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رميحرلانمحرلاهللامسب

ةمدقملا

يذلامحرلاهنأل«هلالجبقيليًادمحهدمحأنيلاعلابرهللدمحا

هئالابمرکلاوهف«ءيشلكىلعهتردقتنمیهتو«ءيشلكهتمحرتعسو

نوعلاودادمإلانمليزحجلايطعيو«هدابعنمءاشينمىلعقيفوتلابنمي
تالامكلابتارمىصقأهيلإيبتنتيذلا«هئايربكبمظعلا‹هدادولهأل
هنموناسحالاهديبيذلاميحرلانمحرلاملحاميركلاوهف«ةمظعلاو

نيمألاقداصلاىجدلاردبوىدحاملعىلعمالسلاوةالصلاو.نارفغلا

هبهللادعسأيذلابلطمادبعنبهللادبعنبدمحمنيلاعلابرلوسر

جهلاهبحضوأولامكلاهبىشفأو«لاضلاهبدشرأونتفلاهبلازأوتقولا
نمىلعونيلسرماونييبنلاهناوخإىلعويعميقتسماهقيرطلإهبىدهو

دابعونیعباتلانممهجہنمجهننموهتباحصلودعوهترتعلهانمحلص
.نيملاعلابرهللدمحاوًاريثكالستملسونيحاصلاهللا

ديعسنبمساقهبويعبريقحاهبونذبليلذلادبعلالوقيف(دعباما

يلِإتلسرأدقينإيرماعلايخايشلارمعنبدمحمنبنايلسنبمساقنبا

يلعدمحأخيشلاىعديلجروهواهررحموابحاصقيرطنعمالسإلالج
ااھايسمنمظحنيملسلاومالساللنكيملةلجملاهذهويرهزالايلذاشلا
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فارتعالاوىعلاةكاكروبيكرألاءوسووغللاوطغللانمهيلعتلمتشا

روطفمهنأداقنلالقاعلاىلعىفغتاليلاهتايجوتقايسيفامبحاصنم

دبتسادقو.دسحاودقحاوةعاسألابراختفالاوماقتنالابحورشلاىلع
اېتنسنماعمعبارلاوثلاثلااهددعيفةرداصلا.كلتهتلجييفلجرلااذه

تعحتعوضومباهتحتافلبتسافه۳۲۳٠ةنسيفانلاولوألاعيبريفةنماثلا

ثعاوبهتكرحةلبقلالهأنلجروهانإرورغملاو.رورغملاىلعدرلاناونع

قيفوتلافئاطلبلومشملايركفلاثحبلاوحيحصلارظنلاهتفلتساوةنطفلا

نيدلايفةداضتمءارأوةنيابتمبهاذملإاهباهذوةمألاقارتقاعوضوملإ
اإنيملسملاباصأيذلابركلاومغلاومحلانأصبأوكلذنمقفشأف

دشرتسلمااذهبغرويرهوجلاببسلاوهوةقرفتلاكلتءارجنمناك
باحسعشقنيفمعلاءادلااذهاهبحلاعتييتلالئاسولاداجيإيفريصبلا
ريغناكامف.مهلئاوأهيلعىبيذلامهلصأىلإسانلاعجرتوفالتخالا

اهوجوهيلإازعورظنلااذههيلعباعوةروكذماةلجملابحاصهتقمنأ

ةلجلابحاصاهلحتناليواقأومالكهاغإونيدلاالوةمكابلوقتال
رذعاوعطقوهيفجوعالًفينحأيقانيداهودقتعاوباوصلااهباوقرخهلاشمأو
هنأىلعلهجاةطلسديعوبمهيلعنيضقانلاليبساوفاخأوايفمهفلاخنم
ملونيملسماومالسالاىلعقوتفلااوعسودقولاقملااذهىلعهعياشنمووه
امىلعناكامنهيجوتلااذهبعقاولالبًاعضوممهاوعفريملوارسكمماوربجي
بللااوبهانتودشرلااًررحتنيذلارئاصبلالهأوةكئاللاوىاعتهللاهركي
راصبألاىمعتالاهنإفرويغلامرةديمحامهتريسباوضرأوروشقلااوفاعو
.رودصلايفيلابولقلایمعتنكلو

ةحصوةضراعلاةمالسوجحانوعينيذلاسانلالظمرجال
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اداپتجاوانيقلتواديلفقتمهتمانعاهوذخايلامهدئاقعىلعنيتباثرظنلا

ةينارقلاصوصتنلاةمداصمىلإاهباوعجرةتباثرئارغوةمزالعئابطب
اوريكتساواورصأوادانعواحارصفلسلاحلاصراثاوةيوبنلاثيداحألاو

:ارابكتسا

ناوأونامزلكيفطلخااذهلرئاصبلالهألوبقكلذنمعنشأو

عرصونيهاربلارونبميقتسماطارصلاىلإةداجلاترانتساوقحاجلبتامهم

ليزنتلامالكىلعةسدقممهخياشملاوقأنوكتنأباوضرلب.ليلدلا

ريغمهنأىلع.نيحلاصلاعامجإونيملسلايأروةحيحصلارابخألاو

:تاهمألاوءابألاديلقتمهلبقنماولخنيالايفىلاعتهللاةداع

)4۱كوaهتكمراءلَعَنَع.baçَءاتدجوانإ«

ءاسأوءابهمهدئاقعتلاحتساوءاوهكلذبمهتایتراطف

نيحاصلاقيرطنعاولضورابدألااوفدتراورايتخالادنقلاناقيرفلا
قحاءاجرباخوةضراعلاتمقسومهاجحبزعومهملعلتحاوراربألا
:ىلاعتهللالوقدعبةمالسلايفمهؤاجرباخاكمهيف

رلساديرل ب7وسورےقونمننزلارسرےردوملبلهلا

ءووصمولمےسس70لاو©3ك

نوعيڪلا“بروبوتينآُد

٢۲ةيافرخزلاةروس(١)



)٢(

€اًميِظَعاَليَمأوُليَكنأتوبكلا

هعضويذلافارحنالاواطخاوفالحاتارابعٌئرقتسينهبانلنمو

ًامامإاہنمهسفنللعجيفةموقةنطفباهربدتيوةميلسةركفب.قرفلاياشم

:لوسرلالوقدعب.حبقألانعهيشيًامامزوحلصألاىلإهيدهي
هعبتيفقحاىرييذلاقفوملاالإمهللا«ةدحاولاكلتيعديمهلكو»

:ىلاعتهللالاق.مهامليلقو

و2
)۱(

4ڭىرەچرنمال9تفلولار

.یاعتهللاءاشنإهلحيدعبيايمالكعوضوااذهىلعانلو

دئاقعلا١ناونعتًحايناثًاعوضومًاضيأةلجماتنمضتو

لعدونحادحأضارعاوداقتناىلعمقسلاعوضولملااذهلمتشا

يلاةعبرألابهاذاذبنىلإسانلاوعدتاإ»لاقو(ءارغلارانملا)ةلح

«ةنسلاوباتكلاىلإماكحألاعيمجيفعوجرلاوءارغلاةعيرشلارادماهيلع
دجووأهسفننمفرعاذإهسفنىلعاهريفاذحبةجحاماقأدقهنإيرمعلو

ىلعالةنسلاوباتكلاىلعهروحرودياإةعيرشلابطقنأهفرعينم
ًاطارصوًاجاهنموةعرشوةعيرشاهامسىلاعتهللانأل.ةمبرألابهاذللا

اذهيفرصبتسملارظنيلف.بهاذمالوقرفالوعارشلقيملوةقيرطو

بحاضعرابلابتاكلاهلنطفيملوعوضوماهيلعلمتشايذلاضقاتتلا

.۲۷س٢۲ةيآءاسنلاةروس(۲)
.۸١۱۱۱۹ةیادوهةروس(۱)



نيملسماتاروعىلعلديهنأهسفنىلعةدهعلاذحخأيذلامالسالاةلج

.نيملسمانيدلسانلازرحأهنأبهسفنيكزيونيملسمانيديفنعطيو

لهجانمهدودحقوفامىلإةلاقلابحاصيدنحادرطتسامث

ريمأاهباورفكوجراوخااهبتلضيلااهنيعبةوعدلايهاهأبالئاقىمعلاو
لاقميةتوقمملاةلجمابحاصلحخدأمث:بلاطيبأنبيلعنيمولا

ديسلاىاعتهللاييخابويباضيرعتاندنعنمةلمحجلاهذهيدنحا

نوفورعملانويضابألامهمو»:ًالئاقنييضابإاننوكلليعامسإنبىفطصم
هللاهاصحأاميةيضابألاةباصعلرشلابدعوتلاونعطلايفباسنأو«نالا

امةدساكلاهملعةعاضبنمةلاقملاهذهاعقلعيذخأو.هيلعىلاعت

لاجااذهيفضكرورودصلالغودقحانيهاربنمىقتناوريغتوفلكت

نئاغضلايريو.ةءاسالامكحيلهرشوهثبخةينانعلاقلطأوهتقاطقوف
ةجحلقعلانأرديملوهاوقتراخووبرلاهذحخأىتحرودصلاداقحأريثيو٠

ثاغضأمايألاوماهوأماقانأوةرخألالدعنيبهقلخىلعىلاعتهللا

.ىاعتهللاءاشنإيتأيعوضومااذهىلعمالكًاضيأانلو.مالحأ

ناونعتحتةطوخسللاةلجملاسفنيثلاثًاعوضومخيشلاقرطمث

هلالخوةلجمابحاصهلدرقنايذلاعوضوماوهو«رهزألايمالسإلا»

هحيقتوهبيكرتبهانتوهريبحنوهئاشنإبلقتساوهقيمنتوهقيسنتيوجلا

غرفينأديرييذلارئاثلامقرألالغلغتلغلغتلاوبراوتلاوجوامتايكيهانو
یتح:بتکولاقو:لاقوهدبعدمحمخيشلانعبتكفهتسيرفيفهمس
مالككلذىلعانلو:ليكولامعنوهللاهبسحوتافالاوتالزلاةجيقهفذق

.همركوهنمبمالسلاانلهللاردقنإيني



نامزلافورظبيصنيفنيدلاةف

طئارشلانتفلتسافانيدہينأديريىلاعتهللانأةمدقملاقايسيفانركذ

:یاعتهلوقيفةيادحلا
ذلرسےوكلبلادي

73وءوبوبرمینم

ولاماسنسررةاىلاىا

:لجوزعلاقفانملعامملعبنتفلافقاومو

ےلاعکسالطيذلاينالهفاوفَتاوو
)٢(س

4

كلذنايبىلوتونامزلافورظبيصنيفنيدلاةفاتءاجدقو
ىدهوملعلهأىلوألا.تاقبطسمخىلعيتمأ»:لاقفكعهللالوسر

رفانتوربادتلهأةعبارلاومحارتولصاوتلهأةثلاثلاوىوقتوربلهأةيناثلاو
ةقبطلاركذفنامزألافٹوهللالوسردارمو«جرموجرهلهُةسماخاو

نيذلامثمهنولينيذلامثينرقنورقلاريخ»:لاقاكهرصعلهأىلوألا

.٦۲ةيآءاسنلاةروس(١)
.٢۲ةيآلافنألاةروس(۲)

س١ےک



ريادتلهأمهوهتداهشمهدحأنيميقبستنمسلانوبحيموقمثمهنولي
املامجالايرصنممهتنتفيفالجرملاوجرحلالهأبثرتكيملف.«رفانتو
:ليصفتلانعيغي

نعملعلااوسبتقامهالىدهوملعلهألوألانرقلاراصاغنإو

نمیوقأمهرئاصبومهمولعتناکفیدهواملعهولبقوةعيبنلا
ملعلاوىدحلاهللصحاديعسناكوةوبنلارصعنمىقتسانمفمحلامعأ

.هدیدستوىلاعتهللاقيفوتب

يفاوأشنمهنألىوقتوربلهأاوراصامنِإف«ةيناثلاةقبطلا»لهأامو

نسحوقيفوتلافطلباوفيكتوربلالعفاوفلأفرغصلالاحنممالسالا
.ىوقتلامهيلعتبلغفةرخآلايفيتلالاوهألافواحىلإرظنلا

تحتاولخدمهأل:محارتولصاوتلهأ«ةثلاثلاةقبطلا»لهامأو
ئيلانممهيلعهللاءافأامنيبومهنيباولاحفةروحجلاكولملاوةملظلارهق

محارتلامهبقعأفايقحتسمنوداهباورثأتساواياطعلاومئانغلاوضرألاجارخو
.ضعبلمهضعبهبردقامينيبلامهنيبنواعتلاولصاوتلاو

تلوتسامهنألكلذو.رفانتوربادتلهأف«ةعبارلاةقبطلا»امأو
اهوئدحأيتلامهتالحتنممهونقلفةلضلملاةلاضلاةممَألامبيلع
ةدساكلاعئاضبلاكلتاوجوروبهاذماهولعجواهوجرختسايتلامهءاراو

اہیفمهفلاخنمرذعاوعطقونيداهنوذختيمهولعجومهتاقبطلهأنيب
بزحلكرصتناواوربادتواورفانتفءاضغبلاوةوادعلاومهيبةشحولاتعقوف

مالکىلعهمالكوخايشألانمهريغىلعهخيشلكسدقوهبهذموهيزحل
نيبومنيبةنكمتمتناكانيبلامهنيبءانحشلاوةوادعلاتنكمتفهريغ

اذإالإمهولقاوفصتالفىرتكةيلهاجاةيمحلامهنيبتشعتناوكرشلالهأ

_۱١۱-



ةامحوةلملاءارصنةوعدلالهأنوملسلملاهيفلخدامفاولخدوقحلاىلإاوعجر

نيملسملادئاقعونيدلامولعىلعتلمتشايتلامهبتكاوسردوءارغلاةعيرشلا

.نيلاعلابرلاهبنونيدييلا

فعضوبولقلانعناميالارتفنيحف«جرموجره»لهأامأو
ببسلاوعيرملالكشلااذهبةمألانيبةصيقنلاتعقووحيحصلارظنلا

ملظلارثكوملعلالقءاودللًاساقلاءادلايفثحبلاسانلالمهأوعيظفلا
يلعلاهّللابالإةوقالولوحالوانطابوارهاظنتفلاتشفوبولقلاتسقو

ءيشفوخُأامرابحألابعكلهنعهللايضرباطخلانبارمعلاق.مظعلا

لإرسأدق.تقدصرمعهللاق.نولضمةمأ:لاق؟دمحأةمأىلعهفاحت

.هينملعأويعهللالوسركلذ

هلاروهظبةمألاعيزو

مايألالبقتسميفدمحأةمأعزوتتنأىلاعتهللاملعيفناكالو

مدقتملاتعنلابلوسرلامهنعابنتنيذلانيلضملانيلاضلاةُمَألاروهظب

هتفأرليلجوهمركنملجوزعانتفلتساعينشلاقارتقالااذهقرتفتاهمأو
ةئيسعدبوةنيابتمءاراوةددعتمءاوهأةجيتناهنأىلإةميقعلاةنتفلاهذهىلإ

ًالالضاهعابتأثروتوهلزلزتفموقلانيدلايلعلخدتةكلهمثادحأو

يفةدناعمكلذنعدلوتيوقحلانعدعبتوهعمةمالسألاكالهوارورغو
اياضقهبححصتتوراظنألاىشمتتهيلإيذلاناهربلارونءافتقامدع

:لئاقنمزعلاقفلوقعلا

۔۱۲۔-



لبانيتيتاىرادر
oe zeeءو2ےر

مكلقلهبسدقرفلف

ىِذلاَلَعاَماَمَتبكلءمنم
را

مشهنیمبنعًاطخعهللالوسرطخةيآلاهذهتلزنامهنأيورو
لیبسلکیلعلبسهذهلاقوهلامنعاطوطخطخمثهللاليبساذهلاق
دوهيلاتولب»:مالسلاهيلعهلوقبليوأتلاحصفأمثهيلإوعديناطيشاهنم

اهلكةقرفنيعبسوىدحإىلعاوقرتفافىسوميخأىلعاوبذكدقمهتدجوف
نمزعلاقفهباتکيفهللااهرکذيتلایهوةيجانةدحاوالخامةكلاه

:لئاق

)٢(

4ولدييَرَىايودبماموقنيول

ىلعاوقرتفافىسيعيخأىلعاوبذكدقمهتدجوفىراصنلاتولبو
هللااهركذيلايهوةيجانةدحاوالخامةكلاهاهلكةقرفنيعبسونيتنثا

:لجوزعهلوقبهباتکيف

صوےسصو

ورڪالرهناواهڑوےہستقَهلمنبےل
وٿےستےہےس

ےککک22AAص

عمدلامضيفمهيأئرلوسلالإلزنآاموُعِسادو
eسeس A۳ےبس(

4تيدهلتلاعمعمابکقاتمَاءانبرنولوفيحلانم

.١١۱ةياماعنألاةةروس(۱)

۔۹ةيفارعألاةةروس(۲)

.۸۲ةياةدئاملاةروس(۳)
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ةدحاوالخامةكلاهاهلكةقرفنيعبسوثالثىلعيتمأقرتفتسو

همالسوىلاعتهللاتاولصلاقاكوأةدحاولاكلتيعديمهلكوةيجان

ف‹ناعيالاباتكنمرشعنماثلابابلايفيذمرتلاهاور.هيلع

.هححص

ةقرفنيعبسلاوثالغلانايب

اهبابسأبقارتفالاءاجيتلالوصأةعستلاو

اهنمنورشعهنعهللايضرخيشلالاق:ةقرفنيعبسلاوثالثلانايبو

رشعةعبسو.ةلزتعملايفةرشعيتنثاو.ةعيشلايفنورشعوعيرأوةئجرملايف

.ميسجتلابمهوقباوكرشأدقمهنألةهبشمللضرعتيملو.ةمكحلايف
مہبتبعشتاہنمولوصأةعستلبقنمةمألاهذهقارتفاءاجدقو

‹ديحوتلايفاوفلتخامهنأكلذوكالملاولوضفلايفاوعقوىتحءارآلا
‹ديعولاو«دعولاو‹يلاورمالاو‹ةءاربلاو«ةيالولاو«ردقلاو‹لدعلاو
.ماكحألاوءامسألاو.نيتلزنملانيبةلزنمالنأو.نيتلزتملانيبةلزنملاو

تراكولاوهألاونتفلاتمظعوتبعشتو:فالخلادادزاانهنمو
ةقرفلايهوةدحاوعموًادحاونوكينأقحللدبالراصولاوقألاوءارآلا

ىلاعتهللاباتكبةلماعلايهاإاأةعلوسرلااهنعراشأيتلاةيجانلا

نيميىلعاوذخأنيذلالودعلاةباحصلاراثاةيفتقملاةعلوسرلاةنسو

ةحصيفتدناستمثقيقحتلاوقدصلاىلعمهبهذمدعاوقاوسسأوقيرطلا
لضفبنيبنماوزيتنيذلانيعباتلانمرئاصبلالهأىلإذخأملا

نمءاّرغلاةعيرشلابكسهلاوقحلاةباصإوةلادعلاوةيلاعلالضفوةيقبسالا

ةريسباومستاوفالتخاالوفالخالوثدحالورييغتالوليدبتامريغ

-ا٤



دهعنمقرفلاوبهاذملانممهريغنودنيذلاةبسنمهيلعتزاجونيقتللا

هنعهللايضرديزنبرباجاهمامإوةيجانلاةقرفلا

وهامنيوکتنمهمکحذافنویلاعتهللارمأروهظنمدبالناكالو

نماياقبناوأونامزلكيفىلاعتهللناكوردقلملاهنامزوررقملاهناوأيفنئ
بوثمهاوعدبنوددجيهقحةرصنلهدابعءاحلصنمايابخوهقلخةوفص

هئايلوألودعبنوقحالتيوتعادتاملكهناكرأنوديشيوقلخأاملكنيدلا

هدابعنمدبعةيجانلاةقرفلاهذهلضفنمىلاعتوكرابتهللاضيق:هناوعأو

قيفوتلافطلبهلترفوتبابسأبذخأملاةحصنمققحتهئايلوأنمايلوو

:ىلاعتهلوقنعمىلإهملعةرازغوهبررونوهبلقنيعبرصبأفنوعلاو

ديرهاوماصاعنمالطييالهتان
"4اَ

يفةجامنباهاور«يتمقرفتس».عيبنلاثيدحىنعمىلِإو
امفوخأ»:كلَهلوقىلإو.نتفلاباتكرشععباسلابابلايفهننس
نودانينهجباويأىلعنيدعاقنيلضمنيلاضةمأنميتمألعفاخأ

ءزحايفهدنسميفلبنحنبدمحأهاور«افهوَمہباجأانملکالإ
نمنيرشعلاوعبارلابابلايفيدمرتلاهاورك٤٤و٢۲ةحفصلوألا
.دودحلاباتک

.٢۲ةيآلافنألاةروس(١)

١۱-



زوحتوةنتفلاهذهمقعنمهبذاعتساومظعلاهللابناعتساانهنمو

نألوقعلاولزتنأمادقأأللىمتحاوراسيلاوةكربلاعريفراصبتسالاب
رباكألظفحوراتخلايأرلاعمجوهعورفهلناصوهلوصأنيدللبوولضت
مليقلااهتارابعحيحصىلإسفنلانوكسديفيابراثآلاوتاهيجوتلاةمألا
هرايضميفنيفسلفتملانيقدشتملانيبقنتمللرداغتملوًالاقملئاقلعدت

وهوالأ.عارذلانعرتفلاو.عابلانعربشلارصاقتيمهنيبوهنيبلب.ًالاج

ملعلارحب.هنعهللايضرينامعلايرصبلايدزألاديزنبرباجءاثعشلاوبأ

صالخالاوعرولاولمعلاوملعلانيبهلىلاعتهللاعمجيذلانيدلاجارسو
ًافيرعتوةرهشقرفلالهأعيمجىدلةياورلايفهتقثبىفكونيقيلانسحو
هبحصنمرهشأناکوامهنعهللايضرسابعنبابحاص:ًافيرشتوًالضفو
باتكيفيكمبلاطوبأركذ.ينجردلاخيشللتاقبطلايفو.هيلعًارقو

قرشملالهأهلأسولفديزنبرباجاولأسأ:لاقسابعنبانأبولقلاتوق

اهيفاموةرصبلاتيأر.ةيواعمنبسايألاقهيفو.هملعمهعسولبرغللاو
نبرباجتامال.لاقنایحنبنیصحلانعو.ديزنبرباجريغٍتفم

لاقوأضرألارهظىلعنمملعأتاملاقفكلامنبسنأهتومغلبفديز

نوجاتحيفيك!قارعلالهألًابجعسابعنيالاقوضرألالهأريختام
:هملعمهعسولهوحناودصقولديزنبرياجمهدنعوانيلإ

هتلزنمرابکإوهلضفوهترهشريرقتلاہبیلاعتهللاهديُتامارکهلو

.ًاقيرعتوايتهماضعانهركذ.مايألالعسافانيبهرقو
ناکاملفةنسلکجمدیزنبرباجناکلیحرلانبنایفسوبآلاق

كيلإنوجاتحيسانلانإفماعلاحربتالنأةرصبلالماعهيلإثعبةنستاذ

اولاقفموقلارباكأهيفعفشةجحلايذةرغناكاملف.هنجسفلعفأاللاقف

۔



نجسلانمهقلطأفلاق.ةجحلايذلالهلهدقهللاكحلصألماعلل
دشيذحخأفجورخللاهئيهناكدقرادلايفهلوحهتقانوهلزتمافجرخف

:لوقيولحرلاالع

ەدىممللالفكيمياموكشفتناسم

)۱(4مكرلاوهو

كلاسنملاقفننيبارجيفهتايهف.معنتلاق.ءيشكدنعأةنمااي

سانلاوتافرعىلإیہتناوهتلیلنمحرخف:اذهيموييريسمبهیربختالف

كتملفةرمعوجحنيبةرمنيرشعواعبرأاهيلعرفاسناكدقوفقوملب
.لايلعستيفتافرعىلإةرصبلانمةديعبلاةفاسملاهذهعطقت

هنباجرخفهرادبابلعادعاقناكهنأهنعهللايضرهتامارکنمو

هبلزتيتوملانميلإبحأهبلزنلزاننماموهبحألينإهللاومتقدص
يهاملاق.كدلونمكيلعزعأةنمافاولاق.ةنمابمثيبلزنيمثهتوخإبو

اناكوًابزاعًادحاوًامويايندلايفىقبأنأبحأالنكلو.مهنميلعرعب

.ىت
لاقءاعدلاباحناکوهئاصقتسالحماذهسیلریثکنملیلقاذهو

:نهناطعأفافافكاقزروةحلاصةلحاروةنمّؤمةأرمايلرتلأس

اہنعهللايضرةشئاعىلعلالبوبأورباجلخدنايفسيأنعو

.۲/٣۳ةيارطافةروس(١)

- ۱۷ _-



عامجنعیتحاہنعدحأمللئاسمنعلبقأفالع

ایلسلوقتيهواقرعببصتياهنيبجناولعفيناكفيكهللالوسر

نیرشعودحاو٢ةنسرمعانديسةفالخنماتيقبنيتنسلدلو

ريثكقلخملعلاهنعذخأو.ةرجملانمنيعستوىس٩٩ةنستامو

نبملسمةديبعوبامهتلمجنمهرصعغباوننمريفغمجهرونبءاضتساو
نيدلايفةودقناكذإفيرعتلانعهترهبشتنغأيذلا.يميقلاةميركيأ

.امهبهذمراهتشالبقكلاموةفينحييألًارصاعمناكو:نيملسمللًامامإو

هسأناكامتإقحالهأبهذمنأحيحصلارظتلابحاصلنيبتيانهنمف

ىرتالأ.ثلاغلاويناثلانرقلادعبترهظامنإفءالّؤهبهاذمامأو

عستوةئام۱۷۹ةنستامونيعستوسم١٩ةنسدلوهنألةدحاوةنس

يناثلانرقلايفدلويعفاشلانأل.رباجةدميفدوجواملنكيملفدمحأو
لبنحنبدمحأو.نيتئموعبرأ٢٠۲ةنستامونيسمخوةئم١٠٠ةنس
نکيملونيعبرأودحاوونيتئمةنستامونيتسوعبرأوةئم١١٠ةنسدلو

محاوقأومہہھاذماودیاومهورصتفمهعابتانممهنأنومعزيومهيلإنوبستني

- ۱۸



ربىلعهبهذمبلغوكلامنمزيفيعازوألاناکو:اورهتشاواورهظیتح

هبهذمناكاطعو.قارعلاربىلعهبهذمبلغدقديعسنبثيللاو.ماشلا
مهلضفأومهقبسأناكفهنعهللايضرديزنبرباجمامالابهذمامأوةكمب

برغملاوقرشملابيناثلانرقلاطسويفايلكًاراشتنارشتناوقحللمهطبأو
هللارصنوهللاقيفوتوهللاةمحربًافنتكمهبزحوىلاعتهللاةيانعبًافوفحملظو
الواولدبالو.فالتخاالوفالخهلهأنيبعقيمل.قحلاعموقحلاىلعو

ىلإهبحاصيذلاحيحصلارظنلانيفنيماعلابرهللدمحاواوريغ
ةمألانمنيرخأتملاديلقتباولاقنيذلاءالؤهنيبرجشامفلقعلاميكحت

ًاطخويأرلاوسايقلاباهوشحواهيفاوفسلفتيتلامهقئارطةحصباومكحو

اہنوکزیمہیدلقمنمانیعماودجووافمهفلاخنمرذعاوعطقوليوأتلا
مغتدهشنيذلانيمدقتملاةمألانمرئاصبلالهأذوخأمىلعاهنوسدقيو

لودعنعلوقعملاولوقنملايفدنسلاطبضويرحتلاةحصبةلادعلا

لهأمهنوكنعًالضف؟يحولاةيناحوربمهدهعبرقونيعباتلاوةباحصلا

هومهفايفليزنتلاضرغاوفرعوةيبرعلالهأنمولوقعلانمةرفوىلعرئاصب
تاولصناکذإ.يعهللالوسرمحلهنيبمهيلعلكشأاموهيلعاوضموهنم
نايبمالسلاهيلعهلًاضوفموىلاعتهللانيبومهنيبةطساوهيلعهمالسوهللا

:ىلاعتهللالاق:ريسفتلاونايبلانممهزاعاملك

.١٤١٤/١٦٠لحتنلاةروس(١)

- ۱۹



نمهوفرعامةمايقلامويىلإطابنتسالاليبسءاملعللىلاعتوكرابتهللاقلطأو

نوملعيهماكحوهتالومهلعجوكعيبنلاةنسوزيزعلاليزتتلاضرغ

.رخۇملاومدقملاو.نطابلاورهاظلاوصوصخلاومومعلانمهتايضتقم

هذهىدعتنمو.هباشتملاومكحلاو.ديعولاودعولاولوصوملاوعوطقملاو

هللاىعنهيارةحصوهمهفةوقىلعادنتسمارايتخاوادمعاهمرتخاودودحلا

:لجوزعهلوقبهرذنأولابولاولابخلااذههيلع

ووSeاصس

ليسوعخيوىلا1امتبالوانموا
کامه

)۱(یصرسےس1و

یاعتهلوقو

NAE?ےدکووماس هَلةعمكنًاوملَظذل١
1ممق

باقاي

مهامإفطابتتسالاليبسىلاعتهللامهلقلطأنيذلاءاملعلاامأ

عيمجيفجهانملامحلهللارثأنيذلارئاصبلالهأنوقتملانولماعلانوخسارلا

دعوو.يہنورماولكشمنم.مکحوملعنمهولاقوهيفاؤرظنام

.دیعوو

يتلالزاونلامكحمحللعجفكلذِءاروامهعهلللوسرمغضوفو

.١٠ءاسنلا(۱)

.٢۲ةيآلافنألا(۲)



نيعبىلاعتهللاىلإاورظنف:كيمهللالوسراهنسيملو.نارقلااهعرشيم
اوباخامفرظنلااولمعتساوداهتجالابهيفمهرمأوهبمهفلكدقرمآيفةيشخلا

زعهلوقبهللامهانعنميفاولخدىتحرمالااومرتحاوينعياباوملكتو
:لجو

صهسمموےسوےسصم كرايمیرههاوهيداحلاوفًااوفلتحاامللداىم
EYP۱(

چطزرص

ايلاحنكاسلامالسالابحاصيلذاشلايلعدمحأخيشلالاق

ةعالافالتخانإ.اهددصبنحنىلاةلاقلاقايسيف.ىراصتنلاةراح

دقو.هنيديفةحسفهبهذممامإدلقملكلف.رسعالرسينيدلاوةمحر

لصويذلادلازواجتنعًازجاعراصىتحةلأسملايفهعسوهمامإغرفأ

قحوهقحيفاذهراصف.عامجإوسايقوثيدحونارقنمليلدلابهيلإ
:ىلاعتهلوقبهيجوتلااذهيفدهشتساو:ًاعرشهبفلكملاهدلقم

"هاهاانساتیا

ةمحرفالتخانأمالسالاةلحمبحاصىلعدرلا

.هتحصضرفىلعةمحرةُمَألافالتخانأملُسمخيشلايسايانلق
يفعقيدودلاانو.هدصقتيذلاىنعملابسيلنكل

٠هلوقبهععهللالوسردارمملعأهللاواذهو.ةعيرشلايفالتاليصحتلا

.۲۱۳ةياةرقبلاةروس(١)

.٢۲۸ةيإةرقبلاةروس

-۲ا



اہنیماو.رمعهللانیدیفاہبلصأویورورمعمثرکبوبآيتماليتمأريخد
نبيأ؟ؤرقاوتباثنبديزمكضرفأويلعكاضقأو.حارحجلانبةديبعوبأ
.املعلناملسعمنإو.لبجنبذاعممارحلاولالحلابمكملعأوبعك

هللاتاولصلاقاکوا.«دبعمأنبايدہو.رامعيدہبمکیلع9

.ةفلتخغوةددعتمةعيرشلامولعنألكلذ.هيلعهمالسو

يلاتاليصحتلاهذهلبقنمةمحرةممألافالتخانأتبثف

ةياغلامولعلايفغلبامهمدحاواميصقتسيالودحاواهزرحينأنكميال

ىسداقتعاامأو.قحلالهأهبنيدييذلااذهف.ةياردلااهماسقأنمكردأو

عقيامنإفالتخالانأ(رورغملاىلعدرلا)هتلاقميفهبحرصيذلاخيشلا

يذلاباوكلهنيذلااهتمأبنيملسملابهذمنمتنابيتلاقرفلاىلع

نمرذعاوعطقوهللادنعقحهنأهودقتعاونيدهوأروهللانيديئهوعدتبا

ةدحاوةقرفلاو.ةقحلاةقرفلاالإرانلالهأنمكلذباوراصوهيفمهفلاخ

اهلكةقرفنيعبسوثالثىلعيتمأقرتفتس»:هلوقل.قرفو.قارفأ
ةقرفالإًاعيمجرانلابيعهللالوسرمهيلعىضقف«ةيجانةدحاوالإةكلاه
:قحلاله

ًادنسمًاعوفرمهدقتعاوخيشلايسدنعًاتباثثيدحلااذهناكنإف

نابمكحينأبجو.كلذكهاندقتعاواندنعتبثكًاقداصًاحيحص
ةمألايبنناسلىلعرانلاباميلعموكحملاقارفألانمءزجةعبرألابهاذملا
.هيلعهمالسوهللاتاولص

ىهبهاذملاةعبرأنأىلإلامآلابذاوكورورغلاهبذخأنإو
نإهلانلق.اهيلعنيملسملاعاتجاةحصىلعاذهلمحوةيجانلاةدحاولا
لامالابذاوکو.بذكلاةرُكرورغلاو.جتحمادينمطقاسلاتحالا

۲۲



كلذةحصىلعاوعمتجانيذلانوملسملامهنمو:لاماةبيخ

له؟قارفأىلإةقرفلاوقئارطىلإةقيرطلاوعئارشىلإةعرشلاعيزوتباوضرو
دعبمأ.هتدحىلعهرصعيفةعبرألاةمألانممامإلكلوانتعامجإلاناك

ىلعلبنحنبدمحأريخألامهمامإرصعيفمهودلقمعمتجامهضارقنا
؟ةعيرألاعمقحلانأىلعاوضموفلسلانممهيدلقمعامجإةحص
مامالالاوقابكلامذخأيملاذاملفنيرمألالمتحمماقملاوكلذكناكاذإف

عاتجالاوةقثلارداصملانمهذخأونسلايفوملعلايفهتيقبسألةفينحيأ

هذلضأةفينحوبأ.ملاهفذقناطيشةفينحابأنإهيفلاقلب؟نيعباتلاب

.يأرلابننسلاهضقنلوءاجرألابهلوقلكلذو.مجرلاناطيشلانمةمألا
رهظًاضيأوهلب.هلاقموهذوخأمىلعةفينحيأعمكلامقفتيملف

نماذهسيلأ:رئاصبلالهأهيلعاهّدعتالزهلوهلاقمبدرفناوهبهذمب

:ىلاعتهلوقيفاهنمانرذحواهنعهللاهبنيتلاةنتفلا

A2وEم4ملسوة

هااةاكني
)۱(ہا

.٢۲ةيآلافنألاةروس(۱)

- ۲۳



ةفينحوبأذخأيملاذاًابجعايو

هورصاعنيذلاةوعدلالهأذوخأمبةفينحوبأذخأيملاذاملابجعايو

نيذلاماركلاةداقلانممهريغوضابإنبهللادبعو.ملسمةديبعيألثم

ذخأيذلا.ديزنبرباجميركلالصيفلامظعلاملاعلالهنمنماوقتسا

نيدلاساربنوهقفلاملعسابعنبهللادبعنع.نيدلارباكأنعنيدلا

نع.اهنعهللايضرنينمؤملامأةشئاعنعو.يعهللالوسرهلاعديذلا

حوللانع.مالسلاهيلعليربجنع.يعهللالوسرنعةباحصلارباكأ

ةملكلاداحتايفمهلإمضنينأهبىرحأناكف:نيملاعلابرنع.ظوفحلا

هتفدريسينأهبردجيناكاموةكربلاونماعقاومعابتاوبهذملاديحوتو

.!فراجلاةنتفلارايتعم

٤۲



؟ةعيرشلایضاقاذامو

اهيبنًاقذاحًاميقفناكاذإيعفاشلامامالاةعيرشلايضاقاذالو
قحأىلإهتريصبنيعبرصبيوهكرادمبعجريةرادجبصنلملااذهقحتساو

ًالضفوانسامهنعرخأتملاوهو.كلاموةفينحيبألنييأرلابوصأونيلوقلا

وهوهجرحأوليزنتلاهيلعهفاخأايشنمأيوهيلعيضميوهبلمعيفةيللاعو
ةنسيفولجوزعهللاباتكيفهقفلانأديب؟ةعدبلاليبسعابتاوقارتقالا

:ىلاعتهلوقديعويفةلعلاو.للعلاقئاقحةفرعموهامنإعهللالوسر
سC7م۳ے

هماأأوملعأوةعكنيأالطيلايالهاوتا
e9

4

هسفنللحتنيملولفنيدلايفةقرفتلايهواولعمداجيإبدكأتتانإ
عمجأوهتمالسلىرحأناكلهيفهفلاخنمرذععطقوًانيدهتبثأًاثلاثابهذم
هرمأىلعءامشلاقباوستبلغدقنكلو:ةعيرشللايضاقهتيمستبهترادحل
تراصو.نيملسلملاةعيرشيفهعدتباو.هللانيديفهلحتتاامفًايسجىلوتف
.ةمرحملاجورفلاةحابإيفاصوصختالزلالكالوهتالز

لهانعدروامفالخىلعوهواهبىنزنمةينازلاليلحتبلوقلااهنمف
دقو.ةاقثلانممهدعبنمودعهلللوسرباحصأنمهقفلاوملعلا

E7 مم

.٢۲ةيآلافنألاةروس(۱)

٢۲-



ىلإناينازامهفاهجوزتمثةأرمابىفزلجراميأاهنعهللايضرةشئاعتلاق
نأنيبواهحكنينأنيبهلرايخلاباولاقتحكلذباوفتكيملمث.ةمايقلاموي
:لوقيىلاعتهللاوهنميهيتلااهتنبحكني

اهجورخ ةلعانزنعاهنوكناكولًاضيأوًائيشميرحتلااذهنمنشتسيملو
ءاوسامهنألاضيأهمأللحينأًاركذانزلابدولوملاناكًاذإمزلاهيبأىلعةمرحلانع

تذتغانملجرلاىلعباتكللًاقافوعهللالوسرمرحدقو.ةلعلاوميرحتلايف
مرحتالفيكفنبللابحاصوتنبلاةبحاصنيبحاكنعوقوريغنمهيبأنبلب
:هینمنمتدلوتنمهيلع

.فلسلاهيلعناكالةفلاخًاطورشحاكنلايفتيثأهنأاهنمو

هغولبويلولاةلادعكمارحنوكيحاكنلايفاهنمدحاوةفلاخمنأبمكحو

ليلحتبهلوقىلعف.دوهشلاةلادعو.نباريغو.هريغنمبرقألاهنوكو
¿ليذلاوأ.قسافلايلولاحاكنبةدولوملاليلحتمزلي.مارحلابةدولوملا

نمزيففلسلاتاحكانمكلذعمترجدقو.نبالاوأدعبألاوأ.غلبي

مزلفةعيرشلايضاقمهيلعاضقنيتلااهلكهوجولاهذهبهدعبويبل
اذهو:مارحلانممهتانبتءاجوًامارحاوحكنةباحصلانوكينأهلوقب

ايرو.قايسلايفةمدقتملاةعستلالوصألايفمهفالتخادعبريثكنمليلق
ديلقتلاةبلغلهنعفرطلاضغيففالخاوضقانتلااذلهيدلقمضعبهبتنا

.مامإايةعيرشلايضاقهنأبمهولاو.هماقمًامارتحاوهمامالأابدأوهيلع

.۲۳ةياءاسنلاةروس(١)

۔٦۲-

 



ورءم4

اهمومماءواهواقعيبوفنوکضالفاودرلفَأ

۲3اسولفىتنلوالایال

لبنحنبدماذاملو

ةقفصوةعيرشلايضاقةقفصنعدندقلبنحنبدمحأاذالو

ةعبارهلوقباضيأوهلاقو.كلاموةفينحيأ.هلبقنمنيذللانيمامالا

اعيمجمهتريستراصواهيفهفلاخنمرذععطقونوريثكلاهدلقونيداهتبثأو

لاوقأاولعجو.نيينثولايفمالسالالهأةريسكنيبلامهنيبنيدلقملايف
لب.فلسلاراثاوةنسلاوباتكلاىلعةسدقممهماكحةطلسومهتمأ

يفمهفلاخنمو.اعرفةوعدلالهأةريسوةنسلاوباتكلاوالصأاهولعج

:ملسمالوينسپسیلاولاقوهورفکكلذ

كلفشكأوانايبوًاحاصفإنيدلانعخيشلايسايكلحصفأسو
هللاردقنإافيرشتوارخفمهبدادزتل.مهنمتنأنيذلانيينسلاىنعمنع

.ةمالسلاانلىلاعت

رسعالرسينيدلانأهلوقيفخيشلايسىلعدرلا

مهللاكلانلق.رسعالرسينيدلانإخيشلايسايكلوقامأو

دمحمهللاالإهلإالبةنحلاتناكنيحمالسالاءدبيفًاصوصخ.معن

التراصضئارفلاتلزناملف:ضئارفلالوزنلبقكلذوطقفهللالوسر

.اصالخإوالمعضئارفلااهعمىدّوتنأودبالوهللاالإهلإ

.٤٤ةياجحلاةروس(١)

- ۲۷_



ءالتبالاعقوالو

حيحصلارظنلالهأءالقعلاىلإملعلاىهتناوءالتبالاعقوالو

يفرظنلانعمىنغالواوراصةرينلالئالدلاونيهاربلايفنيرظانلا
.رضاحلانهذلامهيفرفوتامهمرظنلااذهملىنستيالوةعيرشلاتايلقع

.قيقدلالماتلاو.بقاثلامهفلاو.ةميلسلاةقيلسلاو.رفاولالقعلاو

نأوىلاعتهللادنعنمقحهنأنارقلاتيبثتبالإ.بيقنتلاوثحبلاو

:لئالدلارونأهلئالدو.نيهاربلامظعأهنيهاربو.ججحلامظعأهججح

سافنأنإةقيلسلاملسرونتلاخيشلايسللوقنكلذكناكنإف

دجوامرسيلابهيفذخألابجيفهلهسفىلاعتهللاهرسيرمأءارغلاةعيرشلا

نأیرتالأ.لجوزعهللادودحيفطارفاالوطيرفتامريغبليبسكلذىلإ

داقتعالالئاسمنمسانللحرشيملواهباعولئاسملاهركدقيعهللالوسر

لوقيف.ةلمجلابدحأقطناذإف.اهيلإوعديناكيتلاةلمحجلاىوسأائيش
.بادآلاوةاكزلاوةالصلالئاسمهباوزواجتالوكاأاوهقفهباحصأليع

يفیلاعتهللاددشدقو.هبنواهتالوهلضراعتالفهيفددشوهرسعرمو

:لئاقنمزعلاقفاهریغيفملامابرلاةيا
ءُووصمرصصوسےس1Aerکش يتممتنكنإاوبراىقباماوردونماءكيلااهيات۶

شونسرنإوسوادريدكاوسع
e ۱مرمےس2 4,ےککرویالمووت

.رمأللناعذالامدعدنعبرحلابدابعلانذأف

نيدلانأمالسألاةلغبحاصخيشلايسدوصقمناكنإامأو
.٢۲۷۹س۲۷۸ةياةرقبلاةروس(١)

- ۲۸



مهنعمهيدبذخألايفمهبهاذمةمألنيدلقملاىلعبجياملبقنمرسي

محهللاقلطأنيذلانيخسارلاءاملعلانممهتمأنأىلعًاداقعاةملسمةيضق

مهيلعموقتالةجحلانأومكحلاجارختساوطابنتسالاوداهتجالاليبس
ليواقألانمنيموصعملاريغمهتانعمهءاجايفثحبلامهيلعبجيالو

ءانمأمهنأرابتعاب.الطابوًافالخواللزوًاطخاهتهجويفتبسكيلا

نعنيزجاعاوراصىتحةلأسملايفمهعسواوغرفأدقو.اهتالووةعيرشلا
يسايكدصقماذهناكنإهلانلق؟مهودلقمهغلبيليذلادحلازواج

الاميتلقوةمكحلاقيرطتفسعتوىمرملاتأطخأدقف.يلعدمحأخيشلا

نماوقتسانيذلاةعبرألاكتممأميفامبقرفلاةمأنألهبلوقلاحصي
يلعمامالالزعيذلايرعشألاىسوموبأاهردصميلاةيرعشألالوادج

عيبلاوقاتعلاوقالطلايفاوفلتخا:ربنملاىلعهتعيبضقنوبلاطيأنبا
ةدعلانمءاربتسالاوءامدلاماكحأوتاحارحجلاوتايدلاوحاكنلاوءارشلاو

دنعًامارحمهضعبدنعًالالحءيشلانوكيف.دودحلامظعميفةلمحابو
الًاقلاطِةارلاتراصىتح.هريغلطبأوقالطلامهنمتبثأنمكنيرخآ
قحلانأل.ارجملهو.ًاطخًاباوصءيشلاوًاروظحمًاحابمءيشلاو.ًاقلاط
حابماوًاطخلاوباوصلاكلذكونيرخألاعملطابلافدحاوعمناكاذإ

نمهدضهنال.لطابلايفعقوقحلاًاطخأنمف:قسنلااذهىلعروظحملاو
:لوقيىلاعتهللاو.لالضلايفعقوعرشلاةهجنمتعشنإوةغللاةهج
.4ردسي

لطابلاوقحلااولعجينأمزل.ًادحاوقحلااولعجينأاوعتتمااذإف
لكيف.هلثمًاضيأروظحملاوحابماو.كلذكباوصلاوًاطخلاو.نيزئاج
.۳۲ةيآسنويةروس(١)
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مهنمداهتجاكلذنأىلعًاداقعادحاولاءيشلاىلعهبنومكحيمكح

1نيلفلسلاعامجإورثألاوصنلابنيثرتكمريغ:رظنوجارختساو
ملوةرجمحلانميناثلانرقلارخأيفاورهظنيذلاءالّؤهةزجانماودهشي

يضريناهلانبةفيذحهلأسنيحيعهللالوسرنمابنتالأمهراوعمسي
؟رشنمهدعبلهكبهللااناتأيذلاريخلااذههللالوسراي.لاقفهنعهللا

ىلعءاضغإ.معن:لاق.ريخنمةنتفلادعبلهو:لاق.ةنتفلا:معنلاق
:معن:لاق.رشنمریخلادعبلهو:ةفيذحلاق.نخدىلعةندهوًاذقأ

مہباجُانملکاہلنودانینهجباوبأىلعنودعاقنولضمنولاضةَ

باتكلوألابابلا.هيلعهمالسوىلاعتهللاتاولصلاقكوأ.اهيفهوفذق

هلوقفدراولازيزعلاهللاباتکنماجارختسا:erاوعمسكلذك

وليسنعمکيفرقبشانلوهنن

1سک
:ىلاعتهلوقو

هاةاکنیًاوملظذَاأاريال
ZZ4يباَمِْلاُديِدَش

عقودقهنأ.ًايلاحىراصتنلاةراحنكاسلاخيشلايسلاضيألوقنو

رابحازيزعلارماوأهلوقبمداصدقونوكيهنألديلقتلابلاقنمىلعراوبلا

.١٣۱ةياماعنألاةرونس()

.٢۲ةيالافنالاةروس(۲)

7



قيدصلاركيويأمهتودقنيذلاراصبألاورئاصبلايوذعامجإدعاوقمدهو
الخام.كورتموذوخأمهملعيفوالإملاعنماملئاقلاوهوهنعهللايضر

هيلعلوسرلانأينعي:كعهللالوسرربقىلإراشأوربقلااذهبحاص
وهففارحنالاوفالخلاوللزلاوًاطخلانعموصعملاوهمالسلاوةالصلا
.ديدرتالوكيكشتالبةملسمةيضقهلاعفأبىدتقملاهلاوقأبذوخأملاهدحو

عمنوكلاوةنسلاوباتكلاعابتابىلاعتوكرابتهللااندبعتدقو

عمنوكلاانيلعبجويملو.هللالبسعيمجيفنودتهملامهونيقداصلا

.نيقداصريغدابعلانمنوكيسنأىلاعتهملعيفقبسالالإنيقداصلا

ملوقحلاىلعةلادلاهللالبسىلإقحلامهتايرحتيفاودتهيملنيذلامهو
ةنتفلاىلعاولبجمهتالكلذو.ةداقولاةريصبلاو.ةداقنلاةرصابلاباهوداتري

هللادنعاللمعلاوىلعمسهفنأاوتريملف.ملقلااهنعفجيقل
محلابًافيرحتوًاطخاهيفاوفرصتوليزنتلاتاهباشتمىلعاودمعلب.ىلاعت
تامكحملاتايالااوكرتولدحجلاوسطنتلاوفسلفتلانفيفقذحلانم

ةمرحكلذباوحابتساو.مهئاوهألًاعبتوةنتفلاءاغتبا.باتكلامأنهياللا

تاهبشلادروقئاقحلاءالجتساوضماوغلافشكيفهراثاعقاومولقعلا

مازلالامهلهجوتنيذلاءاملعلالامسأرلقعلانأىلعتالكشملالحو
مهفينملكلمازلالاهجوتك.تامكحملاىلإتاهباشتملادريفةدهاجملاب

يفةدهاجملابءاحمسلاةيفينحلاةعيرشلاتايلقعنمهؤرقيوهعمسياملقعيو

لاثمأنمًانيعمًالوقمهسفنأاومزلينأنودزيزعلاهللاباتكتايآيناعم

هيدہينأایفدهاجنملىلاعتوكرابتهللانمضدقونيموصعملاريغءاملعلا

:ىلاعتهللالاق.ايفنيقداصلااهلهأعمنوكلابزوفيفاهيلإ



۱ Ae
04 سييرلافاودهجنسو يحمللانا

بجيالهنأوقحلايفةدهاجملانممعنميالديلقتلانأهيجوتلااذهبتبثف

ليبسسانلاىلعيلذاشلايلعدمحأخيشلايسعطقدقوموصعملاريغديلقت

قحلايفةدهاجملانعةعبرألابهاذمللنيدلقملافقوتسينأدارأوةدهاجملا

نمىلعلطابلاودریوهودجوثيحقحلااوذحخأيلمهريغىلإعاقسالانعو

وأريغصنمهبءاجنممقحلالبقا»هللالوسرثيدحلاقافوهبءاج

ربكوأریغصنمهبءاجنمىلعلطابلادروًاديعباضيفيناكناوريبك

ىلإاهريفاذحبةجحلاىشمتتدقليلدلااذهىلعو(ًابیرقابيبحناکناو

هضقنتوموصعملاريغديلقتبوجوىلعهعياشينموخيشلايسمالكعقاوم
يفهفقوتةفشكخيشلايسقهرتىتح.ةلمجةلمجهضحدتو.ًافرحافرح

ليترتوسوقانلاىوسًاناذأالوًانارقعمسيالناريحًاديحوىراصنلاةراح

ةرخألالدعىلإرفسكلذدعبو.روبثلاوليولابءامسلانمءادنو.رامزلل
يذلالهاستملاطرفملالفاغلادحلملايفىلاعتوكرابتهللالوقققحتيس

رحیسمس

بتينكناكلكاكاىب1

.تامكحمتايصوصحختاياعبرأخيشلايسايكتتأدقو

هللالوق:اهوأكلاوقأىلعكقفاونمرذعوكرذعاهبهللاعطق.تاحضاو

:لجوزع

٩1٠ةيآتوبكعلاةروس
.١٥٠١۱۲ةياهطةروس

۳۲-
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71یطّرصاذهَنآو وليسنعکپقرفقلَوةوعتافاَميِفَسسَم

)۱(ساءو7رصومکلَد

4نونھلےبو

ةيناثلاو
مم<هورسe4مو

كتماوملظنزتيىصنالهنتفاوقَتَاَو

م

هللارأاوملعةا

)٢(رر97ِ

نومهمتيرجُملانماتاإ!اهتعضعاشيراپرکدنممملظانمو

- - . ۱

.نيلاظلا

هللاباتكنمةيآعزنىلإيلذاشلايلعدمهحأيسخيشلاةلوره
زيزعلا

.١ةيأماعنألاةروس(١)

.٢٢۲ةيالافنالاةروس(۲)

.١٠٠ةياءاسنلاةروس

٢۲ةيأةدجسلاةروس()
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يلعدمحأيسخيشلاانيأرنيحرفوألاهذخأمبجعلاانمذأ

:ىلاعتهلوقيهوزيزعلاهللاباتكنمةياعزنىلإلورهدقيلذاشلا

4̀امتنانتتكيلي

اهلعجونيدلامولعمهعمجيفةعبرألاهتمأءالتباىلعاهبدهشتساو

لنوقومافطةيفحدقرورلاهلقنلعباهانعمهقفينأ

البقنمهبابسأتءاجامنإ يشليسهدويلاةعبرألابهاذافالتخا

نوكتياهعومجوةدحاوةقرفاهقارفأوةدحاوةعيرشةنيابتملااهعئارشلعجو
حيحصيأرىلإءارالاهذهدحوتتنأرورغملادارأوةيجانلاةدحاولاىلإ
لهأيأروةنسلاوباتكلاماكحأىلإسانلاعجريوةقرفتملاةملكلادختتو

.ةوعدلا

يذلاقارتفالاىنعمالوةددعتملاقارفألافرعيرورغملانُلع

يفهللانيدنأىلعبشوهلب.ةقرفنيعبسوثالثىلإةمألاهبتعزوت

داقتعالااذهىلعنييرصملامظعمنمهريغبشاةعبرألابهاذللا

نمهريمضباشوهوفصصّْعنتللعلاهذه9یدتهااملف.انیدهوذختلاو

نمةرابعلكيفدراولافالتخالاوضقانتلانمهعلاطوهعمسوهارامءارج

.٢۲۸ةيأةرقبلاةروس
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ىلإلصوتيلطبختلاوطبشتلااذهنمةمالسلابلطفةعبرألاةاتارابع

امكيأف.بارطضاالولالتخاهروتعياليذلاحيحصلاملعلاويقنلانيدلا

نيملسملاىلعتعطقذإخيشلايسايتنأأ!رظنلانسحىلعءانثلابقحأ

دراولاديلقتلاةقيرطتسدقوبوصالاوىرحألايفرظنلاوداهتجالاقيرط
ًايدنفألبملعبلاطالوًايرهزَأنكيمليذلارورغملامأ؟ديعولاديدشاهيف

رصبأفمهفلاولقعلانمءيشبهللامهزيمنممايهفًايكزايمأناكاعروًايداع

ليبسدايتراىلإةيادحلالماعبعفدناوهمامأهسفنتضبقناوططشلااذه

ايكتمكحبهيفمكحتكمكحلاذهكرتن؟هبيصيىتحهيفةدهاجملاوقحلا

بصعتیوىلاعتهللبضغينملهًاضيأرظنامث.يلعدمحأيساييلذاش

دهعتيوموصعملاريغديلقتنععنتيوميقتسللاهللاطارصداتريوقحلل
يسريغًايضفارًارفاكخيشلايسايكدنعنوكيهللالبسعيمجيفةدهاجملا

مكلكوموقايضقانتلااذهامف.نيدلاوةلملانعًاجراخًارورغمءاغيب
ًايصاعتامولوةنجلالخدهللالوسردمحمهللاالإهلإاللاقنمنأدقتعي

ةعافشهقحلتويعهللالوسراهيلإوعدييتلاةلمحلاقوقحبفرعيم
Wi.ةينهرانلاهلوخددعبلوسرلا

يفةدهاجمابىلاعتهللارمأمزتلاوديلقتلامدعبلاقنملكنأىلع
اوقطندقةقرفنيعبسلاونيتنثالالبةعبرألاةُكَألافلاخوهقيرطدايتراوقحلا

ديلقتلامهكرتةلعب:نيدلانمقورملابمهيلعمكحتفيكفديحوتلاةلمجب

ةريبكلاهذهيفعةعلوسرلاملعفشينأزوجيفيكوةعبرألاةملل

بحاصایاييرهايلمت؛:ةنجلانولخديورانلانمنوجرخيف

ضقانتملالاقملاولطابلالوقلااذهىلعكعياشنموتنأمالسالا

ةوابغلاةفصمهايإوكتبسكأيتلاةلزتملايفمهوتنأكسفنعضو
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ءاضعألافالإودانعلاىلعنيرئصممكتلعجوملعلانعًاعيمجمكتعجرأو

يمعءالشأمهامفًادحاوةعبرأقحلانوكينأبعامجألاىلعنيذلا
دمأنكلوىراصنلاميناقاوزواحتدقةأطاوملاهذېبمنالةريصبلاوةرصابلا

حطانتلاحيفهنأىلعدحاويفودحاوعمودحاوقحلاولوطياللطابلا
سيدقتلجأنمضعبلامهضعبىلعمهحياصتوضعبلمهضعبةعبرألا

مسوماودهشنيذلاءاضعألاضعبنأنمولخيالرخآلاىلعمهنملكمالك
هذهاولغتالوحاصتلاوحطانتلااذهريخهيلإلصتاوعمدقعامجالا

هللنيعئاطءاضعألاناكولوبهذملكبتكيفةنودماهنوكنمعئاظفلا

ام.اهطئارشبةلمحلاةعهللالوسرنعاولبقومالسلاهيلعهلوسرلوىلاعت
هلوقةعهللالوسرىلعاودرو.ةهجاومصنلااودرواوعاطأ
ةدحاوالإرانلايفةكلاهاهلك»:مالسلاهيلعهلوقونيلضمنيلاض

ةمألالضفألوقولبنحنبادنسملثلاثلاءزحلانم١٤١ةحفص.(ةيجان

اذهبحاصالخامكورتموذوخأمهملعيفوالإملاعنمامهنعهللايضر
.هيلعهللامالسربقلا

يفءاسنلاولاجرلانمنييمألاوماوعلاىلعموقتالةجحلانِإمعن
ةداهشلانممالسالااميلعىنبيتلاسمخلادعاوقلابالإنيدهتجملاديلقت

هبىأاموًاليبسهيلإعاطتسانمتيبلاجحوموصلاوةاكزلاوةالصلاو
۰مراکملانممالسالا

ءالؤهةبلاطمىلعيلذاشلايلعدمحأيسخيشلارصتقاولف
ديلقتبةسمخلادعاوقلايفمهةريصبالنيذلاونييمألاوماوعلانمفانصألا
ءوسلملسأوهتمالسلبرقأناكلاوعنتمااذإةجحلامهيلعماقأوةعبرألاهتمأ

فأرأىلاعتهللانأللالغألاولالسلاوراوبلاوراعلاىلإيضفملاهرايتخا
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:ىلاعتلاقاهريغبنذبًادحأذخاوينأنممحرأو
اpeسصسلص

شادودزودزلِيَموديلىدادتا»
)۱(الورککدےس
هالووسرثعښوحنيبذعمانامو

قارفألاوةقرفتلاةفرعممنعباغدقفانصألاءالّؤهو

بلاغلاوةمالسلاةمالايفلصالانابداقتعالامهلئاوأيدثنماوعضترا

داحتاودصقلايفيواستلاوقحلاىلعنوملسلملاوريخلاومالسألاايندلاىلع
نأ.الأةداعسلاملتقبسنممفانصألاءالّؤهنمىرنكلذلوةملكلا

ةيشخبفيلاكتلادودحىلعهبنوشمتيامهفموقعيفجرديىلاعتهللا

ًالوبقمنوکیاامتادابعلالمعنميماملألامهفلااذهبنولمعيف.مارتحاو

ةفرعمواهقفوًاملعاولصحنممنيريثكلالمعنع.ًاليلقناكولوهللادنع
ةينلانسحعملمعلانمليلقلالبقيىلاعتهللاف.ًاريشكناكولو

ةبوتلاعمتالزلاوبونذلانمريثكلانعوفعيوةبظاوملاوصالخالاو

هلهجعسياليذلاملعلايفطيسبلاءالتبالابو

عسياليذلاملعلايفًاطيسبٌءالتباًاضيأفانصألاالونأىلع

يسخيشايكلدروننحنومهنعباغاذإهبلطبمازلالامحلهجوتيهلهج
يهوهلهجعسيالايفمهنعهللايضرةوعدلالهأاشملاوقأ:ىلعدمحأ

روكذلانمماوعلاونييمالاملعنعبزعتاليتلاةطيسبلافيلاكتلا

يفةتوقمملاةباصعلاةيضابالابنيمستملانيملسملاةوعدلهأنمثانالاو

ىلإكولسملاجهنملاىلعتتبثدقةباصعلاهذهنأملعتلكعايشأرظنوكرظن

.٥ةياءارسالاةروس(۱)
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هللاىلإًالاهتبااودجاوتف.قيفوتلاةمعنرادقمتفيكوميقتسلملاهللاطارص

ةنتفلكنمهبنوذيعتسيوةمعنلاهذهبهاومنمهنودیزتسییلاعتوكرابت

ىلعنيباوتنيباوأنيلاعفنيلاوق.نوعلاوةمصعلابنيلومشماولظوةنحمو
.نيريغمالونيلدبمالنيرهاظنيروصنملايجألاومايألا

ناهلسعيبرلاوبأخيشلالاق:هلهجعسياليذلاملعلااذهكيلإو

ىلعبجيامم:«هلهجسانلاعسيالامبابيفهنعهللايضرفلينبا

.ىڻنأوأناكًاركذًادبعوأ.ناكًارحهلقعةحصوهغولبدنعغلابلك
قحهبءاجامناوهلوسروهدبعادمحنأوهلكيرشالهدحوهللانأةفرعم

لسرلاونييبتلاوةكئالملاهلنأوءايشألاعيمحلقلاخهللانأوهبردنعنم

برلوسرهنأوهيلإدصقلابمالسلاهيلعليربجةفرعممهيلعوبتكلاو

لوسرهنأمالسلاهيلعدمحمةفرعممهيلعو.مالسلاهيلعدمحمىلإنيملاعلا

ربكألابألاةفرعممهيلعو.نييبنلامتاخهنأوةفاكسانلاىلإنيملاعلابر

.نيلسرملالوهنأوهدالوأىلإهتلاسروهتوبنوهمسابمالسلاهيلعمداانيبأ
ةفرعممهيلعو.بتكلاةلمجنمأزورفموهيلإادوصقمنارقلاةفرعممهيلعو
لهألباقعاهنأرانلاةفرعمومهتعاطىلعهتعاطلهألباوثهنأةنجلا

باسحلاوثعبلاوتوملاةفرعمممميلعو.مهبرلمبتيصعمىلعهتيصعم

هلمهدارفإوهايإمهديحوتبنيملسملاءامدميرحتةفرعممهيلعو.باقعلاو

مهیلعوهريغبهلمهتاواسمومهبرلمهکرشىلعنیکرشملاءامدليلحتةفرعمو

مهعسيالنملكىلإمهتيالوباودضقينأمهيلعوةلمجنيملسللاةيالو
نممالسلاامهيلعمداودمحموةكئالملانممالسلاهيلعليربجلثمهلهج

مهّنأنييبنلاةلمجةفرعممهيلعو.ةلمجنيرفاكلانمةءاربلامهيلعو.نييبنلا

نأاوفرعينأكلذورئابكلانيبامزرفمهيلعو.مالسلاهيلعمدالسننم
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.هتفصبهريغفصويوهريغةفصبهفصينأكلذوهريغبهللاةاواسمكرشلا
ىلعبيثمهنأوهتيصعمنعىبنوهتعاطبرمأىلاعتهللانأةفرعممهيلعو
باقعهہبشیالهباقعوباوثههبشيالهباوثنأوهتيصعمىلعبقاعيوهتعاط
نيملسلاومالسالاةفرعممهيلعو.هئادعألداعموهئايلوأللاومهللانأو

نيملسلملانأومهرفكبنورفاكنيرفاكلانأكلذونيرفاكلاورفكلاو
ملعنيملسملامزلأىلاعتوكرابتهللانأةفرعممهيلعو.مهمالسإبنوملسم

.ها.ىبتناًاباقعهبلهجلاىلعوًاباوثهبملعلاىلعبجوأوكلذ

اہباوجوةيضارتعاةلمج

يفةيلهاجلاةيمحلاةرعنتبددقويلذاشاييلعدمحأايكبينأكو

ىلعسفنلاكبفقتفاحومجناريحنوكتنأىلإكتوهتسافكفنأبراسم
نيآنملوقتوةدحالملاودرقلابحرصتوةبقارملامالعلختفراهفرجافش
تاليصفتاهيلعتلمتشايتلاهجوألاهذهملعنييمألاوماوعلاوءاسلل

لصيفيكو.انوانتةلوهسواهزاجيإىلع(ههجعسياليذلاملعلا)ةلمج
بذاجمهتاليخمنممغسيلومنعباغامملعفانصألاهذهىلإ

تالمتشممهنقليومهملعينهبمحلىنأواميلعهشقنيفمالكلااذهبذتجي
؟ةلمحلاهذه

اہیاای:لجوزعهلوقيفهقلخيلعیاعتهللاةجحتماقدقهلانلق

نيغلابلاءالقعلاعيمجقرغتساباطخلااذهف:اونمانيذلااهيأاي:سانلا
:لاقفءانثتسانودبيمالاويماعلاهيفلخدوءاسنلاولاجرلانم
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4کیلاراراايمانبألالواهلاوناقددسابانعسرادعطط

نأىلعباطخلايفءاسنلالخدفءالقعلاعيمجهاوقتوهتعاطبرمأف

ىلعتالضفألانأىلعبرعلادنعكلذنوكيدقوًادرفمًاباطخنل
مهدئاقعتديأتلمأتبرمأللاوغصاملفءاسنلاىلعلاجرلاولوضفللا

ةرطفىلعتلبجسوفنلانأواصوصخديحوتلاةحصبمهرمألسلستو

:ءايلوألاوءابآلاطيلستنمكلذاوسبتقااماذإعرشلابادآلناعذإلا

اهفيكتتايازمنيملسملابولقيفنوبريعيمحلاعجرم.كلذعم.ءاملعلاو

:لجوزعهللالوقنولواتينيذلانيقفوملاايسالومهتاليخم

اعسالامدوفاراتكيلاركناتنلبيل
ھمووس

rem o4مےوسوم

تورمؤبامنولعفيوجهرمامهادادشظالغهک

«ةمايقلامويهتيعرنعلّوسمعارلك»ةعهللالوسرثيدحو
نعلاسيمامالافلبنحنبدمحأدئسمليناثلاءزحلانم١٠٠ةحفصلا

.اهجوزقحبمايقلانعلأستةجوزلاو.اهمامإنعلّأستةيعرلاوهتيعر
مايقلانعلأسيدبعلاو.هتجوزقحنعلأسيلجرلاو.تعيضامنعو
.هدبعقحنمعيضامنعلاسيیوملاو.هقحنمعيضامو.هالومقحب

.هدلوقحنعدلاولاو.هدلاوقحنعدلولاوهراجنعلأسيراجلاو
:لدعلامكحلالاقكلذكو

~e

.١٠ةياقالطلاةروس(١)

٦ةيميرحتلاةروس(۲)
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.4دوسكانملرمتذلکیروف

مهجاوزأومهدالوأومهيلهأاوملعينأمهرمأوهللامهبدأايفكلذو

مهاندأومهاصقأغلبيثيحبمميلهأنموهنمومهديبعومهمدخو

.ماركالاولالحلايذةعاطبمهرمأيوماثآلاباكتراومارحلامهرذحيو
لاعتهللانأل.نووشلاةالوورومألاءايلوأوءاملعلاةيانعىلإكلذعجريو

.اوملعينأءاملعلاىلعذخأىتحاوملعتينألاهجلاىلعذحخأام

اي۳ايدمحأايةرخألالدعو.دوصقملافهكلاو.دوروملابرشلا

بلقنميأاوملظنيذلاملعيسوبيرقهدعوممالسالاةلجيبحاص
.نوبلقني

بكرملاءالتبالا
نميساسألاملعلايفوهامنإفيلعايدمحأايبكرملاءالتبالاامأو

نيملسملايأروةنسلاوليزنتلاهجوأةثالثىلعتماقدقهدعاوقفانبرعرش
دارلانألرفكدقفةئالثلاهذهنمًادحاوًاهجوركننمف(عامجالا)

الفهللاالإهلإاللاقواهعيمح دارلانأكدنعواهعيمج دارلاةلزتمباهنمهجول

ناضمررهشمايصوةاكزلاوسمخلاتاولصلابوجوليزتتلانمف

هللمايقلاوهللاليبسيفداهجلاوجحلاوءوضولاوةبانحلانملاستغالاو

نممراحمايوذوءاسنلانممراحلاتاوذميرحتوثاريلاضئارفوطسقلاب

.۲٩۳٩ةيارجحاةروس(١)
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امميرحتوءانيألاىلعءابآلاحكتامميرحتونيتخألانيبعمحلاميرحتولاجرلا
ميرحتوعطقلاوكلذيفدلحلاوةقرسلاوىفزلاميرحتوءابآلاىلعءانبألاحكت
ايرلاميرحتورمخلاميرحتولطابلابسانلالاومألكأميرحتوهدحوفذقلا

محوحوفسملامدلاوةتيلاميرحتولحمللهليلحتومرحمللديصلالتقميرحتو
ةءاربلاوةيالولاو:ضيحلايفءاسنلاءاتيإميرحتوهبهللاريغللهأاموريزنخلا
ددعلاةنسلانموليزتتلاهبءاجاممءايشألاهذههبشأاموفوقولاو

ةالصوانصحناكاذإينازللمجرلاوةاكزلايفضئارفلاريداقموتاولصلل
النأوناتتخالاوءاجنتسالاونينذألاحسموقاشنتسالاوةضمضلملاورتولا

نأنيبسوأنيرتشااذإءامالايفونيتلملهأثراوتيالنأوثراولةيصو

هدلوبدلاولالتقيالنأوةالصلايضقتالوموصلايضقتضئاحلاونيربتسي
زعهللاباتكيفهلسيلاممةنسلانماهلاثمأوتقتعايهاذإةمأللرايخلاو

:رکذلجو

دقفلاوةدحاوةلميفنيمامإالنأوةمامالادقعنيملسملايأرنمو
سيلاممكلذهبشأاموناضمررهشمايقونيتدحلاثاريمورمخلاىلعدلجلاو

.ركذدعهللالوسرةنسينالوزيزعلاهللاباتكيفهل

نأمعزينمملدعلافلاخنمهلاقامىلعكلذيفلوقلاسيلو

روکذمهمارحنممرحاموهلالحنملحاموهنیدنمهللاضرفامعيمج
مهوباتكلاصننمهجارختسااوفلكتوهللاباتكيفكلذعيمج

اودرولو.مهعالاحتناةفعضلاىلعاوهومىتحكلذنممهسفنألنوفلكتلل

نممهدعبنموهللالوسرباحصأنمءاملعلاىلإهوفلكامملع
.حورأودشرلاىلإملبرقأناكللودعلاةعألا

٢٤-



ٹبعنمہونوصینأاورمأوءاملعلاىلإىبتنايذلاملعلاوهادهو
مارتحابهيفاورظنينأاورمأكنيللضملالالضونيعدتبملاءاوهاونيثباعلا
.قيقحتلالبسوىمرلاباوصمهنطخيالىتحةيشخو

نمتناكامنإاهنإةلاسرلاقايسيفاهانركذيتلالوصألاةعستامو
سوحنملالاحلاوسوسحملالكشلااذهباهقيزعوةمألاتيتشتوقارتفالارس
هللاقيرخاويمهجلادبعمهللاقيلجررفنةثالثاهتايامأواهسأرناكدقف

يفنيملسللااوفلاخيراوسألاسنويهللاقيرخاويقشمدلاناليغ
مهتردقىلإمهلاعفأاوبسنوردقلايفرشلااذهباباوحتفومهتنايدومهدئاقع

ديازتمثنمواديعبًالالضاولضوكلذباوغازفاهنعىلاعتهللاةردقاوفنو
ثالثىلإتالاقملاباحصأومالسالالهأقرفتىتحبعشتوفالخلا
ةقرفلاكلتىعديمهلكوةيجانةدحاوةقرفالإةكلاهاهلكةقرفنيعبسو

ةقرفقرفلاعبرأنإيلعايدمحأايكلوقك.هريغنودهديبقحلانإلوقيو

ةمابيلعايدمحأايكحرفنمو.نوحرفمهيدلامبزحلكراصوةدحاو
بهذممامإلكلتاماقمعبرأمارحلاهللاتيبيفمحلنأةعبرألاكبهاذم

الوهللاهبنذأيملامهللامرحيفاوثدحأمهنأىلعهودلقمهيفيلصيماقم
لك»لاقكيميبنلانأل.هطخسبجويامهنيديفاوعدتباوهلوسر

ننسيفعياسلابابلا«رانلايفةلالضلكوةلالضةعدبلكوةعدبةثدحم

ناكلمارحلاهللادجسمنمةعقببصتخينأدحألزاجولو.هجامنبا

نكلو.كلذبىلوأوقحأءايبنألانمهلبقنموأهباحصأودفعهللالوسر

نمهذاتابیاعتوهناحبسهللارمأامدودحاودعتيوأاورساجتينأمهاشاح

:ىلاعتهلوقلمالسلاهيلعمهاربإهليلخماقم

۳٤



Los ooo رستهولصاقماوديوَتْيِلااتلَعجدِلو¥

47دْجْسَاعكرلاونفكعيالقببرهطناليمو

نيملسملانيبمارحلاهدجسميفیوسدقیلاعتوهناحبسهللانو

:لاقٹثیحًاعبمج

ساتللەتعجىزلارارنادہهالينعدوديوركےذَلاَنإ
(۲) RAE
7

یدالاهيففكعلااوس
داتا
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لاباذعنمهقذتمل
Lye oeشمس

.يلذاشاييلعدمحأايكبهاذملهألعفًكاغئاسرمألاناكولو

لبقمهدوجوونيملسملاةرثكلهللادجسميففقينيأرخأتملادجوال

بحالإلالضلاوغيزلاوعدبلاهذهىلإمهاعدامنكلوثودح
كلذمهلعفىلعمهعابتأوكولملاةدعاسمعمركذلاءاقبوءانثلاوةرهشلا

مالسلاهيلعمهاربإهليلخماقمىلعارارضتاماقملاهذهتراصىتح

بلاغلايفركذيداكيمهماوعنمًايماعدجتالىتحنينمؤملانيبًاقيرفتو
.يلبنح.يعفاش.يكلام.يفنحماقمالإمالسلاهيلعمهاربإماقم

يلعلاهللابالإةوقالولوحالوبهذملاونيدلاوهكلذنأنودقتعيو

.مظعلا

ةمرحككاهتناوكثبخىلعيلذاشاييلعدمحأايككرتأالف

كلتقيىلاعتهللامثهيلعنيملسملاًاطاووهاذإكمامإمكحبًاعرشكلتقأ

.١٠٠ةياةرقبلاةروص(١)
.٢۲ةياجحلاةروس(۲)
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اموهقلخرئايضهيلعىفحتالريصبعيمسهنإكلذرْثأىلعلداعلاهفيسب

.مهرودصهنکت

تانايدلاعضوامىلاعتوكرابتهللانأيلذاشاييلعدمحأايملعا

نارقلاةزجعمبمالسالاءاجالوكاللانمسوفنلاةاجنلالإملانيباهلك

نيلوألالضفأهتمألعجفمالسلاوةالصلاهيلعناندعدلوديسناسلىلع

:ىلاعتلوقيفكلذلًاقدصمنارقلاءاجونيرخآلاو
ركلنفوراكتبتمك»

ونوممهنيناكلاوووابنومو

و
اهنعهللاهبنيتلاقرفلاةمعأروهظبيناثلانرقلارخاوأيفتعزوتمت

رصقفةقرفنيعبسوثالثىلإقرتفتسةمألانأبكلذنايبةنسلاتلوتو

ىدرلاوكاللايفاهاوسامونيعبسلاوةثلاثلاةقرفلاىلعقحلايعهللالوسر

قحلارصبأفرورغملالثمقيفوتلافطلهلمشويرمحرنمالإنيدبآلادبأ
ىلعقارتفالاءاجمث:باوصلالهأىلإعجروعدبلاداقتعانعباتو

يأرلايفاوزجانتمثعورفلايفاونيابتمثركذلاةفنآلاةعستلالوصألا

.قحلالهأرظنيفالةماركالونيعبسلاونيتنثالاقرفلاتراصو

ليلدلاكلعزنأينإو

يفرظنتكنأوهوكلههجوأيذلالاؤسلابليلدلاكلعزنأيفإو
اهديبيتلاةدحاولاوةيجانلاةقرفلاكرظنيفمهنيذلاةعبرألاكتمأنيواود

ايسقتوًاليصفتوًالامجإفوقولاوةءاربلاوةيالولاماكحأايفله.قحلا

.١۱۱ةيآنارمعلاةروس(١)
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هللايضرديزنبرباجمهمامإنيذلا؟ةوعدلالهادنعةنودميهًكابيبوبتو

نمةعيرشلكيفاميدقهدابعاهبهللادبعتيقلةثالثلالمحلايهو.هنع

لاعفالاوتادابعلانمنيبلامهنيبايفسانللرهظامبةمدقتملاألاعئارش

يتلاحيفوروهظلاوناهكلاماكحأاهيفلهومهنعباغامنودتالماعملاو

يتلاماكحألااهيفلهو؟ةوعدلالهأبتكيفةنودميهالعفلاوكرل
ايفمكلظحالففوقولاوةءاربلاوةيالولاامأو؟نيملسملاءامداهبلحت

تناكذإًاناتہبوروزوًادانعوةساكشمكلضيملاهملعنأمتيعداوًاقلطم

متنأوعهلوسرةنسولجوزعهللاباتكنمعضومريغيفاهماكحأ

البًاليوطىلاعتهللااهنعمكلئاسوًاطيلختوًافيرحتمكئاوهأبسحاهوقلوأت
ىوقألاببسلاتناكاهباوثرتكتملواهومتلمهأنيحمكنألةمحرالووفع
تايلبلابلجو.تائيطخلادشأيفةمألاعاقيإونيدلاعايضيف

بولقىلعةساجروةساجنةثالثلاماكحألاهذهلامهإرايتنمضافتساو

داقتعالااذهنع:عالقنالابالإيلجنتالةكلاحاهتلعجامنيدلقملاوعابتألا

نوملسلملاهيفلخدايفلوخدلاوةميزعلاقدصبىلاعتهللاىلإعوجرلاو
باتكلااهعجرميتلالاوقألاولامعألاولاوحألاميمجيفمهذوخأمبذحخألاو

جبتنمونيعباتلاوةباحصلانمراربألانيفطصملارايخألايأروةنسلاو
حيحصلاملعلاىلعتلمتشايتلابتكلايفرظنومهرثأىفتقاومهجهنم
يفيلازغلامامالاورظنلاوبأماطسبلالعفاهيفدارتاليذلايقنلانيدلاو

مهريغوداقتعالاوداصتقالابىمسلملاهباتكيفكلذبحرصاكهرمعرخ

كلذكوةروكذملاقرفلاةمأعابتأاوناكنيذلاءاملعلارباكأنم

كلذلوامهماكحأنوفرعتالف.روبثلاوليولاكلىلعدمحأاي.روهظلاو
.١ملل
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كلانلقنيملسلملاءامداهبلحتيتلاماكحألاكدنعنإتلقنإامأو
ىلعلادلاونيملسملانيديفنعاطلاءامدةلحتايفامبماكحألاهذهنإ

يذلاكاذدربايكلانلق.كلذملعاندنعمعنتلقنإفنيملسملاتاروع

رارقالااذهبيلذاشایيلعایدمحاایكسفنتلتقدقويدبكىلعتلق

ةيضابالامهونيملسملانيديفكنعطةلعبكيلععقوانِإلتقلامكحو

نمهدضكراهظإوعورشملاقحلاكناتكلنيملسملاتاروعىلعكتلالدو
مۇشوبهاذملاةرتكركنأيذلارورغملابتضرعكنإوعونمملالطابلا

كلهجبنيدلاءادعأتيلاووًارورغموًالهاجوءاغببهتلعجوةقرفتلاهذه

هيلععقويذلامهيحيفتنكسىتحفوقولاوةءاربلاوةيالولاماكحأ
رشهللاكلتقيفوسولتقلابكيلعقطنمكحلافىراصتلاةراحبةيمستلا

ىفكوقافنلاورشلاوبخلاوثبخلانماهيلعتلبجيتلالاصخلاهذهبةلتق
.نيملاعلابرهللدمحلاولاتقلانينمّؤملاهللا

قيدصتلاوروصتلا

يفبيصننيبيصنلقاعلاناسنإللنأيلذاشاييلعدمحأايملعا

اذِإفزنيبيصتلاسأرلقعلاو.اهتقيقحبقيدصتلايفبيصنوءايشألاروصت

بناجىلإزاحناوقيدصتلاىلإابصهروصتايفباوصلاوقحلاهلىلجت
ةفلتخلانوُوشلاعونتلتادادعتسالاعونتتضتقاةمكحلافالإوقيقحتلا

الإنورشابيالنيذلاةرثكلارئاصبىلعباجحلاوةلقلايفريخلاولضفلاو

تنکاذإفریضورشوهفهتمکحماعىلإقاسنيالرمألکوريخودشر

يلاكلاوقأىلعأدركيلإهتبتكامتأرقوةلاسرلاهذهكتلصووًالقاع
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.افقحلاترصبأوقاقشلاعئاظفوقافنلاوبخلانمكتلحماهتلمتشا

كنوبتاعيةلمحلايفاناوخإكللعجيذلاهللادمحتنأالإكعسيال

رظنلايفريصقتلاوقالخألاثبخوغيزلانمكنعمهغلبايفكنوعجاريو
.ةمايقلامويلبقملعلاو

رورغملامالكيفةبوتلاراثا

كنادجوهلقريليذلارورغملامالكيفةبوتلاراثاهللاكارأدقو

مثًالابوكتثروأوالاكنمتمدهوالامتضتقاتانهبهيلعتمجهو

نعًارصاققابسلايفًائيطبتنكذإةبوتلاةربعبلجوزعهللاكجردتسا

داسهنكلوغباونلاةسردميفكونصمالكيفةربعلاكلتكارأفقاحللا

ريثأتىلععزانملافرشبكالعهنكلوكنيرقو.ىمرملاةياغيفكيلع
ةديرجيفاعابتةطوسبملا(رهزأالايفانلاما)ةلاقمبحاصوهو.ىرحالا

نمهردقتملعلبامساهلملعأالينأىلعيرهزأءاضمإتحتديلا

ابحاصةديرحلاسفنيف(يرصملايدانلا)ةلاقمبحاصرخاو
عرولاىلإازعينميهنإلوألانعليقةيويدخلاقوقحلاةسردمةبلطنم

ةركاذملاحارنمهيلعتريدأوحادقلابةساردلايفبرضنمموحالصلاو
یدهلاىلإهبىشمتیامقیفوتلافطلنمسناهنإيناثلايفليقو:حادقا

:اماثمأنمهللارثكأقيقحتلاو

نيدلاعيزوتموشنم.ناكلاتارفزنمهباوحولاممهأكاهو

ىلعقافنلاونارفغلاىلعباذعلاو.ناسحالاىلعةءاسالاراثيإو.نايدأىلإ
.مظعلايلعلاهللابالإةوقالولوحالو.ناميإلا
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ىلاعتهللاهقفويرهزألاخيشلالاق

رداصلا٤٥٦٤ددعدیورهزألافانلاماةلاقميفةعبارلاةذبنلايف

قيرطنعليوطمالكدعب۱۳۲۳ةنسةيناثلاىدامج٢۲ءاعبرألاموي

.هتينمأملعلانمهليننيبوبلاطلانيبلوحتيتلاتارثعلاوميلعتلا

وحنلانمباتكلوأهيفارقيسردىلعئراقلااهيأكبرمأ

يأنمولخهلقعواهتذلبعتمتيةرهزينجينألواحيهمايألوأيفبلاطلاو
خيشلادج؟اذامدج.اهبرعيفةملكلايفابفرصتينأهنكميةيوحتةدعاق

.بالطللبرعيعرش

خيشلاءاشامبلاطلاعمسيكانهو«محرلانمحرلاهللامسي)

املوأاذه؟ةيلصأمايهةدئازأمسبءابيففالخلانميوارفكلاءاشو

نمحرلايفبارعالاهجوأعمستمث(لصأهلفرعيملفالخ)هبرعشي

:هعمسمىلعدشنيوامهبصنوامهرجوامهعفرنمميحرلا

اعنماعطقميحرلايفٌرلاف اَمترَيوأُنمحرلاَبَّصْنينأ

ءابيفكحياشمهلحتنايذلافالخلايفيلذاشاييلعدمحأايلمأت
.لصأهلفرعيملومسب

:لاقفرخأعضومىلإةلاقلابحاصيرهزألاخيشلالقتنام

وهلوألاواغوقبهعبتتمثةلأسملايهجويورتفالخلابتكف
مالعبلاطلايرديالونالفهحجروأهبىتفملاوأدمتعملاوأحيحصلا

مهللاكناحبسنوتفملاكعلوأكسةدعاقيأبونوحجرملاكعلوأدنتسا

؟انلصونومانمدحلااذهىلإ
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مشةمألاتضترانيذلانيدهتجملاةاىلعًاروصحرمألاناكول
نيدنوعمسننأنيمزلمانرصانكلومويلاهدباكنامانيلعنالةعسلاهذه

دقانكليلدلاةماقإىلعهانفقونإوملسثلابهمالكذخأنتامفلّؤملكل

ةكئاللملاوملعيهللاولهأبهلانسلعضومانسفنأانعضووعرشلاجايسانقرخ
اوضترادقاوناكولةمبالادعبانئاهقفنمنيمدقتملانأنوعمجأسانلاو

اماوقلتاوناكلب.فالخمويلاهقفلاعورفيفناكالةطخلاهذهمهسفنأل

هيفدارتالدحاوبهذملکراصفهيفاوثحبينأريغنممهتمأنعهوور
ةيعادتسلينأئراقلاملعيل:ًالئاقيولتلااذهنمءايبغألامامأصلحتمث
نعانبدعقينأيفكياننيبيذلافالخلانإف.ةديدجبهاذمثادحال

ملعلااذهءاطعإىلإاوعدااإولامكلاتاجردىلإيقرلاولامعألامئاظع

نوكيالليلدنعالإمهفلاومهفلاوههقفلانإفهقفلاوهوهمانمهقح

.ًادلقمالولب.ًالاعالوًامقفنوكيالةلدألانعبقنيملنمفاملع

دعبصلختلااذهنميلذاشاييرهزأاييلعدمحأايلابلابتنأأ

نماذهو.قحلاليبسنعفارحتالاوفالخلاوطبشتلاوطبختلابعرصتلا

نيذلاءايبغألانمٌيبغهلباقينأنمًاطايتحاوًاظفحتةلاقلابحاصخيشلا

يجراخاذهيضابإاذهويضفاراذهنولوقيفةعبرألابهاذمللنوبصعتي

لاقمتباوصلاوقحلاريغىلإهباستنانمءاربكلذعموهوينسبسيل
.رخاعضوميفةلاقلابحاصيرهزألاخيشلا

مهفىلعًامويامهبنيعتسيلثيدحلاوأريسفتلاارقينمدجاملق
ةمحرلااهباردتسماهسرديانحاصواہبانيضروانلاهاضترايتلاهللاةعيرش

كلذنمهلناكلهلتلزنأالاهلمعتساواههجوىعاهأرقولو.ةكربلاو
.لإ..ةرفاوةمحروريثكريخ



امارقكلثميرهزأنمرصتلااذهدعبيلعدمحأايكلوقامف

تنأوةحيرقلادقتمةريصبلارينةقيلسلاملسهنكلوتسردامسردوتأرق

الوءيشكيفهللسيلوءيشكيفبادالاالوءيشكيفةعيرشللسيليبغ

.ىلاعتهللاءاشنإكيفءيشادغهنئابزوكلاماإو.ةكئالملاوسانلا

يرصلملايدانلا

ثحبلالهأيفركذنإيذلابدألاوملعلاىتفمالككاهو
نوصينأوهلانعةيراعلاهاياجسهيلعتضق.بجعللايفبيقنتلاو

نهربيذلا.اهتمالسعناومءارغلاةعيرشللىرحتيو.اهتمرحةيمستلل
.قوقحلاةسردمببلاطهنأاهنمۇياميتلاهلاقميفهتاثفنتاهيجوتب

.قومرموظوحلمقيفوتلاةيانعبوهوةكرابملاةعشانلاملعهنأىلع

:هلاثمأنمهللارثكألاق

كلذلًانانحبلقلابنكلوةاتفتلزاغاموطقًارمخترقاعاميننإ

عاتجالاىلإاليمسفنلاةرطفيفنألكلذ.هربكتوهمظعتةليختاويدانلا

هبينقبسامبيعيبطلاليمااذهرسفأتسلوداغىبشألاثمألاعاهجاو

بحفيرشلاليملااذهةيعادنوكتنأحبقتسأوهريكفتبهمظعأامنوريغلا

دانناوخالاوانعمجييذلامويلاكلذنافصاخلاعفنلابلطوأروهظلا

هضعبدشيناينبلاكحبصتفانلايمأوانلاماوانؤاراوانبهاذمهيفدحوتدحاو

لمعلانعرشلايندعقيوحالمةديصقبىفتكارعاشيتسلاش

وهئاقترا .ًاريذنوارشتئجمويلاينإو

نمزنمةجاحلاهيلعتلدىعملاميدقظفللاديدجعورشملااذه

2.



كلذهللایزجفةفلتهيفمهبهاذموًاعورشمةبلطلانيبلازيالهنکلودیدم

ولأيالوهوةبلطلارئامضهنكتامنالعإهسفنىلعذخأيذلالضافلا

نايبيفطبختلاالإءادنلاةيبلتنعدعاقتلاببسامو.هلءاعدلايفًادهج

كحضيدحىلإهديدحتوهنايبيفءارالاتركدقو؟.يدانلانوكيفيك

يدانلادودحانلحضويعورشملابحاصوهوديؤملالعلف.اعميكبيو
اذهنيبقرفلاهنكهيفبغارلكملعيلاحضاوًاديدحتهيفلوخدلاطورشو

ركشالإكلذدعبانيلعقبيملو.ىرخألاةرحلاتاعاتجالانيبويدانلا

.ها:نيتباثمزعوبلقبانديضعتىلإىعسيوانساسحإيفانكراشينم

يفىتفلاتاهيجوتعباتمىراصتنلاةراحنكاساييلعدمحأايكلعل

هلوقنعم.كمهفبارطضانعمغرلابكنهذىلإردابتوهتارفزثاثفن

انؤاراوانبھاذمهيفدحوتدحاودانناوخالاوانعمجييذلامويلاكلذىنأف»
نماريرقتاذهسيلأ.«ًاضعبهضعبدشيناينبلاكحبصتفانلايمأوانلاماو

نمةمالاقالخأيفنيمزالتملالالتخالاوبارطضالالاوحأبىتفلا

اهرجاهتواهنيابتواهربادتواهدساحتواهدقاحتواهفارحناواهفالخواهفالتخا

اونكسوماعلاوصاخلاةنتفلايفىواستوماظنلالحناىتحباقلألاباهزيانتو
.رادلاةنتفاشوأولذاختلاومصاختلاويغابتلاوملاظتلانكاسميفًاعيمج

كردصيفال.يلذاشايتنأاهثلاثو.يفقثلاجاجحلاهللاودعاهطسوأو

اهتعمسةلأسمىلعكداهتجايفكراصتناونيملسمللدقحلاونغضلانم
ةسومطماهألكتريصبىلإاهبزواجتتملوكرصبباهتعلاطوأكنذأب
ءوسباولحونيملسلملاةدوماولخأنيذلامكلاثمأف:قاقشلاوقافنلابابضب

تاعزتباولواحونيملسملانيباطبترمناكاممهتناطبداسفومهقالخا

الإمظحالاوراصونيملسللامامأمهتاياغىلعةجحلااوميقينأناطيشلا

۰



ٹئابخلعجواوبسكامبهللامهسكراف.لطابلاةعاذإوقحلارتسوشوانتلا

.ةنيابتلاتايموقلامهف.نامزوليجلكيفمهتاروعفشكلاببسمهتاين
نودقحلاةباصإبىلوأهللامهلعجامو.ةفلتخلابهاذملاو.ةقرتفملاءاوهألاو

ةباحصلانمنيفراعلاءاهقفلاونيلماعلاءاملعلارباكأنممهقبسنم

ةعهيبنةنسولجوزعهللاباتكنمهولوأتايفاوفصنأنيذلانيعباتلاو
مهلقعيذلاقيفوتلابمهفاصنإمتو.نيدشارلاءافلخلااصلارثأءافتقاو

رونرارسابمهنادجوفيكتو.طروتلاورومتلاو.طبشتلاوطبختلانع
يفمہنعیلاعتہللاربخأنمةرمزيفاونوكينأنمهللامهاشاحوةيادحلا

:هلوق

%0سوكااايانار»

ةيابلايفلوقلالمح

نأىلوألاةطقنلاهذهىلعمالكلايفهاندرأامةياهنيفلوقلالمحو

لضفأوهامنإف.هرظنو.هيأر.يلعايدمحأايهيلعتركنأيذلارورغللا

.ءىطغملاتنأوبيصلملاوهو.لطبملاتنأوقحلاوهفةهابنوًاقذحكنم
ةبوعصهفرصتملو.لاقفرصبأو.رصبأفدهتجايرهزألالضافلاخيشلاو
:هلاثمأنمهللارثكألازتلاوةلضانملانعماقملا

ةيلاعيمارمهسفنللحتنادقفقوقحلاةسردمببلاطلاىفلاامأو

نيبواہنیبلئاحااہباجحفشکیفةضہناهفداصفىلعالامزعلاباہيلإىشع

.۱۳۲ةيافارعألاةروس
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ىطتمايذلاىتفلااذهلاشمىلعاهدعاوقتسسأتاذإروظنملاروهظلا

عمجيومئازعلاديصتيثعبنافيدانلاةصرفلاجميفةفيرشلالزانملاةوهص
بهاذملادحويواهضغابتدعببولقلانيبفلؤيواهقارتفادعبيديألا

هدادعتسانسحبىتفللدشدصقماذهولايمألاولامآلاوءارآلاوءاوهألاو
هللافنيدلاهيلعينبيذلادهعلاكلذ«دهعلاقدصوبجاولامارتحاىلإ

انعمجيوًانابشوالوهكوأنايتفهبيدهيوىتفلااذهقيفوتىلوتينألأسنىلاعت
.نانملامركلاهللادمحبتاقوألارسأيفهايإو

ىلعمالكلارشابنسوىلوألاةطقنلاىلعمالكلانمهاندرأاممتدق

انلويضركلذيفهلناكوةمالسلاانلىلاعتهللاردقنإةيناثلاةطقنلا

انععفديوهديزميفاكيوهمعنيناويًادمحهللدمحلاوحالصهيفنيملسمللو
.ملسوهبحصوهلاىلعودمحمانالوموانديسىلعهللاىلصوهمقن

اگاش

اس
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ةيناثلاةطقنلالعمالكلا

دنلايفنوملسملاودئاقعلا

ميحرلانمحرلاهللامسب

هلوسروهدبعادمحمنأدهشأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدهشأ

امالسالانأوعرشاكنيدلانأدهشأهبردنعنمقحهبءاجامنأو
نيبملاقحلاوههللانأوثدحكثيدحلانأولزنأاباتكلانأوفصو

نوكينأوجرأينإمهللا.مالسلابهايحوهيلعىلصوريبدمحمهللاركذ

يهانتملاريغكلضفيفعمطأككنمًاقيفوتىلوألاةلاسرلايفهتبتكام
كتعمسينإفًاريخهبتدرأنملقحلاتحضوأدقنوكأنأمعلاكضيفو

:نيلئاقلاقدصأتنأوقحاكلوقولوقت
)۱تر 4كولانفروموميمعلوفل

انيلإتبلج)ةروكذملاهتلاقميفيدنحلالوقنمبجعلاسيل
ياهونسحدمحمهللاقيلجراہلج«رانملا»الاقيةلحم

.٥ةيآتايراذلاةروس()
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ىلإيأتةلجلالزتملنكلولعفامىلعمدنىتحًاليلقالإثبليملفبهذملا
ضعبيديأيفاهدجأنايحألاضعبيفتنكفهيلإيمتنينمضعب
اہيفدجأملفهتعيشواهئشنمضرغىلعفقألاهيفرظنأفنيدلقملاانباحصأ
يأبهذمكءارغلاةعيرشلارادماهيلعيتلابهاذملاذبنىلإةوعدلاالإ

ءاهقفلانمدحأمالكىلعليوعتلامدعو.دمحأويعفاشلاوكلاموةفينح

يأفانهنمو.ةنسلاوباتكلاىلإماكحألاعيمجيفعوجرلاونيرسفللاو
نولخديمہتعدبمہتماقايفهبنونصحتياسرتةنسلاوباتكلاذخأنم

ريمأاهباورفكواهنيعبجراوخلااهبتلضيلاةوعدلايهوماوعلاىلعةلفغلا
ىلإبحتملفيكهلاولاقثيحهنعهللايضربلاطيبأنبىلعنينمؤللا
نماوناکنأدعبهنعاوجرخو:روهشموهاكهللاباتكىلإةوعدلا
نمالإهيديىلعمهربادهللاعطقفنينمّؤملاريمأمهمراحفهباحصأ

.لإ...«رف

طبخاهيفطبختدقاهبحاصنألةرابعلاهذهنمبجعلاسيلف
هنُأل.همالسإديدحتنمهلدبالوهنأىلعهيفنهربًاليبسكلسوءاوشع
ًاملسمًايدنهنوكينلهنأبهثدحيهيفتكنيبهیلوناطيشلاوبتكامبتك
ناساسألاامهةنسلاوباتكلانأل.هنيديفهماهتابجويابلوقيىتح
هدابعلهللاهاضترايذلايمالسالانيدلاحرصامهلعينبناذللانانيتما
.1مالسإالونيدالاهريبودنسلاوعجرمامهانید

يارهلوق.هسفنىلإةلاهجاازعوهلوقبهلوقهبضقتاممهأنمف
ةياقوسرتلاف(مهتعدبمهتماقإيفهبنونصحتيةنسلاوباتكلامهذخأنم
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سرتلاوتاببسملاببابسألاطبرهبدارأاظفللازتلاتالاررضنم

ظفللاو.ىنعمثادحالاولطابلاوةعدبلاررضنمةياقوةنسلاوباتكلاب
نمنأل.رصبأوضقانتلااذهيفلمأتنلرظناذهيفو.بلىنعملاورشق
عدتبملاامأو:اثدحاميلعثدحيالوةعدبهقحلتنأنكميالامهبنصحت

دضامهنألةنسلاوباتكلاىلإاهبدناستيداكيالفًالاوقأهسفنللحتتملاو
.انيلعام.ريصقلطابلادمأولطابلا

يفةلاقملاهذهجاردإزوجتفيكءاوللابحاصنمبجعلاامنإو
اهدرجدقىنعملاوظفللااذهباالهتسانأملعيوهيبنقذاحوهوهتفيحص

.نيملسللانبارشواخابديريةلاقماهذهءىشنمنأوءاوروةيزملكنم
نأالإمهللاءايبغألانميبغوءالهحلانملهاجوءادعألانمودعوهلب

.نيرمأدحأًادصاقهتديرجيفاهجاردإنمامفءاوللابحاصنوكي

عمطأامماذهونيملسلاومالساللهتيوطثبخويدنحلالهجبًاضيرعتامإ
دقحباعشنمةبعشهيفنوكينأامإو»كلذكنوكينأىلاعتهللايف

ةديرحلالوادجيفهلاقمبلخدينأيدنهللنذأفضعبلامهضعبلنييرصللا

اليذلارصميفمعلاءادلاوهاذهو.هتعيشورانملانمًاماقتناوًايفشت

ىلإكلذيفاناكتشموانجرحلعجييذلارمألا.ناميإلاةحصبالإعشقني

بحاصىلعمقننممقنامنأعم.«نيملسملانمرئاصبلايوذىلإوهللا

مرحو.هضعباذهرمأىلعالإ.ةميظعلافحصلابابرأنمهلاثمأوءاوللا
.نينمؤملاىلعكلذ

يدنهلاةلوقام

ريمأاهباورفكواهنيعبجراوخلاابتلضيلاةوعدلايهويدنملاةلوقامأ
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نيباهبلوقلالوادتواهرمألسلستةيمومعةلوقيهف:لإ..نينمومل
لكلالقتماذإةعيشلانوطبنمضعبونييرعشألاونيينسلاذاخفأمظعم
نوطبمومعنأملعيلهيمارمسكعىلعءانتسالااذهاندمعتاننألكلذ
نملةوادعدشأوًابصعتراكألامهمهبهاذمةرثكومهلحنددعتىلعةعيشلا
يأنبلعءادعأمهجراوخلانامهمعزىلعمهالجراوخلابمهنومسی

نعدسألا.ىوضرلابجبايحًاعاطمًامامإسانلايداعيفيكو.بلاط
.؟!نيتاصعببرعلاقوسينأدبالوهلامنعرغلاوهنيمي

يأنبيلعمامألاايينأىلعاوقفتانويرعشألاونوينسلاومهنأدازو
نيلسرملاوءايبنألاةرمزيفهولخدأوركذاملكمهتيحتوءايبنألاراعشببلاط
.ةيحتلاهذهبهللامهصتخانيذلا

ةوبنلاومالسالايفمهتيلاغومهضفاورحدقكعبنذإةبارغالف
هللاةيصعمباوزواجفهكراترفكالإءيشبرمأيالًايلعنإمشوقوةيهولالاو
.رفكبسيلامهللاةيصعميفنأوهسفنيفهللامكحلجوزع

متاحدمحميفلجوزعهللالوقاولطبأفيبنًايلعنإلوقيمهضعبو
:لوقيثيحنييبنلا

orىسےس r SraGo

هاناونلاياوههلوسنکلمکادناکا
7ءىلکب

ءيشعئارشلالمعنممهلعسيلمهلكةعيشلانإلوقيمهضعبو

ىتحهلةبوقعضئارفلاهمزلتفهتيرذويلعبناميالاةقيقحبغلينمالإ

.۽.ةيآبازحألاةروس(١)
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هتيرذوبلاطيأنبيلعديسلايفمهتيلاغومهضفاوروةعيشلارمأنمناك
ةنتفاوقهرأىتحنوطبلاوذاخفألاكلتميفتفسعتنيذلاجراوخلاامأو

نإفدعباوعمتجيملواوقرتفافسانلانيبًامقعتالاكشالاوتافالتخالا

.طاهرأةعبرأيفمهرصحتةمسقلا

طاهرأةعبرأىلإجراوخلامسقت

ريغبةمألاىلعجورخلابابحتفنملوفريزلاوةحلطلوألاطهرلا
هللايضرةشئاعامأ:اهنعهللايضرنينمؤملامأةشئاعورييزلاوةحلطلح

امأوهيلعهللاباتباتنموتباتوترفغتساوقحلاىلإتباثاهنإفاهنع

امهيلعهذخأيذلاامهدهعاضقنوامهتقفصاثكنامهنإفرييزلاوةحلط
نارمتعيامهنأىلعاليفكهللاالعجوةرمعلايفهانذأتسانيح(يلع)

دهعلااضقنوةقفصلااثكنةكماغلباملف.اثدحناثدحيالوناعجريو

رماعنباوريبزلانبهللادبعوةشئاعةكمبادجوفيعلهايطعأيذلاقيثولا

ةيمأينبنمةكمبناكنموةبقعنبديلولاوهبنمنبالعيوصاعلانبديعسو

اورهظينأرماعنبامهيلعراشأف.فالخلاىلإهبنولصوتياهجواوسقلاف
ىلعأزيزعناكوريبزلانبهللادبعفلختساهنأوًامولظملتقناثعنأ

نمضرالوةروشمريغنمهسفنلرمألااذهذخأايلعنأو.ةشئاع
.مهعمةشئاعجورخكلذبنوسمتليفنيملسملا

عانتمالالكتعنتماةعدخلاهذهوتييبتلااذهاهيلعاوضرعاملف

نبرييزلاقلطنافرييدتللرمألانوكيالىتحريداقتللرومألالذتنكلو
عئادخلانالوازيوتارييدتلاولئاسولانالصاويهللاديبعنبةحلطوماوعلا

نأدعب.ناثعيفاهتريصبنعاهالزنتساونينموملامأةشئاعانتفىتح

يفاممرفكدقناثعنأهللابدهشألوقتواهردخنمفحصلملاجرغتتناك

س۵۹



هللالوسرلابرسنإ.هبنذبناغعلتقهللانإلوقتتناكوفحصللااذه

دقواہتیبنماهاجرخأیتحاہبالازامف.هنیدناڅعلدبتحليمد

لتقناغعنأاورهظأةرصبلااولصواملف.اهتيبيفرقتنألجوزعهللااهرمأ

سانلاعاعرلاولاقولاتقلاىلإسانلااوعدوهمدببلطلااورهظأوةبوتلادعب

نيبوانعميعهللالوسرمرحونينامأهذههلةريصبالنمومطاهجو

هيفلزنييحولاناكيتلااهترجحتكرتوةنيدملانمتجرخدقوانيديأ
.يلعلةعيبلاراكنإوملظلاليتقةرصنيفةبغريعهللالوسرربقراوجو
سانلاءاغوغنمًابكرمناكيذلاعمجلاعمةرصبلاىلإاهريسمءانثأيفو

ءوسونيدلايفمهمهفةلقلةنتفلاوفالتخالاىلإسانلاعرسأومغاهجو
بۇلاهللاقيءامليلباودرو.ايندلاىلعمهصرحةدشورومألايفمهرظن
الاقف؟ءاملااذهمساامةشئاعتلاقف:بالكينبنمسانأهيلع

لوسرنأتركذوهلوسرمرحىلإينودرتلاقوتعجرتسافبّؤحلاقئاسلا
يهويئاسننمةارماحبنتدقبؤحلاهللاقيءامبالك»لاقيعلل
نبادنسمنمسداسلاءزبانم۷٩و٥٥ةحفص«ةيصعمةبكارهيف

ناكورييزلالئاقلاليقو.بوحلاباذهسيلريبزلانبهللادبعلاقف.لبنح
هباحصألیرحتنمةيرعشألانموهويدوعسملالاق.سانلاةقاسيف

.ةمألاهذهيفمهميخيراتهنألرابخألاقدصنيينسلاونييرعشألا

امهعمدهشوبۇؤحلابسيلهنإامسقأفةحلطوريبزلااهقحلفلاق

مالسالايفروزةداهشلوأكلذويدوعسملالاق.مهعمناكنممنوسمخ
.ناغعمدبمهبلطومهجورخبايلعربخلاىتأف.يدوعسملاريغكلذلاقك
نيحةرصبلافينحنباناثعثعبف.هولتقمنملعيهللولاق

درينأىلإلاتقلانعفكلاىلعاوحلطصأف.اہيلإمهقبسدقواهودرو

هدبرضوهتياوفتنوهورسأونافعاوتيبيلايللاضعييفناكاصلف.يلع
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نزاخمهعناموهيخأنمةنيدملابمهلهأىلعمهفوخهلتقنممهعمو
.اربصاولتقنوسممهنمویحرجلاريغالجرنيعبسمهنماولتقفلاملاتيب
ميكحلتقو.ًاملظوًاربصمالسالايفلتقنملوأءالؤهويدوعسللالاق

.ةجبابسلاكانهنولوقتلاىمسيوًاکسانوًادهازاديسناکوةلبجنبا

مهتاوهشردقىلعةنتفلاهذهيفسانلاثيدحنألصاحلاو

ةشئاعةبوتىلعقافتالاويلععمايفقحلاوةملظةوهشلاىلعوجلبأقحلاو

.ةنيدملاىلإاهعوجرو

ىلإامحوقعداقتتالنیلاعنیمیظعنیلجرنملصحاملصح

امال.بلاغلاءاقشلاقباوسلقحلاليبسىلإايدتهيملوباوصلابورض

نمنيملسملاةمدقميفاناكذإامهملعنعاعجرودوهعلااضقنوةعيبلااثكن

نعاعجرامهمثنيدوملعبناثعلتقىلعاوُولامنيذلانيرجاهملاوراصنألا
لهارظنيلفًاكولسمًاقيرطجورخللالعجوايابجورخللاحتفوملعلااذه
ةقيقحلابلاطليصقتلانيكراتاليصفتوالامجإهانركذايفةريصبلاورظنلا

ةيالولايمكحىلعفقيلةلوطملابتكلانماهلاحميفاهبلطيثحبلاو
نيذهىلععئاقولاهذهيفمهتدابعومهتلماعميفنوملسملاناكلهةءاربلاو

.مهنيديفءاوشعلانوطبختيامنإاوناكمأنيمكحلا

يناثلاطهرلا

اقشدقف.امهعياشنموصاعلانبورمعوةيواعموهيناثلاطهرلاو
سيلامامهيسفنلالحتناوبلاطيبأنبيلعنينمؤملاريمأمامأةعاطلااصع

ةكئالملاویلهللادنعقحهتعیبنأناملعيامولاوحألانملاحبامل

لبقاوناكلكلاوىروشلاةيقبوةباحصلايديأىلعتناكاهنأل.سانلاو

٦ا



ةعماحلاتابجاوبنيماقممنيديفرئاصبلهأولوقعباحصأةنتفلا

فجيذلاتقولاءاجاملف.ةكربلاونيلاقاومنيريختمقحللنيرصانتم

يقشلاوديعسلانيبزييقلارهظوءالتبألاعقونئاكوهامنيوكتبملقلاهنع

نارقلااوذبنواورهظأوءامدلااوكفسفامهعايشأوهريزووةيواعمرهظو

نمماعلاوصاخلاىلعىفخيداكيالامهخيراتونامياِلاوديحوتلالهأاوقرافو

نيرجاهملانمةباحصلارباكأمهلتقونامزوليجلكيفةمألاهذه
.راصنألاو

ثلاغلاطهرلا

انهنمونويضابإًامومعمهوناورهنلالهأوهفثلاثلاطهرلاامأو

نييضابألانعًائيشاوملعينأنوديريمهنألءارقلادنععقوهلومالكلاراص
نويضابألامهمو)مالسالاةلحمبحاصيلذاشلايلعدمحأمهيفلاقنيذلا

دیعسنبمساقمہنیبنمایحمٹاوتامدقاوناکمہناباماہتا(نآلانودوجولمل

!!!يرصملاليعامسإنبىفطصمويخامشلا

نويضابالا

مهيفناكدقمهنألكلذوًامومعنويضابإمهناورهنلالهأنإانلق
تعمتجافلمبالداحیلاعتهللايفمهتدهاجمنمولضيالداهمهنیقینم
زعهللارمأمظعتىلعسفنلاةدهاجميفرطخلابوكرىلعةميركلامهسوفن

:یاعتوكرابتهلوقبمهاعدنيحلجو



هَعواومڪيمالاعدادإوسلواونماءتيرا3

4ےنرشتوقوملاےہلو
:ىلاعتهلوقو

°ورگدائالقارونونيرميننيكلامو
س

ةعهللالوسرةنسوهللاباتكبكسقلاةدشبمهرمألسلستف

لجوزعهللامهملعامملعنمهيلعمهامفالخبلمعلامهيلعقاضو

.ارجملهىلإليجدعبًاليجوةقبطدعبةقبطةريسلاهذهمهنيبتلوادتو

زعهلوقيفدراولاهناحبسهللاهيبنتباوصاوتنيذلامهوالفيك

:لجو
11jےصص©2صمس P/O۳(€

اوفرعنيذلامهوايسالليوأتلاوليزتتلايماقميفنآرقلالهأمهف
:لجوزعهلوقفةمكحللا

هادوياكللالو
74ملاعم

.٢۲ةيآلافنألاةروس(١)

.۳ةيآفارعألاةروس(۲)
.۲ةياةدئاملاةروس(۳)

.6£ةيآلافنألاةروس(٤)
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:ىلاعتوكرابتهلوقو

هكااكسدعوه»
KE

يذلاهنعهللايضررساينبرامعمهرباكأنمنيذلاناورهنلالهأ
ةنتفيفتاموهلتقتةيغابلاةعفلانأةمألادنعكلَهللالوسرنعتبث

ديسلانمةيضقلاضقنلبقةباحصلاءاربكنمةعامجهعمتامونيفص

فوفصضاقتنادعبيلععدختاوفحاصملااوعفراملفبلاطيأنبيلع
تجرخهللاباتكىلإاوعدوهئايلوأيديأىلعهللامهمزهونيلاضلاتاغبلا

باتكامهللاوهللالإمكحالاولاقفناورهنلالهأيلعباحصأنمةفئاط

يفمحلاىضمدقيلعلاولاقومهحامراولقتعاومهفويساودلقتونوديريهللا
.هللاباتكىلإاوعجريىتحهباحصأوةيواعم

ةموكحاباوضرومهعمناكنممهفلاخنماولاقنيذلاناورهنلالهأ
؟رایخونولتاقتمنكنيحنيقحممتنکتممكلذارأيقبومكلئامألتقدق
كالتقفنولطبمنآلامنأمأنوقحملاتقلانعمتكسمأذإنآلاممنفنولتقي
!!نوقحتسمامهورانلايفاذإمهلضفنوركتتالومكنمريخنيذلا

ىلإيلعهاعدنيحيذلايعخنلارتشألامهنمنيذلاناورهنلالهأ
يلامشينعفنالوينيبينبحصاللاقفكمسابتكأهلليقفةيضقلاباتك
ةنيبىلعتسلًاذإفةدعاوموأحلصيلعمسابباتكلااذهيفيلطخنإ
!يودعلالضنمنيقيوييدنم

.٢۲ةيالافنألاةروس()



بلاطيأنبيلعللاقيذلاسيقنبفنحألامهنمنيذلاناورهتلالهأ

ماهبكلانررقأولهللاقونينمّؤملاريمأبتكينأةيواعمهيلعىينيح)

نإفاخأينإوسانلاهيلعتعيابامساعلختال(ةملظلاذانإوكلتاقن
.ادبأكيلإعجريالنأهتعزن

ثيحةيغابلاةعفلايفهللامكحدعبةموكحلااوهركنيذلاناورهنلالهأ

:ىلاعتوكرابتلاق

اهااوناني)ل

تفكركإفىفليمرتللع

°ِلاَدوارلملابس

مكعحاغوسوهلطبأفءامسلانملزنًايحومكحلااذهدعباودجيملو
نأسانللسيلفهللانملصفهيفءاجرمألكذإسانللةيغابلاةعفلايف
.مهيلإوهفسانلاىلإهللاهلعجمكحلكولاجرلاهيفاومكحي

ليزنتلاهبدراولاىلاعتهللامكحبناورهنلالهأكسمنأبجعلاو

اورخسونارقلاءايوغأدنعةوعدناكهيلعءاضملاالإسانلاعسياليذلا

نموبلاطيبأنبيلعيأراولعجوًايجراخهولعجوهبلاقيذلاقيرفلاب
هللامكحنودهيلعءاضملابلوارتحالقحألاوهةيضقلاىلعهقفاو

)٢(17nو 4وَقُلكنا

يلعىلعاوجرخنيذلاناورهنلالهأابنيمستلملاةتوقمماةمسلاونييضابالل
.٩ةياتارجحلاةروس(۱)

.٠٠ةياةدئاملاةروس(۲)
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سناللانمنيملسملانمرئاصبلالهأوةكئالملاوهللادنعةمرتحلاةظفللاهذهب

ططشلااذهيفلوقعلااومكحيورظنلالهألماتيلف.ةقيقحلاىلعنجلاو
لوقعلاةارمتهوشيلاءامهدلاةبيصملاوءايمعلاةنتفلاوةطلاغملاوةقرافملاو

.اعمىبلاوملعلايفًاروصقرظنلالهألتتبثأو

اوكردأىتحةرخألالاصميفمهتاقوأاوقرغتسانيذلاناورهنلالهأ

اضرلايفعمطلايفسفنلانوكسونامألاونمألالجوزعهللاقيفوتب
ةينباورظننيذلاكعلوأ.نمحرلامحرلالبقنمةدايزلاراظتناوناوضرلاو
نمةريسويَهيبةنسولجوزعهللاباتكيفحيحصملعوةميلس
اوعمجتساويناعملااورصبأف.مالعألاةرربلاماركلالضافألانمىضم
مهاطعأوءاطغلاىلاعتهللامففشكفليوأتلاةحصيفةميوقلاةركفلا

ةياغهيفاوكردأفليزنتلارارسأمهفنمًارفاوًابيصنهلضفنمهناحبس
دبعمهيفلاقنيذلامهوناميالاوديحوتلالهأمهونارقلالهأمهفدوصقللا

ةعيظفلاناورهلاةعقاويفيلعنبنسحلاعمركاذتنيحسابعنياهللا
نأبرعلايفتيبقحألمكنإًالئاقهبنؤيهنعهللايضرسابعنباذخأف

مالسلاهيلعهيبنةنسوهللاباتكبمتلقمث.ليئارساونبتهاتاكاوهيت
نيملسللارايخمتلقمثمكبرباتكىلعًامكحمتلعجمثاميمهدهاج
اولذبوةدابعلانممظعلاودلجلااودهجاومحللاوخللااونفأدقومهءاهقفو

.هللاليبسيفمهسفنأومحلاومأ

eaمهلالعجنيذلاناورهلالهأ

٠رفاةجحلاهيلعتاققهيك



تمحتلانيحىلععمافقاوناكةصيقعلاوذقحلارصبأنممف
هيلعاويأنيحهبمهأدبيذلارشلامهسبقعناورهنلالهأبيلعشويج

هسفنبمهأدبيىتحناورهنلالهأنيملسملاىلعاولمحيالنأهلويخِءارمأ

وذهعمسفليصالاىلإدغلاةالصنمناقيرفلالتتقاوناكامناكو

لمحلاباحصأورادلامويرادلاباحصأمتنكلمكتنإهللاولوقيةصيقعلا

.نارقلايلتاذإنارقلاباحصأونيفصموينيفصباحصأولمحاموي

مثرخأهقحلمثمهبقحلوهسرفبرضف؟نذإنحنيقفةصيقعلاوذهللاقف

.ةميقعلاةلزلانممهافاعوةداعسلاهللا.نمملتقبسنممہبقحالت

مهنأنوبسحينيذلاءالؤههللاقلجرفهتعيشنمهجاحنمامأو

مهناهتمطرفامیلعارسحتومهلضفبافارتعايلعهللاقاعنصنونسحي

نإقيرطنيقيرطلانيبامهللاورخاهللاقو.ليجنالاوةاروتلالهأكعلوأ
امہنمكتءاربوكدهعكضقنبيلعايتللضدقفىدهنيمكحلارمأناك

!!ةلالضلانعكوهذإناورهتلالهأكلتقبتللضدقلةلالضناكنإو

اهافاوةنتفلا

قارتقالااهنمو.لصألاوعبنملايهواهتافاوةنتفلاىلإءارقلاتفلتسا

لهأتافلتساًاضاحاهرمأيفلجوزعهللاهيبنتءاجدقو.لصفلاو

وهولاقفةميقعلااهتافاىلإمهفلاولقعلاةحئارحارنموهدابعنمرئاصبلا
:نيلئاقلاقدصأ

ةصاَعكنمأدَعَاهتوف رهاأاود

بَ
.٢٥۲ةيآلافنألاةهروس)۱(
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طايتحالاأهيبتاذيبفختسانديدشلاديعولبهبقعو
:لئاقنمزعلاقفاهتافاوةنتفلاكلتنمظفحتلاوهل

4

€بيديك
دقةيآلاهذهومظعوهفرشلاوريخلايفهللاهمظعءيشلكف

نأبفيرعتلاىلعاهلىقتتنأيغبنييتلافواخلاعيمجتقرضتسا

يقترتفرابلاولاصلااهنمرفيالكمولظملاالوملاظلائطحتالةنتفلاىودع

هللالضفنمناكولعفلاوريثأتلابتارمىصقأىلإامناوأنآاذإاهريسيف
لامعتساضوفوددصلااذهيفتاياةلمجيفمهيلإرذعأنأنينمؤملاىلع

ىتحملعلاوقيفوتلايفمهتاجردفالتخاىلعمهداهتجاىلإاهرمأيفرظنلا
:نيلئاقلاقدصأوهولاقف.ةرهاظلايههللاةجحنوكت

الهراتارلوقينااركيناسالابيحا)ملال

اتا
.ې

:هناحبسهلوقو

A2واهنا KENEس
)کماطِوضرالافاودينآتلوننامتسعلهف

ههرسَهاها

.٢۲ةيآلافنألاةروس(١)

.١٢۳ةيأتوبكنعلاةروس(۲)

.۲۳_٢۲ةیادمحمةروس

-



رترحصم 79€
ا7كنوعيابيلانا

AAقےگerdeم12nص
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صاعارهوسا

الموکنماومالا

ااڪEZتسلتحصل

یكلقا

ورالوديعمهِفوَحدعبنسلدو
سروموو 0مسیم

2هلابالےلدرکساع

مظعوحاصفإديزبصوصتلاهذهنايبعهللالوسرىلوتدقو
نعطتتالوليواقألالوقتلبقتالوريذاعمءاقلإاهعمحصيالىتححاضيإ
ءاقشلالهأةعيبطودانعلالهأةقيلخنمقمحلاناكاذإامأو.ليوأتلايف

ىلعقدصوىدرلانعدريالويدهىلعلديالنأبىرحأوهفداحلالاو
:رعاشلالوققمحألا

رفسمحبصلاوباترينأورغالفةحيحصنيعءرمللنكتملاذإ
:رخالوقو

عايضيآهيفمزحلااوعيضموقرمأنمحالصلایجريفيك
عاطمريغلاقملاديدسوديدسريغلاقملاعاطمف

١٠ةيأحتفلاةروس(١)
.٥ةيارونلاةروس(۲)
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هذهتلزناللاقنايفسيأةياوريفحيحصلادنسملايفركذ

٠ةيالا

هَأاولعاوةاكنمايدار

4ٍپاَقِملاديِدَ

.ناثعويلعوامهنعهللايضررمعوركبوبأذعقويبنلادنعو
نيأ:ناثعلاقفىرثلاتحتلاق.هللالوسرايذئمويانأنيأركبوبألاقف

ذئمويانأنيأويلعلاقمثًاشنتكبوحتفتكبلاقف.هللالوسرايذعمويانأ

يفريعبلايشميشتاهدئاقواهمامزواهمامإتنألاقف.هللالوسراي
نماهيلعرضأيتمأىلعمكضعبةنتفلمالسلاوةالصلاهيلعلاقمث:ديقلا

مظعأمنهجرانيفءاسلحلاضعبنمرضلمالسلاهيلعهنعو.لاجدلاةنتف
تحتاہناخدروٹی:لاقهنأهيلعهمالسوهللاتاولصهنعو.دحألبجنم

هيلعهلوقو:نوقتملاهللاءايلوأنإالأينمسيلوينمهنأمعزيلجريمدق

رامعرانلاىلإهنوعديوةنحلاىلإمهوعديرامعلومحامماركالاومالسلا
رامعللاقو.قبتسيملكانهءرلابيصأامهميفنأوينيعنيبامةدلج
يدعباوعجرتالمالسلاوةالصلاهيلعلاقو.رامعايةيغابلاةئفلاكلتقت

.ضعبباقرمكضعببرضيارافک

عامجالاعقوامدعبهيبحاصةقيرطنعلزننيحناغعةنتفلالوأو
نيملسملاءامدىلعةنوخلاهلامعتسا(اوأ)رومأةعبرأيفلزو.اهيلع

راتسألاهكتهوراشبالاهبرض(ةيناثلاو).هللالزنأامريغبمكحلاومحلاومأو
نباورذيبأكركتملانعهوهنوفورعملابهورمأذإرايخألاةباحصلانم

.٢۲ةيالافنألاةروس(۱)
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هریذبت(ةثلاثلاو).مهنعهللايضر.لبنحنباورساينبرامعودوعسم
داجواميقحتسماهعنمفًاعرشةفولأملااههوجوريغىلعاهيفهفارسإولاومألا
فلاةئمتسةيقيرفإسمخمكحلانبناورمديرطلانباىطعأوهبراقأىلعاهب
:لوقيىلاعتهللاوةمألاهذهنيكاسمفصنماوقبموقتداكترانيد

sp2١مسرسو( 4كىقئ
ىلعاهلخدأيتلاهتببشنمولاعفألادحأيفيغبلايف(ةعبارلاو)

محللاقهيرصاحمىلعرادلامويفرشأنيحهلةريصبالنموجذسلا

الإملسمءرمامدلحيال:لوقيكعهللالوسرنأاوعمستملأهللاكدشانأ

مرحيتلاسفنلالتقوناصحإدعبفزوناميإدعبرفكلالخثالثىدحإب
اذهيفوهمث.سفنلاتلتقالوناميِإدعبترفكالوتينزامانأوهللا

:لوقيثيحنارقلايفاهيلعهللاصنيتلانعلفاغتوألفغدقماقلملا

اُداسنانا

.اوفكنيرصاحمللولدعاناثعلانلقلامهنيبحالصألاانفلكولو
ىطعأوناغعلدعنإف.رامعوريبزلاوةحلطويلعنيرصاحملا

درویلهللادودحماقأونوهركيامعمحعجرونوبحيامنيملسملل

مهيديفمہنومہهتيالنممهيلعلمعتساوةنوخلاقاسفلالزعوملاظملا

.٢۲ةياءارسالاةروس(١)

.٩ةياتارجحلاةروس
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مهانلتاقاوبأنإففكلابنيرصاحملاانرمأهسفننمقحلاملىطعأومحلاومأو
نععلختنينأنوملسملاةبلاطفهانلتاققحلاليبسىلإةوعدلاناثعىبأنإو

دراىلعهرارصإوةردغلاىلعمهنيديفهيلعةمهتلاتوبثدعبمهرومأ

.ركذلاةفنآلاعبرألامرحلاهكابتئالينعي:نيدوملعبهولتقفىق.دانعلاو

رهشلاةمرحوةبحصلاةمرحوةنامألاةمرحعبرألمرحلاًاضيأهنماوكهتناف
ةمرحظفحيالذإ.مرحلاهذهةمرحنمعلنانيحمالسالاةمرحومارحلا
ىلعدترمةبحصلاالوقسافمارارهشلاالونئاخةمامالاالوغابمالسالا

:ىاعتللالاقهبقع

اوليمکناونومهددعنيمهمااكنف

4ےنهعهلنميالمهترلاهم

:لاقهنأكيهللالوسرنعحيحصلاثيدحلايفءاجدقو

طخسنمتطخسودبعمانباافيضرنميتمألتيضردقينِإمهللا»

اذٍإف«دبعمأنبايدورامعيدبمكيلع»:مالسلاهيلعلاقو«اف

اهيدلتبثومالسلاهيلعدمحأةمأدنعةقثنيلضافلانيلجرلانيذملناك

ةرجاهملاوناودعلابهذمناورهنلالهأيفسانلابهذاملناثيدحلاناذه

.!!نويضابإمهلكوةباحصلارباكأنممهراكأو

هانلتقفاننیدلاتغینأناعدار:لاقهنعهللايضررساينبرامعف
مويينيضرتىتحناخعلرفغتالمهللا:لاقناغعليتقدوعسمنيهللادبعو
ناثعلتقىلعاوولاَمنيملسملاةعامجيقابورييزلاوةحلطويلعو.ةمايقلا
ةهجاومصنلادردقفنايبلااذهدعيهلرصتنملوًاميبنتوًاصنًاملعوامكح

.١٠ةياةبوتلاةروس(١)
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ىلعدمحأةمأعمتجتالذإنيقداصلاهباحصأويعهللالوسرىداعو

.نيقيلاةمالسوىدحلاىلعهللدمحلاوةلالض

نيرجاهملانمةباحصلارباكأنإفبلاطيأنبيلعةلزامأو

لتقوقلانطاوميفهورصنوهتعيباوديأنيذلانيملسملاةعامجوراصنألاو

نودهشيورايخألانمةيقبلاملعيوملعيوهودهاشملاكلتيفلتقنممہم
:ىلاعتهلوقليلدبقحلاىلعاولتقهباحصأورامعمهالتقنأاعيمج

ممےسسلس

نيرلَاَنوڪيوهنٽوالىحمهول
ِټإ

4رمکولمامیهسا

:لجوزعهلوقو
امهدتفبنإقةاوحرافالنمملانناتنپاطنۆ

تاقنفهم1یفىحىفىلاوليمدلال
مو>22نرم

%4طلتهانإارطيفارلدملاي

نأدعبنيمكحلامكحتيفهوعدخوهؤافلحوةيواعمهلزتسانيح

مثةنسلاوباتكللًاقافوهلتقحابتساوهبلاقنمرفكبمكحوهلًاركنمناک

:رفكدقفةموكحلابضريملنملاقوهبقعىلعصكنوهملعنععجر

ةعيرألتقو.هلتقوةموكحلاركنأنملتاقوهلتقوةموكحلايضرنملتاقو
باغومهانلتاقفانيلعاوغبانناوخإلاقفرذتعاوهباحصأنمباوأفالا

هلوقيفليزنتلايفدراولاادمعتمادحاولتقنميفلجوزعهللالوقهنع
:ىل

.۳۹ةيآلافنألاةروس(۱)
٩ةياتارجحلاةروس(۲)
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ےکمصیکەنهجەۋارجفدمع
لکؤازحف ادعماوملفينول

اهلعها

عينصسيقنبثعشألاهللاودعضيرحتوءارغإبمهلتقدمعتدقو

:امهعايشأوصاعلانبورمعوةيواعم

مهیلعهللاناوضرناورهنلالهأنمةيونعمتارظانمدعبكلذلصح
اولاقتحنیفصةعامجنمهبرحلهأويلعىلعةغمادلامهتجحاهيفتماق

رقأنمالإمهبرحلهأنيبونيملسملانيبةدعاوملاعطقهللانإيلعايهل

ىلإاوئيفيىتحلاتقلاةاغبلايفمكحلاو.حالسلاوبرحلاعضيملوةيزجاب
ِءاجدقوهسفنبهمكحمكحيفهللادودحیدعتنالنأانرمأوهللارمأ

ىلإاوعجریواولضهباماوكتيتحهدونجوةيواعميفًاذفانًاقطانهللامكح
لوحالومدناهعمعفنيالمدقُهلزنموءاقشلاقباوسنمهللابذدوعتفقحلا

.مظعلايلعلاهللابالإةوقالو

عبارلاطهرلا

ثالثيفةمسقلامهرصحتذاخفأةعبسمهف.نارقلاءايوغأمهو

فقرفلاهذهنايبمدقتو.ةيجانةدحاوالخامرانلايفنهلكةقرفنيعبسو

تاهيجوتيفةعونتمبيلاسأبةياوغلاقرطتءاجدقوىلوالاةلاسرلايف

یدمىلعكلذيفاوعسوتومهتالالضومهعدبومهثادحإواهتمعاتالحتنمو
عيسوتيفتسفانتىرخأترهظةقبطتلخاملكف.ماوعالايلاوتومايألا

بابسأذاغتانمتدارأامىلعسوفنلاعزاونمهبتفقووعدبلاوثادحألا
ةملكىلعنيملسملاعاتجاوماصتعالاطرشاهباولخأيتلاتارثعلاوعناوملا

.۳٩ةياءاسنلاةروس(۱)

۔٤۷

 



ةينارقلاصوصنلاةمداصمنعادانعوًاحارصاهباوحصفأو:ىوقتلا
.ملامعأطبحأفهناوضراوهركوهللاطخسأاماوعبتاوةيوبنلاثيداحألاو

مهقفاونموةيمهجلاوةيرفصلاوةقارزألا

كلسيفامظتنمناكيذلاقرزألانبعفان:اعنصنونسحيمهنأنوبسحي

هللانيدباكسمتمقحلالهأةلاقمىلعاماقالاصارمعرمعوةوعدلالهأ

نعجرخف.باتكلاهيفقبسىتحءيشيفنيملسملاعمفلتخيملوميوقلا

نمةءاربلاوسانلاضارعتسابلاقومهداقتعاونيملسلملاهعامج

مهريغوةيمهجلاوةيرفصلاهبقحالتومهتريصبنعمشزتساسانلانم
اولاقمتكرشموهفابنذلمعنمنآاومعزثيحمهلعفبمحلوقاوضقننيذلا

مهعسيوهللاالإهلِإالمهوقبنيدحوملبنيكرشمباوسيلباتكلالهأنإ
ريغومهتثراوموديحوتلالهأةحكانمكلذباوزاجأفمالسلاهيلعدمحملهج
نيتلملهأثراوتياللوقيكعلوسرلاو.عئانشلاومئاظفلانمكلذ

رارقااوديحوتلامهعمنألكرشمهنإانفلاخنميفلوقنالاولاقنويضابألاو

مهحيكانمومهثيراومومعنللرافكمه.مالسلاهيلعلوسرلاوباتكلاب
دهعىلعاوناكنيملسملانألمهعمجتمالسالاةوعدولحمهعمةماقالاو

يرعشتيلفنيكرشملاماكحأمهيلعىرحجتالونوصعيهعهللالوسر

دلحلاومجرلااولطبأف؟نيكرشملايفمأنيملسملايفأدودحلاتلزننميف
يلاةقراملاةقرفلامهلب.مالسلاهيلعدمحمةمأنماوسيلمهتاكمطقلاو

مہسلاقورمنيدلانمنوقرييتمأنماساننإ»ُةََْعهللالوسراهيفلاق

ايشىرتالفحدقلايفرظنتوايشىرتالفلصنلايفرظنتفةيمرلانم
V0



نيقيرفلايأف:هيلعهمالسوهللاتاولصلاقاكوأ.«قوفلايفىراهتو
؟روكذملاقيرفلامأةيضابالاقيرف؟موقلاداقتعايفجراوخلابهتيمستبىلوأ

يأنبيلعديسلاىلعاوجرخنيذلاجراوخلانإ.موقلاداقتعايفينعمو
.رفتغتالةيانججورخلااذهبمهسفنأىلعاونجدقفناورهنلالهأمهبلاط
نعيضروةيضرفقحلاهنأكلذهللاملعنيدوملعبهيلعاوجرخمهنأعم

.مهالإنوعمجأسانلاونحلاوةكئالملاتيضروهلعاف

ةئجرملاوةيردقلا

هوعزانوهقلخيفیلاعتهللااوبهاننيذلامهفءاطعنبلصاومهسيئرو

نمريثكيفهنعمهاهندقرمأيفةيشخلانيعبىلاعتهيلإاورظنيملوهمسايف
قلخمحلاعفأنأاومعزفملعىلعاولضوقحلانع.اوغازلبليزنتلاعضاوم
يفةرطاخلادحاوزواجتلبقلخمحوقلخهلللبلجوزعهللااهقلخيملمهل
ديحوتلاوناميالايفدودحلااودعتلب.يبنلاورمالاوقلخلامحلاولاقوءارتفالا

نموةيضابالامهجاحفنوكرشيامعهللاىلاعتفمهاتأامفءاكرشهلاولعجو

اوطشواوعداواومعزامفىلاعتوكرابتهللاةجحبنيملسلملانممهقفاو

:ىلاعتهلوقكليزتتلايفةدراولااوفسعتو

iST
: لجوزعهلوقو

امرتهمااياب املسمکفزربقلنملهر
۲

.4°ۆئاكوھالإهلالسلاو

.٤٠ةيآفارعألاةروس(١)

.۳ةيارطافةروس(۲)
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(۱4K ےکولو e

فدایرطلدك؟نيَلنمقاتدو

:لئاقنمزعهلوقو

٩ورکفلَحهشوف

ةيردقلا.جراالو5مهللالوسلوقمسو

::دملالزقراتلانمجورخلامہ

)(و21

4ودارنالا

يعافشامحلانتاليتمأنمناتفئاط»:مالسلاوةالصلاهيلعهلوقو

.«ةعجرملاوةيردقلاًايبننيعبسناسلىلعناتنولعم

ديحوتلاوهوةنحلالحخدهللاالإهلإاللاقنمنأاومعزفةعجرملاامأو

مالسالاىرعاولحفهبابعيالفضئارفلالمعنمهاوساموهبرومأملا
ولوهللاالإهلإاللوقبلجوزعهللاوضرومارحلاولالحلاةذئافاولطبأو

.١٠ةيأتوبكنعلاةروس(١)

.٠ةياةدئاملاةروس)۲(

.١٩ةياتافاصلاةروس(۳)
.۸۰ةيآةرقبلاةروس(٤)
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زعهلوقيفةدراولاةغلابلاةمكحلاةرثاومطحوماثالاوبونذلابهوسمط

:لجو

)۲(ورسرووےسوکوےس۳
نوتلمهواكماءاولوقينااوكريناسالابحنلملا

.وناکامدعبهلعفلإاوعراستفاونوکينألبقهللاديعومهقبسف
:لاقم

مص eTarر رسےس71سعس gppo o

نملعلواوودصبذلهامهلقنمبذَلااَففلو

. 4 َسذَكَلا

ةنعلاوبجوتسافنيقداصاونوكينأنودنيبذاكاونوكينباوضرف

اورتفودابعلاقيرطيفةرثعاوناكذإهلبقيبننيعبسعمعدمحملوسرلا
مهونماوديعولاليبسمهلعاوعطقوتاعاطلالمعنعسانلااوطبثودابعلا
ىلوأنيقيرفلايأف:ليكولامعنوهللامهبسحفديدشتلاوفواخلانم

هذهركنييذلاةيضابألاقيرف؟موقلادقتعميفجراوخلابهتيمستب
؟قيرفلااذهمأتالالضلا

نيملسملاىلعلاكشالاوسابتلالابابحتتفملا

لاكشالاوسابتلالابابحتفنممريثكبمالسالاهللاىلتبادق

.ةنتفلاوءوسلانيدلابنوديرينيذلاةلاهجلايوذنعالإمهفلاورئاصبلا

.١۲ةيأتوبكنعلاةروس(۱)

.٣ةيأتوبكنعلاةروس(۲)

-V۸



ةباحصلاةايحيفمالسالاردصيفعدبلاهذهتامدقمترهظدقو

مهلالوسرنعوهباتكيناعملجوزعهللانعاومهفنيذلامهسفنأ
ىلعامإنهربتيلاتالاحتنالاهتاهٌئدابميفلاثلاكيلإوهتنسيناعم

.لالضلاوىمعلاولهجلاطرفىلعامإوبرقألاوهودصقلاءوس

هربخيهيلإبتكهنأةداتقنعيعازوألاةهجنمملسمثدحدقف

ناثعورمعوركبةعيبنلافلختيلصلاقهنأهثدحهنأسنأنع

محرلانمحرلاهللامسبنوركذيالنيملاعلابرهللدمحابنوحتفتسياوناكف

ةروسللاهرخايفالوةحتافلالوأيفاليأاهرخايفالوةءارقلالوأيال

نأىلعاوقفتاوكلذيفاوفلاخوةهقفتملارباكأنمةيناتوأةعبسماقفاهدعب

(نيملاعلابرهللدمحلاب)نوحتفتسياوناكفنوكتنأيغبنيةياورلاةحص

اوناكمهتأىنعملاو.ثيدحلاكلذيفاهدعبةدراولاةدايزلاطاقسإب

هللدمحلا)مسالااذهبةايسملاةروصلاهذهبمارحألادعبةالصلانوحتفتسي

مهنأىنعملافميحرلانمحرلاهللامسياهنموظفللااذهبةينعملاوأ(نيملاعلابر
نمناكف:محرلانمحرلاهللامسباهتايآنميتلانارقلامابنارقلانوؤدبي
ةلمسبلااوفتفلاكشاللاثادحإوسيبلتلااودصقمهنأثيدحلااذهةاور

لوأيفالميحرلانمحرلاهللامسبنوركذيالموقبثيدحلاةيقباولحتناو

لضلملالوقلانمثيدحلايفهودروأامرخاىلإاهرخايفالوةءارقلا
امبةهبشلااودردقفرئاصبلالهأامأو.مهفيالنمدنعسبتللالكشللا

.جلبألاقحلاوهوركذ

ديعبلالالضلاوحارصلاًاطخلاوهنيلحتنملاكعلوألوقامأو

سنأنعحصاماذهىلعلديوهلهأىلعنيدلاسابلإوداسفالاهبدارملا

هللدمحلابحتفتسيةعيبنلاناكألعسهنأمالكلااذههيلعروزملاهسفن
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ءيشنعيلأستلكنإلئاسلللاقف؟محرلانمحرلاللامسببوأنيملاعلابر

ىلعسنأباوجنأملعيكلذنمو.كلبقدحأهنعيأساموهظفحأام
امةباحصلايابوهنأللئاسلانمعمسامًاراكنإالإسيللكشلااذه

نأىلع.نيملاعلابرهللدمحلاوةلمسبلانيبًاقيرفتيبنلانعاودهع

يفمهأاذهودحأهفرعيملهبتاكوىمعأدلودقموهوملالئاسلااذهةداتق

عيرافتلاوةيلاكشالالئاسملاةيقبٌئراقلااهيأكلذىلعسقوليلعتلا

يلايهفنآلاىلإردصلاكلذذنمهللانيدىلعتلخديتلاةيسابتلالا

اعيمجسانلاقلخيملىلاعتهللانألسانلالالضوبولقلاغيزيفًاببستناك
مولعيفةفرعملاةقدبىلاعتهللامهافطصانيذلاالإقئاقدلاهذهزيكىلع

ظفحلاوبقاثلامهفلاولوقنملاوديناسألاكرديفةيوقلاةكلملاوثيدحلا
.ةياورلاطبضوةاورلابتارمبلمكألانافرعلاوعساولا

ةمبشلاهذهرمأولاكشالااذهراثاعقاومنعجرحالوثدح

فئاطلىلعهتطاحإوليزتتلاردهللفةياوغلاهذهلاوحأثداوحو

نمنارقلاردهللوةفلتخءاحنَأىلعغيزلااذهتوعنداريإيفتارابتعالا

.داقورطاخدانزءاريتسابالإحضتتالددصلااذهيفتاعدوتسم

يفةنسلاراذنإهللو.داقنعبطيذةريصبلالإاهرهاوجرارسأفشكتتالو

:ىلاعتهلوقدروهيففليزنتلاامأ.نطاوملاوتاماقملاهذه

3سیرسصصےس2و۹

نعكبققلْبّشلااوميتتالَووانامىرماَدَْوَأ
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:ىلاعتهلوقو

مبيومينينيانمَيدَسَوكلباديب)
وعيلاديرومكلعبوبناديرلاوكحيلعلارا

اليماولينأتاوہكلا ۱ل ١

:لجوزعهلوقو
مےس۰۱eص۳دوکممےکوص
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:ىلاعتهلوقو
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.۲۷س٢۲ةياءاسنلاةروس(١)
.١٥1ةيآماعنألاةروس()
.۷۷ةياةدئاملاةروس(۳)

.۷ةيآنارمعلاةروس()



:هلوقو
صرحےسسکےسEا 50(2ےسvfAوصرےس

4بطلاتياعأاملعمومادلاام

ةمايقلاموياباذعسانلادشأنإ»:لوسرلالوقفةنسلاامأو

تيقاولاباتكنمنوعبرالاوعساتلابابلا«هملعبهللاهعفنيململاع
مكيلعفاخأامفوخأ»:مالسلاوةالصلاهيلعلاقو.يذمرتلاحيحص

دودحلاباتكنمنورشعلاوعبارلابابلا«نارقلابقفانملادجوملاعةلز
.ٌءاصقتساوادرساهبماقماحمسيملريثكاهاثمأويذمرتلاحيحصيف

راصبألاهودبأونيدلاىلعاهوحرتقاتاسابتلاوعدبنمكيهانو

اوزواجتلبینعملاوظفللانيبایفاوقرافةكيكرضراعميفمحلةريصبالنم

اهيلإتنكسيلاةناطبلاءوسوثبخلارثأاهيفمهيلعءاسأ.لوضفلادحاهب

ةعيظفلاةهبشلاو.ءاقرخلاةيلوقلاةطلاغملاهذهناطيشلااهنيزومهسوفن

اذهباوشعتناو.ملعلاةعسوءاكذلابهاومفرشنميهامنإاهأ.ءاقرزلا

ىتحفالتخالاورفكلاو.فالخلاوداحلألانعنيحصفمفرشلا
نموةماعلاىلعاوقفشأوغيزلاوةياوغلاهذهمهدصقمنمنوملسملافشتسا

ةفيعضلاموقعهلبقتتومهماهفأىلإتاهبشلاكلتىدأتتنأملةريصبال

ماقف.نيقراملاعامسأاهبجحاعفرتونيلاضلاعابطاهوبقلاوبصتو

.تالالضلااودراطو.تاشلاكلتاوبراحومهقفاونمونويضابألا

سبتلاامسانللاوفشكو.ليبسلااونيبو.ليلدلااونابآوقحلااوحضوأو
امىلعليلدلااوماقأو.تالاحتنالاو.تاحارتقالاكلتبهاذمنممهيلع

.۱۷۹ةيانارمعلاةروس
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كلتىودعمهيفترسنيذلانممظعألاداوسلايدتهينلو.ىدهحلاوه

نيبوةهبشلاكلتماربإنيبتشبهاذمىلإاوبهذدقموقلاىرتف.ةبشلا
ةبشلابابحتتفملًاديلقتةلمسبلابحتفتسيالويلصينممبنمفاهضقت

امكلذلك.ةعحتافلاارقيمثرهجلاماقميفاهرسينممهنمو.روكذملا

يفاشلالوقلابروصلاوةلثمألاهذهنمةموعفممهبتكوةيضابالاهنعتلضان

قيرف؟موقلادقتعميفجراوخلابهتيمستبىلوأنيقيرفلايأفةغمادلاةجحلاو
ىلعسبللالخدملانيدلايفعدتبملاقيرفلامأةعدبلابراحيذلاةيضابإلا

؟نيملسلاومالسالا
نويرعشالاونوينسلا

يذلايرعشألاىسوميأىلإةبسنلاودنسلايفنوهتنيفنويرعشألاامأ
بلاطيبانبيلعمامالاعمجورخلانعنيملسملاطبثيناكهنأهنعتبث

هللامكحىلعجورخلابابسأنمهولحتنايذلاباولضنيذلاةاغبلاداهجل

هيبنةنسوهللاباتكنمسانلاهفرعيذلابمهيفىضمدقكلذعمىاعت

ىلعةمامالابصنمنمهلزعوهتعيبضقنىتحكلذهافكامو.هَ
يذلايرعشألانسحلايبأكنييدعبلاةُمَألانممهتليسوكبسحو.ربنملا

وبأمث.قارفألاوةقرفتلاةنتفبارطضاوبغشلاةندهدعبًاطسوًامامإتبث

لذرألريزوراصيذلاوهويرهزلامث.ينالقابلاوهوبيطلانبركب
حتتفانملوأوهوناورمنبكلملادبعنبديلولاوهوةمألاهذهكولم

مهاياطعيفًاعمطمهتسناؤمومهتطلاخمزاجأوةروحلاءارمألاباوبأءاملعلل

ماثالاباكتراويصاعملاىلإاهوربعفصخرلايفلهاستلادودحمهبزّوحتو

يفنيينسلاونييرعشألانمةهقفتملارمألسلستاذكهومالعلاكلماةرزابمو

- ۸۳



تراصولئازلاضرعلابًاراثئتساويرهزللًاغيوستحاتتفالاوحارتقالااذه

ًابجاوًاقحتناكنأدعبمهيغطتىوتفوأمہيضريمكحةوشركولملااياطع

بنجيفركذيالهلكاذهو.اياطعلاوقوقحلابابرنممحلاثمأوءاملعلل

.نيملسملاومالسالاىلعاهولخدأ

مهتعزوتيتلاةعبسلاذاخفألانمنوينسلاونويرعشألاناقيرفلاناذه

اةيجانةدحاوهقرفالحامرانلاىلإنهلكةقرفنيعبسوثالثىلإةمسقلا

يفامهداہتجاقيرطيفةمالسلاايرحتدقامهنأامعزامىلعامهفرركتومدقت

دقامهارتفراكنالادشأاهناركنيوبهاذملاكلتناضغييامهنأىلع.نفعلا

ًاعيمجاوغوسدقف.ًاهيبنتواصناهجرحأوطاقنلامهأيفاقفاو
4ىرروغقرر¥

هدیعوولجوزعهللاباذعيفنوئجرملاهغّوسمهاممهنمليلقو
. :لجوزعهلوقفصصنلادورودعببذكلانم

مكيمنمکیمدمڪنخَاتونانڪوتورتتيك

لإملااللاوه۴کوجول

̀ەھەلىكىوهومسعبسنهوءال
.دعولامرکةحاسيفديعولابهذاولاق

حيحصلارظنلااوفرصاوهللااوقتاموقاينويضابالانحنمحلانلقف

نارقلايفمكتحاصفباوجواهتالولجوزعهللامالكيناعمنمتبثتي

ڪو
منط

۱

٤۸



:مكحلاهللالوقمكيلعقدصيالىتحيناعملافيرحتوليوأتلاًاطخبزيزعلا

ممرابحتهبهيثةنےکسک

نيلموقلالثمسًبارافسألمحرامحلاكاونوكتالو0چتوداي
احلاراولممهرواومنذللكم̀:هللاتایاباوبذک

هرCAEاقس
كياىراكاروتاتيبِلاهولالمسفباقسام

:ىلاعتوهللالوقكبسحو

€4ةيمتباركينىلاي»
هللاالإهلإالبمهراوضرأورانلانميصاعلااوجرخألباوعنتقيملف

هناحبسيرابلايفمهبهاذماونبتحكلذمهافكامو:هللالوسردمحم

اوبهانولكشملاىلإحضاولانمبورحلاىلعهقلخبههيبشتوهئامسأوهتافصو
ةرياغتميناعملاةفلتخحمءايشأهذهاولاقومہناسلفمهوعزانومېتغلفبرعلا

اهلكنوكتنأيغبنيسيلفضعبىلعزوجيالاماهضعبىلعزوجيفاصوألا

نيحةثكانلاكلذكو.دحاورهوجتاذمناقأةثالثلجوزعهللانأاومعز

نمدبانهاهسيلاولاقفءامسألاومسالاوأتافصلاوةفصلاركذبتعم

مسالاوتافصلاوةفصلانأةلعلاهذهلاولاقف.یفنمهللانعددعلاوددع

االمىتسااتنارشةيدرلاوكراتلنأ

هليحيىنعموأعرشلاهبنذأيملامهناحبسيرابلاىلعقلطننأانمزليالف

.١۸ةياةرقبلاةروس(١)
.٥ةياةعمجلاةروس(۲)

.۲۳ةیآتلصفةروبس(۳)
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:لجوزعهللانأىلعممنأونحنانقافتاللقعلا
اجورمالااجراهشاماکرالتولار

دلارءىنكيكدر
فصولاىلععقيامنإريكذتلاوثينأتلاوعماودارفألايفرابتعالاف

اهتافصنمةذوخأمءايشألاءامسأنأل.ةفصلاومسالاىلعال.ةيمستلاو

نموهوانيلإبوسنمفصولانأل.ءامسألانمةذوخأمتافصلاتسيلو

هيلعةئزجتلايرحتالذإهناحبسيرابلاتاذىلإةبوسنمةفصلاوانلاعفأ

اهنأتافصلارئاساوتبثأواورصأواوسكاشتف.ًاريبكولعكلذنعىلاعتي
نحنمحانلقف.ةميدقيهوهللاريغناعماهنأوىلاعتهللرايغأاهمأوناعم
ملف.هللاعمالوهللاريغىنعمكانهسيلف.هللااوقتاموقاينويضابالا
ةمعنلايهوقذحلابهاومنممهدنعامىلعاودمتعاولوقلااذهلاونيكتسي

لاؤسلكلاودعأولدحلابيلاسأيفنوننفتياولظوةتوقمملاةيجاردتسالا

!!قيحسناکميفرلامهب.توهأوراهفرجىلإاًوجتلاتحًاباوج

.داقتعالايفةيناثلاو.ةغللايفامهادحإناتلصحخمهبتبهذ

فورحلاولاعفألاوءامسألاميساقتىلإاورظنمهنإفةغللايفيتلاامف
نمةريثكًاماسقأتمسقنافامتاكرحوماسجألايفنعميضتقتلكف

زعمهقلاخىلعبهذااذهباوؤراجتفةنكمألاونامزألاوماسجألالجأ

اولاقوًايلعوًامالعواملعملعيسوملعيوًاملعمشوقىلإاورظنولجو
تبثملاليلدلامهرطضاواحةتوافتمناعمنمتايسقتلاهذهدبال

هلئمكسيلهللانألبقنمهباوركذاماوسنواهمدقباولوقينأىلإةيهولألا
١١ةيىروشلاةروس(١)
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ًازجتتيتلاماسجألابضارعألااهلحتالوًازجتتاليتلاتاذلااوهبشفءيش

نامزلاوناكملاقوفوهنمىلإةقيقحلانيباورظنيملو.ضارعألااهلحتو
.نايعالانمائيشهبشيملومارجالاوماسجأالاقلاخو

ًاظفحىنعملاباهولفغأوًاظفلةينادحولاباونمآمهنأ(ةيناثلاةلصخلاو)
امف.كاردإكاردألاكردنعزجعلاهنعهللايضرقيدصلالوقنعاولهذو

يفاوبغروكالهكاردالاكردنعزجعلااولاقواوشحاجنأالإمهنمناك

لزألاەيلعاوؤلمفدمينأاوداراف.لجوزعهللاديحوتيفددعلاوةرثكلا

قوذلاةساحلجوزعيرابلللحتنيفلخمهيففلخينأىشختو.امد

ةوقالولوحالويناعملاةرثكيفمهتبغررابتعابسمللاةساحومشلاةساحو
!مظعلايلعلاللابالإ
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صوصنملااومداصومالسأالادعاوقاومدهتحكلذمهافکامو

ملسمونمّؤمنمةعيرشلاءامسأيفاوفلتخاكلذ.ةقلذحوًافسلفت
ةقرفتمةعونتمفالتخالااذهيفمهعدبفقفانموكرشموقسافورفاكو

رئاصبلالهأتاقيقحتاهانعبفلاغتو.مالسالادعاوقمدهعرشتشتتاهلكو

ةثالثسانلانأنيقفوملارظنلالهأنممهقفاونموةيضابألادنعف.مالعألا

هلتبجويذلاملسملانمؤملاوهوهنيدبفومميظعلاهللابرقم.نمؤم

.هلاوقأنماهريغوهتداهشزئاجلاًابلاقوًابلقةيالولا

ةلمحلادهعبفومريغنيدلاناکرألعيضممظعلاهللابرقمقفانمو

ًابلقةءاربلاهلتبجويذلايصاعلاقافرفكرفاكلاقفانملوهفاهبرفيل

نمهلاومأمنغوهتيرذيبسولتقلاهسفننعارددقاذههرارقإبهنكلوًابلاقو

هتثراوموهتحکانمزاوجنمنيدحوملاماكحأيفلخدونيكرشملاماكحأ
ديحوتلالهأقوقحنمكلذريغونيملسللارباقميفهنفدو

هتيرذيبسوهلتقئالاكرشملاوهوهقلخبهلواسموأهللدحاجو

ديحوتلالهأرباقميفهنفدوهتثراوموهتحكانموهحئابذةمرحلاهلاومأمغو

ًاحيرصةثالثلافانصألاهذهيفصنلاءاجدقوماكحألانمكلذريغو

:ىلاعتهللالاقفسلفتلاالولبوأتلالبقيال

2صوومرسسودص

هَبوِوتكِرْشمْلاويڪلاوتفَسسلاوَِقِفَسلامشابعلل

kr1)۱(17ء

4ِتنموملاونيمْوملالَع

نونيتلزتملانبةلزنمالنأمهقفاونمونيينسلاوةرعاشألابهذمو

ًابنذمًايصاعًاملسمًانمّؤممهدنعىمسيلمعللعيضملاةلمحجلابرقمل

.۷۳ةيآبازحألاةروس(۱)

-۸۸



.ههرءاشناوهبذعءاشنإهللهرمأ

دودحىلعةريصبلامكبفقتملنإمكلسرىلعءالّوهايمحانلق
نيمألاةقثلالاقةنسلاتاحيرصتىلعرظنلامكبفقيلفليزنتلاتاراشإ

نمعبرأ»هيلعهمالسوهللاتاولصهللادبعنبدمحمنيملاعلابرلوسر

اذِإنم:ملسمهنأمعزوماصویلصنإوقفانموهفنهنمةدحاووأهيفنك
بابلا«رجفممااذإوناخنموااذإوفلخأدعواذإوبذكثدح

نيبسيل»:دهلوقو.يناسنلاننسيفناميالاباتكنمنورشعلا

يفناميالاباتكنم١۳٠مقرثيدحلا«ةالصلاكرتالإرفكلاودبعلا

بجوولوبجولمعنتلقولجحلانعلئاسلل»:هلوقو.ملسمحيحص

نيحينازلاينزيال»:مالسلاهيلعهلوقو«مترفكلاولعفتملولواولعفتم

الو».هجامنبانتسيفنتفلاباتكنميناثلابابلا«نمّوموهويزي

باتكنمنوعبرألاويناثلابابلا«نمموهواهبرشينيحرمخلابرشي
«نمؤموهوقرسينيحقراسلاقرسيالو».يئاسنلاننسيفةبرشألا
هللاتاولصهلوقو.لينحنبادنسمنمسداسلاءزجلانم۸ةحفص

سيل»:هلوقو«مئاجهراجوًاناعبشتابنمنمّولاسيل»:هيلعهمالسو

ةريبكلابكترمنأثيداحألاوصوصنلاهذهباندنعتبثف«انشغنمانم
رفاكقفاتمهتمصاخميفرجافلاهدعوفلخلانئاخلاشاغلاةضيرفللعيضللا

نايصعلاوقافنلاورفكلابموسومناميالاوكرشلانمءيربدحومقافنرفك
:یلاعتلاق5

یصومصنرو

كلذنيبنيبذبذم

(e
ےنےہَدسم سےسوصےسیہ

۰

.١٤٠ةياءاسنلاةروس

7



مكحلايفنيكرشملاىلإالو.باوثلاومسالايفنيملسملاىلإال

:ىلاعتلاقاكوةريسلاو

`“كۇرتتمامكنماير

نيدلافةدوملاوناممالابةيمستلافنينمؤملانماونوکینأمهافنف

لاقك.هماكحأيفوكرشلابةيمستلايفنيكرسشملانماونوكينأنعو

منكررمهاممكنمئايولر
Aم

)4کروفیموق

.ةيقتمالسالاباورهاظتفنيكرشملابلعفيامولتقلانوفاخيينعي
نيبةلزنمهلوةمعنرفكرفاكقفانملانأثيداحألاوصوصنلاهذهبتبثف
لوألاف.قافنرفكو.كرشرفكنامسقاندنعرفكلاف.كرشملاونموا

ينازلارفككيناثلاوهدحجوهركنأوأةدابعلاوحنيفهريغهللابكرشأنمك

نمعسوأهقفلابتكيفوسكعنيالورفاكقفانملكوسكعنيالوقراسلاو
نمغاصيالمسالانأةريصبلارظنبلمأتمللحضتيدقوماقملاقيضلكلذ

نإوريخفًاريخنإًارارمهنمرركتاذإالإفصولاكلذهبماقنلفصولا
انتظوًاريخهنمانيأرنمهاضرأوهنعهللايضرقورافلالاقكلذلورشفارش
هنمانأربتارشهباننظوارشهنمانيأرنمو.هيلعهانیلوتوهانببحأًاريخهب
.ةيافكردقلااذهيفو.هيلعهانضفبأو

.١٤٠ةياءاسنلاةروس(١)

.٢٠ةبوتلاةروس(۲)



قولغخمريغنارقلانباولاقىتحطبختلاوطبشتلااذهمهافكامو
ةلدالابهقلخىلعانلالدتسااهمظعأةريثكةلدأمهيلعانلو:ثدحمالو

نممحلانيبأ.نارقلاقلخنماويأنإف.رشبلاينبنحنانقلخىلعةلادلا

ًالوعجمًايبرعانارقهلعجوزيزعلاهباتكيفلجوزعهللاهفصونأدعبمهقلخ
بولقيفوفحاصلملايفًابوتكمنسلألابًاءورقمناذآلابًاعومسمًالزنم
كلذنأريغمتقدصاولاق.انتجحمهيلعتماقاملكفملعلااوتوأنيذلا

:لجوزعهلوقدعبمحلانلق.نارقلاسفنالنارقلانعةرابعلاىلإهجوتي
مےہص

ديشدودهکملودىلرنالإ7هلانکیل

ةداہشولجوزعهللاةداهشمتددرنأدعباذهبمكلدہشينمف

هللاطخسايوتاينوكلابئاجعنمةبوجعألكيفهللاناحبسايفهتكئالم

لثمنارقلالوزناوركنأىتحمهفسلفتومهسطنتىلعاولوعموقىلعلزنأ
ةرابعلابلزنامغإويعدمحمبهيفمهاملثمباوضرعينأاوداكوناثوآلالهأ

دمحمبلقلعمالسلاهيلعليربجهبلزتيملهنإنيمألاحورلاليربجبو

لايخىلعلزنيذلاوهليربجلايخونارقلاالةرابعلابلزنامإوديم

انلايحخىلعلزنامنإونارقلاًاضيأنحنانيلعلزنيملومالسلاامهيلعدمحم

:لجوزعهلوقو

49ليكوىلعتسللەكموقهيبڏڳو

.١١۱ةيآءاسنلاةروس(۱)

.67ةيآماعنألاةروس(۲)
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قحاوهوةرابعلالمحلايخبذكامنإونارقلاباوبذكامموقلانإو

2دهتناكنمفقحلايههنعةرابعلاانإوقحبهسفنيفنارقلاسيلف

م

لوقلالصاحوةلمحلابومهلاثمألجوزعهللابطاخينيذلاءالقعلاباوسيلف
يةعونتملالوصألايفاوفسعتاكامحلاثمأوةعافشلاوةيؤرلايفاوفسعتمهنإ

ليلعلايفشيامدجيف.اهباوبأنموبتكلايفاهبلطيقفوملاف.مهمالاحتنا

.ىلاعتهللاءاشنإ

هیبنت

روحماميلعراديتلاةمهملاةطقنلانأفالخلالهأسانلاملعيلف

.دانعلاوداحلالاو.داسفلاولشفلاغلبمةمألابتفلبوةقرفتلاوفالخلا
لهجيفتناكامنإ:يقنلانيدلاىلإءادتهالامدعوحيحصلاملعلاعايضو

ادييقتءايشألااوذخأقرفلاةمأوءاملعلانأولوفوقولاوةءاربلاوةيالولا

يفةينلااوصلخأومهذوخأمىلعهللاباوناعتساوافوصأنماهوسبتقاو
يندملاعمتجملاةماقإونيملسملاةعيرشبنيدتلانأاوملعليرحتلاوداهتجالا

ةءاربلاوةيالولاةئالثلالاصخلايفناكامنإةقيقحلانارمعلادعاوقىلعينيدلا

نيبلااننيبانمرهظاميماكحألاهذهباندبعتىلاعتوكرابتهللانإو.فوقولاو
.ريخبروكذملاريخلابروهشملافةيرهاظلاتالماعملايهو.انعباغامنود

ًاعرشهنمةءاربلابحترشبروكذملارشلابروهشملاو.ًاعرشهتيالوبحت
نمهلاحهلملعتىتحهيففوقولابجيرشالوريخهنمملعيأليذلاو
:ىلاعتهلوقيفلجوزعهللاباتكنمةيالولاليلدونيتلاحلا

۹۲



2 اووم A صع 2A ِنَعَنوهنيوفورماوساياتومانوملظ
2 مصوصس11م fs 2 ےس

امهرسكلورهلوسروهاوعيهوكواصلاومو
4 وےس 2

ريعهللنإ

۱ : لاعتهلوقو

oe AEGGreOGSG بِالوىداالومارلارتلاالوءهاريساولجعالاونماءلااا

موفناسمکتمرحالوودااانوضوجنیالصَفنوميماراتيا
رلالعاوتوامتونأمارادِلنأ

وےہےس

.ِبْاديِدَسهماناسانودملاورالالالع

ةعيرشلايفةقفاوملايهوةيالولالصأنواعتلابهدابعلىاعتهرمأف

ملنمف.ىوقتلاوربلاىلعنواعتلارماوألاسأروءافولاباهرماوأمارتحاو
ددوتلاوبلقلابليملاةيالولاىنعمو.ةيالولاهلبحتملىلاعتهللانيدبفوي

هلوقيفلجوزعهللاباتكنمةءاربلاليلدو.هتعاطلعيطملحراوحجلاب

“هداكان

.۷۱ةياةبوتلاةروس(١)
.٢ةياةدئاملاةروس(۲)

.٢۲ةیآنارمعلاةروس
.۱۱۳ةيدوهةروس(٤)

-۹۳-



ارفاکناکًارفاکیلوتنمو.هلثمًاکرشمناکًاکرشمیلوتنمف

ناکةريبکبحاصیلوتنمو.هلثماقفانمناکًاقفانمیلوتنمو.هلثم

:لجوزعهللالاق.ةريبكبحاص

"ى
نمفوقولالیلدوهنايصعلصاعنعبلقلابليلاةءاربلايعمو

¢لييللاقل
(۲)

ملعريغبلوقلانعيبنلافملعتملوتملعوأرتملوتيأرلوقتنأب
:ىلاعتوكرابتهلوقوملعيىتحهنعكاسمالابرمالامزلتسي

)۳ےہوووکروکوصسرےکسو

4ےروعهاوهاحناملرجرىحاصياولد3

.ملعأىلاعتهللاواوتبثتفيأ

ينيدلايندملاماظنلاطئارشهيلعدقعنتاممهأنمةثالثلاهوجولاهذهف

نوينسلاًاصوصخقرفلاءاملعلهجدقو.يمالسالاعاتجالاو

ىلإمهبىضفأاماذهوءاجرألاةعساولاماكحألاهذهمنمنويرعشألاو

.٠٠ةياةدئاملاةروس()

.٦ةياتارجحلاةروس(۳)

٤۹

 



دضاعتلاوةدوملاىلعبولقلاودصقلايفيواستلاىلععاتجالامدعوةريحلا

يرمحرنمالإكلذنعملقلافجدقولاحلانوكتاذامنكلورفاظتلاو

لوحالهللاىدهىدهلانإلقهركشفلضفلارصبأوهعبتافقحلارصبأو

.هللابالاةوقالو

هذهيفتءاجيتلاماكحألاتاليصفتىلعفقينأدارأنمف

(ةلفغلالهأىلعةجحلادرسيفوأ)ةيقتلادشارميفاهبلطيلفةئالثلاهوجو
.رصحتتالوىصحتاليتلاةيضاباإلابتكنماهريغيفوأ

بحاصيرهزألايلذاشلايلعدمحأيسفيرعتىلعناوألاناذإو
شوشملاسارجألاةلصلصبشوودملاىراصنلاةراحنكاسلامالسالاةلحم

مهبرختفانيذلانوينسلاامكاردأامونيينسلاةبسنبسيقاونلانينرهيلع

:لوقتفمهذخأةحصبحدوملاحميفلورهو

نبيلعمامالاءادعألمساخيراوتلايفةينسلانأهربعخيشايملعا

قافآلاعيمجيفاوبصنهولزعوهمصخلةمامالااودقعالمهالبلاطيأ

حيبقلكهيلإاوبسنوةعمجلكيفةعمجللمهتبطخيفاهيلعهوبسفربانم
نموهويدوعسملالاق.كلذبةنسلهأمهوةنسهبسنأاوعداوهونعلو

نأىلإهتعاطيفرمألامهبىقتراةيواعمباحصأنإلاقكدنعنيخرمل

ريانملاىعهنعليوريبكلااميلعكليوريغصلاايلعًاشنيةنسيلعنعلاولعج

يلعنعلبرمأامةيواعمنألةينسلامسامهيلعبلغانإواحلالاقو.ىبتنا

ةيواعمةمامإىرينملكمسالااذهقحتسافةنسهنأمعزبلاطيأنبا

ىلعةعامحجلامسااودازفعمحجاهيلإداقناوةيواعملرمآلارقتساويلعلتقىتح

دمحمخيشلاريرحتلاةمالعلالضافلاخيشلالاق.ىبتناامهباومستفةنسلا

اوكرتامنإوميقتسملاطارصلابةايسملاهتلاسريفيرذنملادمحمنبيلعنبا



همامألنيبوصلابهذمىلإالئامالجرناكزيزعلادبعنبرمعنألنآلاكلذ
یعدناکهنأبتكلاضعبيفتدجوينأبسحأواهٹكننمنيعناملايلع

نمًأركنممويلكريغينأىلعمهدهاعفهيلإةيضابألانمهنامزيفناكنم
مهیلعرکناىتحيشدعبايشمهيلعركنأذعنيحفةينسلاءالّوهركانم
مهنعلةيضابألاالإمهركانممهيلعركنيةنمزألاكلتيفدحأنكيملهنأل

هناطلسةوقلوكلذمهبهذملهفالخبمهملعلهتمًافوخهنعاوفكفيلعل
هنعتوكسلااوعدانإو.نيلئامهنعمهماكحأيفنآلاىلإاوقبف.مهلع

نأكو.نودقتعمهفالخلمهنأنذؤيامبهنوعبتيلباتوبثهيلعنوردقيالف

بسنمهيلعاوناکمهامهيلعنورهشیوةيقتلانمًاعونناكمهتوكس

:هفورحبیباًايسنمنوكيالتحمهربغىلعىوعدلاهجويلعمامإل
ةنسلانأفلخلامعزةكرحلاهذهىلعدهعلامداقتنيحوانلق

ةعبرأىلعنيعمجملاعامجالاوةنسلاوباتكلالهألامهاإةعامجلاو
يفمهفلاخنمويقنلانيدلاوحيحصلاداقتعالالهأمهامنإمهنإوبهاذملا

!!!مهتقفصنمقراملاةعامحجلاوةنسلالهأنعذشدقفكلذ

كتبسنداسفىلعليلدلاكلنيبتنأدعبهربعخيشايلوقتاذامف

نيعبسلاونيتنئالانأىلعكليمهللالوسرةجحوىلاعتهللاةجحتماقو

نمقحلالهأهربعخيشايبلطاف.قحلالهأةقرفالإرانلايفةكلاهةقرف

يفنيعزوتممهدجتريخلابمهترهشومهقافتاومهيدابمةحصومحلاوقأومهاعفأ
ساجرألانيبكفقوموكتريحوكتلورهنمنيتهاببرغلاوقرشلا

ىقعلاءوسوناريتلاوةملظلاوناطيشلاءافلحونابلصلاوسارجألاو
نمتنمآنكتملاهنامبإًاسفنعفنيالكبرتايآضعبيتأيموينارسخلاو
.اريخاهنامیإيفتبسکوألبق

۹



يلعايدمحأخيشاينحناما

دمحمهيبًاديلقتولجوزعهللاباتكنعًادييقتاننيدانذخأدقف
يحولااودهاشنيذلانيقتملا.راربألا.نيملسملايأربًاراصبتساو.دع

هيدينيبنملطابلاهيتأيال.ليجدعبًاليجو.ةقبطدعبةقبطانيلإهولقنو

یتحانتدیقعنملمجناكيلإو:ديجمديمحنمليزنتهفلحخنمالو
.انبرنيدنماناوعدةحصيفكشتالوباترتال

نيملسملاةديقع

نيعتسنومالسالاةمعنىلعىلاعتهللادمحنومظعلاهللاركذبًادبن

راثآلاباحصأىلاعتهللاءاشنإنحنوهرماوأمارتحاوهضئارفءادأىلعهللا

.رافغلامحلاهللاقيفوتب

.ةكئالملا.نيعمجأهللاقلخنمةئالثنعموقلاهللانيدانيلإلقتنا

نمظوفحملاحوللاوليفارساوليئاكيموليربج.نيملسللاو.ءايبنألاو
:ىلاعتهلوقكلذورشعةينامثءايبنألانمو.ةكئالملا

ےس
>ےسےسےصواےستیسس LAEےسےسمصو

لبرنإاشفنمتجردمرتوقلعمراتجح5

4وومیلكح

.٦ةيآماعنألاةروس(١۱)

۹۷



مEصصوسمصےہصےس

لبرناشفنکنجردعقرلَراهنتكيو

نيااهلعلكسلردقامهدفهماىدهيَاكلوادلع

4ىيى
مهیلعهللاتاولصنييبنلابهئادتقاکهبنحنانیدتقافدمحمایينعي

هللاهمحرسابعلانبهللادبع.ةأرماوالجرنوثالثنيملسملانمو:نيعمجأ

ةشئاعو.بلطملادبعنبا نمةعامجوقيدصلاركبيأتنبماةشث

متسرنبنمحرلادبعوملسمةديبعوبأوديزنبرباجوماركلاةباحصلا
ةبسنلابيترتومهعمجببرغلاسلبارطميلقإبةسوفننميقابلاويسرافلا
يفمهتاقبطبيترتوةوعدلالهأخياشمىلعفوقولادارأنمفمهبةلقتسللا

.انماهبلطيلفدنسلا

نيملسملاةديقعلمح

هنأبو.ميحرلادودولا.ميظعلاليلجلاهللاةفرعمبهللدمحلاونيدن

يفالوهلاعفأيفالوهلاوقأيفالوهتافصيفالوهتاذيفءيشهلئاميالىلاعت

يفراصبألاهكردتالىاعتهنأبوىصقتستالوىصحتاليتلاهتالاكنمءيش
لىلاعتهنأبو.ريبخلافيطللاوهوراصبألاكرديوهوةرخآلايفالوايندلا

يفتاودبلاهلودبتالیلاعتهنو.نئاکوهامونوکياموناكامبًالاعلزي

.هيلعرودقمهاوسامورداقو.قولهاوساموقلاخیلاعتهنأو.امءيش
ةرخألاةأشنلاءئشنمىلاعتهنأو.تيملكتيميويحلكيحيىلاعتهنأبو

بقعمالهنأبو.هديعووهدعوزجنمىلاعتهنأبو.ةرخألاوايندلاكلامو
.هلكيرشالهدحووهالإهلإالنأدشناننأبو.هتاملکللدالوهمکح

۸۲۹۰ةیآماعنألاةروس()
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.هبردنعنمقحهبِءاجاملکنيو.هلوسروهدبعهعادمحمنأبو

ىندهاجهنأبو.هتمأحصندقهنأبو.هغيلبتبىلاعتهرمأاملكغلبدقهنأبو

نييبنلاهناوخإىعوهيلعكرابویهتمارکرادیلهضبقیتحهبرلیبس

.قحباسحلانأوقحثعبلانأو.قحتومانأدهشناننأبو.نيلسرملاو
بيرالةيتآةعاسلانأو.قحرانلانأو.قحةنحلانأو.قحباقعلانأو

.قحلجوزعهللارمأنأو.قحاهنأوروبقلايفنمثعييهللانأوايف
.قحرموولحورضوعفنورشوريخنمهردقامعيمجنأو.قحهيبنو
اهتاقوأيفةالصلاةماقإنمانيلعهبجوأوهبىلاعتهللارمأاملكلاثتمابو

رهشمایصبواهبوجودنعاميقحتسمىلإةاكزلاءادأبوالاميفالةردقملا

هرئاعشرئاسبماراتيبلاانعيطتسمجحبواهلحميفةردقملاهطورشبناضمر

ةلصبوةقاطلاردقىلعركتملانعيبلاوفورعملابرمألابوةمولعملاهكسانمو
ءارقإبوليبسلانباوراجلاقحبونيرجافاناكولونيدلاولاربوماحرألا

لسغلاوءوضولاوحننمانيلعىاعتهللاقوقحعميجبوانيلعلزانلافيضلا
انزلاوحننمتامرحلاعيمجبانتجاوتاساجنلانمةراهطلاوةبانحجلانم

يفامورمخلابرشونيدلاولاقوقعولطابلابسانلالاومألكأوهتامدقمو
نمصاخلاةيالوبوتاببشلاعيمجنعفوقولابوتانصحملافذقواهانعم

ريغهباحصأعيمجوعهللالوسرةيالوبو.نيدلاعيمجبىفوملاسالا

رکبيلاةيالوبو؟يعهيبنةنسوىلاعتهللانيدنمءيشلنيريغملانيلدبملا

نبنمحرلادبعورذحارحلانبةديبعيبأوباطخلانبرمعوقيدصلا

بعکنبيسرافلاناملسودوعسمنبهللادبعولبجنبذاعموفوع

نيتداهشلايذةميزخوناوفصنبديزويبسارلابهونبهللادبعو

رساينبرامعونيصحنبديزوينرقلاسيوأويدعسلاريهزنبسوقرحو

نممهريغوسابعنبهللادبعوناهلانبةفيذحوبيهصوةمامحنبلالبو
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ىلاعتهللايضراوتامنأىلإهتعاطوهللارمأبعماركلاهباحصأ

ديزنبرباجکانتمةيالوبو.ًاريخمالسألانعوانعانالوممهازجومهنع

ةليخُملالهأوناورهنلالهأةيالوبو.ةورعهيخأوريدحنبسادرملالب

دودمياوةمركيأنبملسمةديبعيأةيالوبومهاضرأوىلاعتهللامهمحر

نبهللادبعويدبعلاكامسلانبرفعجويدبعلاراحصويئاطلابجاح
فوعنبراتخناةزمحيبأويدنكلاىينبهللادبعويلالحلالاسوضايإ

؛حونييوةبقعنبجلبونمحرلادبعنبةهربأونيصحلانبيلوزحلاويدنكلا
ءانمالاتاقثلانممهريغوبويأنبلئاووبيبحنبعيبرلاوناهدلاحلاص

افوخمالعألانممهبيرصتلاانكرتنمفولألانمنيزورفملاةعيرشلاىلع
نيدنو:نيقيلاضحمبمهراثاانبكلسوًاعيمجهللامهمحرةلاطالانم

ملعنملنميففوقولابوهتدرنمدترملاوةريبكللفراقملاىلوتملاةباتتساب
نيرخالاونيلوالانمىلاعتهللاءادعأعيمجنمةءاربلابوهملعنىتحهلاح

ةءاربلابوةريغصلاىلعرارصألابولونيدلابيفوملاريغسانلانمصاخلانمو

نيديفكاشلانمومهعابتأورشلايفنيروهشملاةمألانمانتمهنماربنه
نادنمموديعولاودعولايفكاشلاوةربابحلاةعاطبنادنممولجوزعهللا

رانلانمجورخابنادنموأريبكًأولعكلذنعالعولجيرابلاةيؤرب
ةيالولايفمهلكةلبقلالهأنأمعزنمولمعالبًالوقناميإلالاقنممو

قلخيملىلاعتوهناحبسهللانأمعزنمونوكرشمرئابكلالهأنأمعزنممو
فلاخنملكنموالعنوروبحممهنأنيمعازلانمودابعلالاعفأ
نأبوايفدلمرانلالخادوايفدلمةنحجلالخادنأبنيدنو.نيملسللا
ناميالانيبةلزتمالهنأبنيدنوباذعلاوميعنلايفامرخاالرانلاوةنجلا

مهلبنينمؤمالونيكرشمباوسيلنيقفانملانأبنيدنو.قافتلاالإكرشلاو
ىلاعتهللانألو.ءالؤهىلإالوءالؤهىلإالكلذنيبنوبذبذمنودحوم
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فارتعالاوةيوتلابالإرئابكلارفغتالورئابكلابانتجابرئاغصلارفغي
هنعینامعيمجنأبونامِإهبهللارمأامميمجنأبنيدنواهنععوجرلاو
وهيههتافصوءءامسأنُابوهليزنتوهيحولقلاخىلاعتهللانأبو.رفك

ةمألاتقبنيدنوجرفلانودايفةنيئازلاةقسافلاةأرلاريفكتبنيدنو.هريغال

نيذلاناورهنلالهأبيوصتبنيدنوركنملاعيمجكرتوجرفلاظفحو.رفكلا
هللانابنيدنو.مهلتقنممةءاربلاوبلاطيأنبيلعىلعةموكحلااوضفر

ىلإبرقتلابنيدنونوملظيمهسفنأسانلانكلوايشسانلاملظيالىلاعت
ظفحواہبحاصلةملظملكءادأوهمراحمبانتجاوهضئارفءادأبلجوزعهللا
اهيلعىضميلاةينيدلادئاقعلاميمجبنيدنو.اهبحاصىلإاهئادأوةنامألك

ىلاعتهللايفانوخأوهفهبلمعوهلبقنمفاننيداذهفهللامهمحرانباحصأ

لدعو.هللاهبسحفهلهأيفوهيفنعطنموانيلعامهيلعوانلامهلوانيلوو
.نيماعلابرهللدمحلاولصفلامكحلاوهةرخألا

ىدهلاىلعمكلئاوأنأمميضقملةربعخيشلالثمقدشتملئاقلاقنإف

هللابوهلانلق؟كريغلئاواکنیموصعمريغمكلئاوأوىدرلاىلعريغلئاوأو
اولوعمهالاديلقتالادييقتمهانعبتومهانبساحوانلئاوأانعبتادقانإقيفوتلا

يناعميفرظنلاودابتجألاوهويوقلاناهربلاوميقتسملاساطسقلابنزولاىلع
هللالوسردعبةقرفقرتفتملهنأاوأرف.نيملسملايأروةنسلاوهللاباتك

نيملسملانأكلذلوأوانيلإرمألاىهتناتحاهلضفأينانلئاوأناكالإدع

هنعهللايضرقيدصلاركبيبأىلعاوعمجأفيعهللالوسردعباوفلتحخا
ناطيشلابزحعمتناكوراصنألاونيرجاهملاعمانكوةعيشلاتفلاخف

انعقوفقيدصلاركبيبأبزحيفهنعهللايضرباطخلانبرمعو.ميجرلا

.ىروشلالهأوراصنألاونيرجاهملاوعهللالوسردعبنيذلابزحيف
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لجفهللالوسرباحصأهيلعفلتخافنيمامإلادعبناثعيلومغ
نبهللادبعوتباثنبديزنمناكامالإهلالهيلعراصنالاونيرجاهملا

ةملسمنبدمحموصاقويأنبادعسورمعنبهللادبعنوفقوتملاومالس

امهنعهللايضررساينبرامعمامألاوهلالهيلعراصنالاونيرجاهملايابو
رامعلومحام»:مالسلاهيلعلاقذإةنتفللةمالعدعهللالوسرهلعج

ينيعويفنانيبامةدلجرامعامنإرانلاىلإهنوعديوةنحلاىلإمهوعدي
ةالصلاباتكنمنيتسلاويناثلابابلا«قبتسيملكانهءرملابيصأامهم

حيحصيئداهجلاباتكنمرشععباسلابابلايفويراخبلاحيحصيف
يناثلابابلا«ةيغابلاةعفلاكلتقتامنإ»:رامعليعهلوقو.يراخبلا

نم٠۷مقرثيدحلاويراخبلاحيحصيفةالصلاباتكنمنيتسلاو

يدہبمکیلع»:هيلعهللاتاولصهلوقو.ملسمحيحصيفنتفلاباتك

راصنألاونيرجاهملانمىروشلالهأقبطأمث«دبعمأنبايدورامع

ةشئاعامهعموةقفصلااثكنفرييزلاوةحلطهنعجرخفمهعمانكويلعىلع
ورمعوةيواعمفلاخمث:روهمجلاعمهللادمحبانلصحفةبئاتلانينمؤملامأ

روكذمالوروهقمراصنألاونيرجاهملانمامهعمسيلوماشلابصاعلانيا

ىلععجرأايلعنإمث.راصنألاونيرجاهملاعمورامعويلععمانلصحف

نيقيرفلالتقفاهطخاسبوصواهيضاررفكيتلاةموكحلابيضروهيبقع

انقرافيذلالوألالصألاىلعانكولطبملاوقحملاوطخاسلاويضارلاًاعيمج
املعيعهللالوسرهلعجيذلارساينبرامعودوسعمناورذايأهيلع
فالتخالادنعىدملاىلعهتيثافةيغابلاةعفلاهلتقترامعلاقنيحةنتفلل

رامعلومحاملاقودبعمانبايدہبورامعيدہبمکیلعلاقنیحو
نيحلفملابزحيفهللادمحبانعقوفرانلاىلإهنوعديوةنحلاىلإمهوعدي
نيدناعملانيعتمعنالوىلوأنحنفقحلاىلععيمحجلاناكنإف:نيزئافلا
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ىلعيعدمحأةمأعمتجتالذإانملسلطابىلعاوناكنإو.نيدحلللا

.لالض

هنعهللايضرضابإنبهللادبعنوكلفةيضابالابانبهذمةيمستامأو
اياضقحيحصتوقئاقحلاقيقحتليبسيفانلعلضانملاانلعدهاجملاناك
انيرةعيرشيفءارتقالاوروزلانمعدبلاوتالاقملالهأهثدحأايفلوقعلا

تناكفسلفتلاوسطنتلالهأعمتارظانمهلوىلاعتهللايفًاديدشناكو

ناورمنبكلملادبععممالكهلوراثرثلكاهمامأسنجييتلاةغمادلاةجحلا

نولوقينيذلاهباحصأنيملسملاىلعبلغفرابجرئاجلكسفنمضي
دئاقلامامالاانإو:ىنعملااذهىلعهمساببهذملاىمستوةيضابالابهلوقب

دييشتوهنيودتيفلضفلاعجرم.هيماحوبهذملاسادشارلاةليسولا
هونصناکضابٍإنبهللادبعو:هنعهللايضرديزنبرباجناکامنإ.هینابم

ديزنبرباجةافودعبوهرظنوهيأرنعالإلزاونلايفردصيالناكوهولتو

ًادبمهباحصأنقلوةينيدلاةريغلارهاظمىلجأبضابأنبهللادبعرهظ

باوصلاةداجنعنيفرحنملاملظلاوروجلالهأعمقوقحلاريرقتيفمادقاإلا
يتلاحيفةيدوحولااهراودأيفةقداصلاةقحلاةيجانلاةقرفلاهذهترهظىتح

ءوسبدحأمهيلعردقيالىلاعتهللاةيانعنيعبةيعرمروهظلاوناهكلا

قافتلاونيملاظلاوملظلاىلعءادشأمئارجلاوركانملاءادعأتاماركلايرهاظ

ةيواعمويلعوناثعنمةءاربلاانيلعركنأنمىلعةجحلاامأونيقفانملاو
يضرديزنبرباجمامألاةرظانميفةغمادةحضاوتءاجدقفمههابشأو

دقسيلأمللوقيفجراوخلايتأيرباجناكماضلاق.جراوخللهنعهللا
مرحدقسيلامطلوقيف.معننولوقيف؟نيدبنيملسللاءامدهللامرح

دعبنيدبمہتيالومرحسيلوألوقيف.ىلبنولوقيف؟نيدبمهنمةءاربلا

نوتكسيف؟نيدباذهدعبلحألهلوقيف.معننولوقيف؟نيدباهبرمألا
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!!نوزجعيونوسنخيو

ريقفلااهطبنتساقارتفالاثيدحبنيلهاجلاىلعانتجحهذهو

مساقهبروفعىلإقلخلاجوحأةلاسرلاهذهعضاوةعاضبلاليلقفيعضلا

0.يخامشلادیعسنبا

وهامنِإنيدلانأاودقتعانيذلاقارتفالاثيدحبنولهاجلابهذ

نيحلبنحنبدمحأو.يعفاشلاو.كلامو.ةفينحوبأةعبرألابهاذللا

اولعجوددعلااذهبانيفاونعطوسماوخاولاقف.ةيضابالاةقرفباوعمس

ولمحللوقنف.اومعزا.تقموهيوشتناونعسماوخلاةيمست
ملعريغىلعاذهكرابتعايفتقدصلةسمخبهاذملانمءادعألالوأ

يفقبسأناكيعباتلاهنعهللايضرديزنبرباجانمامإنأل.مكقدصب

انوتربتعانإوةلاسرلاردصيفانركذاكةفينحيأنمنينسبدوجولا
مكتمأانزواحتثيحانرايتخاوانيأربًافافختساوًاريقحتدادعألاسماخ

دعاوقنألرايتخالاةحصوفرشلاانلتمظعأدقلمكللوقنفةعبرألا

نحنانودجتانبرهبنيدناموانتادقتعمىلعاوعلطتنيحفسمخمالسالا
افوصأىلعنيظفاحلا.سمخلادعاوقلاكلتحرصمارتحالنيديشللا

نجلاعقاومىلععاتجالاوعرولاوصالخألاولعفلاولوقلاباهعورفو
.نيلاعلابرهللدمحلاواورفكيذلاتهبكنوتهتاهدنعف.ةكربلاو

سيقاونلايودهشوديذلايرهزألايلذاشلايلعدمحأةرابعامأو

اهتثبخأفهبلقضرأىلإتءاسأفىراصتلاةراحيفسارجألاةلصلصو

.طالتخالادهاعتبرفكلاعبطقارتساِءامنماهئاقتسال

يذلاهيبنلالاعلارانملاةلجمبحاصىلعنعطلابةلقتسمتءاجايف

ةنسح.ءالضفلاةريخو.ءاملعلاملعذاتساوريخلابةداهشلاهيلعتزاج
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ًاقباسةيرصملارايدلايتفمهدبعدمحمخيشلاموحرملا.هناواهنامز
.ناسحالاووفعلابهللاهدمغت

ىلعوهيلعهللاطخستوقمملادساحلادوقحلابذاكلاوهولاق
ةلحمنيبنراقنمو:رشلامهيديأىلعهللاىرجأورشللاوقلخنيذلاهلاثمأ

ةمالاهاريامالإلقنتالةلدتعمنينسوحنةيراسلايهومالساإلا

دهعيلنيدحوملابسانيامنيحلاصلارابخأنمسوفنلاحورياموةعبرألا

اهودشنأموقةعينصيهيتلادهعلاةثيدحلارانملاةلحمو.هيلعمقنتاماهيلع

ةجربتمةيمالسالاةمالاهيلعتقفتااةرياغملامہتادقتعمایابخاہیفاوٹبیل

ةعبرألاةألامهومهعابتأمتتىلعهونيومالسإلاعمجأنمىلعنعطلاب
دحأيفهطورشرفوتمدعلداهتجالابابدسنأمهبومهملعهللاناوضر
يتلاتافنصملاتاربتعميفبتكلابابرأكلذنايببلفكتدقومهدعب

:رقبلامهفتملاذإانيلعامولوقعلاىراصقنمريثكىلعاهكرادمتيفخ

انوبنأونيتلجملانيبقرفلاملع:مالكلااذهةّماخيفرسخيذلالاقمث

لجهللاومهدئاقععيذمىلعومهيلعًاقبطنمسيلوهتطخوانتطخنيبًاديعب
زيزعلاوهومهذحخأءاشنإوقحلاىلإمهعجرأءاشنإهتردقتمظعوهمسا
.هأ:ردتقملا

تاقبطلايقابنممهريغوأرئاصبلالهأنمنَملهاجايهلانلق
نيبنراقيةطقاسلاةلجملايفكظفلبكيلإاوفرعتوأتاذلابكنوفرعينيذلا

يلارانملاةلجمنيبو.مالكلاطقاسوطغللاولوقلاكيكربةيراسلاكتلجي

تسيلاهنأانيكرتشملاونيعمتسملاونيئراقلارودصيفاهتالمتشمهللارقو
كباودارأءاملعرباكأءالضفرايخأةعينصلبمعزتكرارشأموقةعينص

-



زيحتلانمكجرخييذلالوقلانيمنمكلهولحتناايفًاريخكلاثمأبو
ىلاعتهللاباتكىلإوعدتدقورانلابيعهلللوسراهيلعىضقيتلاقارفألل
زعهللاباتكيناعميفداهتجالاىلإسانلاتافلتساويعهللالوسرةنسو
اهيفعقويتلاتاهباشتملانمرارفلاوتامكحملاتايآلابكسقهلاولجو

توعددقو:اهيلعماقتنالاونعطلالبقتالىوعدهذهف.لهاجايكلاثمأ

كتلهللاطقسافكعايشأوكتلجمبترختفاوهعايشأوةلجلابحاصيلع

رظنيفهللاقلختقمأترصوبولقلاكنعربدأودوجولانماهاحمو
قدصلارهاظمىلجأبرانملاةلغترهظونيعمجأسانلاوةكئالملا

نيبنوزرفينيذلانيأف.نيملسملاةحلصموهللانيديفصالخإلاو
ًاريطتهبتجمليذلاديعبلانوبلاكلنونيبيفرانملاةطخنيبوكتطخ

قفانملهاجتنأكلاولاقلةلهحلانمىتحزرينمتدجواذإفًابجعو
وغللاطقسنمكلت:رانلابحاصنيبوكنيبديعبنوبلاو.راثرثملاظ

الإةعيرشلابنمؤتملولوقتابلمعتمكنألضيضحلايفتوهدق

ةوہصىلعولعتفلوبقلاجرادمىلإىلاعتهللااهعفردقهذهو.ًاظفل

اماذهوةيشخاولمعلاىلعاهررحمةميزعقدصواهتالمتشمنيتمبروهظلا
مايألاىلعكلاثمألوكلهتحصراثاىلجتتوةباتكوًالوقسانلانمهعمست
.ىلاعتهللاءاشنإ

تيبوهوكلركذننأادتاف:رخأعضوميفرسخيذلالاقو
نيثدحملانمنوؤشلايوذضعبنأثيدحلااذهلجنمدوصقلملاوديصقلا

خاشطوبهًادبموسئاسدلالوأوهوةحايشلاكلتلنسحرهزألارمأيف

خيشلامامالاموحرملاكلذبينعي)هلهأىلعملعلاعبانمداسفإوعماجلا

اذافلاقنأىلإًايمسرهيفًارقتفرهزألابةثيدحلامولعلالخدتنأ(هدبعدمحم
ةراظنىلعةرادإعماحلالاحيوءاملعالورهزُأالوعرشاللاحلااذهماد

-_٦١۱-



؟مہبنيانمفنييعرشةاضقىلإةموكحلاتجاتحااذإففراعملا

مهريبكبدصقيو)مهريبكلاقفاذهيفيعرشلاملعلاءادعأموقلاركف

اهيفنييعرشلاةاضقلاجيرختلةصاخةسردمًاشنت(هللاهمحريتفملاخيشلا

قيرطيفةرثعرجحرهزالاعماحجلاىرينملةمدخنولوقتيانومعزيايف
هءاملعوالأرشعةئالثلاقوفهددعنافاہیلإلومريهعطقنوديري

يبنجألامهنمبيهتفءادنلاعمسيوءادعألاليمتسيامبمهسفنأيفنولوقي

اموضرملالولحوضرغلالاونيفةدعاسممحلنوكتلةسيسدلاهذهتسيلف

:ةبذاكلاةعفرلاىلإةعضلانمولاملابرقفلانمهنوليمتسينمريغاوأ

)۱ر

ىيىنيەتكيرلا

ةودقاملاعناكهدبعدمحمخيشلانإ:لالضلاخيشايكحيو
كلاثمأوكنألهتداشرإوهتاحارتقانماعيشهيلعاوبيعينأكلاثمأبردجيال

رحبلاوهوةلاممكنألهيمارمغلبممكئاحبأومكلوقعوكراكفأباوغلبتنل
نالهربعخيشايمهنمتنأوماعنأهلهأوبئاسنامزلانأنلعأدقورخازلا

هجهنمهبهللارمثينأدارأفقوقعلاةحليفاوسمغناوقوقحلااوعيضسانلا
يفًاظحمحللعجيفنييرصملايدمينأهللدريملفةحضاولاهتداجورينل

.۳۷-٢٢صةمايقلاةروس(۱)
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ءادعالاناسلىلعهلضفراثالالضلاخيشايكلتلجتدقوةيلوُؤسم

ةقطانةيبرعلاوةيجرفالادئارحلاهذهومهفيلحومهتسيسدهنإمتلقنيذلاو

.فاصتالاولدعلايفهيمارمدعبولجرلاةعزنقدصب

ملعفةعيرشلاملعدعبنايرورضناميدقناملعةسدنحلاوتايضايرلاملع

ملعف.كلذةيمهأنمكتلكاشىلعناكنموتنأهتلهجامبهللاهمحروه

فييكتوةسدنحلاوةنمزالافييكتددعباسحلاوباسحلاوهتايضايرلا

ريداقملاةفرعميهةسدنحلاوةنكمألاوةنمزألاامهةرخآلاوايندلاوةنكمألا

ةنمزالابددعلاطبترافامهيفوامهبالإدوجوقلخميقتسينلفداعبألاو

:لجوزعهللالاقةنكمألابةسدنحلاتطبتراو

$f one eoho o} ےساومسےس نّمالضَفاوبلرٍصرابنلاهياءاتلعحميللاةياءانوحضل
۱Seارےسووسیس
)4الصمىشوباسجلاونيناددعاوملعتلور

هللادنعقحوهفهدبعدمحمخيشلاموحرملاهبراشأاملكنأتبثف

نيملعلاطابترالصخألاىلعرهزألايفوةعيرشلاملععمبلاطللديفم

هللالضفاوسنآنيذلاهملعيًايرورضًاطابتراةعيرشلامولعبنيروكذملا
.هللاهمحرمامألاخيشلالاثمأبةصاخيهومهسفنأيفهللابهاومو

راوبيفتنأ.لالضلاخيشايمحلانمهيفتنأامكيفكيف

سارينانتديرجنمرشاعلاددعلاعبطيفكثبخوكاذأانقحلونارسحخو

.١۱ةيآءارسالاةروس(١)
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نألتركذكةئيدحتسيلفةيسدنحلاوةيضايرلانونفلاومولعلاامأ

تنأف.رارصالاتمزتلاامباذعلاةملككيلعتقحوةبراغملاوةقراشللا
ةبقاعلاونيملاعلابرندمحلاوًاتيموأتنكًايحنيدبآلادبأىلإباذعيف

.نيلاظلاىلعالإناودعالونيقتملل

ةنسةجحلايذ٢۲ءاثالثلامويءاسمةلاسرلاتمتهللادمحب

همالسوهللاتاولصةيوبنلاةرجحلانمنيرشعوةثالثوةعمالثوفلأ۳

حلاصونيعباتلاوماركلاهباحصأونيلسرملاونييبنلاهناوخإىلعوهيلع
.نينمؤملا

HW

اکی
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Oةمدقملا

انامزلافورظبيصنيفنيدلاةفا

۱۴اااةمعألاروهظبةمألاعيزوت

١٠...امبابسابقارتقالاءاجيلالوصأةعستلاوةقرفنيعبسلاوثالثلانايب
6هنعهللايضرديزنبرباجاهمامإوةيجانلاةقرفلا

AEةمحرةمالافالتخانأيفمالسالاةلحمبحاصلعدرلا

E؟ةفينحوبأذحخأيملاذاملًابجعاي

TO؟ةعيرشلايضاقاذالو

E؟لبنحنبدمحأاذالو
Eرسعالرسينيدلاهلوقيفخيشلايسىلعدرلا
Aءالتبالاعقوالو

,Feزيزعلاهللاباتكنمةياعزنىلإيلذاشلادمحأيسخيشلاةلوره

۸هلهجعسياليذلاملعلايفطيسبلاءالتبالا

۳اہباوجوةيضارتعاةلمج

£[بكرملاءالتبالا

£Oليلدلاكلعزنأياو

١۱۱-



£قيدصتلاوروصتلا

EAرورغملامالكيفةبوتلاراثأ

€لاعتهللاهقفويرهزألاخيشلالاق

TWيرصلملايدانلا

OPةياہلايفلوقلالمحي

O0دنايفنوملسملاودئاقعلا

OYيدنهلاهلوقام

Oطاهرأةعبرأىلإجراوخلاميسقت

Oلوألاطهرلا

NEESERيناثلاطهرلا

ESSEٹثلاثلاطهرلا

١نويضابالا

NEESERاهمافاوةنتفلا

VEعبارلاطهرلا

VOمهقفاونموةيمهجلاوةيرفصلاوةقرازالا

VTةئجرملاوةيردقلا

NVAنيملسملاىلعلاكشالاوسابتلالابابحتتفملا

Aنويرعشالاونوينسلا

NESSهيبنت

۹يلعايدمحاخيشاینحنامأ

انيملسملاةديقع

Aنيملسلملاةديقعلمح

-١۱۱ا



٤ اقارتفالاثيدحبنيلهاجلاىلعانتجحهذهو
Eيرهزألايلذاشلايلعدمحأةرابعامأو
9دوقحلابذاكلاوهولاق

ارسخيذلالاقو

۷لالضلاخيشايكحيو

۸لإةيضايرلانونفلاومولعلاامأ

-۔۱۱۲ 




