجشلاريثكعضوميفدغنماوقتلا

ىتحاولتاقف«سراففلأيفىبحينبهللادبعلحرتفءةارشلايفلتقلارحتساو

مهنماجبنمقحلوهجولكيقاوقرفتف«نوقابلامزحناومهرخآنعاًكيمجاولتق

.ةمامحمهيلعاولووءاعنصب

.ناورمىلإدیزیهنباعمیحینبهللادبعساركلملادبعثعبو:لاق

يينبهللادبعيڻريمملىلوميربنعلانسحلالاقيونيصحلانبورمعلاقو

:ةزمحابأو

اهقرافيامكنيعبىٌّدقأأ

مهبتعجناوخإركمأ

مهعرصموكذلباهّتبجأف

مهلتAرهلاقلألات

اوداذإمهتمنبييوأ

رحّلاىلعاهُِكاولهني

مأ

يرقهريغال

يرزأىقتلابدُدشاوشرعلااذ
ُِهسلااتقلاوةتيفرشملل

ربقلاةنيهرنوكأتح

رسغلادنعفو
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مهسلاجباورضتحاتمص

مفمهببالإ

نأكنوهوأَم

نيۇعاروَئوُليِورأَُم

ةرجاهلَدآامظ

اَدإسوفنلاىوهتاَمكارت
يسلناق

امرعسيبرحلابيلطصللاو

بطششيِلَفأبهجاتجي

هَلوسااقليءيشال

امشيحتةرهنمءالحن

هبكذاراتحملاكليلخك

ابيضتاوحخّنلايذكارت

ركتلانعاوقالنمنيهان

مهبيطخخلوقلنرو

ركذلاةرضحببولقلافي

رشانَعاوردَصمهعوشخل
رحشسلانمفرطْمهَمَموأ

ركشىلابمولايشاوُغهيف

رعدىلعمُموباقعلاَرذح

رصجقلاىلإ۽
ردّشصلاعرِناَرَفلايآ

ِرذَشلاىلإثعَدسوفلابَ

ايلماف

رزشهرموڏیوملاَفَع

رغُسةنتفبوارابع

ٍرَبلاعطاَقبراضملابضع

يرحبهوجيصاوعتناك

يرسشوأهللايفدتغفُمنم

ردكلاريشعلاتحتهللايف

رزشلا4
م

طلاب4عحل

۱٢۲۳



Y۳٢

ُهَيَشهللهونيصحلانباو

هعلضأنحتملةماهشب
ةمكحملكبناسللاقلط

نَرَحهفوجيفككم

اهضفخبهُ

يتصلاخوجلبيطلاخمو
اوبغشمهاذإموصخلالكن

يفرطخيٍِتارمغلاُضياخلاو

بطشيذريغوُبطش

يحخأناجحاةهربأكيخأو

احلسيلدودحخألابراضلاو

هبتصفمهمکحلوو

مكتلوق

ةة

مفيذو

هتيرکذافبيسو -.

م

 

7 ناك

ٌححُرىغولايفٌرعاسممهو

اوُمَلثیحتح

ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلإتقثبناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابإلاةمئأىفلصف

ركتلاوناكيأفرعلايف

رثغىلعەهێؤخأيوذل

رقولايِمظَعلاحدلصبار

يرشتستوىلغت

رفّلاوءادعُصلاسفنتبب

رسكلارباجوودَعلامس

رغتلاةروعةملتداديسو

رطحيداعألاسو

يريهبابذبادهلاماه
2

1 رشحلاحّقلُمناوعلابرجا

ورمَعىلعيديکاوفورمع

رشألاتتمىوحلاٌفَع

رڭذاذتنکاتإسنتال

رباذویوقَتاَدهل

يرصَّتلوأعهويدياوناك
رفَعلاىلعيشينمرايو

رذدغالوبذكالودوهعب

رتُببضاوقب
رمهفكأرةم



Y۳۳ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلإتقثبناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابإلاةمئأيفلصف

رجنمنفيقريمهونوجاجقلاتحت
رثویلعًانيعاوضمغيلُمُهَتامكمهنع

رجحلافرُحشلاىلعأنيبامميرناريمهراعشف

يرنممامخعياوخوميششوتةلجاحیعرص

ءاعنصبَءاَقأوهلقعضواکيفنباَباحصأةيطعنباعبتتو:لاق

هللاقيعالكلايِذيلآيفيينباباحصأنمٌلحرهيلعجرَخمثارهشأ

ةيطَعنباهيلإتعبفدنحلابريثكعمجيف«قابسلانبرمعنبهللادبعنبيحي

ةًّماعلتقو‹همزهفبرحلابهيقلفءةيطعنبديزينبنمحرلادبعهيخأنبا

رحبلالحاسبيريمحلابركنبىيهيلعجرخو.اًَجَنَفهنمَبرهوهياحصأ

يفيڍنكلاتم1هيلإثعبفءةيضابإلاداشهيلإتمضناو

تبرهفىاسملادنعاوزجاحنو«لحرةئاموحنةيضابإلانملتقف«‹لحاّسلاب

دبعمنبهللادبعهللاقُييحينبهللادبعللماعاهيو«تومرضحىلإةيضابألا

فلختساورباةيطعَنباٌعلبو«هرمألحفتساوريثكشيجيفراصف«يمرجلا

ىلإَصخشوىاعنصىلعةيطعنبديزيَنبنمحرلادبعهيخأنبا

نوجاتحياملكوماعطلااوعمجفمهيلإكلملادبعريسمدبعمَنبهللادبعغلبو

ءالىلعاومزعمث«راصحلاةفاخم«تومرضحنصحيهومابشةنيدميفهيلإ

ددعيٿتومرضحنملحارمعبرأىلعاولزنتحاوحرخف«ةالفلايفةيطعنبا

امهغلبدقویسمأاّملفهلکهَمويمهلتاقفةيطعنبامهاتأوقالفيفريثك
£

حبصامثاليلمابشىلإتومرضحنطبيفهرکسعردحمابشيفاوعمج
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حبصأوهرکسععباوسمالفءاوزجاحنمغ«راهنلافصتنايحمهلتاقف

امعيمجاوذحخأف‹نصحلاىلإمهوقبسدقومهوعبتافارثموقللاوریملفجراوخلا

نملتقيلعجوءةريملاوةداملامهنععطقوءمحلاسملامهيلعبصنو«هوكلموهيف

.لاومألاذخأيويبسيوهيلعردقي

‹سانلابجحيل؛ةكمىلإلجعتلابهرميدمحمنبناورمباتکهيلعدرو2

مهيلعلويومحلاومأنماوفرعاممهيلعدرینُأىلعتومرصحلهُاصف

ءافُخالُجعَُمةكمىلإصخّشومهملاسوكلذبَيِضَرَفهولاسونم

ةيطعنباهللاوتلتقهللانإ:لاقومايأبكلذدعبمِدَنَناورمَباتكذفناّمَلَ

لُجَعَتلاقامکناکف‹جراوخلاهلتقيفجحلاقحليلالجعتمافخمجرنالاوه

نمناكنَمَكةعامجهيلعتففلتدارمضرأبناكاملفالحررشعةعضبيف

ملنمويفانناوحإربكردننأاذهبرظتتنام:لاقفهفرعاًيِضاَبَأةعامحلاكلت

:محللاقهنودیريمحنأمِلَعامفمزَهَنُمهنأوةيضابإلانمهنظاًیضابُأنکي

تبصنوءهولتقوكلذىلإاوتفتليملف؛جحلاىلعنينمؤملاريمألماعانأمكحيو

اوُدَحأفىلعهتيالوبَباتكلاهيفاوُدَحَوهَعاَتَماملفءهسأرةيضابألا

هدسَحعمهَسأرةيضابألانم

نمامهموقنمةعامجيف«سنخألاانباديعسوةنامجهيلإجرخ:ينيادملالاقو

لاقينادمهنمرخآلجروهوخأووههيلعلمحفيقلامةنامجهفرعوةدنك

رفنةعبرأعمقيرطيفهحجوتدقوةدنكنمةسمخودارمنمةئالنوءةنامرهل

ٌديعسكردأومهولتقفمهوكردأفمهنمالحرنيعبرأوحنهباحصأراثآيفاوهجوو
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ةنامجُةنعطوهبرضُفٍديعَسىلعكلملادبعَفطعفءةيطَعنباامُناحصأوةنامجو

له:ةيطعنباهللاقف«هردصىلعدعقفهيلإلزنو«هسرفنعهعرصف
ناکهللاىرهللااي:لاقف؟اريسأبرعلاَمركأَنوُكَتنأيفٌديعَسايَكل

!؟ةهربأوهزماأوٌقحلابلاطَتلتقدقوةايحلايفعمطتوأ

وهوهيانبالبو.تومرضحىلإهسأرباوُتعَبوءاكيمَجهباحصألتقوهتف

َنوطُبَرَقَبو‹َنايبصلاولاحرلالتقفليخلايفيقرابلااًبيعشلسرأفكبخَءاعنصب

قبيليح«فطنلاويربلالَعَحو«ىرّملاَبرحأوءلاومألاحوياسا
نأّلِإنميلاباًميقُملريملوهَلالإةيضابإلاَنِمالوةيطَعنباٍةَلَتَفنمٌدحأ
.ناغألاباتكنمىهتنا"مشاهينبىلإٌرمألاىّضفأ

.زيزعلادبعنبناميلسو«ناميلسنبدمحأ:تومرضحبةيضابألاةمئأنمو

لئاوُايقو«تادعاسموتالصاوموتالسارُمنامعةمئأنيبومهنيبلزتلو

نبسيقنبميهاربإقاحسإوبأيراشلامامإلادفوةرجهللسماخلانرقلاعبر

نبتلصلانبناذاشنبليلخلانامعمامإىلإيمرضحلاينادمحلاناميلس

ُهَدشنأوتومرضحيفلدعلاةلودراهظإىلعهبنيعتسييصورخلاكلام

:اهنمًةليوط
يناوخإوحننمنيدلارصتلءاحريناطوأويضرأدعبنمينءاجدقل

ناذاشنبليلخلاهيفانثلاباطوهركذسانلايفعاشمامإركذو

ناطحقلآنمدحلارحجأمهيلإتزواجواناطيغتعطقف

ناوعأباودماوبلطاذإيلوألاانخايشأخايشألاتناكمكو

ناسارخيفوأنيصلايفهناوعأو ةكملحىلألايفمامإنممكو



٢۲۳

:اضيألاقو

ىضترملامامإلاوحنانباومراو

امدعبانامعىلجيذلاكاذ

يفراصنمىطخوطخييذلاكاذ

ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلإتقثبناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابإلاةمئأىفلصف

يليلخهلإلادبعىضرلاراس

ليخدلكلىوأملاعزفللا

لوبذبافغطلاريغمهاراو

ليخنوكسآوأىرقلايداو

:لوقيوهوتومرضحىلإمحبراسو«لاحرلاولاملابمامإلامهدمأف

مداوقكاذدنعىلنكيالومئازعضوهنلليدنعفينيعد

مكارمشيرديأتلانمهيلع

لإبتکو؛تومرضحلقاعمحتفوهللاهرصندقوءةليوطهديصقف

نكأملأمامإايينعدفولالس

اهيإفتومرصحيحاوناماو

مازعلابوثعورلامويتلبرست

مراضحلالهأرشعلالإتّدأو
مداصتلادعبروحالهأمغرىلع

يمتاخکيرمأعوطيملالوح

نبدشارنامعبيناثلامامإلاىلإاررغدئاصقلسرأاًنيرقتاًماعدعبو

:اهيفلاقيدمحيلاديعس

ىرَولايفَماَفامئاقىوزنبامامإ

مكيلإتّدَحُبرحلااماذإنحنو

دَتعُم1کنعَنوُدوُدَي

ىهقرنڭزمعلاتِإدشاراأ

اَمِئاَقماذِإٌقحلاىحضأفيلدعب
افغبرحلاىجييايلدزألانم

رُتسیدارگمكت

اًمراَضحلاىّفليبرحلايفنَمِلليو

اَمُظاَعَتتورضَحيفمكاركذب
امارتمكنَعُهلأسَنهپانطحأ
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ٌةَدوُحشَميبظلالامي مراَوَصفاماًنيديأبتو

ه دشاروليلاانيَماَمِإليبَسترَهظأمجامحخلاكتهةَدَوَعُم

:اهنمةديصقهيلإيمرضحلامامإلابتكفليابقلاضعبنامعمامإفلاحو

اوُدَتراوحلاومالسإلارُكسَعىلإ اوُشَحارََومهيفبنعاوُلَدَعنإ
اوُدأامَّسلاٌّبرلصالخإبمكيلإةريشقلابالهوالهأَت

دُبمهبحصنمموقللاموبيرقانتنإفانوخرصَتسافاوَبأمهنِإو

دعُبمكوحناننايتإمكرساذإمکّنیبوتومرضَحيڍاونيباَمَو

ُدحجَنلاهبٌقيضَيراجركسعبمكملٌخيرَصمکنماييتم

هناهدئاصقضعبيفرکذیو«هتماهشوهتعاجشىلعلدیلیوطرعشناویدهلو
صاوخلانيبروهشمووءارهشونينسعستهتاوزغنمةوزغيثباغ

ٍداهحلاىلإٌسوفّنلاوشتسلجميئاذإٌةيصاخهلو«نيترمعبطماوعلاو

:هرعشنمُك‹عاًجّشلاقرتحاودالجلاىلإُناَبحاكرو



Y۳۸

ىرأالفيلاحرلاقلّىلعتقِلُح

احاتاهلاوضهكالوأ

اوعَداَمِلوعدواوراساَمِلسا

هّشرفهولایٍلتاَمِيَتعلاباذِإ

ىمتوملارضحي:وأيتاذُك

دّيقُموألمهُمنأَّنَظنم

هلياَنأيذلاحيلاملَعدل

زيايقاتقنِ
اوهنمثیحبنِو

ةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلإتقثبناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابإلاةمئأيفلصف

سراوُفلا

سواّشأكڭالوأديلاحبكالوأ

سِباَمْلاَوُراَمَقُكلو

اومال یاوتاياقو

نىياۇَرلاىت
سباسيبتأتوُوحبب

سياتازتالايلاثيحب

سِعاَنوُهُفيتهاًنيوحلاضوري

نسيالةفرَعلالابسنأ
سعادتاللايفيناسنو

نسراَمَأاميفنظامىَلَعدي
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:هرعشنمو

ةلذللىنُّنِإل

امظعمتنگنِإوملظىلإثسلو
2

2
ىَلْغلابلَطلإالإتّتب۱

اَمَدنِعتوملاةهلَو
رَ
£

۱

يذملهانعَويَياستنإ

2¥2
ينودفؤ؛يلصانادمنمنف

71

وٌقحلاىلإيعادلااأ

هسفنعابيذلايراشلالجرلانُ

مُظاَعَنلابون

ماقاببرّضِتوملاضايج

مزاحايتنيرادَننيأنَعو

ضرراناطوألاو‹نسادرمف

7ٍةاَمْطلامشةُسفنتبا

مداصتلادنعتولاوجربحبضأو

87دقفءةنَسةئاميلاوخحشاعهنودبيو؛ليخلاررفاوحيياقيمتلفنأیوریو

نامتماَعقولاعرشلاَنايبفْلَوُمينامُعلايدنكلاميهاربإنبدمحمةماّلعلا

:هرعشنمو.ةنسةئامسمخو

ملسآملاذإيدنع

يدييبايثيفنوُجردأن

مطحُلااَتَقلانيبهباله

7

سنانماهلامةتاي

++نمىلعأفرشال

Y۹
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:اضيألاقو

يتبُهَقيِقحلاَوينيبيرويرغبلكوننَرحتالف
يتيميقلأموييڍوعشَموَيَو هيوَضَوباَهّشلاَكيقمينو
شَهنَتناديّسلاواًديهَش ينَرُغعتقَءاروحلاىرأمويو

دقف؛ملعلارشنوفيلأتلانمهعنمتملةرتاوتملاكراعملاهضوخوهداهجعمو

ىدحلارشنيذلاانأنوكأنأبداؤفلاقلع:لاقملقلافيسلاىلإعمج

"لاصخلارصتخم"باتكهللاهمحرفنصدقلفمالقألاةنسأبوأحامروبضاوقب

اهريظنبىتأالو«نيمدقألايفاهلثمىلإقبسُيملٍةقيرطونسحيلاونمىلع
ةيشحخباتكلااذهفينصتىلإاعددقفدعبامأ:هتمدقميفلاق«نورخأتملا

راطسألايفاهدييقتوءراصمألايفاهراشتناةلقبءةيضابالا'لوصأسامطنا

اهترهشل«ةيفنحلاوةيعفاشلاءاوهأبءةيلصألاةوعدلالقعميفاهنعةبغرلاةفيخو
لهأنماذهاننامزيهقفتمضعبتيأرينأل؛قاسفلااهلهأروهظوءقافآلايف

يمتنينماموقتدهاشوانبهذملحتنينممنيرخآلارْثأيفترظنوانتوعد
ةلفغلاعملوقلانحليفحلاصلافلسلادصقنعءاوهألامهبتغازاننيدل

فوقولابحويادصاقفالحالبمهبهذمرايتخاومهنيدلوصأنعمهضعبل

فالخلانمهباوفختساامباوغيزينأءالؤهتيشخاملفمهنع

يفلوصألاخسرتلهفينصتىلإينانعتفرصبولقهباوليمتسيو

ترظندقوءاهيفرظنلارثكأنماهيفبغريوءامتوعدلهأاهبقلعتيوءاهنكامأ

ىنعمالإةلأسملايدؤتالو«روشنمملعوهاذإفانبهذملهأفيناصتضعبيف
تلعجفميمجيفرظنلاىلإارقتفمملعلالوصأللماشريغاًدحاو



٤Yةرونملاةنيدملاوةكمونميلاىلإتقثبناةمامإلوأاهنموتومرضحبةيضابإلاةمئأيفلصف

؛الاصخهتمباتکلکتلعجوءاباوبأهتلصفولرجوماًرصتخماذهيبات

ةيوقتوهبلقيفةهابنملاعلاديزيو؛همهفهيلإبرقيو؛هظفحملعتملاىلعلهسيل
يفتأدبوءنيدلايفهقفلافانصأعيمجنمهتنمضو«هنيديفةريصبوهملعيف

.هقفلاباصنونيدلالقعمهنإف؛هلهجعسيالامركذبهلوأ

باوبأنمباببىتلاثملاليبسىلعوءهباتكةمدقميفيضعاذكهو

مستةعمحلاننسو:قاحساوبألاق"ةعمحلاننسنايبركذ"بابهلاصخ

:عبارلاو«بيطلاسم:ثلاثلاولسغلا:يناثلاوكاوسلا:امهدحأ‹لاصحخ

مامإلايدتبيىتحعامتسالا:سداسلاوءةيناثلاةبطخلا:سماخلاو«روخبلا

ناذألا:نماثلاو«؛نيتبطخلانيبةتكسلا:عباسلاو«بحاوكلذليقدقوءةبطخلا

.نسحلاسابللا:عساتلاوءانباحصأضعبلوقيفتقولالبق

جرادم"هامسءيلاسلانيدلارونةمالعلانيرخأتملانماذههباتكمظنو

اذههتملاق"لامآلاجراعم"هامسوهضعبحرشو"لاصخلارصتخممظنلامكلا

.جراعملللامآلاًايهفكرادملاهذهمات

دمحمةمالعلاىريذلافهيلعو٥۷٥٠ةنسلتقهنأبتكلاضعبيفتيأرمث

.عرشلانايببحاصريغميهاربانبدمحمنوُفرغميهاربإنب

 





  
سنوتوايبيلب

 رئازجلاو





رئازجلاوسنوتوايبيلبةيضابالاةمئأيفلصف

لودمايقوقرشملاوبرغملايفيضابالابهذملاراشتناقبساميفتركذدق

يفمحلتماقةمامإلوأفءاهيفلدعلاةماقإنمنونكمتيةيحانلكيثمحل

مامإامهدحأ«رابحلادبعوثراحلاةمامإءةئاملادعبنيئالثودحاوةنسسلبارط

ادجومث«رمألاملبتتساودمحمنبناورملماعىلعاماق«هريزورخألاو

شيجيمهءاجذِٳ؛بيبحنبنمحرلادبعنيبومهنيبترادكراعمدعبنيليتق

.ربربلاوبرغملانم

نبحمسلانبىلعألادبعباطخلايبأةمامإتناكةيامونيعبرأماعيقو

سردهناهرکذقبسيذلاملسمةديبعبُةذمالتدحأيرفاعملاةلمرحنبديبع

برغملاىلإعوحرلااودارأءامهعمنمومتسرنبنمحرلادبعووهتاونسسمح

رشتنادقيضابالابهذملاناكوءةيسنوتلاةيروهمحلانمناوريقلاصخألاو
.امامإهوعيابينأةديبعوبأمهرمأاريبكاًراشتنا

نإ:يكسيفولذاتسألانعالقنايبيلءاملعنمرمعميحييلعخيشلالاق

بوعشلايفاًعساواًراشتنارشتناو«سلبارطنمسنوتىلإءاجدقبهذملااذه

.دیرحباوةوارفنوةطامطموهمغرووسيحرجوةبرجتاهجبةيربربلا

دهعيفةيضابالاىلإاولوحتويرفصلابهذملاىلعةوازفنناكسناكو:لاق
‹داليمللرشعيداحلانرقلاىلإكانهبهذملااذهيقبو«باهولادبعمامإلا

امأوءايضاباادجسمرشعدحأاهدحوةوارفننمةسانطفةدلبيفناكثيح

يفاصوصخ«ةديتعةوقاملناكو«ركبمنمزيفةيضابالاترشتنادقفديرحلايف
وحنمهدحونودعينيحجردناكسناكوءةطفنبرقنيحردةنيدمراهدزامايأ

Y۵



رئازجلاوسنوتوايبيلبةيضابإلاةمئأيفلصف٦٢٤

ةيضابالاناكو:لاق.ةماحلاوروزتنيبترشتناو,سراففلأرشعةينات

نوشقانيومهميلاعتنولعيوةنسلالهأاهمؤييتلادجاسملاسفننومؤي

روصنملاهيلإثعبمثةيسنوتلاةيروهمحلاهترامإتحتتعمتجاو:تلق.مهذيمالت

هدنعلتقومامالالتقوافلانيعبسيفيعازخلاثعشألانبدمحمهدوقياشيج

.نادلبلامجعميفتوقايلاقاذك١٤٤٠ماعيفكلذوافلأرشعانا

يزوزملابفورعملاهدنكىلومبيبحنببوقعيمتاحيأمامالاهدعبعيوبمث

نيسمخوةعبرأماعيفكلذو«؛باطخلاوبأمامإلالتقامدعب«يراوملايسيجنملا

.سنوتوايبيلىلعاضيأىلوتساو«ةئاملادعب

‹همايأوهتريسىلعفالخلالهأبتكضعبيفتفقو":يداربلاةمالعلالاق

عمتجيملشيحةيقيرفأبمتاحيبألعمتجا:لاقنأاهيفهتيأرامبرغأنمف

.هدعبالوهلبقيحراخ

‹نانعفلأنونامثوةسمخاهنمءافلأنوسمخوفلأةئامتالثهركسعددع

ءاهنمةريخألايفتاموهيقلنيعبسوةسمخوةئامنالثعلاوطاوقالو«لاحريقابلاو

.ةرفصيبانبةصيبقنبمتاحنبديزممتاحابألتقيذلاركسعلاو
هتیالوتناك":لاقنکلسماخلاءزحبايفريثألانباهتريسنماضعبركذو

ةفالحيفكلذوءلوألاعيبريثنيسمخوةسمخماعلتقو«نيسمخودحاوماع

."سليارطنيروكذملاةمئألاءالؤهةمصاعتناكو«روصنملارفعييأ

وهو«یرسکنبماسنبماربنبمتسرنبنمحرلادبعمامإللهدعبعيوبمت
ناكو«برغملاىلإملعلاةلمحيفهركذقبسيذلاملسمةديبعيبأةذمالتدحأ

 



٧٤۲رئازجلاوسنوتوايبيلبةيضابإلاةمئأيفلصف

لحراهجوزتو؛ةكمبىقوتفسرافنماجاحهوبأهبمدق«ناوريقلابهمأعمهمايق

ةبراغملانملاحجرعمةرصبلاىلاداعمثهعمدلولالمحفناوريقلالهأنميبرغم

ماقوجرخمث«تاونسسمخةديبعيبأباحريثاهبرقتسافملعلابلطلإ
نباونودلخنباوريثألانباركذامكناوريقلاهلىلوتوباطخلايبأمامإلاةلودب

لاجرعمنمحرلادبعجرخباطخلاوبألتقالو«نيخروملانممهريغوريغصلا

.ةئامونيتسونيناليقو«نيتسوةئامماعةمامإلابهلعيوبورئازحلاىلإةيضابألا

دبعاي:اولاقومهعمجأبهيلإاوضحتمث":يكلاملاخرؤملاريغصلانبالاق

كمدقنوكبىضرننالآنحنوانئآدتبايفباطخلاوبأمامإلاكيضرنمرلا

مكحنوانرومأيفهيلإًاجلنمامإبالإانرمأحلصيالهنأتملعدقفءانسفنأىلع

ىلعهقاثيموهللادهعينومتيطعأنإ:محللاقفءانبابسأنمبونياميفهدنع

ىلعهقاثيمهللادهعهوطعأفمكنمكلذتلبقهقباطوقحلاقفاواميفةعاطلا

هيلااوقلأومهسفنأىلعهومدقومهيلعطرشاملثمهيلعاوطرشوكلذ
" ۴

.مهيدياب

اومقنيملو«مهرخآومحلوأاهدمحةليمجةريسمهيفراسف":نودلخنبالاق

لکىلإنابكرلاكلذبتراسوهريسيفالوءامكحهماكحأيفهيلع

نأوءاههجوىلعالإاهركذنكيال«هنعاهوكحصصقهلتناكو«نادلبلا

ذإ؛مهنمصقنأالواهيفديزأالواهانعمنعاهفرحأالوقدصلااهيفىرحتأ

یوذقالخأنمالوتاءورملايوذميشنمسيلهيفةدايزلاوربخلايفصقتنلا

."نيهراكمهريسلونيضغبمموقللانكنإو«تانايدلا
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نسحأو«هرزئمرمش«سانلارومأنمىلوامونمحرلادبعىلوالو":لاق

راطو«مئالةمولهللايففاخيال«فيعضلاوةلمرأللهدجسميفسلجو«هتريس

ةرصبلالهأهناوخإبكلذلصتاىتحءابرغواقرشضرألافارطأيفهتيص

.نودلخنبامالكىهتنا."قرشلادلبنماهريغو

ةعبسنيبهدعبىروشرمألالعجوةنسرشعدحأيلاوحةمامألايفثبلو
دبعهدلو:مهو؛باطخلانبرمعبءادتقا‹حالصلاوملعلالاحجرنم

ناورمنبنارمعو«ينرفيلانيدنفنبديزيةمادقوأو«يسلدنألادوعسمو

بعصمو«يماتكلالاصنبركشوءةيطعنبسودعسقفوملاوبأو«يسلدنألا
.باهولادبعهنباملقتىلععيمحلايرقفتاف.نامدسنب

ةدحاوةملكلاو؛كلذىلعوكلذكهرومألزتملف":نودلخنبالاق

هتمرتخانأىلإهيلعنعطينعاطالوءهنعجرخيجراخالوءةعمتحبةوعدلاو

نکلو«؛تناکمکهترامإددعىلعتفقودقتنکوءهتدممايأتضقناوهتينم

ناكو«باهولادبعبفرعيدلوهمايأيفاشندقناكومايألارورمعماهتيسن

تريصهمايأتضقنااملفدعبمايقللهحشردقناكوءلاعفألادومحم

."هدعبرمألاهيلإةيضابالا

ترهاتمتسرونبكلمو":ترهاتركذدنعنادلبلامجعميفتوقايلاقو

."ىلعألادبعباطخلايبألةفيلخنمحرلادبعناكو":لاق."ةنسنيئالثوةئام

‹ناوريقلاكرتوهلامنمفحاموهلهأبنمحرلادبعبرهلتُفالو":لاق

معضوماولزنفةنيدمناينبوهيدقتىلعاوقفتاوةيضابألاهيلإتعمتجاف

ءارعشالاعبرماعضومهنمنمحرلادبعلزنوءةبشأةضيغيهو«مويلاترهات
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ةعمحلاةالصمهتكردأو.هعيبرتلفدلاهانعموترهاتلزن:ربربلاتلاقفهيف

يفرهظدسىلعةديدشةحيصتراثةالصلانمغرفاملفكانهمبىلصف

نمحرلادبعلاقفهيفلتقوىلصيذلاعضوملاىلإهبيتأوايحذخأفىارعشلا
ةعاسلاكلتنماوأدتباوءادبأبرحالومدكفسهقرافيالدلباذه:متسرنب

كلذىلعوهوءارعشلاكلتنمةبشخاوعطقوءادجسمعضوملاكلذيفاونبو

نمنيفعضتسمموقلاكلمترهاتعضومناكوءاهعماجدجسموهوءنآلاىلإ

اودۇينأىلعمهقفاوفاوبأفعيبلاىلعنمحرلادبعمهدارأف«ةحاهنصوةسارم

ومسوءاونبواوطتخاف؛نكاسلملااونبينأمحلاوحيبيو«قاوسألانممهيلإجارخلا

.توقايمالكىهتنا"مويلاىلإنمحرلادبعركسعمعضولملا

‹ةيلخادابورحىقالوءةمامإلايفنمحرلادبعنبباهولادبعمامإلارمتساو
.هتمامإنمةنسنيعبرأدعبيفوتتح«تابجاولابهمايقنعهنثتملاذهمعمو

:ريغصلانبالاق"ةنسنيرشعتناكهتمامإنإ":يكلاملايشكارملاخروملالاقو

لئاسميٿهيلإتبتك«لبحلاةسوفنلئاسمبفرعيباتكباهولادبعلناكو
يفباتكلااذهناكوءهنعتلأسامنةلئسملكنعاهياجأفءاهيلعتلكشأ

لضفلاقحلناىلإنرقنعانرقهنولوادتيامولعممهدنعاروهشمةيضابالايديأ
.ىهتنا"هيلعتفقووهتسردفنيمتسرلاضعبعمهتذحأف

ماعباهولادبعمامإلاةافودعبءاملعلانمدقعلاولحلالهأعمتجاو

امكلمفهوعيابفمامامإباهولادبعنبحلفأهنباىلعةئامونيعست

.مهمكحنعةحراخقطانملاضعبوايبيلىلإريازحلانيب
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نمهلًاشنو«مزحلاومزعلابذخأحلفأيلواملف":يكلاملاريغصلانبالاق

نأهنولأسيةسوفنهتتأو؛تيصلاهلراصو“لبقنممهريغلنكکيامنينبلا

هماکحأنمءيشيٿهيلعنعطتةارشلانكتملومهرمأىلوتينممهيلعمدقي

ملامهترامإيفرّمعدقناكو:لاقنأىلإ...هراشعأيفالوهتاقدصيفالو

ونيونونبلاهلاشنتحاريمأاماعنيسمخماقألبقناكنكممدحأهرمعي

معطأونافحلاينبوءديدحلانماباوبأذختاوروصقلاىنتباوهكلميفخشونينبلا

هتتأو«تالغتسملاولاومألاترثكوءايندلاهعمترمعو«ناعيحلاةعاحجملامايأاهيف

يفسانلاسفانتو«تاراجتلاعاونأبقافآلاوراصمألالكنمقافرلاودوفولا

نأىلإ...راحتألااورجأوءةنيدملاجراخعايضلاوروصقلاسانلاىنتباتحناينبلا

يفركنملاراكنإولاومألاتويبوةاضقلاميدقتدقعيلتهسوفنتناكو:لاق

لوقىلعةنسنيسمخهتفالخةدمتناكو."قاسفلاىلعباستحالاوقاوسألا
.ريغصلانبا

نيعبرأةنسيفوتوءةنسنيتسهتمامإيفثكم":ايركزوباخيشلالاقو

.حلفأنبركبيبُأهنبامدقتىلعدقعلاولحلالهعمتجاو‹نيتئامو

فنياركبابأسانلامّدَقباهولادبعنبحلفأتام:ريغصلانبالاق

مكلئاسهللا:هتوصىلعأبيدانيزوالازيزعلادبعناك:لاقدحاوريغنربخأو

نيملسمللرمألااولعحتملورخآهناكممتلعجٌدحاوتاماذإةسوفنَرشاعم

نولغتشيالوهمالكىلإنوتفتليالق..ىضرأوىقتأوهنماوراتخيلمهيلإهودرتو
ناکنمیفناکامهنیديفةدشلانمهيفنكيملركبوبأيلواملف

تاءءورملالهأحماسيةكيرعلانيلءاًداوجاحعسناكنكلوءهئابآنمهلبق
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دلبلابناكوء؛نيضاملارابخأوراعشألاوبدألابحيو«مهتاءورمىلعمهعياشيو

دقناکوءاحمساداوجالیمجامیسقامیسوناکوءةفرعنبدمحمبفرعيلحجر

«باهولادبعنبحلفألبقنمةيدمبوصوصكلمنادوسلاكلمىلعدفو

نيبليخلابكراذِإهتيسورفوهلامجوهتبيهنمهآرامننادوسلاكلمبجعف

وهامنإامهالكجرخمنألل؛ةيربربلابربعتتسيلةينادوسلابةملكهللاقو«هيدي
ةئيلانسحهجولانسحتنأاهانعمنأالإميحجلاوفاكلاوفاقلانيباميف

.ريغصلانبمالكىهتنا."لاعفألاو

يبأهيخأةيلوتىلعدقعلاولحلالهأعمتجاومامإلااذهةلاحتفعضو

رومألاهبتلدتعاف«نيتنسدعبكلذو«رمألانعهيخألزعوءحلفأنبناظقيلا

ةايحيفاًجاحجرخذإ؛دادغبيفالقتعمناكدقوءلاوحألاهتمحبتماقتساو

هعمناكو":ريغصلانبالاق.هيبأتومدعبداعوسابعلاونبهكسمأوهدلاو

يبادنعمحولقومهاوهلاحراهبءةنيدملاودادغبنماهبءاجيتلالاومألاضعب

هتتأوءناظقيلايبألاهلكةمامإلاوةوعدلاتراصفهيلإاوجرخفءناظقيلا

الوناظقيلاابأنولاويالمهنممممأةنيدملابيقبو«راطقألالكنمةيضابالا

ةرامإلابهليعدوليخلاىلعسانلاناظقيلاوبألمحو":لاق."هيأرنمنوري

يٿنوشيةسوفننماًئوقرمأمث":لاق."ركبيأركذيغلأوةمامإلاو

يفخفناباصقاوأرنإف:اولاقركنملانعنوهنيوفورعملابنورمأيفقاوسألا

اهبحاصاورمأواهلمحاولزنأاهتقاطقوفاهيلعلمحةباداوأرنإوموبقاعةاش

الونأعضوملالوحنماورمأقيرطلايفارذقاوُأرنإوءاهنعفيفحتلاب

اعفارهوأرولو«هلاحنعهنوفکيالومهدجاسميفهتالصنماًدحأنوعنعب
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هوعنمهيدياًعفارهيفاوأراذإمحنإفعماحلادجسملاالخءهتالصيفهيدي

هرمعناكوءاهوحنوأةئامنينسلانمشاعناظقيلاوبأناكو":لاق."هورحزو

ترضحوهتيأرو«همايأوهترامإضعبانآتقحلونسنيعبرأنماوحنهترامإيف

هتيأروءهنميلرغلارادحلايلياممعماحلادجسملاجراخسانللسلجدقوهسلجب

رظتنياهيلعسلجوميدأنمةداسوهلتيمردقوزئانحلاىلصميفاينااًموي

ناكوءةيحللاوسأرلاضيبأءةماقلاعبر«سانلاهوجونمتاملحرنفدغارف

ةمالظنوكتنأالإهيدينيبدحأقطنيملسولحجلابمهرمأوسانللسلجاذإ
سلجعماحلادجسملايفسلجاذإناكوءاكساناًغروءانيكساًدهاز«هيلإعفرت

ءاهيلإسلجيهبفرعتةيراسهلو«يرحبلابابلاالبقتسممدأنمةداسوىلع

فرعيهسوفننملحرهينيعبصنهلباقيناكوءاهيلإسلجيهريغنكيمو

ةراوهنملحجریسیعيليو«ناکمبعرولانممهدنعناكو«؛سانفنبىسيعب
هنينعناكو.ىسيععرويفنكيملوءهقفلايفمحناسل«ريقعلانباهللاقي
برعلانملحجرهبسانلاصخأناكو«سانلاهوجوهيدينيبوهراسينعو

نععفاديومهتضيبنعبذييذلاناكو.ركبنبدومحمبىمسي

هللاقيلحجر‹مهيفلاخمىلعبتكلافلؤيوقرفلاىلعدريو‹مهنيد

.ريغصلانبامالكىهتنا"يطمللانبهللادبع

‹تارهاصموتالتاقموتارظانممهنيبترجومنامزيثناكو
اميفهولعجدعوملهنيمرهنبةلزتعملاوةيضابالاتعمتحجا":لاقريغصلانبایکح

رسکبهللادبعبیمستيسلارضحنمةراوهنمريثكناكوءةرظانمللمهنيب
يايإهنأتملعدقو:هللادبعلاقءديرأتسل:لاقفناثلحرهباجأف‹لادلا
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ءديرأيطمللانبهللادبع:لاقف«هلاؤسنماًفوخهبيجأنأتهركفديري

ناکمىلإهيفتسلناکمنملاقتنالاميطتستله:يللاقف؛كيبل:تلقف

ىلإهيفتنأناكمنملاقتنالاعيطتستلهو:لاقفءال:تلقف؟هيفتنأ

.هللادبعاياهنمتحرخ:لاقف«تلعفتعشاذإ:تلقف؟هيفتسلناکم

الإجحيالمهرثكأناكوءناظقيلايِبأبةنوتفملبحلاةسوفنتناكو:لاق

برضاذإناكوءهنمنذإلاذخأياهتنباوأاهنبابثعبتةأرلاتناكو«هناذعتساب

ريبكتلاوليلهتلاءةطيطاسفلوحليللانومانيالمهدوفوهتتأوهقدارس

ضرألامهسفنأباوبرضهعمرجفلااولصاذإفرجفلاىلإتحليللالوأنم
نيعلانمدحجوءيشلكفءناظقيلاوبأتامف:ريغصلانبالاقنأىلإ..اومانف

تراصعياقوهترامإيفناظقيلايبألتناكو:لاق.ارانيدرشعةغبسهتكرتي

.'سانلادلاوملاًنيِرات

نيعبرأهتمامإتناكو«نيتئاملادعبنينامودحاوماعهنعهللايضريئوتو

.هنس

ةمامإسماخانيالا؛حلفأنبدمحمنبفسويمتاحيأهنبالهدعبعيوبو

.نييضابالانييبرغملاةمئألانمنماثلاو«نييمتسرلانمًةونبو

نمنيمويةريسمىلعمتاحيبألالإدحألةعاطالاودانف":ريغصلانبالاق

نموهيدينيبنمسانلامحدزاةنيدملابابىلإلصواملفرثكأوأةنيدملا

رهظلاتقوالإعماحلادجسملالصوامف«هوعيابفهراسينعوهنيينعوهفلحخ

هولصوأىتحقانعألاويديألاىلعهولمحو«هلوحاوربكوهوعيابوربنملاهودعصاف

."هوعيابفليابقلاىلإاولسرأمث«هرادىلإ
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بدمثيلاوحفالخهلدحأنمنيبتيملةدومحمةريسىلعاورمتساو
يضرلتتحمهنيبراصو«حلفأنببوقعيهمعنيبوهنيبفالخلااد

موينماًماعرشعةعبرأدعب«نيتيامونيعستوةعبرأةنسهاضرأوهنعهللا

رئازحلايفنآلامهفمويلاىلإمهلسنيقبو«نييمتسرلاةمامإتضرقناهتوعو
نالحراويفف؛مهتلالسنمحلاصوأملاعاهيفوالإةرتفيضمتداكيالو

هسوفنلناكو«تاحاولانمةرونبيفكلذكومهنمنيحلاصلاضعببتعمتجا

.ةعاجشوالمعواًملعديجلاخيراتلاونييمتسرلاةمئأيفىلوطلاديلا

نيسونوكسلاومضلامثحتفلابءةسوُمَ":نادلبلامجعميثتوقايلاق
كلذنملقأيفلايمأةالثوحنةيلاعةيقيرفادعببرغملايفلابجءةلمهم

ريعشلازبخاهيفولبحلاطسويث(سورش)امهادحإ«نيتنيدميفناربنماهيفو

هذهلهأعيمجو«(ةوازفن)ةيحاننم(وداج)لاقيىرخألاوماعطلكنمذلأ
لبحلااذهلوطو«نيطالسلاةعاطنعنودرمتمكيضابأَوٌةيبْهَوٌةارُشلابحلا

‹مايأةئالثسلبارطوةسوفنلبجنيبو«برغلاىلإقرشلانممايأةتسةريسم
هللاقينصحمحل(رومزونب)محللاقيةليبقاهيو؛مايأةتسناوريقلانيبوهنيبو
‹؛ندمةدعوةيرقةئامتالثوحنهيفوءدحأهيلعردقيالءةعنملاةياغيف(تفريت)

ںیٹکخنمھلبجيوهبنومتأيلحجرىلعاوقفتيملمحنأل؛ربنماهيفسيل
؛لحرفلأرشعةتساوعادتاذِإليابقلانمهلوحاممعمتحيونوتيزو

نبورمععحرةسوفنلبجنمو«ىراصناوناكو«؛هسوفنصاعلانبورمعحتتفاو

."هنعهللايضرباطخلانبرمعنمهيلعدروباتكبصاعلا
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رمألاسيل"هبنومتأيلحجرىلعاوقفتيملمنلربنماهيفسيل"هلوقو:تلق
ريمأاهرصميلاراصمألايففالخالببحتةعمجلانأمهدنعنكلو«كلذك

طرشنمفیرخأةهجنموءاهنمةسوفننكتملو«باطخلانبرمعنينمؤمل
ناطلسالومامإمهدنعنكيملتوقايتقويثوءلداعلامامإلاةعمجلا

.عباسلانرقلاءاملعنماذهتوقايوءاهميقي

دمتعموةديفمتافيلأتملو«لبحلااذهنمنوحرخيءاملعلالوحفلزيملو

نبسورمعخيشلاىواتفوتافيلأتك«يضابألابهذملاءاحنأعيجيفاهيلع

.يراوجملامكحمنبدوهخيشلاريسفتكو«ثلاثلانرقلاءاملعنمءحتف

ةفالخيفملاعةئامعبرأةدحاوةعقويفةسوفنءاملعنملتقهنأىوريو
كلذيفو«نيناتوفينونيتئامماعكلذوءاملاعنونامثرسأو«يسابعلادضتعملا

سابعلاوبأخيشلاركذدقوتدعلااذهلثمنامُعءاملُغنملَتُفتقولا

نماريبكاًددعرَيسلاباتكيفرشاعلانرقلاييفةسوفنءاملعنميخامشلا

.هبهيلعفعالطالادارأنمف«قرشملاوبرغملاءاملع

ناملاعلا؛قافآلايفمهرهشأوقالطإلاىلعنيرخأتملاةسوفنءاملعلحأو

«‹نيترمعبطيذلا(حاضيإلا)باتکبحاصيخامشلايلعنبرماع:ناليجلا

باتكو(رطانقلا)باتكبحاصيلاطيحلاىسومنبليعامسإدهازلاخيشلاو

ءاملعاهيفلزيملوةروهشممحارتامو«تافلؤملانماهريغو(دعاوقلا)

ورمعخيشلاوءرمعميحينبيلعخرؤملاةمالعلاكءاذهاننامزىلإنودهتجب
خيشلامهنموءاذهينامزيفمهضعببتعمتجا«رايخألانمريثكو‹يمانلا

.هللادبعهوبأو«ايبيلريرحتيفدهاجمرباينورابلاناميلس
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فلؤملارزخوبأخيشلاةصاخةبرجنموةيسنوتلاةيروهمجلاءاملعنمو

فلخينبناميلسعيبرلاوبأو«ىمادقلاءاملعلاءالجأنمامهوحونوبأخيشلاو

وبأو«رهاوخلابحاصيداربلاةمالعلاو؛عيمجنبورمعصفحوبأو«؛فلؤلل

‹نوفلۇمنوروهشمءاملعمهلكو«يشكيوديسلاوءةتسوبآو«يئالثلاناميلس
.يضابالابهذملايفهيلعدمتعللاباتكلاناويدلاباحصأاميسال

«بوقعينبملاسخيشلاك؛معبتعمتجاةلجأءاملعاهيفاذهاننامزىإو

ديجبخيراتةبرحبو.نيحلاصلانممهريغوينورابلاخيشلاةلالسو‹يداحلاخيشلاو

لتقو«نماثلانرقلايفكلذوءةيسنوتلاةيروهمحلانعجنرفإلاعفدوداهجلايي

مويلاىلإهناکمفورعمجربمهسوءرنمذختاتحجنرفإلانمريبكددعاهيف
جنرفإلاىسنيوءةنصرقاحنأاهلهأبواهبنيلهاحلانيخرؤملاضعبوجنرفالامغرو
.ةنصرقاهنودعيالوةحيبقلامامعأ

نم-انرکذامكمهتمصاعتناكترهاتو-رئازحبايفةيضابإلااملعنمو
ةديدعلاتافلؤلابحاص«ميهاربإنبفسويبوقعيوبأليلحلاخيشلانيفلؤلل
ليلدلا)باتكو(فاصتإلاولدعلا)باتكهتافيلأتنموءةروهشملاتاماركلاو
هماقمو«سماخلانرقلاءاملعنموهو«بيبحنبعيبرلادنسملهبيترتو(ناهربلاو

اذهانمويىلإوتقولكيفءالضفلاوءاملعلانمريبكددعكلانهو«نالحراو

سسؤۇمو(ةلئسميبأ)باتكفلؤمركبنبدمحمنبدمحأخيشلااهئاملعنمو
انادلباوسسأورئازحلالامشنمةيضابالالقتنامث«بازيميداونمفطعلاةدلب
اذهانمويىلإابرايخألاوءاملعلالازيالوفطعلانمةبيرقةديدعىرقو

(لينلا)باتکبحاصينيمثلازيزعلادبعخيشلاكنوروهشملانوفلؤملامهيفو
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اميسالو«نونفلانمنفلكيثفأيذلانيرخأتلارخفبطقلاخيشلاو

رسفريسفتلافو«ثيدحلايف(لمشلاعماج)و(ةنامضلاءافو)و(لينلاحرش)

ةيرئازحباةيروهمحلامهدوحجوبرخفتنمكلانهمويلاو«تارمثالثنآرقلا

خيشلاونودعخيشلاو«يرومرلادمحمنبرصانخيشلاو«ضويبخيشلاك

‹ليتلاىلعيشحملاىلكبنمحرلادبعخيشلاوفسويخيشلاو«يدهللا

نجسيينبوفطعلاوةرونبوةيادرغيفرايخألانمددعوءخرؤملازوبدخيشلاو

.ةكيلموةرارقلاونايربو
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يدنلجنبرفيجنبدوعسمنبايدنلحلامامإلانامعيفهلعيوبمامإلوأو

سشنبةلوعمنبزعنبراربانبادوعسمنبربكتسملاىدنلحلاينبدحأوهو

بلاطمامإلاشيجيفىدنلجلاناكو؛مهفنبكلامدالوأدعبنامعكولم

نبعيبرلاوبحاحهنامزيفناکوءاهيفهوعيابفنامعىلإءاجلتُفاملف؛قحلا
دقو«تقولاكلذيفدوجومريغملسمةديبعوبأناكوءةرصبلايفبيبح

عبرأةنسلتقوءةئامونيئالثونيتناةنسكلذوءةعبرألاملعلاةلمحةعيبلارضح

هنامزيفييوتوءارهشونيتنسهتمامإتناكوءريثألانبالاقاذكءةئامونيئالثو

يضابألاةيطعنببيبشهدعبمامإةلزنميفيقبو«ينارحبلادايزنبفلخ

عمتجاتح«لتقوروجضعبامحتامزيثوءتافعيأنبدمحمو«ينامعلا

ينبنممامإلوأوهو«يصورخلابعكنبثراولامامإلادقتىلعنوملسللا

مئاقلاناكوءةئاملادعبنيعبسوعستةنسيفكلذو«كمحيلانممهو«صورخ
‹؛تامعىلإملاعلاةلمحدحأءيوكرألارباجيبأنبىسومهلةعيبلاوهتمامإب

فورعملابرمألاىلعوءلدعلاةمئأهيلععيوبامىلعهوعياب:هلمهتعيبصنو

داهجلاو«لطابلادامخإو؛قحلاراهظإوللاليبسيفءارشلاوركنملانعيهنلاو
رمأىلإءيفتتحقحلانعتعنتماةقرفلكوةيغابلاةعفلالاتقوللاليبسيف

يبنلادعبةرجهلاحتناالو«لايعيبسالولامةمينغمهنمنولحتسيالفلل

.نيتداهشلااونيبامةلبقلالهأكرشلابنومسيالوي

۲۱
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اًقيرغمامإلايثوتوءةنسنيعستواعبرأغلبيرمعنعىسومقوتنيتنسدعبو

هنعهللايضرةنسةرشعثالثهتمامإتناكوءةئامونيعستونيتنثاةنس

.یوزنبهتوموهتعيبو«هاضرأو

مويلايفهلعيوب؛جحفلانميدمحيلاهللادبعنبناسغمامإللعيوبغ
سأرىلعناكوءهئامونيعستونيتنثاماعنمثراولامامإلاهيفتاميذلا

ميتنبةدعسمةمالعلاونامثعنبناميلسةمالعلاهتعيباولوتنيذلاءاملعلا

نامعتبصخهنامزيقو«راحصرازتاونسعستدعبو«یوزنبهتعیبتناکو

ةرشعتسيلاوحهتمامإتناکوعبسةنسقوتو«رادريختراصو

.هنس

يلعنبةدوسنبيلعينبنموهوءديمحنبكلملادبعمامإللهدعبعيوبو

ناسغمامإلاتومدعبهتعيبتناكو‹يدزإلاءامسلاءامرماعنبورمعنب

ةنبانبايربنعلانيصحلانبيلعنبىسومذئمويءاملعلاسأرىلعناكومويب
هتعيبتناکو‹نیتیامونیرشعوتسةنسمامإلايشوتو«رباحجيأنبیسوم

.یوزنبهنومو

تاميذلامويلايفهلعيوب؛كمحيلانموهو‹رفيجنبانهمماماللعيوبمث

يو«روكذملايلعنبىسومذئمويءاملعلاسأرىلعو«ىوزنبكلمادبعهيف
ةنسلوألاعيبرنمنولخلايلنامثلهنعهللايضريلعنبىسوميفوتهنامز
.نيتئاموننال

ىلعناکوءانهملاهيفتاميذلامويلافكلامنبتلصلاماماعيوبو

نببوبحمنبدمحمو«نامعىلإملعلاةلمحدحأرذنملانبريشبءاملعلاسأر
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ةعمحلامويراحصبيفوتتحادضاعمواًيضاقهلدمحملزيملو«يشرقلاليحرلا

.اليوطهتمامإتلصلارمعو«نيتئامونيتسةنسمرمرهشنمنولخثالثل

يوتيذلارقصلانبنازعو«ناليغنبمشاهك«ةلجأءاملعهنامزيفرهتشاو

وباهنامزيڻو.یوزنيٿهنکسمو«راحصبنیتئامونيیتسونامتةنسهرصعيف

عماحلابحاصرفعجنبدمحمرباجوبأو«يصورخلاسيمخنبتلصلارثوملا

.روهشملا

ىلإةمامإلارادنمجرخوءهلزعبلطييلعنبىسومنبىسومهيلعماقو

نيعبسونيتنناةنسيفكلذوءرظنلانبدشارهيلعىسوممدقو«لزعنودبهتيب

رشعرهشأةعبسوةنسنيئالثواسمختلصلاةمامإتناكو‹نيتئامو

نُالبقميمتنبنازعهيلعیلصو«یوزنبنفدو«تاونسثالثدعبيقوتوءاموي

لهاماسقناىلاىداضیرعقاقشناوریثكبارطضاعقووءاًمامِإنازعنوكي

نيعبسونيتنتاةنسءدمحيلانموهوءرظنلانبدشارلهتايحيفعيوبو

ميلقتوهلزعهلنيعيابملارظنىضتقادشارةعيبنمتاونسعبرأيضمدعبو

سأرىلعناكو«نيتئامونيعبسوعبسةنسكلذوميتنبنازع

ديدشبارطضايفرومألاتيقبو«ىسومنبىسومءاملعلانمهلنيعيابلا

‹يسابعلادضتعملابنودجنتسيدادغبىلإنيينامعلاءاسؤرضعبجرختح

نماهريغوىیوزناولتحافنيينامعلانمريبكددعهيلإمضنااًشيجمهعملسرأف
نعترفسأةعقوتراصفءناشلادمسبناكومامإلارْثأاوعبتاوةمهملانادلبلا
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ةنساذهناكوةئامعبرأمهنيبنمو«نيينامعلانمريبكددعومامإلالتق

خيشلاکنيحلاصرایخأءاملعنمنامعلختملهلکاذهعمو«نيتئامونينا

محلنأىوريو.عماحلابحاصرباجيأخيشلاوءريرضلاىرقلاىراوحلايأ

يئاوعيابمناةياورفو«يصورخلانسحلانبدمحمهمسانيناثونيتنتاةنسامامإ

رضخلاكلاموبأخيشلارصعلاكلذيوءةمئأةيناثنعلقيالامةرتفلاهذه

يمدكلاديعسيبُأخيشيبرعنبحوروبأخيشلاو؛دمحميبُأخيشناميلسنب
ةنسهتعيبتناكو«بوبحمنباهللادبعنبديعسلداعلامامإلابهللمهدمأىتح

نبيراوحلادمحموبأذئمويءاملعلاسأرىلعناكوءةئامثلثونيرشع

ناكوءىليامسلاهديازنبدمحورثؤملايبُأنبادمحمنبهللادبعدمحموبأو

ياتدعباديهشلتقوروهشملافلؤملاديعسوبأيمدكلامامإلاهنجسىلع

سأرىلعناكو«؛يدنكلاديلولانبدشارمامإللعيوبو«هتمامإنمتاونس
يفثبلو«يصورخلارثؤملايبأنبدمحمنبهللادبعدمحموبأهلنيعيابملاءاملعلا

رادمامإلالزتعافةربابحلايديأبنامعتراصوءةنسةرشععبرأيلاوحهتمامإ

ايروةوعدلاعطقنتملو«نودوحومءاملعلاوهللاهافوتىتحهلزنمىلإةفالخلا
نيينامعلافالتخاسفنفىرخأةهجنموء‹لتقلابلجاعيواًمامإنومدقي

كلامنبتلصنبناذاشنبليلخلامامإللعيوبىتحقرفتلاوتاتشلامهقهري
‹يدنكلاىدفملانبدمحمءاملعلانمهنامزيفناكوءةئامعيرأوعبسةنس

دشارمامإلانامزوهنامزيفو؛عرشلانايبباتكبحاصخيشدمحأنبنسحلاو

انركذراعشأهلو«يمرضحلاسيقنبميهاربإيراشلاماملانامعرازديعسني
.ةئامعبرأونيرشعوسمخةنسلئاوأيفيفوتو«هتمجرتيفاهضعب
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تومدعبهلعيوبءدمحيلانموهوءديعسنبدشارمامإللهدعبعيوبمث

ةيسامحراعشأهلوةئامعبرأونيعبرأوسمخةنسىلإةمامإلايفيقبوءليلخلا

:اهنم

هبقارتبوعكوأیدغيءادغهمهناکنمفورعملابسكيتم

نسحلاويمدكلاديعسوبأوةكربنبدمحموبأوينايسبلانسحلاوبأهنامزيئو

مامإللهدعبعیوبو«كشارنبصفحهدلولهدعبعیوبو«شيرقنبدیعسنب

يراجمحلادمحأنبنسحلاهنامزيفو«ةئامعبرأونيعبسونيتنثاةنسيلعنبدشار

ةئامسمخوةرشعثالثةنسيثوتو«ىسومنبداحبويرسلاىسيعنبادمحو
ةريثكلاةمئألانمامهريغويلاعملايبألوناسغيبأنبدمحممامإللهدعبميوبو

خيشلانامزلااذهيفوءةيقاتسرلاةيناوزنلاةملكلاقارتفاولاوحألابارطضاعم

حلاصنبدمحمدالوُأخياشملاو(فنصملا)باتكبحاصهللادبعنبدمحأ

.ءاملعلاءابآوءاملعلاءانبأوءاملعلامهيرارذو

كولمرمألاىلوتو«نامعيفةمامإلاتوصىفتخااًبيرقتنينرقةدميفو

رظنلانبدمحأليلحلاةمالعلامهاياحضنموءاريثكاورقدواريثكاولتقوءةنهابنلا
(نامعلهأةريسيفنامحلاكلس)وباتكبحاصملاعلارعاشلا

ةلاحرلارمنامزلااذهيقو.ناميلسنبرضخلاريبكلاملاعلاةلالسنموهو

.ةطوطبنبانامعبروهشملا

هنامزيفوكلاميبأيراوحلامامإللعيوبةئامناثونيئالثونيتناةنسيفو

نيرشعوثالثيلاوحةمامإلايفثبلو«يولهبلاجرفمدمحأنبناميلسةمالعلا
نيڻالٹوعستةنسرماعنبسيمخنبنسحلايأمامإللهدعبعيوبمثقنس
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نبدمحأنبدروةمالعلاهنامزيقو«نيرهشونينسعبسهتمامإيفيقبوءةئامنامتو

.ةيامناثونيعبسوعبرأةنسيفوتملايولهبلاجرفم

كلامنبتلصنبناذاشنبدمحأنبدمحمنبباطخلانبرمعاوعيابمث

‹ناهبنیبةربابحلالاومأقيرغتبىضقوءةيامناثوسمخةنسيفكلذو

نععفادياليكووءنيلاظلانععفادياليكوكرتفةاماحملاهيفلمعتساو

دجنبدايزنبديعسءاملعلانمهنامزيقو.مهنيبمكحياًمكاحو‹نيمولظملا

دمحمنبجرفمنبدمحأنبناميلسنبدمحمهللادبعوبأو«يولهبلادشارنب

ءاملعمهلکونبدمحمنبحلاصنبدمحأو«جرفمنبدمحأنبرمعنب

؛نينسعستهتمامإتناکو«يقابلادبعنبيلعمهنموءةلمكلوحفباطقأ

.مالسلادبعنبنسحلايبألاوعيابمث.ىوزنبنفدو
بتتساتح«لاتقمهنيبراصنيذلاناهبنينبكولمةمئألاءالؤهنامزيقو

وهو؛يرضاحلاليعامسانبدمحمنبهللادبعنبليعامسانبدمحممامإللرمألا

تسةنسهتعيبتناکوهيلعدوهيبلابهبسنلصتيوةعاضقنملحجر

نيتنثاةنسهنعهللايضريفوتوءةنسنيثالثواتسهتمامإيفثبلو

دمحمنبناميلسنبدمحموءرمعنبيقابلادبعءاملعلانمهنامزيقو«نيعبرأو

نبدمحممساقلاوبأومعنبقياشنبمساقلاوبأو«رمعنب
.ءاملعلالوحفنمریبکددعوءتادمنبهللادبعنبدادمو«دایزنبادیعسو

هيفتاميذلامويلايفليعامسإنبدمحمنبتاكربهدلولهدعبنمعيوبمت
؛يصقشلادايزنبرمعنبهللادبعنيعيابملاءاملعلاسأرىلعناكوصوبأ

.ناسغنبدمانبدمحمو
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يقوتو«سفانتلاضعبلئابقلاءاسؤروةنهابنلاكولمضعبومامإلانيبراصو
ءاجفةيبرعيلاةلودلابةمألاهللاكردأتحديدشعارصيفنامعملهأومامإلا

عمجفنارهزنبرصندلونمبرعلايبأنبكلامنبدشرمنبرصانمامإلا

تحبصأو«ةيقاتسرلاوةيناوزنلااهببسبتلازوامنأشحلصأواهحارجىوادواهلمش
نمجيلخلارهطولاغتربلامزهءيملاعلوطسأتاذةيدمحمةيرطفةملسم

عيوبدقفءخماشلادحلاوخذابلافرشلانامعلتداعأولامشلاىلإبونجلا

خيشلاءاملعلاسأرىلعناكوءفلألادعبنيرشعوعبرأةنسرصانمامإلا

نيرشعودحاويثنيبلاطلاجهنمفلؤميقاتسرلايصقشلاديعسنبسيخ

نبحلاصويوزنلاناضمرنبدوعسمخيشلاءاملعلانممهيفو

ءاملاعنيعبرأنمرثكأنيرضاحلاءاملعلاددعناكو«يرقعلايلمازلاديعس

.فلألادعبنيسمخةنسيفوتو.قاتسرلادلبيفكلذو

تاميذلامويلايفهمعنباكلامنبفيسنبناطلسمامإللهدعبعيوبمث

ريمعتوليطاسألاةيوقتولاغتربلادضهلاضنيفرمتساودنحلاازغفمامإلاهيف

ددعهنامزيفناکوءةنسنيعبرأوىدحإيلاوحهتمامإيفثبلو.اهنيمأتودالبلا

فلخخيشلاو«فلؤملايقورحلاهعمجنبشيوردخيشلامهنمنمريبك

.يرفاغلانانسنب

دحاوماعنمهوبأهيفتاميذلامويلايفناطلسنببرعلبهنبالهدعبعيوبم

هللادبعنبدمحمتقولاكلذيفءاملعلاسأرىلعناكو«فلألادعبنيعستو
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تامو.يسبحلاهعمجنبسيمخنبدشارروهشملارعاشلاهنامزيفو«ناديبعنب

.هانبيذلاهرصقبنفدو«فلألادعبةئاموعبرأةنسمامإلا

قرشلتحاوهداهجيفرمتساو«ضرألاديقناطلسنبفيسهيخألعيوبمث

ناكو‹قاتسرلابةئاملادعبنيرشعوثالثةنسيفوتو.هفلسداهجلةعباتمايقيرفأ

رصانويحبصلاريشبنبديعسليلحلاةمالعلاكءاملعلانمريبكددعهنامزيف

يلهذلاناميلسنبيدعويرفاغلانانسنبفلخویدشارمحلاسيمخنب

.دادمنبنامیلسنبرصانو

ىنبو؛فلألادعبةئامونيرشعوثالثةنسفيسنبناطلسهنبالهدعبعيوبمث

ةئامسخفاقوألاودجاسملالاومأليكونمضرتقاهنإلاقيومزحلانصح

ةعبسسايكلاوءاسايكنورشعوةعبرأنملاو«نانمأةرشعةلسارفلاو)ةضفةلسارف

يفناكو(طسوتمريعشةبحنوعستطاريقلاو«طيرارقةنالثنزولاقثملاو«ليقاثم

قئامونيئالثوىدحإةنسيقوتو.ةدايزواقباسمهانركذنيذلاءاملعلانمهنامز

مامإللهدعبعيوبدقف؛نتفلاوىضوفلاترثكونامعيفرشلاضفتناهتومو

هتمامإيفقبيملوماعلاكلذيفبرعلبنبكرابمنبدجامنبناطلسنبانهم
.لتقولذخفتاونسثالثنمرثكأ

ماعلاكلذيففيسنبناطلسنببرعلبنببرعيمامإللهدعبعيوبو
لاحجرنمریبکددعلتقو؛بتاکمهدعتقرحو‹ليابقلانيببورجلاتماقو
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اريغصناكو‹؛ناطلسنبفيسمغرلاباومدقوءةمامإلالزتعاو؛حالصإلاوملعلا

يرفاغىلإنامعلهأمسقناانهوءةعيبلاذخأيرفاغلارصاننبدمحمنأالإ

«يئاناكرابمنبفلخعابتأةيوانماو«رصاننبدمحمعابتاةيرفاغلاف«يوانهو

يفمجعلااولخدأوءاهمسابنولتاقتيةينامعلاليابقلابولقيفتازازحتيقبو
نبديعسنبدمحأمامإلابدالبلاهللاثاغأتحءداسفلاضرألايياوثاعفدالبلا

هبوء؛فلألادعبةئامونيتسوعبسةنسهلعیوب‹يديعسوبلادمحمنبدمحأ

كلذيفناكوءةنسنيعبرأيلاوحمهنيبمادعارصدعبةبراعيلاةلودتضرقنا

ىلإمجعلالوخدلبقيفوتيذلاروكذملايحبصلاةمالعلاءاملعلانمتقولا

دمحأنبديعسخيشلاويوزنلاديعسوبماملاسنببيبحةمالعلاو«نامع

نمةنسنيرشعوعستدعبيثوتو.ةحارتساوةحارمايأهمايأتناكو«يدنكلا

نكلوءهيلعقفتممامإابنكيملةنسنيعستيلاوحنامعتيقبو«هتمامإ

كرابمنبسيمخنبدعاجينابرلاةمالعلاخيشلاكرثكاهيفرايخألاءاملعلا

ةريهشلاتاماركلاوةرينملارارسألاوةديدعلاتافيلأتلابحاصيصورخلا

نبرصانةمالعلاهنباو«فلأونيتئامونيثالثوعبسةنسيقوتوءةرينلاىواتفلاو

ةنسنوعبسهرمعو«؛فلأونيتئامونيتسوثالثةنسرابحنزبيفوتو«ناهبنيأ

ءدكسملهأنمرصبلاريرضيديعسوبلانافلخنبانهمديسلاو«ناهبنهوخأو
دقوءاءزجنيعستيفسوماقلافلؤميدعسلاسيمخنبليجةمالعلاخيشلاو
لوءفلألادعبنيتئاموتسماعهفيلأتيعرش«تارمثالثهديطخبهخسن

مامإلاكرديملو«نيعبسونيتنلاةنسهديطخبتدحونأالإهتوملاًنيراتدحجأ

نيعبسودحاوماعيقوتملايشاطبلادمحمنبناطلسخيشلامهنمو«نازع
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ةمالعلاو«بابللاوةزوجرألافلؤميفياصلاديعسنبملاسخيشلاو«نيتئامو

.سيمخنبدحامخيشلادلاويربعلادشارنبسيمخ

ةنسكلذوءدمحأمامإلانبسيقنبنازعنبسيقنبنازعمامإللاوعيابمث

نبديعسققحملاةمالعلاءاملعلاسأرىلعناكوءفلأونيتئامونيناموسمخ

يئراحلارصاننبيلعنبحلاصخيشلاويليلخلالاصنبدمحأنبنافلخ
ةئامتالثدعبدحاوماعيفوتيذلايدعسلايبراغلاميلسنبدمحمخيشلاو

نبدمحمويدمحيلاناميلسنبدمحويحاورلامعنبملاسهنامزيقو«فلأو

رهشأةعيرأونيتنسهتمامإيفيقبو.يئانمافيصخنبةعمجويفيسلاسيمخ

يلعنبحلاصخيشلامامإةلرنمهدعبماقونعهللايضرلتقتحفصنو
ىلعفينيهرمعوءةرشععبرأوةئامنالثوفلآماعلتقىتحءاّيهانوارمآ

ناكو«قاسنعاًرَمشمليلحلاةمالعلالاصنبىسيعهنباىقبوءةنسنيتسلا
ةذمالتدحأيملاسلامولسنبديمحنبهللادبعفلؤملاليلحجلاةمالعلاهبناجب

يليلخلانافلخنبديعسنبدمحأخيشلاءاملعلانمامحنامزيو؛حلاصخيشلا

خيشلاويديعسوبلادوعسمنبدمحمخيشلاويمشاحلادشارنبهللادبعخيشلاو

نبدشارخيشلاويدشارلادمحنبديعسخيشلاويديعسوبلافيسنبدم
رصاننبفيسخيشلاويربعلاسيمخنبدجامخيشلاويكمللافيس
يثراحلايثيغلاميلسنبدشارخيشلاويرذنملادمحمنبيلعخيشلاويصورخلا
.يصورخلاناميلسنبدمحمخيشلاو

؛فلأوةيامنالثونيئالثودحاوةنسيصورخلادشارنبملاسمامإللعيوبمت
ديمحنبهللادبعنيدلارونفلؤملاليلحلاةمالعلاذئمويءاملعلاسأرىلعناکو
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هللادبعديزوبأةمالعلاويكلاملاسيمخنبرماعةمالعلاةعيبلارضحوءيلاسلا

دشارنبهللادبعخيشلاويشيقرلاملاسنبدمحمةمالعلاويمايرلادمحمنب

يملاسلاةمالعلايفوتهتعيبنمةنسدعبو.يسبحلايلعنبرماعخيشلاويمشامحلا

دلبيفهتمامإنمتاونسعبسدعبمامإلالتقوءةنسنيسمخلازهانيرمعنع
.ءارضخلا

مايادعبيليلخلانافلخنبديعسنبهللادبعنبدمحممامإللهدعباوعيابو
يثراحلايلعنبحلاصنبىسيعةمالعلاهتمامإبمئاقلاناكومامالالتقنم

نمددعةعيبلارضحوءةنسنيعبسواسمخغلبيرمعنعنيتسوسمخةنسيقوتملا
.الاسمامإلاونازعمامإلاكردأيذلايربعلاسيمخنبدجامخيشلاكءاملعلا

مهنموءةياملازهانيرمعنعنيعبرأوتسةنسيفوتيذلاثلاثلامامإلااذهو

تسةنسةنسلاهذهيفقوتملادوعسمنباسيمخنبرماعيكلاملاةمالعلا

قوتملايمايرلاديزوبأخيشلامهنموءةنسنيتسواتسغلبيرمعنعنيعبرأو

نسحمنبديعسنبميهاربإخيشلاوءةنسنوتسوثالثهرمعونيتسوتسةنس

.ايلاحدوجوملايربعلا

نمنابعش٢۲ةليليفوتونيعبسوثالثةنسىلإهتمامإيفمامإلاثبلو

لالهنبيلعنببلاغمامإلانيملسملاىلعفلختساوءةروكذملاةنسلا

دمحمةمالعلاءاملعلاسأرىلعناكوءىامعزلاوءاملعلانملكهعيابو«يئانحلا

ينينامثلازهانيرمعنعنيعبسونامنةنسىفوتملايشيقرلارهازنبملاسنب
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ليهمنبرماعنبهللادبعليلحلاةمالعلايفوتيليلخلامامإلانامزيقو

نيسمخوسمخةنسيدنكلاهللادبعنبرصاننبديعسليلحلاةمالعلاو«يرزعلا

يدنكلاخيشلادعبهتافوتناكفيرزعلاخيشلاامأ‹نينامثلازهانيرمعنع

.نيتسلاغلبيرمعنعتاونسثالثب

لامعأوةمامإلالزتعاوءارهشنيرشعيلاوحةمامإلايفبلاغمامإلايقبو

عيبررخآيففلأوةئامنالثونيعبسوسمحةنسيفكلذوتيبىلإنيملسللا
.ياثلا

عحجرينممو«نيحلاصلاوءالضفلاوءاملعلابةرومعممويلاىلإنامعلزتملو

خيشلاو«فلؤملايشاطبلاسماشنبدمحمليلحلاةمالعلااذهانتقويفمهيلإ

خيشلاوءيليلخلاناميلسنبدمحنبدمحأخيشلاو«يربعلاديعسنبميهاربإ

خيشلاو«فلؤملايبايسلادومحنبملاسخيشلاو«؛يصورخلافلخنبديعس

نمملاسخيشلاووهناكوةعمجنبناميلسنبدوعسليلحجلارسفملا
ليمجنبنافلخليلحلاةمالعلاتاونسعبسذنميقوتو.يليلخلامامإلاةاضق

نمامهالكوءيميلسلاديبعنبدمحخيشلاونينامثلازهانيرمعنعيبايسلا
دبعنبفيسفلؤملاهيزنلاخيشلانيرصاعملاانئاملعنمو.يليلخلامامإلاةاضق

نبملاسخيشلاو«يكلاملاسيمخنبرماعنبدوعسخيشلاو«يحاورلازيزعلا
نميامعنلاملاسنبديعسنيدلارصانخيشلاو«لباقلانميثراحلادمحم

مامإلاويليلخلامامإللةاضقاوناكءالؤهلكو.ةنطابلانمهلصأو«بريضللا
ةنسقوتملايملاسلاديمحنبهللادبعنبدمحديحوبأخيشلامهنمو.بلاغ

ةنسنيتسلاىلعفينيرمعنعنابعشرهشيففلأوةئامنالثونيناثوسمخ
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نبهللادبعهوخأيفوتوءةنسنيعبسواعبرأغلبيرمعنع٩۸ماعهللاهافوت

ةذمالتنمناکوءةنسنيعستغلبيرمعنعنيعستوىدحإةنسناميلس

امهوبأفوتو«رابحنزبةيبرعلاةيعمحلاسيئراظفاحاملاعناكوءيلاسلاخيشلا

نبهللادبعهوبأيفوتوءفلأوةئامنالثونيسمخوعبرأةنسديمحنبناميلس

دیعسنبدشارناکو)دیعسنبدشارنبحلاصنبیسیعنبدمحمنبنامیلس

نيتئامونيسمخونامتةنسهللادبعيفوت(يبرعيلاناطلسنبفيسمامإلايضاق

.نامعةيقرشنمبريضلملادلبمهنكسموفلو

دمحنبملاسخيشلالمعلاوملعلانيبنيعماجلايليلخلامامإلاةاضقنمو

يشبحلاشباغنبهللادبعخيشلاو«١۱۳۷ةنسيفوتووانسةدلبنميدشاربلا

.ةنطابلانمهلصأو‹لباقلاةدلبنم

نيفيلخلآديمحنبدوعسخيشلايليلخلامامإلاةاضقنمو.١۱۳۲ةنس

ناكو«يربغألادمحنبفيسخيشلامهنمو«بريضملالهأنم۱۳۷۳يفوت

.يقاتسرلايلمازلادمحنبدمحمخيشلاوءابيبطالاع

ىوزنفصي۱۳۳۹ةنسيقوتملايحاورلالاسنبرصانملسميأخيشللو

:ةليوطةديصقنماهتعاو

ناونعمالسإلاةضيبىلع(ٌقرُف)احلنيبتستىتحديلااحب
ُناضحأوٌفانكأبحُشلاعَماحلةصعحاشُءاروَلاتشمايتنإف

ناكرأدحجمللاهبتفاطو(ىَوِرَن)تغلبامنإاهنعكَّلحَرطُحَف
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اهتنابليغبتتدحخواملاطف

اهتجاحنإاهنعكنيدلزا
اهتهجونإاهنعكّييدفلزنا

تتنةرلّقولزناكلاته

نشفاهلكٍتاصرعىلعلزنا

توحثیحرونلاتافرعىلعلزنا

مهدهاشمتلتحاةكئالملاثيح

تكروبدقةسدقمّضرأ
ابيستحمهللاهرئاطراطام

هدعاسهللانيحبيماقوالإ

اهحفتتهللاتاكربةنوميم

بقحنممالسإلاةبضهامبتسر

اهذنئاعنيدلاذاعركذلاةعيدق

ةخناشمالسإلاةبقاحبتماق

ةمصاعلدعللةصرعلزتملو

یدهماسحنماهيفهللارهشأمک

تفغرفامهللاماهسلةنانك

املقاقشلايفتماقهللاةحجحب

اهبصنمهللاافلحتبقاعت

محيموقلانيدلاظفحةمئأ

نامعيفةيضابإلاةمئأيفلصف

نابقعءاضنألاعم

ُناسحإوٌّفاصنإوٌلضفوٌلدع
اوناكذُموتناكذُمةمئألاتخت

ُناعإُامعإلاوةفالخلااهي

اأورافرأنهيفقلل
ُنارهظوٌناعيقنيدلاةمئأ

نامداجيرعتلاولحلاىلعاج

نانعمٍراونألانماهيفٌبصنت
نافرعوناقيإناحانجهل

ناوعأديأتلاورصتلاوحتفلاو

ناعإوملعرمثينميلاو

نايحألدعلاراتتسابتضقنإو

نآرقوديحوتحبصأموينم
ناویکوماربعضاوتتح
ناطلسرهدلااهيفةماقتسالل

نافحجأهللافويسلاحناك

ناطيشوناطلسروجللناكذم
ناقيإربحجحلاتانفثلايذنيدب

(نازع)لكلامتخو(يدنلجلا)ذنم
نايدأهللانيدلليقموينم

نابهرناوهأوأمئازعلاسخت
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سانلاةادهةاجنلانفس

اهعمجأنآرقلاحدماولبقت

ملفتاحلاصلاتايقابلاىلإاودج

مهريسءارهزلاةيفينحلاىلع

اوطسواومئلتسانيرمعلاةريسي
نإفهلإلاتاذيفمئاكشلابعص

قلخيئثوقلخيئرونلامهاميس

مهتمكحهللاےکحبنودیقم

مهرصبأوقحيفسانلاعمسأمه

اهفرخزوايندلاةرهزمههلتمل

مهينافناوضرلاةيقابباوعاب

مهيعسءاضيبلاةنسلاىلعفقو

راتخملاةوطختليازام

هتقيرطيقاوماقتساواودهاجف

مهمكحهللادودجحباوطلسو

محيتيدهيراونأموقلاكفلوأ

مهتجحمينيدقدمعيتسمئأ

مهنيدريغانيدهللالبقيال

مهعزعزتالدحأوردبدهعنم

YVo

ناطيحمالسإللرئارسلارهط
ناعإهللاحيدمقحتسااذإ

نالعإورسيقتلايفمهتفي

ناسحإوناعإدصقلاوهجولاو

ناشطعلكلانوارهنلاةبرشل

اونالةهوركمنعقحامهانح

ناسيرقهللالبسيفمهحاورأ
اونادامثيحتزعفسوفنلااوناد

نايبتءاضيبةنسمهيدهو

اوناكیدمحلاناكامثيحمهمو

نايمعومصمههاوسييو

ناوضرهولتيلاصمهمذإ

ناثوأشيعلااذنهةذلنأك

اوناهنِإواوزعنإنيداهجلايثو

ناطیشوسفنمهمزعىنثالو

ناكرأنيدلاحورصلمهموزع

ناطلسهللاےکماقتساتح

نارفعووفعمهتبحميقع

ناكمإنوكلايفيبقاضاذِإيئوغ

اونادامبالإىدجلاحصيالو

نامزأوتامزأقحافقومنع
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اوتأوهباونادامقحلاةقيقح

مكورشبايندلايفساتلافرشينإ

اوكرتامهللاوعمجاملل

هعمىدملاناكامنيعينصلاىكرأ

مهريصليللاريمضيفمهارت

محلماركلارهزلاةيضابالامه

مهتماقتسايفالإلدعلافرعيال

محنأشهللاتامرحنعبذلايف

رطخىلعمهايحمةغلبباوضر

يغلالجمهوسكتففعتلااميس

ىلعءايبنألايدهوكولملاثعس
اولهجامفايندلامملتلت

مهرقوذاحجحلافافحخروسجلااوزاج

الفرورغلارادنمنوفخملازاف

مهرکذورونمهراثآواوضم

ةقباسرثنإيفةلوداوعباتت

نامعيفةيضابإلاةمئأيفلصف

نامخوطيلاحخأهادعامو

ناقيإوصالحإموقلاةورشف

نابنإلاوبرقنإهلل

ناححرقحلايفهلومهيدل

نآرقوحيبستتالايخلالثم

ناطلسقلخلاقوقهللاةزعب

نازيملدعلايثمهنالإفوي

نامرحولينمهايندنأشال

اوناتخاةفلبلابمنأكاهتم

ناصمخنطبلاوعبشيفبلقلاف

ناجيترقفلانأكفمهقالحخأ

نابعثشيلانإرمألاةقيقح
نارکشورابصاوفوخوده

نازحأموقلابالومهيلعفوخ

ناجروحورمهعجضمو

نايحافنايحألسرلاىلجامك

.ةينيدلاصاخشألاوةينامعلالئابقلانماددعاهيفركذءادجةليوطيهو

ىقةميدقةأشنمةمامإلا":ةيكيرمألاتيزلاةكرشلنامعباتكبحاصلاق

رصعلانمنماثلانرقللقفاولايرجحلارصعلانميناثلانرقلاىلإدترتنامع
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:ةدئاف

ىفةعيدقةأشنمةمامإلا":ةيكيرمألاتيزلاةكرشلنامعباتكبحاصلاق

رصعلانمنماثلانرقللقفاوملايرجحلارصعلانميناثلانرقلاىلإدترتنامع

مهوكانهاهوناصوةأشنملاهذهنيملسملانمنويضابالاًاشنأدقو«يحيسلملا

نايكلانعاولصفناوءةظفاحمةينيدةينايصعةكرحباوماقنيذلاجراوخلانمعرف

قرشىلإمهضعبدصقدقو«بلاطيأنبيلعمايأيثمالسإلاعابتاليسيئرل

تارييغتcلتضرعتيتلامهدئاقعاورشنثيحنامعلابجباورقتساوةيبرعلاةريزحلا

تافلخملانمنامعيفنييضابالاةمامإرابتعانكعيو«ةيلاتتملانورقلايفةريسي

داكتةقيرطبراتخييضابالامامإلالازيالوءىوألاةيمالسإلاةفالخللةيحلا

هنأشلفغيامنسيلويرجمحلانرقلايفنيلوألاءافلخلارايتخاةقيرطلئامت

"مايألاكلتييانايحأةفيلخلاىلعقلطيناكهسفنمامإلابقلنأفرعننأ

.همالکیھهتنا





  

گ

لولاتاججيبنت

صعبركذديف

ءاملعتافلؤوم

ةيضايباللا

 





ةيضابالاءاملعتافلؤمضعبركذيفلوألاناهيبنت

مامإمتسرنبنمحرلادبعنبباهولادبعمامإلالسرأ:ريسلاباتكيفلاق

ىلإرانيدفلألسرأةرجهللنيعبسودحاووةئامماعيفهلعيوبيذلابرغملا

اوخستفاساطرقفلألاكلذبهلاورتشافابتكامببلطيهرصبلابةيضابألاءاملع

."ابتكالمجنيعبرأرقوهيفهل

ارقرهشأةتستيقبفةلأسمعلاطأهسوفنلبجمناويدلاتلحخد"':لاقرئازخباب

امتلمأتو:لاق...رجفلاةالصىلإرحسلاناذأنيباميفالإمانأالو‹علاطأو

«ڪزحجفلأنيئالٹوهیامنالتنموحنيهاذإفةقراشملاانباحصأفيلأتنماهي

."هتأرقفةدئافاهرثكأتريختف

ناطلسنبفيسمامإلاةاضقدحأيرفاغلانانسنبفلخخيشللناكو

2

:دشناو

سفنلايهتشتاملكنماهبنانجاحنأکنفلکيف

سفنلاىرجثيحمهفلاوىجحلايكذ ملاعلكنموينماهبحىرج

سنألايهويللخلامعتفاهاوساسناؤمالختشعاميفتبأالف

سنإالونجمايألاراغىلعاهلثمبزوفينأىحرأتسلو

سخجبنمتاحلفالآةعستواهدعنوعبسمثنيثئمثالث

T۸
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ء؛نونظلافشكبحاصاهركذىذلاديزنبرباجةنودماًمياستركذدقو

نيطسوتمنيدلحبيفاريخأةمئألابطقاهبتريتلايناسارخلامئاغيباةنودمو
نأىسعيناثلانرقلاءاملعنمبيبحنبعيبرلاةذمالتنمةعبسنعةذوخأم

بيبحنبعيبرلادنسمو.هللاءاشنإلبقملاماعلايفيديىلعاهعبطمتي
هنمنيأزجحرشوةتسوبأةمالعلاهحرشىازجأةعبرأيفهتاقحلمو

مامضباتكو.بهذملالهأعمةدمعلاوهوثيدحلايفوهوءيللاسلاهمالعلا

نببوبحمنايفسيبأباتكو.اضيأثيدحلايفةرفصيأةياورنمبئاسلاني

هنبالةنازخلاباتكو.اءزجنوعبسهنإلاقيبوبحمنبدمحمهنباباتكوليحرلا

نبريشبهنبالةنازخلاباتكو.اءزجنوعبسهنإلاقيبوبحمنبدمحمنبريشب

باتكوديحوتلايففضرلاباتكوناتسبلاباتكهلوءارفسنيعبسيفدمحم
ثلاثلانرقلاءاملعنميراوملامكحمنبدوهخيشللنآرقلاريسفتو.ةبراحما

ريبكلاريسفتلاو.كلذلهأيهدقوهعبطرئازحلابنودعخيشلانبجاحلبلواحي

يفسماخلانرقلايفرئازحلاءاملعنمميهاربإنبفسويبوقعييبأخيشلل
ليلدلاباتكوهقفلالوصأييففاصنإلاولدعلاباتكهلو«تادلحبةينات

هللادبعنبديعسمامإلاباتكو.ءازجأةئالثيفوهونيدلالوصأيفناهربلاو
ةعبرأيفيراحصلاملسمنبةملسلءايضلاباتكو.بوبحمنبدمحمنب
نيسمخودحاويفيدنكلاىسومنبدمحمةيافكلاباتكو.اءزجنيرشعو
نيبلوادتملاعرشلانايبباتكهمعنبالو«رئاصبلاءالجباتکهلو«اءزج

نايببحاصيأهلولاءزجنيعبسونينايفهيلعدمتعملاونيينامعلاءاملع

فصويفةيريبعلاةديصقكةديدعتافلۇمميهاربإنبدمحمخيشلا-عرشلا

هللادبعنبدمحأخيشلاامهمعنبالفنصلملاباتكو.ةزوجرأةمعنلاوةنجلا

 



YAYةيضابالاءاملعتافلؤمضعبركذ

نايببحاصمهلبقفمعءانبأمهلكءالؤهوءاءزجنيعبرأودحاويفيدنكلا

بحاصهيليوةيافكلابحاصهيليوءةئامسمخدعبةيناثماعيفوتعرشلا

تافلؤۇمفنصملابحاصلوةئامسمخدعبنيسمخوةعبسماعيفوتفنصللا

لوصأيفيرهوحلاوةءاربلاوةيالولايفصيصختلاوضئارفلايفليهستلاك
باتكهلووحنلايفريسيتلاباتكوةرربلاةريسباتكوءادتهالاباتكومالكلا

يفهتمجرتركذمصألاهللادبعنبنامثعهللادبعيبألجاتلاباتكو.ةريخذلا

مالكلايفرونلاباتكهلولزجنيسمخودحاويفوهوءهيهقفلاةعوسوملا
ةماقتسالاباتكو.لوصألايفراونألاباتكوماكحألاباتكوةريصبلاباتكو

ةعستيفربتعملاباتكهلو«عبارلانرقلاءاملعنميمدكلاديعسيأمامإلل

تادایزباتکهلو«نيیمخضنيدلحججيفهتاباوجنمديفملاعماجلاباتکويازجأ

ةلمجنعةددعتميشاوحهيلعوءرفعجنباعماجبروهشملاعماحلاو.فارشألا

ةكربنبدمحميأعماجباتكو.ةمخضتادلحجبةنالثيفءاملعلانم

باتكوفراعتلاباتكوًادتبلاباتكوةنزاولاباتكودييقتلاباتكفلؤمللو
ىسومنبداجتلةلدألاقئاقحوةلكألاباتكو.ةرفصيبأعماجباتكو.ديلقإلا

.ةريسلاباتكهلوءةلاوحلاباتكوداشرإلاباتكهلوىازجأةسمخيفيحنللا

حاضيإلاباتكوءثلاثلانرقلاءاملعنميلعنبىسوميلعيأعماجو

نبيحيايركريبألحاضيإلاباتكو.تادلحبةثئالثيفشيرقنبديعسيضاقلل

رماعنكاسيبألحاضيإلاباتكو.نيدلجميفءاضقلاماكحأيفيراجمملاديعس
‹ةديفميشاوحهيلعو«نيترمعبطىازجأةعبرأيفيسوفنلايخامشلايلعنب

‹هريغهيلعدازو«ينيمثلازيزعلادبعةمالعلاحاضيإلارصتخاوءهلةديقعلاباتكو
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هلو‹«يشاوحهيلعو«يسوفنلايلاطيحجلاىسومنبليعامسإخيشللمالسإلادعاوق

حتفةديصقحرشهلوىازجأةئالثيفيلازغللءايحإلاةقيرطىلعرطانقلاباتك
.كسانملاباتكوضيارفلابانكهلو؛تادلحجبثالثيفنيدلالوصأيفحوننب

هلو«نيأازجيٿرئازحلاءاملعنمركبنبدمحمنبدمحألةلأسميبأباتكو

ىازجأةئالثيفدابعلالاعفأنيبتوهمسقلاباتكهلو«نيضرألالوصأباتك

مئاعدباتكو.اءزجنيرشعوةسمخيفءامدلاباتكهلوءحاولألاباتكهلو

حورشهيلعو«سداسلانرقلاءاملعنمينامعلارظنلانبدمحأةمالعللمالسالا

ءةباصإلاولحلاهامس‹نيريبكنيدلجبيفيوزنلافاصونبالاهنمةديدع
مئاعدىلعمالظلاحابصمهامس«يوكرألايشيقرلاهللادبعنبدمحأهحرشو

ىلعمئاحلاءافشهامسرهاوحلاباتكبحاصيداربلامساقلاوبأومالسإلا

رصبلاىرقباتكرظنلانبالو«فسوينبدمحمبطقلاهحرش«مئاعدلاضعب
ريسيفنامحلاكلسباتكهلو«تادلحبةعبرأيفرثألانمفلتخملاعمجبيف

ةريصبلاباتكو‹نيدلحجبيفديلقتلايفديمضتلاباتكو؛نيدلجميفنامعلهأ
ىلإةليوطةريسهلو«نايدألايفيراوحلايبأعماجو.نيدلجمبيثحاضونبحلاصل
يصقشلاديعسنبسيخخيشللنيبلاطلاجهنمباتكو.تومرضحءاملع

ةاجانميفبولقلامهارمباتكوءاءزجنيرشعودحاويفةبراعيلاةلودسسؤم

ليلخنبدمحألزاجيإلاباتكو.ميهاريإنبدمحأنبدمحمفيلأتبوبحلا
خايشألاباتكو.نيدلجيفناطحقنبدلاخناطحقيبأعماجو.ينياجيسلا

باتكونياهرلاباتكو.ناسغمامإلانامزءامديفمهطابريفءاملعلاةعمج

هللادبعةاضقلايضاقرظنلانباخيشلادحلنيدلجميفعاضرلاماكحأيفعاقرلا

نايبلاباتكهلونثوملايبأخيشللتافصلاوثادحألاباتكو.دمحأنب
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باتكهلوىايضلاباتكبحاصملسمنبةملسلةمألاباتكوءناهربلاو

دمحأنبميهاربإنبدمحأنبدمحمفيلأتةعيرشلاحاتفمباتكو«باسنألا

‹نيدلجيفيتاهلقلاديعسنبدمحمفيلأتنايبلاوفشكلاباتكو«يبجشلا

لوصألايفدمحميبأعماجةقيرطىلعنيدلجيفينايسبلانسحلايبأعماجو
.اهريغريسهلوقفورعملاةريبكلاةريسلاهلورصتخملاباتكهلوكعاوقلاو

ةلصلاوةالصلاباتكو.يمرضحلاسيقنبميهاربإمامإلللاصخلارصتخمباتكو

لدعلارصتخمباتكو.بدألاةرهزهلو«يقاتسرلايلبولايدعقملايلعنبورمعل

بطقلاعيمحلاحرشوديعسنبدمحأخيشللهحرشوفاصنإلاو

حرشهلودمحأخيشللريسلاباتكو.تادلجبةئالثيففسوينبدمحم

يفرامعيبألزجوملاباتكو.باسحلاوةسدنحلاوقطنملاملعيفنيرحبلاجرم
باتكاضيأهلوءدلحبتالاهحلاحرشهلو«نيفلاخملاىلعدرلاونيدلالوصأ

يفمالكلالوصأيفحتفنبسورمعباتكو.ايتفلافالتخاباتكوضيارفلا
عبطينوانحلايحيلعضولاباتكو.نيرفسيفىوانحلاباتكورافسأةعبرأ

باتكو.فسوينببطقلاهيلعدازوهرصتخاوةتسوبأهيلعىشحونيترم

نبناميلسعيبرلايبأخيشلاباتكو.رفسفسوينبدوادناميلسيبأخيشلا

.نيدلالوصأيفرزخيبأخيشلاباتكو.نيدلالوصأيفنيدلجيففلخب

يفناويدلابفورعملاخايشألاباتكو.نادلحبريسلايفايركزيبأخيشلاباتكو
خيشلاباتكو.يشاوحهيلعوءنامثعيبألتالاؤسلاباتكو.رافسأةتس

باتكاضيأهلوبانكاضيأهلو؛مالكلايفىسيعنبنيروغبت

لهأرابخأيفتاقلعملابفورعملاباتكلاو.هقفلالوصأيفنايبلاوةلدألا

لبجلهأةلاسرو.نوفلخنبفسويبوقعييبأخيشلاتاباوجو.ةوعدلا
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ايركريبألكسانملاباتكو.ينيجردلاديعسنبدمحألتاقبطلاباتكو.ةسوفن

عبطيقورحلاةعمجنبشيوردخيشللتاريخلالئالدباتكو.ييالدبألايحي

خيشللتادلجبعبرأيفبابللاباتكو.نيمخضنيدلحجبيفهلنايبلاباتكو
‹يللاسلانيدلاروناهيذهواهيلعدازيتلاةزوجرألاهلو«يغئاصلاديعسنبملاس

نيئالٹنعابرقهئازجأاضعبعيبوءاءزجرشعةسمخيفرهاوحلاباتكهلو
.لايرةيامعبرأو

هلو«يصورخلاسيمخنبدعاجخيشللقافنلالهأقانعألقاقدلاباتكو

.اهنمضتةددعتمبتكرصانهدلولوةحورشمدئاصقولئاسروةديدعتافلؤم

اءزجنيعستيفوهيذلايدعسلاسيخنبليجخيشللةعيرشلاسوماق

ريشبنبديعسخيشلاعماجو.ناديبعنباخيشلاعماجو«روهشموفورعم

يليلخلانافلخنبديعسخيشللديهمتلاو.هتبتردقمخضدلميفيحيبصلا

لوصألايسركباتكهلوءيفيسلاسيمخنبدمحمخيشلاهبترىازجأةثالثيف

نئازخلاباتكوءادجمخضء«فرصلاملعيفديلاقألاباتكو‹نيدلالوصأيف

ةثالثيفهرصتخاو«يرشبلاىسيعنبىسومخيشللةمخضءازجأةعبسيث
دمحمبطقلاخيشللو.نداعملانويعونيازخلانونکمهامسادجةمخضتادلحجب

لوألا؛نيترمنآرقلاريسفتاهمهأهتمجرتيفةروكذمةديدعتافلؤمفسوينب
ةرشعيفلينلاحرشهلوىازجأةتسيفيناثلاوءةمخضهعطقةرشعثالثيف

هتمجرتيفةروكذمةديدعتافلؤمكلذكيملاسلاخيشللو.نيترمعبطءازجأ

يفةجهبلاوءهقفلالوصأيفسمشلاةعلطوىازجأةيناثيفلامألاجراعماهمهأ

ليمجنبنافلخخيشللرردلاكلسو.لوقعلاراونأقراشموءنيدلالوصأ

 



YAYةيضابالاءاملعتافلؤمضعبركذ

يشاطبلاسماشنبدمحمخيشللبهذلالسالسو.سلاحججاةجمبهلو«يبايسلا

يفلومأملاةياغهلورئازلاوجاحلاماكحأيفرئاحلاداشرإهلوىازجأةرشعيف

نبدمحمخيشلليدشارلاخيشلاةيمالحرشو.ءازجأةعبرأيفلوصألاوعورفلا

نبرماعخيشللماكحألاونايدألايفمارملاةياغو.ءامدلايفيشيقرلاملاس

راصتنالاماكحأيفقيقحتلاةياغهلو«تادلحجبةعبرأيفيكلاملاسيمخ

رصاننبروصنمخيشللو.بوسنملارثألايفبولطملاةياغهلو«قيرغتلاو

دومحنبملاسخيشللكلذكويليلخلامامإلاةاضقدحأيسرافلا

.ينراحلايلعنبحلاصخيشلاتاباوجيفحلاصملانيعو.تافلؤميبايسلا

ةصالخو.يليلخلاهللادبعنبدمحمليلخيأمامإلاتاباوجنمليلحلاحتفلاو

.يئراحلالاصنبىسيعخيشلللئاسملابيترتيفلئاسول



TAA

:يرشخللو

ةصيوعلحلابرطيليامتو

اهقاروأىلعيمالقأريرصو

اهفدلةاتفلارقننمذلأو

هتيبتوىجدلانارهستيبأأ

:هريغلو

انيلعاوهاتكولملاانبحصنإ

رجتلاىلإاندعراجتلاانبحصوأ

ربحجلالمعتسنتويبلاانمزلف

:هريغلو

درخلاقانعنمىلحأنائش

نوكأنأرتافدلادوس

ةيضابالاءاملعتافلؤمضعبركذ

قانعبيطوةيناغلصونم

قاسةمادمنمىهشأوىلحأ

قاروأنعلمرلايقلأليرقفن

ىقاحلكاذدعبىغبتوامون

سيلجلانوديأرلاباودبتساو

سولفلاباسحىلإانرصو

سورلظطلاهوجوهب

دوسألاحارقلاءامنمذلو

دجسعلابازررطمريرحلاللح

دجسلملالظدربوةايحجللالوط



  

ناثلاهيبنتلا
لئاسمضعبيف

فالخلااهيفعقو|

 اهيفةيضابالايأرو|





يأروفالخلااهيفعقولئاسمضعبيفيناثلاهيبنتلا

اهيفةيضابالا

بهذمفءهريغيهماوهيهلهءهناحبسيرابلاتافصكلذنمف
نباةمالعلااذهىلعمهقفاووهيلعديازءيشبالهتاذيههتافصنأةيضابالا

ريغهللاتافصنإلئاقلالوقنيبقرفال:لاقويسلدنألايرعلا

.ةرابعلانيسحتالإ«ريقفهللانإ:دوهيلالوقنيبو

ذهىلعمهقفاوو«رانلايفبئاتريغتاميذلاقسافلادولخكلذنمو
هلانإ|ىلاعتهلوقيفهمالكصنوءةيعفاشلانمهنإليقوءةيكلاملانمدعسلا

ةيآلاتناكامل":[۸٤:ءاسنلا]ههنملكلكَتوُداَمريوويرشيناريل

كلذنودامرفعهلوقبدارلانأىلعلوزنلاببسلدبئاتلانأشيفةلزان

.ىهتنا"ةبوتلانودبةرفغملازاوجديفيالف«هبنذنمابئاتنوكينملٌءاَكَيمِل
:ىلاعتهلوقنآرقلانمهلةجحلاوءةيآلاريسفتيفديزنبرباجلوقوهاذهو

ےسورسکامدسرسو2 14ووےبےکرصسر

كىلوبرفنمروبوتمنلاهم4وسلانولمعيلاةَسوَلَاامنإو

ےسس2سےصہکےس1صrdےسوسر27و

ولمعيبزلةويلواڪاکیااک:هللابوس

SAHهمامءورےسےس.د7 2A۴وےےسےس

المنهجۇارجفادمعتماَتموَملشينمو:ىلاعتهللالاقو

:ىلاعتهلوقو۳٩:ءاسنلااًميِظَعاًباَدَعملد
ےس CKےسصسصو>. اوهتعلوهيلعهللابضعواف

صےس

۲۹۱



Y۲اهيفةيضابالايأروفالخلااهيفعقولئاسمضعب

صا7

ايفدلَحمنهجراشرلنءهلوسروهللاصعبنمو :یلاعتهلوقو۳:نحاهکادباف

روُُسَفَيالوسفنلالتقوانزلارکذنألعبنيتمؤملافصويئيفناقرفلاهروسف 7دس

ےکورومساووکسرس2۴%رسوم
فَعَِصياماقليكلذلعفينموالویحیلاارحقلاسْفَلا

ےکصکسےہصےسسOےسمےسمرسم صالَمعَلمَعَوماَوباَتنمالر(اناميدليدملارربادل
٣„وKWس ۱لےسےسصص .٠۷-6۸:ناقرفلاچاوفهاناوهللالديديواف

؛ةيآلادارلةرسفموةديؤمثيداحأملسمويراخبلاوعيبرلاحيحصيقو

اهيفادلخمادلاحخهلوقىلإهدييفهتدیدحفةديدحوأمسبهسفنلتقييذلاك

مر
ZOو

oA o م۱

مويتوهّيع|ەيعرتسيدبعنمام{ملسمويراخبلاثیدحو)”ثیدحلا

.ةاهيلعهللاَمَيَحالإهنترشاغَوُهَوتوه

امنإ«بئاتريغاًرصمتامنملنوكتاليهفييلاةعافشكلذنمو

ةدايزلوأ«هنمبوتينأاًبنذيسندقوتاموأةريغصىلعتامنملةعافشلا

هلوقل؛ةنحلاىلإهنممهتحارإونينمؤملاىلعفقوملافيفختلوأةنحبايفةحرد

6‰لاعتهلوقو١٠:رفغعابعكاكميكنييييام)»لات
اي:هلهأوهتريشعلمالسلاهيلعهلوقو.٢٠:ءايبنألانمللإےس

ينايايشهللانممُكْنَعيأالاورَتْشثااموتةَمِلَكوأشرف

َكْنَعنأالبِمادبَعنبنسابَعايايشهللانِمُكنَعيناالفامِدْبَع

همطاقايواِسلانمكلنَعينشأالهلايلوةكَعيصايوايسهلانم

ىتمَءادبأاهيدلكاًدلاَعهيفىرمنهجراتيبوهفهستلتقفيلبنمىرنع:6يلالوفوُهثيدحلا(١

يتبطبيتانبايودييبديديهفتلتنَمَوءباهيادلادلاَمنهجرانيياحببيبمفسفنلتقفاس

.(ادَبأاهيادلاًدِلاَعرات

 

 



Ya۳اهيفةيضابالايأروفالخلااهيفعقولئاسمضعب

ينتاباللايشِهّللانمكعينااليلامنمتشامينيلَسدمختپ
رئابكلالهألامهللاو:ديزنبرباجلاقو.[مكياَسنأبِنوُتأََوميلامعأبسال

سنأنعثيدحلاءاجنإوءباتكيفرانلارئابكلالهألدعوأهللانأل؛ةعافش

دعوأامورحسلاوانزلاولتقلاىنعامهللاوفرئابكلالهألةعافشلانأكلمنب

وهولمعالبلوقناعيإلانأاهلبقيتلاوةلأسملاهذهنممزليو.رانلاهيلعهللا

.ةلزتعملاتلاقاذمبو«لطاب

نوعنعيةيضابالافةرخألارادلايفهناحبسيرابلاةيؤربلوقلاكلذنمو

‹ةلزتعملانممهريغويرشخلاوةداتقوةباحصلانمةشئاعلوقعنملاوكلذ

َوُهَورصَبَألاكرديَوُهَودَصبَألاُهُكرَدُتاللىلاعتهلوقةجحلاو«ةعيشلاو
ىفنف‹ريثكلابنوكيامكليلقلابنوكيكاردإلاو١٠٠:ماعنألاهكريبفيِ

يهو١٤٠:فارعألاعكىرنلمالسلاهيلعىسوملهلوقبو«هسفننعكلذ
؛تايآلاعمقبطنتلليوأتلالبقتوةيداحآةدراولاثيداحألاو«ديبأتلايضتقت

.لطابوهو«ىلاعتهللنوللاوةهحلاتابثإةيؤرلابلوقينممزليهنألو

هنأةيضابالانمنيققحملادنعف«قولخمريغنآرقلانإلاقنملوقكلذنمو

يذلانآرقلااذهوءاقولخموأاقلاخنوكتنأامإءايشألاولختالذإ؛قولخم

ريغملعلاوءةلزتعملالوقوهو.ولتمولزنمهنأل؛قلاخالقولخمهؤرقنانيديأب
.مولعملا

املكوةيضابالالوقياذهبف«ىلاعتوهناحبسهللانعهيبشتلايفنكلذنمو

هانيىرىلاعتهلوقك«هبقيليابلوؤموهفهيبشتلامهويدرواممدرو



اهيفةيضابالايأروفالخلااهيفعقولئاسمضعب٤۹

هذهتلدف۳۹:هطهکفيَعلعلاقوةريثكانويعتبثاف١٤٠:رمقل

٥0:ەطئوساشعلالعنحالىلاعتهلوقو.اهرهاظدارمريغانأتايآلا

ءمييٽيگسفلاعتهلوقىلإةدودرممهدنعيهفةريثكتايآلاو
اًداقتعاملسأوهفءهريغويواضيبلاكءاملعلانمريثكاذه«١١:ىروشلا

.للزلايفعوقولاةفاخمطوحأو

:ةيرعشألانمةرهوحلابحاصلاق

اهيزنتمرَووأهلواهيبشلامهوأصنلكو

یاعتهلوقنماذخأةمعنرفكرفاكهنإةريبكلابكترميفموقكلذنمو
ىلاعتهلوقو٤٤:ةدئاملهكَنورَكَلامهكيلولألونأامیمکیتلنمو

وهفميطتسموهوهللالزنااممکحیملنملكفء۹۷:نارمعلآچنما

نمهيلعابمعنأيتلاهللاةمعنرفاكوهفعيطتسموهوجحللكراتلكو«رفاك

حيحصيفليهلوقهنموءةغلرفكلاىنعموهواهرتسهنأىنعمبةعاطتسالا

ةأرمالوقو‹[ضغَبباقرُبرْضَياراَفُكيِدْعَباوُعِحرَتالملسم
(مالسالايفَرْفُكْلاُرُكَأييِكَلَوِإيراخبلاحيحصيفسيقنبتباث
.حيحصلايفةريثكلاثيداحألاو

يفالءلامعألايفمهريغكمحنإلِييبنلاباحصأيفمشوقكلذنمو
ىلاعتهلوقل؛مهدعبنمهریغکمهنميصاعلافةيورخألاةلزنملاوةبحصلاتاحرد

ولايهلاورهعالويلاٍتوَصفوكاوعفرتالاونماءيلاأَيل



۹0اهيفةيضابالايأروفالخلااهيفعقولئاسمضعب

ناوضرلاةعيبدنعىلاعتهلوقوء١:تارححلاهككَمَاطبتنأضلمكعب

ينازلايهللالوسرمحردقو.١٠:حتفلالعکیامنتکنمف

و:لاقومهيصاعرجهو«‹مهنمقراسلادیعطقو‹براشلادلحجو«مهنم

قلزتعملااذهىلعمهقفاوو.[اَمَدَيُتْعَطَقَلثّقرَسٍدَمَحتنيةَمِطاَفنأؤو هللا

.ةوسأمهوضعبمهضعبيفمهسفنأةباحصلايأروهو

يهوءهتيصعمىلعهضغبوهنارجهيهو«؛يصاعلانممهكءاربكلذنمو

امبضرالامهيلعتقاضاذإىتحاوفلخنيذلاةئالثلايفقلييلالعفنمةذوخأم

دنعلزاتلافلتختامهيو«يصاعلاوعيطمللضغبلاوةبحملاثيداحأوتبحر
يقو.١٠٠:ةبوتلاهكوُوكعكَاوملقولقلخلادنعوهللا

نوكينارجحلانإ:لوقيو‹مهنمةءاربلاىلعاليلدةئالثلانارجهيفنامُعةنطلسيتفمميهاريإانخيشىريال(١

وهلهيهللالوسرنعمهفلختيفرظنلايقب.مهيفهللارمألاراظتناقيهللالوسرمهرجهامنإوقةءاربريغب

اهيا>ىلاعتهلوقليلدبېهفلختبةيصعماوبكترا؛عساوريغهنأرهاظلاوعساوريغمأعساو

نأتبثو[٢۳:ةبوتلا]ةيآلاهكيضللِلأليسىفورناكلليفادركلامكيا

هاخأرجهينأنمئرماللحيال)للاقوءةضيرفهدرنأعم؛مهيلعمالسلادرنعىتحعنتمايهللالوسر

ىلاعتهلوقبيمدكلاديعسيبأخيشيبرعنبحورنبدمحمهللادبعوبأةمالعلالدتساو.[ثالثقوف

لاعتهلوقبيليلخلاققحمالدتساو[٠۷:ةبوتلا]ضبءايمشبتنمووثوم<

سيلوةوخإلانمسيلفةريبكلاةيصعملاىلإةعاطلانعفرحنانملكو[١٠٠:نارمعلآ]هئاوَحِإ

[١١:ةدحسلا]ېنَااقساقاگنمکاومناكنمفلمعلارافكنموهلبنينمؤلانم
تبثثيدحلوءةلمحجلاياتوبىلعاًسايقصاخشألانمصاخشأللةيالولانوبجويةيضابالاو

انيأرنتواريخهيفاَننظَواريخهيفانفاريخهنمانيأرنم])صاعلانبورمعوباطخلارمعنعمهدنع

.(هنمانآربتوارشهيفاننظوارشهيفانلقارشهيف



اهيفةيضابالايأروفالخلااهيفعقولئاسمضعب٦۹

.(نالا

قلخرشلاوريخلانوللانمهنأردقلاوءاضقلابنوتمۇيمحاكلذنمو

هلوقةجحلاوءاذهيفةنسلالهأعمنوقفتممهوءتابعلانمٌبسكوهللانم

لَوهويێلڪيحهاو٦٩:تافاصلانومامورركحههولىلاعت

لعقمعلسيالم٤5:فارعألاكتللهَلالأو١٠:رلاتلك
<و

يلحنملهكيرشبوبثمزلقلخدابعللتبثولو٢۲:ءايبنألاهكوليهو

:نامقل4ءدينوُذنينينالعادامفوراولاقلعادعلل٣:رطافمكَ

.ةديفمثاحبأملسمةديبعيبةمجرتيقو.١

نبرمعوراصنألالوقوهو«شيرقيفةمامإلاموزلنوريالمحنأكلذنمو
نايبلاءاوضأبحاصيطيقنشلاةمالعلاهراتخاوءةباحصلانمرذيبأوباطخلا

.ءاملعلانمهريغو

مهعمفالخاولوبلادعبءاملابءاجنتسالانوبجويمحنأكلذنمو

لاجهيفعءابقلهافصويفىلاعتهللالوقنمذوخأموهو«رامجتسالايف
لييبلاماساملف١٠٠:ةوتادرهماُبهاوادَهبنأروث
بحويءيشبىلوملانمحدملاوىاملابةراجحلاعبتن:اولاقمهتراهطةفصنع

رميناولمالسلاهيلعليعامسإيبلاحدمو«رذنلابنيفوملاحدمكهبلمعلا
تبثو«ةرطفلاننسنموهو٥٠:ميمهيرءوردنِعَناَكَوووكرةوَلَصلايهلهأ

.ملسمويراخبلايثامكييبلالعفنم
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عنملاو«هبزوجتالةالصلانأو«نيفخلاىلعحسملابنولوقيالمحنأكلذنمو

ًوُنِْعاَفوصلالِرسمادياونَماءكيلامايليلاعتهللالوقنمذوخأم

4يمكنلإمكسوروحسمقفاَرملالإمكَحوُجَو
يفثيدحلاو[رانلانممادقألانوطبلوباقعأللليوإ6يبلالوقو١:ةدئام

فالخلاو«بهاذملاءاملعنمريثككلذىلعمهقفاوو«يراخبلاوعيبرلادنسم
تلاقوسابعنباوسنأوةشئاعلوقلقفاومةيضابالالوقو.ةيكلاملاعم

نمهريغويبطرقلاىورو([نيفخلاىلعحسمأموييلحرهللاعطقإل:ةشئاع

لاقاذكو؛خوسنماهيفسيللزنامرخآنمةدئاملانأةرسيميأنعءاملعلا

يفءوضولاةيآو[اهمارحاومرحواملالحعادولاةجحيفليهللالوسر
.نيفخلاىلعحسملاكرتواهبلمعلامزليفةدئاملاةروس

نيلدتسم«نيمآلوقهنموءاهيفتونقلابةالصلانولطبيمحنأكلذنمو

هِدَهنإلييبلالوقو٢۳٨وَاوُموُفَوللىلاعتهلوقب
َوالَِوخيسلاَوُهاإسالامالكْنِمءىشاَهيِفحّلْصَيال

يثوء”اهاوههسفنعبتادقفةالصلايفتنقنم"دمحأمامإلالوقلقفاوموهو

ءاملعنمبوقعيوبألاقو.ةعدبهنأىورو«تنقيالناکرمعنبانُاًاطوملا

ةالصلادمعتولوهتالصدسفتملتنقينمفلخىلصنمنإ":ةيضابالا
"1

.هعم

لإاهمضالو؛مارحإلاةريبكتدعبوعميديألاعفرنوريالمناكلذنمو

قِس

ناترزناويمخللاىوركلذكوليبلالعفنماذهمهعمتبثي|ذإ؛ردصلا

كولم.دع..٤

صعبوتتح«سلدنألايفكلذكاوناكو«سنأنبكلاممهمامإنع
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يفهركذءةالصلايفهيديعفرينمديعطقينأبهذملايكلاموهوسلدنألا

هيديعفرنم"سنأثيدحنملخدملايفمكاحلاهاورامهديؤيو«بيطلاحف
جرخ:لاقةرمسنبارباجنعدواديبُأوملسميو"هلةالصالفةالصلايف

سلْيَعُباَنْذَأاهنأكمكيديأىعفارمكارأىبامر:لاقفيهللالوسرانيلع

.عيبرلادنسميفثيدحاوعفرلكللماشوهو؟ةَالَصلاىتاونْكْسا

هنطونعنيخسرفىدعتنملةالصلايفرصقلانوبجويكلذنمو
رفاسملاعارذعارذلاو‹عارذفآلاةعبرأليملاوءلايمأخسرفلاوءارفاسم

ىلإدضعلابالصتمفلخنمنوكييذلامظعلانمعارذلاوءطسوألاليقو
عابلاوعابفلأليماليقوءاعبصإنورشعوعبرأليقو«ىطسولاعبصإلارخآ
.داعملادازبحاصهلجاجتحالالاطأوءةفينحيألوقوهو‹عرذأةعبرأ

لبةكميوىنميفهتماقإةدمورفاساذإييبنلالعفنمهنأةمألاتعمجأو

يبنلاهنعهللايضرباطخلانبرمعلأسو«ىنميفارصقنيتالصلانيبعمجيو
هللاقف[متفخنإلوقيهللاو«نونمآنحنوةالصلارصقنانلابامي
ىو.يراخبلاالإةعامحلاهاور[هتََدَصاولَبْاَفمُكْيَلَعايهللاَقّدَصَتٌةَقَدَص)
ناکفءةكمىلإةنيدملانمهللالوسرعمانجرخسنأنعملسمويراخبلا

:ناميلسنبدامحوكلاملاقو.ةنيدملاىلإانعجرىتحنيتعكرنيتعكريلصي

.بهذملاوهامكرفسلايفمتأنمةالصلاديعي

نم]ييبلالوقبالمعابنجحبصأنممايصنودسفيمحنأكلذنمو ملسمويراخبلاوبيبحنبعيبرلاهاورثيدحلاو(ارِطفُمَحبصأاًبنُححبصأ
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سواطويعخنلاميهاربإويرصبلانسحلاوةورعلاقاذيوءأطوملايفكلامو
.يعفاشلايلوقدحأوهو

الىنرامىلاعتهلوقبالمعءامبنيزنلامبنزلامرحتبموقكلذنمو

4يملالعيدمرورشموَنارالراهيالةَدةكرشموأةاالإكتي

.ةباحصلاولِييبنلانعهريغوديزنبرباجاهاورةريثكثيداحأيو۳:رونلا

نبءاربلاوةشئاعودوعسمنبامهنمةباحصلانمددعهبلاقمرحتلابلوقلاو

.هللادبعنبرباجوبلاطيبانبيلعوةريرهوبأوبزاع

حصتملو.نآرقلارهاظوهو«جوازتلامرحيهريثكوهليلقعاضرلانأكلذنمو

نباويعازوألاويروثلاوكلاملوقوهوءهديدحتبةيورلاثيداحألامهعم

.يذمرتلالاقامكةباحصلانمريثكوعيكووكرابملا

ةفينحيألوقوهو‹يعدمللدهاشلاونيميلابنومكحيالمحنأكلذنمو

مكرنمنبديتايآلابالمع«يعازوألاويروثلاو

YAYحصتملكلذيفةيورملاثيداحألاو۲:قالطلاكنيىوذ

.لوؤمحصامومهعم

ىوءةباحصلااهريفوتىلععمجأدقوءةيحللاقلحنومرحيمنأكلذنمو

وُفِلاَعَوىَحَللااوُمعاَوَبِراَوَشلااوُرُج)لاقواهقلحنعليهللالوسر
يبلاىحنوءءاسنلابهبشتهيفو(ٍباَتِكْلالهااوُملاَحَو)ةياوريفو(َسوُجَمْلا
هللالوسررمأيلاةيبرعلالاصخلانماهريفوتنأهيفو«نمبهبشتلانع
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قلحلاوةيبرعةيحللاو(قالحخألاراكمَمُعَألثبعبامنإأهلوقباهيلعةظفاحملاب

.یمجعا

و$ےس

مملَلاَعَتهلوقنماًدحَأناحلبرشمهعرحتَكلَذنمو

ٍدَمَحثوبائابلانموُو١٠٠:فارعألاكيلامرويلا

ارشحاةرضللبنيويضمهنأىلعقدادو
.لاملاةعاّضإنعيهللاىَهَتدقو«لامللٌةَعاَضِإهيفوءالقَع bb 9 9

4ونع4رریھ



هنالوجنمملقلاحارتسادق

مارحلامرحمرهشنمنيرشعوةعستقفاوملاةعمحجلامويءاسم

فلألادعبةنسةئامتالثونيعستوعبرأةنسنم

مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةرجملانم

لوقنملاولوقعملايملعنيبعماحلاملاعلاخيشلاهفلؤملهتخسن

يئراحلاديمحنبناميلسنبدمحنبملاسخيشلا

يدشاربلاديعسنبدمحنبملاسنببوقعينبميهاربإريقفلاهللدبعلاانأو

.هديب

۳۱
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۱نيدشارلاهئافلخو#يبنلاةايحنمءيشركذ2لوألابابلا

۱قيدصلاركبيباةفالخلضف

WOباطخلانبرمعةفالخلضف

Eنافعنبنامثعةفالخلصف

Eبلاطيبانبيلعةفالخلصف

O۷سابعنبانيبومهنيبجاجتحالاوهنعجراوخلالاصفنالوألاناهيبنت

VOمهقالخأومهبادآنمءيشركذوجراوخلامكحغيناثلاهيبنتلا

6مهنعهللايضرمهتلزنموةباحصلالضف2ةمتاخ

0يضابإلابهذملاءاشنإونيعباتلاكيناثلابابلا

۱دیزنبریاجلصف

AEEریدحنبسادرملصف

CEEضابانبهّللادبعلصف

Oةميركيبأنبملسمةديبعوبألصف

REOEEEبيبحنبعيبرلالصف

Oةمألاقارتفاوسانلانيبفالخلالوصأالصف

۸يضابالابهذملا2(نيقفاوملاونيفلاخملا)ءاملعلالاوقأركذ2ةمتاخ
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۹قرشملاوبرغملاىلإيضابالابهذملاراشتناركذكثلاثلابابلا

RFةرونملاةنيدملاوةكمو

WEرئازجلاوسنوتوايبيلبةيضابالاةمئألصف

CEEنامع2ةيضابألاةمئأكلصف

YAOةيضابالاءاملعتافلؤمضعبركذ2لوألاناهيبنت

,YAOاهيفةيضابالايأروفالخلااهيفعقولئاسمضعب2يناثلاهيبنتلا

۴۸تايوتحملاسرهف



۱١میلاسےب
اوةمضلالعاوماعرللعهددحلا
تاسهاباتاۋماركاهلالعمانالايسد

ةهربهلناعرطقناندمبامامايتلامولا
نشوةرلاانا

لغانلياعاوناعتاحاسال
ابوهالعالتواب

يىكاقىروالامقشلايجار

SKهفأارحااهتحاسيواهدودمركودووةريٹكیرفوهریک

لاغرباكراکتبي۱
توپاغلااهتمتىلتاعران

ةاادرىايكوانامتاونعلابا
ملاسةيالعلادلولاحيلاةليصرمحٹناع

الوتامسدربتاناانامل

برایالدرهيبتهقوصوملاارتاهجورعملا
سۆزاچيكلاياعامناكاماقانالتاع

ةمطحإابيسلادلبهنطابلا

ةبشرياملابوانقطاعمترا
انھنتاعتالتا
داووطاطعیداوورجرطموطعبوح

یراووخوهبعاس|ګداووهفیضیداووامدیداوو
.LAوکرمط
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موزتاملوصدودا

لالاباعلصامم ىېةييونجايعا
نتادهتاكسينبتفورعممهدنع

ءاماهللنالاشوالاطهرلشاولاباعع]
ابرارعلانهوهف

هيرمليامتاھاصادودج.و
ندورلارماوعلاانالىڭ/فرىلوت.

ادلبهيحلننومي
كلناةييرغلابواترتلاىدليرصورخب
تورداةصاخةيمستلاو.ةشرظلوءايئاس

اهجوياكلبتىيمسالعلوابربداب
اويوےزل|تامساهنالواور

ياعربقابتاكصمسابنايرپ

ەتىىلجصابالةيفولينامع

راخادععلاوتماملاريثلانم
نالبلايعيرماللسواكليبيونجلا

۶امالاناكاهنيوروتكرلرلاوگراطمرةبكت۱
ميلناوربحاصديراِج

فۇلاكوزنوياااوجومءآنسشلاهتنباارو ةضييوم

رياللاهليالواوانامةمارتكاىوامماسالا

ټاناکمعساولاناكدلإقياكاهتعليااد
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Eةرتدعنەدنادىا

اااابالفزااوةطيلخلا

لىلاناموئو اعلاتەيىلا

دمواہراسةدلبعقربنلایارعلڪوح

توا

و

یویسلزناالعلاالبف

ضووەركورمزليولهامللارا"اذ

الربعمدةروحاهولارل!مضبمرک7وحفويايما

تیسدالباهنمددعاعيرالبجا

ورشاامالاهلياعلاتاوضر

تەوھوةرنىرىارنا

"ىىنەندىرديماياكردارقوفاگصاعم

گوزلیدسلايزرعسجورنرالیزرووباشوهو

بفوجلاتلينیوزرالاغسلاساناديرسواعيل
لولسلادلبلاهالعإاومي١
ةليحلادليرئوغوللاویداولانهاهیلابښياعبسو

لابارواةروحونيرباجیدالا

اهرطامستررلاينيلاوقاعلاويللا

تلالابارع تاينقموتابالبنالاميوفوض(تنل

ڭرهاظلنابلدلياازاياوتانكاإو

علتصحو تلورلارضمسابةلئاباو



يلاهوباباكاناكركلدراهمببسفعا
كماكاو|ةيراعيلاتماررا
دلسساکنالفنهت

امإولاثالثلاڌدوتنلااهرتلارضرنماز

دادلبدودحلاالاشتیلبجربمضت
يردقوواضًرامدعلاىروووب ريشگطلغ

رباعلنم رحلاۋيامراصيلباوتانوي
ارطصدوورالجمدىلاومسةارسءاردلىتاکو

ناسهحوتعلازالاديدوہااصبصعب

للہفورعمایمحصواامسرضعبو

فىسنايمسۈۋاوعلاوقاتلاتيالعتاكومسالا
الاهمماملمزطللكلسابةمرتلا
نعةلصفنلاةمرغلافاوعلاهباوصحفقاتلاةيالع

مويلااالةضابةيمتلافهرديلالاملىلا
مغواةبهواعيژرارفاقڭكصلاناكادا

وتلومئاسبعيورال

ةروهۋطفحاتسوةمتتلادلبنعيار
اربعتعمباجةيمسلوطلاا4(حالولاÛاکداو

غرضااللاتدر[

هلحارلاننمالونادلىلانمهام
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لاقيناالارعلالااهاناو
ةبسانمکالتفاضالاتسلونوزذاشلکارل

éهيلورتل

ةيمدعجزودىستةماعلابيلادلبتناكو

تمسابلعلونالااربفورتعضوبلعقلطيمسالالنهو
ەشلۇازقوىقەسابكلك

تناکمایاءامدلاسارفانان

دموتارقناعلعاودعاواوواعلاوسراف

تاورعلاصلانياتيساطايرعبو
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امام]فلتگرا

اسغماموعلابكارم2
Btnمماساوايفلعرانمدرعطاناو۳
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تلصلامامإلةافودعباةنتفلامايا
ەچدوالاسااچلانادلبلانهوصورحاكلامنا
اداوررچوبیداوونهاعیداوویزاکداوتاب
نسل[اكدزوورقاعمحاكداوورواہجاکدژوو
کدایرورخویرداووقاتسرلیوعدکداوو
ب

چ

ې)تشداووصار

و

کداووربیداوو)معنز
ککرداوومادنعیداوومرګیداوونبباطلای

2الاقىاھتاسافسخةرەيدواهيفاىو
نىدىعێروص
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