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مردايس

لواےالا

شرعلاقلخًادتبموةردقلاراهظإىف|٠

سنولاوناوةكئالملاوضرألاوتاوامسلاو

:هقاخنمهللاهقلخاملوأف

ءايتتألاءرايخألاءاهقفلاورايخألاءاملعلاورابخألاةلمحنعىورب

دامجالو‹ناجالوسنإالو‹ناكمالوناكهناحيسهللانأ‹راربألا

الوعاقبلاىفلحال«ةنمزألاوروهدلالوطىلعًادرفتم.ناويحالو

هيوحنالوءراصبألاهكردتال«مونالوةنسهذخأتال«مويقىحءةنكمألا

ولنأهنوكلبقنوكيامماعءراهقلادحاولاوهالإهلإالهللاو.راطقألا

«ديرياللاّعفلا«ديحلاشرعلاوذ.ديدحتلانعًايلاعتم.ناكفيكناك

٠فيكیالوفرعي:ضعبيالودحوي.رافغزيزع٠راهقرابج

ینآلهتمناکملکو.ناکامونكيملاعماعلا.لّشميالوقّقحم
۽هوندىفديعبلا‹هولعىفبيرقلا.هناطلسضرألافو‹هشرعءامسلا

نعهللالاعتف.اهشيالرلايتحارغباهردقو«لاثمالبءايشألاعرتخا
نماہفامىلعاہسفنبةلادیھف.اہبراقمنعسدقتولجو«اهتبسانم
یلاعتوهناحبس.اهرهاوجو‹امحنارعأو‹اهدودحمفالتخابةعنصلاثودح

ماعلا.هتمحرءیشلکتعسوو<هملعءیشلکبطاحأ.انماشمنع

هنأشمظعلا.ءاشاممالإهملعنمءیشبنوطيحالو.مهقلغنألبقهدابعپ

هتمحرةبيرقلاءهذخأملألادهشطبديدشلا‹هناسحإوهلضفوءهمركماعلا



س۸

دارأالىلاعتوهناحبسهنزو.()(رصباعيمسلاوهوءوشهلشکسيل)

٠قبسىناءايشألاقاش9هترعوكلمدالایربنو«هتردقرهظينأ

0بويغلامالعوهوهناحبسوهالإاصحال«هدنعاهةلحنُهملعف

قلخو.سشرعلانعیغهللاوهتزعبهکسمآو«هتردققبشرعلاقلخم

فطلبكلذىرجأو.قلحلانمنهيباهونمفاموضرألاوتاومسلا

ليللاوءراطمألاوراحبلاوحايرلاولابحلاقلخو.هتمعنليزجوهتردق

SEALقلخو۰یرښالویگرباممو۰(۴)آربورذامو.راسلا

نعمههزو۰هتدايعبمهلمعتساو46ژسقنكسلابمهصخو6ماركلا

نمنالاقلخو.ساجرألاوسانجألاوعامحلاو|[۲|.بارشلاوماعاعلا

:قداصلاهيبنناسلىلعقطلاهبانكىئلاقثالذكو.مدآنم(ء)ءاوح

اهجوزاہمقاخوةدحاوسفننممکقلخىذلامکیروقتاسانلااسای)

.ةرالا)9(ءا٩4رشکالاجراممٹو

ىىرجف+ملقلاقاخم‹بابضلاىاعتەللاقلخاملوأنأرخآبانكنمو
قلخو.یعلامحيرلانملمثىقعلاحيرلاقلخم.دوشنملاقرلاىفنئاكوه

تبرطضافمقعلاحبرلاىلإهناحبسهللاىحوأف.طخلارحبلاىرعلادعبنم
نمضرألاقلخعدتبافًادبزوًاناخدراثأفرحبلاىفتلخدمث‹ىف

.١٠ةيآ:ىروشلاةروس(١)

.(ءىهلثكسيل):العوزعهلوقىضتقملاعتهللانوفصيةيضابألانأفورعملاو
.قلخ:ًارذ(۲)

,مدعلانمقلخ:ارب(۳)
.ديدشلابهللاتاذةلعشلا:جراملا(٤)

یوح:تبتکةطوطخلاىف(٠)

.١ةيآ:ءاسنلاةروس(¬)



۹

ولعينأناخدلالإودمجمنأدبزلاىلإهللاىحوأف.ناخدلانمءامسلاوديزل

اعوشرعلانعىغهللاو.رونلانمشرعلاقلخو«تاومسلاقلخهنمو

ءدحألامويىفنيضرألاهناحبسعدتبامث.دنالودشالوهلهيبشالقلخ

وهولاقنياهرانکئفصوكلذكو.ننثالاموباهللکتسام

نولعجمونمويىفضرألاقلخىذلابنورفكتلمكنئألقر:قدصأ

,(1)(نىملاعلابركلذاددنأهل

لابحلابصنو«تاوقألاريدقتنمضرألاىفًاربوًارذاملكتساو

نمیساورامفلعجو):هلوقوهو«ءاعبرألاوءاثالثلامويىف

مث»نىائاسالءاوسمايآةعبرآااوافرادقوامفكرابواهقوف

انيتأاتلاقاهركوأًاعوطايتاضرأللوال.لاقفناخديهوءامسلا
تاومسلانأاورفكنيذلاريلوأ):لئاقنمرعلاقو.(۲)(نعئاط

الفأىحءىشلكءاملانمانلعجوامهانقتففًاقتراتناكضرألاو

تاوععبسءامسلانمونيضرأعبسضرألانمقتفهنإملعأهللاولاقيف

وهو«ارمقوًاسشواموجرواجوربوةنيزوملاعمايندلاءاسسىفقلخمث

ًاموجراهانلعجوحيباصمبايندلاءامسلاانيز)و:لئاقنملجوزعهلوق

ةنيزبايثدلاءامسلاايزانإ):ىلاعتوهناحبسلاقو.(4)(نيطايشلل

:لاقو(1)(نيتيآراهلاوليللاانلعجو):لاقو.بكاوكلا
.ءامسنمىلعءامسلکلعجمث.)۷((نودممهمجنلابوتامالعو)

متاواوسواسقوےنےنےنبسسےہےہیس

.٩ةيآ:تلصفةروس(١)

.١٠-١١ناتيآلا:تلصفةروس(۲)

.۳۰ةيآ:ءايبنألاةروس()

.(...ءاىلاانيزدقلو)ًادبتةيآلاو.٠ةيآ:كلماةروس(4)

|.٠ةيآ:تافاصلاةروس(٠)

١۱ةيآ:ءارسإلاةروس()

.١١ةيآ:لحتلاةروس(۷)
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ةكئالملاوريطلاوسنإلاونحلاقلخمث.ءازجأةعبساهلهأفعاضو

.(۱)(بوغلنمانسمامومايأةتسى):لئاقنمزعهلوقوهومايأةتسىف

ضرألاقلشىلاعتوهناحبس||هللانإ:لاقهنأسابعنبانعیورو

ةعبرأىنافردقوافثلرابو‹نينئالاهويودحألامويامهونيمويىف

هللاقلخ:لاقهنأًاضرأ(۲)سایعنبانعیورو.نيلئاسللءاوسمايا

.ةعمحلامويوسيمحلامويتاومسلا

4۰للاف6سابعنبا6(۲)قرزأآلانبعفانلاسهمركعلاقو

:لاقءىلب:لاق؟ءامسلالبقنيمويىفضرألاقلخهللانإلوقتتسلأ

:لاقو6)4((نيمو!فتاومسحبسنهاصقف)٠لوقيهللاواذهفیکف

.کعرضرألاقلخهنأبجواذهف0)اهاحدالدلورضرألاو)

لبقضرألاقلخهللانأملعا؟مهفتتسلا:سابعنبالاق.ءامسلا

.تملعنآلا:قرزألا

ضرألاقلخهناحبسهللانأ(1)ىناسارحلاةيطعنبلالهنمو

.۳۸ةيآ:قةروس(١)

نآرقلانامجرتوأء5رحبلاوأءسابعلانبهللادبعليللايناحصلاوه(۲)

٠.ديزنبرباجءاثعشلاوبأاهميقفوةيضابألامامإهنعذخأ
ممہراحلطبناكوء٠ةقرازألاجراوحلاةقرفسأروه:قرزألانبعفان(۳)

,لماكلا:ريثألانبارظنا٠ىنامعلاىدزألاةرفصيبأنببلهلاىرخألاجراوحلاقرفو

ةرهاقلا-قالوبةعبط)۱۸۳-١۱۲٠۱۸۲-۸۱١١۱۱صء٤ج¢خيراتلاىف

۱Vىعابجالاوقاقثلاوىيالاوىسايسلامالسالاخيرات:نسحمهاريانسحروكدلا«).

.(م4۸٤۱۹ةرهاقلا)۲۹-٦۲۹۸صحج

.۱۲ةيآ:تلصفةروس(٤)

.۰٢۳ةيآ:تاءعزانلاةروس(٥)

®(٤۱۴-۳۲١)دوعسمنبىدنلحلاةمامإاررضحنيذلانيينامعلاةيضابألاءاملعنم(١)

.۷١ص١٠ج«نايعألاةفحت«ىلاسلا:رظنا
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افردقو¢اہفكرابوءًاداتوأالابحلالعجو«ارارقوًاشارفاهلعجف
ةبآاحفنتيآراهنلاوليللاقلخو«نلئاسلءاوسمايآةعبرأىاهاوقأ

ءوضلاىمسو٠ليللاةملظلاىمسفةرصبمراهنلاةيآلعجوليللا

نمهردقبهدازلیلانمصقتامفءاوسردقىلعرخالانمامهدحأذخأو

.هتردقنمناتيآ«ليللانمهردقبدازراهنلانمصقنامو«راهلا

۔قلخلکوةبادلكلًانكسوةحاروًاتابسمونلالعجو‹ًاسابلليلالعجو

باودلاقلخوهلضفنماوغتبيلقلحلاهيفرشنني«اروشنراهلالعجو

لبحلاولمسلاوراجشألاورامألاقلخومانألارثاسوريطلاوماعنألاو

دابعلاملعو.قفارملاوعفانملاهيفلعجورحبلاقلخو٠تاوقألارئاسو

لعهڼالبويغلامالعهزاحبسهنألدهلانوجاتحاموهبنوعفتنيام

٤مهقلخنأدعيمهعفانمىعمشدم٤مهقلخحنألبقهيلإنوجاتحمام

صعبفلعجملامهدالبضعبفلعجو.هبنوعتمتسيفکمهملعو

:ضرأللواشلاقفناخدیهوءامسلاىلإىوتسامث.ةشيعملاوةبكسملانم

ىفتاومسعبسنهاضقف٠نيعئاطانيتآ:اتلاقًاهركوأًاعوطايتثا)

اتيزو):یلاعتوهناحبسلاقامک(۱)(اهرمآءامسلکییحوأو«نمو
هناحبسءاشولو.()(ىلعلازيزعلاريدقتكلذًاظفحوحمباصعايندلاءامسلا

حلنمبرقأوةدحاوةعاسودحاومويىفهلكلذتلمنأىلاعتو

نأایشداراذإهرمآامنإهناحبسفصويو.فرعي|٤|امعرسأو

ةكئالملارتخاىلاعتوكرابتهناحيسهللنإى.نوکيفنکهللوق

دقو.هملعلاحىفىصاعلاوهملعلاحىفعيطملامهمملعيلهتعاطبسيلبإو
ممیقشنمةواقشوء2هقلخنمدعسنمةداعسبهملعىئكلذقبس

.ملعءىشلکبوهو

ہے

.۱-١۱۲اتیآ:تلصفةروس(١)

.۱۲ةبآ:تلصنةروس(۲)
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:ضرأألاىنكاسقلخى

لاقفهلجأباتكلاغلبو‹سنإلاونجلانمصرألانكاسقلخ

:اولاق.كلذىلعمهعلطأو()(ةفيلخضرألاىفلعاجىإ):ةكتالممل

كلسدقنوكدمحمحبسننحتوءامدلاثكفسيوامفدسفينمافلعجحمأ)

.(۲)(نوملعتالاملعأىنإلاق

:هيلعهللاتاولصمدآقاح

ءامسألاكلتتايمسمضرعم«ءىشلكءامسأهملعومدآقلخم

؛ويعف.(۲)(نکنإءالؤهءامسأبىكوئينأ):لاقفةكئاللاىلع

اوغاكتيملو::راعالوًابیعكلذامریملوهللاىلإماعلااودرواهن

تنأكلنإامالإاثلىلعأالكناحبس):اولاق.نوملعيالامكلذنم

لفأملألاقمهئامسأبمهأبنأاملفمئامسأبمهنمدآایلاق۾مكفلاىلعلا

(٤)(نومتکتمنكامونودیتامملعأوضرألاوتاومسلابغلعیاکل

هيلإترظنامملعنعتيعأةكئاللانإلاقوضراعمضراعنإف

تفسرواپىفكسينماہفلعجنأ):مشوقالدنم4اوريملاماوملعو

صعبلضغفيو‹ءاشبنمهتمحربصتحمىلاعتهللانإهللیق‹(ءامدلا

٠بويلامالعوهولعقهداع

ثعبضرألاقلخالىلاعتوهناحبسهللانأ:قلحلاأدتيمباتكنمو

n

.٢۳ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.۳۰ةيآ:ةرقبلأةروس(۲)

.۳۱ةيآ:ةرقبلاةزوس(۳)

.٢۳:۳۳ناتيآلا:ةوقبلاةروس(4)
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بارتباممیتئافضرألاىلإقلطنا:لاقفءعسلانيضرألاىلإاكلم

:تلاقكلاالإىلااملف.ىقطناضرألاىلإىحوأف.ًاقلخهنمقلخأ

ىرهنمقلحبارتكنمفذحخا«نيلاعابرلوسرىلإ:لاق؟دیرتنی

ذخأتالنأىلاعتهللاءامسأبكيلعمسقأىنإ:ضرألاهلتلاق.اقل
ىلعولوسراأاإ:لاقف11هبرىصعيًاقلخىلرهنمقًلابارتىم

ءارمحلاوءارخاوءادوساازمعبسلانيضرألانمذخأف.ىرةعاط

راصفءالاببارتلاكلذلبو٠ءاضيلاو(١)ءامدألاوءارفصلاوءارضحلاو

ةعيرأًاطالخأكلذىفطلخوء‹هتروصنسحأفةروصهللاهّقلخ«ًانيط

ةنيطلاكلتتثياف.عبرألامئابطلاىهو«سبايلاوبطرلااودرابلاوراحلا

تراصيجةنسنيعبرآتثبلمتحارأوتنتنآىحةنسنعبر

نيبراتٹلم6ازونسممح0
ا

تراصيحةنسنيعبرأتبلمثابزال

هقلش«ةنيطأاكلتنممدآقلشمل.راخفلاكالاصلصتراصىحةنس

نيعبرأةكئالملاقيرطىلعهيفحورالًاحورطمًادسجمدآثبلفهديبهلل
.هملخنمةكئاللاوهس

:لاقفانیثدهلعمسفهرهظوهنطببرضفیضمسیلبإناليقف

لرقو.هلث»نورظانلارظنامًاقاخانبرقكلذدنع:ةكئاللاتلاق

ناکملوأو.هبرهوٹراهعضاومقالإاهعضتالفةنامأهذهمدآاپ

$امرصبأفهلعىلإهعامدنمحورلاردحاف6هادFحورلاهوخفن

۰رمسألا:ءامدألا(۱(
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ىلإحورلاردحنامث.هبرموتامىلعةلالدهذهمدآاي:ليقف

:لوقهللااهمحلأف.ملكتهافحورلاغلبوهساطعنمغرفاملف«سطعف

تقيس٠:ىتدمحتلكتقلخاإىلإ:هبرهباجأف.نللاعلابرهللدمحلا

اق.موقيلهسفنجلاعف٠هردصىلإحورلاردحنام.یضغیمر

ىمتسافىلإحورلاردحتامث.الوجعناسنإلا):اخوىلاعنهللا

.ًاماق

دبكلاو.(۲)(دبكىناسنإلاانقلخدقل):لئاقنمرعلاق

.ههجوىلعبكتموهوالإقلحلانمءىشسيلوءباصتنالا

لصف

تبجعثيحةكئالملانأسابعنيانعحلاصنبانعىلكلاانثدحلاق

اورتملیذلاقولنااذهميأرأ:سلبامللق«هتروصنسحومدآنم

لعفنوانہرعيطن:اولاق!؟نوعناصمناامےکیلعلضفنإهتروصلثم

٠هعبطأال"ىلعلضمنإىننكل:هسفنىسيلبإلاقف.هبانرمأيام

امو.اطوفنمةكئالللاترهظأامهللالعف.هتكلهألديلعتلضفنئلو

هللادارأف.بويغلامالعوهوءمدالةوادعلانمهسفنىفسيلبإرس

هناحبسقلخدقو.مهملعيىلامهمّلعمدآةليضفةكئاللاىرنأهناحبس

تاولصمدآقلخلبقضرألاىفرذاموشوحولاورطلاومئاهملاوباودلا
نمهبملعأنحنوالإًاقلخهناحبسهللاقلىل:ةكئالملاتلاق.هيلعهللا

ءالوهءامسأبىنوئينأ:لاقفةكئالملازجعينأىلاعتوهناحبسهللادارأف.مدآ

.مدآنمهبملعأنعوالإًاقلخهللاقلمململقمكنزل.نقداصےنکنإ

مدآايلاق.مكاملعلاتنأكنإانتملعامالإانللعالكناحبس:اولاق

.(الوجعناسنإلاناكو).١٠ةيآ:ءارسإلاةروسف()

.4ةيآ:دلبلاةروس()



١١

مدآلاقف«ةقيلحلاكلتىأ«مهئامسابمهأبنأ(١)املف.مهئامسبمهينا

.هسنجوهمسابءىشثلك||ىجو(اذهرطل‹سرفهذهسرفلل

تاومسلابيغملعأىفإکللقآملأ:هناحبسهللالاقمهئامسأبمهاباملف

لاقىذلاوه۳ىذلاامأ.نومتكتمنكامونودږتامضرألاو

عيطن:اولاق؟نوعناصمنامکیلعلضفنإميآرآ:هباحصألسيلبإ
سيلبإهَرسأامفاومتكىذلاامأو.اودبأىذلااذه.انرمأياملعفنوانبّر

.هلةوادعلاومدالةيصعملانمةصاخهسفنىف

:ةكئاللامالستسا

مرلو٤مدالالهلةعاطمدالدوجسلابسيیلبإوةكئالملاهللارمأف

كلتببسىفضرألاىلإسيلبإطبملو«ےلسوهيلعهللالصمدآةليضف

نمنأو‹ةمظعلاوركلانمهيلعهرمضرناكامهنمهللاىدبيلو‹ةدجسلا

مهلكةةكئاللادجسف.هباذعیعقوهاصعنموءهباقعنماثهعاطأ

هملعیثناک.نيدجاسلانمنكيملفسیلبإ«نوعمأ

ةيصععذثمويسيلبإرفكف.نوعيطيممأوطالسيلبإنأىلاعتوهناحبس
نكيمهنألرشرفکالقافنوةمعترفكهبهللاهرمأامكرتذإهللا
ةدابعىلإاعدذإ‹كلذدعبًاكرشمراصاعإوهللابكرشأتقولاكلذى

عيضوهللاةيصعمبكتراذإهيلعهللالجعيلف.ناثوألاةدابعىلإوهسفن

دجستنأكعنمامسيلبإاي):ىلاعتهلوقوهوةبوتلاىلإهاعدنأءهرمأ

رخانآ):سلبالاق.(۲)(نلاعلانمتنكمآتریکتسایدیبتقلخا

یلابتیملو«هبنذنمرذتعيملف.(۳)(نبطنمهتقلخوراننمیتقلخهنم

جرخافلاق).هلمعهللاطبحأف.ربدأوىلوتو«ريكتساورصأوهّبر

.٤متبتكاذإيقتسيمالكلاقايسنكلو«ةطوطخلاىفاذكه(١)
.٢۷ةيآ:صةروس(۲)

.٦۷ةيآ:صةروس(۳)



1۹

رظنلاسيلبإبلطف.(١)(نيدلامويىلإىنعلكيلعنإو.مجركنإفاهم

هللاهمرحف.هتيصعكاوصعبىكلهتيرذلومدالهنمًادسحثعبلامويىلإ
هتيصعمنعهاهوهتعاطبهللاهرمنمف.نيرصمللًامامإراصوهتم

بتیےلنمو.سلبارفکاکرفکدقفهللارمآهللایهنامبكتراف
قحتساوسيلبإعمناكو«هلمعهللاطبحأهيلعًرصأوهعقاوىذلاىلعمدنيو
ىفقبسالوهدابعىنلدعلاىكحلاهناحبسهللانأل.ةنعللانمسيلبإهقحتساام
:دابعللةنيفوراثللهقلخمويهللاهلعج.نيواغلا(0)نيسلبملانمهنآهملع

.(۳)(نيرغاصلانمثنإجرخافافربكتتنأكلنوكيامفاهمطبهافلاق)

لاق„نوثعبيمويىلإىنرظنأفبرلاق).نيدلامويىلإةنعللاثكيلعنإو

مهيوغألكتزعبفلاق«مولعلاتقولامويىلإ«نيرظنملانمكنإف۷

سيلىدايعنإلجوزعهللالاق.نيصلخملامهمكدابعالإ«نعم

0نيعمأيهدعوأمهجنإونيواغلانمتاعبتانمالإناطلسماعا

ءاوحقلخ

‹ىعاطوىبحكتروصوىديبكتقلخىنأمدآىلإىلاعتهللاىحوأو

ىقلأف.الإسنأتكنمةجوزكلقااخىنإو:ىكئالمكلتدجسأو
نسحأنووارلاريملقلخهمظعوهمحنبنمجرخفساعنلامدآىلعهللا

هللالمكأاملف«ريصقلاهعلضنمتقلخاهنإليقو.مدآةروصىلعهنم

رکنیالهبلثممهتروصىلعقلخاذإمدآهبتنااملف.هتہنهنمءاوحقلخ

هناحبسهللااهقطنأف؟تزنموتأام:مدآلاق.محرلایوسءىشهنم

وہسلاقيطنعًاطخ۷٠۷ةيآلاتبعكةطوطخلافو؛۷۷٠٢۷ناتيآلا:صةروس(١)

اہمجرخالاق)

.ريحتوسلي:سلبآ(۲)

.۳٠ةيآ:فارعألاةروس(۳)

.۷۹-۸۳تايآلا:صةروس(٤)



س۱۷

‹هاياوحنمتقلخامأل«ءاوح»مدآاهامسف.كلوكنمانأ:تلاقف

ءاسنورشکالاجرامهمٹبواهجوزابدقلخوةدحاوسفننممکقلخ

4(۱)(ًابيقرمکیلعناكهللانإماحرألاوهبنولءاستىذلاهللااوقتاو

ةأرملاد:لاقهنألسوهيلعهللالصىلانعثيدحلاىفىوردقو

اہتقفرناوارسکاهميقتل؟تبهذنِإفجوعملضنمتقلخ

.(جوعاہفواہم(۲)تعتمتسا

احرفحرفف.ةنحلاكلخدمىنإمدآاي:ىلاعتوهناحبسلاق

نأةكئاللاهللارمأف.امركميبنملسوهيلعهللاىلصمدآناكو.ًاديدش

ءاوحومدآىلعنوکرتيمهوةماركلايسركىلعءاوحومدآاوامحم

كلذعبروهو2تاعاسثالثراهنلانمىضمامدعبةنحلامهولخدأىح

رمشعانثاوهو()ةنسفلآمويلا'كلذرادققم٠ةعمحلامويوهو‹مويلا

نوسمخوناتئاموهومويلاثللذعبرىضمدقوةنحلاهللامهلخدأف.ةعاس

تسوهو‹ةنسهئامسمخوهومويلاكلذفصنةنحلاىئ.ةنس

نوسمحوناتئاموهومويلاكلذنمعبرلایقبدقوجرخأو٤تاعاس

هللا.ةعمحلامويىئناكهلكثكلذو‹تاعاسثالثوهوةنس

ابرقينأامهاهنو«ًادغراءاشثيحةنحلانمالكأينأامهرمأورونلاسابل

ابرقتالوامتثشثيحًادغراهم(ء)الكو):ىلاعتهلوقوهو‹ةرجشلا

1
ےس

.١ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.اتعمتساةطوطخلاىف(٢)

.اندنعنمةدايزلا:نأ(۳)

..١4ةيآ:جلاةروس(نودعتامةنسفلأككبردنعًاموينإو):لاعتهلالاق(٤)

.«الكفوةطوطْخلاىفاوہستبعك(٥)

(٢جنايبأاوفشكلا-۲م)



- ۱۸

اناكاممامهجرخأفاهعناطيشلاامهلزأف«نملاظلانمانوكتفةرجشلاهذه

ةرجشلاكلتالإ|2|اءاشثيحةنحلانمالكأبنأامهاحابأو()(هيف
امهجرمالنآةوادعاهرذحو.امههتم(۲)آرابتخاامهلعاهمرح

هناحبسللالعدقو.هللاةعاطنمو*جرخاکهنجوهللاةحرنمسيلبإ

ءامهفهللاراعالامشةحيصنلاواملرذحلاامهعفتيملفهنايصعيسامہیلاعتو

ناطيشلاامفسوصوف):ىلاعتوكرابتهللالاق.امهرغوسيلبإامهعدخف

هذهنعامکبراکاہاملاقو(۲)امہاءوسیرووامامیدییل

نلامکلىئإامهماقونيدلاحلانمانوكتوأنكلمانوكتنأالإةرجشلا

اعقوو(4)(امهماءوسامتدبةرجشلااقاذاملقرورغبامهالدف۾نعانلا

ىلعلجعيملامكامہلعلجعيملف.هايإاممايوغفامرامهامف

|یورو.روجرغلدعهدابعیەكنالبنذلاعقوالامهلىقسيليإ

ىھراهلكأنءمدآهللاىمىلاةرجشلانإ٠لوقيناكهنأسابعنبانع

..لسعلانمىلحأودبزلانمنيلأرقبلالككاهمةبحلانإو«ةرجش

رادیفهللااراجامهنمنابرشیواهرامنمنالکايةاانكسف

[اممدحاولكرصبأوامهتاروعتدبوامهسابلاباسةرجشلااقاذاملف

قرونمامہلعنافنصخادمعوايیحتساف.ًاروتسمهبحاصنعناکام

فیثکالیوطالجرمدآناکو.نتلاقروناكقرولانإليقو.ةنحلا

نيأىرديالةنحلانمًابراهىضف‹(ە)قوحسةلختهنأكسأرلارعش

«ءاوحومدآیکسمآنأةنحلارجشنمةرجشىلإهللایحوأفليق.هجوتي
!1ىمارارفأمدآاي:هيلهللاىحوأف‹امناصغأنمضعبامهكسمأف

.٢۴٦۳ناتيآلا:ةرقبلاةروس(١)

.(ارايتخا)ةطوطخلالصأى(۲)
.«امهتاوسوةطوطحملالصأىف(۲)
.۲۲-٢٠تايآلا:فارعألاةروس(٤)

.قحسعمحاوقوحسىهفتلاطةلخنلا(٥)



ب1۹

ییطخیتقبو1برايءايحلب:لسوهلعهللایلصمدآلاف

امکلتنعامكلامہر)امھادانف!یجوزةسصوعملالعىتناعأو

4.(١)(نەبمودعامكلناطيشلانإامكللقأوةرجشلا

:مالسلاامهيلعءاوحومدآةيوت

ننوكنلانمحرتوانلرفغتمنإوانسفنأانملظانبر):تلذدنعالاقف

باوتلاوههنهيلعباتفتاملکهبرنممدآیقلتف)(۲)(نیرساحلانم

هتئيطشنعفرعيملوبتيملةبوتلاهيلعتضرعنبحمدآنأولو
ءهبرىلإباتوهبنذوهتئيطمفرعاهنكلو«سيلبإناكلمجريو

ىفهلوقلنيثاتللًامامإراصفهلةمحرو«هيلعهنمًانمهتبوتهناحبسهنملبقو

(٤)(یدتهامتًالاصلمعونمآوباتنملرافغلىنإو):باتكلامكحم

.نيرهطتلابحمونباوتلابحهللانإ):۹|هناحرسلاقو

و(١)هل.بنذالنمکبنذلانمئاتلا:لسوهيلعهللاىلصلاقو

.ك.«نورصملاكله»:ىلسوهيلعهللالصلاقو

.۲۲ةيآ:فارعالاةروس()

.۲۴ةيآ:فارعألاةروس(۲)

.۲۷ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)

.۸۲:هطةروس(٤)

,٢۲۲ةيآ:ةرقبلاةروس(٠)
هچامنياودحأو٠یراصنألاديسيأنعمعنوبأوريبكلاىفىئاربطلاهاور()

٠(۲:١۴۱سابلإلاليزموءافحلاتشك:ىحارحلاىفولجملا):دوعسمنبانعنورخآو



n

.(۱)(اولعفامىلعاورصيلور:مکحلازيزعلالاقو

:وملعاو‹نيدلالصأهللادايعاومهفاف»كالهرارصاإلاوةاجيةبوتلاود.,٠

 رافغتسالاعمبنذلانمربكالو«رارصإلاعمبنذلانمرغصالهلآ
سیلبإبهقحلروهلمعطيحنأهللىلعًاقحناكبونذلالعرصآنملکو

الواومهمتوهللاداعاوظقتف.نيتاهرغةلزمسیلو

ءةرئاحلاةلاضلاتاياورلااووروةبذاكلاىنامألامهسفنأاونمنيذلاك

سيل):مكحلازيزعلالاقدقو.(۲)«ىصاعملاىلعةنحلامهسفنألاوعداو

نمهلدجمالوهبزجاءوسلمعينمءباتكلالهأىنامأالومكينامأپ

وهوىنأوأرکذنمتاحاصلانملمعينمو«ًاريصنالوًاءلوهللانود

(۳)«ارىقننوملظيالوةنحلانولخديثلوأفنموم

یلاعتهللاو.ادبآ(٤)سودرفلاىفحلاطلاوحلاصلاعەتجمنا

اونمآنیذلاکمهلعجنأاوحرجانيذلابسحمآ):لوه

تعزامكال.نومکحمامءاسمامومهايحءاوستاعاصلااولمحعو

رئابكلافرعقمولسوهيلعهللاىلصدمحمةمأنمىصاعلانأةيوشمحللا

.١۱۳ةيآ:نارمعلآةروس(١)

راففتسالاوةبوتلاصوصخبفلؤملانمداشرإوظعواهلكةيضارتعالالمحلاهذه(۲)

.بنذلاىلعرارصإلامدعو

.١۲٠-١٤٠ناتيآلا:ءاسنلاةروس()

.«سودرفلاةريضحوةطوطخلاىفتبتك(٤)

.۲۱ةيآ:ةيئاخلاةروس(٠)

ثِإلوقيناكىذلاناطقلابالكنبدمحمنبهللادبعمجمو«قرفلانمةقرف(١)

ةماقتسالاةعبطم-٠۲۷-٢٦۲صءتسرهفلا:ميدنلانبأ)رظنا,هللاوههللامالك

.(ةرهاقلاپ

نوبوسئممهوميسجتلافاوعقوونآرقلارهاوظباوكنسممةلزعملاقرفنمةترفمجإليقو

نيرشعلانرقلافراعمةرثاد:ىدجوديرفدمحم)رظنا.سانلا.لاذرىأوشحلاكر

۱۹۱۲-»١۱۳۳ةنسرصمبيظعاولاةعبطمبعبط-4۷٤صءثلاثادليلا



٢

نملب(:لوقللاعتوهناحسەللاورانلاق`نيرصماوناماذٍإ

(۱)(نودلاحخاہفمهراثلاباحصأثلوأفهتلطولهرتطاحأوهئسبک

ملولمدآنل.هيلعهللاتاولصمدآمهبالنكتملةلزاممماولعجو

لعىلغفتهللانكل«سيلبإبقحللةبوتلاالولو«ةنةحنارمشيملبلي

۽ةبوتلابهذنأو

مکیةلزىمريغةلزيممكلسيلنأنيملسملارشاعماوملعاف

نهللادنع

 ۸۱٠ةيآ:ةرقيلاةروس(١)





نالابسابلا

ةنحانمةيحلاوسيلبإوءاوحومدآطوبهىف

یدبعاجرخأنأليئاکیمومالسلاهيلعليرجىلإیلاعتهللایحوأليق
لاپجنملبجیفدنادالسعقومدآنأملعأهللاوانغلبف.ًاقيفراجرح

«راسيسيلبإعقوو.لعهللاو(مساو»هللاقيلبحلاندجویو.نالیس

ۍآملعأهللاوةدجبليقو‹سدقملاتيببءاوحتعقوو«ناهصأبةيحلاو

رگنبهللاديعنعنانبلا|تباثنععفريوناثودح.ناکكلذ

هتمحرنمهجرخأوسيليإلعیلاعتهللابصغال:لاقهنأهعفردىلا

٠هتیرذیلعوهيلعیطلسفهببسبتیقشدقویودعمدآنإبرای:لاقهتنجو
دلوالإدلومدالدلوياللاق!براب:لاق.هيلعكتطلسدق:لاقف

اہفنورجبےکنکاسممدآیبرودص:لاق!ىندزبراب:لاق.هلثمكل

كلجروكلرمہلعبلجاولاق!دزبراي:لاق.مدلاىرج

.ارورغالإناطيشلامدعياموهدعودالوألاولاومألایئمھکراشو

لعجافهبتیقشوةيصعملاىفىعقوأىودعسيلبإنإبر:مدآلاق

بهظفحاكلمهبتلکوالإدلوكلداويالمدآاب:لاق!!هنمیعنعام

.اهلثمةدحاوبةئسلاورشعبةنسحلا:لاق!ىلدزبراي:لاق

هيفحورلاتمادامىدبعنماهعزنأالةبوتلا:لاق!ىلدزبرابلاق

نماوطنقتالممسفنأىلعاوفرسأنيذلاىدابعاي):لاق!یئدزبرايلاق

.(1)(محرلاروفغلاوههنإًاعيحبونذلارفغيهللانإهللاةمحر

تاكوء«ضرألاىلإطبهالملسوهيلعهللالصمدآنإملعأهللاولاقيو

هرممويلکتوحلاىلايرسنلاناكورحبلاىفًاتوحقداصدقرسن

.٣٥ةيآ.رمزلاةروس(9

 



٢٤۲

نمرحملاقیربامهرتوء بئاجعلانمرعلاقیریام

ىتآرسنلاهآروضرألاىلإهيلعهللاتاولصمدآطبهاملفء5بئاجعلا

شطبيوءنلجربىشع؛هلثمرأملًاقلخمويلاتيأردقل:هللاقوتوحلا

اذهىىتقدصنإ:توحلالاقف.ننيعبرظنيو«مهبلکأيو٠نیديپ

كركونمكلزىتسویرحخنمرخىڈدلاوههتافلا

دقفوشحوتساضرألاىلإطبهامهيلعهللاتاولصمدآنإو

:مدآاي:هيلإىلأعتهللاىحوأف«اديدشًانزحنزحوةنحللا
.ةنلاةعتارتدقفوةكئاللاتاوصأىعتعطقناوبوراي:لاف
یجوزقارفنإبراڀ:مدآلاقو.مدآابثاتيصعم:هيلإهللایحوأف

نوهأىنإفسمشلابرغمىلإرسينأهيلإهللاىحوأف.ىئالبمظعأنم

.كتجوزىلإیہنتیكرسمكاىلع

سدقملاتيبهتحورٰىِإیہناىحهنلالدوهرمآوهللایحوبمدآراسف

.ملعأهللاوتافرعبافراعتنأدعب

:ًارصتحلیباقولیباهربخ

ن۰لبقتفًانابرقابرقذإقحابمدآیباابنمہلعلتاو):یلاعتهللالاق

(1)(نەقتملانمهلالبقتيامتإ١٠|لاقكنلتقأللاقرخآلانملبقتيملوامهدحأ
نطبلکیفدلتتناکءاوحنأحلاصنبانعىلكلاانورملاق

ءاملقإاشلاقيهلًاتخأوليباقبنطبلوأتدلوف.ةيراجوًامالغنيثا

ناهيلعهللایلصمدآهللاراف.ادوناشلاقيهلاأوليباهىناثلانطبلاو

طخسوليباهیضرف.لیباهتخلیباقحکنیولیباقتخلیباهکن

هللاركحامو!!ىضرأال:ليباقلاقف.امهسحأتناكهتخأنألليباق

.۲۷ةيآ:ةدئاملاةروس(١)



٢۲-

اذإاوناكو1!ىلعهدوكراضإللليباطكترثأومدآايككحالإاذه

ناکو.املقإهلناکهنابرقلبقتنف«هللاىلإًانابرقاوبرقيرمأمهمد

مويفرشلالزانمىلإعراسيوةرخالاباوثوهللااضربلطيليباه
‹انابرقابرقينأهيلعهللاتاولصامهاعدف.ىلابيالليباقناكوءةمايقلا

دعصاملف.هلتقألليباهاهنجوزنإهللاو:ليباقلاقنابرقلالزناملف

٤لیباقنابرقلکأتملولیباهنابرقتلکأفرانلاتلزنفهبرمدآاعدلبحلا

لیباهىلإلیباققلطنالبانماولزناملف.بلقلاازنکیمهنأل

نأل:لاق؟ىنلتقتمالع:ليباههللاق.كنلتقأل:لاقوهمنغىفوهو
ثكتخأحكنأوةنسحللاحكنتو٠ىنابرقىلعدروكنابرقلقتهلا

كديىلإتطسبنمل«نقتملانمهللالبقتياعإ):ليباهلاقف.ةميمدلا

2(۲)(نىملاعلابرهللاىإكلتقألكيلإىدبطساببانأامىلتقتل

سلبلذبهفّرعناكو«(۲)هخدشفرجحهعمولیباقهءاجلیباهماناملف
هرهرماملعفوهلتقاملف!هلتقااذكههللاقوارجحهللمحوهللثع

نمحبصأف):ىلاعتهللالاق.ىحاصتنأ:سيلبإهللاقسيلبإ

هللاتاولصمدآهوبأهدقفوعضوملااذهىليباهسبتحاو(4)(نيمدانلا

لیباقحبصأف.ًاديدشًانزحهيلعمدآنزحف«هلتقهنأمدآسحفهيلع

بارغلضرألافثحييًابارغىأرعبصأاملف5ىشعلابهاخألتقناكو

بارغلا!ذهلثمنوكأنأتزجعأىنليواي),ليباقلاق.هنفديتیم

۰)٥(نمدانلانمحبصافیخأوسیراوأف

.ةاكزعمحلا«بيطلا:ىكازلا(١)

.٢۲-۲۷ناتيآلا:ةدئاملاةروس(۲)

.هرسک:سآرلاخدش(۳)

.۳۱ةيآ:ةدئاملاةروس(٤)

:.۳۱ةيآ:ةدئاملاةروس(٠)

 



س٢۲

فشنتالضرألاكلذلجأنموضرألاهجوىلعثفسمدلوأوهو

نحلانمانآالضأنيذللاانرأانبرر,رانلالهألوقيسيلبإوليباقىنومدلا

نحلانمىذلاف.نيلفسألانمانوكيلانمادقأتح
.هاخألتقىذلامدآنبليباقسنإلانمىذلاو«ةئيطحللاحاتفمناكسيلبإ

ادمعتمًاتم*وملقينمو(:یلاعهلوفنآرقلافلتقلامظعتهللالزنأو

وهنعلوهيلعهللابضغو|١٠|اهيفادلاخهنجهوازجف

ًاسفنلتقنمهنأ):یسومىلعةاروتلاىلزنأوءامدلامظعتهللالزنأو

>€اھانمواعسالالتفامأكفضرألافدداسفوآںہفترغ

هللاولارو مايیسلیباهلیباقلتقموبتفسکسمشلانِعا

ةبيطاهلكتناكوءراجشألاودالبلاترغتلاهلقاملف.ملعأهللاو

ءايولاوضارمألاتقحوءءالاحلموراجشألاتررمتف«ًابذعهعيمجءاملاو

:ىعملااذهىفلاقهيلعهللاتاولصمدآنأدجويو

حیبفرغمضرألا4حوفالعنمودالىلاترخت

حيللاهجولاىلعافسأاوفًاملظليباهلقليباقو

حيرضلاهنمضتدقاليتقىياليباهىلعافسأاوف

1:لیباقتوم

«ەتعلتبافاہبلعىلاعتوكرابتهللاىحولضرألاهتعلتباليباقنإلاقي

بآراصتخااکرنةليوطثیداحأهلو

.٢۲ةيآ:تلصفةروس(١)

4+لآروس(3



فتلاثلابابلا
هدعبنمءايبنألاةوبنوهدلوموثيشىنلاثعبمىف

هقلخنسحوعرعرتوهتعصواملفمدآنبٹیشبءاوحتلمحم

كيفوتمىنأمدآىلإىلاعتوكرابتهللاىحوأ«لاجرلاغلابمغلبوهقلخو

.ادوهشەمىلعدېشأوًاباتکهيلعبتکاو«قیثاوملاودوهعلاثيشىلعذخفىلإ

كيلعذخآنأىلإىحوأهللانإىباب:ثيشلهيلعهللاتاولصمدآلاق

زرفلاق.هبهللاكرمأامضقاتبأاي:ثيشلاق,قيثاوملاودوهعلا

هللایوقتبثيشیصويلعجفضرألانملاخعضومىلإراصىح
تلثتمادقیدیسوینا:لاقهتیصونمغرفاملف.هللامقهرذحو

لیئاکیموليئارجلإیلاعتهللایحوأف.رضحدقثیشاذهوهبیترمأام

قاثيلاودهعلاثيشىلعاوذخوثيشومدآىلإاوطبهانأةكئالملاو

مالسلاهيلعليئارجلزعف.نيدهاشلانمهيلعاونوكوًاباتكهيلعاوبتكاو

.نيدلىفةفيلخهلعجوةيصولاثيشىلعبتكفةنحلانمءاضيبةقرخم
?ةمايقلاموبىلإمدآندلنمدحاوهللنیدف.مالسإلاو

:هيلعهللاتاولصمدآةافو

مکقرافمانآویلجآبرقدقیبای:هینبللاقةافولامدآترضحاملف

الوړکاریهنإفسیلبارکودعاورذحاوهوصعتالوکبرةعاطباولمعاف

انرمأت|١اولاق.ردقنإ«هدیاصمیئاوعقتنأاورذحاف

:لاق!معناولاقییصومظفحدق:لسوهيلعهللایلصمدآلاق.هب

كسموییرذنمیعاطأنمنأیندعوادقهللانإفییصوبمکنمكسنف

ناطيشلاعاطأوكتيصولبقيملومنمىناصعنمو«ثلعممهلعجىيصوب

نتاهرغتسيلو«هبزحوناطيشلاعمهتلعجورانلابهتقرحأوهتبذع



س۸٢۲

.ًاروفكامإواركاشامإ):مكحلازيزعلالاقاك(١)«

:ملسوهلعهللایلصمدآثیدحیلعجر

تیہشادقوتیمنإیبای,ثیشهنباللاقةافولامدنآترضحاملف

نمرفنهدنعومالسلاهيلعهيقلفثيشقلطناف.ةنحلارامننم

ةارامننمیہشادقوضیرمنأنإهللاحوراي:ثيشلاقفةكئالملا

دقكابأنإعجراف:مالسلاهيلعليرجهللاقف.هلىلسرأدقو

كوبأوعجرا!املإدوعينأالإةنحلانملكأيالهنأكوباملعاما!تام
نمنفکبليرهاتأدقومهدنععجرف.هلسغنلانئجدقوتامدق

(؛)ردسوةيناثااو«حارقءاعوألا:تالسغثالثهلسغفةنحلا

حورلام:ليرثہشلاقفجهطنحوهنفکمءروفاكوءامعةثلاثلاو

ةكئالملارشاعمانإ:مالسلاهلعليرجهللاف.هلصلصفمادمت!نمألا

ىعلصفمدقتف»هدلوموبنأانمدحألىغبنيالفدوجسلابانرمأ

ءةكئاللاهيلعتلصوًاعبرأهيلعركينأليرمجهرمأوثيشمدقتف.كيبأ

كتنسهذه!مدآاب.:هللاقوهيفهنفدفسيبقراغیئًادحهلقشو

ےكلعرنمكتررذنسو

هذاتسأعمفلتخاىنلاىسرافلالازغلاءاطعنبلصاوىأرىلإانهفلؤملاريشي(١)

؟الوأًانمؤمىمسيله:ًارييكًابثذبكتراىذلاىصاعلانمؤملاةلأسمىفىرصبلانسحلا

نكميالوًاتمؤمىمسينأنكمالصخشلااذهلثمنإةلزتعملانمهعبتنمولصاولوقيو
اذهضفريفلۇؤملانأییبطو6«نتلعملانيبةلزلمىفوهاموًارفاکیمسینأ

.ىأرلا

.٣ةيآ:ناسنالاةروس(۲)

.ةلوألا:ةطوطحملاىفتاتك(۳)

.رذسوتاردسممحلاوقبلاةرجش:ةردسلاو«رودسعمحلاوقبنلارجش:ردسلا(٤)



Ti

: ةيرذلاجورخٹردح

(۱)ضارضرىلعهنیرذومدآقلخیلاعتوكرابتهللانإلعهللاولبق

تلاقف.(ء)رذلاكضرألاهجوىلعهلوح(۲)نوبريمهوضيبأءامنم

مملإهللاىحوأف!!ضرألامهعستالءالوهنإ!انديسو:ةكئالملا|

نودجالوةذلنوذلتسيالءالؤهنإ:ةكئاللاتلاقف.توملابمهنفأىن

لذو.تولامهيسنأولمألامفطسبأىنأمهلإهللاىحوأف.ارورس

میرذمهروهظنممدآیبنمثبرذأدإو(.یلهلوفلیلد

ةمايقلاموياولوةتنأاندهشىباولاقمكبربتسلأمهمسفنأىلعمهدمشأو

.(٤)(نلفاغاذهنعانکان!

:ةنسةئامعسترمعمدآنأدجويو

:هيلعهللالصمدآنبثیشةافو

هترضحنآىلإهنسهبرعاطأومدآهيبأةاصوبثيشلمعف
.هيلعهللاةمحرةافولا

:ملسوهلعهللالصسيردإةوبن

حودجوهوماسوهلعهللایلصمدآدع1ٹثعبینلوأوهو

لاقوهموقىلإهللاهثعب«ةدابعسانلادشأنمناكو.ملسوهيلعهللایلص

ئیشىلنوكرشيالویتودیعبنأمهرمأتكموقىلإثتثعبسيردإاي:هل

.ىصحلانمقدورغصام:ضارضرلا(١)
.داز:ابربر(۲)

.لملاراغص:رذلا(۳)

۱۷۲ةيآ:فارعألاةروس(٤)



س۳۹

:نودبعافانأالِإهلإالنأاودهشتنأو«نيرخالاونلوألاىفىيصوىهو
(1)(اناسحإنيدلاولابوهابالإاودبعتالأكبرىضقو):ىلاعتهلوقكلذو

ماحرألااوعطقوتاهمألاوءابآلانعلنملوأوةرحسهموقناكو

ثعبیلوأوهو<هيلعهللایلصسيرد]مهاعدف.اوعاطأو

:ىلاعتهلوقكلذومدآدعبنمباتکلابءاجینلووهو.هللاةعاطىل

ملزنأونيرذنمونیرشبمنينلاهللاثعفةدحاوةمأسانلاناک(

.هيفاوفلتخاامفسانلانبمكحيلقحابباتكلا

ىذلاقحانيدوهو«هللاالإهلإالنأةداهشهيلعضرفاممناكو

هللادنعنيدلانإ):لئاقنمزعىلاعتهلوقكلذليلدو.هسفنلهاضترا

٤(ه)ةيشعو(4)ةودغ,راهلاىفرطنتالصهيلعضرفو.مالسإلا

دودلاوماكحألاهيلعضرفو«مارحلاتيبلاةبعكلاىلإجحلاهيلعضرفو

هيلهللاهعفرفهلتقباومهواوبأكلذىلإهموقاعداملف.رحسلاكرتو

:ًايلعًاناكمهانعفرو):هلوقوهوةنحلاهنكسأو

ضرألالعجوهموقهللاكلهأوءاهانرصتخاةليوطرابخأهلو
.اكدمہلع

.٢۲يآ:ءارمإلاةروس(١)

.۲۱۳ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

.۱۹ةيآ:نارمعلآةروس(۳)

.سمشلاعولطورجفلانيبام«لوأ:ةودغلا(4)

.مالظلالوأ«راملارخآ:ةيشعلا(٠)

.۷٥ةيآ:مرمةروس()



ب۳

,ملسوهيلعهللالصحونةوبن
سيرداوهوخونخأنبروحاننبتلنبحونهللاىنوهو«ركاشهمهاو

انإ).لجوزعهلوقوهوهموقىلإهللاهلسرأ.مالسلاهيلعحوندجوهىذلا

.(۱)(ےلآباذعمہتابنألبقنمثموقرذنأنأهموقىلإاحونانلسرأ

هضرفىذلانيدلاوهو٠هديحوتبهرمأوىلاعتوكرايتهللاهع

دياانأالإهلإالهللاانأىنآهيلإهللاىحوأ.هئايبنآوهتکئالمىلعهلل

رمأىذلامقلانيدلاوهو.كلذىلإثكموقعداو«ًائیشییكرشنالو

وااصودوهوااحووسيردومدآ٠هيلإاوعدينآنيبنلاهب

ناميلسودوادوسنويوبويآوسايلإوعسيلاوثيشونوراهویمومو

ناةداهشوهو4نعمحأمهلعوملسوهيلعهللاىلصًادمحموىسيعو

اوربينأحونىلعضرفاممناكو.صالخإلاوديحوتلاةملكهللاالإهلإال

لاماولكأيالنأو«انزلااوبرقيالنأو«دهعلاباوفوينأونيدلاولاب

مذيل

ضرفو.هتالصىفلوألاردصلانمباتكلاولتيحون|١٠|ناکو

‹ةعامجىلصيالناكوءهرخآوهطسوأوراهنلالوأ:تاولصثالثهيلع

ةعاطىلإهموقاعدف.هبرنمةضيرفمايأةثالثرمشلاىفموصيناكو
هلسرأًاماعنيسمالإةنسفلأمفشاعف2هبهللاهرمأامىلإوهللا

الثجرخامدعبشاعو«ةنسةنسةئامعبرأنباوهومهلإهللا
هللاالإاودبعتالنأر(۲)ریذنمكلىنإر:هموقللاق.ةنسنيسملو

هموقنماورفكنيذلااللالاقف٠ملأمويباذعمكيلعفاخأنإ

ىدابانلذارأمهنيذلاالإثعبتاكارناموانلثم1الإكارثام

نيبلمحناکىحًاعيجوابرضهنوبرضيوهنوذوياوناكف(یأرلا

.۱ةيآ:حونةروس(١)

.٢۲ةيآ:دوهةروسو؛۲ةيآ:حونةروس(۲)

.۲-٢۲۷ناتيآلا:دوهةروس(۴)



۳۲

رفغينوعيطأومكبرباونمآموقاي:مغلوقيهياعهللاىلصوهو.ةعبرأ

٠رخويالءاجاذإهللالجأنإىمسملجأىلإمکرخویومکبونذنممکل

ناکو.هنوبرضوهنوبذعيوهنوذوبوهبنوءزسيمهم.نوملعتمنكول

كيوغيالخيشلااذهوكايإیباب:هللوقیفهدلویصوبملجرلا

.!!یدعبنم

:هللاقوهيلاهدلوبممملجریہنایحایاصولانوثراوتيكلذكو

هذهكالهنأاثدحدقانإفىدعبنمثابوغيالخيشلااذهرذحاىباي

مالغلاذخأف.اصعلانمىكمأتبأاب:دلولالاقف.هيديىلعنوكيةمآلا

مالسلاهيلعهءاجف.ءامدلاهنمتلاسفحونهجوبرضفاصعلا

لاجرلابالصأالوعاملاماحرقیدملهناحوار:هللاقوهرخأف

۱!نولعف٫اوناکامںسئتیتالفنمآدونمالإکلموفنمنوينأهن!نموم

نيرفاكلانمضرألاىلعرذنالبر):لاقفهبرحواعدكلذدنعف
.)۱((ارافکجافالإاودليالوكدابعاولضبمهرذتنإنإ®اراید

:نلدلويملفةنسنعبرأهوبذكالنمقعءاسنلانإليقو

ىبطاختالوانیحووكلفلاعصا(:حونايهللافهلاهللایحوأو

.(4)(نوقرغممماوملظنيذلاىف

لعجمنُأمالسلاهلعليئارجهرمآو6ةنيفسلالعقحوذأ

.٢۲٢۲۷ناتيآلا:حونةروس(١)

.«مخدةطوطحلاىفبتك(۲)

.«دلو»ًاوهسةطوطخملاىفتبتك(۳)

.۳۷ةيآ:دوهةروس(4)



۳۳

نأوهبنذکوودك(ا)اهوجوجوكيدلاردصكاهرتص

ساناالمحنأهرمأو.لفسأوطسوأويلعأتوسنالنافلعجم

12|شوحولاوباوايطسوىیبرلعجبنأو‹اهالعأىف

املكو.ًاعارذنئالثءامسلاىفاهولعو«ًاعارذنڻالثاهضرعوخارذ

؟كتنىفسلبرستیم:ںولوةيوهنماورخسههوقءاهفسنمهبرم

هللاودنملادالبباهلمعهنإلیقدقو.افءامالضرأىف!ھلمعبناكهنأل

.ملعأ

هللااهركذىلامانصألامفتناكومانصألادبعنملوأهموقناكو

اوناکومحطاهلمعىذاسیلپإناکو.(۴)آرسنوقوعيوثوغيوًاعاوسوأدو

ناطبشلااهجرأی>ةنفدنملF۳ملفتنفدناف(٤؛)قرخأانامزىلإاهم

ةعاضقتذخأف.امئامسأبمهفرعوالعلوأىفبرعلا

ءاجف(۱)بلکلراصىحهوثراوتمتلدنحلاةموددتناکوهودبعف(ه)آدو

مالسإلاءاجىحىلإراصف(۷)عاوسامأو«هنوديعيمهومالسإلا

.ءىجاجممحاوردصلا؛ةنيفسلانمۇجۇملا(1)

مهلكسالانأذب«سائلاةماع:مدآىبةملكببتاكلالغل(۲)
.مدآونب

هاراسخالإهدلووهلامهدزيملنماوعبتاوفوصعمهنإبرحونلاق):ىلاعتّشالاق(۳)
قوعيوثوغيالوًاءاوسالوادونرذتالوکتآنرذتالاولاقوًاراہکًاركماوركمو
.۲-٠۲۳تايآلا:حونةروس.(ارسنو

.حونانديسمايأثدحىنلانافوطلاىلإكلذبريشي(٤)

.«دو»مسابنييثبسلاةدابعىففرعيرمقلاناك(٠)

.ةينيلاةيناطحقلابرعلالئابقنمبلك()

.ةأرمأةروصىلعمصعاوس(۷)

.ةيناندعلاةينايشلابرعلالئابقنمليذه(۸)
(٢جةتايبلاوفشكلامم)



ب۳ک

تديعف(۲)دارم'ىلإراص¢یطدنعناکف(۱)ثوغيامآو.هنودبعيمهو

لخدنموىلإصف«رسنامآو.بعکنبثرحلاونبودارم
.مهكلمىٹ

اننيبةمالعلانآمالسلاهيلعحونىلإهللاىحوأةنيفسلاتوتسااملف

.نينموملانمكعمنموتنأةنيفسلابكرافكرادىفرونتلارافاذإكئيبو

ئاغیفبکر<هرادرخآیوهورونتلانمرافءاملاحونىأراملف
ءننثالکنمهللاهرمآاکةنيفسلاىفلمحو«ةأرمانناموالجر

زمرئاسوهتأماوحودلویھب«eلوقلاهيلعقبسنمالإكلهأو

.هموقنمرفك

ايشبيصتال(4)بيزایلاکیرتتناکفءاملابءامسلاباوبأهللاحتفو

.رضرألانمجرخاملثمهللالزنأفءانويعضرألاهللارجفو.هتقرغأالإ

:نعبرأءاملاكلذهللامادأءرخآلاىلعلضفامهدحألنكيم

؛ردقدقرمأىلعءاملاىقتلاف.مكحلازيزعلالقاكةليلًاموي

.ملعأهللاواعارذنعپرأليقوًاعارذنيسمليجلكقوفءاملاعفنراو

دولخرشعیفلزنو«بجرنمناولخرشعلةنيفسلاحونبكرو
لابلاکجومیف«رقتستالومہیرجتتناکو.رهشآةتسماعمرحلانم

رهوقرغلانمتيبلاعفرو.طاوشأةعيسهبتفاطفمرحلاتنأىح

.مدآهبفوطيناكىذلارومعملاتيبلا

.دسأةروصىلعنص(١)

ةعانصىفىثعألاحبص:ىدنشقلقلاعجار)ةينيلاةيناطحقلالئابقلانمدارموءىط(۲)
.(م١۱۹۱ةرهاقلا«١جءءاشنألا

م.ق١٠۱٠ةنسوحتنمتدتمأ«مالسإلالبقةعدقلانملالودنمةلودرخآ:ريمح(١

.ىسايسلاامهكلموًأبسونيعمةراضحتثرودفوم٥۲٠ةنسىلإ

ليقاروبيزآموبيزايمممحلا«ءاملااهيفىرحيةانقلا:بازتملاوبازيلا(4)

.بيزاومًاضيآ



٢۳۵—

رجحلاهمیھبو‹ةنحللاهرهوجن“ةردنمةعكلاتناكليفو

.سيبىفدوسألا

eلصوملاضرأبليجوهوىدوحلاىلإتہناىحةنيفسلاتراس
,هيلعترمتساغ

ۍدولاضفخلاوةنيفسلانهولعتنأتعلطت|١٠|لابحلانأثيدحلاىو

فألابجيللىلاعتوكرابتهللاىحوأو.هعضاوتلةنيفسلاترقتسافعضاوتو
كرابتهللاىحوأو.هتعضوراکتنموهتعفریلعضاوتنملعفأكلذك

ءامسابوئامیذلااهءامتعلبف«كءامىعلبانأضرألاىلإىلاعتو

قرشملانيبامىلعىنأءاملانأتيدحلاىفو.اهءامءامسلاتکسمأفیعلقأ

اوئاكولباباولزن,ضرألاتفشناملفامفنموةنيفسلاالإبرغملاو
0ملعأهللاو6"ننامقوسیمسیمهعضوفالجرنناملئمود

انمالسلاهيلعًاحوننإلاقيو نمیبانإ)!!برای:لاق«هبریدان
نحواف1!يلهأونُأیتدعودف(١)(قیحلاكدعونو‹يلهأ
ءكعممهجنأنأكتدعوىذلاثلهأنمسيلكنبانأهيلإلجوزعهللا

نأكظعأىنملعهبللسيلامننلاسټالف)«كنموهسل«راكهنا

سيلامُكلأسأنأثابذوعأىنإبر):حولاق(۲)(۱نمنوکت

..(۴))نیرساجحنانمنکآیمرتو.یلرفغتالإوملغهبىل

نممهلكسانلاو«ةيرذمهمنكتملونعماوبكرنيذلانالانأثيدحلاو|

asf

۽٤ةيآ:دوهةروس(9

٦4يآ:دوهةروس(۲)

.٧٤يآ:دوهةروس()



ب۳۹

.)ماسدالوأنممواوسرغلاوبارعلاو.ماحدالوآنمربراو

ِٹفاردالوأنمكرلاوبلاقسلاوجوجاموجوجأيو

ةلصوةاكزلاوةالصلابمهرمآوءهللاةعاطرهدالوأحویصوو

‹موصلاو‹ركنملانعىهنلاوفورعلابرمألاو«نيدلاولاربوءماحرألا

٤ثيشومدآ:مهليقنملسرلاوهللاباونموينأو«دهعلابءافولاو

.سيردإو

ءايينألاتناكهنموی.هدالرألضفآناکو«حونبماسفلختساو

.سائلارايخوكولملاوءايلوألاو

اهعوكرىلعةظفاحلاوءاهيلع(۲)ةبظاوملاوةالصلابرمأیماسناکء

«ءاروشاعموصيناکو«ةعكرنیئالثمویلکیفیلصیناکواهدوجسو
.ىدىوحلاىلعةنيفسلاهيفتوتساىذلامويلاوهو

مهلاكيبل٠:لوقيوىليناكو«كلسانملاهملعو«هيأعمماسجحو

.ًافصصحوننبماسىلعلزنأهناحبسللانإو.¢كيبل

رشاغلاحاصصالانمىلوألاهيلاىفروكذللا«ماس.»نمقتشم«ىماس»ظفلنآظحالن(١)

.«ثفایوماحوماس:حوفىپدیلاومهذهو»:اہصنونيوكتلارفسنم

اينیمرآیفطارارآلبجىلعتمرحوانديسةنيفسنأ(نيوكتلارفس)ةاروتلاىفءاجدقو

ماسو¢برغلا'ىلإماحو¢قرشلاىلإثفايراسفحوتءانيأقارفتمث٠نافوطلاراسنادهه

ةريزجهبشو:بيصحلاىاللاتنكسىلابومشلانمًاددعنأظحالننأانبردجيو.بونحلالإ
ريٹکیوامناغللوصأىهباشتت«برعلاةريزجنمتجرخانآحجريىلاكلتوأبرملا

ىلإمجريهباشتلااذهنأءاململاكلذلو.اهراتىفةيعانجالاوةينيدلاىحاونلانع

اهتاغلنأودحاوناكمىفةيادبلاىفشيعتتناكاهنأودحاولصأنمتردحنابوعشلاهذهنأ
نيلبابلاونيينادلكلاونييناربعلانأفورعملاو.مألاةيماسلاةغللاىهةدحاوةغلنمةقتشم

.ةيماسلابوعشلامسابنوفرعيشبحلاوبرعلاونييمارآلاونييروشآلاو

.«ةبضاوملاوةطوطخلاىفتبتك(۲)



۳۷

ةقيرطو٠دحاوجاهنمىلعحوننبماسنمزىفسانلالزيملو
تلبلبتوءسانلافلتخامث.هيبآدعبحوننبماس|۸١|تامنأ.ىئٍةدحاو

ءةينارععلابةيناربعلاوةينايرسلابةينايرسلالهأملكتءلباببنسلألا
سرفلاوءةيمورلابمورلالهأو‹تاغللاميمجكلذكو«ةيطبقلابةيطبقلاو
.ةبراعلابرعلامهوةيبرعلابداعوبأو‹ةيسرافلاب

:هيلعهللایلصدوهةوبن

نِمث.رباعنبالیقو«صوعنبدوهلیقو«هللادبعنبدودوهو

نبمرانبداعنبرباعنبدوهوهو«داعىلإًادوهثعبیلاعتوهناحبسهلا

مرانبصوعنبداعنبدولانبدولخانبدوهلیقو.حوننبماس
زيزعلالاقاكهيصاعمكرتوهللاةعاطىلإمهاعدف.حوفنبماسنيا

هلإنممكلامهللااودبعاموقايلاقًادوهمهاخأداعىلإو):مکا

ةداهشوهو‹ديحوتلابهرمأومالسإلاوهوقحلاهنيدبهللاهثعبف
عيمجوةاكزلاءاتيإوةالصلاةماقإو‹هلكيرشالهدحوهللاالإهلرالنأ

نأاوبأفهللاةعاطىلإ.هيلعهللاتاولصهللاىنمهاعدف٠تاضورفملا

:لاقفايندلاضرعديرثكنإو٠ءنونجمكنإ:هلاولاقوهوعيطي

الفأ.ىنرطف.ىنلالعالإىرجأنإلءرجأنم:هيلعمکلأسأام

.نولقعت

هلإعجراف٠نونجىآ‹«ءوسبانتفآضعكارتعاكنِإدوهاياولا
.نونحلاكلذضعبكتعبهذياهدبعاف

نم(۲)(نوکرشتامءیربیناودہشاوءهللادہشآینإلاق)

.:فارعألاةروس(١)

.٥٥ةيآ:دوهةروس(۲)

.٤٠ةيآ:دوهةروس(۳)



س۳۸

نأىناصوأومالسإللهللاىنادهذإدعبامدابعىلإعجرآالکتانمهنود

اودبعتالأثبریضقو):لئاقنملجوزعهلوقوهو«هرغدبعأالوهدبعأ

رشتاممءیربیزهایإالإ

تناکوًابارعأاوناکهموقوًادوهنأسابعنبانعثبدحلافو

هدوسورخز:لئابقرشعاوناکوءاعنصبنملاضرأبملزانم
مهلكو6لياسكلاوشیمواهحلاوتارامعلاودوعحلاوهمدوهدو

6(۲)دومعباحصااوناکو6شلطبلایدیدشاوناکو.هتيرذمدوداعونپ

رصقلاوعارذةثاممشطوطأالاوطاوناکو.عورزوتانجو‹ةيشامو

.ًاعارذنونامنمهم

الجرهيريناهبزكأسملسوهيلعهللالصهللألوسرنأتيدحلاىو

یڈبهساروةنيدملابهالجرتناكمہمالجرهلهللارهظأف«داعموقنم

٠هللاولايمآهنسةربسم

.كموقكلهمىِإدوهىلىلاعتوكرابتهلا

مہ."کلھفناسپمهذخأورطملامعهناحبسهللاكسمأو

ليقمهدجأللاقي‹ملنوقستسيلاجرةثالثممماوثعبف.رضلامانو

صعبقو.دیعسنبدٹرموءلازمنبمقلهللاقيرخالاو

ملعأهللاو6داعنبنامقلو«داعنن!بدادشو‹ليفمهدحأنأرابخألا

نمًاقيدصىلنإ:مقلمحلاقفنوقستسيمرحلاىلإاوراسف:ناکمہ

.٢۲ءارسإلاةروس()
.ةيبخألانونكسينيذلا:دمعلالهأودومعلالهأ(۲)
۰سولاروصملاپاتكريطاسأوصصقلعبلغتىلاةغلارلاهيفودبيثيدحل!اذه(۳)

.ةدئاز«مهلجووةملك(٤)

 



س۳۹

هعماولزفبرکبنبةيواعمهماناكو‹هيلعانربسمنوکي()ةقلامعلا

(۲)تضرعاف6رمخقزهیقسیوةقانمويلكمهملجرلکلرحنپآرہش

:هيفلوقترعشنمًاتیبهیراوجنمةيراجمه

فيرلافوبصخلاىثمعتتدفاونمككمألليو

تآملمهللا:لاقفیستسپمرحلاىلإقلطناو«هدينمسأكلاىمرف

داعقساف!!يستسآتنجامنإو!!هيدافأفرسألالو1!هيوادأفضير

تاباحسثالث(ء)للاًاشنأمثتقربوءامسلاتدعرفلاق!!هيقاستنا

الفءاضیبلاامأ:لاقف,تثشامنهمرتخایدونوءاضیبوءارمحوءادوس
¢ءاملاةبحاصىهفءادوسلاامأوحيرةيحاصفءارمحلااأو«افءام

داعدالبكرب«دوسأاباحسترا:لوقيباحسلالبقًناتوصعمسف
.ًادحأممرداغيال«دمردامرک

باوقاخفمہفبیجتسادوهءاعدنأو«مهلعلزانءالبلانأاوملعف

لکلاسیلفهنمآوهللامرحیفنونمآمکنإ:باحسلالبقنماودوتف

راتخاو4اهرسأبايندلاثلمفكلملاداعنبدادشراتخاف.دارأاممكنملجر
رمروةنةئامعبرأرسنلكرم«رسلأةعبسرمتىطعأفرمعلانامقل

:ارعشرعاشلالوقيهيفو.(4)«ةعبسلاروسنلا

رمعلاىفنامّقلترخذإنامقلو

~r `msin,
ء0. gp.

4'قيلامملااهبهتمسةيلبابةملكةكبوأةكمنإليقو«ةكمنكسنملوأةقلامعلاناك١)
..تيبلااهانعمو

.رهظأىنەتانهضرعأ(۲)

©«ةطرطخللاىفتبتكدقو.اهعفرىميةباحسلا«هلااشفأ»(
.0ةعبسلا»اانبتکصنلامقتسيكلو«»تبتکةطوطخلاىف(4)



- ۰

رسنأةعبيسراستختنأكسفنل

رسنىلإتولرسنیماماذإ

رهدلاىلعروسنلاىقيتلهودولخ

تنکسوهودعءاعيرالامویمملعتأ6حيرلايمهھكالهہ4ناکو

ةينامثولايلعبس):مكحلازيزعلاركذاكةيشعءاعبرألامويمهملع

.()(ًاموسماي

كاللانمهللامهاجنوAnاوئمآنيذلاو1۲۰مالسلاهلعدوهجرخو

ماكیعرصاہفموقلاۍرف):یلاعتوكراتهللاركذاکداعتکالهو

نمةعلقتلالختلابهللامهمشفالاوطاوناكمهنأل(۲)(ةيواخلثراجعأ

اونمآنيذلاوادوهانجنانرمآءاجالو)مکحلازىزعلاركذ6bSاذوصأ

:.لئاقنمزعلاقو.(۲)(ظبلغ.باذعنممهانیجنوانمةمحربهجم

راجلکرمآاوجبتاوهلسراوصعومهرتایآب.اودحجداعكلتو)

.(4)(دنع

:هياعهللالصحلاصىنلاةربن

دوهنبلهمنبعورالانبحشاکنبثاشانبنباکنبحااصوهليق
ثعبىلاعتوهناحبسهللانإم.مالسلاهيلعحوننبماسنبمرانبرباعنبا

نمهلقنمیصمنمهبرمآاع٥مآو4هنيدرهللاهنر4هموقىلإالاص

.۷ةيآ:ةقالاةروس(١)

.۷ةيآ:ةقالاةروس(۲)

..۸٥ةيآ:دودةروس(۲ر

.٩۹٥أ٠درع
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هودحوبوهودبعبنأوهتعاطرارلمعبنا‹مهيلعهللاتاولصءايينألا

زيزعلالاقاكمالسإلاىلاحئاصمهاعدف.ًاثيشهبنوكرمشبالو

انآالإهلإالهنآهیاإیحونالإلوسرنمكلبقنمانلسرأامو)

یذلاواحونهبیصوامنيدلانممکلعرش):لئاقنمزعلاقو
(۲)(نيدلااوميقآنآیسیعویسوموےهاربإهبانيصواموكيلإانيحوأ

وهالإهلإالىذلاهللاةدابعىلإےکوعدآىنإ:لاقوهموقحلاصاعدف

ىذلامويلاوهو ءاروشاعمویاوموصتناوةاكزلاءاتبإوةالصلاةماقإو

نيدلاولاربىلإمكوعدأو مهمايصتناكىدوحلاىلعةنيفسلاهيفتوتسا

۰ءامدلااكمسنعوملاظملانعفكلاودهعلابءافولاوماحرألاةلصو

اذهلبقًاوجرمانيفتنكدقحلاصای):هلاولاقنأمماوجناکف

لاق۾بيرمهيلاانوعدتامكشىفلاننإوانوابآدبعيامدبعننأ

نمفرصنينفةمحرهنمىناتآوىلرنمةنيبىلعتنكنإميأرآموقاڀ
معزتتنكنإحلاصاي:.اولاق()(رسرغینودرزتافهتیصعنإهللا

.نقداصلانمتنكنإةيآبانتأفىنكنأ

برعاو:اکو‹كلهأاملبًااصهللاٹعب:ىلكلالاق

نوچرخاعفناکوزاجحلاوماشلانبرجلایداوبمطزانمتناکو

٤نموانمهعمنموحلاصجرخوء5مهعمجأباوجرخفهيلإ

.٢۲ةيآ:ةروس(١)

.١٠ةيآ:ىروشلا.ةروس(٠۲)

.۳١-۲١ناتيآلا:دودةروس(

يذكلابئاسلانبدمحمءىمالسإلاخيراتلاىفةباتكللاودهمنيذلانيفلؤملاوةاورلانم(٤)

٠(م۸۱۹-ھ٢٤۲۰قوت)یلکلاماشههنباو(م۷۱۳-ھ١٤۱قوت)
¢مانصألاپاتکومابفورعملا"باتكلا٠ىلكلابئاسلادمحمنبماشهرذنملايبألو

د١٣٤۱۳ةيرصملابتكلارادةعبط)
رداصم»بايكنمثلاثالصفلاىمالسإلاخيراتلاىفلئأوألانيفلؤلابصتحبامفمجار

.(م١٦۱۹ةرهاقلا)فشاكليعامسإةديسةروتكدلل«هيفثحبلاجدامويمالسإلا



س۲ےہ

اولأسا:اولاقوضعبلممضعبنوكرشملارواشتو.ةيحانمهنعاولزىعاف

:اولاقوهيلإاوشن.اوكلېفهوبذكتالواهبےکانآنفةرآًااص

ىلإاورظنف!؟نوديرثةيآیآ:مطلاق.ثكعبتنةيابانتثاحلاصاي

6ةقانةرخصلاهذهنمانلجرختنأدیرن:(۱)اولاقوةميظع|ةرخص

قهذهنممكل.ثعابىإ:مطلاقف.كيتلعفنإهللاوف

.مولعممویبرشمکلو(۲)برشا‹اهعبتيةقان
١

دوکپالاماذه:اولاقوضعيىلإمہضعبعلطتكلذمطلاقاملف

ام:حلاصلاقف.نقداصلانمتنكنإانلثعباف«هيلعرديالو

للاق.تعشامذخ:اولاق.مکنمًاقاثيمرلذآیکلثعرأ

.مكبريكبتلحاهومترقعمنأنإ:حلاص|

برضو٠هبراعدو‹ىلصوًاضوتفهيلعهللاتاولصحلاصماف

تقلفناو‹ضارلاننأكانينأاهممسفءهاصعبةبرضةرخصلاو

امینجنيام٠اهلثمنوءارلاريملاشلليصفاهعبتيةقاننعةرخصلا|

.مهسهم

.مولعممويبرشکلوبرشاشةقانهذه:حلاصمطلاق

«هلکءالاتبرش<مہقسقوفنممامیرجمیلعاہتفشتعضوو

e

.اندنعنمةدايزواولاو.واولاريفنم«اولاق۾صتلاق(۱)

.همأنعلصفاذِإةقانلادلو:ليصفلا(۲)

.بورشملاءالاوأ«ءالادروم:برشلا(
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اہرشموبليناکو.مهلكمهعسوأنلاخىنبنمجرخ1

.ءاملاارشموياهبلنوبرشيساغلاامنإاهونديالءالل

اکطهرةعستمهفناكو‹هقاثيماوضقنوهللا(١)ةمعنباورفكف

رەحلانوبرشيًاقاسفاوناكو:نرحلصبالوضرألاىفنودسفيهللاركذ

نيذلااللالاق)و:مفهللالاقنيذلامو.مهرباکأنهاوناکو
,لسرمنأنوملعتأمہمنمآنلاوفعضتسانیذللهموقنماوربکتسا

ىذلابنيذلالق٠نونمومهبلسرأامانإاولاقهبرنم

(۲)(نورفاکهپمنم

هللاقيرمحأقرزأمالغمفناکو«(۳)اوروتشاطهرلانإم

یکلواهرقعأانأ«رادقمفلاق؟ةقانلارقعينم:اوااقف«رادفد

مکرحومکفيرشومکعیضوومکرکومکرخصقرمأيىحاهرقعأال
«ةيصعملاىفاوکرشاواعیمجاورضحف٤مکاثنأومكرذومكدبعو

نماکرادقواهودرطف.لعاهومراواهودرطا:رادقىقشلامشلاقو

اک!رادقابكثود:اولاقوهودانهیاعتزاجاملف«ةرخصتحتاف
:لجوزعهللالاق

اہلإیوههبترماملف(٤)(رقعفیطاعتفممبحاصاودانف)

فاهمےسقواهرحنفىقشلاالعےجوهللاةقانترخفاوفرعبرضس

ةقانلانأحلاصلإراغوتیلاعت۱۲۲|هللاتابآننةيآتناكو.دوم

حلاصلاقف.ليصفلا(ء)رقعنوبلطياوجرخمهنأوترقع
!نوبذعتالهومتکردآمنأنإلیصفاوكردأ
چہ31ى

ااودماا

.«ةمعن»ةطوطفملاىفبتك()
۷ناتيآلا:فارعألاةروس(۲)

.ًاضعبمہضعبرواش:موقلاروتشاورواشت(۳)

.۲۹ةيآ:رمقلاةروس(٤)

نورقەيوبلطي»ةطوطملاىفبتك(٠)

 



1 1 3: _

هامأاي1!حلاصاي:لاقليصفلاهيلإرظناملفمهعمحلاصجرخو

باذعلل|ودعتسا:همواحلاصلاف.تاحتنالاهالعو‹«تارمثالث

.(۱)(ملآباذعمكذخأيفءوسباهوسعالو):ىلاعتهلوقل

دحألامويةحيبصبادعلامهاتآوءاعبرألامويةقانلااورقعاوناكو

ىاغلامويلاومههوجورصقمويلر.حلاصمهدعواكمايأهال

امسمهص#بلاق

سمأناكامىلإاوعجردقو ىسرعءافلدلااهموقللوقت

مکهوجوناکرعیبلاجرءايمکار

سمشعولطدنعءايحألانمهوجوترا(۳)رانشمويو

(٤)سرطکمکهوجوتراصاذإمشهةغلأمكنإو

سمرلكاويهوةلعسماهوققشفباشلابمكيلع

ًاقحةجيصمهنمويروکبتقو.ناکاملغ

۰نماجمهرادقاوحصأفكللایصعنمءازجاذه

.۷۳ةيآ:فارعألاةروس(١)

.اهديدش«ةرمحلاسراوورحألابايثلانمسراولاو«هبةبصيتابن:سرولا)۲(

.بيعلاحبقا.راعلا:رانشلا(۳)
هدوسوأهاش:اسرطءىئرملع(ع



:ملسوهيلعهللالصنهليلخمهاربإةوبل

.ممفسيلةدحاوةمأسانلاراصامدعبهفطلوهتمحروهنمبهللانإمث
ف,هيلعهللاتاولصمهارباهيفصوهنوهليلعر<هدیعبنم

اوکلمنيذلانموهو۽حوننبماحنبشوکنبناعنکنبدورعنمز

رصفتعحمو6نەنرقلاودو«دورو6ناملسليفو.ننرقلاوذو

أهَل .ملعاو

.كتكلەىفدلويس:هلاولاقونومجنملاوةنهكلا(١)هنامزىئناكو

هنو٠ةنسأاهذهىفهيديىلعثكلمكالهوثكالهببسنوكيدولوم

نبهرمأاذه:هلاولاق!؟مناصانآام.ملاقف.كنيدرغىلإوعدي

.یضعىح(۲)هلتشترمآًامالغتدللکوءلاجرلانعءاسملالزعت

هللاراقنمناكو«ءاسلانعلاجرلالزعوكلذدورملەفف.ةنسأاهذه

ماهتأرماعقاودقهيلعهللاتاولص-ےهاربإابأرزآنأهقلحلهترخو

سابعنبانع.نمحرلاليلخهارباتلمحف٢۲اممرهطىلعمهارب]

.همهبتلمحدقهبكانرىخأ

ضاخملااهذخأواهعضوبرقنآىلإاهلمحیفختتهاربامتناكو
ةقرخىفهتفلفسبایرهیفهتعضوف«ةبراهتجرخاهدلولتقينأتفاخو
ىفهنأوًامالغتدلواأهتريخأفاهجوزىلإتعجرو.ةرجشىهتابحو
هيفهلعجوضرألاىئآبرسهلرفحوهذخأفهيلإقلطناف.اذكواذكناكم
.هعضرتوهيلفاتهمآتناكو«عابسأاةفاعةرخص“برسلابابهيلعدسو

رپاعنبعلاقنبیوعرأنبعوراسنبروجاينبحراننبهارباوهو

.ناعنکنبدورمنامزانهیعی(۱)

.مالسلاهيلعانديسونوعرفةصقبانركذيثيدحلااذه(۲)
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ليقو«رکسکلیقوءةفوكلاداوسنماتوكليقو«لبابليقو‹زاوهألا
.دورضرأ«لبابىلإهلقنهابآنکلو«نارجنموق

لاقف:مالسلاهيلعمهاربإاىلتباىلاتاملكلاىفءاملعلافلتخاو

ًادحأهللالتبيملمالسإلاعئارشيهوامسنوثالثىهسابعنيانعةمركع
:ىلاعتوهناحبسلاقو‹نهمتأمالسلاهيلعمهاربإالزهلكهماقأفنيدلااذ

نودباعلانوئام):ةءاربىثةرشعيهو.(۱)(فوىذلامهاربإو)

.ةيالا(۲)(نوحئاسلا

رشعو6(۳)اهرخآىلإتاملسملاونملسملانإ:بازحألافرعو

.(4)(نونموملا)ىف

.۳۷ةيآ:مجنلاةروس(١)

:ىلاعتهلوقف«ةءارب»وآ«ةبوتلاوةروسنم١۱٠ةيآلاىلإانهبتاكلاريشي(۲)

.(نتمۇملارشيوهللادودحلنوظفاحلاوركنملا

.نيملسملانإ):ىلاعتهلوقىفبازحألاةروسنم١۳ةيآلاىلإانهبتاكلايشي(

تارباصلاونيرباصلاو.تاقداصلاونىقداصلاوتاعنقلاونيتناقلاوتانمؤملاونيمؤاوتاملسملاو

.(ًاميظعًارجأوةرفقممهللادعأتاركاذلاوأريثكهانيركاذلاو

نونمؤملاحلفأدق)١٠-١تايآلا:نونمؤملاةروسىفلاتهلوقىلإبتاكلاريشي(٤)

¢نولغافةاكزللمهنيذلاوءنوضرعم“وغلاانعمهنيذلاو٠نوعشاخمهالصىفمهنيذلا

٠نيمولمريغمهإامجنامأتكلماموأمهجاوزأىلعالإ«نوظفاحمهجورفلمهنيذلاو

.(نودلاخامينمهسودرفلانوثرينيذلا٠نوثراولاىهكملوأ2نوظناحيمه



س

.(۱)«ناصملاالإهلوقىلإلئاسلأسو»

ةرطفلانمءايشأةرشعبىلتبا:لاقهنأسابعنبانعسوواطىرو

صقسرلافیلافنديلافسمخوسآرلافسمخ4ةراهطلار

دسحلاىفىنلاو٠ءسأرلاقرفوكاوسلاوقاشنتسالاوةضمضملاوبراشلا
)۲(هاش.ءاملابءاجنتسالاوناتحلاوةناعلاقلحونطبأإلافتنورفاظألامل

رخآىلإ(۴)(ًامامإالعاجىنإ):ىلاعتهلوقاهدعبىلاتايالا

.ةصقلا

,مساکلسانم(4)ةداتفوعيبرلا

ىفنسحأفسمشلاورمقلاوبكاوكلابهالتبأ:ءايشأةعبس(ه)نسحلا

هالتباو٠كلذىلعرصفرانلابهالتباو«لوزيالمئادهبرنأملعوكلذ

هالتباو.«كلذلعرصفناتابهالاو.كلذلعرصفهدلوحبب

.الذىلعرصفةرجحاب

:دعاولاناعفريدٍإليعامسإوهاربالوقنبدعس

.(۷)ةيالاانملبنانبر

وهو.ركأهللاوهللاالإ|٤۲هلإالوهللدمحلاوهللااهاعفرف

.۲۲-٠تايآلا:ةروس(١)

.«دهامیورو»:انهبتاكلاعی(۲)

.١۱۲ةيآ:ةرقبلاةروس()

.«ةداتقوعيبرلاىورو»:انهبتاكلاىعي(٤)

.«نسمحلایور»ىأ(9)

.نريجنبدیعسیورهىأ()

انيرتيبلانمدعاوقلايهاربإعفريذإو)١۲٠ةيالاةرقبلاةروسرظنا(۷)
.(ملعلاعيمسلاتنأكنإانملبقق
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كلتو:لوقىلإ...هموقهجاحو:لحوزعهللالق.هموقهنجاح

.(۱)هموقىلعمهاربااهانیتآانتجح

ىلإنيدوهفىقلخىذلا):مالسلاهيلعهلوقیهو:(۲)قوروبأ

.تايالارخآ

نافيضلالإهلاموەهللووهلامقةالثراهلل|نآیهممضعبلاقو

هذحناو٠«نمحراىلإهبلقوءنارنلاىلإهسفنوء9نابرقلاىلإهدلوو

.الىلخ

هلاالنأةداهشةرشعىهومالسإلانانسىهوةرطفلاىهليقو

موصلاوةراهطاايهوةاكزاواةرطفلاىهوةالصااو‹ةلملايهوهللاالإ

ىهوةعاطاو‹ةزعلاوهووزغلاو‹ةعيرشلاوهوجحلاو‹ةنحلاوهو

ىڄلاو:¢ءافنولاوهوتفورعملابرمألاو‹ةفلألاىهوةعامحلاو‹ةمصعلا

.ةجحلاوهوركنملانع

ملسوهيلعهللالصمهاربإدلوموينأ()رابحألابعكنعىورو

.ًادجسبرغملاوقرشملانممصلکرخ

ماعةكئاللاترشيتساوء9ةدعقلاىذنمةليلرحآهدلومناكو

.۸۳-۸۰تايآلا:ماعنألاةروسرظنا(١)

سابعنٻانعوارلکمسایوریبتاكلانأقبساممظحالنو«قوروبأىور»ىأ(۲)

.٨۷ةيآلا:ءارعشلاةروس()

¢ةالصلاهيلعىلارصعىفدوملارابحأراكدحأناك:رابحألابعك(٤)

بعکنبيأهنياامأءنافعنبنامثعمايأهمالسإنلعأومالسإلاىلإلامفهيلعددرتيذأمث

لوسرلاماياىهمالسإنلعأفمالسالاقهابقبسهنکلوًاضرآدوہلارابحأنماربحناکف

.ةباحصلاءالجأنمناكومالسلاوةالصلاهيلع
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ابکوکیآرف(۱)برسلانمجرخهدلومنمننسرشعغلباماف.مالسلا
بحأال:لاق‹بكوكلاباغاملف!!نر!ذه:لاق‹ةرهزلاوهو

كلتىفًاغزابرمقلاىأراملف.نيلقتنملانيلئازلابحأالىأ«نلفآلا
ىبرفندمملنل:لاقلفأاملفراذه):لاقبكوكلالوفأدعبةليلل
تألمدقةغزابسمشلاىأرحبصأاملف.(۲)(نلاضلاموقلانمننوكأل

املف.ةحرابلاتيأرامرکآاذه!!ىراذه:لاق«اهرونبضرألا

.اذهقلخىذلاىر:لاقفضراألاوتاومسلاتوكلمىلإرظنثبرغ

یذللیھجوتھجو٭نوکرشتامءیربیئإ):هموقللاقكلذدنعف ا
.(۲)(نکرشملانمانااموًافيثحضرألاوتاومسلارطف

مغهتجاحوهموقعمةريثكرابخألسوهيلعهللاىلصهلو

.اهارصتخا

اوعجمالموميدريغىعهنأاوملعوجاجتحالابمهرهقاملف

برقتالتناكربطلانإملعأهللاوليقف.هوقرحيلرانلااولعشأوارشكًابطح

روصتف.اہفهنوفذقيفيكاورحنو«ةرارحلاةدشنمليمنمدعبأوانلا

.تلمعقينجنملوأوهوء(4)قنجنملامخلمعوهللاهنعلسسيلبإمهل

ىلهأوةكئاللاتجضقينجنملاةنكىفعضوالهنأثيدحلاىفو

ىبخينهرفحدقمهارپاانديسدلاوناكىنلابرسلاانهبتاكلاىعي(١) .مهاربإهيف"ىبخين

.۷۷ةيآ:ماعنألاةروس(۲)
.۷۹-۷۸اتیآ:ماعنألاةروس(۳)
ىیمرنملوأنأماشهنبایورو.ءادعألاىلعةراجحلااهبىمرتةادأ:قينجنملا(4)

ةثسلاىففئاطللهراصحءانثأىفكلذناكو.مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاقينجنملابمالسإلاىف
ء۱۸ص٤ج4ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةريس:ماشهنبا)ةرجهلاةنماثلا

.(ھ١١۳٠ةرهاقلا

(۲جنايبلاوفدشكلل-٤م)



عرضتلاوءاكيلابىلاعثهللاىلإ(ا)ردماو|٠٠رجشلاولابانمضرألا

كدمحموكديعيدحأضرألاىفسيل1!انالوموانديسو

كتبببسوراثلابقرح!!ےهاربإكدبعرغكركذيوكدحويو

هورصنارهوثیغأفمکبثاغتساذإمملإهللاىحوأف!!ثتعاطو

ارصانوًاظفاحوًاييسحوالوىىفكفىنرصنتساوىبثاغتسانإو

؟ةجاحنمكلله!ےهاربإاب:لاقفهيلعهللاتاولصليثاربجىنآو

كبروىرىلإىجاح‹الفكيلإامأ:هيلعهللاتاولصمهأربإلاق

.یبجنیویصلحنأىعرداقهناف

هوفذقاملف.ىلاعتوكرابتهللاىلإعرضتلاوءاعدلاىلعمهاربإلبقأو

ىسركىلعهعضوونيمألاحورلاهاقلتف.ليكولامعنوهللاىسح:لاق
ًامالسوًادربلوک(نأراثلالإیلاعتوهناحبسهللاىحوأو.ةزحلانم

بوثهللاهسبلآورجشلاقروأومهاربإلوحضرألاترضخاف

مهاربإنبقاحسإهثروىذلاصيمقلاهنإلاقيوءةنجلابايثنم

هللاتاولصبوقعينبفسويهثروممقاحسإنببوقعيهثروم

نبدورعمحرشلااہملوطيتابطاخموةرشكرابخأمهاربإلو

هپتراطو6روسلاوتوباتلادورکعنطصاةعطاملاججابهتاماف

:ءامسلاهلإتلتفنإ:لاقفًاخطلممہسلابیروءءاوحلاىفروسنا

4ر

.ىرقلاوندملا:ردملا(١)

.۹٠ةيآ:ءايبنألاةروس(۲)
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ودالبلادددعلعاطق اشا
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ملسوهيلعهللالصنمحرلاليلخ لئاضففلصق1

‹ماعطاامعطأوفيضلانسسنملوأهنألسوهيلعلالص,هلئاضفنمو1

نملوآو4كانمفرع«تيبدعاوقفوجان٠منملوو

.قرغلادعبمارلاتیبایبنملووا

یلتباذإو):لئاقنمرعهلوقوهو.نهمأفنسرشدهللاهالتاو

ىپرذنمولاق”ًامامإسانللتللعاجىنإلاقنهمتافثاتلكبهبرمهارتإ

dêنالاىپلابRe EON
i O ۱2

للاهادفالإهدلوچيذیفهبوعاطاوهدهعبفونملووهو0

رهطنلوأو«بيلصلارسکنم.لوأوباشنبلوأوهوتهنب

..:ۍمحالهلثاضفوماقمادذانملواو6.ناثوألاûتییلاپ

۲ناحقنمملا4هنماردنممدناتلانافو

هللالوسرنامزیفشیرهتنبفمدهلامث«ملاكولممهرجهتنبفمدنام

یلصهللالوسرنكر۱ىفدوسألاجاعضوو1میل

۱;لسوهيلع,هللاا

Eلسوهيلعهللالصطولىناةوبن

یرهزلارکذو:رزآةيبرعلابوهوخرانبنوراهنبطولوهو
۽لخبلانممهكالهوطولموقكالبسابيسنأ:بیسللانبدیعسنع

نإ:علاقودفهلاسیلبإمطلثمتفمهتأتتناكنافيضلانأل
fo. - ك PP.۰ 0 ل3 x 79

ٍ o 5 ¥ ۽ `
` . -
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.١۱۲يآ:ةرقيلاةروس(١)
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اولزعا:کلومآرکيیأربمکیلعرشیفامنفتومکاومآكلمنافيضلا

نإرذعکلناكنافيضلاءاجاذِإفءاسنلانعلاجرلاولاجرلانعءاسنلا

انلا>رنلقءاسلااودصقنإوبيغانواست:اوااقلاجرلانافيضلادہصف

لٹعسیلبإلبليقو.لاجرلللاجرلاوءاسنللءاسنلاتجاتحاف.بيغ

كلذناكوهولمعتسافهولمعتسينأمملإًاموأحيلمباشةروصىفمه

نمناركذلانوتأتأ)نوقتالأملسوهيلعهللاىلصطولمهللاقو7ببسلا

.(۱)(نوداعموقنألبمکجاوزأانممكبرمكلقلخامنورذتوء

.((نجرحانمننوکتلطولايهتنتملنثل):كلذدنعهلاولاق

وعديناکو:هنيدومهاربإةعيرشىلعهدحوناكهنألهوفعضتساو

ركنيو٠هلكيرشالةدحوهللاالإهلإالهنأىلإومالسإلاىلإ

سانا[erمکتيرقنطوللآاوجر3نأتعمتجاو::شحاوم#

؛دیدشنکریلیوآوآةوقمكبىلنأو١:طولمللاقأنورهطتپ

۶(۳)(ليجسنمةراجحمملعانرطمأواهلفاساملاعانلعجف):لثاق

هودواردقلو):ىلاعتهللالاق.هفيضنعهودوارالهللاسمطو

.(4)(رذنویناذعاوقوذفانسمطفهفہضنع

هللایحوأو5هعمنمآنمعيمجوهتيشاموهلهأواطولهللایجأو

هنإثتارماالإدحأمكنمتفتابالوليلانممطقبكلهأبرسنأهيلإ

كلهأفًاسمختناكو.اهلفاساملاعهللالعجفمماصأاماميصم

6ندرألاباواکوةدحاوتحيوًاعبرهللا

.١١٠-١١٠اتيآ:ءارعشلاةروس(١)

.۷١۱ةيآ:ءارعشلاةروس(۲)

.٤۷ةيآ:رجحلاةروس(۳)

.۳۷ةيآ:رمقلاةروس(٤)
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طولموقنم,يقبلھ:سابعنباثلآس:دهاجملاق٤ثیدح

تلاقفهيلعمقثنآدیرتةرخصتءاجف«ةكعرجات!!معنلاق!؟دحأ

!!هنمأوهللامرحىفوهوهنيبيصتكلعدنالانإمرحلاىننيذلاةكئالللا

نعبرأضرألاوءامسلانيبتفقوفمرحلانمةرخصلاثجرخف:لاق

هتلتقفةراجحلاهتباصأمرحلانمجرخاملفهتجاحرجاتلاىضقىحةليل

.طولموقرخنمناکاماذهف

,مہلعهللالصميهاربإنبقاحسإىلاةوبن

یلصمهاربإدلورغصأوهو«ءاينألاباتكىفةدوجومهرخةصقو

ةداهشىهوىوقتلاةملكبنمآو:هيلإةيصولامهاربالعجو‹امهلعهلا

ةرمأامقاحسإهللاىنلمعف.مهاريإهيبأةلمعبقينأوهللاالإهلالنأ

:هتكرفلوطهيفثيدحمحلو6صيعلاوبوقعيهلذلوىحهوپ

:ملسوهيلعهللاىاصبويأىبنلاةوبن

۽مہلعهللایلصهاربانبقاحسإنبصيعلاننببويآوهو

بويألیقو«هللادبعوبآهتینکوةراسنببويليقو:لتاقمقو

صيعلالزنوماشلاضرأببوقعيىقبوقحسإةافوترضصحUaدهامرکد

ىفهيلعهللاىثأوءايبنألانمًايبنناكفءمالسلاهيلعبويهلدلوفمورلاضرأي
|نمهپرعنلًاعنصسانلانسحأنمناکوهنامزیسانلادبعأناکو.هباتک

رمناکو:هللاتاولصمهاربإهلنممركلاٹثرو6نلئاسلا

هباوكرشيالوهللااودبعينأهموقرمأيوهللاالإهلإالنأةدامشىسوديحوتلاةملكب
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ىلعهللاهضرفاممثلذناكو.ًاناسحإنيدلاولابوهرغاودبعيالنأوًاثيش

عیمج

نبا”ركف.هلقنمءايبزألاىلتباكرجألاهلفعاضيلهللاهذأتباو

.ىردحا.هدلووهلامكالهٌةدعبنمهدسحقهباصأاملونأباهش

قدولا(1)نابوهمرٹانتوهدلجخلسنایجهدسجیفیردحلاراثف

اذهبويأاي.,هل.لوقيوبيبطةروصىئهضرتعيسيلبإو5هدسج
ءاروةبوتلامثءادلااذهكنعبهذيءىشبثكسفنىوادتنأكللهفءالب

اأ:بويألاقفرمخلابرمهيلعضرعهنأیرهزلارکذف1!

امہرظنیہانیعالإبویألیقبنکیملو!ثتحیصلیئیرتجاحاللجلا

وهوهباصأامىلعهبركشيلهبلقو«.هبرهبركذيهناسلوءءامسلاىلإ

:لوقبوهللامكبربابصملسوهيلعهللاىلصبويأوءدامرلاىفغرمی

ىلعنموثاتمحرنمىلعغغرفأوكئالبىلعبراي

.ةجوزىلإ:قلطلاف.هدونجمهيلعنعتسيوهيلعلاتحملسيلبإو
؟معنلانيأ؟لامانيأ؟دلولا.نبريأ11ةأرملابأ:لاقفاهىكتشملاکوهو

!!يعجرففىلبرايلوقينأبويألنوقتامأ؟نرکاسمانيأ

كلام.:.بويأاهل؛لاقف.ىكبتىهوتقلطناف«هللاودعاهلسوسوو

؟ةعدلاوةعسلانيأ؟لالانيأ؟دلولانيأ.1!بويأاي:تلاق؟نكبت
1!كىرلاتسانآ!ريصلااذهىمىح؟هيفانكىذلابصخلانيأ

عفرنإىرةزعوء!!كلسوسونمهللانعل|۲|:بويأاهللاق

!!ةدلحةئامام

.تأطخأدقاهأتملعواهسفنالإتعجرف

.نلابرنيبوهفرهظوحضتا:نايبتونايبنيبيناب(۱)



00

|ىلعًارباصهبروعدیوعرضتيوهوهئالبىفبويأهللاىنلزيمو
هاتأفهيلإهناحبسهللاىحوأ.جرغفلابهللاهاتأنأىلإهلامعنلاركاشهئالب

صكراكللوقيومالسلااثرقيةزعلابر:هللاقفمالسلاهيلعلیرج

یرسیااهلجرببویآضکرف.بارشودرابلستغماذه«كلجرب
ضکرف٤هدسجیفتناکةدودلکترثانتو٤اهدنعنيعترجفناف

نيلاهذهىفلخدا:ليرجهللاقف.ةيراجنبعتعبنفىنعلاهلجرب
:ناكامىفشأو«ناكامحصأكنعلانمجرخولستغاف.امفلستفاف

هاطعأو٠هروصقوهدالوأوهكلمهيلعهللادرونمعلانمبرشو

ۍوپنأدارأبوينإمثتهسلجمیسلجو«نئدحاولکناکع

هببرضافكدبذخو):هيلإهللاىحواف٠هتجوزنمهرذن

ىلاعتوهفاحبسهللاف.(۲)(باوأهنإدبعلامعنًارباصهاندجوانإثنحتالو

هفاحبسلاقو.مهربصىلعرجألامطفعاضيلهلسروهءايبنأىلتبا

.ىعپ(40(لسرلانممزعلاولوأرصاكرصاف):ملسوهياعهللاىلص

نعكلمامنما1ملسوهيلعهللالصىموهئالبیلعبويارصاک

تیزلارودقیفلعجنممهمو«رشايابرشایرکزو«حبذهتنباجیوزت
هتعاطوهللابنجىفكلذلكوباذعلاعاونأببذعنممهمو«ممىلغأو
مهلعهللاىلصباوثلاملفعاذضيا

:هللالصبوعينإفسويهنباوقاحسإنببوقعيثي

ماملامحلاونسحلانە.ىطعأىلاعتوهناحبسهللانأىور

.سبايلاببطرلااهيفطلتخيشيشحةضبق:ثغضلا(١)
:!.44ةيآ:صةروس(۲)

.مسوهيلعهلالصدمحمانديوهانهيلا(۳

.٢۳ةيآ:فاقخألاةروس(
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:هللیقیرصباانسحلایآنبنسحلالثسلیقو.مدآدلونمًادحأهطح
نممدآیطعأىلاعتهللانإ:نسحلالاق:لاق؟مدآوأفسوينسحأنم

1ًادحأهطعبملامءاهسلاونسا

ىفلعجوء!همسقوءازجأةرشعمدآىنهللاهقلخنسحلانإلاقيو

.سانلارثاسیفةسمخوهسمخبوقعرنفسوپ

ايورأابيسىفةوادعلاهلاونكوهتوخإ(١)هضغبأفسوينإلاقيو

:زيزعلاهباتكمكحمىفهللااهركذىلاىهوهيبآىلعاهصقواهآرىلا

(۲)(نیدجاسیلمہیأررمّقلاوسمشلاوابكوکرشعدحلفإترآاب)

اديككلاوديكيفكتوخإىلعكايورصصقتالىباي):هدلاوهيلعدرف

ةدوجومةرثكرابخأهتوخإعمهلو.(۳)(نبمودعناسنإللناطيشلانإ

یرجاموهنجسو««بحلاق|۲۹|هتاساقمنم۽بتكلاى

صمهكلموهيلعهللاجرفنأىلإعاصلاوهتوخإصصقو.اخيلزعمهل

لوطدعببوقعيىلعجرفوءقارفألادعبنممهعمجوهبلإهوبآلمحو

.راصتخاهتکرتروهشممهنددحو«سوپیلعهئاکب

:مالسلاهيلعنارنبیسومةوبن

٧ملسوهيلعهللایلصنارمعنبیسومهمیلکوهیجنوهينهللاثعبم

همرحمارحوهلحألالحنمروویدهاہفحاولألاىفةاروتلاهلبتكو

۽ءيشلکلاليصفتوةظعومو»اعیہةيصعموءاأةعاطو
رأينأبءةوقبكلذذحخأينأهرمأوهمالکبوهتلاسربهنحتماوهللاهافطصا

.«هوضغبأ»ةطوطغخلاىف(١)

٤٠ةيآ:فسويةروس(

.هةيآ:سویةروس(۴)
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رمىلعذخأاملثمقاثيللاىِمملعهللاذحأف.اميسحأباوذخأي(١)نآهموق

رهأبنأو6مملعهللاتاولصلسرلاوءايبثالاعابتأنممهلبقناک

اهمنأوهللنڻالثهدعوم.لسراانمهلبقناکنکو«هباونمويوهللا

٠لافمہلعنوراههاحخأفاختساو.هللنعبر4ررتاميممفرشعب

هموقىلإیسوممجرف.نيدسفملاليبسعبتتالوحلصأویوقىىفلخ

۵هللاباوكرشاوهللالودنمهلاودحسولجعلااوذادقو

لوقيومهدشانينوراههللاینو«ةليلنەعبرامہعیسومباغامإو

:اولاق.یرمأاوعيطأوهوعيتافنمحرلامكبرنإوهبمنتفاإموقار٠مط

۾ىسومانىل]عجريیحنفكاعهلعحرضنل

ةمأبفيكفةليلنعبرالإمینممعباغامولیئارسإونبترفک

فالحللاوىذألاسوممهمىقلفاوفلتخامث1؟هللاءاشامابنامنعباغ

ىسومنأ‹هباتكمكحمىفهللاركذامو«رابخألاةاورهتركذام

اوقرفتوهدعبنماوفلتخامثهللاءاشامهدعبنمثبلفهلیبسلىضم

,مهنيباخرمىلعلادعبنمةلالضلااوبكرومهينةنسومہرباتکاوفلاخو

نحوربقفهللانإ):لاقنممهمو٠.نباريزعلانأمعزنممهنمف

?(4)(هللاءانبأنحت):لاقنممهنمو(۳)(ءاينغأ

هکرتوهعیضففورعمعرمانممهنمو«هبکرفرمانعیہنممهنمو

هللةيصعمامنولمعياوناكةئيسلامعأومهنمٹناکةثیبخليواقأعم

.اندنعنمةدايز«نأ»(١)

.۳۰ةيآ:ةيوتلاةروس.(هللانباريزعدوہلا):ىلاعتهللالاق(۲)

.١۱۸يآ:نارمعلآةروس(۳)
.۱۸ةيآ:ةدئاملاةروس(٤
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مونوعجريالواعنوبوتيالو«باسامويلًانايسنوهرمالًافالخو

نودنمهللاءابلوأمممأوهتوفصوهللاةربخمهأنومعزيكلذعم
ءابلوأمکنمعزنإاوداهنيذلااأايلق).مهلعادرهللا.سانلا

هنونمتيالو):لاقمئ(۲)(نقداصمنكنإتوملااونمتفضسانلانودنمهلل

.نلاظلابىلعهللاوتمدقامادب|٠

:هلوقوهومہلعارببغتومشابيذكتومشوقلًافالخلئاقنمزعلاقو

هادبلباولاقاعاونعلومديتلغةلولغمهللاديدوهبلاتلاقو)

٠(٤)(ءاشيفيكيقفنيناتطوسيم

مهافطصاوهراتخاهللاناكدق¢كولملاولسرلاوءايبنألاءانبأهو

¢هيفاوراسىحرحپلاملقلف.نيملاعلانمًادحأتويىلامماتآو

مهثروأو«نبديلولاهمساوءنوعرفمهودعنممهاجتو

٠مهرايدومهتكلممومہغرآ

تشو(.)اليصفتوةظعوموىدهامفةاروتلاحاولألاىفمهلطخو

۽مهبسانآلکملعدقًانيعةرمثعاتناهنمترجفنافرجحلامهل

.اندنعنمةدايز:«بعش»(١)

.٩ةيآ:ةعمحلاةروس(۲)

.۷ةيآ:ةعمحلةروس(۳)

.٢6يآ:ةدئاملاةروس(٤)

ثوعرفلانأنعالضفةنعارفللةفورعملاءامسألانعدعبلالكديعبانهنوعرفلامسأ(٠)

.همايلعدعبقفتمريغیسوماندیسءارهشویجبراسیذلا

ةظعاومءىشلكنمحاولألاىفهلاانبتكو):فارعألاةروسىفىلاعتهللالاق
.١٤٠:ةيآلا(اهنسحأباوذخأيكموقرمأمةوقباهذخفءىشلكلاليصفلو
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ءايألامهنلجو(۱)ىولسلاونللامولعلمزنآومامغلامهيلعللظو

.ادحأتويملاممهاتآومهافطصاوممراتخاهللاناکلف.كولملاولسرام

نحمهمالذعملف‹دع’الویصحنالةرٹكمعنعم6(۲)نەماعلانم

مهينعبصغوهللامهنعلناهتسصعمهزماوكرتوهللاةمعناوڵدب

.ريزانحلاوةدرقلامهندلعجو

هللاامهيلعبرضوضرألاف)4(هللامهقزمفتوغاطلا(۳)اوديعو

لاقامكةمايقلامويىلإبباذعلاءوسمهموسپنم.مهيلعثعبو

مهانآ1یبلس):.مرکلاهیاتکمكحمیفزيزعلا

٠(9باقولاديدشهللانزفهاجامدعبنمهللاةمعنلدېينموةنيبةيآ

.يغلبدقامناوهلاولذانممہهللالزنآیسومموقءالرهف

اوفلتخاواوقرفتنيحمهنيبًايغبملامهعاجامدعبنمكلذمماصامتإو

ىلعايندلااورثآوءعدبلاوىوهلاباوذخأو۾ھرابحأومهکواماوعاطأو

مهروهظءاروهيبنةنسوهللاباتكاوكرتوتارهشلااویکرو«ةرحخالا

٠..نوملعيالممأك

ىلإانيحوأوًابمأًاطابسأةرشعىنامهانعطقو):فارغألاةروسىفلاعتهللا.لاق(-1.)
.لکملصدقًانيعةرشعاتنثاهنمتسجبنافرجحلاكاصعببرضانأهموقهاقستساذإىسوم

مکانقزرامتابيطنماولكىولسلاونملامهلعانلزنأومامغلامهلعانلظومہرشمسا

.١١٠ةيآلا.(نوملظيمهسفنأاوناكنكلوانوملظام

لعليئارسإىبجورخلعدیکاتلارو.رطسأةعضببكلذلبقةرركمةرابع(۲)
.معننمريثكلامهاتآوهللامهافطصانأدعبهتنایدوهلاملاعت

.«ديعو»ةطوطحخلاىف(۳)

.«ضرألاىفمهتزمف»ةطوطخلاىف(٤

'.۲۱۱ةيآ:ةرقبلاةروس(٠)
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:باتكلااوثروفلخمهدعبنمفلاخفمهل«اربعىلاعتهللالاقف

هلثمضرعمهتابنإوانلرفغيسنولوقيوىندألااذهضرعنوذخأي)
قحلاالإهللاىلعاواوقيالنأباتكلاقاثيممهيلعذخويلآهوذخأب

نولوحتيالوبونذلاىلعنوميقممهوةرفغملااونمتيف(۱)(هيفاماوسردو

.اهنع

لجوزعهللاو«مهلوقلثمةمألاهذهنمةيوشحلاتلاقكلذكو

مرحوهلالحلحأفتالتخالاوةقرفلادنع'باتكلابمهنمكسمنمللوقي

لضوكلذفلاخنموهانهتيصعمنمباتوهتعاطبلمحوهللا

تءاسومهجهالصأولوتامهللاهالووءاربهنمهلسروهللاناكیوغو

k()eارصم

:مسوهيلعهللایلصبیعشىنلاةوبنثيدح

هللالاق.دزألانبةربهلانبنوهلادلونمنوننببيعشوهو

لاقفهموقىلإهللاهثعب(4)(ابيعشمهاخأ(م)نيدمیلإو)٠ىلاعتوكرابت

نازيلاولايكملااوصقنتالوهرغهلنمکلامهللااودبعاموقاي:م

لایکملااوفوأموقايو٤طيحمويباذعمکیلعفاخأینوربمکارآیئ

ضرألاىفآاوثعتالومهءايشأسائلااوستالوطسقلابنازيملاو

.نيدسفم

۱۱۹.٠ةيآ:فارعألاةروس(١)

مالكلاةياهنىفةصاخوةصرفلاتحنساملكداشرإو'ظعوتارابعبفلؤملاأي(۲)
.هللاءايبنأنمىفلکنع

[نيطسلفبونجمقتو«انيسةريزجهبشرواجتیهوبرعلاةريزجهبشلامسنيدممقت(۳)

٤۸۰يآ:دوهةروس(٤)
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٥وصعوهوبذکمانصألاةداعكرتوهنداعوهللاةعاطبمممآاملؤ

اث*وابآدبعيامكرتننأكلرمأتكتالصأبيعشاي):اولاقف.ةالصلاثكناكو

.هبنوءرمسي.(ر)(ديشرلاملاتنألكنإءاشنامانلاومأىفلعفننأوأ

اقزرهئ«یقزرویرنمةنيبىلعتنكنإميأرأموقاي):مشلاق

تعطتاامحالصإلاالإديرأذإهنعكنأاملإمكفلاخأنأديرأامواتسح

اقشمكنەرجالموقايو»بينأهيلإوتلكوتهيلعهللابالإىقيفوتامو

موقاموحلاصموقوأدوهموقوأحوموقباصاملثممکبیصينأ

ءدودومحریرنإهيلااوبوتممكبراورفغتساو«دیعببهکطول
كطهرالولوًافيعضانيفكارلانإولوقتا١آرشكهقفنامبيعشاياولاق

هللانممكيلعزعأیطهرآموقایلاق۾زیزعبانیلعتنآاموكانمجرل

اوتمويملوهوبذکف(۲)(طيحنولمعتاعنرنِٳايرهظمکءاروهو

.مظعمويباذعهنإةلظلامويباذعمهذأفهب

نوسمتلراوجرفردرحمویبقمماصأهزلعهللاولاق

املفنوعسياوجرخفةباحسلاةئيهكمهاتأفحورلا
.نیماجمهرايدقاوصاف

موقوحلاصموقالإدحاوباذعبناتمآبذعتمل:سابعنبالاق

ممذخأفبيموفامأو«ممنم4رلامذخأفحلاصموقأ6بعش

.نمصاعللالاكنوءازجنیدماخ؛دامراوراصفمهقوفنمةقعاصلا

:مالسلاهيلعنوننبعشويثيدح

عشوبیلاعتوكرابتهللا|۴۲|فلختساا:لاقهلمنببهورکذ

‹ةالصلاشكعشويناكولسوهلعهللایلصنارمنبیسومدعبرمنونرہا

.۸۷يآ:دوهةروس(١)

.۸۸٩-۲تايآلا:دوهةروس(۲)
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0هلعهللالص01رنبیمرليععىداها4قناکو

لفهسرليسیوداهاجاÎÊىرشالجد:كلكولمح

نموأ؟تاعكرلاهذهلصنم؟لضفأامهللیقنوننبمشويفلختسا

قرفالولاتقرتغىهللاليسةعاسنإ:فلاقف؟هللاليبسیفدهاج.

لیبسقداهحلا:-لضفأام2لمف.همارقو۳مايصنمهللادنعلضفأ

ىلضفأىوحلانعسفنلاةدهاجم:لاق؟ىوحلانعسفنلاةدهاحموأ؟هللا

E|درکالاداهاوهو

هللاةعاطيلعممحورکنانجمهاميوفورعملابمهرمأيناكو

تاولصهلهللاەقنآللكيجوتلانم4ر|وءاجامنکلاوهلسرةعراتمو

.هيلغهللا

:ملسوهلعهللالصدوادىلاةةوٹیدح

بوقعينباذوہنبطرافنبشہنبديبعنباشيانبدٴواذوهو

مہہلعهللاتاولصمهاربانبقاحسإنبا

(۲)ناكوءايبنأمف(ناکل:ارم|ىبنآنهنهنعهللاىږسابعنانیور

اواوءاييزألااونوءكولملاeاهولاتصعاملقموم

نأىلإمعنلااودقفوتاكرعلامهمتيهذ«ءايبنألارمأاوكرتوكولملارمأ]

ماسقأةثالثرهدلامسَقف«ةوبنلاوتاللاهللاهاتأو«هيلعهللالصدواداشن
۴مئاقهبرةدابعلمويوهثاسنوهتولمويو.6سانلانبئالموی

2۾بارلا

ےس

.نمةدايز:«كاذكو»(١)

.«اوناك»ةطوطحلاق(۲)

.«اوناكو»ةطوطحلاق()



۳

فىفلف4ژریسنعلاسليللاقآرکنتمجرحدوادهللایننانو

قدوادةربسیرثفکالجرلااس:دوادهللافالجرىايللاصضعب

ءاشفعضلل(٠)هفأرأوبرهحصنأام!!دوادديعلامح:لجرلالاق؟هتکلمم

لکأيهنإ:؟یھام:دوادلاف!!ةدحاوةلمخالولنکاسملاو

!!هدیدکنملکاینممهللادنعمرکأدحأنمامو«نيملسملالامتيبنم

لمعنمهقزرينأهيرلاسوء٠اعدویلصهلزمىلإدوادفرصنااماف

هلنالأو«عوردلاةعنصهللاهملعف:نملسإلالامثیبنعهینغياممهدر

:هسفنىلعهلدکنمقفنأولمعفنطلاةلزكراصیحلردولا

۰هدر(rr)ةعہصنمهلاعو

سعبر(۳)ةراهمهلوالإیننAامو لیباهناکو3Iرحمدآناک:اہمشیعی

6حجيبستوةدايعبحاصاطارسيردناکو6بسامبحاصًاعار

لدوهناکو1نماباهاىلاةنيفسلارجنيراجتحونناکو

ناکو٠ةيشامبحاصاہیرعابنحلاصناکوايپرعرجا

۾ةيشامولبإبحاصًابعارلیعامإناكو«رجا

اكلمتسون+!ةراجنلوةيشامبحاصلیئارسإبوقعيناکوا

.(ه)لمارأوةفایضو(49)لوزنبحاصبويناکو۰ًايعاریسومناکوآرجات
ةعنصهللاهملعودوادناكو«ةيشامبحاصًايعاربيعشناكو
سلاجيوحيرلاهلمحتكلملاهللاهاتأًاعضاوتمًادبعنايلسناكو.عوردلا

.ا:هيلایفرأ(١)
(ديدحلاهلانلآوربطلاوهعموألابجایالضفانمدوادانیتآدقلو):یلاعتهللالاق(۲)

.١٠ةيآ:ايسةروس
.«ةرهم»ةطوطخحلاىفتبتك(۴)

.مهبلح:موقلالعوموقلابوموقلا:(اهیازلاتفب)الزموالزاموالوزنلزن(4)
.ةلمارأولمارآممحباوهتجوزتتامنموأهللهآالنم.نيكسملا:لمرألا(٠)

.ءافعضلاونوجاتحلالاجرلا:ًاضيأةلمرألاو
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.امسفنوامرارعشلاوفوصلالزغتمرمتناكو.ءارقفلاونكاسملا

هيلعهللايلصدمحمانينناکو.اناسًادهازهيلعهللایلصیسیعناکو

.نعەجأمملعوهلعهللایلصًادهاحموًاعارلسو

لاقيفیعدتكنإیدیسوىلإاي:لاقهيلعهللاىلصدوادنإم

:هيلإهللاىحوأف!!برايمهعبارىلعجافبوقعيوقحسإومهاربإهلإاي

تقحلتربصنإكيلتبأنأتئشنإواوربصفاولتباءالوهنإدواداي

سيلبإروصتىلاةماملابىسنامدعبهللاهالتباف.معنبراي:لاق.مه
ةجوزىهواخلزتنبعئاشىلإ‹هرصببهعقاوىذلابنذلاوامروصى

ترجىلاةصقلاو.ةأرمانوعستوةعستدوادلناكف(١)نانحنبايروأ

صضعبىلعانضعبىغبنامصخفخلال:هلالاق2امهمفاخهعمنكلملل

.طارصلاءاوسىلإاندهاوططشتالوقحلاباننيبمكحاف

ةدحاوةجيعنىلوةجعننوعستوعستهلىخأاذهنإلاق

.(۲)باطلاىفىكزعواهنلفكألاقف

اخيلزهنأامو«مالسلاهيلعدوادةنتفنعةفلتخمًاصصقريطاسألاتجسن(١)

.هتأرماىلعلوتساوةرساخاهنأةيادبلاذنمفرعيةكرعمىفهلسرأفهداوقدحأةجوز

؟امتنآنمدوادهبارمیفیلصیوهودوادلعالخدنيلجرنایور(۲)
.ىماهذخأدقوةدحاوةجعنىلو¢ةجعأنوعستوعستهلىخأاذهنإ:اهدحألاقف

ءاكرشلانمًاريثكنإو..كتجعنلاؤسبكملظدقل:رخآلالجرلاممسينأريغنمدواددرف
.اونمآنيذلاالإًاضعبمهضعبملظي

كحالأهاملعيلىلاعتهللاامهلسرأناكلمامهنأكردأوءنيلجرلاءافتخابدوادءىجوفو

.قحىلعةجعننيعستلاوعستلابحاصناكامرلففأرطألاميمجلوقمماذإالإاك

انرخسانإ٭باوأهنإديألااذدواداندبعركذاونولوقياملعربصا):ىلاعتلاقكلذىفو

ةكمحلاهانیتآوهکلمانددشو«باوأهللکةروشحمريطلاوىشعلابنحبسيهعملابحلا

مهمعزففدوادىلعاولخدذإ¢بارحملااوروستذإمصحلاابنكاتألهوىباطلالصفو

صوطارصلاءاوسىلإاندهاوططشتالوقحاباننيبحافصعبىلعانضعبىغبنايصخفتالاولاق
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لاباهعمتکنأىلإیکبوهتئیطخىلعمدنهلًاطحلانأملعاملف

هناهيلعهللاباتو«هتکرت(۱)لوطيهيفٹیدحهلو6شوحولاو

:امهيلعهّللایلصدوادنبناملسىلاةوبذثردح

نايلسنإلاقي.(0)(دوادناميلسثروو):مكحلازيزعلاهللالاق

ىنانباراصونايلسبشاملف.بنذلااهلبقنمىلاةأرملانبا

ثرحلانعمىفثيدحهيبأعمهلو.مكحلاولقعلاهللاهاتأةنسةرشع

مهفف.مكحمناملسهيفمکحو«مکحمدوادركح«(۳)ةيشاملاهتلكأىذلا

.هتفرعموهلقعبرجموناميلسمهفتسينأدارأدوادناو«ناملسهللا

ءیشلقأب|٢۲|فرخأیبای:هللاقنأهلأسامناکو<ءایشأنعهلآس

یشحوأوءىشسنآنعىنريخأو؟سانلاىفءىشرثكأوسانلاىف
؟ءوشدربآوءيشیلحأنعینرخآو؟ءیش

اأو6ءيشرکأوسانلاىفءىشلقانعیتلأسمعن.ناملسلاق

٠كشلاونظاانمءىشركأالونقيلانمسانلاىفءىشلقأملعأال
ناسنإلانمسنآئیشملعأالانآو«ءیششحوأوءىشسنآنعیتلأس

.تاماذإهنمشحوأالوًايحناكاذإ

هباطللاىففزعوامنلفكألاقفةدحاوةجعنىلوةجعننودستوعستدلىخأاذهنإ=

نيذلاالإضعبىلعمہضعبىفييلءاطلحلانمًاريثكنإوهجانىلإلاسيكملظدّقللاق

٨بانوًامکاررخوهیررفغتسافءانتفدوادنظومهامليلقوتاحلاصلااولمعواونمآ
.٢۲-١٠تايآلا:صةروس(بآءنسحوىقىلزلاندنعهلنإوكلذهلانرفغف

.«لوط»:ةطوطحلاف()
.١۱ةيآ:للاةروس(۲)

موقلامغهيفتشففذإثرحلاىفناكحبذإنايلسودوادو):ىلاعتهللالاق()

.(....ًاملعوًاكحانيتآالکونامیلساهانمهفف«نیدهاشمهکحانکو
ناعيآلا:ءايبنألاةروس

)۲جنايبلاوشكلا-هم(
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لعىبحأایشنالعالااو6ءودربوءىشىلحآنعیتلأسو

,دابعلانعهللاوفعنمدبكلاىلعدربآالو«هللاىفةبباحلانمداوفلا

ءبرقآیهونمةرخالالبف‹ءوشدعبأوءىشبرقأنعیتلاسو

۰دعرأیهوايندلالإعجرتالةرخالاو

ینانباوهوليئارساىبىلعهکلمفیباپتقدص‹دوادلاق

هلوقگللذر6هنسنعبرنباوهوهيرالحعرمہاوو4هنس٥رمش

.هتوخنبنمدکلمیعب6(دوادناملسثروو)

نجلاهلرشحو6رطلاقطنمهللاهمهفو4مهرغصناملسناکو

ىهو٠(۲)رطقلانبعهللاسو(۲)ناجرملاوولوللاهلنوجرخرحبلاىف

بياع7اشامهلنولمعي(سنإلاونحلاهلرسوساحنلانع

انيتوآوربطلاقطنم'ةملعنسانلأابآایلاقودوادنامیلسثروو):ییاعتهللالاق(١)

مهفريطلاوسنإلاونبا؛نمهدونجناميلسلرشحو»نيبملالضفلاولاذهنإءىشلكن
.۱۷-١٠ناتيآلا:لماةروس.(نوعزوي

«باهولاتنأكنِإىدعبنمدحألىنبأيالاكلمىلبهوىلرفغابرلاق):ىلاعتلاقو

نيرخآو٭صاوغوءانبلکنبطايشلاو۾باصآثيحءاخرهرمأبیرجتحيرلاهلانرخسف
.۴-٢۳۸:تايآلا:صةروس.(دافصألاىفنينرقم

اهيفانكرابىلاضرألاىلإهرمأبىرجتةفصاعحيرلاناميلسلو):ىلاعتهللالاق(۲)
.(نیظفاحمشانکوكلذنودالمعنولمعيوهلنوصوفينمنيطايشلانمو«نيملاعءىشلكبانكو

.۸۲-۸۱ناتيآلا:ءايبنألاةروس

¢ملسلاوبرحلاىفهمدختسيلساحنلاناملسللاسأىلاعتوهناحبسهللانأىأ(۳)

.هرهصيفيكهملعودوادلديدلانالأاك

:١۱ةيآبسةروسىفىلاعتلاقدقو

لمعينمنبانمورطقلانيعهلانلسآورهشاهحاورورهشاهودغحيرلاناميلسلو)

.(ريعسلاباذعنمهقذنانرمأنعمهمغزينمو.هبرنذإبهيدينيب
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ارکشدوادلآاولمعاتایساررودقوباواکنافجوليثامتو
0۰(روكشلایدابعنم

اکداھدحلا تنبسیقلبدنعهلیرجاماهمةرثكثيداحأهلو
ةأرماتډدجوفإ)٠دهدملالوقوهو6ةروہشمامصقو.هللارکد

وناكو«دزألااهموقنإليقو.مظعشرعالوًاموقكلمت()(هكا

ىنديىلعتملسأف«هللانودنمسمشلانودبعياوناكوضرألاكولم

كرشلانماهموقوهللااهاجتةيالولاىفيهو«مالسلاهيلعدوادنبناملسهللا

دوهنبناطحقنببرعينببجشينبًابسوٿبمشو4ًابسةكلمتناكو

۰۳ale)هللایلص

همتاهعهللاعزتهتيبیکهللارغدبعالو.ةربثدهثيداحأوناملسرابخأو

ییانىتکمسبنيدايصلادنعمویلکمدح6ناوملاولذلاهارأوهکلمر

هکلموهکاونهيلعدرنأ

دوادننايسرابحنمو.ةروهہشملسوهيلعهللایلصهرابخأو

.۳٠۱ةيآ.:ًابيسةروس(١

.۲۳ةیآ:لماةروس(۲)

تركذف(رشاعلاحاصألا«لوألاكولملارفس)ةاروتلاىفبسةكلمةصقدرو(۲)
بهذلاوبيطلابلمحمظعبكومىفميلشَروأىلإتءاجفيكحلاناميلسربخبتعمسًابسةكلمنأ
¢وهملعاطنيبتو:«ةريثكرومأىفهتنحتماوناميلستّيقلو.ةعركلاراجحألاو

.ناميلسةلاسربتنمآو¢تعممامفعضتأراهنأبتحرصفهطالبةمظعتدهاشو

ةصالخو..(٤4-٠۲تايآلا)مركلانآرقلانملمنلاةروسىفًابسةكلمريخءاجو.

لاقدهدملاءاجاملفدهدمحلادجيلفريطلادقْفتمالسلاهيلعناميلسنأتايآلاهذهىفءاجام

.هللانودنمسمشللنودْجسياهموقوىهاهآرو«ميظعشرعاشةكلمدنعنم«اپسنمءاجهنا

ةكلمتلسرأو.هوتينابهيفسموقىلإهيقلينأهفلكونامیلسهاطعأف

.هيلاباهذلابتردابونامیلسدیدهنمًابسةكلمتيشخف«اهيلاهدرهنكلونامیلسلإةيدهًابس
.نيملاعلابرهللناميلسعماهمالسإتنلعأنأتشيلاموهتكحوناميلسةمظعاهنرهبدقو
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وهو<هلمحمحيرلاوءهلظتريطااودونحلاىفًامويرمهنأهيلعهللاىلص

رعةنبدملكونيطايشااوسنإللاونحلاهعمو«!ضرألاوءامسلانعبرعسب

.هلإهسأرعقربملفثارحمرەىحنوجعتي

ېنهيلعلسفثارحلاىلإىشمم.یطح:حيرللناملسلاقف

هلكاذهسيهم۶هللاقورولاىلعلبقأمثءمالسلاهيلعدرفللا

:ناملسلاقف.فقوف!!كملكأفق:دوادنبناملسلاقف1!سيل
؟یرنمكيجعأامو:ثارلالاقف!!؟ًابجعكرمأنمتيردقل

نماهلهأبجعالإنئادملانمةنيدمبرمأملىنإ:دوادنبناملسهللاقف

كفرطعفرتملمث1!سيلهلكاذهسيه:روثلللوقت!!كرغىرمأ

ةفطنهلوأنممبجعأىنأىرتأ:ثارعحلالاقف!1؟ىفثرتكتملوىلإ

هللاىنهللاق!؟هنمیبجعيامفبارتودودهرخآو(١)ةرذعلالمحو

تنأىذلابعتلااذهنمكيفكأوىنبحصتنأكللهف:ناملس

اأوناروثیدنع«ةمعنىفهللاازمىلإ!!هللاىناب:هللاقف!!هيف
ككلله:هللاىنهللاقف.هسبلجرخانيأبوثانلو«ةعبسىدالوأو
ىلعتعلطاذنمترکفدق:ثارلالاق.یکلمیٹیعملخدتنآ

لاق؟كلذنيآنهو:ناملسلاق!!ًابيرقكنيبوىيبىذلاتدجوف

!!ًاسحاذلدجلھ٤یسٴوبنمیضماموثامیعننمیضمامتیآو

؟هيفانبهللاعنصيامىردتلهانلامعأنملبقتسيامتیأرأ:الاق.اللاق

لاق...ال:هللاىنلاق؟رشلاورلانمهيفانبيصيامىردتلهو

:ناملسلاق.ةعاسفةعاسیضقنتامنإوءاوستنأوانأاعف:ثارعحلا

یتیفکنإمعن:هللاقف!!امیکحكارأىئزذكيفكأانأوىعمىلخدا
:ىنءاجاذإتوملانەىعنم:لاق؟نهامو:ناملسلاق!!ثالثلاىدحإ

ناملسلاق!!یرعأالًابایثینوسکتفأ:لاق.لذعيطتسأال:ناملسلاق

:ناملسلاق1!ەدعبعوجأالًاماعطىمعطتفأ:لاق1!كلذعيطتسأال

.هبونذوهبويعترثك:اهمضونيعلاحتفبًارذعوًارذعرذعو‹طئافلا:ةرذعلا(١)
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ناملسامف!!ءاوسًاذإتنآوانف:ثارحلالاق!!كلذميطتسأال
!!اکاراهدعب

اوعمتجاف‹دیدش(۱)لحملیئارسإیبباصأناکهنآهرابخآنمو
جرخف.مهىقستسيوءارحصلاىلإجرخمنأهولأسو٠هيلإاولصوو
ىهواهافقىلعةيقلتسمةلمنباذإقيرطلاضعبىفراصاملف«هعماوجرخو

تنمضوانتقلخ.كقلخنمقلخو‹كديبعانإ!انديسو:لوق

ءميفكدقفاوعجرا:مالسلاهيلعمحللاقف!1انضبقاوأانقزرافانقزرب

.ملعأهللاومهموينماورطمأف

:باقعلللاقفءةرضتسمةليزهةرثاطىلإرظنهنإمالسلاهيلعهنعليقو

راطو«راهنلارخآهدنعنمتراطف.اهرمینئاوهذهفلخقلطنا

ايعرتعرف.هضعبليللانمبهذدقواهركوتتأنأىلإاهفلخباقعلا
كلتىلعتمانفرحبلارئازجنمةريزجىفةرجشتحتنمتبرشورسي
باقعلاراطو‹هنءزجليللاىفدعبو«رحسبتراطفتماقوةرجشلا
نبناملساهاعدف٦۲|اهصقهيلعصقواهرمهرخفهاتأنأىلإاهفلخ

؟ةعسضرألاىفكلوبصنلاوبعتلااذامىلع:اذلاقومالسلاهيلعدواد

ناملساهرمأف.ءوسلادالببرحلنطولاالوهللاىباي:تلاق

.اهرذعوامنطوب

.ًاراصتخااهنكرتةرثكثيداحأهلو

:ملسوهپلعهللایلصیمنب(۲)سنويثیدح
ودقَن"نلنأنظفبهذذإاذو):هلوقنمجرختسم

.الإهللاهبسنفهتعلتباامنألةكمسلااذىعي‹(۲)(..هيلع

۽البلااذههيلعردقننلنانظ:هللاهمحربوبعنبدمحملاق
EER

.ديدشلاعوحلا«ضرألاسبيورطملاعاطقنا«بدحلاوةدشلا:لحلا(١)
.نانويوأ«نونلاوذوآ«سنوياندیس(۲)

ةيآ:ءايبنألاةروس(
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اكلمناونیطسافنکسناکهنا:لاقهنآسابعنبانعیورو

لِدهعدقىلاعتهللاناكو..مهابسفليئارسإیبازغةريزحلاكولمنم

مِنإممکودعکلمتطاسیرمآینودتیصعنإليئارسإیس

اوبساملقمکودعدینم۾کټذَقْنأوےک۱تبجتساومکیلعتبتم

ئنلِهللاىحوأمذقنيناهاجسهللادارااملفولاديياناماوثل

مهکولمنمكلمىلإقلطنانأمايعش»هللاقيليئارسإىبءايبنأنم
لیئارسإیبنمًاتیمآروقالجرثٹعبتنأكرمأبهللانإ٠هللمف

٤ثعبتوراتىذاتنأ:كلماهللاق.ودعلادنعنيذلاىلإ

رشأ:كلماهللاق.ىرتنمثعبتستنآو«ثافرعأنأترمآلاق

سنوياي:لاقف«یمنبسنوبثعبا:ىلاهللاق.ثبأنملع

:سنوياپ:لاقفیمنبسنويىلإكلمالسزرأف.نيمآۍوقینهنافقلطن!

نمىراسألانممديأىفنمليبساولنأمهرمأق‹ودعلاىلإقلطنا

7ىحوأىذلاىلاىي«ايعشللق<كاملاسنويلاق.ليئارسإیب

!۲لتمسله

ليئارلنبنإف‹سنويلاق.ال:امشبلاقا6..ايعشلكلمالاق

مزعامل.تقلطناالككهإبكلاس:كلملإلاف.ءايوقأرثكىرغءايبنأ

ًاكراتًامغارماًابضاغمجرخودوزيملوكلمادنع(١)نم'شنوپجرخهيلع

:ىلاعتهللالاقاکكملرمأوءملسوهيلعهللاىلصايعشىنلارمأل

اوهدازهعمنأناو¢نوجشملاٍكلفلاىلإقبأذإر

طف«مهنيفسونشأدقموقهبدجوف<موړلارنلإیباىح

ذموياوهومکعمینولمحا:لاق:و.ءاركلاماطعأومهفرعفمهعمعولطل

.هولمحف«ةلاسرهلنكتلوةافورعم

ےس

.اندنعنمةدايز:نم()

۰|١٤ةي:تافاصلاةروس(۲)
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ديعلا.نسيحانآرحبلاىلإهللايحوأرحبلاىفةنيفسلاممتراساملف

لاقف.جومالوحيرالبءالافرغتتلعجوةنيفسلاتفقوف.قبالا

ةنيفسلاتلعفاذإانإ:ةراحبلالاق.ًاتطاخالجرانتنيفسىنإنوحالللا

لجر|٢٣|قرغيفرحبلاىئهانقلأهمهسجرخنمف(۱)انمهاسلعفلااذهانعم

ردصىلإسنويدمعو.مهعيمجةنيفسلالهأقرغينأنمريخأتم

.هاسكيهسأرفلقةئرفسلا

سنويلاوجرخأو‹ًامهسمهملجرلكلاوجرخأفنوحاللاماقف

مهماهسومهسفنأاومهافسنويمهسجرخفمهيبماهسلااولاجأف.ًامهس

ةيناثمهيبماهسلااولاجأف!!هللالونمبنذلابىلوأنحت:اولاقو

نمبنذلابىلوأنحاولاقومهماهسومهسفنأاوممنافسنويمهسجرخف

!!سنويمهسًاضيأجرخفةثلاثلاماهسلااولاجأمثء1هللاىن

یرتام(۲)هللاىناي:اولاقف1؟مكلام:مطلاقفسنويظقيتسافأ

:اولاق؟نولوقتام:سنويمهلاق؟انتنیفسانبعنصتاموهيفنحمام

:لاقیطاخلجراہفوالإطقاذهلثملعفتملانتنیفسنللوقننحت

یجنورحبلاىئهانفذقهمهسجرخنمفعرتقن:اولاق؟نوعنصتمنكامف
ماهسلاانلجأدق:اولاق.نولعفتمنكاماولعفاف:لاق.ةنيفسلالهأهلا

كنمبنذلابىلوأنحو«ثامهسافجركلذلك٠تارمثالث

,اولعفاف!بنذلابحاصانأ!!ئطاحلاانأىنإف:لاق!هللاىناي
هاسکیثفتلاف.مملعفوهيلعاوبأف.لبقناکنعنولعفتمنكام

مللكأتالوهمقتلانأناتيحلانمتوحىلإهللاىحوأف.رحبلاىئهسفنبىمرو

تولاناكو«توحلاةمقتلاف.ًادلجهلشدتالوًامظعهلرسكتالوًامحل

رحبلاىفهذخأوهمقتلاهسفنسنويىقلأاملف.مهرياسيةنيفسلانامیرق

aE

..رجبلاىقءانيقلأهمساجرخنموباكرلاىلعةعرقلاانيرجأىأانها(9
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)۲(فاريسرحن۰همقتلاناكو«رحىلإرحنمتوحلاهبجرخف

ىقبفءةلجدلاهاخدأ3حئاطبلابرممسرافرحمىلإهبلصویح

مايآةثالث:نسحلالاقو.سابعنبالوقاذه«ةليلنهبراهنطبىف

.ملعأهللاو

هذبنفءاضفلاىأءارعلابراهلانمتقوتوحلاهفذقف

هيلعهللاتبنأفرعشالورفظالودلجهلسيلدولوملاخرفلاةثيهكوهو

|.(٦)نمةرجش

ظلغتحمھدازنمايشهياإاوقلأةرايسلانم()فطخنملكو

كتشایتحاهلظبالظتسماہسنويلظف.هرعشوهمحتینوهدلج

جرخأوهعضرتتناكةبظهيلعفطعهللانأرابخألاضعبىفو.ىوقو

.۸۷ةيآ:ءايينألاةروس(١)

...دنملاةضرفًامدقتناكسرافرحبلحاسىلعةليلجةنيدمىهفاريس(۲)

.(١۱۹ص¢هەج«نادلبلامجعم:توقاي)

نأظحالنكلذكءيبرعلاجيلحلاىأدحاواهسرافرحيوفاريسرحبنأظحالن(۴)

.طسوتملاضيبألارحبلا_ىأمورلارحبىفتناكسنويانديسةنيفسنأكلذلبقركذبتاكلا
ابدصقيبتاكلالعلو¢قارعلابونجىف_تاعقنتسملاوراوهألاىهحئاطبلا(4)

.برعلاطش

.سمشلاعولطدعبراهلاعافترا:ةوحضلا(د)
:تافاصلاةروسىفىلاعتهللالاق(7)

«نيضحاملانمناكف"ماسفو«نوحشملاكلفلاىلإ:قبأذإونيلسرملانلسنوينإوأ)

نوبيمويلإهنطبقثبلاأنيحبسلانمناكهنأالولف۾ملموهوتوحلاهمقتلاف

وأفلأةئامىلإهانلسرأو٭نيطقينمةرجشهيلعانتبنأو۾قسوهوءارعلابءاذبنف

.١٤٠-١۳٠تايآلا.(نيحلإمانعتمفاونمأف

.اعيرسىشم:ًانافطخ(حتفلاورسكلاب)فطخوفطخ(۷)



V۳

تياغوةرجشلاتسببذإكلذكوه.اهنمبرشيناكءاملانمًانيعهلهللا

نزحسٺواب:هلاهللایحوأف۰ًاديدشاززجالعساونزحتةيظلا

|٢۲فلأةئامىلعالوةعاسىفامبنأانأوةيبظلاوةرجشلاىلع
!!ناثوألاةدابعوكرشلايلعنەھركتسمليئارسإىبنەكلناوخإ]نمنوديوُ

نأهرمأومبوقعمايتلکدفمكلناوخإسنويارقلطناف

.مايأةثالثىلإةبوقعلامتلحالإومہدیانملیئارسإیباولش

سابعنبالوقاذهتوحلانطبنمجرحامدعرةلاسرلاتناکو

للارمأبسنويقلطناف٠كلملارمأوايعشهللاىنرمأكرتال:هللاهمحر

یلسرآهللا:لاقو.مهكلمىلعلخدومهضرألخدفًابيرقهنماوناكر

:اولاق.عممهوثعبتومكيديأىفنيذلاليئارسإىباولخت:لاقومكيلإ
مايةثالثمهحلاعف.كلذثالانلعفًاقداصكانفرعولو‹لوقتامفرعناب

وبوتتواولعفتملنإ«محللاقف«هيلعاوبأفليئارسإىباوقلطينأىلع

هيلعاولعجف.مايأةثالثىلإباذعلاےکاتآاونموتوهلعملأامت

نويعلاتلبقأو.ةنيدملانمجرخوهاصعوهءادرسنويذخأ‹رابلارخل

لزانباذعلانأاوملعو٠اوعنصامىلعمولامدنتفثالذبكلماترخأف

r4اوڻعروهراونمآفمهاتأفسنوي.aليئارسإىب.

باعااهعففتتمآةيرقتناكالولف):لجوزعهللالاق

مهانعتموايندلاةايحلاىىزحلاباذعمہعانفشکاونمآالسنويموق“ال,

.(۱)(نيحىلا

دجنلوءاليديتهللاةنسلدجنلولبقنماولخنيذلاىهللاةنس»

ءهللاىلإ!عوجرلاوةبوتلاومدنلاالإةيصعملانمعفنيالءاليوحتهللاةنسل

اوقرمواومع!!هتمحرنيرصملالخديهللانإةيوشحلاهتلاقامإل]
۲
۹

ENÎ

۸٩۰۹ةيآ:سنويةروس(۱(



س۷

.(1)«نيملسملاعيمحوانلةيادحلاوةيفاعلاهللا

:(۲)ريزعلاثيدحنمو

ىلعةيواخىهوةيرقىلعرمىذلاكوأ):ىلاعتهللالوقىب

هتاماف)امناطیحواهفوقسیآ(دعبهللاهذهیحمیالاقاهشورع

تثبللبلاقمویضعبوأامویتثبللاقتثبلےکلاقشعبمثماعةئامہللا

رظناو)رغتيملىأ(هنستيملثلبارشوثلماعطىلإرظنافماعةئام
اهوسكنماهزشننفيكماظعلاىلإرظناوسانللةيآكلعجنلوكرامحىلإ

.(۳)(ریدقءیشلکىلعهللانأملعألاقهلنيبتاملفامح

نبذلانمناکوليئارسإىبءاملعنمناکريزعلانأسابعنبانع
ةيرقنمرئاسريزعلااميبف.لبابضرأىلإمہءاجو(٤)رصنتحممهابس
دقريدىلإءاجف‹ليقملاهكردأونتيرقلانيبرمفیرخآةيرقديرب

[Lr4رجشلظتحزيزعلا4هلهأكلهونامزهيلعیاوبرخ

هتامأف.(اتومدعبهللاهذهىح:لاقفاہمبجعفةيأرقلاىلإرظنمت

رخصقزوبنعنموقننم1ناتلسهجمناکو4ماعةئامهللا

هللاهتامأ«عابسلاوسأنلانيعأهنعهللاىمعأوماعةثامثكمف.رمخنم

!؟تثبلےک:لوبوهوءامسلانمتوصلاعمسفبةركبهثعبورانلافصن

فصنليقملاهكردأناكهنأركذم.مويضعبوأًامربتثبل:ريزعلالإق

نمتوصلاعمسف.مويفصنوأًامويهلوقدكأف«ةودغثعبوراهن

, .داشرإوظعواهلكفلؤملااهتكةليوطظةرابع(١)

.فلأاهدعبرامتفوىازلانوكسوةلمهملانبعلارسكبارزعةيناربعلابريزعلامسا)۲(

.٢٠۲ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)
.نيعقومىفةيآلانيبحرشبعك٠بتاكلانأظحال

ىلڄجأوملشروأبرخنيينادلكلاكلمرصنذخوبنوأرصنتخمنأفورعملا(4)

.م.ق٩۸٥ةنسىفلبابلإاهله
-ةريهظلاىفةحارتسالاوأمونلا‹ةلوليقلااعضوم:ليقملا(٠)



ہہ٢۷۵

:ثليارشوثلماعطىلإرظنافماعةئامتثبللب):لوقيوهوءامسلا

«امھانتجااكامهاذإفبنعلاونتلاىلإرظنف.رغتيمىأ(۱)(هنسم

ء(كرامحىلإرظناو)یدونم.رغتيوهاکقزلاىىذلاريصعلاو

هذههللاىماک:هللوةبتوصلاعمسفةيلابضيبماظعبوهاذاف

:لوقيتوصلاممسم.ةيرقلاهذهلهآىلاعتهللاىمكلذكةيلابلاماظعلا

(۲)تشمرادقماظعلااذإف!ًاحوركليفلزتموثييحهللانإةيلابلاماظعلاامسأاي

راقفلک«ضعبىلإهضعبیعسدق(۴)بلصلاسصضعبىلإاهضعبیعسو

نارفاحلاو‹اهجاكملإناتبكرلاو‹ةفيظوىلإةفيظولكو«ةراقفىلإ

سأرلاءاجماهعضومىلإةراقفلك«هناكمىلإقنعلاو«امماكمىلإ

طسبمثمحللاهيلععضومت٤هيلعبصعلاوقورعلاتسيتلامث«هناكمىلإ

ريزعلاوقنيماقوهاذإفحورلاهيفخفنمترعشلاهيلعدرمثدلحلاهيلع

.ريدقءىشلكىلعهللانأملعا:هلليقوًادجاسرخفهيلإرظني

.رصنتخممهابساملیئارسإىنبىلعیکییناکهنآ:یزعلارابخأنمو
یدسولإ:٠لوه.وهبریجانیردرلاناكهيثملانبتهونو

ءللحلابايثلانمتربخاكنإوارباهرجهتمقلخلکىدكلل

ایلیاو«ةكمتويبلانمومامخلانمو>نأضلایشاوملانهو

مهاربإواحومدآدلونمو«مدآقلعحلاعیمجنهو‹سدقللاتہبايايإنو

تحبصأفءليئارسإقاحسإدلونمو:قاحسإودلونمو

كليلشدلونمناكنمالإترخااملكىفتذفنوتعدقكتر

.٢٠۲ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.شعترأ:شہرا)٢(

.رهظلامظع:بلصلا(۴)٠

.رهظلاتازرخنمةزرحلاا:راقفعمحلاوءةراقفملا(٤)3

ةقيضولكو»ةطوطخلالصأىتبعكدقوقاسلاوأعارذلاقدتسم:فيظولا(٠)
.«هفيضولإ



- ۷۹

)۱(الوخوتلتيصعملهآلاوحبصأمہافمالسلاهيلعمهارب]

؟هروشطوهنصحمدهوهنسحرغفکسدقلاتیبو.كئادعأل

طقسمدحو(۲)لمخمهزعو1!اولذكلسروكئايبثأونيوكدىپعو

!!ذخأ|0٤|(۳)ةنيكسلاتوباتوقرحألزنلاكباتكولطبمهرخفو
ابحألاو!روعشلاوهوجولاتارساحقاوسألاىنکفاطيكولااءاسنو

مدخدالوألاو!!دافصألاىفنونرقمراقولاوةنيكسلالهأوخياشملاو

!!منمدحأدهعيملوهرىئمهمدحأىراويالىبتقلاو!!رافكلل

لهو!!لوءالّمعلاو1لوتوہمءاكحلاو!!ءاملعلاو

!!نوملستسم

ىلعىلاصعاذإ!!ناصعنملفاذكه:هيلإهللاىحوأف

اموقققناايعشأ,هللاثعبف!!یفرعیالنمهيلعتطلسةفرعملا:

.ىحولابهناسلىلعهللاقطنأايعشأماقآاملف.كناسلىلعمهلاىحوأفف

لوقيىلاعتوهناحبسهللانإ!!ىنصنأضرأايوىعمتساءامساي:لاقف

‹اهىعارالةعئاضلاغلاكمهوةماركلاب:ليئارسإىبتلبتتساىنإاكل

٠«اهصبرمتوادواهرسکترجو«اهملاضتعمجو«اهءاشافتیوآو.

‹حیملظعالقبيلىحًاضعباهضعبتحطانتوترطبفاهليزهتنمسأو

مهلبماعنألاكمهواوفاملویيصعماوبكتراویمعناورفكف
رکذيروثلاو«هعجارف,همعطيىذلاهبرركذتيراماف,الییسلضأ

ءهيلاعزفهيفدلوىيللاهنطوركذتي٤(٥)هباتنیفهجرم

ظفلبلمعتسيوهو‹ةيشاحلانمهريغوءامإلاوديبعلا:ىلوخممج:لوحلا(١)

.لئاخ«دحاولاليقايرو‹عيمجلادحاو
.فعضوىفخ:هتوصوأهرکذالولمخ(۲)

.ءارقلاوءاملعلالتقواهقرحأىذلاررصنتمبرحىفتعاضةاروتلانأانهدوصقملا(۴)

.جورمعمحلاو‹بپاودلااېفجرمريثكتبنامفةعساولاضرألا:جرملا(٤)

.«ةلجرم»ةطوطخملاىفًاطختبتكدقو

,یرخآدعبةرمهاقأ:ًابايتناهباتنا(أ)



VV س۱
۲

.بابلألالهأمهونوبوتيالونوعجاريالونوركذيالموقلاءالوهنإو

:الثممفبراضانآو,لبإالورقبالورمحالومخاوسيللوققعلاو

یوقبراناکو٠اہفثرحالًابارخًانامزتناکضرآیفنولوقتام

دّيشو«(۱)بيخانشاہطاحأف؛اهعیبضتوامبارخهرکوالعلبقأفلح
«ناولآلاعيمجنمًاسرغامفسرغو«ًاراهنأامفءعبنأواهم

ترملأاهرامثناوأءاجاملف‹انيمأًاظرفحًابوقةمهوىأراذكلذىلوو

:اولاق!؟هيلعنيريشموصرألابحاصلنیلئاقنکام¢)۲(ًاموقز

علقينأبهيلعراشنو!!ثكضرأضرألا(۲)سئي:هللوقنانك

دوعتىحاہسرغاهراهنآنفدیواهروصقمدہواہ
.اہفرامعالةبرختناكاک

رانألاملكت:ىلاعتوهناحبسهللالوقي,1!ركهللا(4)ايعشلاق.ا

ةرعلاو1!ىيب(ء)مقلاوءحلاتكنارمعلاو«ىعيرشروصقلاوىمذ

محلایلانبالو«مغلاورقبلاحببىلإلوبرفتاةثيرلامشامعأةرملا

سفنألاحبذنعفكلاوىوقتلابىلإاوبرقتينأنوعديو‹!اهلكالو

اهلمعبترمآاعإو4اهلخدآتسلودحاسلملا(٦)نوقوريو6اممرحىلا

!!تويبلاعفرودجاسملاقيورتىلإىلةجاحىأو!!اہفرکذال

:نولوقي!!مہلعةجحلاوةجحلابىلإنوموي«ىركذنم|١٤|ةيلاحخ

ءانتاکزلبقيملو‹انمايصوانتالصعفريملو‹انهقفيملوانبولفنبفلويم

.بيخانشممحلاو٠لابحلالعأ:ةبوخنشلاوبوخنشلاوباخنشلا(١)
۽لتقڀماعطلك«رانلالهأماعطاهمنأوهجىفاہنأنومعزیةرجش:موقزلا(۲)

.ةيدابلابتابف

.«تسئب۾تبتكةطوطحملاىف(۳)

.فولأموهاک«ايعشآواہتکةرمو«ایعش»:بلاغلاىفاہتکي(٤)

ةميقتسملا:ةميقلاةنايدلاويقتسملارمألا:قلارمألاو«هيلوتم:رمألاىلعقلا(٠)

٣.اقاورهللعج:دجسملاقور(6)
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لکفوانبيحنو انءاكبمحلفانکو٠انءاعدلييملفانوعدو

محرأونيبحلابرقأوءنيرظانلارظنأو¢نيعماسلاعمسأتسل

مهمايصمہملبقتآفیکنکل.ءیشلکیمحرتعسو!!نیحارلا

مولقوممالصرونأفيكمأ!!(١)روزلامهتداهشو«مارحلامهواذغو

بیجتسآفيكمأ!!یمراعكمنيوىناصعوىنداحنأةيفاص.ةعئاط

!!لمعلاوىوقتلانمةيلاخمهبولقومهتسلأفارطأبلوقوهامنإوهءاعد

.نيقتلانمهللالبقتيامنإ!؟مهرعغلاومأنمىهومهاقدصوكزتفيكمآ

:ليئارىمإىبرابخأنمو

:ندسفتلباتكلاىفليئارسإىبىلإانيضقو):ىلاعتهلوقوهو
لالخاوساجف):ىلاعتهلوقىلإ(اربكاولعنلعتلونترمضرألاىف

ےکانددمآوماعةركللامکانددرم(۰)۲((الوعفمادعوناکورايدلا

۰(۲)(رفترک|مکانلعجونبولاومأ

مكنةاروتلاىفىبىلإدهعىلاعتوهناحبسهللانأدجوي

رکنولتقیفکءادعأمکيلعطاسأفلوقویرمآیرنوفلاختس

کلبیجتسأفینوعدتوینوعجارتم«مکسدقنوبرخنو٤يکنوبسیو
.كالحلابمکیلعدوعأفداسفلاىلإنودوعتمث«مکسدقمىلإےکدرآومکمحراو

ومکنکاسمولإمكدرأومکمحرافںوعرصتتونوکبتنودوعت۱

.مكيلعتدعمدعنإمث

‹مارحلااولحتساوناثوألااودبعو‹ليئارسإونب(49)صعاملف.

.«روزلاب»ةطوطحملاىفتبتك(۱9

۽ناتيآلا:.ءارسالاةروس(۲)

.6ةيآلا:ءارسإلاةروس(۳)

.«اوصع»ةطوطحلاف(٤)



س۷۹

محرارذیسومهلتقف«لبابكلمرصنتخممملعطلس«ءامدلااوكفسو

؛رانلابةاروتلاقرحأو‹لااهيففذقو<سدقملاتيب.برخو

تلزنمث«ًاديبعةنس(۲)نعستلباباوٹکف.لبابىلإمہبسبعجرو
جرخف٠یسرافلاشروكیدی(۲)یلعهللامهذَقنأف.هللانمةمحرلا

نمةكلمذخاوةيرذلایسوةلئاقملالتقف.0رهطورصفتحمیل

ىلناشروکىلإتبلطفًادیدشابحامحفلیئارسإیبكولمتانب

.لجرفلآنعبرأوةينامثاوناكومهليبسىلخف.ليئارسإىب(ء)ليبس
تخمهنماهذخأىلاسدقملاتيبةينآمغعفدو٤مہیوس

مهودعىلعةركلاهللادروءسدقملاتيبىلإاوراسف.رصن

سدقملاتيباوڻكمف.رقترکامهلعجوننبلاولاومألابمهدمأف

مہلإراسف.ةيناث.ةيصعملاىلإاوداعمثننسرشعوةنسىئام

مهلتاقفليئارسإىبىمنأسنويهيلإلسرأىذلاوهوىم

برضوءاملعلالتقو‹ةاروتلاقرحأومهابسومهلتقف(۷)شويجايطنأ

نمليئارسایبنمةوخإهثالثىديىلعهللامهذقنتسامث.سدقملاتيب

.ولتاقوېموق(۸)اوشاجتساوهللاوبضغف:یسومیخنوراهدلو

.اليوطًانامزمهکلمناکنأدعبهيلعاورهظفىمورلاشويجايطنأ

.فايجأوفيجممحلاو.ةنتنملاتيملاةئج:ةفيحلا(١)

حجبىحم.ق٦۸٥ةنسىلاوح:رصذتخمہابسنملبابیفیرسآنویناررعلالظ(۲)|
.م.ق۹٥۲٥ةنسمدالبىلإمداعأو.م.ق۹٥٥ةنسلبابحتفىفسرفلاكلمشروف

.«یدینم»ةطوطحلاىفتبتک(۳)

©رصنذخوبنناكىلاةيئادلكلا'ةيروطاربمإلاىلعىضقشروقنأفورعملا(4)

شروقديىلعسرفلاةكلمممايقامأ(م.ق١٠٠-٤٠6)اهلكولممظعأنم(.رصنتخ»
.رصتخمةافودعبتناكف

.اندنعنمةدايز:«ليبسر(٥)

قرشوماشلامظعمتلشىلاةيقولسلاةلودلاكلمسوخيطنأكلملادصقيهلعل(

.ىرغصلاايس
.شویجیایطنااہتکی٠شویجایطنأاہتکیةرمانهظحال(۷)

.هعمج:شيحلاشاجتساو«لاتقلالعموضرح:مهموقاوشاجتسأ()



س۸

داسوهملظلاوداعواوصعاملف‹ليئارسإیہبآدكلدناکو

ء«شحاوفلابوكراولحتساوءامدلااوكفسوىصاعملااوبكرومراحملااوكهناو

[ءوسمهموسينمهللاطلسمارحلااوبكرو6ةيرشالااوبرشو

۰باذعلا

انلةيفاعلاهللالأسنىصايصلالقتامإفىصاعملالذنمهللابذوعن

عيمحلو

:امہلعهللاتاولصناٹامنبایرکزهيبآوییناثیدحنمو

هللاهجرخ.هنسیفهتجوزتناکو«ةنسعستوسمخنباذئمويوهو

۔(۲)زوجعةارماوربكخيشنم«هحبسيوهركذيضرأللةايح

وهو‹سدقملاتيبىلإلخدهيلعهللاتاولص(۴)يعنأثيدحلافو

وسبلدۇمهونابهرااوراحألاىلإ»)4(ججحتالنبالئموب

ىلإعجزاملف.كلذهلاهفةدابعلاىفنودهجمرعشلاوفوصلاعرادم

..لصفو]بابلكدعبةكحوةظعومببتاكلاىنأي(١)
كارمعتنبمرمتناکو.یسیعمآمیرملفكیذلاوهو«ًاراجنناکایرکزنآیور(۲)

.دوادنبنامیلسدلونمناتامنيل

«ةنحلعاسيإاهمساوايركزةجوزتناكو«ةنحاهمساناكميرممأنأیورو

عيرممسانإليقو.ةدابعللايفمرمتعطقناةفرغايركزاىبمرمتربكاملهنإليقو

.ة.اباعلاهانعم

.مالسلاهيلعحيسملادمعهنوكلنادمعملاانحويممابىراصنلادنعىيفرع(۳)

.ةنسلا:ةجحلا(4٤)

نمبوث:دولادنعةعردملا.مدقملاةقوقشمةبج:عرادمعمج«ةعردملا(٠)

.مهرابحأےظعهسیلیناکناتک



- ۸

ملىنإ:ےللاقف!بعلنللهىحاب:هلاولاقفنوبعليًاناببصیقلهیوبأ ۳م
.)۱(اصمکحلاهاناو):یلاعتهلوفكلذو.بعالقلخأ

اراهواليلهللادبعيضرألاىفحاسف«فوصلاورعشلابايثسيليناك

.هلعیمعيیحهئاکیل4سنمیکییحیکبیلصاذإناکو

هدةرطقنمهللالإبحاةرطقنمlم:لسوهلعهللایلصینلالاق

دبعلااهمظكبظيغةعرجوأ«هللافوخنمعمدةرطقوأ«هللاليبسىف
,هللةعاطى

:لوقيلسوهيلعهللایلصهللالوسرتعمس:لاقسابعنبانع
تبغنملعهلاتدالصا.رکزنيکالإًاطخأوبنذأ۳لک

طقةئيطم

4ûrلمعيتاسايركزنبىحىلإيواهللاaLoاقها

نب(۲)یسیعىلإهللایحوأف:ًاطبأهنأكفنماولمعينآليئارسإیبرمأیو

هللاتاواصیسعهاتأف.تنآنهغلبوأءنهغلىتامإیحیللف:مر

رمأتونهبلمعتنأتاملكسمحكرمأهللانإهللاقوهملعأفامهلع

للاقف.انآمخلبالإوتنآمهغلبتامإفنهباولمعيليئارسإىب

ىهللافسحنأنہىتقېسنِفاحیتإفلعفتال!!هللاحوراي

تیبفلیئارسإیبیمممجف:لاق.ًادیدشًاباذعیبذعبوأضرألا

٠لاقمممتافرشلالعلعوسدقلا

۱۲ةيآ:رمةروس(١)
ءارذعلامرمةديسلاةلاخىهىحماف«ىسيعانديسلًارصاعميحانديسناك(۲)

لبقتامنارمعنألاهندالودعبمرملفكىذلاايركزانديسوهييبآو«نارمعةنبا
.ميرمةدالو

(۲جنایبلاوفشکنا٦م)



— ۸۲

«نهماولمعتنأمكرمأونهلمعأنأتاملکسمحىلإیحرأهللانإ

نمًادبعیرتشانکهللاب[كرشأنمنألايشهللاباوكرشتالأنهو]

|"عفريوهديسرغللمعيدبعلالعجفىللمعاهللاقوهمركأوهلامصلاخ

نأتاولصلابمكرمأيو1؟ثااذكهدبعنوكينأىضريمكيف«هيلإ

هللاناف‹اوتفتلتالواوعشختنأومک>راوجومکبولقعيمجمباہلإاولبقت

ءموصلابمكرمأیو:اهربغىلإتفتليملامهتالصىلإوهدبعىلإلبقي

مئاصلافواهنحتارمشيلكلافكسمةرصهديبلجرلثكمئاصلالثف

الشككلذلثمو٠ةقدصلابيكرمأيو.كسملاحيرنمبيطأهللادنع

رثكلاوليلقلاىطعيوهوىسفنىدفأ:مشلوقيلعجفودعلاهرسآلجر
بلطلجرلٹکثلذلثفهللارکذبمکرمأیو.هسفنیدفىح
دبعلاكلكء‹هيفهسفنزرحأفًانيصحانصحىحًاعرسمراسفرأثي

؛ةعامحلاموزل:سمخممكرمآانأو.هللاركذبالإناطيشلانمهسفنزرحمال

ىلإددوتلاوببحتلاو«هللاليبسىداهحلاو‹ةعاطلاوعمسلانسحو

نممالسإلاةَميرعلخدفقحلالهآةعامجقرافنُهللاءايلوأ

.همنع

عسقلانعملسوهيلعهللالصىلاالأسدولانمنيلجرنإليقو

:ملسوهيلعهللاىلصهللإلوسرلاقف‹مملعتلزنأىلاتايآلا

اوقرستالو‹هللامرحىلاسفنلااولتقتالوء«ًائيشهللاباوكرشتال

اوفذقتالو«ابرلااولكأتالو«ضعبنممكضعبرخسيالو«اونزتالو

٠هلتقيلمرحىلاءىربباوشمتالو«فحزلانماورفتالو‹تانصحملا

.تبسأایفاودعتالنأ|٤٤|ةصاخدوهابمکیلعو



A۳۴

:امہلعهللاتاولصایرکزهیبأویملتقرخ

نبیملتقببسناک:لاقهنآهنعهللایضرسابعنبانعیورپ

تناکو«ایرکزنبییدهعیلعلیئارسإیبیئناک(ا)اکلمنایرکز
:كلملانوكيىحثاسفنلىكذختاوىجوزت:اهبألتلاقفةباشةتسحةنباهل

مرحوثايلعمرحبايركزنبىنإةّينباي:كلملالاق.كدعبنمى

ىذلاايركز"نبىحنمنم:تلاقوةرجافلاتيضغف:ىلع
تدمعف‹اهرغصلكلملااحمةّنينبافتناكو!!أىلعینمرحم

اويعلاباعللتلاقوكلماىلإاتثعبواهعم(۲)باعللاتلسرأواهنيزف

ملفايرکزنبیمسأرهيل[یلطاف(۲)ٹامّلکوهلقباطاذإف‹هل

!!ایرکزنبیحمسأرمكتحأ:تلاق!ةّينرايىكتحا:لاقهسفنتباط

"كلذىنتناكو٠كلذبالإهيلعىضرتالنأتبأف«هيلعدتشاف

فاخفهكلمنعهولزعالإوهوکحامهلاوفوًاناسنإاوكحاذإنامزلا

یفیلصبوهوسایرکزنبىحىلإثعبف.(4)هكلملاوزكلما

سأرلاوكلماىلإهسأرباوءاجوءتشطىفهسأراولعجوهبارحمىئهوحمذف

ایرکزنبیممدلزيملو؛همدالغو.كللحمالاإلوقوملكتي

روطاربمإلانعكلاىفبونيناكىذلا٠سدوريهءكلمابدوصقملا(١)

.رشععبارلاحاصصألا«ىمليجنإىفىحانديسوسدوريهةصقتءاجو

ى.ةبعادملاوحازملاوبعللاريثكلاوأ«بعللاهتفرحىذلا:باعللا(۲)

كاحضإبنوموقينيذلاوأ«نيجرهملاوأ«ةيقيسوملاةقرفلاانهدصقيهلعلو

.اهنبالانهثيدحلا(۳

.پعلاولزملالعسيلوةداحلارومألالعقبطنيمالكلااذهنأكشال(4)



سہ۸

(۱)شورطأ4لارمورلاكولهنمالمماعجرخالولیس

یسو«الآنناموفلآةثامایركزنب()یمدىلعیورلا

لف6فرحاەۋفذقوساغلاتا٫برخو«ةاروتلاقرحأواهلٹم

مالسإلاهرعیحابارخلزم

سوہااہفرکذینأهللادجاسمعنمنمملظآنمو):هللالان

.فئاخوهوالإةمابقلاموىلإیور(؛)اهلخدیالليف

:یلصايركزهيبألتقم
وعديايركزنإ:هللاقوكلمللهللاهنعلسيلبإلثىحملتقالو

ةيناب:هتبلطف1!كلهثايلععدينإهنإف‹هيقبتال«ةدلوكلتقلكيلع

نعللاسابإےھءاجف.اہرتساوفوجىلخدوربرهفكلما

للمعتساونيعلاےلىنأف.هلتقىلعاوردقيملفهبوثفرطمهلجرخأف
۱

سأرلاوكلماىلر(م)هسآراولو«ايركزوةردسلا(۷را

یگ

ببسبءالبلاعاونألكدوهلابلزن(م۸٠-٤٥)نورين!روطاربمإلادهعف()
Vespasianنايزابسفدئاةلانورينلسرأو.نيطسلفىفىنامورلاكلادضةروثلابدومامايق

ةيروطاربمإلاشرعنايزابسفىلتعاكلذدعبو.ملاتقىفنيطسلفىفدوهيلاةكرحعمقتل
مدهممىذلا«Tituنورسطيطهدلولنيطسلفبشيحلاةدايقهأرتو)م۷۹-۹٦)ةينامورلا

سطيطامأ.دهعلااذهىلإماعلاءاحنأىفمهيتشتمجريوم٠۷ةنسسدقملاتيببدوهيلاةلود

.م۸۱-۷۹یتتسنیبهيبآدعبًاروطاربمإحبصأدقفهس"

.سطيطكلذبدصقيىورلاشورطألوينيحفلؤملانأنظلابلغأو
.مالسااهيلعیسیعرعنمةنسنيثالثدعبناکیلفنأتاياورلاضعبیورت(۲)

.١٤١٠ةيآ:ةرقبلاةروس()٠

.تيبانهدصقي(٤)

.ردسوتاردس«قينلاةرجش:ةردسلا(٠)
.ريشاوموريشآمعمحلاو‹راشنملاوأراشثملا(١)

.اهرشن:ةبشحلاارشأرشأ(۷)
نلميساةدالودعبايركزاولتقنيذلاهدوہيلانأتاياورلاضعبىورت(۸)

.اہایرکزاومہافلعبرغبتالوءارذعلامرمةديسلا

 



س۸۵

تخممهاتآيحیلعبهمدلزبملف.ةآرملاهذهكللحال:لوقي

هيلعبوتکم6رەشهصرع46سردلموةيًاممغتموًادسأاک۱ر

4[۰یورعتايب

هشرعنمرابلا ةلوصهلعارصىغبلا

هشعنىلعلودسمتيلاكىقتتوأجرتملنإتنأو

هشیننملسينملقفهبىلصتفرشلاشبنتال
هشدخىفثكثادعأبشطبفهيفخنافرشادمخاو

هشرکىئشبکلاسأرريصىلكلامحشبشبكلاىفطاذإ

هشقنىلعريداقملامماةفلاسنمهلل

هشنفنملسيدق.لفقلافهحاتفعلفقلاحتفينم

دعبةلالضلااوبكرو©قرفعبرأاوقرتفا.ليئارسإونبفلتخامث

6(نباردنأتحرهقرف.مابشرللاکعبلهحلاو6ىدا

هللانإ):تلاقةقرفو.(مرانبذعيالهئوابحأوهللاءانبأنحتتلاقةقرفو

نأىلإءلقألامهوجاهلاىلعتماقتساةقرفو.(1)(ءاينغأنعلورقف

لبققوتیذلالبابكلمرصنتخمةيصخشريغةيصخشبةصاخةصقلانأىعيبط(١)

.ورقةعبرأنمرثكأ

.۳۰ةيآ:ةبوتلاةروس(هللانباريزعدوہلاتلاقو):ىلاعتهللالاق(۲)

يهنيملفلقهؤابحأوهللاءانبأنحنىراصنلاودولاتلاقو):ىلاعتهللالاق(۳)
ىشرآلاوتاومسلاكامهلوءاشينمبذعيوءاشينملرفغيقلخنممرشبمَنَألبكبوناب
.(ريصملاهيلإوامهيبامو

.۱۸ةيآ:ةدئاملاةروس

.١۱۸ةيآ:ةرقبلاةروس(٤)



E. 4

6دسلاهيفمهقحو8لسوهيلعهللایلصىنلامرمنبىیعهللاثعب

لسوهيلعهللایلصدمحمهينةعاطوهللاةعاطنمهباورمأاماومتکو

:امہلعهللایلصمیرمنبیسیعهحرروهللاینةوبنثعبم
‹(۱)هتملکوهللاحورلسوبلعهللایلصمیرمنبیسیعهللاثعبم

ًاقدصملیجنإلابهللاهثعبویسومدعبنملیئارسإیبنمةرشكءايشأدعب
لهأىلعهللاذخأو:ليجنإلاىفهللاهرمأاعذخأف(۲)ةاروتلانمهيدينبام

اوملعينأوءلسرلاوءايينألاعابتأنممهلبقناكنمىلعذخأاملثمإليجنإلا
ىهللاهرمأاماوذخأينأوءًاضروهللةعاطناكءايبنألانيدنأ
۾هباوکسمتینُأومهينمهان!اموهباتک

مهمساعيءهللااشاملسوهلعهللایلصیسیعrêٹبلف

مهملكووهللالعهامهرحوهو(۳)ليجمإلاوةاروتأاوةكحلاو

نومامفىحتانیبلتايالاوبئاجعلامميودهملا`كلذلبق

نمشقلو«هللانذإبصربألاوآلائريوللانذإبىتوملارلکیو

نولکاياممېئینیو.نذإباربطنوكيفهيفخفنيفربطلاةثيهكنطل

اهْباواهانلعجوانحورنماہیفانخفنفاھجرفتنصحأىلاو):ىلاعتهللالاق(١)
.۱٩ةيآ:ءايبنألاةروس.(نيملاعلاةيآ

کیلاهلالوسرليئارسإیبایمیرمنباىعلاقذإو):ىلاعتهلالاق(۲)

.(دمحأهمسا'یدعبنمىنأيلوسربًارشبموةاروتلانمىدينيبامًاقدصم
٠.۰ةيآ:فصلاةروس

.(ليجنإلاوةاروتلاوةكحلاوباتكلاكتملعذإو...):ىلاعتهللالاق(۳)

.١۱۱ةيآ:هدئاملاةروس

.٢۳-٢٢تایآلا:جرمةروسرظنا(۽)

.ىنلالجرلاهكلاو«ىعأدولوملا:هكألا(٠)

آريطنوكتفايفخفنتفىفذإبريطلا;ةثيهكنيطلانمقلتذإو...):ىلاعتهللالاق)

كنعليئارسإىبتففكذإوفذإبقوماجرتذإوافذإبصربألاوهكألائربتوفذإب

.(نييمرحسالإاذهنإمهماورفكنيذلالاقفتانيبلابذإ
.١٠٠ةيآ:ةدئاملاةروس



۸۷

.(۱)نوملعيموقلتايالكلذىفنإىفنورخديامو

.هلاهللا(۲)هعفروهليبسلیدمهيلعهللاتولصیسیعن0ِ

.قرفعبرأاوقرتفاواوفلتخاواولضممهّللاءاشامهدعبنمهموقثبلف
نعلیوًاضعبمهضعبلتقيًايعشاوراصومهينةتسوممبرباتكاوفلاخ
9ةمايقلامويىلإءاضغبلاوةوادعلامهيبىرغأو|١٤|ًاضعبمهضعب

ليئارسإىبىلإالوسرو«ليحجنإلاوةاروتلاوةكحلاوباتكلاهملعيو):ىلاعتهللالاق(١)

هللانذِإاباربطنوكيفهيفخفنأفربط"ةئيهكنيطلاسكلقلخأىنأكبرنمةيآبكتثجىف

ىفنورخاتامونولكأتاعوهللانْذِإِبفوملاىحأوصربألاوهكألائربأو

.44-88ةيآ:نارحعلآةروس.(نينمؤممنكنإكلةيآلكلذىنإ

نيذلانمرىلإكعفاروكيفوتمىفإىسيعايهللالاقذإ):ىلاعتهللالاق(۲)

.0ةيآ:نارعلآةروس(...اورفكنيذلاقوفكوعبتانيذلالعاجواورفك

ةوبلصاموهولتقاموهلالوسرميرمنبأىسيعحيسملاانلتقانإملوقو):ىلاعتهللالاقو

.١١٠ةيآ:ءاسنلاةروس(ملهبشنكلو

,ةزجعمءامسلاىلإهعفروهتافوتناكاكةزجعمناكمالسلاهيلعحيسملاداليمنأقحلاو

پسحمهوبلصاموهولتقامندوہلانمهئادعأنممیرمنبیسیعحيسملاىلاعتهللاىجندقن

.مشهبشنکلو-.قحلالوق

مالسلاهيلعحيسملانإلوقتف(انحويوقولوصقرموىمليجنإ)ةعبرألاليجانألاام

ىللاابانربليجنإىفو.ءامملاىلإهدوعصوحيسملاةمايفةزجعمتثدحكلذدعبوريقبلص

هييراوحوحيسملاراصنأدحأابانربل"بسنيةسيئكلایدلةدودعملاليجانألانمديال

حيسملاعابىذلاىطوبرخسألااذوهبنأليجنإلااذهىفركذيذإ.ةفلاخمةصقىرن

.مالسلاهيلعىميعبًابيبشهللاهلعجىذلاوه¢رشعىثالاهذيمالتنمناكنأدعبهناخونامورلا

6«هعفولبقىسيعتومىفاوفلتخأءاملعلانألماكلاهباتكىفريثألانباخرؤملاركذيو

.یلاعتهللاءایحآمث۽تاعاسعبسلیقوتاعاسثالثهللاهافوتلبلیقو«تمملوعفرليقف

كيفوتمىفنإىيعايهللالقذإ):ىلاعتهلوقارلوأتدقفريخألالوقلااذهبثولئاقلاامأ

.٥٥ةيآ:نارمعلآةروس.(:وررفكنيذلانمكرهطموىلإكعفارو



س۸۸

‹(۲)ةثالثثلاثهللانأتمعزةقرفونباحيسملانأتمعزةقرف

مهوهللاةعاطىلعتماقتساةقرفوء(۳)هللاوهحيسملانأتمعزةقرفوأ

.لسوهيلعهللاىلصًادمحمةمحرلاىنهللاتعبنأىلإ«لقألا

دعبیراصنلافلتخاال:لاقهنأهعهللایضرسابعنبانعرخ

نارو7مهولخدأفةعرأماملعنماوراتخا6مالسلاهيلعحيسماعفرام

ةعبرالافو٠«فولأىراصتلانماہف(4)عمتجاف«ةربكةيحرتيبلاىدپ

ليئارسإهللاقيرخالاو«روطسنهللاقيرخآوبوقعيهللاقيلجر

:ىراصتلامفتلاقف.ىفلخدوهكلمكرترصعًاكلمناك

اذام:بوقعيمشلاق.ةريخهيفانلنوکټوهيلعقنًارمأانلاولمعا

ادامتناملكت:دلاولائهرمهرهارهالعاننمئاقسانلاںورل

هللاقاخنملجربمعله.دحأىلعسیلیرما:لاق.یرل

ريغاربطنوكيفهيفخفنيفريطلاةئيهكنمطلانمقلمناكطقلجرب

ضرأآلاوتاومسلاىفامهللبهناحبسًادلوهللااولاقو):ىلاعتهللالاق(١)

١۰۱۱ةیآ:ةرقبلاةروس(نوتناقهللك

موقكلذهللانباحيسملاىراصنلاتلاقوهللانباريزعدوهلاتلاقو):لاعتهللالاقو

.٢۳ةيآ:ةبوتلاةروس(نوكفؤيىنأهللامهلتاق«لبقنماورفكنيذلالوقنوثهاضيمههاوفأب
.(دحاوهلإالإهلإنماموةئالثثلاثهللانإاولاقنيذلارفكدقل):ىلاعتلاق(۲)

.۷۳ةيآ:ةدئاملاةروس

«دلويملودليمندمصلاهللادحأهللاوهلق):صالخإلاةروسىفىلاعتلاقو

١.(دحأاوفكهلنكيملو

ةدئالاةروس(...ميرمنباحيسملاوهلأنإاولاقنيذلارفكدق):ىلاءللاق(۳)

.١۱ةيآ

.«اوعمتجاف»رةطوطحملاىف(4)

.«سسقتلا»ةطوطخملاىفتبتكدقو.ةيسيسقلاوأ«ةسرسقلا»ىبلخدوأ(٥(



—- ۸۹

ناکلجربطؤمعمسلهف٠لاق.هللاوال٠اولاق¢مرمنبیسیعغ

هللاوال:اولاق؟ميرمنبىسيعحيسملاريغىمعألاوسصربألاوهكألا

!!هللادوعدافمکسروهءايشالاهذهعنصيىذا

ةفئاطهتعبتافلاقىذلابهرىخأفسانلىلإجرفهوبذكفنورخألاأف
۰۰۱

کیحاصنِإف,بوقعرلاق

نيذلارفكدقلر:مهفهللالزنأف.(0)ةيبوقعيلاىمستىلاةقرفلاىهو

حيسملاناكول٤بوقعيلاقاكلوقأال:لاقوروطسنملكتمث

«هرغةيشخنهموصيوبارشلابرشيوماءطلالكأيناكامهللاوه

؟برانوکیفیکف¢اذحيلىلعنودمشتمنوبلصيلناكامو

(۲)جرخف.اذلوقنال:نورخألالاقف.هنباهنإ'هوعدافهللاةملكهنكلو

ىراصنلاتلاقو):هللالويممفو.مهمةفئاطهتعرتافةرجحلالهألع

.9(هللانباحيسملا

Job«eدارلابوقعيعابتأةيبوقعيلاىلإريشيفلؤملالعل(١) Baradeus»

حيسملانإلوقيناكىذلاوهوءىيزينونوملا«اسدإراهرلاةنيدمفقس

.»¢monophysite«ةدحlوsةعيبط

رصمرازدقوءىداليلاسداسلانرقلانمىنادلافصنلاىفاهرلافقسأاذهبوقعيناكو

ةدحاولاةعيبطلابهذمنكيملو.ةيتيزيفونوملاسئانكلاميظنتلاهرازىلاقرشلادالبنمض

ىيالا««ةينودقلخممجمىفةسينكلاهبتلاقدقفكاذنيحًاديدج

.م١٥ةنسىفۍىرغصلاايسآىف

.۱۷ةيآ:ةدئالاةروس(۲)

كرطب(سوروطسن)روطسنىلإريشيانهبتاكلالعل(۳)

حيسملاةعيبطلوحةيردنكسإلافقسأسلريكنيبوهنيبىيدلالدحلاراثىذلاةينيطنطسقلا

ىميمنإسوروطسنلاقف.(م٠٥4-408)فشلاسويسودويثرمطارب.الادهعىفكلذو

امهادحإنيتعيبطنمهنإىناثلالاقو««رةدحاوةيازأةعيبطحيسملا
سوروطسنباحسنابرمألامرمنبایسیعیهوةقولخحمةيناثلاوحيسملاىهوةيلزأهمدق

.كلذدعيیوزناوةيكرطبلابصنمنمولدحلاناديمنم

.۳۰ةيآ:ةيوتلاةروس(4)



۹۰

روطسنلوقبالو٤«بوقعيلوقبلوقأال4لاقفلیئارسإملكتم

يسلملاوهللا:ةثالثثلاثوهلوقناولاقامرغءايشأبملكتینکلو

:(1)(ةلالثثلاثهللانإاولاقنيذلارفكدقل):هللالزئأف.ةملآرمو

ريغفمهلإمبارلاحرخو.مورلاهومهمةفئاطهتعبتافمهملعأفجرخو

ءدمصدرف‹دحأدحاوهللاالإهلإالنأدهشأ:لاقواولاقاممملع

هلوسروهللادبعوهحيسملانإو«دحأًاوفكهلنكيملودلويملودليمل
.مرمىلإاهاقلأهتملكو

نيرهاظاوحبصأفمهودعيلعاونمآنيذلارهظو|۷٤|اولتتقاواوفلتخاف

نمتلخدقلوسرالإمرمنباحيسملاام):هلوفوهوةغلابلاةجحلاب
(۲)(تايآلامطنيبنفيكرظناماعطلانالكأياناكةقيدصهمأولسرلاهلبق

هعضومىفكلذلكركذنسوىراصنلاودولاقارتفالصأاذه

۱:هللاءاشنإ

.۷۳ةيآ:ةدئالاةروس(١)

١۷٨ةيآ:ةدئاملاةووس(۲)



ارا

ةعبرأولأةئاممهلعهللاتاولصءابنألانأرابخألاىفىور

اولوکپملمهرئاسولسرمهمرشعةثالثوةئاملثىنفلأنورشعو

.

لاقهنآملسوهيلعهللاىلصىنلانعىرافغلارذىنأنعىوراذكه

نيحتولاطموقددعىلعو«نلسرملاددعىلعمنآ:ردبمويهباعحال

ناكفالسرمءايبنألانمنكيملنمورشعةثالثوةئايلثىعيرهلاازواج

یرینأريغنمتوصلاعمسيناكمهضعبوءمانلاىهيلإىحوي

.ًاصخش

بارتنمهللاهقلخ.هدلوىلإالوسرناکومدآناکنلسرلالوف

فًادلونعبرأهنمتالودفو.هعلضنمءاوحهتجوزقلخو

ارثکالاجرامہمٹہواھجوزاہمقلخوةدحاوسفننممکقلخ(

.(۱)(ءاسنو

وهيلعهللاىلصًادمحمنأل«ةنحلاىفدمحموبأمدآةينكناكو

هيلعلزنأو..رشبلاوبأضرألاىفهتينكو«هبىكيناکوهدلومركأ

اذنكهءبةنسنثالثوةثاعستشاعو6ريزاللومدلاوةتيلامرحش

.ةاروتلالهأركذ

نبثیشم.ةنسفلأ(۲)شاعمدآنأهبنمنببهونعیورو

.١ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.«ةنسفلآمدآشاعهنآ»ةطوطخلاىفتبتک(۲)

 



س۲

مدآنبثٹیشىلعهللالزنأ:بهولاق,هدهلوومدآیوناکومدآ

هيلإومهلكرشبلايآثیشناکو.ةنسةئاعستشاعو‹ةفيحمنسمخ

مهلكسانلاباستاتہنا

یمامعإوالسرمايتناکو6خونخأهمساومالسلاهلعسيردإ

۽طخنم٠لوأوهو.یلاعتهللابتکنمسرديامةرتكلسيرد]

نوسلرهلقنمناکو.اهسيلنملوأونطقلانمتايثلاطاحنملوو

۰فوصلاودولا

ةنحلاهنكسأوهيلإهللاهعفرف‹مهوعدينممناسنإفلأهلباجأو

.(۱)(ًايلعًاناكمهاتعفرو):ىلاعتهللالاقاك

ةرتكنمًاحوىمسامنإو«ركاشهمسا«مالسلاهيلعحونهدعبم

عئارشلابرمأوماكحألاخسننملوأناكو.هللافوخنمهحونوهئاكب

هللالسرافهموقهبذكوهدهعىلعكلذمرحفًاحابمتخألاحاكنهلبقناكو

:ةنيفسلاىفناكنمالإاهلكايندلاتقرغفنافوطاامهلع

ةنيفسلانماوجرخاملفةأرمانوعبرأوالجرنوعبرأةنيفسلاىئهعمناكو

لاقاکممواسنوٹفایوماحو|٤|ماس:حوفدالوأالإمهلكاوتام

برعلاريكىحاودلاوتوت(۲)(نقابمههتیرذانلعجو):ىلاعتهللا

دلونممهلكجنزلاودناودنسلاوشبحلاوءماسدلونممورلاوسرفلاو

.ثفابدلونممهلككرلاوبلاقسلااوجوجاموجوجأيوماحس

.مالسلاهلعىئلادوههدعبنمم

[:لاقوءداعىلإیلاعتهللاهثعبصوعنب.دوهوهليقودورهوهو

هللالمرأف«هوبذكفمهكلممامهضعيلاقو«ةليبقلمساداعمهضعي

.ممكلهأفمعلاحيرلامملع

مالسلاهيلعحلاصهدعبنمم

.۷ةيآلا:جرمةروس()

.۷۷ةيآ:تافاسصلإةروس(۲)



۹۳

دومىلإلاعتهللاهٹعب«رثاکنبحلاصلاقیو«دیبعنبحلاصوهو

هوبذكف.كالذےسابةای.ةلاكلتتیمسفزاجحاںضرابرعبمساوهو
ةقانلااورقعوهوبذكفلعفف.ليجزقرخصنمةقاامشجرنأهولأسو

‹موقلاىقشأوهوفلاسنبرادقهل:لاقيقرزأرمحألجرةقانلارقاعناكو

ةقعاصلابهللامهكلداف(۱)(اهاقشآثعبناذإ)ل:ىلاعتهللالاقاك

.ةلزللاو

:مالسلاهيلعليلالامھاربإهدعبنممث

لواو6كاتسان٠لوامهاربإاناکو.روجاينبحرانن!ماربإوهو

لوأو٠«بشلىأرنهلوأو«هبراشرحنملوآو«ءاملابیجینتسانم

نملوأو«ديرشلادرن٣لوو.ليوارسلحانملوأو6نتخانم

.ةفايضلاذا

ندموقحسار4لیعامسإنبةعرأمالساهاربولناکو

لاق.مهلكبرعلاوباناک.مالسلاهلعالسرماتليعامسإناک.

.نويرازملامو(۱)ةبرعتسملابرعلاوبأمالسلاهيلعليعامسإنإرظانلا

دوهنبناطحقفنببرعيهاجوةبراعلابرعاامهفنوي2مآو

مالسلاهلع

.۱۲ةيآ:سمشلاةروس(١)

ليعامسإنألكلذباومسممإليقو«ةبرعتملابرعلاًاضيأمللاقيةبرعتسملابرعلا(۲)
اونكسوةكمبةيناطحقلانممهرجتازناملف«ةيناربعلاوأةينايرسلاملكتيناكمالسلاهيلع

هبرعتسملابرعلعلاكلذلاومن«ةيبرعلاهۋانيأووهملعتومہمجوزت4همآوليعاسإمم

.مهلئابقنمكلذريغوةيسيقلاوةيناندعلامشلايو
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ىفصيعرثأىلعمآلانطبنمبوقعيجرخف«دحاونطبىفادثو
.هبقعىلعهجورحللبوقع

لیئارسإوبوقعيللاقيناكو«ليئارسإىببأوهفبوقعيامأف
.مورلابأوهفصيعامأو(هللادبعومملوهو

‹هعنباناكومالسلاهيلعمهاربإنمزىفمالسلاهيلعىنلاطولناكو

ي(روحان).روجاينبخراننبناراهنبطولوهو

6مالسلاهيلعطولتنبننبانکو6مالسلاهلعبويأهدعبنمم

:مالسلاهيلعفسويتنبةمحرهحناکو6یصرنببويآوهو

لهآىلایلاعتهللاهثعب.بیونببیعشوهو|٩٤|بيعشدعبنمم

۰ةقعاصلاوةلزلزلابهللامهكلهأف٤هوبذکفنيد

«نارمعءانبآامهوامہاعهللاتاولصنوراههوخأویسومهدعبنمم

+بعصمنبديلولانوعرفےماو«نوعرفىلإىلاعتهللاامه

.هذدعبنم

توحلابهللاهالتباىذلامالسلاهيلعىمنبسنويكلذدعبنمم

ًاموينىعبرألاقيو‹مايأةعبسلاقيومايأةثالثهنطبىفناكو‹همقتلاف

.«تناکو»:ةطوطحلايفتبتك()
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هللالسرانهوېذکفلصوملاىرقنم(۱)یونینلهآىلإیلاعتهللاهثعر

باذعلامعهللافرصفهباونمآباذعلااواراملفباذعلامہہلع

.امدعب

السرمابنناکوراشیانبدوادوهو«مالسلاهيلعدوادهدعبنممت

٠ليئارسإىيكلمناكر

مالسلاهلعنالسهنيا¢

.ناڻامنبايرکزوهو«ماسلاهيلعايركزم

.مالسلاهيلعىحهنبام

:مالسلاامملعمرمنبىسيعم

عشويطبسنمناكو«السرمايبسايلإناكو«مالسلاهيلعسايلإمث
هتفيلخوسايلإذيملتعسيلاناكو,كبلعبلهآىلإیلاعتهللانولنبا

.هدعپنم

اودلاوتفًانبارشعانثاهلناكوبوقعيدالوأنمطابسألاتناكو

.برعلاى

دسیےیس

ىفاثلانوجرسمايأةصاخترهدزاىلانيبروشألاةكلملةمصاعىونينتناك(١)

ميكحلاناميلسةافودعبهنأفورعملاو.م.ق۷۰-١۱۸۱بیراخنسهنباوم.ق۲۷۰

پونحلاىفاذوهبةكلمموءةرماسلااهرقمولامشلاىفليئارسإةكلم:نيتكلممىلإهتكلمتمسقنا

٠ليئارسإىألامشلاةكلممىلعروشآكلمىناثلانوجرسىضقدقو.ملشروأاهرقمو
نمنيريثكنويروشألاىلجأوم.ق۷۲۲ةنسىفةونع(ايرماس)ةرماسلالتحاو

اليلقينرتةدمكلملاةزعبتعتمتنأدعب:ىفليئارسإةكلمتدضرقناو«مهدالبنعاهلهأ

ًاضيأبيراختسلواحدقو.مهيدءادعأدالبیفرسألوأنويليئارسإلاىناعو.ةنسىنثامىلع

نمبيراخنسشيجباصأىللاءابولانكلبونحاىاذوبةكلموملشروآلعءءاضقلا
نييروشآلارشاذوبىفدوهلانمأكلذبوًادجاشكاقلخمهمكلهألينلااتلدتاعقنتسم

.«اوراصفرةطرطخلاىفتين(۲)



س٩٦۹

هنسهثام٥رمعناکو6هنسرشحعيسرصمضرأقبوفرشاعو

۰هسنعبراو

نيرشعوهامنباوهوتامو(هنسنيرشعوًاڻالثلعبفسوبساعو

دمازإ٠لاهارابخألابکنعیورو.ننسرشعوهاملامرو27

قاخ6نەنوتاودلومالسلامملعنمهرسنبكلاصعب

اطولواحونو6ًازوترشسيردإوآنوتنقاخمدآنبثیشو6ازوتمدآهلل

ہمجأمملعوعلسوهلعهللالصًادمحویسیعوايرکزوفسوروليعامسإو

هيلعحوننافوطنبومدآنبناک:لاقهنآهبنمنببهونعركذ

مالسلاهيلعحوفةافوونافوطلابو.ةنسنوعبرأوناتئامونالامالسلا

.ةنسنوعبرأوناتئامونافلأوحونيبو.ةنسنوسمخوةئمل

ںاہو ناو٠نسهد|دوأادویسو*نابو.هنس45اعدسیمومومهاردانس

.هنساتداموفلآیسعودواد

نأل6راداممنمرکدامیھب6ح2لاذه.eمهصعبلاقو

„هللاالإكلذرادقمفرعيالف()(آرشکكلذنبًانورقو):لاقإىلاعتهلا

.ےلسوهرلعهللایلصدكمحتقوا|مالسلا4لعیسیعلورلسراتعطتنا22

رفدونيدلانلةرفاتمساإوكلسانةرفامدناکو

ةئامسخىلكلالاق.ةنسوةئايسمخامیبناک:ةداتقلاقو.سردو

نورشعوكاحضلالاق۰ةسةئمسلتامملا.هنسنعبرأو

.(۲)ةنس

رثكأو«نيیبناناکمهضعبلاق.نامقلو«ننرقلاىذىفاوفلتخامن

هُىلعنرعیورو.استنکيملوامكناکنإ۱ولاقملعلالهآ

الامSaنهرملاودناکوالالجرناک:لافننرلایذنعلئس

.٢۳ةيآ:ناقرفلاةروس(١)

ىفىأ«ليفلاماعىدلومالسلاوةالصلاهيلعًادمحمنأةيبرعلاتاياورلاىورت(۲)

هلعلوسرااةدالونأنبتتاياوركانه¢م۷ةنسىفوأحيسملادالیمدعبم۷۰٥ةنس

.م۸۰٥و۷۰٥ىنسنیبتناكمالسلاوةالصلا



۹۷

امنإليقو.ابيننامقلويبننينرقلاوذناك:ةمركعلاقو.ًايبننكيلو

`«ْنذرقلاهبشهيفناكمهضعبلاقو.مورلاورافكلمهنألاذىع

شاعهنإمهضعبلاقو«امبرغمواهعلطمسمشلاىنرقغابهزلمہضعبلاقو

ذخأفسمشلانماندهنأمانلاىفىأرهنألمهضعبلاقو.ناملانمنىنرق

.ردنكسإهمساناكو‹ننرقلااذهومسفهموقرخأف«امنرقب

4دوهو(لیعامسإ:ایپرعمماسلناکنمةسمخو٠لاة

ىفسانلافلتخادقو.لسوهيلعهللایلصدمحمو‹بيعشر:؛حلاصو

مهضعبلاقو‹ليعامسإوهمهضعبلاق.هحمذبامهاربإرمآىذلادلولا

.فاحسإوه

٠ةمركعو«مالسنبهللادبعو‹ةريرهىأو«ىلعنعىورو

قاحسإوهاولاقمهن«هبنمنببهوو«رابحألابعكو«لتاقمو«ةداتقو

٤(۱)یظرقلابعکنبدمحموء‹دهامو«رمنباو«سابعنبالاقو

باتكلابامأ.ةنسلاوباتكلابهبشألوقلااذهو«ليعامسإوههنإىلكلاو

حبذلاةصقدعبلاقم.(مظعحبذبهانيدفو):لاقثيحف

.ةيالا(۲)(قحسإبهانرشبو)

نباانآ۾:لاقهنألسوهيلعهللاىلصىئلانعیوراشراام

دلونمناكهنأةمألاتقفتاو.ليعامسإوهللادبعهابأىعي«نيحيبذلا

نزفقاحسإناكهنأةاروتلاىلبوتكم«ةاروتلالهآلاقو.ليعامسإ

.هپانمآدقفةاروتلاىفكلذحص

نعبسرسأو«افلانعبسلیئارسإنبنملتقرصنتخمنآدجویو

.«ىغرقلاو:ىتبعك(١)

.۱۰۷ةيآ:تافاصلاةروس(۲(

ةيآ:تافاصلاةروس(نيحلاصلانماربنقاحسإبهان):ىلاعتلاق()

(۲جنايبلاوفشكلا-۷م)



- ۹۸

ناکو۽أرخصناکو6مکحلالانادلبابلإrبهذوًافلأ

.السرمنکیمو
یہیعةعررآالإلممطوهوسانلانم٨دحأملكتيلايو

حيرجبحاصو6دودخألابحاصو6لسوكلایلصمرمهنبا

 

)۱(نمدهاشدهشو(:لاقٹحفسويبحاصو«بهارلا

.رابحألابعكلاقهبو

.٢۲ةيآ:سويةروس(١)

 



٠مم(۱°

راهاكنملوآوتیبلاثیدحی

دعسوهوحبتمارحلاتہبلااس5نملوانأٹردحللابنکیدجو

6شويحاوركسعلاباغهز6برکیکلمهاو٩لعسهمساأولماكلا

ءسرافدالبءىطووناسارخوةريزحلاوقارعلا:دالبلاعيمجخودف

ناکو(۲)حتففىضمو«یرلاودنقرمسحتففنيصلاىلإجرخم

لاقيو(م٠۲٤-٥۳۸)ماظعلاريمحكولمنمبرکوبالماكدعسأناک(۱

.ًابرغوًاقرشتعستاهتاحوتفنإ

ءداليملادعب١۲٠ةنسىلإم.ق١١٠ةنسوحننمنملاىئريمحةلودتماق(۲)

دقوءامهتغلنمةردحتمريمحةغل1ىمايسلاامهکلموًابسونيعمةراضحتثرودقو

هلودمسابريمحتفرعو.نيعمةمصاعواثرقوًابسةمصاعتبرأملحمرافظتلح

۽ىلانملالودلثم«رمحهلودتناکو.مېتبقلبفرعيريمحكلمناكوةعبابتا

عسوتلاوحوتفلاباہیانعبوةیجرالاعاستابتزاتماانکلو٤ءءیشلکلبقةیراجتةاود

مايقذنممورلاوسرفلانيبوريمحنيبةديدشةسفانلاتناكو.شبلاوسرفلامماببورحو

.(مةطنزيبىفةيقرشلاةيئامورناةيروطاربمإلاوناريإىف(م٢۲۲)ةيناساسلاٌةلودا

ريمحةلودكولمضعبءايسأنعنملأىفاهيلعرثعىلاةيرثألاتاباتكلاتفشكدقو

ريمحةلودتناکو.ساونوذو«معنيبركيدعمو«روفعيليبحرشوبركيكلملث

تناكوةيبرعلالئابقلاىلعامناطلستطسباهنألبرعلارظنىفمالسإلالبقنالودربشأ
نمةبيرقةرتفىلإتشاعابننعالضفبرعلاةريزحلةرواحلالودلابةقيثو:ةالعاه
.مالسالاروهظ

تارطضالادشأبرطضمبرعلانيفلؤملابتكىفةلودلاهذهنعءاجامنأظحالننكلو

ىلإهحدمريمحنأنومعزيمهف.نودلخنباخرؤملاكلذظحالدقلىحهيفغلابمو

كولمنمنأاومزاک.برغمابالبغلبنألإهتاوزغىندتماشقيرفأنأو«نيصلادودح
هرعشنمنيتريفضلكلذبىمسهنأومركلانآرقلاىفهيلإراشملا«نينرقلااذ»ةلودلاهذه

دنسبرکوبآ«اضیآاهکولمنمنأو.هسأریناجیآ«هینرقىلعامهقلطيناك

سرفلادالپنملقحفلمهلكهدالوأدفوأهنأو٠تالمحلاىدحإىفناريإىلإهذوفنىدم

ءةينيطنطسقلانءىحوةيزحلانولمحينيرفظممهلكاوداعمهْنأوءنيصلاوكرتلاومورلاو



س٤٤

هنياتلاتغابريدوهمنأهغلبًاعبتنأو«برعيبهدلوفلخهجورخدنع

رفتحاو«دحأبلزنىحراسوةنيدملاوحنهجوتفاملإهشويجملفقفءهتلتقف

"سولاتعنمو٠دولابراحو.كلماربمويلاىمستىلاىهوارثياس
1۰و۰۰

هتماوعنتماو()مهماطآیف|ونصحدوودوهلانماهفالحأجرزحلاو

ىفرمتلاهيلإاولد؛ليللالصواذإف«راهلابتاراغلامہلعنشيناكو

اراهىنوزاغيوقموقلامعن:عبتلاقف٠هنورقيليياكملا

.اليلینورقیو

مندوهلانإس(۲)نعللاتيبأهلتلاقجوزحلاوسوألانإم

,هلتقببسبهوملعأو«ةأرماهتلتقامنإوكنبالتقتنأئرتجتلنكت

نوسموندئامهيلعتنآدقو«دوہلارابحأنمرحهيلإلزنم

؛بضغلاةيعرلاىلعلمحالنمكلثمنإ!!كلملااأ:هللاقف«ةنص

عيطتستالكنأو٠كلذنممظعأكنأشو«روزلالوقمهفليقيالو
جرینرجاهماإ:رالاق٠كلذملو:لاقءةيرقلاهذهبرختنأ

:لاق؟كلذىمو:عبتلاق!!هللااهسرح-ةكمىعي-ةينبلاهذهدنعنم

فرصنافميتبلقىفرالوقعقوف!!نامزآونمزأباذهكنامزدعب.

لیذهنمرفتهاتآ«اممانداملفةكموحنعيتجرخو.هعمربحاذأو

هيلإهمظعتتيبلااذهنإ!!كلمااأ:اولاقوةكردمنبا

.ماطآممحلاونصحلا:مطألا(١)

.هبلاکيام:ليياكمعمحلاولايكملاو«لياكمممحلاو«ةليكملاوليكملا(۲)
ء«نعللاتيبأب»بطاخت(م٠٠٠-ه۴)ةريحلاكلمرذنملانبنامعنلاناك(۴)

نيذلابرعلاءارعشدصقمهرصعىفةربحلاطالبناكورعشلاوبدأللًايعارنامعنلا.ناكو

بهذلاجورمهباتكىفىدوعسملاركذدقو.«ىنايبذلاةغبانلا»نامعنلاىلإمہحأنمناک

.هلىنايبذلاةغبانلاحدمنعونامعنلانعةعونتمًارابخأ

.روبحورابحأممحلاو«ةنهكلاسيئر:(رسكلاوحتفلاب)دولادنعربحلاوربحلا()

.ةيلامشلابرعلانمليذه(٥)



س١١۱ےہ

عم«هبقحأكالاأتنویصحالامبهذااورهاولانهعاونهفو

كللاثيحوءرمحىئنوكتفنميلاىلإهتراجحلقنتنأىأرلانأ

ىلإبرعلامكمظعتوسانلاجحنوكيف٠ءبصحلاوفيرلاو

رهدلارخ:

عجوہدشأكهبوجيبصف(هلاولاقاممهوهسفنكلبثدحف

ناعماءايطألااعدف(1)هرقيالەدىىج|°|ىفنابرضو«ىق

¢رىحلاىلإلسرأف.عجولانمضرألاهرقتالوهو«هباماوملعرملفاورظنف

|كلليذهنمرفتلاةلاقمتعىلإ!كلملا:Îرلالاقفهبامهملعأوهاف

:لاق.كلذناكدقم::لاق؟كيلعهباوراشأىذلابتممهتنکفأ
ثاتینددراوتیونوتلّمأامريغوافكلذلعجولانمديىذلانإف

حبصأف‹هيأروهتيننععبتلقتناف!!عنصلالمجأولعفلانسحأىلإ
مهقانعأبرضفنيليذملابكلذدنعرمق.عجوهبلقیفالوضرمهبامو

.ارعشىعملااذهىئلاقهلعلو,ملصو

مالليبقنموموللهاليڏهنمةباصعىتتأدق

ماظعزونکىلعهونبدقتیبةكموإتيبنأاومز
ماراتیبنبلملقنعهللادرفتدرأىڌذلاتدرأف

مادقألاوفكألامظقبتيبلاهبتدرأىذلاتدرف

مايألالضفأبىتايفوسليبقلرهطمتيبكاذ
مانصألاةمدخسانلامنعنامزدعبءىىب
مالالزمهئمتٿنکهارآىحترآىناولف

ماقملکبهتدعاسلوماذلكىلعهترهاظلو
دمحآنععارينماتمنأرشعمرخیرشعم

هاطالاولينالهآناسغنمبراينونکاسرشعم

.كاسوآاتباثهلعجمالیآ(١)



س١١۱

ماسحبضعلکو حامربآرطسانللبورحلانوبصني

مالظلاجاجفهلتءاضأنيدلارصننمورصانمهلك

ماشتحارغبىرقلامذتوشيرقباتكلادحجنأدعب

مارحللًايصعتالهجهللانيدةمرحكاملامورتو

مالسإلامثارشولعتونيدلاةلمنعراصنألاىماحتف

(۲)مارملكءاشيامجرزحلاوسوألابىلالانيو

:ةلمهملالادلاةيفاقىلعنييليذملابهعينصىفعبتلاقو

دبعألالوقتمرفنوحصتتس دبعأليذهنمىناتأدقلو
دجربزووولنمقلاععورثادثرإزيكاولاق]ء٣

دجسملابارنععفديهللاوهنودنرلاًارمأتدرأف

یدتهاملهنمالولوهنعدقىذلاهللدمحلا

|¥¥

.(۳)ملسوهيلعهللالصدمجعوهناحبسهللابنمآةكممدقالًاعبتنإو

یىسکیناکامعإو6ىاملا(ە)رىحلاو(4)بصقلایمکفتیبلابرهو

.ةكرحلانعهدعقا‹هنعط.ةعطق:ًايضعهبضع(١)

نيذلاتريىفراصنألاحدمىفمالسإلاروهظدعبعضورعشلااذهنأرهاظ(۲)

بيحرتدشأمركلالوسرلاباوبحرنيذلاوشيرقىلعمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلااورصف

نمادالبنأو«مالسالاروهظلبقتلازريمحةلودنأانركذاكفورعملا(۳)

.مالسإلاليبقسرفلامثشابحألااهلتحا

.لخنملاامنأكجسنلاةلهلهمنوكتدقو‹ةمعانةقيقربايث:بصقلا(4)

.ربحريبحممجو٠ءىشوملادربلا‹ديدحلامعانلا:بايثلانمربحلاوربحلا(٥)

.نملآدوربنمبارض۽(اهرسكوءاحلاحتفب)ةربحلاو«ةربحلاو



س۳١1

ةتسةكمع(۲)رجو.لخنلاصوخنم(١)ىراوبلاكیهوفاصعللا

تاطو.ةكملهآنموبرعلانمهدرونمعيمجعطف(۲)روزج

ةندسهتتأو.هليقنملفقينكيملو‹(4)ًاديلقإهبابللعجو«تيبلاب
تيبلااوبرقيالنأنيمرحلارمأو.مهاسكومهلصوف()مهرجنم

,هثامدو(۷)كسنلامحلبهنومرياوناکدقو«مدهبحضنيالو

:لوقيعيتأشنو

اديعبًاناكماہانیمرف رافظنماندایجانبلجو

ادودامدودحلاتثروسانلاىلعكيلاعبتلاانأو

ادوريوادضعمهللاىذلاتيبلاتوسكو

ادورو,نفوحسانلایرتفالآةتسسبعسشلابانرحنو

ادوصفمًامدالوتیممحلهنمتيبلابرقيالانرمآو

ادوقعلاانءاولانعفروليهسدصقمونانرسم

اديبعارغصدعمىلتدغفىیدونج(١۱)ادعمتخودنأدعب

اديلقإهبابلانلعجوًارشعرهشلانمانفاوطادعب
e oR

AEE

.ريصحلا:ىراوبلا(١)

«رئازجوتاروزجورزجعمحلاو.معلاوأقونلانمرزجيام:روزحلا(۳)
.اروزج»ةطوطحلاىفبثكو

.حاتفملا:ديلاقمعمحلاوديلقإلا(4)

ىو«ةينملاهرجةليبقمهفلخممةكمنكسنملوأمهةقلامعلانإليق(٠)

.ةكمىفرجاهةديسلاهمأوليعامسإانديسلزنمدهع
‹ةيعرشربغةئيهىلعوأهفنأفتحتامىنذلاناويلا:تيملاثنؤمةتيلا(6)

.تاتيمعمحلا

.ًادهزوًاديعتهللمدقيام‹ةحيبذلا(ءاهمضونيسلانوكسب):كسنلاوكسنلا(۷)

.ارحراصوقتع:ًارارحرح(۸)
.ءالمعمحلاو«ردتقملاىغلا:ءيلملا(4)

ةبرعتسملاپرعلاهيلإبستنيناندعو5ناندعنبدعمتخودهدونجنأدصقي(١٠)
.ةيلامشلابرعلاوأ



ا٤١

رمعةعرزىبأنع(۱)ةعيطىبأنعءاقرولانبديزانثدحف:لاق

هيلعهللایلصهللالوسرلاق:لاقیدعاسلادعسنبلیهسنعرباجنها
.«ملسآدقهنإفًاعيتاوبستال»:لسو

نعهبنلانبنعرمعمىملسألارمعندمحملاو

ىدسألاعبتبسنعلسوهيلعهللایلصىلایہ:لاقةريرهفأ

:یربمحلا

.هيقفلاىرصلملاقافلاىرضحلاةعيشنبهللادبعنحرلادبعوبأوه:ةعيحلوبأ(١)
ءاملعنموهو(ھ١٤٦۱-١٥٠)نیئسرشعرصمءاضقلووھ٦وأھ۷٩ةنسقالو

.اهاهقفوامثدحمورصم

ء(ھ۱۲۹۹ةرهاقلاةعبط)۳۴۱۳۴ص«١جءنايعألاتايفوهباتكىفناكلخنباركذو

¢۲ج«ةرهاقلاورصمكولمىفةرهازلاموجنلاهباتكىفىكباتألاىدربىرغتنبانساحلاوبأو

‹ةرضاحلانسحهباتكىفىطويسلاو٠(ھ١۱۹۳ةنْسةيرصملابتكلارادةعبط)۷۷ص
ىفرصعميىفوتةعيحابأثدحلاهيقفلانأ«(ھ۱۳۲۷ةرهاقلاةعبط)١۲٠صء١ج
.ھ١۱۷هنس

ةيبرعلاراثآلاراد)ةرهاقلابىالسالانفلافحمىفظوفحملاهرقدهاشاندجواننكلو

:ىفةباتكلاودهاشلاةروصرظنا)ھ٤٤۷٠ةنسهتافونأىلعصنتةباتكهيلعو(ًاقباس

.(م١٤۱۹ةرهاقلاةعبط۹٠۴ص¢مالسالارجفىفرصم٠فشاکلیعاسإةديسةروتكد

eهنسیوٿىلا«هئمنببهو»دصقيبتاكلانأدّقنعأ)۲( VTA

.مهبتلصتاىلاممألارابخأولهاارصعلاىفبرعلارابخأىفةياردلابفرعىنلل



`يالا

بيسودودخألاباحصآرکذق

نءيأاىلإةشبحلاجورخ

نارجینباوناکبرعلانمًاهوقنأهنعهللاضرسابعنبانعیورو

كلمناىلعناكو.مالسلاهيلعحيسملادعبىدااوسمدقاوناکو

لافیدوہبيبطىلإلسرأفضرمكلملانأو(١)شاونوذهللاش

نواعتنلممىجأىعدءابطأىلنإ:بيبطلاهللاقف!ىتواد:هل

نإ:كلمللاولاق|٤٠!كللاىدينباورضحاملف.كتحصوكطىلع

مكاضرىلع:كلمافْلاقف؟ثلیلعانٴوازجاشثلضرمنمكانيوادنحت

:اولاقئرباملف.هضرمنمهووادمكلذبقيثاوملاودوهعلاهيلعاوذخأف

نكلوالامكلأسنال:هلاولاقف.ئشاماونحن:كلمافلاقف!انترج

مهال٤اننیدیزنارجتیراصننونعب یراصتنلاءال*وهدرتنأكلاس

:كلمامطلاقفءمرمنبىسيعحيسلملانيداوعيتاواننيدنماوجرخ

انأفلالانمامنكلو٤هنيیدنعاددراال

نکلوايشكلامنمىغېنالاولاقف..ميدىلعاوعدو

ءنارجبىراصنىلإكلمالسرأفماوناكاكادومهدرتنأكلأسن

نعاوعجرتنأالإلالامهتلذبدقىلإلاقوريامهرخأو

مملع1اماف.افلعفيالنأ0هودشانف.ممدىلإمکنید

هيلعهللاتاولصىسومنأ.كلماامبأكروانكرتاولاق

هللاثعبنامزدعبناكامل«هرءاجاموهبنمةاروتلابءاج

امہانمآوانمآوهبانمافليجتالابهيلعهللاتاولمرمنبحيسلملا

نحورحسلابهوهروهوبذکوجيسملابدوہلانموتو.املكًاعیمج

EEE

.افسمحتوةيدوملاقنتعاىذلا«ريمحكولمرخآ«ساونوذ»وه(
 



س٦١۱

كرمأيام(١)كرتنأكانهانإو.امملعلزاموًاعيمجامهانمآ

انهركتنأكريخالوًاديأاثنيدنععجرئالهللاوانإفدوہلا

!!هديرنالنيدلع

رأيكرمأتانإ:دولاتلاق.اولاقاعمهربخأفدولاكللااعدف

:ثلملامللاقكنعانيضروثتمذبتيفووتثربدفهتلعفنإ

نفء٠دودخألاكلذىئآراندقوأوًادودحخأمشرفح:اولاق؟اذامو

هنيدنعمجربملنمو٠نمآوهوهلدبسلفهنیدنعمہمعجر

.ىفهقلأف

٤مردنعاوعجربنأاوبأفمهاعدودوهلاهلتلاقامكلملالعفف

امفیقلیفرانلانعدیحمناکنممهمو«ًابثواہفبثیناکنمماف

نأنباهورخفًاعيضرًايصتلمحدقةآرماتءاجىح.ًاهرک

نعتداحف«راناىفىقلتنآوأ«اهنيىلإعجرتو«اہیدنععجرت
انآرانلاىتىعقوكنيدنعىعجرتالهامأاي:ىصلاالاقف«رانلا

!!رانرانلاهذهدعبسيلهنإفتنأو

ىقلاممهغلبواوملعاملفةيثاغمهمةفئاطتناكو

٠مهبعنصىذلاومهردورخوةشبحلاللمىشاجنلاىلإوجرحخ

نباعنمیاالإ)۳(شرجىشاجنلاثعبف.یراصنلئموبةشبحللاو

.«بكرت»:ةطوطحملاىفتبتك(١)

بصعتلادشةيدوهللًابصعتمناكنملاكلم«ساوناذفسوي»نافورعملا(٢)

نارجنىفنييحيسملابكتفللهلتحيتأرةصرفزناهنإليقو.نييحيسملاءاياعردهطضاهنآو

ىلإًاشيجساونوذ٠نييحيسملاامهلتقةمستهجووالتقنيمالغنأكلذو

.لتقلااوراتخاومهيدنعجورحلااونبقيملفلتقلاوةيدوملانيبهريخونارجنىفنييحيسملا

.دودخألاةصقلوحرودينميللوةشبحلاحتفببسنأعجارملارکذت(۴)

دودلخأرفحساونوذرمآ٤مهيدرعرولاارجنىفويحيسملالبقيليحهئ

س:ميركلانآرقلانمجورللاةروسىفةمركلاربشتكلذىلإو.هيفمهفرحأوويبك



س۷١1

مهلتقی«شاونوذ»دعاسنملکلتةينأهرمأو«طابرأهللاقيهل

نملكلتقفنميلالإ٠٠|(۱)طابرأءاجف.«تعنصاعىلإبكامث
.ناعإلالهألتقىلعشاوناذىلاو

.(۲)ةنسنعبرأالعًايلوتسمطابرأماقأو

:ليفلاريخ

یلاعتهللااهسرحةكمىلإليفلاجورخناك:ىلكلالاق

نعیورو:ةنسنيرشعوثالثبملسوهيلعهللالصىلادلوملبق

باعصآیجرخباشیفلذبیسناک:لاقهنأهللهمحرسابعنيا

ليقملامهاوأفرحبلالحاسىلعاوذخأفةشبحلاضرأنوديريهل

یطاشىلعیهو«ناشىحرشامیعدتتناکوءیراصتلاةعسىلإ

ًابطحاوعمجدقاوناكو«اوحطصاوموقلاريخف.رحيلا

بطلانملضفامىلإىشرقلاباشلادمعمهليحردنعناكاملف

.اولحرراثلاهيفجعزأف

ىشاجنلاكلذغلبف‹معيبتقرحأفىراصتلاةعيبىفرانلاتذخأف

نولعفيامىلعمهودوعقاهيلعمهذِإيدوقولاتاذرانلا«دودخألاباصصأز

.۸-4تايآلا(ديمحلازيزعلاهللاباونمؤينأالإمهماومقنامو„دوہشنينمۇلاب

ارجىفنييحيسملانمفيسلاباولتقوأءاوقرحأنيذلانأةيبرعلامجارملامعزتو

تناكنارجننألهيفغلابممقرلااذهنأودبيو.ًافلأنيرشعوحناوغلبساونىذدييلع

.نييحيسملانممهلكاهلهأنكيملو«ةربغصةنيدم

روطأربمإىلإرفوبرحلاىفحلفأنارجننمًايحيسمالجرنإ:برعلانوخرؤملالوقيو

ةشبحلاكلملإةبدكلابهدعووةطنزيبنعنمادالبدعببروطاربمإلارذتعاف«هدجنتسيةطنزب

وتيل .نييحيسملاةيامحوةشبحلاحتفىل

.«طايرأ,هنأعئاشلاو«طابرأ»ةطوطحلاىفهسابتك(١)

م٥٥٥ةنسمرشألاةهربأالومث«م۲۳ةنسةشبحلاىلعطايرأىلوتسا(۲)

.نامزلانمنرقفصنشابحألاكحمادو

 



س)۹۸

‹ىشاجنلاهمساةشرحاثالمنملكناكولسىذلاىشاجنلالبقلولاوهو

همسأمورلاكلمو٠همساجعلاثللمو۽عيتهمساابرعلاكالمو

بضغف.ةنيحطیشاجنلاكلذساناكو٤مساثللملکلو«لقرهورصيق

.میرجامونارلهأببسبنميلاكلمدقنميلابطابرأهنباناکوادیدشًابضغ

هنباىلإیشاجنلابتكءناشبحرشامیهو:ةعيبلاتقرتحااملف

یلأف.«هفصنثلعمیقبوشيخافصنبىزثعبانأ»طابرأ

نبةهربأهللاقشیحلایفطابرآممناکوهلمعنباىلإبتكف

فصتبىلإ(ا)ذفينأىباىلعضرعانأ»ءمرشألاوهو«حابّصلا

ىف«ةهربأهيلع()ضرعف.«هيلعطلسملاتنأفناف«شيحلا

:اراصتخاهتكرتريخمو«التتقافطابرأ

:هللاقف.هر(۲)هملعأفیشاجنلاىلإةهربأبتكوءطابرألتقف

:الأنيعبسهشيجناكوءشيلافصنبىلإ"1!تلعفاممعن

نأىلعتمزعدقو.ءكرمأتحبوكدبعانأىنإ«ةهربأهيلإبتكف

ىلإتيبلاجحلعجأوناشبحرشامناكمبرعلاهجحمىذلاتيبلابرحأ
¢كلذبهلنذأف‹نملاءاعنصبةعيب‹(ء)سلقلا

اسرحےہةکمنوديربناضرأنمشیلانمهعمنگةهربأراسف

.«ذقني»ةطوطخلاىفبتك(١)

«ضرعأف»ةطوطخلاىفبتك(۲)

.«هملعف»ةطوطحلاىفبتك(۳)

.«ذَمْنأ»ةطوطخلاىف(4)

اهیلإلمحتواهنأشدادزيزاجحلاىف"شيرقةليبقنأىأومرشألاةهربأنأودبي(٠)
ءىنيدلااهذوفنمطحبنأدارأف«ةراجتلاقرطىلعرطيستامنأوةريزحلاءاحنأةفاكنمتاربحا

©“سيلقلاءالرسابتنرعءاعنصىفاهديشًادجةميظعةسينكىلإةبعكلانمجملالوحمنأو
.(ةسينكةينانويلا«رةملكفيرحتاهلعلو)



e

«دومحهماليفهعموتافرعنمةنرعغلبنىلإریسپكزيملفهللا

برضومرحلانمبرقنأىلإليفلالصواملف.سيئأهللاقيهسئاسو

٠لورمنملاضرأىلإعجرمرحلاىلإهحلاعاملكو٠ضرألا(١)هنارجي

امعارءاجف.اهوذخأف(۲)كارألاتافرعبىعرتةقاذةثئامبلطملاديعلناكو

اوجرخف!!هاحابصاي1!هاحابصاي:لوقيوهوسرفىلع
تکرت:لاقف!؟كاروامكليو:هلاولاقفاورعذدقوهل|

هرکاسعبیشیحلاموشکباینآشیجوهوةنرعنطببةفرعبلزندقًاشيج

.تذحخأدقكلبإنإ:بلطملادبعللاقو‹(۲)هدنجو

وحتىنلبقأو٠«دبعلاتحتتناكىلاسرفلاىلعبلطملادبعبكرف7

هيلعلجرباذإركسعلاىلأاملف.هعمبلاطابأوهللاديعلمحوركسعلا

ناکوةدنككولمنمرجحنبهليبحرشهللاقينملادوربنمةمامع

رذحلا1اجينلااجينلابلطملادبعاي:ليبحرشلاقف٠بلطملادبعلًاقيدص

دقىنإ:لاقف!!رذحيلعنكوةكمىلإعجرا!!رذخلا

ىلإعجراتنأوتذخأدقكلبإبلطملادبعاي:هللاقف.ىلبإتدقف

املف.اهعمالإولبابالمجرأالر:باطلادبعلاقف.كموق

اذه:هللاقوةهربأىلعىدنكلارجحنبليبحرشهلخدأهيلعىأ

.قنعلامدقم:نارحلا(١)

.رجشلانمعون:كارألا(۲)

ءنماىلعءاليتسالاىفعمطتاهلعجىداليملالوألانرقلاىفةوقلانمًادحةشبحلاتغلب()

ىيئرلاىشبحلاحتفلاامأ.ىداليملاىناثلانرةلاةيادبذنمنملاوةشبحلانيببورحلاتعباتتو

ريمحكلمدهعىفم۲۳٠ةنسىفثدحدف-برعلانوخرؤملاهركذىذلاحفلاوهو-نميلل

حتفلااذهنأقحلاو.نوينانويلانوفلؤملاهيمسياك٠سونايمدوأ5ساونىذفسوي
ةطنزيبوةشبحلاتناكو.نمادالبىفةيحيسملاوةيدوهيلانيبعازتلاىفةريخألاةقلحلاناك

ةطنزيبنكتملو.نحناىفةيدوبيلانودضعياوناكفسرفلاامأ٠«نملاىفنييحيسملانادضعت
قيقحنىلإكلذبىرتتناكلب٠ءبسحفنييحيسملاةيامحلربمحةلودلاتقىلعةشبحلامجشت

.قرشلاةراجتىلعةرطيسلاىئهفده
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:ليبحرشلاق؟باطبامو:هللاقف.فامدعنبمشاهنببلطمادد

نسحوهقلخوهقلخنمرظنامعاترادقةهربأناكو«هلبإبلطي

وهىذلاتيبلاوكموقىفبلطتثكنأتننظ:ةهربألاق٠هتروص

انآ:بلطملادبعهللاق!!كموقىفىأروذكنأاومعزو٠ثافرش

!!الحیقنعیفلعجاهتمدهتنآاذإ«هعنميسبرتیبلااذغویلبإبر

لابحلاسوءرق!وبرهفريحاةكملهغلبو.هلبإهلعدرف

.ةيدوألا

6بابلاودوسالارجانبفقوةكملإبلطملادبععراملف

6عنماف6هلحرععءرملانامهلا(لاقوةيعكلاراتسُآتاسمأو

لعفافءكتيبومهكراتتنكنإءكلاحمًادبأمهلاحو«تنبلغیال

.كلاديامىيفإ

اآ:ةهربأللاقفةعصعصىبنمىلارعأمهعمناكهنأرخركذ

هيلعوةيحایارعألام!ماريالهنإفتيبلااذمرتالكلا

ىلإلصيملةراجحلابمهرتراطلامماعلسرآالهزلعهللاوليقف‹ءاسک

راكناللىلامتهللاةردقملسهاسکتحتلخدنمو<ءیشىارعألاكلذ

یوهفركنملانعىوفورعملابرمأنملكف.كلملاىلعهركنأىذلا

.هللافنك

مسو6شيلاتکاو”6لسافمالسرلاكردأىلارعألانُأانغلرو

:ماشهنبا:بلطملادبعفقوموليفلاماعىفةكملةهربأوزغبصتخمامفعجار(١)
٤ريمحكولمىفناجيتلا؛٣٠-١٠ص<١ج«ملسوهيلعهنایلصهللالوسرةريسباعك
:ىربطلا؛۲٠٠-٩۸ص«راثآلانماهفءاجاموةكمرابخأ:ىقرزألا۽۳٠ص

جورمنملوألاءزحلاًاضيأرظناو9«١١٠-١١١صء٢ج6كولملاومألاخيرات

.ىدوعسملاپهذلا
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نزيیذنبفيسجرخىلإنهملایةشاكلملزملو

ىراصنةشبحلانألهلذحخوهرصنيراۋمورلاالملقرہرصنتسافیربمحلا

لازأوهرعتوهبشاجتسافمجمتلمیرسکىلإججرخف٠هيدىع

نعلانمةشياكلم

رەخ]۷|هناف.دوفولاممةرکرابیدنبفيسلو

هراخأو6لسوهلعهللایلصبلطملادیعنبهلل|کررعنبدمحهوبندر

.ثیدحلابنکیهدوجوه

:ارعشربمحنملجرلوقينزيیذنبفیسیو

ارانأنحضايفلاةرمیًاصخاشرحبلافصاغدقنملثمالو

اراهجنيدنللابمهزنافمهھوجوصیبرارحألانیبامس

اراهظديدحلالابرسرهاظوقليفبدالبلاتفارطأهافاوو

ارارحشويلایذنمیقساسوفن لّمزرغئرمادیکنمكاضرأف

ارافنحامرلافارطأبمم لماحلكاوعدوتساامعرّفنو
ارضناکوتایامعدرو٠ةلغدعبىفتشاوًارتوكردأف
ارارغمانينأالإرهدلاىدم هلشمرتولاىلعىضفيالكلذك

:ًارعشىفقثلاتلصلاىيأنبةيمألاقو

سانلاففیرآنإام اوجرخةبصعنممهردهل

الابشأناطيغلاىفحشرتدسأنبىوذنمماركهوجولاضب

الايمنعطلاىفملىرتالومفوقولالاطاذإنوضمريال

الاطبآتہندقلفاوہکراالإ مھعئالطتداناذإنولکتيال

الاکنانلكنااذإدسأصهررزشنعنایمروسينألاديك

الاوحأزعلاىغېييخرحبلافنزيیذنبلاثمأرأثلابلطي

الاسىذلاحجمهدنعدجملفهتماعنتلاشدقوالقرهنأ
الاغبانلغبادقلننسلانم ةثلاثدعبوحنىحتنام



س۱۱۲

الالشسانلافمهديرشىحضأدّقف(۱)بالكلادوسىلعدوسألابص

الالمنمارصق(۲)نادمعسریفًاعفترمجاملاكيلعبرشا

الاساتایدربقمويلالبساومماعتتلاشدفًائنه

الاوبأدعباراصفءاًابيثشنلنم(۳)نابعقألمراكملاكلت

:ًارعشسمشدپعنبةيمألوقينزيیذنبافو

قيمجفنهءاعنصلاىلاعتاهعتارمةلخلغم

قيرطلارمااموطببوعدیۍرفيونزيیذنباابموي|۸

قوربىلإضيمواةلصاومًاقوربهلئاحنمىعرتو
قيرعلاباوكلمارادب تراصءاعنصتعقاواملف
قيلطلاهجولاةشاشبنسحعاياطعلانلدريكلمىلإ

wooo

.شېحلاانهیعی(١)
اكلمنآ«نادلبلامجعمىفتوقايركذ.ةمدقلانعلاروصقرهشأنم:نادمغ(۲)

.سھ٢۳۳ةنسىفءاعنصبىفوت)ىنادمحلااأ.ءانبىنلاوهىداليملالوألانرقلاىفنميلاكولمنم
.«ليلكلا»هباتکیالصفمًافصونادمغرصقفصودقف(م٥

.ةبعقوباعقوبعقأممباو¢ظيلغلامخضلاحدقلا:بعقلا(۳)



بابا
لسوهلعهللالصهللادبعنلمحىنلاثعبمرکذی

یفنبفانمدعنبمشاهنببلطملادبعنئهللالعنبدمخوهو

كالامن?رهفنبلاغنبیولن؛بھکنبةرنبالكنشا

رازننبرضمنبسايلٳنبةكردمنبةءزخنبةنانكنبنبا
۔(۲)ناندعنبدعمنبا

اناحبسهملخىلعهتنمو«دابعلاىلعهتفأربهللانأةيظغنباةرنمو

.ىتلاثعب«ةلالضلاوةكلحلانمتتسموهندارإباعتو

٤لسرلانم(۲)ةرعفنحلعهاشمظع.وهردقلجملسوهيلعهللایلص

سانلاو.نسانلانمةلالصضو«نم6لمعلانمصفنو

نوجوءوءناطيشلانوعيطيو«ناثوألانودبعيةيلهاجلهجلهأذثموي
مھضبلتقي٠ةفلتجمنايدأو«یشرومآنمةرفىنوهمعبوةركسى

ولغلابمهمدعباولباتکلالهأممم.ًاضعبمهضعبىسيو«اضع
هللالودنمًابابرآمنابهوورابح6هللاىلعءارفالاومردق

لیسنعملصو4لطابلابسانلالاومأمهلكأوهللاھرفکو

الأاورمأدقو.نوملطيالماکمهروهظءاروهللاباتكمذبنو

شيرقوهرهفو‹ىأرىلعشيرقوهرضنلاو.«رظنلا»ةطوطخملاىفتبتك(١)
١ِ.رخآیآرلع

"قمهللازاتخار:مالسلاوةالصلأهيلعلوسانعرثأىنلاكيداريشيكلذلإو(۲)

»مشاهیبنمیراتخاوشیرقنممشاهېبراتخاوءةنانكنمًاشيرقراتخاو«ةنانكليعامسإ

١رايخنمراينمرايخااف
©۲٥صء١5جىمايسلامالسإلاخيراتنسحمقاربا]نسحروتكد:رظنا

.(,م۸٤۹٠ةرهاقلا-ةيناثلاةعبطلا»

.عاطقناوروتفىعمانهةرتف(۳)

(٢جنایبلاوفشکلا۸م)

 



س١٤۱۱

مهو4ررهللابانکیلسعنمساغلانمهللاءاشامىلإًادحاواإالإ

(۱)(دیمحمکحنمليزتهمانالوهيدينبنملطابلاهنايال)

.(۲)(روکشلایدابعنملیلقو)مهامليلقوهلوق,وهو

:هلوقبةرتكلانممذامعم«ليلقالإهعمنمآامو

۾(۴)(نەقسافلمهرکااندجوناودهعنممهرتکالاندجوامور

موقىئةمحرلاىنثعبنأىلإ«ةلقلاحدموةرعخلامذنآرقلانمتايآف

نوذخايلعنمةراثاالو«اہموسردبتکمہفسيل«نڻولهآ‹نييمآ

نونمويال4مالزالابنوناثوألالںودبعبةافحةامعلالض4ا

لضأنملثمرانالوةنجالوباسحالوثعبب

هللاىلصهللامشعبف|۹٠.؛لذوةشيعمكنضىئ£ءاقشأوهللاتلخ

هلسرأف.لهأومهمآ6مانجومسنةفاكسأنلاىلإلسوهيلع

٠هلاةعاطلاواهلكةدابعلانوكټنأ:هلبقنملسرلاهبلسرأىذلاب

1وعدينأودادنألااوعلخمنأوءناثوألاومانصألانماوءريينأو

دوبعمالوهاوستبرالهللاالإهلاالنآةداہشولالوقوىوقتلاةملك

هکوهتکئالموهللاباونهوينآو6هلوسروهلیًادمحنأو6هابإالإ

.هللانمهپءاجامرارقإلاو«باسحلاوثعبلاو«رخألامويلاو¢هلسرو

هلعناکاممءیربو4هيلعلزنآامرقآو«هبنمآوهلباجتسانمف

نِهلبغرانمو.هللالع۵رجناکواملسمناکناثوألاةدابعنم

.ديمحلاىلاوههنعهللاىغتساوهسفنالإرضيهرعغ

اولوتينآو«مهعابتأوءايبنألاىلعذآناکاملثممملعهللاذأو

اعاوذخرنأو6مہلعلزنأاعاونمويوهلقنماوصمنيذلاءاينألا

.٤٤ةيآ:تلصفةروس(١)

.۱۳ةيآ:ًابسةروس(۲)

.١١٠۱ةيآ:فارعألاةروس)۳)



١١۱-

ممأو‹لسرلابقيدصتلاوهرمأوهتعاطنممملإثدحمىذلابوهباوذخأ

نالهبمهرمأبماوعقیومینلعنزناماولمعيأوقحىلعاوناک

نامإلاةملكمهعمجميىلا.اجاهنموةعرشلكللعجهناحيسهللا

هديبعوهللاءايبثأو4هللاالإهلإالنآةداہشیهو٠ءديحوتلاوهللاب

.هبرفکوهللایصعنممهودعو٠هرمأبلوهللاعاطآنممملو«هلسرو

 نيعمجأمملعهللاىلصهلسرهبرمأامعيضو

هللاءاشاموأننسرشعةكمبثبلفللاامسرحسةكمبهتوعدناكو

‹نسحأىهىلاب‹ةنسحلاةظعوملاوةكحلابهبرليبسىلإوعديإب

۾هلسروهباوکرشينأنعمهاميو5هديحوتوهللاةعاطبمهرمي
منعونلوفلطلF۳مهوعديناکو6مسوملایئلوعتحاوٺاکو

«ىوقلاوفيعضلاوديعلاوراوعديملسوهيلعهللایلصناكو

وعدينأهرمأاإءىشىلعادحأهركيالوًادحألتاقيالوًادحأرقتحمال

نمیقلیوهو.یشىلعههرکيمليآنمو٤هنملبقهلباجتسانف
هللارماوألريصوهللابنجىنكلذلمحتف‹ىذألاورجلاهموق

.هللاةعاطو

مهلعمرحتالوماكحألاودودحلاهيلعلزلولاتقهيلعبتكيم

لجرلاملسي«مالسإلايلعادحأهركيالوهرجیعديال.هللامرحامالإ

كرشمتحنیهوملسټوةأرملا4بجتسنو6اهملطرالرشمهتحو

اوبرشياوناكىلا٠٦ةىرشألانمايشمرحالو.امهلعكلذباعيال

كرشملاهثرفملسملاىئوتيو

ىقىقتلادقناكو«هللاءاشامةكحبملسوهيلعهللاىلصىلاثبلف

دهبءاجیذلاباوقدصوهباونمآفةنيدملالهأنمسانبمسول

هللانلاضعبمهضعبفرغالوموماىفكرشناوملسلاحجر -



ب١۱۱

یناتیلابمهرمآو٠هبمهمرمأالولاتةلابمشنذأنكيملىلاعتوهناحبس
.لعجوأتوملانهافوتيىحتويبلاىفنهوكسمنأمهثاسننمةشحافلا
دالپبسنههللا

لةنسحلاةظعوملاوةكحلابهبرليبسىلإوعديةكعبهرمكلفناكو

هللالعىفقبساةنيدملاىلإهدلوموهلهأوهراپدنمهللاهرمأنأ

اووف.هلوسرلوهللآراصنأاونوكينأو‹ةنيدملالهألفرشلاورلانم

هوساوو٤هورصنوهوززعوهموقهجرجخأنيحاورشبتساو«هللاین
حاتبصلانبالاقاکهترجهرادةنيدملاهلللجومهاومأپ

هنيدوهرصناہفزعأةنيدملاىلإهلاهجرخأ

سانلارمناعالاراداهلعجوءةنيدملاىلإةرجحلابهللاهرماملف

مهرکذو6مهدبعومهرح6ةنيدملالإةرجهلاب.ملسوهيلعهللایلص

«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسربنعفلختينأداعسيملفمهاثنآو

رمهيلعهللالزئأو.قوقحللاتعطقنافةيالوهعمهلنکيملفلخحمنمف

اونمآنيذلاو):لجوزعهلوقوهو.امسمالسإلالبقيالهنأوةرجهلا

ةرجملانايبىئلصف

.اممالزمالمإلالبقيالزمتراصفةفاكسانلاىلعةرجهللتضرفو

رقأناکنمممممةفئاط(۲)تبقعتو,«نيملسملانمةكمبناكنمرجاهو

.۷۲ةيآ:لافنألاةروس(۱(

.ةرملوأهلأسناكنمربغهنعلأسوأ«هنعلاؤسللداعوهيفكش:ربحلانعبقعت(۲)
,مدن:هرمأنمبقعل



س۱۷

ردبهعفودعبناکاملاف.ماسوهيلعهللایلصهللایبقحلوغومالسإلاب

منكمفاولاقمسنىلاظةكئالملامهافوتنيذلانإ):ىلاعتهللالز

اہفاورجاہنفةعساوللاضرأنكتملأاولاقضرألاىفنفعضتسمانكاولاق

م)۱((ًاربصمتءاسومهجمهاوأثلثلوأف

كلذىلإاوجرخفةكلهلاباونقيأنيملسملانمةكمبناكنمغلباملف

ممملبقيالملأنوملعي٠ةرجهلارادىلإوهللاىنىلإ(۲)ديدابع

.كلذريغ

«ةعازخوأةعاضقوأثيلىئبنمةكمبلجرناكهنآ-ملعأهللاواغلبو

كلبعمساملف«ًاضیرم|اآ۱ایشنکو«بدنجنبةرمضهللاقي

ءهلريرسىلعهولمحف«ةرجهلاهتينو«ةنيدملاىلإىنولمحا:هلهأللاق

نوملسملافلتخاف«اهبىفوتكلذنمهللاءاشاموأمعنتلاهباوغلباذإىنح

هلوسروهللاىلإًارجاهمهتیبنمجرشنمو):هيفهللالزئأفةنيدملاىنهيف

لاقفةكعبًاسانأهللارذعو(۲)(هللاىلعهرجأمقودقف.توملاهكرذيم

ةليحنوعيطتسيالنادلولاوءاسفلاولاجرلانم"نيفعضتسلملاالإ):لجوزع

(4)(آروفغاوفعهللاناكومهنعوفعينأهللاىسعكثلوأفءاليبسنودتبسالو

رادبو.هللایابقحليىحةوقهلناكنمرذعيملونيفعضتسملاهللارذعف

هللااهلعجةنيدملاالإكرشراداهلكضرألاتراصف.نىملسملابوةرجهلا

نإنيدلاىفوغللالهو0(جراوحلالاقاکال4ناعإلارادوةرجهلاراد

رادنمتناكةرجهلااعإف٠نامإلارادىلإرادن۸ُةرجهلا

.نامإلارادىلإكرشا

EEE

WEINسال

.۷٩ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.ليحلاوأسانلانمقربلا«ديبابعلاوديدابعلا:ديدابع(۲)
١٠٠ةيآ:ءاسنلاةروس(۳)

.۹۹-۸٩ناتيآلا:ءاسنلاةروس(٤)
.ةيرفصلاوةقرازألاقرفلممهمنيلاغملاونيفرطتملاانهجراوحلابىعي(9



— ۱۱۸

ماساوو.نيماسملانمهعمرجاهنمو«ےلسوهيلعهللالصمنطوتساف

هللامهمحرءجرزحلاوسوألاةليبقونب«مهلاومأومهسفنأبمهماوخإ

:لجوزعهلوقوهوزيزعلاهباتکیفرکذاکمہعیضروملرفغو

مهلارجاهنمنوبحممهلبقنمنامرادلااوءوبتنيذلاو)

ناکولومهسفنأىلعنورٹویواوتواممةجاحمهرودصفنودجبالو

٠(۱)(توحلفلامهكتلوأفهسفنحشقوينموةصاصخمهم

:لاتقلارمی

:ىلاعتهلوقوهرةنيدملابلزننيحلاتقلاهيبنىلعهللابتنكم

:(7)(نيدتعملا

المحن"رقلاهلعلزملو.دودادحوضئارفلاهيلعهللاضرفو

اههرمنمهللاتدحموًاضعيصعبخسفنأرقلاناکلب6ةدحاو

نمخسناموهمرحهرغوبارشلاوماعطلاوءاسلانمهللاهمرحام

نوذخأينوملسملاو.ملسوهيلعهللالصهبرمأمكحلانمهيلإثدحأونآرقلا

اوناکاماونمآو«رجزوهنعمهااعنورجزیواورمانورمبأيوهع

مهللارمأهنألهتعاطوهللاافرناكهناوكلذلبقنمهيلع

ءهنعفکنمعفيوهلتاقنملئاقيلسوهيلعللاىلصهللاىنناكو

هټأرماولجرلاهبقحليناکوهللارمأبكلذلکناکو.هدهاعنمدهاعب,

هلحضوأو«كلذىفعنصيفيك‹كرشمامهدحأ«ةكمنم

تارجاهمتانموملامكعاجاذإاوتمآنبذلااأاي):لاقفمفهكح

نهوعجرتالفتانمومنهومتملع|۲٦|نفناماملعأهللانهوئحتماف

.٩ةيآ:رشحلاةروس(١)

.١۹٠ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)



۱۱۹

انجالواوقفنأاممهوتآونهنولمهالومفلحنهالرافكلاىلإ

رفاوكلامصعباوکسعالونهروجواذانهوحکنتنأمکیلع

ملرمکنیبمکحنهللامحمکىلذاوقفنأاماولأسيلوةفاماولاساو

تيهفنيذلااوفمبقاعفرافكلاىلإکجاوزآنمءیشمکتافنو۾مکح

ینلارپرحلهآنمةأرماتجرخاذِإناکو:هبمهرمآو<مہممدهعلالهأ

لسولعهللیلصىلااهلبقمالسإلادیرتةرجاهم«ملسوهيلعهللاىلص

واهاتناکاممًاثبشاهھجوزىلعددريملو«نیکرشملاىلإاهدريملو

ةرامالعقللصینادهعلأنمنيكرشلاننمةأرماتقحنإو

Iموهيلعهللالصهللایناھلبقالذرغديرتالمالساللاديرت

لعيروادعءاصمناکعبقادصودوشبةرجيحلارادینوملسملا

دامجالجنإو.قفنأناكامدهعلالهأنمكرشملااهجوز

دقةر0اجادجوفكرشلارادىفةميقمهَرهاو«هللاىن
كیسو

ىلاهټارماصعر«قادصودوهشباهحكنمالسإللتباجتسا

كردأ,كلفعباهجوزرجاهمةأرمارجانآالإ كرشلارادىف

اهاتلص1اإلوألاحاكنلابمقحأوهفجوزألبقهنأرما

3hlaتلرىا6
اجوتنااقلعالفاهجوزاههركنإ«امیدىنآدشر

دقاھاهلجوالذدلدهلمادع
7خشفناوتءاشنعكلذهبجوزم

مغنلتهایتبساةارماتقحلنإو„اہلعهللیبسالفتجورت

جهللالز۹.ڭلذكناکويلقفاناکاملسمااهجوزلعدر

یاتل9لوموىحنيكرشملااوحكنتالو)
ساادعينولسمىلعمارحناكف(۳)(نمو

()قآل:ايق۱۶۲۱۰-١۱۱يآ:ةنحتمملاةروس(١)

(7)قاا۲۲۱.٠ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

(7)اباشلاب:(ةرفخهب١ةيآ:ةرقبلاةروس(۴)
اٺادديبدلىشونقاغشكتفخهن

وجمالكبللاونرن



س١۱۲

ىحكرشلارادبةآرماولجرمقيوأ«كرشمدنعةملسمالوةكرشمدنع

رشعزانمتناکدقو«ةرجحلاراديولسوهيلعهللاىلصهللاىنبقحلي

.كلذرمغنٿ

نکيملةنيدملاىلإكرشلارادنمنادلولاوديبعلاوءاسنلاترجاهاملف

امملعرجلاتقىئجورخالوالذدعبداهجماع

‹ةنيدملاىلإةرجلادعبنمويبىننرقينأنرمأفلاوعحلاءاسنلاامو

:ىلاعتهلوقلوأتو؛داهجءاسنلاىلعلاقفولغلالهأنمضراعمضراعناف

ضعبنممكضعبوأرکذنممکنملماعلمععبضأالینأ)

نرفكألاولتقواولتاقويليبسىفاوذوأومهرايدنماوحرخأواورجاهنيذلاف

هللاقدصدقف(١)(راألاانتنمىرجتتانجمهنلخدالومهناثیسع

نونهوملاو):لئاقنمزعلاقو.یناوأرکذنمکنملماعلمعمیضیالهنأ

ًاقوقخلاجرلاىلعضرفهللانأريغ(۲)(ضعبءايلوأمهضعب

¢ءاسنللااهلمءايشألاجرلل.لحأو‹ءاسنلاىلعاهضرفيل

ىلعثالذمرحوهئيعتكلماممءاشاموةوسنعبرألجرلللحأو
نمزكذلللعجو٠ةداهشكلجرلاةداهشلعجو«اسلا

لحنهنياسالهللالحأوركەھابشأواذهف٠ظحلٹم

ىلعىهةعمجءاسنلاىلعسيلو.لاجرلاىعثالذمرحو£ةضفلاوبهذلا

بيلالحلاءاندإوبويایلمحاترضوراتتسالابءاسنلارمأو.لاحر۱ا

نهنجزأبنبرضإنأءاسثلا.لاجرلاىلعكلذلعجيلورهلاقوف
اعيشةأرملللحمملوولاجرلانعهلیملونمنيفاملع

.رشکكلذهابشأولاجرهلحأواهنيتكلمام

.١۹٠ةيآ:نارمعلآةروس(١)

.۷۱ةيآ:ةبوتلاةروس(۲)

ملیکزآكلذمهجورفاوظفحيومهراصبأنماوضغينينمؤملللق):لاعتهقلالاق(۳)
نيدبيالونهجورفنظفعونهراصبأنمنضضغيتانمؤملالقو۾نوعنصيامريبخهللانإ

سوآنهنيزنيدبيالونهبويجىلعنهرمبنبرضيلواهمرهظامالإنهنيز



ذخأوهللاةعاطبلمعوةأرماوأناكالجرهبرمأامفهللاعاطأنف

راستاذهف؛هرجأهللاعضبملهيلعهبركحام«هللاےکیضروهللرمآب

.ةيألاهذه

الوداهجالو«مهہلعةعمجالو«مطةداهشالفديبعلاامآو

هللابرضدقو.ةنيدملاىئهللاىنىلإىلوألامهمرجهدعبمهلعةقدصالو

ىلعو(۱)(ءىشىلعراقيالاكولممًديع):لاقفالثمزيزعلاهباتكىف

دبعلاىلعثسيلوقحرحلاىلعو«رحلاىلعىهتسيلقوقحدبعل
(۳)(المعنسحأنمرجأ)ميضيالهناحبسهللاو.بابلأآلاووذاهفرعب

یذلابمہمفنصلکذخأوهوعاطأاذإرارحألاوءاسنلاوديبعلانم

.هبهللاهرمأ

:ةنيدملابهيبنىلعهللالزنأامدودح

:ىلاعتهللالاق.ةنيدملابضئارفلاةماعودودحلاتلزق

امہةدلجةثامامهمدحاولكاودلجافىنازلاوةينازلا)

ةفئاطامهدهشيلورخالامويلاوهللابنونموتامنكنإهللانيدىةفآر

;انصحناكاذإمجرلابءاسنلانمركيلاىعي(4)(نينمأوملانم

تومانهافوتبىحتويبلاىفنهوكسمبنأكلذلبقمهلزعمتناككق
ىلع|٤3[مجرالعجو«دلحلانهليبسلعجو«البيسنلهللاوأ
.انصحناکنم

ےسنیسدساووےسےہےس

 

وأنهتاوخأوأیبوأنېناوخإلوآنهنلوعبءانبأوأنمئانبآءابآوآ

ىلعاورهظيلنيذلالفطأأوألاجرلانمةبرإلاىلوأريغنيعباتلاوأنبئامأتكلماموأ
نونمؤملااهبأًاعيمجهللاىلإاوبوتونهتنيزنمنيفخبامملعيلنهلجرأبنبرضيالوءاسنلاتاروع
.۴۰-۳۱اقيآ:رونلاةروس.(نوحلفتكلعل

.٢۷ةيآ:لحتنلاةروس(۱)

.تابجاوىعمانه«قوقح»ةملكمدختسي(۲

.۳۰ةيآ:فهكلاةروس(۳)
e

1

.٢۲هيأ:رونلاةروس(٤)



س١۱۲

الاکناہسکاممءازجامياوعطقافةقراسلاوقراسلاو):لاقو

.(۱)(هلانم

ںإویتسفلهنإوهيلعهللامسارکذيملامماولکاتالو):هناحبسلاقو

لكأبیا(مهومتعطأنإومكولداجیلمهئايلوأىلإنوحويلنطايشلا ِ
هللااطزنأف(۲)(نوكرشلمکن)كاموهللااهمرح.امدعبنما

مآاوعزف6اهلروأربلععدحلاووللالهآاواتدو۰ةحبذلاي

.ةيآلاهذهلبقةلبقلالهأكرشاوفرع

ةعراداوتايممتانصعحلالںومرنيذلاو):لئاقنمزعلاقو

كثلوأوًادبأةداهشملاولبقتالوةدلجنامتمهودلجافءادهش

۰)۳(نوقسافلام

مإامفلقرسيملاورمحلانعكنولأسي):لاقفرمحلاىفلزنأو

:یرخآةيآىئںاقو(٤)(امھعفننمرکأامهمتإوسانللعفاتمورک

اوملعتيحىراكسمنوةالصلااوبرقتالاونمآنيذلااأاي)

باصنألاورسيلاورمحلااإ):ۍرخأةيآىفلزنأمث(نولوقتام
ناطيشلاديرياإنوحلمتمکلعلهوبلتجافلمعنمسجرمالزألاو

هللارکذنعمکداصيورسياورمحلایءاضغباوةوادعلامکنیبعقوبنأ

.(1)(نوممنألهفةالصلانعو

.اهوكرتواهنعاونافمهلعتمرحدقهنأنوملسملافرعكلذلزثاملف
لتاقيناکو.هبرمويىًحائیشهلبقنمفلکتیالرومأمدبعهللاینامر
رمأبتالذلکوهدهاعنمدهاعبوهنعفکنمعفکسوهلتافنم

۰هناحسهللا

۳۸0يآ:"ةدئاملاةروس(۱(

.١۱۲ةيآ:ماعنألاةروس(۲)

.٤ةيآ:رونلاةروس(۳)

.٢٠۲ةيآ:ةرقبلاةروس(٤)

.4ةيآ:ءاسنلاةروس(٥)



بابلا

للملاعیمجقلسوهلعهللایلصدمحمهللاینهرس

هللاےلسوهيلعهللاىلصهلوسروهللایثبلف"لاتقلابرمآامدعب

(۱)(ةفاكمکناکةفاكنيكرشملااولتاقو؛):هيلعلزنأم

ةماعنيكرشملالقبةءاربتلزنأو(مهومتفقثثیحمهولتقا)و

نکيملو؛رهشأةعبرأمهسدملعجفدهعهللايننبومهيبناكنيذلاالإ

eralضرألانماوعاشثيحاہف!وحیسییحرهشألاخالسنابدهعهميو

وريحی(۳)نيرفاكلایزهللانأوهلایزجعمرغeاوملعبم

ءضرألاىفاوبرهوعاشنإومالسأإلاىفاولخداوعاشنإةدملاىف

ةدملالإمعفكينأهيلزهللارمأف.ازرحوًانمأممهسالااوسمتلاو

اورقيالو‹ةفاكمففيسلاعضينأةدملاتضقتااذإف«محلاهلعجىلا

مال»اهمدشةلزبعنوملسلملالتببملو.هرفکومهكرشىلعنكرشلملا

نوفعصضتسمرٹکیليلقھوماعيمجضرألالهآاوبراحنأاورمآ

۰لامالوعرزاہفمغسيلراديو6ضرألاف

هتعاطوهللارمالاوريصقةربملانماوعتموقاوسألامهنعسانلا

نببعکلوقكلذقو.هرغ:مهملبقيالنأرمآوملاثدحأیڌذلاب

:كلام

انقلافارطآوفويسلاالزانلكيفسيلانيلع(٤)دلسانلا

EERE,

.٢۳ةيآ:ةبوتلاةروس(١)
.۱١۱۹ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

ىفاوحيسف«نيكرشملانممتدهاعنيذلالإهلوسروهللانمةءارب):لاعتهللالاق(۳)

.(نيرفاكلاىزخمهللانأوهللاىزجعمريغكنأاوءلعاورهشأةعبرأضرألا
(.1-۲ناتيآلا:ةبوتلاةروس)

.ةموصحلاديدشلامصحلا:دللا(ع)

.ًأجللا:رزولا(٠)



س١۱۲

مهماععرمارادحيسملااودرقيالفسحمنوكرشملااإ):ممالزام

ماعطنمنوبيصيف٠مسوملاىفنوةتليكلذلبقاوناكدقو(١)(اذه

مهوعنمومهولتاقثالذهللالزنأاملف«مهقفارمومهعويبونيكرشملا

۰مملعةبالاهذههللالزنأاملعربهوبرشيلف٠«هعمهودصو

ء0مېناتكلهأ,«كلذبرمأنيحةفاكنيكرشملاهللاىنلتاقف
ةلقوملزمةدشهللالعو.ةصمخموقيضكلذىقنملسملاباصأو

لزنأف۰هتعاطوهرمآىلعمرصوةحاحلاوةقامأانمجامومهففارم

.(۲)(هلضفنمهللافودفةليعمفخنإو):هناحبس

رخالامويلابالوهللابنونمويالإنيذلااولتاق):لئاقنمزعلاقو

اوتوأنيذلانمقحلانيدنونيديالوهلوسروهللامرحامنومرحالو

لهألزنأ.(۲)(نورغاصمهودينعةيزحلااوطعبىحباتكلا

ةيزحلاذأهللالعجوء5بولایکرشمنممفرغنودةصاخباتكلا

.مهودعلاتقیفےشةوقو«مهقازرأىفةعسوىفًاغالب

ةلزموًادحاواصكلذالبقاوئاکدقونوكرشملاراصو

یلص.هللاینلتاقمفكلذهللالزنأاملف.ةفاكمشاترمأنيجةدحاو

لذیفاوبرضف٤ةيزاباورقآىبباتكلالهآملسوهيلعهللا

نمىزعلاوتاللالهُامو.مالسإلاقف|نأىلإراغصومم

6مالسإلانيدفلوخدلاوُلتقلامہذهللامکحناف‹«برعلایكرشم

لهاىلعةيزحلاو'ىسلا3نوبسبالورجمملبمتالو

الومهحابذلکوتالونوٹاوأنوحالو6هندىلعر۳ن

_\

0
.٢۲ةيآ:ةبوتلاةروس(١)

.٢۲ةيآ:ةبوتلاةروس(۲)

.٢۲ةيآ‹ةبوتلاةروس(۳)



س١۱۲

ىكرشمىفاذهفمارحلادجيسملااوبرقينأ(ا)نوکزپالوةداهشمللبقت
مثةماعنيكرشللا,لاتقبرمأملسوهيلعهللاىلصهنأل‹ةصاخبرعلا
مهماعطلحأاملف«ةيزحلاباورقيىحمهاتقبرمأو٤باتكلالهأىشتسا
:لالمااملساوناكاذِإ٠جیبوزتلحأو۽مهحئابذیھی
لحمالهنألمارحماواستفنيملسملاًابرحاوناکاذإوا٤مهٹراوممرحو
.نەماسملانمهربغلاهاوابسلحمةأرمابجوزتينأملسل

٠نكرشماىفلسوهيلعهللاىلصهللاىنةربسهذه١١تناكو
ءىىنوفلتخمالو.هللاهلحأ"اثيشمرحمالو«هللاهمرحايشلحتسيال
نوقتيامونوتاڀاممملعىفالفايباکحوًاقطانابكهيفهللالزتأالإ
«هلبقنمرومألالحتنيالسالالسوهيلعهللاىلصهللاىنلئاقف
ءهبهللاهرمآامالإفاكتبالو

:rرجهلادعسانلادلزنه

سانلالخدوهللاامسرحسةکملسوهيلعهللاىلصىنلاحتفاملف
ارجاهمناکنمالدمىسملو‹ةرجحلاتعفر«ًاجاوفآهللانيد

ناکامو):هللالزناف«ناسحإبساناىمسو.لبقمهللاىا
نماورجاهنيذلانورجاهملاناكو.ةيالا(۲)(ةفاكاورفنيلنونمرمل
هوساوو«هعماوطبارو‹هللاییلمهرئاشعوملاومآومهرايد
Eمطامساكلذناکو٤هسفننعمقااوبغربملوءاخرلاوةدشلاف

.هورصنوهللاىناووآنيذلاةنيدملالدأراصنألاناكو
اومسوحتفلالعبمالسإلاق|ولخدنيذلانسحإبنوعباتلاناکو

مالسإلااہفلبياهلكلذدعبرودلاتراصو6نلسم

نوابقيفقافالا.نملسوهياعهللاىلصهللاىن.نوتأيسانلالعجو
ENEcar ga EEE

۔قلبالىل«كبوكزيالاذه»لاقي«قيليال(۱)
١۱۲۰ةيآ:ةبوتلاةروس(۲)

 



ب١۱۳

ماطوأومهدالبىلإنوعجريمتهباتكوهللايكحمنورقيومالسإلا

اوتآوةالصلااوماقأواوباتنإف):ىلاعتهّللالنا.كلذمهعسور

:ىلاعتلاقو.(۲)(نوملعرمولتابالالصفنونيدلاىئمکناوخإفةاكزا

ةعاسىفهوعبتانيذلاراصنألاونيرجاهلاوىنلاىلعهللاباتدقل)

ريغلپقنمشزانمتناكدقو2حتفلادعبeزنمهذهف.(۳)(ةرسعلا

:هللالزنأنيهراكونعئاطمالسإلاىفبرعلاةريزجتلخداملف.كل
سوجلما`تلرزنأءةيآلا()(ىغلانمدشرلانيتدقنيدلاىفهارك]الز

هلزنم|وسلمهنأنوملسملاملعو٠«نا1ةدعنممهوحاذحنم۶ء

الوهماماولحتسيملوةيزحلامماولبقف¢برعلانمناثوألالهأ

نکرشملاىفهيبنةنسوهللاكحراصف.ًابرحوأاوناكاملسهعاست

لبقيملآهركمالسإلاىفاولخدىحاولتوقفنص:یشفانصأىلع

اورقأىحاولتوقرخآفنصو٠برعلاوكرشممهوكلذريغےم

اولتوقرخآفنصو٠لهآمومهماعطولحأوةيزحلاب

فنصو«سوخاهٍومهماعطالومهواسترلحمملوةيزاباورقأىح

الولحالولتقلاووأمالسإلاىئىفلوحدلاالإeلبقلرحنا

|۷٦ەذهف.ناٹوالالهانمبرعلاوکرشممهوےہىسالوعهواس

هللاىنبفراسو«لجوزعهللاباتكىفاهندجوىلافانصأ

ةلبقاالهأفمکحو.هيلعاوناکامردقىلعمفهللكحو‹نوملسللاو
نكرشملالزانمعمهقحليملوهیمهرارقالممادحاردقىلعمہےکح

ةداهشلابنبرقمةلبقلالهآنل«ناكرشمالوقومشوقنمفلتخاال

.«دوفولار(یمالسالاخيراتلاففرعامىلإكلبرشي(۱(

.١۱ةيآ:ةبوتلاةروس(۲)

.۱۱۷ةيآ:ةبوتلاةروس()

.٢٢١۲ۀيآ:ةرقبلاةروس(4)

.«داةطوطخحملاىفتبتك()



— ۱۲۷

دقفهللالوسرحلاوهللاالإهلإاللاقنم٠:لسوهللاىلصهلوقل

دحهلعیرجفادحأبصبوأًاثدحثدحمنأىلإهمدوهلاممرح

نصحوهوانزنمو۽عطققرسنمولتقلقنم.«ثالذنمباصام
هنمملعيملنف«بلصولتقفهيلعردقونشملیسمطقنهو٤.مجر

هسفُلهرراتخاامفهللاىلعهباسحوهلاموهمدمرحدفهرارقإدعبثدح

لبقعجرنف‹الذببلطےلعيثدحناکناو.هبرنٻوهنياف

یغبوقحانمهلبقاععنتمانإو٤باصأاملحهيلعیرجأو«هنم

راصهمرحتبنيديوهوهسفننمقالایطعينأيأوهدمعنتماو

٠كلذهيغبىلعهلانقلحوء9كرشرفكالةمعنرفكًارفاكًايغاب

هعابتأنمالوهنملحتسيالو«هيفصاصقالالاتقهعابتأووهلتوقو

.ممرارذالومفاومأالومهبسلحالو2ءامدلاالإ

امهنيباوحلصأفاولتتقانمولانمناتفئاطنإو):لئاقنمزعلاق

:(1)(هللارمأىلإءىفتىحىغبتىلااولتاقفىرخألاىلعاهادحإتغبنإف

دقفملبقاوباصأیذلاب.اورقأوهسفنأنمقحااوطعأنإفلوق

aاولبقافاوباتناو«اولتوقنبراحمةاغباوراصوهباوعنتمانإف«اوعاف

ءنومحرتمكلعلهللااوققاويكيوخأنباوحلصأو

یفسانلخدو«ًاجاوفأهللانيدىئسانلالخدومالسألااشفاملف

ىلعةيشحخمالسإلاىفاولخدامتإوىوقتالوةينرغبًاهركهللانيد

رهاظلاىفديحوتلانمنوملسملاهبرقأاعاورقأو«مهئامدرلاو

كلذبهللاهامسو٤هلاومأوءالذبعهاومصعو.كلذريغمهربمضو

:هلوقمفهللالزنأ.كرشلالهأنايدأنمدحأهبمسيملامسا‹نقفانم

.٩ةيآ:تارجحلاةروس(١)



۱۳۸

هللاوهلوسرلانإملعبهللاوهللالوسرلكنإدهشناولاقنوقفانلاكءاجاذإ)

هللاليس(١)نعاودصفةنجممنامأاوذختا٠نوبذاكلنقفانملانإدهشي

`(۲)(نولمعياوناکاهءاسمل

ادحسموذانيذلامهو٠كلذلعبقافنلاىلإهللاهستنممدو

1 ۰نموانبًاقيرفتوًارفكورارص

زعلقف.ديعااضنولخېلابقالالإلاتهللاهسممو

ننوكنلونقدصنلهلضفنماناتأنشلهللادهاع|۸٠[نممصممو):لئاقنم

ممقعأف»نوضرعممهواولوتوهباولهلضفنممهاتأاملف۾ناصلانم
اوناکاموهودعوامهللااوفلخأامهنوقلمويىلإمولفقاش

.(۳)(نوبذكب

مهوةيالا)4((اوصراہماوطعأنِإفتاقدصلاىكزملينءمهمو)

e:قافلاىلإهللامس.لزانملاهذهلکیف„)0هلاېننعنوفلختملا

فرعملنم«ةجهئاعإذااغإورهظبىلربغرمضيناکنم

ماعىرجأوتلابرارقالااملف٠لوق,ناكىذلاريغ

هللاتاتكامكىلإمهفاضأوءكرشلالهأ.للعاوقحليملومهاتكمبكح

مهعنصءوسوةحيبملانهلامعأمجام:.كرشلامفوهلمهرارقاب

۱ءېپ

.«ف»ةطوطحملاىفتبتك(١(

.۲-٠ناتيآلا:نوقفانلإةروس(۲)

.۷۷-١۷تايآلا:ةبوتلاةروس(۳)

ء۸٥ةيآلاةبوتلاةروسأ(٤)

:نارلآةروسىبتايآلارشتكلذلاو(٥٥(

الاتقلعنولاولاقاوعفداوأهللاليبسىفاولتاقتاولاعتليقواٰوقفانيذلاملعيلو)

ممبرقأذئمؤيرفكلاممكانعبتال لعهللاومهمیفسیلامEtنولوقينامللمہم

تولملامکسفنأنعاوءردافلقاولتقامانوعاطأولاودعقوممناوخإلاولاقنيذلا.نومتكيامي

١١٠.1-١١٠تايآلا.(نيقداصمنكنإ



ب۱۳۹

لإالو6ا1طظقلمهف6ننموماقةدسافلامماينو

ىلإالكلذنبنبذبذم):مكحلازيزعلالاقاکمهفكرشلا
هللالحأ4نكرشلملاعمالوما¢ءالوهىلإالوءالؤوه

لحأىلاقوقحلارئاسومهعمجحلاومهلعةالصلاومثراومومحکانم

نمئيشىلاعتوكرابتانبرعليمل.ابلنيدلاالمكيالىلاضئارفلا
قلصولئاقنمزعلاقاکیمیئہدابعرەپملو«هباتکىقهنيبالإنيدلا
.(7)(ىغلانمدشرلانبتدق)

.لعءیشلکبهللاونأمكلهللانببي):ًاضيألاقو

ةالصلاضرفو٠ننسلانسو<دودحلادحو‹ضئارفلاضرفو
زمأو.هيفىلصيىذلاتقولاواهدوجسواهعوكروامنقوواهءوضونبو
الىسهيلإعاطتشانمىلع:جحلاضرفو.ثارعملامسقنبو«ةاكزلاب
نمذخوتفيكوتاقدصلانيبو٤جلانمكاسانلاورعاشملانبو
نيبو«مالسإلاماهسنيبوداهحلاىلعضحو.هنيبوموصلاضرفو اهلهأ
.ذوبفيك(٠)ءىفلانيبوءمسقتفيك(4)ةمينغلا

.١٤۱٠ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.٢٠۲ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

.١۱۷ةيآ:ءاسنلاةروس(۳)

ىحالطصالاعملاامآ.ىعسيةعامحباولجرلااموهىوفغللا«ةمينغلامىعم(٤)
هيلعلصحماموأ«رافكلالعبلفتلابىأ«ةونعنوملسملاهبرفظيىنلارافكلالاموهف
.برحلارادلهأنمةوقلابنوملسملا

اہدنالغاشتیالئلكلذوبرحلابدنحبالاغشناءانثأىفقتالمئانغلانأضورفملاو
ىنبسلاوىرسألامئانغلالمشتو.دحأةوزغىفملسوهيلعهلالصهللالوسرباصصألثدحاك
.نيضرألالمشتكلذكو«ةلوقنملالاومألاو«لافطألاوءاسنلانم

نيملسملالصيىنالااهنأهيلعحلطصملاو.عجرىأءىفيءافنمذوخأم«ءىفلا»(٠) 9.جارحلاوةيزحلاوةندملالاملثملاتقريغنمًاوفعنيكرشملانم

(٢+نايبلاوشكلا4م)



س١۱۳

وآهبلمعينآبحامهتمحربابرعديمف«هيلاجاتحامعيمجنيبو
:لئاقنمزعلاقو.هنيبالإههرک

:لاقو(۱)(هسفنملطدقفهللادودحدعنينموهللادودح)

مکناونمآنيذلاهللادعو):ىلاعتلاقو.(۲)(نوملاظلاهكثلوأفل

مهلبقنمنيذلافلختسااكضرألاىفمفلختسللتاحاصلااولمعو

ینودبعيًانمأمهفوخدعبنممملدبيلوفىضتراىذلاميدمناکماو

.نوقسافلامهكثلوافلذدعبرفکنموایشىننوکرشیال

فمكفلختسپومكودعتلہنامكبرىسع):|۹۱٦هناحبسلاقو

نإميسعلهف):لئاقنمزعلاقمث.(4)(نولمعتفيكرظنيفضرألا

نللئاقنمزعلاقومکماحرأاوعطقتوضرألاىفاودسفتنأميلوت

٠هراصبأىمعأومهمصأفهللامهْعلنيذلاكئلوأ):هلعفوأكلذكنا

نإ):هناحبسلاقو.(6)(اذافقأبولقىلعمنآرقلانوربدتيالفأ

لمآوفلوسناطيشلاىدامفنيتامدعبنممهرابدأىلعاودترانيذلا

اولبقواوملسأامدعبىيصعماولمعنيذلاىلاعتوهناحبسهلوقىعمم

ءمہصاعمومہنماوبہوتیملو٤دعباورفکو٠یعاطنم
هناوضراوهرکوهللاطخسأاماوعبتاثالذمشىلمأومشلوسناطيشاا

۱طبحأف

ىملاوفورعملابرمألاوىوقتلاورملاىلعنواعتلابنعملسملاهللارمأم

.١ةيآ:'قالطلاةروس(١)

.٥4ةيآ:ةدئاملاةروس(۲)

.0ةيآ:رونلاةروس(۳)

.۹١۱۲ةيآ:فارعألاةروس(4)

.٢۲ةيآ:دمحمةروس(٠)

..٢۲-٢۲ناتیآلا:دمحمةروس(٠)

.٢۲ةيآ.:دمحمةروس(۷)



۱١۱۳-

:فدصولئاقنمزعلاقف.فالتخالاوةقرفلانعىجو‹ركنملانع

.(۱)(ناودعلاوملاىلعاونواعتالوىوقتلاوبلاىلعاونواعتو)

هللااوقتاواوطبارواورباصواوربصااونمآنيذلااأاي):لاقو
۰)۲(نوحمامتکلعل

دقالکاامل لالحلالمالسإلاراثم1نوهتعررشتعوهنید

.)۳نيدمالسإلکلتیتصرویمعنمکیلعتناو

اوعيتتالوهوعیتافیطارصاذهنآو):یاعتو4تاحبسلاقو

.(4)(نوتلعلهرمکاصوكلذنعمكبقرفتفلبسا!

٠عادولاهحةيصوىئملسوهيلعهللایلصلاقو

یباذهکمویةمرحكمارحمکیلعمكلاومأومکءامدنإسانااامايد
هذهمكضرابدعبنأسئيدقاطلنوالأ.اذهمکدلبیئاذهمکرهش
یکلاعانمنورقحمامالذیوسمفعاطينأىضردقهنكلوناثوألا

هللاباتكمكيلعرومألاتمجتعااذإمكيفتکرتدقف.مکنیدیلعهوردحاف

هللالالحوةمايقلامويىلإمارحهللامارحفترذنأوتخلبدقىنإمهللا.ىنسو
.باقرمکضعببرضيًارافكىدباوعجرتالف«ةمايقلامويىلإلالح

ملوهيلعهللاىلصعمجفنببرقألاهتريشعرذنبناهناحيسرمأم

.۲ةيآ:ةدئاملاةروس(١)

.٢٠۲ةیآ[۽نارمعلآةروس(۲)

.۳ةيآ:ةدئاملاةروس(۳)

.۳١۱يآ:ماعنألاةروس(٤)

ملوهيلعهللاىلصالووةريسباتكماشنباىفهذهعجار(٥٠(

.٦۲۷-٢۲۷ص٤ج



س۱۳۲

هيلعهللاىلصهللالوسرتنبةمطافاب:لاقوهلهأوهءابرقأ(١)هتوملبق

!!مشاهیبايو«بلطملادبعىبايو«هللالوسرةمعةيفصايو«ملسو
نيدلابسانلاءىجمالفًاثيشهللانممكنعىغأنلىنإفهللادنعا

هټرارنمهفرعوبسلاامئرمالکلناف!!ايندلابمآ۷۰۰ء|نوثيجو

هللارمأعابتاوىوقتلابالإًاثيشهللانممنعىتنلملسوهيلعهللاىلص

هللانإىباي):هينىلهيلعهللایلصےهاربإلوك.هللاةعاطبلمعلاو

هللالصبوقعيلاقو‹(۲)(نوملسممنأوالإنتوالفنيدلامکلینطصا

مهاربإ.ثئابآهلاوكهلإدبعناولاقیدعبنمنودبعتام):ملسوهيلع

.(۳)(نوملسمهلنحوًادحاواهلإقحسإوليعامتإو

ةنحللاملنإةيوشحلاتلاقامكال هباتکنمهبهللاانمركأاماذه

.اوموصيملواولصيملوًاملظىماتيلا,لاومأ.اولكأآوءءامدلااوكفسولو
نملروهللاباتكاذه!!ننمومالةفلاحلاونيدلاىفنالذحللانمللابذوعل

الإدحأالو«هبجتحانمل()حلفوهبمصتعانملةمصعوهبذخأ

.هکرپالإدحألضينلوهعابتاپ

لسرلاهلبقنمتاخدقلوسرالإدمحمامو):لزنآامفهللالاقدقو

هللارەينلفهیبقعلعبلشننمومکیاقعاىلعمبلقنالتقوأتامنإفأ

.نيركاشلاهللاۍزجیسو

~Î

هنسثلبو«ارمرمألاةيىفملالإملاةلصليعلوسرلاد
كتريشعرذنأو):ىلاعتهللالاقو.ةوعدلابرهحلابمالسلاوةالنصلاهيلعلوسرلارمأةوهدلاةيادبن
.(نولمعتامءیربىئإلمفكلوصعنإفنيتمولانمكعبئانلكحانجضفخاو٠نيبرقألا

.(٠٦٠۲-٢٠٢۲تايآلا:ءارعشلاةروس)
.مالسلاوةالصلاهيلعتاهولبقنيبرقألاهتريشععمجهنأنمبتاكلاهيلإراشأامريغاذهو
.۱۳۲ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

.۱۳۳ةيآ:ةرقبلاةروس
„ةاجنلا«ءاقبلالاحلاحالصءزوفلا:حالفلاوحلفلا(٤)

.٤١٠ةيآ:نارلآةروض()ا

.دحأةوزغىفتلزنةيآلاهذهنأثورعملا



تاناتالا

هيلعهمالسوهللاتاولصهدلومخیراتوهلئاضفرکذی

ىنثالننئالامويملسوهيلعهللاىلصهللالوسردلو:ةاورلالاق
ماعزمتلخةنسنيرشعوثالثللوألاعيبررهشنمتلخةليلةرشع
:ةتمآهمأتئامو.ًارورسمانوتمملسوهيلعهللاىلصدلو.(١)ليلا

وهوبلاطيآهمععماماشلاىلإجرخوننستسنٻاوهوبهوتن
ملسوهیلعهللایلصدہشةنسنيرشعویدح(۲)نسیئو.ننسعست:نبا

نیرشعوتس(٤)نسیو.(۳)سیقوشیرقنبتناکبرحیھو«راجفلابرح

یو.ةنسنعبرأتنبىهودليوختنبةجيلدحمملسوهيلعهللاىلصجور
یلصهللالوسرمکحمشيرقتضارتو:ةيعكلاثينبنئاالثوتسةنس

دوسلارجلالوبایلصهللالوسرعضوو«ملسوهيلعهللا

٠5نكرلانمهعضومى

`ننثالامويىفةفاكسانلاىلإهللاهثعب(ه)نعبرأوىدحإةنسىفو

 ترصحنعبرأوتسةنسىو.لوألاعيبررهشنمنولخلايلرشعل
ل

هللالوسرجرخنيسمخةنسىفو.هتيبلهأوءبعشلاىفىبنلاشير0

م٠۷٠ةنسىفدلومالسلاوةالصلاهيلعلوسرلانأةيبرعلاتاياورلانمريثكىورت(١)
.مرشألاةهربأةدايقبةكمشابحألاايفازغىلاةنسلاىأ«ليفلاماعبةفورعملاةنسلايهو

.«ةنسىفووةطوطخحلاىفتبتك(۲9

نمنزاوهو.نزاوهوشيرقنيبتناكراجفلابرحنأةعدقلارداصملاتور(۳)

.سيقنوطب
.مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلارمعةنسلابدصقي+«ةنس»رةطوطخلاىفتبتك(٤)

نسىفمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاوممةبعكلاءاشرديدنأرداصملالجتركذ(٥)

.نيعبرألانسىفوهوناكفمالسلاوةالصلاهيلعهثعبمامأ«نيئالثلاوةسماحلا



ب١۱۳

v1ریرسآنىسمخونەتنثاةنسفو.فئاطلاىلإملسوهلعهللالص

.سداتہىلإملسوهيلعهللالص

4
لخدو.ةنيدملاىلإملسوهيلعهللاىلصرجاهنيسمخوعيرأةنسىو

ةنسلوألاعيبررهشنمتلخةليلةرشعىنثالنالامويىفةنيدلا

.ەدجسمملسوهياعهللاىلصىبةنسلاثلتىو‹ةرجحلانمىدحإ

هللادبعىأرةنسلاكلتفو.اهنعهللاىضرةشئاعبلخدةنسلاكلتىو

.ناذألابالالبملسوهيلعهللاىلصهللالوسررمأو2همانمىنناذألا

ىو.بلاطىنأنبىلعباعهللاىضرةمطافتجوزتةنسلاكلثىو

رهشموصملسوهيلعللاىلصهللالوسرىلعضرفةتسلاتالت

كلتيو.ملسوهيلعهللاىلصىنلاتنب(۲)ةيقرتيفوةنسلاكلتىو

رهشنمتلخةليلةقرشععبسإةعمحلامويرديةعقوتناكةنسلا

تتامف(4)ةمرحتنبملسوهيلعهللالصجوزتةرجحلانمثالثةنس

.رعتنپةصفحمملسوهياعهللاىلصجوزتةنسااكلةیو.نيرهشلهدنع

ىلع.نبنسادلوةنسلاكلتىو.موثلكمأبنامعجوتةنسلاكلتىفو

.ةرجمحلانمعستةنسلوألاعيبررهشىفوتوبلاطىأنا

ملسوهيلعهللاىلصازغةرجحلانمثالثةنسىهوةنسلاكلتىفو
.نەماسملانمةعامجوباطلادبعنبةزمحدهشتساودحأةوزغ

.ةرجهلاةيناثلاةنسلاىفعرشناضمرموصنأرتاوتملا(١)

.ردبةوزغمايأمالسلاوةالصلاهيلعىلاتنبةيقرتيفوت(۲)

.ةرجهلاةيناثلاةنسلاىفىربكلاردبةوزغتناك(۴)

لالهنبفانمدبعنبورمعنبهللادبعنبثراحلانبةمزختنببنيزاهلعل(٤)

اهجورت.مهلعمایلاحرلنیکاملامطللاقيناکو٤ةعصعصنبرماعنبا

هدنعتثيأوھ٣ةنسملسوهيلعهللالصىنلااهجوزتف«رذببالعلتفوثراحلانبةديبع

.ةنيدملابهدنعتتامو«لقأوأرهشأةينامث



١۱۳—

ءعاقرلاتاذةوزغملسوهيلعهللالصازغةرجهلانمعبرأةئسو

تنبةملسمأجوزتةنسلاكلتىفود(ر)فوحلاةالصىلصاهفو
.(۲)ةبمأنأ

مطقبرمأف4م|ونصحتف)۳یبازغكلتیو

.هلي

نسادلوةنسلاكلتىفو:(4)قلطصملاىبازغةنسلاكلتىفو

فلتخاو.عاقرلاتاذةوزغهراتىفىربطلاو٠ةريسلاىفماشهنبأ

قاحسإنبدمحمركذف.تاوزغنمريضنلاىبملسوهيلعهللاىلصىلاةوزغدعبتداكىلاى

ىدارمشضعبوعيبرىرهشريضنلاىبةوزغدعبةنيدملابماقأمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلانأ
.عاقرلاتاذةوزغىهو«النلزنىنحنافطغنمةبلعثىبوبراحمىبدیری«ًادجنازغمش
مهضعبسانلافاخدقو٤برحمهيبنکيملوسائلابراقتفنافطغنمًاميظعًاعمجاهبىف

..نيملسملابفرصنامتفوحلاةالصنيملسملابلسوهيلعللاىلصهللالوسرلصىحًاضعب

ىتناكعاقرلاتاذلسوهيلعهللالصهللالوسرةوزغنأمعزهنإفىدقاولاامآو
.ةرجملانمسمخةنسمرعحملا

«ةرمحوايبوداوسهبلبجعاقرلاتاذهبتيمسىذلالبحلانألعاقرلاتاذتيمليقو

اشلاقيعضوملاكلذبةرجشلعاقرلاتاذتيمسًاضيألاقيو.لبحلاكلذبةوزغلاتيمسف
فلزنهنإليقو.مهتایاراهباودقرمہنألعاقرلاتاذةوزغاهليقو.«عاقرلاتاذو
موقمهذِإکیلعهللاةمعنوركذااونمآنيذلااأاي)ةدئاملاةروسن١٠۰ةيآلاةوزفغلاهذه

.(نونمؤملالكوتيفهللاىلعوهلااوةتاومىكنعمهيديأفكفمهديأكيلإاوطسبينأ

٤م١۱۹۳رصعیناپلاةعبطم«۱۸۲-۱۸۳ص۲٤ج«ماشهنباةريسعجار)

.(رصميفرامملاراد«ةيناقلاةعبطلا«۹٠.هدص¢۲جءكولملاومآلاخيرات:ىربظلا

تناکوموزنبرعنبهللادبعنبةرغمانيةيمأبأتنبدنهاهمساوةملسمآ(۲)

موزنبرحعنبادبعنبلالهنبدسألادبعنبةملسيبأدنعمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلالبف
دحأمويحارجهتباصأوموقلاسرافناکولسوهيلعهللاىلصهللالوسرعماردبدېشو

.باطملادبعتنبةربهمو«هعیضرولسوهیلعهللالصهللالوسرةمعنباناكواهتمتامف

.)رعظنلا»ةطوطخلاىفتبتك()

.ھ٤ةنسىفسیلوھ٦ةنسىفقلطصملاىبةوزغتناك(

 



س۱۳۹

.(۱)نټتسوعيرآةنسنمءاروشاعمويمایئلتقوبلاطنبیلعنا

لبقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتنباہعهللایضرةمطافدلومناكو

ملسوهيلعهللالصازغةرجهلانمسمخةنسىفو.ننسنبةرجهلا

‹مهلتقو(۲)ةظررقىبازغةنسلاهذهىفو,ةنيدملاىلعرفحوقدنحلاةازغ

‹ىسوةلتاقملالتقيبمكحف«هللاهمحرذاعمنبدعساہفمکحو

لهألوقتةنسلاهذهىو.شحجتنببنيزجوزتةنسلاهذهىفو

.امعهللاىضرةشئاعىلع(4)كفالا

.ملموهیلعهللایلصهللالوسر۲ةرجهلانمتسهس۴و

كدفذخأةنسلاهذهىفو.نكرشلا(ە)ةيبيدحلاةرمحرمتعاو

فو٠(۷)برحنبنافيستنبهيبمآجورةنسلاهذهىو

یرسکلإهلسرملسوهيلعهللایلصهلل|لوسر4>وةنسلاهله

.رصيفو

.ھ۱٦ةنسنممرحلاىفتناكىلعنب(نيسحاایفدهشتساءالبرکةعقومنأفورعملا(١)

.«ةضيرقرةطوطحلاىفتبتك(۲)

ةحارصكلذىلإريشأو(بازحألا)قدنحلاةوزغىفًاشيرقةظيرقونبترهاظ(۳)
نأدعبونومزميهباصصأومالسلاوةالصلاهيلعىزلاداكو٠بازحألاةروسى

يبرعلاىركسعلافرعللاةياطمهكحءاجفنبدعسمہیفکحءةظيرقىبىلعىلا

.لتاقملاريغىسولتاقملالتقوهوالأميدقلا
قلطصملايبةوزغوارمعيسيرملاةوزغنمنيملسملاعوجرنيحكفإلاتثدح(4)

اهيلإبسناممةشئاعةديسلاءىربتةثداحلاكلتنمرهشدعبةينآرقلاتايآلاتنزنو«(ةعازخنيا

ملعهبسيلاممههاوفأبنولوقينموتانصحملاونينصحملاذمينمرذنتودكتو

)١۱٢تايآلا:رونلاةروس).ظصباذعب

ىفتناكدقفةيبيدحلاةروأءاضقلاةرمعامأ«ةيبيدحلاحلصمته١ةنسىف(٠)

.ھ۷نسرخأول

.«نیكرشملاعادوو»ةطوطحلاىفتبتك69

لعیهتیقبو:اهجوزرصنتف«اهجوزویهةشبلاتارجاهمنمتناك(۷)
.مالسالانيد



س۳۷

.اهجوزتوثراحلاتنبةيريوج(١)هتيئاكمىدأةنسلاهذهىئو

(۲)ییحتنبةربفصاهلهأنمىفطصاوريخحتتفاةنسلاهذهیو6عبسس

جوزتو4ءاضمْلاةرمعهراحصأووهرمتعاةنسلاهذهىو.بطخأنبا

.امهملعهللاىلصهدلومآةيرامةيردنكسإبحاصسقوقملادنع

نامثةنس:ةشبحلاضرأنمبلاطىنأنبرفعجمدقةنسلاهذهىو
‹بلاطىلأنبرفعجبيصأء9(۲)ةتومةعقوتناكةنسلاهذهىفو

هللاىضر'ىراصنألاةحاورنبهللادبعو«یلکلانبديزو

.مهلرشغومہع
ملسوهيلعهللاىلصىنلاتنببنيزتيفوتةنسلاهذهىو

ترسكو(؛)ىزعلاتمدهةنسلاهذهىفو‹ةكمحتتفاةنسلاهذهىو

.مانصألا

تعقودقتناكو«موقلاديسثراحلاتنبةيريوجقلطصملاىبايابسنمناك(١)
.ةيتاكملاقيرطبررحتتنأىلعهعمتقفتاوامسفنىلعكلذقشف«سيقنبتباثبيصننم
ءلاملااذهىلعلوصحلايلعنوعلاهنمبلطتمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاىلإتءاجاملف
موقديستنبهنأاميسالو«مالسإلاىلعدقحلااهبلقنمعزتيىحاهفلأتينأةكحلانمىأر
نمناکو.اهجوزتواهمجاوزلاايلعضرعولاملاالإلوسرلامدقف.مالسإلافيسبتام
لوسرلاراهصأاوقرتسينأمهمًاماظعتسااهنيبلهأنمهديبتناكنمملسملكقتعأنأكلذرثأ
ديلةعبط٢۲٠ص«۲جءیربكلاتاقيطلا٠دعسنبا:رظناأ)مالسلاوةالصلاهيلع
(»١۳۲٠ةرهاقلاةميط١٠٤-۴٠صء٥ج«كولملاوممألاخيرات:ىربطلاوھ۲

.ريضتلاىبنمیهو«نييح»ةطوطخحملاىتبتك(۲)
.تيمارحبلاقرشبونجندرألاقرشىفءاقلبلاىرقنمةيرق:ةتؤم(۳)
ةانمو'»ىزعلاوتاللاميرفأ):مجنلاةروس(ىففمركلانآرقلاىفىزعلامساءاج(٤)
,٠۲-١٠نانيالا(ىرخألا

ىزمللناكو.ةلآلاهذهنيبارقلاوحئابذلانومدقيةيلهالاىفةكمىلإجاجحلاناكو
برعاهفرعدقو.ةكملهأدنعةميظعاهلزنمتناكو¢ةكمقرشىداوبمرح
هتخأیفشتلبهذنمالاثماهمدقيبرعنأةيبونحلاةيبرعلاشوقنلادحأینو.نایزعمماب
.ةرهزلابكوكةروصىاهودبعيبرعلاضعبناکو.نايزعةمأاهاوةضيرمل



— ۱۳۸

.فئاطلاةوزعاغةدسلاهذهیو«(نسنحةوزغاغةسأاهذهقو

۱,برخنبنايمسوبمفومہوقةفل“ولاىطعأةنسلاهذهفو

.ملسوهيلعهللالصهللالوسرنبمهاربإبةيرامتدلوةنسلاهذهىو

ىلصىنلاتنبموثلکمآتیفوتةنسلاهذهفو۰ةرجحلانمحستهيس

یفو.(۱)سانلابهنعهللاضرركبوبآجحةنسلاهذهقو.ملسوهيلعهللا

فوطيالومارحلادجيسملالخديالو«كرشمجحمالنأرمأةنسلاهذه

هللالوسرنبمهاربإتامةنسلاهذهىو:ةرجحلانمرشعةنس

ملسوهيلعهللاىلص

.عادولاةجحجحةنسلاهذهیو

.ماياةينامنورهشأةيناموةنسنباوهو«

لسوهلعهللایلصهللالوسرصضصبق٠ةرجلانمةرمشعیدحإهنس

هللایلصوولوالاعبررهشمتلخلرلةرشمینانشنالامود

.هنسٹالٹنبامسوهلع

ثالثاءاثالثلامویeهللایرءارهزلاةمطافتفوتةنسلاهلهقو

سابعلاالعیلصو٤هنسةرشحعسنتیهو٤«ناضمررهشنمنولخ

ءاضقلاةر#دعبةنيدملاىلإةيمالسإلإةعاملاومالسلاوةالصلاهيلعىبنلاداعنيح(١)

ةبعكلاىفنوجحمنوينثولاناكو.ىلعجملاضرفبةينآرقلاتايآلاتلزن«ه۷ةئس

نيبومالسلاوةالصلاهيلعلوسرلانبناکهن))هتريس(فماشهنباركذو.نملسملاعم

نيبوهنيبتناكاک<«هءاجدحأتيبلانعدصيالأ»نمضتيماعدهعنيكرشملانمقيرف

ةروسلاىهو(ةءاربوأ)ةبوتلاةروستلزنمث.ةنيعملاجآلةصاخدوهعبرعلالئابقضعب

هلوسروهللانمةءارب):ةبوتلأةروسنمىلوألاةيالاىفىلاعتهللالاقو.مركلانآرقلانمةعساتلا

نمنوكرشملاعنموةبعكلاىلإجحلانعنوينثولاىكلذكء(نيكرشملانممتدهاعنيذلاىلإ

هيلعیښنلالسرآةءاربةروسلوزندعبھ٩ةنسجملالحالو.هللادجاسماورمعينأ
.جاحلاربمأةكمىلإةنيدملانمركبابأمالسلاوةالصلا



:ابیدنقیلملسوهيلعهللاىلصهقالخأضعبركذ
قلحلالهس«(١)رشنلابيط«رشباامادملسوهيلعهللالصناک

الو‹ًاشاحفالوًاناخصال‹عبطلاظلغالو(۲)ظفلابال.بناحلانا

ءارملا:ثالثنمهسفنكرتنعديحملالوv|ىہشياملفاغتي.

عبيالوبيعيالومذيال:ثالثنمسانلاكرتو«هينعيالاموراثكالاء

¢هواسلجقرطأملكتاذإو.باوثلاهيفىجربامالإملكتيالو‹ةروعلا

ىفةوفحلاىلعبيرغللريصيو.هدنعنوعزاننيال«اوملكتتكساذإو

.هزفتسيالوءیشهليالوملاهيفعمدقو.هقطنم

‹هنعجیبقلاهکرتو«هبیدتقیلقحلاهذحخأ:عرافنساهلعمجو

ريخنممشععمجامفمايقلاو<هتمحلصيامفىآرلاىفهداهنجاو

خلاوايندلا

اکهباصصدوعيو«مالسلابىلنمئدتبيملسوهلعهللایلصناكر

‹ەنولبقياکمهلېقيو«هنوقنتعياکمهقنتعيو؛هنوعيشيامكمهعيشيو«هنودوعي
:نولوقيفمھدازارو.مہاهمأوهتودماکهمآوهيبأبهدمو

هنمالاضفايمعوىلاخويمأوفب:ملسوهيلعهللايلصلوقيف‹ىمأونأب

ناکنفيعلأسیوهبادقفتي.ةمركملكىلإًاقبسوءىشلكىهتمأل
نأفونإوءءاعدلاهعيتاوهلعجرعباتامنمو«هلاعدوهداعاضرم

ءارصقتانمیروأئیشًانیلعدجونالفابألعل:لاقهسفنىفدجوًادحأ

دحأهاعداذناکو.هيفهيتأيىحهلزنمىلإقلطنيف!!هيلإانباوقلطنا
!!كيبل:هللاق٠«اريغصوأاريك٠ًادبعوأارحنيملسلملانم

هللیقدقلو!؟ءاشتام:هلهتباجإتناكنملجرهاعداذإو
دصس ءای e

.ةبيطلاحيرلا:شل(
.«ضفلاب»ةطوطخلاىفتبدل(۲)
.عزانولداج۽ةاراممو«ءارمءیزام(۳)

.لئاسمعمحباو«بلطملا«ةجاحلا۽ةلأسملا(ع)



س١

لاقف!مسوثيلعهللالصفالوسرايمهنعلوللاتقلًاموقرزاوموهو

وعارنألئسذإناکو.ًاناعلثعبأملوةةهمحرثتثعباإ:هلعهللایلص

هلءاعدلانعلدع«صاخوأماع«رفاکوأےلسمىلع

هثعيملوأىئ¢مالسلاهيلعليئارجهيلعهللایلصهاا

:ثيلإهللایلسرآلیمجهللاقوهموقهاذآل«املعهللایلص

هللانِ:مالسلاهيلعلیربجهللاقو٤«تویبلانمیراوتىحهعمجرخف

اموقبذعتشنإءهبیرأتمفكعطأنآىرموكیلإیلسرُآ

نتلعف«بیعشموقو4حلاصموقو‹دوهموقوطولموقهپبذعام

هللالأسأنكلوىموقبّذعأنأديرأال:ملسوهيلعهللاىلصلاقف

.ةيادحلامل
۹

هللایلصًادمحمهللاثعبنأىلإمدآنمنأخييراوتلاضعبیدجوبو-

.ملعأهللاوء2اةنسناوئالثوةتسو«ةنسإاتثئاموةنسفالآةتسلسوهيلع

لوسرےکءاجدقل):لاقف«هحدمهللانأًاميلستملسوهيلعهلالصهفرشنمو

ء0(ميرفوءرننم؟وملابںیرحمامهيلعزیزعمکسفنآنم|٤۷|

مهمهلقعأومهملعأومهمرکأو=هللالع2ألالضفأاذهف

نف?هئاهنناىزرمألاءادتبانمءايشألانونفبمهيبنمهصخو«مهلجأو

بلاطنانبىلعنعهدجنعهيپأنعدمحمنب(۲)رفعجنعیورامكلذ
ءضرألاوتاومسلاقلخلبقملسوهيلعهللالصدمحمرونقلخهللانأ

حونىلإبلصىلإبلصنمهلقنمهيلعهللایلصمدآبلصىلإهلقنم

بلصنمهجرخآنآىلإبلصىلإبلصنممث٤لسوهيلعهللاىلص
تلمحو«اہلحشدوةنمآبهللادبعجورتالليق٠بلطملادبعنبهللادبع
شحوو‹«برغملاشحوىلإفرشللاشحوترمےلسوهيلعهللاىلصىنلاب

.۱۲۸ةيآ:ةبوتلاةروس(١)

وبلاطيأنبىلعنبنيسحلانبنيدباعلانيزىلعنبرقابلادمحمنبقداصلاعجوه(۲)



meہم١۱

مماقلاىألنآدقفاورشبأ:تلاقفتاراشبلابقرشملاشحولإبرغملا

وکشتالالکرھشآهمناعبىفمسوةرلعهللایلصیھبو۔جرحنأ

٠ةنمأتلاق.ءاسللصرعياماشصرعيملو6ًاعرالوًاصغمالواعجو

ت,کنأنأالإیاباۋدحنامدجأملىنألدمحمتلمحىڭأترعشام

۰ضياعفر

عفردقودجاسوهاذإفء٤هيلاترظنیطبمجرخال:تلاقو

ال.هلعجاودموعكيبنىلعلص,مهللا.ليماعرضتملاكءامسلاىلهعيصأ

داوجميمثانإ!!داعملاىاعيفش





تالا
لسوهيلعهللاىلصهبیلاعتهللاهصخامرکذق

ىلإهتعیرشلجنأملسوهيلعهللایلصهیبنیلاعتوكرابتهللاصح

ازجعمهپاتکنوكوةفاكقلاىلإهثعبو«ءايبنألامتاخهلعجو«ةمايقلاموي

ىلعنحلاوسنإللاتعمتجانال):لئاقنمزعلاقو.هلثعنايتإلانكمال

.(۱)(آريهظضعبلمهضعبناكولوهلثعنوتأيالنآرقلااذهلٹثعاوتأينُآ

ةعمحلامويو«ردقلاةليلبصخو«هعباصأنيبنمءالجورحمصخو
اکهفلشامیربناکهنآو.هلینيالغرعشلالوقنمهعنمو.هتمألدبع

هلضرألاتلعجو.ًاصاخهيلعكاوسلابوجوو.هيدينبنمىر

.هلبقیئلنكتملوةرخالاءاشعلاةالصبصخو.ًاروهطاهمارتواسم

ةالصو٤نفوسكلاةالصو9.ةعامحللاةالصرصخو

‹ةماقإلاو٠ناذألاوءليلاةالصوءنيديعلاةالصوءءاقستسالا
.رولاةالصو.

ناکو‹سرفآملسوهيلعلصناكو.ةمينغلاصخو

.موصلاىفلاصولاهلحيبأو.اورثكنإوودعلاىقلاذ[٢۷|مزال

لجوزعهلوقلنمواتاهمأنهلعجو«قلحلاىلعحاكنهللامرحو.

صخو.دوهشالولوالبحاكنلاو4رهملاطاسصخو.ماهم(.

deاسفلتبهونإةنمومةأرماو):لجورعهلوقههوةأرملا

.ننموملانودنمكلةصلاخاهحكنتسينأدارأنإىئللا

.۸۸ةيآ:ءارسالاةروس(١)

.۰٠ةيآ:بازحألاةررس()



ہہ١٤۱

قشنتنملوأهنأتومادعبصخو.ًادبأءامإلاحاكنهيلعمرحو

دهشيهنآو.ةمايقلامويةمأنييبنلارثكأهنأو.ةمايقلامويضرألاهنع

رموءدوروملاضولاوءدمحلاءاولهلوةعافشلاهلو«ءادألابءايبنألاميمحل

:لاقفهقلخلجورعهللاركذو#.”ةنحلالخدينملوأو«رثوكلا

.مظعقلخىلعلثكنإو)

ینلک«ءايبنألارثاسلسرأهللانالسوهيلعهللایلصهفرشنمو

سانلاىلإلسوهيلعهللاىلصًادمحمانيبنلسرأو؛ىرخأنودةفئاطىلإ
۱

ريذنوآرىشبسانللةفاكالإكانلسرأامو):ىلاعتهلوقوهوةفاك

:لجوزعهلوقليلدبسنإلاىلاهلسرأاكنحاىلإهلسرأكالذكو
:ىلاعتهلوقو.ةيالا(۲)(نآرقلانوعمتسي2نمًارفنثيلإانفرصذإو)

.)9نانمرفتعمتساهنأىلإى>وُلق(

نمىلوأهلعجهللانألسوهيلعهللایلصهفرشنمو

هفرشنمو.فرمحرامالإءوسلاٻمهرمأتمسننأل4ء

دعبنييبنلارثاسىطعأاملبقهاطعأهللانأملسوهيلعهللالص

هيلعهللاتاولصنمحرلاب"ليلمهارب]لاوسُتالذنمف«

لاقفهتمألوانيبثلهللامکحو(نوثعبيمويىنزخحتالو):لاق

یسوملاوسواوٽمآنيذلاوىلاهالایزحمالموي)ألجوزع

٠(۷)(یرمآیلرسیو»یردصیلحرشابرلاق)ثیحلسوهلعهللایلص

.٤ةيآ:ملقلاةروس(١)

.٢۲ةیآ:ًابسةروس(9

.٢۲ةيآ:فاقحألاةروس(

.١ةيآ:نحلاةروس(4٤)

.۸۷ةيآ:ءارعشلاةروس(٥)

.۸ةيآ:جيرحتلاةروس(١)
٢٢ناتیآلا:هطةروس(۷)



۱49

هفرشنمو.(۱)(كرډصكلحرشنملأ):لمدبعىلصهيمنهللالاقو

دمجنإ:لاقهنأهنعهللایرسابعنبیکجامىلسوهیاعهللایم

ملجو٤جونةعاجيشو«ثيشةفرعمومدتلینلامسوهيلعهللایلص

٠یسومةدشو.فصسوينبحجو:بوقعيةوقو5قاجمإاضرو«هاربر

ةمصعحویمدهزو٠دوادتوصو4حلاةحاصفو٤بوبأرصو

.نعمجأمماعولسوهبلعهللایلصسايلإراقوو«ىسيع

نعسرحالتناكتاومسلاعیمجنالسوهيلعهللایلصهفرشنمو

تسرحىل2هللاهثعباملف«بهتلااومريملوناطايشلا

ماموهياعهللالصهفرشنمو.iSاعم

هاحخأیھلبنأنإهرظنتسافءهحورضيقوهکرتنبهریخوهنذإرالإهيلع

لخدبفهاتأتوماكالمنأ

ةايحاماو‹ةمطهومامإ٥رخفلیئاربجمالسلاامہلعليئامچ

.توملاملسوهيلعهللاىلصرلتخافامفمرهال

مويلكةّرعلابرنفأتسيناكهنألسوهيلعهللالصهفرشنمو
نمو.هبرىلعهتماركنمنوملعيال«هيلإنورظنيكلمفلأنوعبس

ىلوألاةخفنلاىلإاهفاموايندلاهلعفرهللانأملسوهيلعهللاىلص

اهقراشمتیآرفضرألاىلتيوز:لسوهيلعهللاىللاقفاهلإرظنف
.امىلیوزامیمآكلمغلبیسو«امراغمو

دمحمنمهيلعمرکأًاسفنهللاقلخام:هنعهللایضرسابعنبالاقو

:لاقفهترادهىلعمسقأوهرغدحأةايحممسقأام«لسوهيلعهللالص

»یوانعقطنيامو٭یوغاهومکبحاصلضام«یوهاذإمجنلاو)

نآرقلاو٠سي):لاقفهتلاسرىلعمسقأوء(۲)(یحويبیحوالإوهنإ

‹(۲)(محرلاريزعلاليزتءمقتسمطارصىلع٠نعلسلانلكنإ«

.اةيآ:حرشلاةروس()

.٤-١تايآلا:مجنلاةروس(۲)

.هە١تايآلا:سيةروس(۳)

)جنايبلاوفشكلا-٠۱



١18

ثبركعدوام٠ىجساذإليللاو»ىحضلاو):لاقفهتبعىلعمسقأو

ىلعمسقأو.(۱)(يلقامو ملقلاون):لجوزعلاقفهقالخأفرش۽ىلع

٠نونممريغرجالكلداوكبرةسنبتنأام٠نورطسامو

:لاقفبويعلالكنمهتءاربيلعمسقأو.(۲)(مظعقلخيعلكنإو

وهامو«مرکلوسرلوقلهنإ٠نورصبتالاموءنورصيتاممسقأالف)

نمليز٠نوركذټاماليلقنهاکلوقبالونوتموتاماليلقرعاشلوقب

ًاعفسنلهتنيملنلالك):لاقفنمممقتنينأبمسقأو.بر
مسقأو.ًاقحىأ‹الكليق.ةيآلا(4)(ةئطاخةبذاكةيصان«ةيصانلاب

0مہرنعمہاالک):لاقفلجورعهللانمهئادعأدعبىلع
(نوبوجح

زعلاقفهمسابهوعدينأقلحلاىلهنألسوهيلعهللایلصهفرشنمو

)1((اضعپمکفعبءاعدکےکنیبلوسرلاءاعداولعجمال):قدصولئاقنم

.لوسرلامآايو‹ىنلااأاي:اولوقينآىغبنيامو

:لاقفمالكلاىئهميظعتنمهبهللارماملسوهيلعهللایلصهفرشنمو

(۷)(اورهجتالوىنلاتوصقوفمكتاوصأاوعفرتالاونمآنيذلااأاي)

.ناماإلاجررفكلالۓهٌوصلعتوصلاعفرلعجف.ةيالا

اسوهيلعهلل!یلصهفرشنمو
ي

٠(۸)(هنرصنتلوهبنەموتا):لجوزعیلاعتهلوقوهو٠هيلعل

.۲-٠تايآلا:ىحضلاةروس(١)

.؛-١تايآلا:ةروس(۲)

.۴-٢4۳تايآلا:ةقاحلاةروس(۳)

.١١-١١٠ناتيآلا:قلعلاةروس(٤)

.١٠ةيآلا:نيففطملاةروس(٥)

.۳٠ةيآلا:رونلاةروس(١)

.۲ةيآلا:تارجحلاةروس(۷)

.۸۱ةيآلا:نارمحلآةروس(۸)



س۱۷

|۷۲|ىلعانبنييبنلاهللادهشأو«كلذلثممهموقىلعنويبنلاذو
الذو‹ًاديهشهللابىفكوهللادهشومالسلامملعةكئالملادهشأومهسفنأ

مکءاجمةمكحوباتكنماالنیبنلاقاثيمهللاذخأذإو):ىلاعتهلوق

مکلذىلعمذخأومتررقأألاقهنرصنتلوهبناماوتلالقدصملوسر

دعبیلوتنف«نيدهاشلانممکعماأواودهشافلاقانررقأاولاقىرص]إ

.(۱)(نوقسمافلايهكثاوافكلذ

ۍنةيمسقيملوزایمسقأهللانألسوهيلعهللایلصهفرشنمو

.(۲)(نوهمعيمممركسىفلمهناكرمعل):هركذلجلاقفهلبق

نيرهشةربسمنمبعرلابهرصنهللانأملسوهيلعهللاىلصهفرشنمو

بعرلااممشغالإدحألاتقلكرحتلىح٠هفلخنموهيدينب

هركذعمسائلاهرکذعفرو«اصلاحيربهرصنو«ةكئالملابهللاهدرو

.(۴)(كركذكلانعفرو):لجوزعلاقف

همسانرقیلاعتوكرابتهللانألسوهيلعهللاىلصهفرشنمو

.هعمركذالإهللركذالودهشتالوةبطخالوناذأسيلف«همساعم

ةالصلابضرألاوتاومسلالهأرمأهنألسوهيلعهللاىلصهفرشنمو

نيذلاااارىنلاىعنولصيهتکئالمو7نا):لئاقنمزعلاقق«هيلع

نواصيةكئاللانألجوزعرخأف.(8)(املساوملسوهيلعاولصاوتمآ

راهلاوليللا)eمهایزهعصو4اذه6هرلع

م۰لجوزعهللاىلعهتماركلمهحيبستصعب|وکرتهلعاولصاذإف

٠ةمحرهيلعهللاةالصوهيلعهللاىلصهيلعةالصلابلجوزعهدابع

.متانسحنمواةالصو‹ةعاطةكئالملاةالصو

.۸۱-۸۲نارمعلآةروس(١)
.۷۲ةيآلا:رجحلاةروس(۲)

.4ةيآ:حرشلاةروس(۳)

ةيآ:بازحألاةروس(٤)

.٢۲ةيآ:ءايبنألاةروس(د)



س۱۸

هلقتبشایلاعتوكراتهللانأ4لسوهلعهللایلصهفرشنمو
|

هياعهللایلصهاطعآر.دمحموهو٠دومعحملاىلاعتهللاف٠هثامسأنمامسا

ن۰لوسرمکاجدل(:لجورگلافهثامسأنمنمساملسو

ر00(فومينمکیلصبرحمنعامهيلعزیزع

زعلفو(۲)(هللاعاطآدفلوسرلاعطبنم):لئاقنمزعلاقو

هللاكارأاعسانلانيبمكحتلقحابباتكلاثكيلإانلنأانإ)ل:لئاقنم

هللادنعهتراهطلهلرمألاهناحبسلعجف(۲)(امصخننئاخللنكتالو

لاعتوكرايتلاقو.هدابعلعهدنعهتنامأو

ًاينغمهلعجف(4)(هلضفنمهلوصروهللامهانغأنأالإاوسقنامو)

.هدابعل

هيلعهللاىلصهباتعىفهللالزنأملسوهيلعهللاىلصهفرشنمو

هنمنسحأنيرخالاونيلوألانمدحألنوعماسلاعمسيماملسو

:لاقفبنذلافرعينألبقوء2ةبطاخلاىئبينأتلالبقوفعلابًادبف

)٥(ملعتواوقدصنيذلاكلنيتيىحملتنذأملثنعهللاافع)

eهنعمكاهماهوهوذخفإلوسرلامکاتآامو):هدابعيلعهللالرنأ

.(اوناف

ىلا(۷)راصأالاوقانعىف|۷۸تناكىلالالغألاهبمضومن

.١۱۲ةيآ:ةبوتلاةروس(١)
.۸۰ةيآ:ءاسنلاةروس(۲)

.١١٠ةيآ:ءاسنلاةروس(۳)

.٤۷ةيآ:ةبوتلاةروس(٤)
.٤٤ةيآ:ةبوتلاةروس(٥)

.۷ةيآ:رشحلاةروس(١)

.راصآعمحلاو.بنذلا«لقثلا«دهعلا:(مضلاب)رصألاورصإلاورصألا(۷)



۹١۱

عضيو٠ٹئابحلامہلعمروتابيطلمشلخمو۱رکنانعمهاهيو

لجوزعهللاهمركأمم.تناكىفلالاالغألاو¿مغص7
هللاتللرفغيل):لئاقنمزعلاقفهدابعنيبامفظنلاوباحل

اطارصكيذہموكيلعهتمعنميورختاموبٹبنذمدتام

.(۱)(امقتسم

ةمحركرابتهللاةلعجهلأملضوديلعهللاىلصهفرشنمو

.باذعأأوخسملاوعراوقلاو

سلنإحوا.9حاكوزوتأنکسا3لاقف

.(1)(كبرانآىنإىموماي)(ە)(ارولادقمهاربإابأرنم

كىرشانبابركايز(۷)(ضرألاىفةفيلخكانلعجانإدوداي)ل

22نبایسیعا))4(ةوباتكلالیناب()^(نکهمسمالغر

ىلصەسيملو.(هللانودنمنفرىمأوىنوذختاسانللتاقتنأأ

-ےہیسیےہ

WFحتفلاةروس(١)

.(نىلاعللةحرالإكانلسرأامو)١٠٠ةيآءايبنألاةروسىفىلاعتهللالاق(۲)

.٢۳۴ةيآ:ةرقلاةروس(۳)

.٤٤ةيآ:دوهةروس(٤)
١١٠-١١٠اتيآ:تافاصلاةروس(٥)

.«كبرو»نمالدب«هللا»اوہسةطوطخلاىفتبعكو.١١-١١اتيآ:هطةروس(١)

.٢۲ةيآ:صةروس(۷)

.۷ةيآ:میرمةروس(۸)
.۱۲ةيآ:رمةروس(۹)

.١۱۱ةيآ:ةدئاملاةروس(١٠)



ET

هللاثكبسحىلااهمأاي):لاقف‹همسابهايهتبطاحمىفلسوهيلعهلل

(۲()لاتقلاىلعنيتموملاضرحىلااأاي)(١)(نينمولان

Yi)اذإىلامآاي.(نيقفانملاونيرفاكلاعطتالوهللاقتاىلا

ىئلااأاي))6)(كجاوزأككالانللحأاإىلااأ(ءاسنلاملط

.(۷)ثلهللالحااممرحنىنلامآاب))نىقاورافكلادهاج

.(۸)(ثبرانمكيلإلزثأامغلبلوسرلامآای)

رفكلاىفنوعراس.نيذلاكنزحاللوسرلااأاي)

.(١1)(رثدملااماب)١اأاير

عفرورهخلانعدابعلاىجهنأملسرهيلعهللایلصهفرشنمو

اوعفرتالاونمنيذلاامأاب)لاقف5ىنلاتوصقوفاوص

.(۱۲)(ضعبلمکىضعپرهجکلوقلابهلاورهجنالوىنلاتوصقوفمكتاوصآ

ىورالةدابعبلعةالصلالجنألسوهيلعهللایلصهفرشنهو

هدنعترکذنم»:لافنالسوهيلعهالابصىنلانعكلامنبسنآ

۱ارشهيلعهللایلصةرمىلعلصنمهنإفىلعلصيلف

4٩ةيآ:لافنألاةروس(١)

.6ةيآ:لافنألاةروس(۲)

.١ةيآ:بازحألاةروس(۳)

١.۰ةيآ:قالطلاةروس(٤)

.٠0ةيآ:بازحألاةروس(٠)

.٩ةيآ:ميرحتلاةروس(١)

.١ةيآ:ميرحتلاةروس(۷)

.۷٠ةيآ۽ةدئاملاةروس(۸)

.١84ةيآ:ةدئاملاةروس(4)

.١ةيآ:لمزملاةروس(١1)
.۱١رثدملاروس(١۱)

.۲ةيآ:تارجحلاةروس



س١1

ىلعلصيلفهدنعترکذنم»:لاقهنألسوهيلعهللایلصهنعو

:¢«مكيرلةاضرمومكلامعألةاكزوكثاعدلةباجإىلعمكتالصنإو

ىعیلصنم٠:لاقهنآملسوهلعهللاىبصىلانعةريرهنأنعو

هدنعترکذنمليخيلا»:لاقهنآلسوهيلعهللاىلصهنعو

.«ىلعلصيملف

ةليللاىئىنلاىلعةالصلااورثكأ:لاقهنأباطلانبرمعنعو

.اهمويىعيرهزألامويلاوةعمحلاةليلىلعيءارغلا

هللاىلصهللالوسرنأهنعهللاىغر|۷۹|فوعنبنمحرلادبعنعو

هللانإ:لاقوىلرشيفمالسلاهيلعليئارجتیقل»:لاقملسوهلع

تملسثكيلعملسنموهيلعتيلصثليلعیلصنمكللوقيلجوزع
.ًاراصتخاهتكرتاذهنمرثكأهيفر.اركشهللتدجسف.هيلع





هرابخأنمءىشركذىوءابقنلاوراصنألاةعيبركذى

هلعهلل|یلص

لوسرذخنا:وال:لاق3ىراصتألاهللادبغنبارباختنعذائسابىوري

اماف¢مهعمىلاىنجرعفأ[0)ةبقعلاةليلراضنألالسوهيلعهللاىلهللا

لاق1!انمتثشنلوكانسفنلوثلبرللم:هلاوااق(۲)ةبقعلاباوقتلا

«اثبشهباوكشتالوهودبعتنأینرامكلاسأو:ملسوهيلعهللالصلاق
7کاومآومکدالوأومكسهنمنوعنمبامىنوعنعنأوسهلو

.ةنحا:لاق؟انلاه٠اولا

ىلاسوهيلیلصهللالوسرقلطنا:لقىعشلانعدانسإبريخ

اثاخناکوةرشاانوع4فاهللراصنألان“اسابعلاهر4دمو

«ابيعنممکیاعنإفةيطحلالبيطرالوكماكتمملکتیل٠لاف
۳۱|

لسوانمتئشامابرللمس!!4لوسر0:همامأوأوشه»مهلالاو

:لاق.كلذانلعفاذإباوقلانمهللالعانلاعانريخأوكلباحصأوتلسفنا

.ىمنمةبرقمىلعةكمقيرطىفلزمةقعلانأنادلبلامجعمىفتوقايركذ()

بلاطيبأهمعةافودعبةصاخومالسلاوةالصلاهيلعلوسرللشيرقىذأدتشاان(٢)

جحلامساومىفمالسإلاىلإةيبرعلالئابقلاوعديمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاذخأةجيدخهجوزو
(ةرونملاةنيدملا)برينملمآهلحالىحلئابقلاكلتنمدييأتىأبرفظيملهنكلوقاوسألاىفو

ةبقعلادنعجرزحلانمرفتةتس(م٠۲٠ةنسوعن)ةوبنللةرشعةيداحلاةنسلاىفىقلني

ةبقعلاةعيبنعمجار).بريىفديدحلانيدلااورشنينأاودعوواونمافمالسالاىلإمهاعدف
6€Y۲ج«لسوهيلعهنالصهلالوسرةربسږهیاتکیفماشهنباهبتكامةيناثلاوىلوألا

۔(٣۳۳۸ص
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یسفنلمكلأسأو6اشهداوکرشتالو٥ودعتنأیبراکلاسإن

:اولاق.ةنحلامكلومكسفنأهنمنوعنمتاءانرعنمتوانورصتتنأىناحصأو
.اممغلبأالورصقأةبطخمنابشلاالوبيشلاعمساف:لاق.ثالذكل

رشعثکمملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنارباجنعدانسإبرخ

ییوابنم:لوقینموظاکعقوسیفهتجهماغزانمیفجاحلاعبتينينس
هيوأيًادحأدجالف.ةنحلاهلوىلرتالاسرغلبآىحیرصنبو

رذحا:لوقي٤٠همحراذوءهبحاصراذحيلرضمنملجرلاناىح

ءهوبيالفهللاىلمهوعديشاجرنبیشعوهو«كنتفيالشيرقیف

نآرقلاهئرقيوهبنماويفانملجرلاهيتأبف٠«برغينمهيلإهللاانثعبىح

اہفوالإرودنمرادقبتلىحهمالسإبنوملسیفهلهألإبلقنيف

.مالسإلانورهظينىملسملانطهر

رذنیم:انلقفالجرنيعبسانعمتجاوهيلإهللاانثعبمث

یانلحرف؟فاحوةكملابجیدرطبملسوهيلعهللایلصهللالوسر

ىتنیاجرولجرنمةبقعلابعشىفاندعاوف«مسوملاىفهيلعانمدق

؟تلعبىلع٠ثليلعهللاىلصهللالوسراي:الف5هدنعانيفاوت

رسعلاىفةقفنلاىلعو٠ءلسكلاوطشنلاىئةعاطلاوعمسلاىلعىنوعيابتلاق

نأىلعو.ركنملانعىملاوفورعلاب|٠۸|رمألاىلعوءرسيلاو

تمدقاذإینورصتتنأىلعومنالةمولهللاىفمكذخأتالهللاوموقت

«يكجاوزأومکءانبأومکسقناهتمنوعنمامجینوعنمتنآو«برٹیبمکیلع

.كلذىلعهانعيابفهيلإانمّقف٠ةنحلامكلو

ةبقعلاةليللسوهيلعهللاىلصهللالوسربقنف:لاقدانسابةداتقنع
میااأو«رمضخنیدیصآسوالانمبقنفهموقىلعلجرلکالجررشعیا
ةرارزنبدعسأراجنلایبیفمجرزحلانمبقنو.ةمثيخنبدعسو«ناہننبا
بقنو.عيبرلانبدعسوةحاورنبهللاديعجرزحلانبثر!ىبنمبقنو
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,فوعنم

رمعنبرذنماوةدابع

رلوسةدعاسیبنرمبنو٥)۱(تماصلا٠ن!ةدابعجرزحانب
ن

قيزریبنمئجرزخحلانبمسجیبنمبقنو

٠(۲)ورمعنبهللادبعنبرباجأ

لاق:اولاقهخايشأنعكلامنببعكدلونمىسيعنعموہأینأبنأ

٠هلوقكلذوءابقنلاافىمسيًاتاببأكلامنببعك

انءاضأدقنأنايفسابأغلبآالأ

اندوهعضقننأملعافثانودو

ککع

رذنمویدعاسلا

وورمعنباأ

هايکەس

ةدمعتلوان:نإميبرلانباو

تماصنبۍجرزحلاوهبءافو

ةحاورنباثيطعيالفًاضيأو

اهلثعفوًاضيأمشرهوبآ

عمطعديرنإنصحنبااما

هناإففوعنبورمعوخدعسو

اس.یدتہمدعسموجكالو

9

تماصلانبةدابع()
أسآر

مطاسهللایدهنمروندمحأ

|نيذلاانمااهاب

عفاروهابدعسأو

عداجالذتلواحناكفنال

عساولوا.امعةحودنع

عفانمسلاهنودنمهرافخاو

عاجقوانمىطعأاملالروب

عئامرهألانمیون1لوون

ع!اطليللایجدفسثامجو

ىلعباطلانبرمعمهلسرأنيذلاةعبرألاداوقلادحأوه:
سآرلعناکاک.رصملهحتفءانثأىفصاعلانبورمعلًاددمىنرعیدنجفالآةعبر

6رصمكحىقمورلابئاٺسقوقغملانيبومهيبترادىلاتاضوافملاىفبرملانيضواما

.برعلاعمحلصلاسقوقملابلطنيو«نويلبابنصحلبرعلاحتفدعب

ماشهنباىقةبقعلاربخمابورشعىثالاءابقنلاءءامأرظنا(۲)

.(ھ١١۱۳حيبصلعدمحمةعبط‹ةرهاقما). ۲٦۲-۷٢۹ص
۱ج٠ةربسلا:



س٦١١۱

5:نبذمحتنغىفتلارفعتنبذمحتلاف

راجنلاىبنمجرزانموءالجررشعدحأسوألانمةبقعلادهش

یبنمو4لاجرةعبسجرزحلانبثرایہنمو٠.الجررشعیئا

نوڻالئوةسمخجرزحلانبمشخجیبنمو٠لاجرةتسجرزحلانبفوع
الجر(۲)نوعبستالفنالجر.جرزحلانببکنبةدعاسیبنموالجر

A]ناترماو

نبرتعهيئدشنأ5٠كلذىف(۲)ىراصتألاتباثنبناسحلو
:لاققلاحلادبع

١۱۲۸ةنسىفوتاایرهزلاملسمنبدمحمذیمالترهشآنموه:قاحسإنبدمحم(۱)
.قشمدوزاجحلانيبلقنتوةنياملاىفسرد«ةرهزةليبقنمىشرقىرهزلاو«)م۷(

ًاباتكلأدقفقاحسإنبدمحمامأ.انلصيملمالسلاوةالصلاهبلعىنلاةريسىفًاباتكفلأو

لوسرلاةربسبتكىذلاماشهنباقيرنعراصتخالاوليدعتلانمءىشبانيلإلصوىزاغاىف
قاحسانبايفوتدقو.قاحسإنبدمعىلعذملتتىذلاىئاكبلانعىور|ىذلاومالسلاوةالصلاهيلع

ىءالسإلاخيراتلارداصم٠فشاكليعاسإةديسةروتكد:رظنا.(م۸١۷)ھ١١٠ةنسىف

.(م١۱۹ةرهاقلا)۳۰-٢۲ص«هيفثحبلاجهانمو

الجرنوعبسوةئالثاوديابنيذلاددعنأىرنفلؤملااهركذىلادادعألابسحىلع(۲)
.الجرنيعبسسيلو

ةماهةيسايسًاراودأنوبعلياوناكاكمهلئابقلةرخفملهاحلارملقارشناک(۳)

ءارعشمالسإلاىفلدو.مهنايبومهراعشأقيرطنعكلذومالسلاةماقإ'وأبرحلاةراثإىف

.ريهنبب٬کوسيقیشعأوةعيبرنبديبللثمىلهاجلارصعلاىفاورمتشا

ةداشالاهتمهمناكتباثنبناسحوهصاخرعاشمالسلاوةالصلاهيلعلوسرللناکو

ءا.مشلاىلعًاديدشناكو«هسفنمهولسأىفودبلاءاغلبىلعدريناكاكنيملسملارثاع

.مالسالاىلإةءاساولمهرعشريخستىلعنوءرجبنيذلا

مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاىلإلسرأرصممكاحسقوقلاناةيراتلاتاياورلاركذتو

مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاجوزتدقواشتخأوةيطبقلاةيرامابيبنمايادملاضعب

.باثنبناسحاهجوزتدقفاخامآ.ميهاربإهنباهلتالوىلاةيطبقلاةيرام

جرفلايبألىفاغألاو«ةبيتقنبالءارعشلاورغشلاوءمالسنبالءارعشلاتاقبطرظنا)

.)4جفاهفصألا
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ةليبقدعيىحضأ*ورمابذك
انبرانبجألهةيرعلالسف

اهلكةيرلانأانرضام

انئالبنسطبتغمبرلو

هلثمرنملوتوخىلعايشم

هشموادےسعس ىبنللف

ةظوفحم4ہر۵وقعادمع

انريغنمىلعالضفانبیفکو

¥*

اناوسىئلااهممجأبترصن

اناءدنحقحللهلوسرو

انارذبورحلا كردتلتدهج

انانعبطتسيول

انارسمانئازفبيقرلامان
اناشممنمربآدعباشم

اناطعأاهلثموبحأاسميف

ا4اایفیرتالآ

ىفطصملاىتلابح





متعىاثلابابلا

اهمةرشعىنامث٠(١)ةوزغنثالثوًاتسازغهنأرحلاىفىور

یفیورو.هسفنبجرحملوهتيرسثعبةرشعىامثو(هسفنبجرخ
.ةوزغنعبرأازغهنأرابخألاضعب

نماوجرخشيرقنمةعامجنأهغلبهنأهتاوزغلوأتناكو

یئهباحصأنمةعامجىملسوهيلعهللالصهللالوسرجرخو‹ةكم

هللاقيًاعضوماولزنتحاوراسفًارهشرشعیابهترجهدعبرفص
اوقتلافنيرجاهملانمةعامجعمثراحلانب!ةديبعامثعبف.(۲)نادو

:eنکيلواوعجرمث٠.یرمی:ناکو٠.شيرقنمةعامجومه

.ثلذريغلاتق

ثعبملسوهياعهللالصىنلانأكلذو(۳)ةلحنةوزغهتاوزغنمو

نمالجررشعدحأىئًارهشرشعةتسبهترجهدعبشحجنبهللادبک

مشاوجرخشیرفرعترماملف.ةلْتتحاولزف6ًاعاتموًاتيزو

ةالصلاهيلعىبنلاهبدندئاقنيملسملادونجاهيفسأريىلاىهةيرسلانأحالطصالاىف()
.ةوزغىمستفەسفنمالسلاوةالصلاهيلعىبنللةدايقلاافنوكتىلاكراعملاامأ.مالسلاو

مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاةريسىفو.رداناذهنكلوتاوزغمساايارسلاضعبىلعقلطيدقو

.تاوزغلاوايارسلاىلعمالكلاليصفتماشهنبال
ةيرقىهفءاوبألاامآلايمآةينامتءاوبألانيبواهْيبو«ةنيدملاوةكمنيبةيرقىه(۲)

.اضيأءاوبألاةوزغةورفلاهذهىبستو.ةنيدملاوةكمنيب

.فئاطلاوةكمنيبناكم:ةلخ
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مہمنوقابابرهو٠مهماورسآو٠یرضحلانبورمعاولتقو
.(۱)ةيدملاىلإهباوعاجولالانممهميناكامميمجاوذخأو

:ردبةوزغ

فلاصمررهشفلاباناکوهفلابفلاناكعصوممساردبو

رعنأهابملسوهيلعهللاىلصىلانأكلادو,ةرجحلادعبةيناثلاةنسلا

نمالجرنيعبرأعمبرحنٻنايسوبآمفماشلانمتجرخشبرق
4عهللایلصهللالوسرجرف.الحرعشلاو6شبرفراک

نيرج-اهملانء,حصانمالحررشرالدوئامانAYم

)۲(راصنالاو

اسو

یرخآةیاورفبجررخآینوةياورىفةرخآلایدامجرخآیةلخنةيرستناك(١)

مالسلاوةالصلاهيلعىنلاضفرو٠مرحلارهشألاكاهننانمهلعفامعنوملسملاضريملو

اولحتساهباععأومالسلاوةالصلاهيلعىلانألشيرقةرئاثثراثوهومنغامسخذخأينأ

ةصرفلازابتنادوملادارأو.لاجرلااورمأواولتقومهنلفاقىلعهيفاودتعاومارحلاربشلا

.مارحلارهشلانعكنولأسي):ةرقبلاةروسنمةمركلاةيآلاتلزتف.ركعلاءاملاىفديل

ربكأهنمهلهآجارخإومارحلادجسملاوهبرفكوهللاليبسنعدصوريبكهيفلاتقلقهيفلاتق
اوعاطتسانإمكنيدمكودري3ىحكنولتاقينولازيالولتقلانمربكأةنتفلاوهللادنع
.كثلوأوةرخآلاوايندلاىفتطبحكملوأفرفاكوهوتمیفهنیدنعکنمددترينمو
.1۷يآ.(نودلاخایتمباسا

ةياغهباع#أومالسلاوةالصلاهيلعىلازكرمحبصأوريبكشيجشيرقلممتجا(۲)

کرمثلاصرحومدعةلقبيسيةمزهلاوضرمتلاتقلالعاومدقأنإمهف«جرحلاوةقالاىف

راصنألاةعيبتناكو.ةنيدملاىفنيقفانملاودوہلاةيرخسلاوضرعتاومزهنإمهو6مماومأىلع

هياععأريشتسيلينرحسلجمهبشمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلادقعاذكهو.ةيعافدةعيبةبقعلاىف
ركبوبأملكتنأدعبو.ةيعافدةعيبتناكنيذلاراصنألاتقومءىشلكلبقنيبتيلو

!!سانلااأىلعاوربشأ:راصنألاًادصاقملسوهيلعهلاىلصىلالاقامهريغورسو

مهياربحاصذاعمنبدعسمعباجلاؤسلااذهبمهنعيهنأراصنألاكردأف

كانقدصو.كبانمآدقل:دعسلاقفإل!!لجأ:لاق..؟للالوسرايانديرتكنأكلو

.ةعاطلاوممسلايلعانقيثاومواندوهعكلذيلعكائيطعأو..قحلاوههبتثحامنأاندهشو

كعمهادضحللهتضخفرحبلااذهانبتضرعتساولقحلابكشعبىذلاو»..كعمنحيفتدرأالضماف

ءاقللاىفقدصبراىفربصلانإ..ًادغانودعانبىقلتنأهركنامو«دحاولجرانمفلختامو

.«..!١قاةكربيلعانبرمفكنيعهبرقتامانمكيريهللالمل
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املف.الجرنوسمخوناتئامولأاممجرخفةكمىلإربحلاغلبف

ناعمحلاىقتااماف.الجرنوسمخوةئامعستىق,وقثاماثمجررعلااودجو

نيعبسناكر1انماولتقف٠رصنونيكرشلملایلاعتهللا)۱(مزه

ردعفونمظعأهعواثدلاقنکنملو.ماورسأوالجر

مهلكنحلارافكرضحونيطايشلاترضحوهسفنبءاجسيلبإنأثكلذو

هناانوةثاماثصحو.شيرفدیدانبصنمالجرنوسمخو4نامعسترصحو

نوعستو«قاحلالضفأمهومالسإلالهاعیمجمدو6نەنموملانمرشع

.ةكئاللانمفلآو,نحلا.ينمومنم

٠لاقةروسرقاذإناکو»:یرصبلانسانعیورو

ءادشأمہ"زرابمو6وهلعهلل|لصهللالوسرىهدئاقشیخیبوط

هللاناوضرمہاوثو.هللاةكئالممهددمو٠هللاةعاطمهداهجو‹هلل

.«لاعت

:(0)قيوسلاةوزغ

هنآفلحو.ةردملاىلإرديدعبأوجروش)4(يأنأكلذو

لزنوةنيدلاىحاونىئءاجیف.دمحمباحصأصعبلتهىحمربال

.ةباحصلانمنلجرلتقونەتيبقرحأوعرم٠«یدوتیبن

هلطقناجیصانمةعامحعممسوهلعهللایلصهللالوسرر

هعما۸ى»لسوهلعهللأایلصهللالوسرهکردبنأنابفسوبیش

ناکو..قيوساةازغتيمسف٠هباحعمبرهوقيرطلاىدازلانم

.لاتقمهنببنكيملواوعجرفقيوسلاموقلدازرثکا

.«اومزهو»ةطوطحلاف(١ر

ليصفتلابثدحتتةروسلاهذهو.مركلانآرقلاىفةنماثلاةروسلاىهلافنألاةروس(۲)

.اهنعجتنامًاماكحأمضتوردبةوزغنه

.لكأللقيقالانمعون:قيوسلا(۴)
تاداسنمةيمأناکو«فانمدبعنبسشدبعنبةيمأنببرحنبنايفسوبأوه(٤)

مشاهوةيمأناكو.فانهدبعنبمشاههمعكةعفرلاوفرشلاىفاكو«ةيلمالاىفشيرف

.امهنيبءادعلامايقىلإىدأامةيلهاحلاىفشيرقةسايدناسفانتپ

(۲جنايبلاوفشكلا-٠م)



س۱۹۲

:(۱)عاقنيقیبةوزغ

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرمهرصاحةنيدملاىحاونضعينمىهو
مهكرفةنيدملالهآنمةعامجعم(۲)لولسىأنبهللاديعهيلإ

:دحأةوزغامْمو
اوجرخوةيناثلاةنسلاىفًاعمجاوعمجردبنماوعجرالًاشيرقنأكالذو

ىحرافكلاىلعتناكو.دحألبجدتعلاتقلاناكوةنيدملاىلإ

٠ةراغلاباولغتشاولسوهيلعهللاىلصهللالوسررمأةامرلاتكرت

rرشکحرجو٤«نوعبسنملسملانملتقف

هلوقكلذف,اوعجرفرافكلامهعهللافرصم.نوقابلامزهاو«مم

(٤)(مهعمکفرصمت):هلوقىلإ(هدعوهللمكقدصدقلو):ىلاعت

.مکیلعرمالاعجریعب

۱1:ىرغصلاردبةوزغ

دعوملانإف:دحأنمعجرنيحلاقنايفسابأنأكلذو

لوسرجرف.ًاقوساذهناكوىرغصلاردبمكنيبواننيب

عضوملاكلذىلإهباحصأنمنيعبسعملسوهيلعهللایلصهللا

:ىلاعتهلوقثكلذف.نيلاساوعجرفرافكلانمدحأجرتملف

wea

.ةنيدملاچراخماطآلاىفنوشيعياوناكو«دولانمعاقنيقونب(١)

معزناکو«لولسنبيبأنبهللادبعوهرتاوتملاوةطوطخلاىفهسابتكاذكه(۲)

.ةنيدملاىفنيقفانملاسأرىلعناكاكجرزحلا

.بالسألاوةمينغلاممجىفاوكرتشاولبحلاقوفهناكمةامرلانمقيرفكرت(۳)
دحأةكرعمنمنيملسملافقومحرشتنارمعلآةروسنمةميركلاتايآلاتلزن(٤)

١١٠ةيآلاءتايآلاكلتنمو.ةناكتسالامدعوربصلاىلعمهعيجشتىو«ایفمهلشفبابسآو

اذإمهنوسحتذإهدعوهللاكقدصدقلو):ىلاعتلاق.اهمتاملكىلإفلؤملاراشأىلا

دیرینمکنموایندلادیرینممکنمنوبحتاميکارآامدعبنمممیصعورمألاىفمعزانتوملشف

.(نينمؤملالعلضفوذهللاوكنعافعدقلوكيلتبيلمهْنعكفرصمتةرخآلا

.ةلمحلاميقتستلاندنعنمةدايز«نم»(٠)



۳

مل):هلوقل(حرقلاامدعبنملوسرلاوهللاوباجتسانيدذلا)

gak(۱)(ءوس.

:عيجرنطبةوزغامو

ًابيبحاورسأومهولتقفنيكرشملاعيمجمهلإجرخف.عيجرنطباولزنىح
لجرالإمهمجنيملو.كانهامهولتقوةكمىلإاهولمحرخآالجرو

.یجنفہوکرفتامهنآهوبسحدحاو

مہلإجرخفهباحصأنمةعامحعمةملسمنبدمحمثعبهنأامو

نمیجنفتامهنأاونظةملسمنبدمحمالإمهلكمهوتقفنوكرشملا

.ىلتقلانب

:ةيواعمرثبةوزغامو
بعالمناکو٤برعلاناسرفنمناکثللامنبرماعنأتالذو

انيلإثعبانأملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلإبتك«ةنسألا

ثعبف.یراوجویمذیمهونيدلاىفانهقفيونآرقلاانملعيالجر

راصنألاونيرجاهملانمالجررشعةعررأق:ىدعاسأارمعنبرذنم

لوسرىلإاوبتکف.تامدقثالامنبرماعنأمهابهيلإاوراسالف

اوهنذایحمهلكاوراسف٠رفنةعبرأبمهدمأفملسوهيلعهللاىلصهلل

الإةيواعمرثبعمهلکمهولتمهولتاف»)۲(ةيصعوناوکذولفعد

اوناکدقورخآالجروصاقوىنأنبنبدعسوىرمضلاةيمأنبرمع

لوسراعدف‹ةنيدملاىلإاوعجرمهلتقياوملعاملفموقلانعاوفلحم

.ل؟ابقلاكلتلعموينعبرألسوهيلعهللاىلصهللا

اونسحأنيذللحرقلامهباصأامدعبنملوسرلاوهللاوباجتسانيذلا):ىلاعتهللالاق(١)
ًانامإموشخافكل!وعمجدقسانلانإسانلامللاقنيذلا.ميظعرجأاوقتاومهس
هللاناوضراوعبتاوءوسمهسسمبمللضفوهللانمةمعنباوبلقناف.ليكولامعنوهللاانبسحاولاقو

.١٤۱۷-۱۷۲تایآلا:نارمعلآةروس.(مظعلضفوذهللار

.دجننمبرع(۲)



1

:فرشألانببعكلتقماهنمو

۰هولرھنهبالنمةمالسمنبدمخلاسوهلعهللالصهللالوسرٿعب

:(١)ريضنلاىبةوزغاهنمو

ةنيدملانماندوةيواعمرثبنمعجرالةيمأنبورمعنآاهبسناكو

۽ملسوهيلعهللایلصهللالوسرامهاسکدقبالكیبنمنیلجرلتق

ريضتلاىبىلإملسوهيلعهللاىلصهللالوسرجرخف.امهيداوبلطو
دهعمیپناکدقو4نيبالكلاةيدىلعنمعتسيىلعورمعوركبم

هيلعليئاريجهاتفىلالتقبريضنلاونبتمهف.مهلقاعمىلعاونيعينأ

ركسعلاعمجفةنيدملىلأف«ممنارھظنابنمجرخفہريخمالسلا

مهكرينأىلعاوحلطصاىحمہماینببرخومهلعطقومهرصاحق

یلعلمحمامرادقممہملجرلکلمحف‹اوکرتبوأاوجرخیل

ىذلاوه):لجوزعهلوقثكالذف.ماشلاىلإمهالجو«دحاورعب

)۳((مهرايدنباتكلالهآنماورفكنيذلاجرخ

:قلطصملاىبةوزغاهنمو

هعملمحوركسعلاعم٤]ملسوهيلعهللالصهللالوسرجرخى
نيذلانإ):ىلاعتهلوقلزنىحاولاقاعكفإلالهأامفملكتوةشئاع

یغضرةشئاعةءاربىفتلزنةيآ(٠)ةرشععبسیهو(4)(فلاباوعاج

.(تابيطلاو):هلوقىلإاعهللا

,«رظتلا»ًامثادفلؤملاامتكي«ريضنلاوثبد(١)
.«نامألاوراوحلاامهاطعأوانهىعت.«امهاسكر(:)

.۲ةيآ:رشحلاةروس(۴)

.٠٦۲-٠٠تايآلا:رونلاةروس(٤)

. ةيآرشعةعبسرزةطوطحملاىفتبتك(٥)

.ةيآةرشععبسسيلوةيآةرشعتسىهفلؤملاالإراشأىلاتايآلانأعقاولا(6)

 



س١۱۹

:(۲)درقیذ(۱)ةازغامو

یحاونصعبنملبألااوقاسواومدقبارعألانمًاسانأنأالذو

ةداتقابأمدقوملسوهياعهللاىلصهللالوسرمهلإجرخفءةنيدملا

.اوعجرومهمدرتسافهياحصأنمةعامجعمىراصنألا

۱:ةيبيدحلاةازغامو

رثبمسایهو«ةيبيدحلاباولزنمنافسعباولزفةرمعلالإجرخ

٠(۳)قداةازغاہمو

فلأرشعةينامنرادقمةنيدملااوتأوبارعألااوعمجةكملهأنأكالذو

هللایلصهللالوسررهف6ةنبدملااورصاحو6بازحألامهو6لجر

اوٺاکو«مملفغلاحىفنوكرشملااهلخدياليكرحمملسوهيلع

:هلوقكلذفةدراباحرمہلعهللالسرأفءركأوأًاموينيرشعكلانه

(لاتقلانىنموملاهللاىفكو):ىلاعتهلوقىلإ(اهورتملادونجواحمر

:ىبةازغامو

دهعلااوضقنفءدهعىنلانيبومهيبناكوةنيدلابرقبتناك

.تاوزغعمحباووزغلانممماةازغلاو«تاوزغعمحلاووزغلانمةرملا:ةوزغلا(١)

.حيحعاهالكو«ةازغ»ةملكو«ةوزغ»ةملكلمعتسيفلؤملاو.

.ماشهنباةربسیفاک«درقیذوفورعملاو«دوفویذ»وةطوطخلاىفتبعك(۲)

.ةرجهلاةسماحلاةنسلاىفبازحألاوأقدنحلاةوزغتناك(۳)

ملسوهيلعهللالصىلعراشأىذلاوهىسرافلاناملسنأةيبرعلامجارملاىورت(4)
دنعةفولأمةقيرطلاهذهنكتملو.راصحلادنعابنععافدللالاكتساةنيدملالوحقدنخرفح

.سرفلادنعةفولأمتناكاهنكلونيصحتلاىفبرعلا:

.٢٢۲-٩تايآلا:بازحألاةروس(٥)

.«ةضيرق»ةطوطحلاىفتبتك(٩)



س۱۹۹

ملسوهيلعهللاىلصىئنلامهاتأ«بازحألاهللامزهاملف.بازحألامودقي

مهلتامملسوهيلعهللایلصهللالوسرلتقف(۱)مہمرارذیستومهلتامم

بعکوبطخأنبىحمہفوركألاقيوالجرنوسمخوةئامعبرأمهو
نملهآنممهورهاظنيذلالزنأو):هلوقالذو)۲(دسنبا

.(۳)مصایص

:عاقرلاتاذةازغاهم.

ب(٤)ةفصلاباحصأناكدقو?برحلاةالصةوزغلاكلتىفىلصدقو

مہمطقستتناکو٠قيرطلاةدشنمقرعحلابمهمادقأنوفلياوفاكوةافح

٠.عاقرلاتاذةوزغتيمسفقرحلاوعاقرلا

:رپخةازغاهنمو

.العیلوتساواهحتفی(٥)ةرجلانمتسةنسىفتناك

:(1)ةتاومةازغامو

6راصنألاونيرجاهملانمالاجرملسوهيلعهللالصهللالوسرثعب

اریہکارطخكلذناكو«قدنحلاةوزغءانثأىفةظيرقىبةلابسأىفنوكرشملاحجن(١)

ءاهننادعبىميبطلانمناكوأ.مهمءافعضلادنعةيونعملاةلالافعضأهنأنعالضفنيملسملالع

.ةنيدملاريهطتوةظيرقىنببباقعلالازنإىفمالسلاوةالصلاهبلعىلاركفينأةوزفلاك"

ىلإةظيرقىبةلامتسال(ريضنلا]ىبنم)!ىرضتلا بطخأنبىحشيرقتبدتنا(۲)
.بازحألاوشيرقىلإمامشئالابةظيرقىئبديسدسأنببعكعنقينأىبحعاطتساو«مهبناج

.٢۲ةيآ:بازحألاةروس(۳)

ةفصلالعنوسلجياوناكنيذلاءارقفلامهبدصقي:ةفصلاباعصأوأةفصلالهأ(4)

.مالسلاوةالصلاهيلعىلادهعىلعةنيدملادجسمىف

.نادلبلامجعمىفىومحلاتوقايركذياكمشلاقيرطىلعةنيدملالامشربيخةحاومقت(٥)
.ةرجهللةعباسلاةنسلاىفتناكةوزفلاهذهنأ«ةريسلاىفماشننباوهمراتىفركذيو

قرشىفءتينارحبلاقرشتونجمفتءاقلبلاىرقنمةيرق:ةتوم(



A

رفعجو‹ةثراحنبديزةوزغلاكلتىفلتقفءةثراحنبديزمهلعرمأو

:رامتأةازغايمو

مہیبنکیملفهباحصآعمملسوهيلعهللاىلصهللا۸إلوسجرخ

.لاق

:ةكمحتفةازغاهنمو

نيرجاهملانمًافلأنورشعهعموملسوهيلعهللاىلصهللالوسرجرخ

اسرهظواهحتففةرجحلانمنيتسىنامتدعبكلذو«مهرغوراصنألاو

.مالسإلا

:ةمعزخىبةازغ

ىلإةكمحتفامدعبديلولانبدلاخملسوهيلعهللاىلصهللالوسرثعب

ءمهقدصيملفمالسإلااوعدااوناكدقوء5مهابسومهلتقفةمعزخىب

ةيدبنمضومهمذخأامدربملسوهيلعهللاىلصهللالوسررمآف

;(۲)ننجحةازغامو

لأرشعانثاهعموةكمنمملسوهيلعهللاهللالوسرجرخ

رقعجناکفاهرقعفءارقشهلسرفنمةتؤملأتفىفمحتقا.بلاطيبأنبرفعجوه(١)

٠تمطقفهنيميبءاوللاذخأبلاطيبنبرفعجنإليقو.مالسألاىفقعنيملسملانملجولوأ

ةنباىفنيحانجكلذيهللا..هئعلاىضرلتقىحهيدضعبهلضتحاف٠تعطقفلامشبهذخأف

.نيفصنهعطقفةبرضذئمويهيرضمورلانمالجرنإلافيو.ءاشثيحانجرطب

.(حیبصةعبط«٢٢۲ص۲جماشهنباةريس)

.لايمأةثالثةكمنيبوهنيبو<فئاطلاىلإترقأوهوفئاطلاوةكمنيبداو:نينح(۲)

 



س۱۹۸

ةريباومنغومهومزهونكرشماباورفظىحمهرصنوماعآ

ذرننجحمويو):یلاعتهلوفالذو‹(۱)ساطوآمويىمسيىڈلاوهو

.ةيالا()(مکټٹکمکتبجعأ

فئثاطلالإماسوهلصهللاىبهللالوسرجرخنحةوزغنمعجرالو

.اهحتفىحًاموينعبرأاهرصاحف

:لدنحلاةمودةازغاهنمو

۱١وحاطصافلجرةثامعبسعماہلەنعهللایغرفوعنبنمحرلادبعثعب

نبةملسنمآیهوراعنبعبستب(۴)رضامبممجورتوماقاف

.نمحرلادبع

:كوبتةوزغاهمو

.ةرثكمئانغمغومہمرفظفمورلاوح

.دجنبةوزغانمو

.ىزاغملاارقياهدارأنمفاهركذنملاهاوستاوزغامنمو

فئاطلاىلإمهشعبرف«نزاوهوفيقثةمزهنعنيئحةوزغىفلاتقلارفسأنيح(١)
هلنىلإاوبهذنموساطواىلإاوبهذنمنوملسملاميتتفjةلخحنوساطوألهسىلإنورخآبهذو
.هرصاحيلفئاطلاىلإنيئحىداونممالسلاوةالصلاهيلعلوسرلافرصانبحىلع

.٢۲ةيآ:ةبوتلاةروس(۲)

.«رضامبدةطوطخملاىفتبنك(



شعكالابابلا

مابموجنلاکىناحصأرلاقهنأملسوهيلعهللایلص4ریور

ىم۳ىالم(:ملسوهلعهللایلصلاقو.)۱(ميدتهاميدتقا

نولازتال»:لاقهنأعفسألانبةلثاوقيرطنمملسوهيلعهللاىلصهنعو

HF:ملسوهيلعهللایلصو))یبحاصویلآرنممكيفمادامرح

نمأديببرعلاحصفاUl«:ريخیو(۲)«رخفالوبرعلاحصفأ

۰)4(شيیرف

ةقارإوريزنالتقوبيلصلارمسكبتثعب»:لاقهنأملسرهياعللایلصهنعو

یدعبهيلعهللاىلصلاقهنآةريرهقیرطنمهنعو.«رمحلا

مارحهللامارحوةمايقلامويىلإلالحهللالالحفدعبةمأالو

نامزسانلاىلعىأي»لسوهيلعهللاىلصلاقو.«ةمايقلامويىلإ

یکب:ةمیکحوبألاق.«قهاشیلقداشنمهنیدببرهنمالإملسیال
!؟كاكبآامهللالوسراي:اولاقفمويتاذملسوهيلعهللالصىنلا

موجنلاةلزنمىناععأوظفلبسابعنبهللادبعنعىمليدلاهدنسأو«ىقهيبلاهاور()
.(۱۳۲ص١جءءافحلافشك:ىحارحلاىنولجعلا)«ميدتهاميدتقامهيأبءامسلاىف

‹ءافحلافشك)ةنسلاحرشىفىوفبلاو«سننعىلعيوبأوكرابملانبااور(۲)

.(۱۹۷ص۲ج

.«شيرقنمىفأديبداضلابقطننمحصفأانأ»ظفلبثيدحلادروكلذكو(4۳)
.(٢٠۲ص١٤ج«ءافحلافشك)دانسإهلفريالوبيرغلاباصصأهدروأ



س۷۰

موبءیجممارياصلاو!ءالبلاننوليامویمرخآترکذ»:لاق

:«مهجرانيهللامهميوکنوبذعيءارمأ

والإلحال»٠:ملسوهيلعشاىلصىبنلانعىردحلاديعسأنع
.(١)«ةيرحجيوذالإمكحالوةراع

ىلعلحناکول»:لاقفنزاوہمرمهنألسوهيلعهللاىلصهنعو

قرالو:مسوهباعهلالصلاقمث.(1«ناوهلعلیبسوقریبرع
لئمةوادعلاوثراوتيدولاو:لسوهيلعهللالصلاقو.(یبرعىلع

٠(۳)٢كلذ

افلا)نابحنباوىذمرتلاودحأوءديعسيبأنعهجامنباهاور(١)
صج

مدجنىفًاعساوًاراشتنانورشتنياوناكنيذلاةيسيقلالئابقلانمنزاوهنأفررعملا(۲)

هتعضرأىلاةيدعسلاةميلحنأذإنزاوهبةقيثوةلصهطبرتمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاناكو

مرکلعانلديو.ممليبقنيبهتلوفطمايأمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاىضقدقونزارهنم
لعونڙاوهتمدقًامويرشعةسمحخمةكمحفدعبهنأ«نزاوهعممالسلاوةالصلاهيلعلوسرلا

رصتناالو.نيملسملاةبراحخفئاطلانمفيقثمهعمو<رصنیبنمفوعنبكاماهسآر

راصحدعبمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاداعو٠ھه۸ةنسىفىفمجلعنوملسلا
مئاثغلاتناكثيح(برقأةكمىلإىهوفئاطلاوةكمنيبةنارعحلامقت)ةنارعحلاىلإفئاطلا

نييثاتنيملسمنزاوهدفومالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاىلعمدق٠نيثحىفنوملسملااهمنغىلا

أنيبمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلامهريخدقو.مهيرارذمهيلعدريننيلسوتمو

هبيصننعمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلالزانتو.ومءاسناولضففلاومألاوأىسلا

.راصنألاونورجاهملاهبىدتقاوبلطملادبعىببيصنو

.(١۱۳-١۳٠ص٤ج¢ةيوبنلاةريسلا«ماشهنبا:ًاضيأعجار)

۽لثمىرخأتاياورهفو4ركبيأنعىركسعلاهاوروىفأربطلاهاور(۳۴)

.)۳۳oص۲جءافحلافشک)6«ناڻراوتيةوادعلاودولاو



س۷۱

نمبحىلعبولقلاتلبج»:لاقهلألسوهيلعهللاىلصهنعو

٤(۱)«اتمومناکولواہلإءاسآنمضغبوارفاكناكولواهلإنسحأ

«الإءاسآنمضغيواہلإنسحأنمبحىلع»ريخىفو

ىلآردقفمانلاىفینآرنم:لاقهنآلسوهيلعهللاىلصهنعو

ةانألاو:لاقهنألسوهيلعهللاىلصهنعو.(۲)«ىبلثمتيالناطيشلانإف

.ناطيشلانمةلجعلاوهللانم

حمانكلو‹ىسلاعمتال»:ملسوهيلعهللاىلصلاقو

:¢ثٹيبحلا_هوحمبالثيبحلانإفنسحلاب

تانسحلادعبتاثيسلاخبقأام»:ملسوهيلعهللاىلصهلوقنمو

ريخ»:ةيلسوهيلعهللاىلصهنعو.(تاثيسلادعبتانسحلانسحأامو

.سانلل[مهعفتأسائلا

.ءاحوضوقحلاىفديزيطحلانايبو:ملسوهيلعهللاىلصهلوقنمو
۰(حصانلاشاشتغامٴوشلاماشموشقلحللاءوسونکةكلlنسحو

اور«الإءاسأنمسبواهيلإنسحأنمبحىلعتولقلاتلبج»ظفلب(١)
.؟مالکهیفوًافوقومةمثيشنعنورخآوبيطحلااو4ءالّشعلانابحنباو‹ةيللاىف

)۳۰ص١جءءافحلافشك)

,ةداتفىلأوةريرهىبأنعهيلعقفتم«قحلایأردقفمانلاىفىنآرنم»دظفلب(۲)

قحلاىأردقفمانملاىفنم»ظفلبةداتقىبأنعناخيشلاودمحأاورو<هجامنباهاورو

.(٢٥۲ص۲ج«ءافحلافشك).«يبايزيالناطيشلانإف

:هتلکتو«سابعنبانعىقہیلاهأاور«بيصتتدكوتبصآتينأتاذإ۳)

طحتتدكوأتأطخأتلجعتسااذإو» .(٥۸ص۱جءءافحلافشك)«ءىطخن

.(۴۹۳۴ص١ج«ءافحلافشك)رباجنعىعاضقلاهاور(٤)

 



— ۱۷۲

(۳)١سيعلابشئقفرلا».()مرحلامهلا)٠.(۱)(ةمادنةأرملاةعاطو

I)لوزهملسننمرخفيغر4لص١۰١رتوالبیارلاکلمعالبيعادلا(

.«هومركأفهللاةوسكنمرعشلا».(4)«هوفتنتالفرونبيشلاو

.4لساذإىلابيالاسقاذإبلقلک«.)محريالمحريالنم۱

:«لطابهللاالخام

فعفقشعن٠١۰.هللاىصعدقهنآكفبحجبملفماعطىلإیعد

,مامنتاقةالخديال».«ديهشوهفتامومنكو

ىحةعاسلاموقتال(.69)ةمامقلاموبهمصحاتًنامذیذآن)

.(۷)«هناکمتنكیتیلایلوقیفلجرلارقبلجرلار

.(هقنتوهقونو١یورو.«قلتوفوت«.(مبرغظنمرفظام»

«ركشةمعنلابثدحتلا»

.«ةدابعجرفلاراظتنا(

نعفيعضدنسبىمليدلاوىركسعلاوىعاضقلاهاور«ةمادنءاسنلاةعاط»ظفلب(١)

.(۲ص۳ج«ءافحلافشك).ًاعوفرمةشئاع

.(۳۳۳ص٢ج«ءافحلاتشك)سنأنعىمليدلاءاور(۲)

ةشئاعنع«مهرضالإموقىنقراناكالومهعفنالإموقىفقفولاناكام»دراولا(

.«ةراجتلاضعبنمريخةشيعملاىفقفرلانإ»رباجنعردكنملانبدمحمهاورو
.(۲۴۰ص١ج«ءافحلافشك)

ظفلبورمعنبهللادبعهدجنعهيبأنعبيعشنبورمعنعمينمنبااور(٤)
.«ةمايقلامويلسملارونهنإفبيشلااوفتنتال»:ظفلبدزوو.«نمؤملارونبيشلا»

.(۲۱-٢۳۹۱ص۲ج«ءافحلافشك)یذمرتلاودوادوبآهاور

.(۳۷۲ص۲ج«ءافحلافشك)ءانعمىوهيلعقفتم(٥)

:دازوظفللااذهبدوعسمنبأنعبيطحلااهجرخأ«همصخانأفًايمذىذآنم»ظفلب(١)

.(۲۱۸ص۲ج«ءافحلافشك).«ةمايقلامويهتمصخهمصختنكنمو»

.(٤٣۳ص۲جءءافحلافشک)ةريرهبأنعهجامنباوملسمهاور(۷)



س۱۷۳س

ةدابعلالضفا٠:ىلسوهيلعهللالص|۸۷|هنعسنآقیرطنمو
مکفطنلاورح›.(۲)«ةدابعلانمللابنظلانسح»٠(١)١جرفلاراظتنا
:لسوهيلعهللاىلصلاقهنأةريرهأقيرطنمو.(۴)٢ساسدقرعلانإف

هدلووهدلاونمهيلٳبحنوكأىحمكدحأنمويالهديبىسفنیذلاو»

.)4نعمجأسانلاو۱

نبدعسنع«جرفلاى»رانيدېبآنباویذمرلاهاور«ةدابعجرفلاراظتنا۾وأ(۱) .اءوفرمدوعسمنبانعمهلك«یقهیلاوئاسنلاودوادوبآواضیأهایورو«صاقوأ
.(٢۲۰ص۱ج:ءافحلافشك)

.(٢٥۴ص١ج:ءافحلافشک)ةريرهيبانعدوادوباومکاجلاهاور(۲)
.ًاعوفرمةشئاعنعىقميبلاومكاحلاوىنطقرادلاوهجامنبااود()

.(۴۰۱ص١ج:ءافحلافشك)

.(٢٤٤۳ص۲ج:ءافللافشك)ةريرهبأنعناساوىراخبلاودمحأهاور(٤)





ےسارلاسالا

دحاهيلإهقيسيیذلاهمالکنمیشرکدق

برحلا١.نازنعاہفحطتنتال».(۱)«یکراهللاليخاي»
.ةعدخ

ءرللاىجال».نخدىلع٠یوریو«(4)لخديلعةنده»

رحجنمنموملاغدليال».«ةنياعملاكريحلاسيل».هيديىلعالإ

ديدشلا».(٦)«لوعتنممدبا».«سيطولاىمحنالا٠٠«نترم

ن(۲۷۹ص٢ج:ءافحلاشك)نئسلاىفدوادوبأهاورو«كلامنبسنأنع(١)
.(٢۴۷ص۲ج:ءافحلافشک)سابعنبانعیدعنباهاور)۲(
'قدنللاةوزغىفةنيددملا«اهفالحأوشيرقترصاحنيحهنأةييراتلاتاياورلاىورت(۲) ةلحلاىلإتأجلاذطوهروبعىفتلشفوقدنحلاتأرامدنعتشهد¢(بازحألاوأ)

ةهلاتناكونيملسملانيلاومنيحلاكلذىحاوناكنيذلاةظيرقىبدوهيليمتستنأتعاطتساو
هالسلاوةالصلاهيلعىلاىأرو.نيملسمللمممالاومومهصالخإىلعةارعماهولزيىلا
لبقنمدوعسمنبمينهيلءاجامل«ىرخأةليحباهضقفنكميشيرقابتاىلاةليحلانأ معنحجنو.«ةعدخبرحلانإفانعلذخ#مالسلاوةالصلاهيلعىلاهللاقًاملسمنافطغ
دشأنوكتنأنكمناكةبكننمةاجنلالعنيملسملاهللادعاسو«بازحألاةملكقيرفتف
.دحأىفمہمزهنم

.ةعيدحلا:لخادلا(4)

.داسفلا«دقحلا:نخالا(٠)

.ناخيشلاءاور«لوعتنمدباوىلقسلاديلانمريخايلعلاديلا»ثيدحلاةلكت()
.(٢٥۳۸ص۲ج:ءافللافشك)



۱۷

سلاحا(.)۱بئالایریالامیربدهاشلا).(هسفنبلغنم

اسلا«(ايرمهرخآموقلائاس»ةنامألاب

ءادال».سفنلاىغىغلا»ى()«قطنملابلكومءالبلاو

ناعإلانمةبعشءايحلاو.«تاينلابلامعألاو.«لخبلانمىودأ

ةيوقعرشلالجيعا;,.(مهمداخمولاكيسزز.(هلکرخءايحلار

.«عقالبرايدلاعدتةرجافلايملا».4ىغا

.ًاعوفرمسنأنعىعاضقلاو«ىلعنعميعنوبأهاورو«دمحأهاور(١)

.(۴ص۲ج:ءافحلافشك)

ىزكسعلاودوادوُهاورو٠هعفرىلعنعىركسعلاوىعاضقلاوىلیدلااور(۲(

۽مارحجرفوأ«مارحمدكفس:سلاحةثالثالإ»ةدايزعمهعفرهللادبعنبرباجنع
.ىنعملااذهنمبيرقبنورخآهجرخأو.«قحريغبلامعاطتقاو

.(۱۹۸ص۲ج:ءافحلافشك)

صنلاظفلولئالدلاىفدوادوبأهجرخأو«ًاعوفرمةداتقنعملسمهاور(۴)

.(٤٤٤ص»۱ج:ءافحلافشك).«ايرالابرشردراولا

.ةريرهىنأنعدواد.وبأهاور«نمؤملاةآرمنمّؤملا»ظفلبدرو(4)

.(٢٤۲۹ص۲ج:ءافحلافشك)

.(۴۰۳ص١ج:ءافحلافشك)دحأىلإةبسفنودبهاوملاىف(٠)
«نسابعنبانعلئالدلاىفىقمېلاهاورو.ًاعوفرمىلعنعوةفيذحنعىعاضقلاهاور(١)

انباكلكومضولابىناغاصلاهيلعحو.نورخآهاورولکوم»هیفو

.(۲۹۰ص١ج:ءافحلافشك)تاعوضوملاىفهركذ

«سفنلارقفرقفلاو»ةدايزبهعفرسنأنعيمليدلاو«ًاعوفرمةريرهىبأنعهيلعقفتم(۷)
!.(۸۰ص۲ج:ءافحلاشك)رذيبنعنورخآهجرخأو

٠(۴۱۹ص۱جمءافحلافشک)ةريرعيأنعملسمهاروو.رمعنبانعهيلعقفتم(۸)

.,دعسنبلہسنعهدنسمىفیملیدلاو«مكانبيمنعبيطحللاهجرخأ(٩)

.(٤٤٤ص١ج:ءافحلافشك)



— ۱۷۷

.(۲)«دوسحمةمعتیذلک».(۱)«هومرکافموقمرکےکانآاذإ۱

اہصاونیليحلا(.۳e)رادلالبقراحلاوقيرطلالبققيفرلاغا»

.نيدةدعلا1.(را

.«ذخأكنموملاةدع»

.«رانلاىفةعيدحلاوذءرملا٠.«انشغنمانهسيل»

۰(A)موهفمهمستنم..)۷(بحنمممءرملا

٠حيدنسبالسرمىعشلانعدوادوبأهاورو.ًاعوفرمرمعنبانعهجامنباهاور(١)

.(٢٥۷ص١ج:ءافحلافشك)امهرغو

.(١۱۳ص۲ج:ءافحلاشك])ذاعمنعرکاسعنباوهجامنباهاور(۲)

ةمثيشيأنباوريبكلاىفىناربطلاهاور«ليحرلالبقدازلاو»ًاضيأیورو(۳)

ء۱۷۹صاج:ءافحللافشك)ىلعنعهعماجىفبيطحلاهاورو.لاثمألافىركسعلاو

.(۳۲۷صو

هيلعقفتمو«ليلایصاونبدوقعمريحا»ظفلبءاجو٠هوجرخموهتاورددعت(4)

.«ةمايقلامويىلإربحلااميصاونىفليحلاوظفلبهعفررمعنبانعمفاننعكلامثيدحنم

دوادوبأودمحأهاورو«صوقعم»ملسملو«اهيصاونبدوقعم»یراخبلاةياورىو

.(۳۹۷ص١ج:ءافحلافشکنبةورعنعهجامنباو

٠.یراخبلاهاورو‹دوعسمنبانعامهربغوىعاضقلاو6طسوألاىفىناربطلاهاور(0(

.(۷٥ص۲ج:ءافحلاشك)

.(۷٠ص۲ج:ءافحلافشك)«ديلابذخألاك»هظفلو:ىمليالاهاور(٠)

ةدايزبسنآنعءاورو.ًاعوفرمدوعسمنباوىسومبأوسنآنعهيلعقفتم(۷)
.(٢۲۰ص۲ج:ءافحلافشك)«بستكاامهلو»

.ًاعونرمرمعنبانعريبكلاىفىفاربطلاودوادويأودمحأهاور(۸)

.(٢٢۲ص۲ج:ءافحلافشك)

(٢جنايبلاوفشكلا-١٠م)



— ۱۷۸

.(۲)«عماسنمیعوأغلبمبر»۰.(۱)«ربكهیخأبءرملا»

.اسادىرومألارش١

فورعملک».(٤)ةبوتمدنلا).«بارتنممدآومدالکلک١

.«ىلظرسعملاسبح».ملظىغلالطم.(٠)«ةقدص

.رجلارهاعللوشارفللدلولا»

.(۸)«هلعافكرىالعلادلاو

.(۹)«مصيوىمعي'ىشللكبح,

هأورو.ًاعوفرمسنآنعىعاضقلاوىمليالا«هیخأبريثكءرملا»ظفلبهاور(١)

.«هدفریوهلمحموهوسکی»ةدايزبًاعوفرمدعسنبلہسنعیرکسعلا

٢۲۰ص۲ج:ءافحلافشك)

.هریغودوعسمنبانعةفلتحمظافلأوةربكقرطبمهريغوباصصأهاور(۲)

.(۳۱۹ص٢ج:ءافحلافشك)

.(۷ص۲چ:ءافحلافشك)رماعنبةبقعنعىمليالاهاور(۳)

:ةدايزبًاعوفرمىراصنألاديعسىبأنعمعنوبأوريبكلاىفىناربطلااور(4)
.دوعسمنبانعنورخآوهجامنباودحأهاورو.«هلبنذالنكبنذلانمبئاتلاو»

.(١۴۱ص۲ج:ءافحلافشك)

.نيرخآدنعةدايزلاممًاعوفرمةفيذحنعملسمورباجنعۍراخبلاهاور(٠)

.(١۱۲ص۲٤ج:ءافحلافشك)

.(١۱۷ص۲ج:ءافحلافشك)ةريرهيبأنعناخيشلاهاور(١)

ةعضبنعءاجدقفرتاوتموهو:ىوانملالاق.ةريرهىنأنعناخيشلاهاور(۷)

.(۳۳۹ص۲ج:ءافحلافشك)ًايباحصنيرشعو

نعىذمرلاهاورو.سابعنبأنعىرذنملاوعینمنباوىركسعلاهاور(۸)

.(۴۸۹ص١ج:ءافحلافشك)یرخآتایاورهیفوسنأ

نعدمحأهاوروًافوقومو.ًاعوفرمءادردلاىنأنعىركسعلاودوادوبأهاور(٩)

.(٢٢٤۳ص١ج:ءافحلافيثك)میرميآنبا



س۱۷۹

.«لاضالإةلاضلاىوا,ال,

)۱ةرمقشواورانلا1(

۰i(۲)سانلاةارادم(

.)۳4باذعلانمةعطقرفسلا(

(٤)٤فلتخااہمرکانتہرفلتثااہمفراعتافةدنجدونجحاورألا

اممفنوبغمناتمعنغارفلاوةحصلا١.«ةحفاصملاةيحتلاماعنم»

.)4(0سانلانمرك

:هترادردصبلوةيادلابحاصو٠.هاجمردصبقحألجرلا»

۰)4ةمامإرٰىلوأكحيسملاماماو

.(۷)١بارلانيحادملاهوجوىفاوثحا٠

.«ةقدصنملامرصقتام٠

«ةشئاعنعدمحأو«سابعنيانعمكااوءمتاحنبىدعنعناخيشلاهاور(),

.(٤٤ص١ج:ءافحلافشك)نورخآو

(۲۰۰ص۲جءافحلافشک)رباجنعنابحنباوىسلانباومجوبأوىلاربطلاهاور(۲)

.(٣٥٤ص«۱ج:ءافحلافشک)ًاعوفرمةريرهينأنعناخيشلاهاور(۳)

«ةشثاعنعراكبنبربزلاوىلعيويآو«ةريرهيبأنعدوادوبأوناخيشلاهاور(۽)

.(١١۱۱ص١ج:ءافحلافشك)تاياورلاددعتموهو

۰)۳1۸ص۲ج:ءافحلافشک)سابعنبانءهحيحصىفىراخبلاهاور(٥)

۰ًاعوفرمدعسنبسيفنعىلاربطلاوءةملسمنببيبحنعدجهاور(٦)

۱۸(۰ص۲ج:ءافحلافشك)

نعىذمرلاءاورو.دوسألانبدادقملانعمهريغودوادوبأودحأورلسمهاور(۷)

.«بارلانيحادملاهاوفأىفاوثحا»ظفلبتماصلانبةدابعنعركاسعنباو«ةريرهنأ

اوثحافنيحادملاميراذإ»ظفلبدوادويأرىذمرتلاهاورو.درفملابدألاىفىراخبلاهاورو

.(٦٥ص١:Eءافحلاشك)«بارلامههوجوى

 



۸

.(١)١متفادتامولفمهطورشىلعنوملسملا»

,«تاهمألامادق'تحتةنحلا,

ًامولظموأًاناظكاخأرصناد

.(۲)٢اورسعتالواورسي

.(8)«هلةنامأالنملناعإال»

.«اهعناكةقدصلاىئىدتعملار

.ًاظعاوتولمابىفك».«رباعلوأايورلا»|۸۸|

.4هردورىحذأامدرءرحلاىلع٠.«هللاةيصعمىفرذنال»

.«باجاودنمسيافمولظملاةوعداوما

.«الالحمرحوأًامارحلحأًاحلصالإنيملسملانيبزئاجحلصلاو»ةدايزب(١)

.(٢۲۰ص۲ج:ءافحلافشك)ةريرهىنأنعىطقرادلاودمحأودوادوبآءاور

ًامولظمهرصنناذههللالوسرايو:لاقةدايزبًاعوفرمسنأنعىراخبلاهاور(۲)

.«ءايإكرضنكلذنألظلانمهعنمت»ظفلؤو«هيديقوفذخأت:لاق..؟ًالاظهرصننفيكف

.(٢۲۰۹ص١ج:ءافحلافشك)براقمظفلبرباجنعسمهاورو

.سنأنعناخيشلاو”دمحأ هاور«اورفنتالواورشبو»ةدايزب(۳)
0.(۳۹۸ص۲ج:ءافحلافشك)

ىفاربطلاهاورو.نأنعىقهبلاو"ىلعيوبأاور«هلدهعالنلنيدالو»ةدايزب(4)
نيدالو<هلروهطالنأةالصالو«هل,ةنامأالنلناعإال»ظفلبرمعنبانعطسوألاىف

۲ج:ءافحلافشك)ادسحلانمسآرلامضوكنيدلانمةالصلاعضومو«هلةالصالن

.(٢٢۳ص

:ءافحلافشلك)سابعنبانعىمليالاهاور.«ًاظعاوبیشلاب؟یفک(ظفلب(٥)

.(۱۱۲ص۲حج

.ًاعوفرمهجامنباوىئاسنلاودمحأهاور«هيدؤتىتحتذخأامديلاىلع»ظفلب(١)

.(1۹ص۲ج:ءافحلافشك)«ىدؤتىح»ظفلبدوادوبآهاورو

 



— ۱۸۱

“١)١نومراشتساملا«ناعمرشتا

.&كتفلادرقنامعالا»

.«معنلان۰سفنلابط

.«نظاءوسسانلانماوسرتحا»

.(۲)٢ةلخبمةنبحتدلولا»

.ةشاكعاممكبس»

.«لکوتواهلقعا»

.«قتعأنملءالولا»

.«ةلالضةعدبلك»

.«هللاةصعمىةعاطالو

.«ضارعألاتشنزلاىنزأ»

.«كيريالامىلإكيريامعد+

.۽«تکسافتضغاذإ»

.«ةمايقلامويتاملظلظنا»

.«بيرقتآوهام»

,()(تامركملانمتانبلانفد»

.«ًابحددزتًابغرز»

ةهايزب«نميؤمراشتسملاوناعمريشملانإ»ظفلبةشئاعنعىركسملاهاور(١)
.(٢۲۰ص۲ج:ءافحلاشك)«هسفناعناصوهاميرشيلفكدحأريشتسانإف»

.فلخنبدوسألانعكالاو<مالسنبهللادبعنعهجامنباهاور(۲)
.(۳۳۹ص۲ج:ءافحلافشك))

.(٢٤٤ص١ج:ءافحلافشک)سابعنیانعهيلع(۳)

:ءافحلاشك)سابعنبانعىعاضقلاو٠طسوألاوريبكلاىفىناريطلاهاور(4)

صاڄ



— ۱۸۲

7.(۱)«ےلسملکلعةضيرفملعلابلط»

.«الالقاشرعلاىذنمشخحتالولالبايقفنأو

.«بينماىلإعرسأرحلار

.«ًاقالحخأمكنسحأمكرایخو

(۲)٢یهورثکاممرخیفکولقامر

.(۳)«ارفلافوجىفديصلالكو

.(٤)«لبوًاطبحلبقيالعيبرلاتبنيامفنمدلاءارضخومكابإ»

.«ییعویشرکراصنآلا»

.ىلفسلاديلانمرخايلعلاديلا»

)4(۷ةداعلالضفنمرسضو(( ۲
ا

.(٤٤ص۲ج:ءاقحلافشك)ًاغوفرمسنأنعربلادبعنباوهجامنباهاور(١)

راعنبةبقعنعىمليالاهجرخأو«ديعسىنأنعىركسعلاوىلعيوبأهاور(۲)

!!ةبلعثايكو»ظفلببطاحننبةبلعثةصقىفىلعشلاةماماىنأنعىركسعلاو«ثيدحءزج
.(۹۲ص۲ج:ءافحلاضشك)«هقحىدۇتالريثكنمريخهرکشقیطتلیلق

.ىركسعلادنعهوحنوىلامصاعنبرضنعلاثمألاىفىزمرهمارلاهاور(۳)

7.(١۱۲ص۲ج:ءافحلافشك)

ىعاضقلاو٠لاغمألاىفىركسعلاوىزمرهمارلاو«.دارفألاىفىنطقرادلاهاور(4)

.(۲۷۲ص|ج:ءافحلافشك)مهريغوباهشلادنسمىف

.لجرلالايع٠سانلانمةعامحلا:شركلا(٥)

ديلاوةقفنملاىهايلعلاديلاو»ةدايزبرمعنبانعىاسنلاودمحأوناخيشلاهاور(6)

.«لوعتنهدباو»ةدايزبمازحنبميكحنعناخيشلاهاورو.«ةلئاسلاىمىلفسلا

.(٢۳۸ص۲ج:ءافحلافشك)

صاقويبأنبدعسنعوهنعمكاحلاو«ةفيذحنعطسوألاىفىنأربطلاورازبلاهاور(۷)

.«عرولامكديدريخوةدابعلالضفنمىلابحأملعلالضف»:ظفلبنكل

۸(٩۰ص۲ج:ءافحلافشك)



۱۸۳:

رعشلانمنإ

ل

.(١)«آرحسلنايبلانمنإوةمكح

.(۲)«هلمعنمرخنموملاةين»

.«هتينمريخرفاکلالمع»

.(۳)؛نامکلابتاجاحلاىلعاونیعتسا»

.(4)(همساكفورعملانإفًائيشفورعملانمنرقحال»

ىلىستتکساومغتريخلقو

..لیلقوےکحتمصلا٠.«اتمصنم»

«اكحرعشلانمنإ»ظفلبهعفرسابعنبانعیذمرتلاو«بعكنبيآنعیراخبلاهاور(١)

لاقفمالکبےلکتییلعجفلسوهيلعهلالصىلاىلإءاج»ظفلبدواديبأدنعهلوأو

دنعكلذلئموأ.«ةكحرعشلانمنإوًارحسنايبلانمنإ:ملسوهيلعهللایلصهللالوسر

..(٢٤٢٥۲ص١ج:ءافحلافشك)نايبلاىلعرعشلاميدقتپسابعنبانعىناربطلا

نعىناربطلاهجرخأ«هتيننمريخقفانملالمعرو«.هلمعنمريخنمۇؤملاةي»(۲)

جرخآاک.«هتينمريخقفانلالعو»واولابهيلعًافوطعمًاعوفرمىدعاسلادعسنبلہس

هيلو»هيفوفيعضدنسبىركسعلاهجرخأو:نامإلابعش.ىف.ىقهيبلاامهملوألاةرابعلا

۔(٢۴۲ص۲٤ج:افلافشك)«هلمنمرشرجافلا

هاور.«دوسةمعنىذ.لكنإفنامتکلابکجئاوححاجنإىلعاونيعتسا»ظفلب(۳)

.ىعاضقلاوىركسعلاوىقيلااذكو.هعفر‹ذاعمنعتيعضدنسب“ےھتوٻُأوفأربطلا

.«....جئاوحلاءاضق.ىلعاونيعتسادو«...مکوحبلطىلعاونيعتسا.»ةياورىفو

۱.(١۱۲صء۱ج:ءافحلافشك)

ىفكولدنمغرفتنأ:ولوايشفورعملانمنرقحتالوهللاقتا»ىسلايطلاءاورىنلا:(۽)

٠.(٤٤ضصء١ج:ءافحلافشك)ا«..طسبتمهيلإكهجووكاخأىقلتنأوىسملاءانإ

ملستتکساومفتًاربخلق«ناسلاير:لاقهنأدوعسمنبانعیرکسعلاهاور(٠)

:لوقيلسوهيلعهللاىلصهللالوسرتعلاقف؟هتعمشوأهلوقت.هلليقف«مدنتنألبق

)٦4صاج:ءافحلاتشک)«هناسلیفمدآنباایاطخرکاو

لوثنمفوقومهنأمصويعضدنسبًاعوفرمسنأنعبعشلاىفىقهبلاهاور(٦)

«سنآنعیقهیبلاورمعنبانعىمليالاهاورو.«...ةكحتمصلارهظفلومكحلانامقل

٠(۳۴ص۲ج:ءافحلاثشك).ءالقعلاةضورىفنابحنباو



س۱۸

.(1)«نامإللبناعبذكلا»

اہجونوكيال»

.ليلقهلعافورشکربحا«.)»ةجاملرشلاوةداعريحلا»

.(1)«ددوتلالقعلاسأر».«ءايض:

.٤بیصتتدكوأتبصأتینأتاذز»

.4قاکملاکلصاوملاسيل٠٠(١)«ةحيصنلانيدلا»

.(۷)دفنياللامةعانقلاو

Jةنووملاردقىلعةنوعملا».

.«نامإللبناجهنإفپذكلاوكايإ»ظفلبًاعوفرمركبیبآنعیدعنباهاور(۱)

.(۸١۱ص(۲ج:ءافحلافشك)لهانعمحصنإوفيعضونو

.ًاعوفرمةيواعمنعنورخآومعنوبأوريبکلاإىفىناربطلاوهجامنباءاور(۲)

صء۱ج:ءافحلافشك)

ء«هلمعينمووظفلىو.ًاعوفرمرمعنبهللادبعنعىركسملاوىناربظلاءاور(۳)

.«هلطعافليلقو»بيطخلاهجرخأو.۾هبلمعينموورخآفو

.(۳۹۷صء۱ج:ءافحلافلك)

۽قاكرثريغىفسانلاىلإببحتلاوظفلبسابعنيانعىمليدلاءار(٤)
دعبلقمأسآروةددمتمتايارربىقمبلاظفلو.هلثعىلعنعطسوألاىفىناربطلاءاورو
.(4۷۱صء١ج:ءافحلافشك).«سانلالإددوتلاهابنامإلا

.«ءىطختتدكوأتلجمتسااذإووهتلکتوسابعنبانعیقهبءاور(«)

۸(٥۰ص١4ج:ءافحلافش)

.نابوثنعخيراتلاىفىراخبلااورو.ًاعوفرمىرادلامنعملسمءاور(٦)

«ةحيصنلانيدلانإ»ظفلبةريرهيأنعىاسنلاوىذمرتلاهاورو.نابوثنعرازبلاهاورو

دوادوبرملسموديحأءاورو.«نإ»نودىراغخبلانمنامالاباتکىفقلمموهو

.(١٤41صء١ج:ءافحلاتشكمعنعىئاسنلاو.

ىعاضقلاهأورو.«یفيالزيكوو»ةدايزبرباجنعىركسملاوىأربطلاهاور(۷)

.(١١۱ص۲ج:ءافحلافشك)ةدايزلانودسنأقش



ب١1۸۵

.(۱)«هتاکزلالانصحو.«هلرکرشکنم»

.(۲)٢ارفكنوكيداك»

.«كوحخأديعلا»

.(۳)٢هلقعهتءورموهنیدلجرلامرک»

.هبسحهبغلبيملهلمعهبرصقنم»

.«رانلاىفىفحلاوافجادبنم»

لفغديصلاعبتانم»

هبونذترثکهمالکرثکنم»

.(هباسحدنتشاهلامرثکنم٠

يركسملاومعوأوىناربطلاهاور‹ثيدحنمض«ةاكزلابکلاومآاونصح„»دراولا(۱(

.تماصلانبةدابعنهءاعدلاىفاىناربظلاءاورو.ًاعوفومدوعسمنبانعىعاضقلاو

.(۴۱۱صء۱ج:ءافحلافشك)

نكسنباو.ةيلحلايمعناهاور.هرارفكنوكينأرقفلاداكدظفلب(۲)

.(١١۱صء٢ج:ءافحلافشك).مريغوبعقلاىفىقميبلاوهفتصم

ىركسملاولميوباهاور.۾هقطخهيحوهلقعهتءورموهنيدءرملامرک»ظفلب(۳)

.ظفللافالتخاممىرخأتاياور..ًاعوفرمةريرهبأنعىعاضقلاو

.(۱۰۹ص۴٠ج:ءافحلافشك)

هاورو.ةريرهأنعملسمهاور«هبسحإ|هبعرسيمهلمعهبطبم9ظفار)۽(

.(۲۱۹ص۲ج:ءافحلافشك).ىركسملاوىعاضقلا

ةريرهيبأنعحيحصدنسبىقمبلاو«هدنسمإىفدمحأو«سابعنبانعىناربطلاءاور(٠)

.(٢۲۳ص٢ج:ءافحلافشك)«لفغديسلاعبتانموافجادبنم»ظفلب

یاربطلااور.. هبونذترکهطقسراکنموهطقسراکهمالکرکنموظفلب(٦)

.رمحلوقنمهناليقو.هعفررعنبانعهريغویرکسعلاوميعنوبأو

.(٢۳۷ص۲٤ج:ءافحلافچك)



۸

۱(۰«لجوزعهللانمدعابتناطلسلانمبرقتنم»

.هلیلخنيدىلعءرملاو

.هلیرتاملثمقحانمكلىریالنمةيحصىرخال»

.(4)«كلىلتبيوهللاهفاعيفكيخأ,ةتامشاارهظتال»

,(0)«امانوهتلبببحبحر

.وسااسيلجننمريخةدحولا»٠هللارونبرظنينموا»

.«بيجنلاىفالإةضابرلاحلصتال»

(۸)٢ینوفيفخلطابلاوىرمليقثقحا

دادزاالإابرقناطلسلانمدحأدادزااموننتفانيطالسلاباوبأتأنمو»ظفلب(١)

نعدنسبىقميبلاو¢هدنسمىفدمحأو٤سابعنبانعىناربطلاهاور.«ًادعبهللانم

.(۲٢٢۲۳۴ج:ءافحلافشک)ةريرهيأ

ىقهبلاهاوروءیذمرلاودوادوبأهاور)للاحنمكدحأرظنیلف»ةدايزبو(۲(

.(٢۲۰ص۲جتشك)ةريزهأنعىعاضَقلاو

ظفلبىركسعلاهاورو«ةبععىكلرخJ(ظاسأنعىمايدلااور()

aیرتیذلالثمقحانموآريحانمكلیریالنمةبععىفريخالوهليلخنيدىلعءرملا»

.(٢٢۲ص۲٤ج:ءافحناتشك)

7€(٥۴ص۲6ج:ءافحلاتشك)تازبطلاوىذمرتاهاور(٤)

نوكينأ:ىسعامًانوهكشيغبضغباو¢امًامويكضيغبنوكينأيسع»هتلكت(٠)١
نءفاربطلاهاورو.ةريرهىنأنع.هجامنباوىنذمرتلاودوادوبأهاور.«امًامويكبيبح

یراخلاهاورو..افوقومىلعنعیقهببلاویدعنیاوینطقرادلاهاورو.ورمنباورمعنبا
.(۳٠ص«ج:ءافحلافشك).درفملابدألاى

.ىذمرتلاوىفاربطلاهاور.«هللارونبرظنيهنإفنمؤملاةسارفاوقتا»ظفلب(1)

.(١٤ص«١ج:ءافحلافشك)

.ةريرهيبأنعىمليدلاو«رذينأنعىركسعلاوخيشلاوبأوكالاهاور(۷)

.(٢٣۳۳ص۲٤ج:ءافحلافشك)

ملظهرواجنموهزجعهنعرصقنف»دازو«ليقثقحلا»ربلادبعنباهاور(۸)

!!ليقثقحلا»:لاقلسوهيلعهللالصىلانعبلادبعنيالاق«یفتکادقفهيلإىنانمو

.(۳۲۳۴ص۱٤ج:ءاغفحلافش)نقیدصهاسیلقحلاهکرتباطحلانبرمعهللامحر



— ۸Y

.٠هعاوخهکالموهرخآىلإرمألا»

٠فافكلاىلعملتالولضفنم(۱)حصراو

.٠حلاصلارحابىبحلاصلالجرلا»

A4 سانلا .(۲)(نداعم1
 

.«ەبشآمنمزابسالاةلحار١.«اہفدجوتداکنالةئالالبلاكسانلا»

الإهلمفلآنمريخءیشسل»)۳(»مهنمهشمامزابسانلاو

.(4)«هلثمفلآنمريخرمعو«ناسنإلا

ىدابلا».هنمحيرتسم)

.«ايندلارشارخالا(

ءوسياموكابإبیرغكنأكاينداينك».«ةيراعلاالودر.

.(بالكلاهاوفأىفردلااوحرطق:الر.(۹)كايفن۰كلفانذحأر8ر«ندألا

`.ريسيلا«ةيطعلانمليلقلاحضرلا(١)

ىسلايطلاءاورو.ةريرهنعىركسعلاءاور.«ةضفلاوبهذلانداعك»ةدايزب(۲)

(٢۳۱نص۲ج:ءافللافشك)ىرخأةدايزبةريرهفأنعىقهيبلاوثرالاوعينمنباو

.(۳۱۱ں۲ج:ءافللافشک)لىلعلونمهناليقوباطحلانبرمعلوقنم(۳)

تاملسنعىركسملاوىاربافاهاور«ناسنإلاالإلثفلآنمريخءىشسيل«)4(

هلشميفلأنەاربخایشلعنالررظفلبرانیذيآغطسوألاىفىناراطلاهاورو.ًاعوفرم

YL(١۱۷۰ص٢ج:ءافللافشک)یرخأتایاورعم«نمۇملالجرلا.

.هيلعابرمةزانجنعملسوهيلعهللالصىلاهلاق.ةداتقيأنعهيلعقفتم()ل

|1ا.ص۲ج:ءافللاتشك)

.«ثارسخرشلابءىدابلارِمو6لرشلابءىدابلا(ظلبلیق(٦)

.(۲۸۳ص١ج:ءافحلافشک)

ءبعشاىفىقميبلاهاور«روبقلالهأىفكسفندعو‹ليبسرباعوأ»هتلکت(۷)

٤«رباعوآدىلإهرطشهحیصصیفیراخبلاجرخآو.اعوفرمرمنبانعیرکسملاهاور

.(١۱۳ص۲ج:ءافحلافشك)ىرخأتاياورهلو

.(٢۲۷ص١ج:ءافحلافشك)معنوبآودمحأهاور(۸)

.ةريرهنعدوادوبأو9رعنبانعخيشلاوبأهاور(٩)

.(٦٦ص١ج:ءافحلافشك)

 



N۸۸

()6لانسح»٠(١)«لاؤوسااهحيتافمونئازخملعلاد

شۇةنلاكرغصلاىلعلر.(1)«اوباتمغالإمغال

.«هلقريخو.(٠)«رجحلایئ

(1)«تثئشاممنصافتستملاذإ».«ةجرفملاملا»

.«ماركلاراعشريصلا».«نموالوعمريصلا

.«زعوفعلا. ««ىلوألاةمدصلادنعرصلاو

.(۸)¢نەوملافلأينموملاو.(۷)«ناثراوتيةوادعلاودولاو

«ےئلبخرجامنلاوممرکرغوهو»

«اهحيتافمو»ممحلاظفلبرردلاىفو«امهحاتفموظفلبوىركسملاومعنوبآأهاور(١)

.(١٦صء۲ج:ءافحلافشك)ريمضلاثينأتاملكفو

ىسلانباوىركسعلاوىقهبلاوىمليالاهاورمملعلافصنلاؤسلانسحوظفلب(۲)

.(۸١١۱ص١ج:ءافلاشك)ر#نيانعىعاضقلاو

«نيعلأمجوالإمجوالوةنكاسءايوةحوتفملادبنيالامهالإهالوةياورلا(۴)

ص١4ج:ءافحلافشك)رباجنعرغصلاىىناربطلاوىقهبلاهاور

ةشئاعنعلاثمألاىفىركصلاو¢ايادملاىفينرطاوطسوألاىفىناربطلاءاور(٤)

.(۳۱۸صء۱ج۽ءافحلافشك)ىعملااذهىفىرخأتاپاورپهاجدقو.ًاعونرم
ىقميللوريبكلاىقربلدبعنباهاور.نحلانعىقميبلاءاور(٠)

۔(١۱ص۲6ج:ءافحلاشک)ةددعتمتایاورىفمہریغو

.ًاعوفرمليفطلاىبأنعطسوألاىفىناريقهاورو٤دوعسميآنمیراخبلاهاور(٦)

.(۹۸ص١ج:هاضللافشك)مهرغو

۰یرخآتاياورهيفو<هنعىارطلهاورو٤(ركبيآنعىركسملاهاور(۷)

.(٢۳۳ص<۲ج:ءافحلافشك)

نعكلاءاور.«فلؤيالوفلأيالنميفريخالوءفلأينمؤملاوظفلب(۸)

ًاعوفرمرباجنعىركسعلاوىعاضقلاوىقمبلاهاورو.نيخيشلاطرشىلعحیلاقةريرهأ

.«سانللمهعفنأسانلاريخولؤيالولأيالنميفريخالوفولأمتلأركفلب

.(٢۲۹ص۲٤ج:ءافحلافشك)

.ًاعوفرمةريرهىبأنعدمحأمامإلاهاور«مثلبخرجافلاوميركرغنمؤملا

.(۲۹۳صء۲ج:ءاضللافشك).«رجافلاولهب«قفانملاوفل

 



1 - ۱۸۹

بكارلعتتملاد.«ناناطيشلاناباشلار.(١)«هرعغبظعونمديعسلاار

ماماهيداأءىشعن(ةهشهدلخادا٠٠(۲)«نموملارونبيشلا

بهذيحفاصتلاو.«نادتنياتاکو.(٥)مرهمءاشعلاكرت».(4)&ةجاحللا

.«لييامودصتقملاعام».«قودصرجا:قلمأاموةميخسلاب

اونيعتسا».«ًامرغمةقدصلاوًامنغمةنامألااوريملاءرمىبمألازتال»

.«ىعسلابىشللالع

wo

بررعلامالکنمدهاوشملسوهيلعهللایلصىنلامالکنمیدمامعيمخو

اراصتخاهتکرترعشأاو

هتافوولسوهلعهللألصهللالوسرںصرەفلصف

هدنعاممسوهلعهللایلصهيشلراتخاوتوهمردهللالمآامل

یمعنمکیلعتممنأومكنیدمکلتلمأمويلا):ىلاعتوكرابتهللالزنأ

.(۷)(ايدمالسإلامکلتیرو

هيلعهللاىلصهللالوسرةافونبوةيالاهذهلوزننبناكو

.ةليلنوثالثوناناتدجوامىلعملسو

ىفیرکسعلاودوعسمنبانعملسمءاور«همأنطبىفیقشنمیقشلاو»هتلکت(۱)|

ةلكتلانودريغصلاىفىناربطلاو«لخدملاىفىقمببلاو«ًاعوفرمدوعسمنبانعىعاضقلاو‹لاشمألا

.(٤٥4ص١٤ج:ءافحلافشك)

هللادبعهدجنعهيبآنعبيعشنبورمعنعمينمهاور٠رجحنباظفاحلاهجرخ(۲)

.(١۱ص۲4ج:ءافحلافشک)ةدایزعمورعنبانععماحلاىفیقہیبلاہاورو<ورمعنبا

٤«ةقربلخادلکل»لاقهنآسابعنبانعیوریو.«ةشهدلخادلکل»ظفلب(۳)
.(١١٤١صء۲ج:ءافحلافشك)ةشهدلاةقربلاو

.فشكلانعىمليالاهاور«ةجاحلاماماةيدحلاحاتفملامعن»ظفلب(٤)

.(۳۲۰صء۲ج:ءافحلافشك)

.رمعلاىصقأغولب:ةمرهملا(٠)

.ةنيفضلا:ةميخسلا(1)
.۳ةیآ:ةدئاملاةروس(۷)



س1۹۹

ءىالورمأالو‹مارحالولالخاهدعبلزميملاةيآلاهذهتلزنذمو

٠ةمابقلاموبىلامارحهمارحو«ةمايقلامويىلإلالحهللالالحف

لکوتممهللاىلإهيفنوعجرتامویاوقتاو):نتلیلبهتافولبقلزنآو
.(۱)(نوملظيالمهوتبسکامسفن

ےلسوهلعهللالصهللالوسرصرم

ءاہعهللایضرةشئاعتیبیفملسوهيلعهللالصهللالوسرضرمم

؟نزازحأوکشننمیلو!؟انیلع

مويىىمأىلعو|مکيلعىیفيلخ,ملسوهيلعهللاىلصلاق

اکال«ةالصلابركبابأرمأيتاكامنإوهنيعبمامإىلعصنيملو:ةمايقلا
مهلعهللاناوضرةباحصلانإوءهتيرذوىلعىلعصنهنأضفاورلاتلق

ملسوهياعهللایلصىنلاو٠ًارافكرکيوعيوبموياوراصوكلذاومتك

ةفالنلعةمألاتعمتحادقو.(۲)٢«لالضلعىمعمتج.(yyلوقي

هللاو٠:لاقهنأبلاطیئآنبیلعنعیوراممهاوعدلطبیامو«ركبى

هتملسأاهوهيلعتلالرمالااذهملسوهيلعهللایلصهللالوسرفكالوول

هرامقملوماسوهيلعهللالصهللاوسرهالوولىلعقدصو.«یرغل

:لئاقنمزعلاقف٠هتعاطبهيبةعاطنارقىلاعتوهناحبسهللانأل.فكل

ىلوأوكوسرلااوعيطأوهللااوعيطآاونمآنيذلاأاي)

عدجمیشبحیدعبمکیلونإر:لاقهنأملسوهيلعهللاىلصىئلانعىور

.«اوعيطأوهلاوعمتسافىنسوهللاباتكمكيفماقأف

:فامدبعبابو«ماهیباب»:هضرمقملسوهيلعهللایلصلاق

.۸۱٢۲ةيآ:ةرقيأأةروس(١)

.ةفلتشظافلأبمهريغوقىنأربطلاودمحأهاور:«ةلالضىلع«)۲)

.(٢۰٢٥۴ص(«۲ج:ءافحلاتشك)

.٩٥ةيآ:ءاسنلاةروس(۳)



س۱۹۱

!.!بلطملادبعيبابو«هللالوس,ةمعةيفصايو‹هللالوسرتنبةمطافايو

:لوقيىلاعتوهناحبسهللانإفايشهللانممکنعیغآالیفمىكسفنأاورعشا

:لاقو‹ةيالا(1)(نيعلابهنمانذخأل٠ليواقألاضعبانيلعلوقتولو)

هللاعاطأن)۲(تاجردىلع!اوتوآنيذلاومکاونمآنيذلاهللاعفرب(

ايمشاهناكولورانلاهلخدأهاصعنمو«ايشبحًادبعناكولوةنلاةلخدأ

باايأوبااطابأتعفنلهتبارقتعفنولفهللاهيصعمعمهللاوسرةبارقمفنتال
ابةنمآوبلطلالرنبهللادعهروباتعفنلوهمارعأ اماLlاپهوتدب

االو.5(۳)(رقىلوأاوناكولونكرشمللاورفغتسي

لوسرابليقف.سانلابلصفهنعهللاىضرركبابأرمألسوهيلعهللالص

وافیک4کلماهمماقیهوبلقأاحر)٤(فوسألجررکیابانِإ..هللا

تداعم!نودسماوكلذهللانأ:لاقف1!سانلابلصيلفرمترمأ
تابحوصلنکن(:یلصلاف4امهلل|یصر(٥)دهلع

تامنآىلإسانلابیلصف٠ةالصلابهرمأودنعهللاىضرركبايااعدم

رظنورتسلا|١٠!فشك:لسوهيلعهللایلصهنأیورو.مسوهباناےہ

فلخفوفصمدو4مەالرکبوباورجلاةالصىمهونەملٰىِإ

هلوسروهللاهيض.هتمامإبارومسدًاحرفهسیمهرهللايرضر۴

.80©££ناتيآلا:ةقاحلاةروس(١)

.١۱ةيآ:ةلداحملاةروس(۲)

.۱۱۳ةيآ:ةبوتلاةروس(۳)

.بلقلاقيقرلاونزحلاعيرسلا:فيسآلاوفوسألا(4)

.باطخلانبرمعتنبومالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاجوزىه:ةصفح(٠)

مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلانأرمعتنبةصفحىلإلكشلااذهبةناهإلاهيجوتنمرهاظ(١ز

هللالوسرنمظافلألاهذهلثمدعبتسنانكنإوءةفالحلارمأىفهئاسننمالخدتدريمل

.هتاجوزیدحااللسوهيلعهللالص



ب۱۹۲

هراتخاو«هبارحیفهبصنوهتایحیفهتمأىلعهمدقوملسوهيلعهللاىلص

یلصهلوقم۰!؟هتایحیفهماقمىفهماقأو‹امامإهلعجونيدلل

مکواعفشمافمکرایخاومدقفهللالإمكواعفشمكتأملسوهيلعهللا

عفرأومالسإلادعاوقفرشأیهو٠ةالصلاقهمدامو.«کبرىلإ

.هاوسنمىلعهلضفلالإءناعألالهلتاحردلا

كراتخاوهللالوسركيضرمهعمجأبراصنألاونورجاهملاتلاقكلذلو

:مهعمجأباولاق!ىوليقأمطلافالو«انايندلكاضرنالفيكفاننيدل

لاق!!كرخوينفملسوهبلعهللاىلصهللالوسرثمدق!!لاقتستالولاقتال

ةلدعاسیبةفقراصنألاوجرناک:هرهللایردوعسمبهللادبع

هللاىفرراصنألانإ«هنعهللايضررمعهلاقمالكيالإةدابع.نبدعسنع

رکاُاهلعهللایهررکلاقف6مکنموريمام:اولامع

مالسإلالعیو6ةالصلالهراتخاوملسوهيلعهللایلصهللالوسرهمذلق

هللالوسرنأنوملعتله!!هللامكتدشن:لاقم!؟مکنمهرخوینف

:لاق!!معنمهللا:اولاق!؟سانلابىلصيركبايأرمأملسوهيلعهللاىلص

هللاىلصهللالوسرهيفهماقأماقمنمهلیزينأنمهسفنبيطتکیف

!؟(۱)ےلسوهيلع

ملسوهيلعهللالصهللالوسرةافوىفلصف

«هتوعدرهظأو«هتلاسرغلبنأدعبملسوهيلعهللایلصهللالرسرضبقف

مغرلعهللانيدرهظأوقاقشلأاورفكلادخونهندححنہو

لضفأانعهللاهازجفهتمحررِإلجوزعهللاهافوتو.قافنلالهأونيكرشللا

تلخدقلوسرالإدمعامو):لجوزعهللالاق.هتمأنعابنىزجام

هيبقعىلعبلقتينمومكباقعأىلعمبلقنالتقوأتامنإفألسرلاهلبقنم

.)۲(نيركاشلاهللایزجسواشهلل!رصينلف

r4لسوهيلعهلایلصهللالوسرةرس٤ماشدنبا:رظنا(١) — Pro ee tt

.۰٢ء١۱۹٠ص«۴ج«كولملاوملاخيرات:ىربطلاو

.١٤٤۱ةیآ:نارمعلآةروس(۲)



ب۹۳

ًادحأعمسأالهللاو:رمعلاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرضيقالو

!!یفیسپهتېرضالإضبقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنإلوق

|!هعدافەللالوسربحاصىلإقلطنا:ملاسلرمعلاقمث.سالاكسم

:املفیکپآانآودجسملاىفسلاجوهوركبيأىلإتيتأف:ماسلاق
:(۱)ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرضبق:لاقیآر

,ضبقهللالوسرنإلوقيًادحأمعمسأال:لوقيرمحنإ:تلق

وهوثالثهلبقو|۲٩|هيلعبکأتحیعمماقف11هتبرضالإ
!هادمحماو!هابیبحاو!هايبناو

نموتامدقًادمحمنفًادمحمدبعيناكنم:لاقفسانلابطخم

:تيمكنإ):ةيالامملعالتمث.توعالىحهللانإفهللادبعيناك

.دلحلاكلبقنمرشبلانلعجامو):لئاقنمزعلاقو«(۲)(نوتيممهمو
.لوسرالإدمحمامو"):هناحبس'لاقو‹(۳)(نودلاحلامهفتمنأ

.بلقنپنمومكباقعأىلعمبلقنالتقوأتامنإفألسرلاهلبقنمتلخدق

.(٤)(نيرکاشلاهللاىزجیسوًاثيشهللارضينلفهيبقعىلع
بحاصاي:اولاقملسوهيلعهللایلصىلاتوماوققحمومہطخامل

فيك:اولاق١معن:لاق؟هيلعیلصن«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرأ

.نوجرخنوهيلعموقلخدي:لاق!؟؛لعيلصن

۱متلاق؟ملسوەهيلعەللاىصهللالوسرنفديأهللالوسربحاصاي":اولافو

.بيطناکمقالإهحور

.اتيموًايحهيلعهللاىلصهورقوهلاودحلأمتهولسغفمهرمأم

.(ةلوألاىف)لوقيدعبةطوطغلاىفتبتك(١)

.۳۰ةيآ:رمزلاةروس(۲)
.٢۳ةيآ:ءايبنألاةروس(۳)

.١٤٤۱ةیآ:نارلآةروس(4)

(۲جنایبلاوفشكلا-١٠م)





هنعهللایضررکبیبةفالخىف

یمسو.قيتعهللايوéبعکنبرماعنبنامعنبهللادبعوهو

شیرقهتبذكالملسوهيلعهللایلصهللالوسرقدصنملوأهنألقيدصلا

:ارعشىفقثلانجحوبألوقيهيفو.نوكرشللا

رجاهملکوًاقيدصتيمو

دمجاشهللاومالسإلاىلإتقسم

ًاخاصراغلابتمسذإراغلابو

6

0مهاوبآلوقيهيفو

انرمأبهنآجرآالقإو

كلامنبہھفيلارايخكالو

1ىنللاقفرتنکو

ىدعنمرلاوقيدصلاانظفحو
;یدتعملكنمنيدلااذهراصناو

ss

نمملسأنملوأو٠هنعهللایرلاجرلانمملسانهلوأوهو

ىضرةمامحنبلالبديصعلانمو٠اهنعهللاىضردلبوختنبةجبدخءاسنلا
:هنعهللا

۳

می

:لاف؟امالسإمواناکسانلای‹هنعهللایرسابعنبالئسو

:هيلعهللایلضهللالوسر"ىراصنألاتراثناناسلوقتعمام

٠ًآرعشلاقثیحملسو

هلیخنمًاوجشترکذتاذإ

¥
hk

,الەفزاعيكبابآكاخأركذاب



س۹٦۱۹

۹۳

العفاماهافوآوىئلادعباهفدعأواهاكزأ۳رخ

السرلاقدصأًارطسانلالوأوهدهشمدومحلايناثلاىناغلاو

ةكمنمهبىرسالملسوهيلوالصىلانالا.اقيدصیملیقو

ءسانلاضعبباتراوهومظعأف٤سانلارفحبصافسدقملاتيبىلإ

دیكقكهل11:ركباأاي:هل”الافكبیم

عجنونسداتالإةليللابهذهنآعزيهن]؟لاقامو:لاقف

قدضصدقفكلذملا:لاقٹا:هنهللا“ضررکیوبلاقف!!ةكمىلإ

راهنوألیلیةدحاوةعاسىفنمهثیجربحانعیخیلهناهللاو

5رNاقفقالصوهو4قدا

٠WFر

ادولومئوام:لوقنصابأتحمس3سابعنبالاقو3

6(ةدرلامماقدقو4هنهلایضر۹فأنملضفأنیz1دهب

هللازكینآلودیىلعملسُدقوءءايبنألانمینالإهموقرالًاماقم

دترنەتةاكزابرعلاټعنمدلو.لسانمکا(۲)نع

eةوطسنماوفاخوبرحلاعشاقةباحصلاتهرکو٤

اممرەيلاقعینوعنموهللاو:لاقوهفيسرُکيوبأدلقنق(۳)بعلا

.هيلعلسوهلعهللایلصهللالوسر

.وقلايناكهنأنعاضفىفتابلاو.ةعاجشلابقيدصلاركبدوبأرهتشا(١)

ركب.وبآ۽اطتساوقكرخونيدترملانمهققومىفهدومصواEأطلو

قزمنأذبيرلهلنورنارودلالغیيaةنالللاهيوننمةنلوغو

e.ةيمالسأللاةوعدلاتابقیااداکوأ

.اندنعنمةدايز«هلع»(۲)

alOry! £نيدتزملامملوفاجلإو؛باوطولا'ىهتابثودركبیاعاشلإناويت:
للوباةياكىلانشيلبمراردقناكوةنيدملاادنمنالسنيچرخدقي

دشادقو.ماشلإرفاوطأيفةعاضقوزفيلةثراحنبديزنبةماسأهيلع"رمأدقمالسلاوةالصلا

لكنيساوألولأاللاو»:لاقوأفرطخلاهسفنضرعيالأركبابأةباحصلا

70ارثا٤۲8نص۳جEځيرار:رطللم



۹۷

املف«رکپىئىلعماعلانمالنأىرفانکهنعهللایضررمعلاقو

تايبصلاالإدنعانملعناکاف«ملسوهملعهللایلصهللالوسرتام

تالكشلاقerرفوامهالعأوًاماعةباحصلاخڂسرأوهو1ملعملالع

هدنعدجوالإةلكشللالزارتلاوةمهملاثداوحلانمءىشنكيملمامهق

هيلعهللاىلصهللالومرضيقاملف:ىصحتنأنمرثكأهلئاضفو«ماعم

اوم۳1نامهعسيالهنأنوملسللاملعنهفمأىلعفلختسلوملسو.

«ملسوهياعوهللالصدمحمهیبتةنسوهللاباتكبلمعيمامإبالإهللانيد

٠دودحلاةمأقإو«rادصصضصبقومهاصمورومآبموقيو

رمألاوءرومألافيرصتو.«داهحلاو«شويحلازيهجتو«لاومألا.ظفحو
ةمأرشمنك):لجوزعلاقاك«هربغو,ركنملانعىهنلاوفورعلاب
اوري..ملف٠ةيالا(۱)(ركتملانعنومتوتورعملابنورمأتسانللتجرخأ

م7وأهنال.7ميدقتلابلوالوهنعللاېضررکیكأنملضفأ

بةفعمهرأو‹ةبحمهللالوسرلةرجهمهمدقأو

مهطبضأو|٤۹|اسفمهحمسآو‹مسحوالق

محو.بيذملضفأامذهو<بیترتنسحأبنيملسملارومأبتر.ةسايس
رومألاساسو«هیعشتدعيمالسإلاعلصبأرو٤هترتشلعبنيدلالمش

ةيأوهللاابتا.لأاللرناكوروھملاهبمظتناو

شوهيلعهللالصلوسر

ىیذااوو:.لاقهنأتغلبدقواوجرخهنم|واکمفاولدىحةاكزلا

هللايبأیهيلعملتاهاكانمالاسیلوعنموهدررکیىيأن

6ةمامالاقحتسمانوماسلملایأراملف.6هللاححباوعنمامطعو۲

لاقنيرچجاهملا.نمعزانتلعبقلعا.ئبهشقلاهودمع

زيمأانم1!(۲)بجرملااهقيذعوء(۲)ثاكحلااهليذجانأرذنملاننيباح

١1ةيآنارمعلآروس(١)

مهيأیخیوهيا!ًاجتليننألثموهوأرثكهبكتحبىألاى«ككحملااهليذجفأر(٢)

عضورêاهفمشلهيمدمشعتامالعجةهلخنلابحرهمظعوهداهبجد(۳)

.هبجلااهقيذعو«ككحملااهليذجأرز:لئافلالوقهنمو«دحأالزلصيالثلكوشلااطوح.

یعفنموكارلالإدانمبراو

ہ



ب۱۹۸

هلزعيىذلااذنم:هنعهللاضر(١)حارحلانبةديبعوبآمفلاق

:اولاقوميمحلانعذأف؟هيفملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهماقآماقمنع

هراتخالسوهيلعهللاىلصهلالوسرنآلانلهللالوسرهيضرنعانيضر

عيابمث«هنعهللاىضرهوعیابمت.انايندواننيدلهراتختنحنف«اننيدل

هلوسرىلعىلصوهيلعىثأوهللادمحفىناثلامويلاىفريثمادعصمث.سانلا

ىنوموقف(۲)تغزنإ«مکنمربتسلوےکتیلو:لاقولسوهيلعهللالص

هللاتيصعاذإفهلوسروهللاتعطأامىنوعيطأمث‹ىنونيعأفتنسحأنإو

.(۳)قلاحلاةيصعمىفقولخلةعاطال.هتبطخیفلاقممکيلعیلةعاطالف

.لهألتاقوءدانجألاوايارسلاثبودیزنبةماسأشيجزهجم

هللاقحنماوعنماماوطعأوءاوجرخهنماوناكامفاولخدیخهرغةدرلا

نمو):مكحلازيزعلالاقدقو.هظفحوهدشرأوهرصنوهللاهناعأف

نهو).ًارسيهرمأنمهللعجهللاتينمو(4)(ًاجرخمهللعجمهللاقني
مقلبورسنسحأهنعهللایضرراسفهيسحيفهللالعلکوتی

.یالسالانیدلاةمدخیهینافتوةعاجشلابحارحلاهللاردبعنبرماعةديبعوبأرهشا(١)
ةعقاوىفمالسلاومالصلاهيلعيلاةدجنلعرسأدقو.«نيمألا»مالسلاوةالصلاهيلعىلاهامسف

هبثعبممابنمرياكیفدنحلاةدايقهلتناكو«.ىرخألاهتاوزغىفهقفاراك<«دحأ»
.كانهمالسإلاململنارجنىلإمالسلاوةالصلاهيلعيدل

.راچنرلام:اناغوزوعوز:غاز(۲)

®

.۲۱۹صء٠ج٤یراخبلاحيحرشىراسلا:اشرإ:ىنالطسقلا(۳)

.قلاحاةيصعمىئقولخةعاطالذإ(ةيصعمةعاطلاكلتنكتملاممامإللةعاطلاوعمسلابوجوباب)

.مالسلارةالصلاهيلعلاقو.«ىثيحدبعكيلعلمعتسانإواوىيطأواوععا»:كلذىئثيداحألانمو

الفةيصعمبرمأاذإةيصعمبرمؤيمنامهركوبح:اميفملسملاءملاىلعةعاطلاوعمسلا»

.يةعاطالو

.٠ةيآ:قالطلاةروس(٤)

.۳ةيآ:تالطلا:روس(٥)

 



س۱۹۹

یلصیئلاراثآعبئاودهمسقےسقوهمکحمکحىفنمدحأهيلع

¦نوعماحهلو«نوضارهنعنوملسملاوايئدلاقرافىحملسوهيلعهلل

.هلممعاطوةدحاو‹نورزاومو

راتنو4نملسمللوهنيدلوهللحصنينألأيملةافولاهترضحاملف

یهللاهددسف«نوقنيامونوتنأيامجوهسفنىمهلضفأمه

۰نہنشهؤالختناكو:هدشرأویاعت





رشااں

هنعهللایضربتاظلانِرگفالحی

ليقو٠.فورافلاوهوء١یزعلادبعنبليمننبباطلانبرعوهو

.ےلسوهيلعهللایلصهللالوسركحضربملالجرلتفهزلقورافلایمس

نبرميمالبمإلاهللازعیانآلسوهلعهللایلصىلاهلاغدىذلاوهو

٠هنغهللایضررعقةوعدلاتىيجتساقوماشهنبلهجنبوأتاطعلا

.نييملاقالااهبزعأونيملسملاهبرصنو"نيدلاهبهللارهظأف

:هيفهللالرزاق!!مويلادعبارسهللادبعيال:لاق«(۱)رمعملسأاما

ماسأسابعنبالاق۾(1)(نم'كعبتانموهللاكبسخننلاابأاي)

باطلانيازماسأمدالجرEهللاا|وسر

مراحوهوةكملهللوقيرعناک(نملنمكعيتانمو

«بكنبنباحابزنبىزعلادبعلإ:باطحلانب.ر7بستني:باطحلاقبرم(

دملاقهمآةهنمهعمعباسلادلاىتماسلاوةالصلاهيلعلوسرلا:عمهباغمو

لوساهزادففناكىنلامقرألايبینبمقزألامهموموزیبنم3.نشداسلا

ةزمحووهاباطحلانبرمعلسدقو.راشتسالاةلحرمىننوماسملاو«مالسلاوةالصلاهيلع

مالسلاوةالصااهيلعلوسرلاىلإباطحلانبرعفأنيحو.ةوعدللةسماحلاةنسلاىفبلطملادبعنبا

نيملسملادعاسدتشارملسالو.توملسملانيكومالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاريكهمالسإانلعم

.مقرألارانماوجرخو؟راهج..مالسالاىلإنوعدينرملسملاراصو٠شيرفمہیاھو

ء۴۲-٢٤۴۷۰ص١5جءلسةيلعهللالصهللالوسرةري-+ماشهنبارظنا

رثألانبأ«۹۲ص<۳جء۷١ص٥٤ج«كولمالومالاخيرات:ىربطلا

.(0۳2۸٥ص46جةباحصلاةفرعمىفةباغلادسأ

,٤٤ةيآ:لافنألاةروس(¥)
لوسرلارمحبععو.همالسإدعبرافكلاىلعسانلادشأنمباطحلانبرمتناك(۳)

ےکنع:مالسالاةرصنلعهتايحفقووهببعع نسحأفهمالسإدعبمالشسلاوةالصلاهيلع



تو

وأالاهومتكرتللجرةئامادعتفلبوأ:(1)مهرظانيو
.مكلاهانكرت

ناطشلاهلىسفنىنلاو۾:هلماسوهلعهللالصىلالاقو

. )) لفريغاجالسراواف SJ Lu

رمحمرحتكلذنەف¢هققفاوعنآرلانملزناماركناکو

.رشکهرغو

مهارب]ماقمانذخحاول:ملسوهيلعهلاىلصهللالوسرللوقيناكر

لاقو.(۲)(یلصمےهاربإماقمنماوذختاو):هللالرتأف!!ىلصم

!كءاسنتبجحوافرجافلاورملاكيلعلخدي:لسوهيلعهللاىلصهللالوسرل

.(4)باجحلاةيآهللالززأف

نبفأنبهللادبعىلعىنصيللسوهيلعهللاىلصهللالوسرماقالو

:هللاقوملسوهبلالصهلللوسربوثرعذأقفانملالولس

i

ريخةوزغىفونارضرلاةعيبوقدنحلاودحأوردبىمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاممناكوس

آرثکورومألانمريثكىفرمعريشتسيمالسلاوةالصلاهينعلوسرلاناكو.اهربغوحتفلاو

ريشنسيركبوبأناككلذكو.هبراشأامًاقفاومميركلانآرقلالژنيفرمألابريشيناكام
رمعممااوىعمرعر:لاقهنأمالسلاوةالصلاهيلعىلانعرثأو.روءألاماهمىفرع

۱۹۲٤صء۳ج٤خيرات:ىربطلا:رظنا).«ناكثيحرحمممىدعبقحلاو
.(١١١صء١جءىمايسلامالشإلاخيرات:نسحمهاربإنسحروعدلا

.«مهرضانیو»ىفتبتك(١)
ريشيناكاماربكهنأىأ«ةحفصلانم(۲)شماهئەيلإانرشأاموهو(۲)

.هبراشأاًاقفاوممركلانآرقلا«رمألابمالسلاوةالصلاهيلع

.١۲٠ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)

ةروسىفمالسلاوةالصلاهيلعىنلاءاسنبةصاحلاةمركلاتايآلاىلاعتهللالزنأ(۽)

.٢۲-٢۲تايآلا:بازحألا

,ةنيدملاىفنيقفانلايعزناكلولسنبيىبأنبهللادبعنأىلإكلذلبقانرشأ(ه)



۳٢۲

.(۱)(محرفغتستالوأمارفغتسا):لاقفهللانربخامتإ:مالسلاهيلع

(۲)(هرقىلعمتالوًادبآتامeAدحألع):هللا

راشأف6ردبیراسآقاسوهيلعهللایلصهللالوسرراشمساالو
م

امل۰لتهلاباعهللایررمراشاو«ءادفلاهیهللایضرركبوپا

ةرخألاديريهللاوايندلاضرعنوديرتضرألاىفنخيىحىرسأهل

.(۳)(مظع|4امفمكسلىبسەللانمباتكالوا»مكحزيزعەللاو
باذعلزنول»٠:ملسوهيلعهللالصهللالوسرلاقكلذدنعف

یجینامرمألااذهىفهللاانبذعول»:ةياورفوء٠(«رعالإهنمملام

۰۽رمعرغ

ىوقو٠مالسإلارهظأو‹رفكلاتامأوء‹حوتفلاحتفىذلاوهو

‹نىملسملارانمىلعأو.(4)نيواودلاهنيودتبنيملسملاةقافدسو3نيدلا

ناتسجسو6نامرکو6ناسارخو6سرافدالبو06رەقرعلاحتفو

تلعىح3(٦)ناجيبردأو٠رصمو4ماشلا6نارکمعیمجو

تمدهومانصألاوناثوألاةدبعتلذو«مالسإلاولهأةملك
.نارنلاتويب

.٣٤۸ةيآ:ةبوتلاةروس(۲).۸۰ةيآ:ةيوتلاةروس(١)
.۸ء۷٩ناتيآلا:لافنألاةروس(۳)

ناويدناكوءمالسإلاىفبرعلانمناويدلانودنملوأباطحلانبرمعناك(٤)
نوملسملااهحتىلادالبلانمةدراولالاومألاةرككلذلعفادلانکو.دنحلاناويدوهرمح

صصخناوهرسآومهنيبراناءامسابالجسظفحنأرمعدارآكلذك.اهعيزوتمظنترمعدارأف
مہلععزویرمناکفدناناویدیفنکیملنمام.یلاملاهدرومنمدضیلًانیعمًابتارلکل
¢٦٥٤۹۳-۳٣٢٤ص6نادللاحوتف:ىرذالبلا:رظنا)تاقدصلانمىجامملاومألا

ءارزولاباتك:ىرايشهلا۽۳١٠-١١٠صء£ج¢كولملاومألاخيرات:ىربطلا
ابطأبطنبا۽١۹٠صةيئاطلسلاماكحألا:ىدروالاء۱۷٠-١٠ص4بپاتكلاو
.(۸۰0-%7۹ص¢ةيمالسإلالودلاو'ةيناطنسلابادآلاىفىرخفلا:(ىقطقطلانبا)

قارعلاناكو‹(نييطنزيبلا)مورلاديب¢قارعلالاشوأءىطنزيبلاقارعلاناك(٥)

.سرفلاديب«قارعلابونجوأءيمجعلا

.ناجيبرذآ(¶)



د

مكحو«هللاباتكبذخأوقافنلاو(١)ةراعدلالهآىلعدتشاو

هجرقيدصلاركبىأقيرطميتاو.هللالوسرةنسبىدتقاو«هللامکحم

هتلهوهسفنلزنأوهللادودحماقأوءهللاضئارفصرفو.هللا

.ائيشمهاعزوجمالوءىشبمهلعرثاتسیالنیملسملانملجر

‹هلزعالإةبيرىذوأ‹(۲)لماعنمىكتشیالو«نملسملارايحخلمعتسب
نوتموملاو«ثبلينأهللاءاشامثبلف.ءاوسلدعلاىفديعبلاوبيرقلالعجف
هنمنوريالو٠هلمعنمءيشبنوباتريال٤نوضارهنعونودماحهل

لاق.هللاةعاطنمهتعاطنأنوملعي٠هتعاطلننعذمء5نوبحمامالإ

ىلوأولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأاونمآنيذلاامأاي):لئاقنمزع
9(مكنمرمألا

هللاودعىدبىلعةداهشلابهللاهمركأهيدلامهلهللاراتخااملف

نوکېسانلالعجفهنعط؛ىبهثلاةبيعشنبةربخملامالغزورفةولأولىب

كدبنمفا:اومکیکییامام:هنعهللاىیضرلاف.هلوح

دصهللالوسرناکو!!ةننملا ناکو6٠|مهرEلهلل

مکباتکو‹ةدحاومکتنسو٠«دحاومکنید؛هلعهللایضررمعلاف

اوعيطأول|وعمساققلامکاطعأنمفرخألالوألالۇو6دحاو

ىدعبنمناعإلاتكرتىنإوالأءفسلابهفنأاوبرضافقلافلاخنمو

"!.!اومغرافاهکرتنمف(٤)جحالثمىلع

.قللاءهوسو«داسفلاو«قسفلاو«ثبحلا:ةراعدلا(١)

ىسايسلاوأىرادإلابصنملابحاصوأ«ةيالولابحاصوأريمألاىعي:لماعلا(۲)
«ةطرشلابحاصوأةطرشلاىلعلماعلاو٤رصمبحاصوأرصمىلعلماعلاالثملاقيف«يبرحلاوأ

أديربلاىلعلماعلاوشيجلالعألادئاقلاوهوبرحلابحاصوأبرحلاىلعلماعلاو
.خلإ...ديربلابحاص

.٩0ةيآ:ءاسنلاةروس

.جاحمممحلا:هطسوىأ«قيرطلاةداج:ةجحملا(£)



۲۰۵

|مکرتدفيکتکرتنإ:هنعللاىضرلاقفتسنُسالابلطو

مکیلعتفاختسانإو6لسوهلعهللایلصىلایعی76رخوهنم

نکلو6هنعهللاىضرر>بارایعب٤یمرەخوهنمفلختسادف

.یروشمکنیبرمآلالعجا

:یروشاارکذ

نبیلعوء٠نافعنبفوعنبنمحراادبع«مهننی
نكعسوهللاكىمنةحاطو6ماولانرەبزلاو¢بلاطأ

سانلابىلصينأگورارمأو6[elسانلارالمج۳و

٠مهلعفلختسينأاوبلطا١مغلاقهنعهللاىضررمعنأانغلبو
لوملاس‹كوكشلاهؤلومکيلعهتيلولاحلاسناکوا:لاق

,(1)نأ
لاقفىروشالىھراتخانيدلارهزةتسرضحأهنعالاضررعكلقوا

دمحمةمأثيلونإهللاقتا,نافعنبناللاقةه
6سانلاباقرىع)۳(طيعمأىنیبنلمحالفملسوهلعهللالص

ناكفءهوديۇممهملكلوةباحصلانيبذوفنلاباععأنمةعسلاءالؤهناك(١)
ةرهزنبيعزفوعنبنمحرلادبعوصاقويأنبدعسو©مشاهنسيئربلاطنأنبىلع

.دسأىنبديسماوعلانبريبزلاو¢مئیبدیسةحلطو«ةيمأىنبخيشنافعنب

احارحلانبةديبعوبآناکول»:لاقباطحلانبرمعنأتاياورلاىورت(۲)

لومماسناكولو«ةمألاهذهنيمأهنإ:لوقيكيبنتعمس٠تلقيبىنلأسنإفهتفلختسا
.«هللبحلاديدشالاسنإ:لوقيكيبنتعس:تلقيرىلأسنفهتفلختساًایحةفيذحنأ

رعةفيلخنأشبىورامرظنا) +(۳۷-٢٤۳صتەجاولملاومألاخيرات:ىربطلا:۱
.همألخأوهو۽طيعمنأنبةبقعنبديلولا٠طيعمنأىبنم(۳)

 



س٢۲۹

یبنلمحتالفملسوهيلعهللالصدمحمةمأرمأتيلوتنأنإىلعايهللا
نبةحلطوفوعنبنمحرلادبعلكلذلاقو¿¢سانلاباقرلعمشاه

.مهراتخانيذلامهو6لعسو6رعبزلاو«هللالى

:ىروشلارمأ

»مہیباورواشتورغثلاعمتجاهنعیضروهللاهممررمضيقاملف

مهدشانفملسوهيلعهللایلصهللالوسرسراف«دوسألانبدادقللالبقأف

ءدحأمويرفو«ناوضرلاةعيبدهشيملالجرمكرمأاولونالفلاقو

هللاهمحرفوعنبنمحرلادبعمهرمأموقلاىلوف.نافعنبنايعىب
.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنمهتلزتموىلعهصرحوهيرظفر

قاثيلاودهعلامهلعذخآو«هسفنىفمهلضفأراتخمنأنمحرلادبعلأيملف

رسينأو«هللاىنةنسوهللاباتكبلمعينأمهمرمألاىلوقنمنأ

هنسلمهمهراتخاونامعرمألاىلوف.امہنعهللاىضررمعوركبىلاةربس

رمأهالوف.ريخلانمهدنعىجريناكالو«مالسإلاىنهمدقو

تنسوهلوسرةعاطوهللاةعاطىلعفوعنبنمحرلادبعهعيابنملوأو

یرنتفيلحلاةربسوءملسوهيلعهللاىلصىدازینهيلعیضمامیلعو

.هيلعهتكئالموهللادهشأوقاثملاودهعلاهيلعذخأو«امنعهلا



ےناسلالا

سمشدیعنبةيمأنبنافعنبناثعةفالخىف

هللامهرذحدقو«ةنتفلاعوقونمهللاملعىفقبسامةعيبلانايعلبقف

ةنتفاوقتاو):هيبنناسلىلع«لزنأامفلوقيذإ«اممهثرييملو٠ءاهايإ

هيلعهللالصدمحمباحصأىعي«(ةصاخمكنماوملظنيذلانييصتال

:لئاقنمزعلاقو.(۱)(باقعااديدشهللانأ|«|اوملعاو)ملسو

كثلوأ«مكماحرأاوعطقتوضرألاىفاودسفتنأمیوتٺِإمیسعلهف)

بسحأوملا):هاجسلاقو(۲)(مهراصبأیمآومهمصأفهللامہ

قحابنامثعلمعف.(۲)(نونتفيالمهوانمآاولوقينأاوكرتينأسانلا

نوعماجهلنوملسملاو«هيبحاصنودكلذىفوهو«ننستسهللاءاشام

‹ايندلاهلتطسبىح«ةبجاومهلعهتعاطنأنوملعي5نورزاڈومو

اهوفرعيملونوملسملااهركنأًاثادحأثدحأ؛ضرألانئازخهلتحتفو

یضررمعورکبةربسنمالو«ملسوهيلعهللالصهللاىنةربسنم
(ە)لامعتساو()ءاينغألانبلاماةلادإو«دودحلاليطعتنم«امهعهللا

نبهبقعنبديلوللهتيلوتو‹(9)هللاباتكهفيرحتو«هتبارقنمءاهفسلا
۳

.٢۲ةيآ:لافنألاةروس(١)

.۲-٢۲۳:ناتیآلا:دمحمةروس(۲)

.۲-٠ناتيآلا:توبكنعلاةروس(۳)

.۷ةيآ:رشلاةروس(مكنمءاينغألانيبةلودنوكيالىك):لاعتهللالاق(4)

.لامعلاةيلوت:لامعتسا(٥)
ىطعأوهسفنلمئاتفلاىفوسخخذخأهنأاهمةريثكرومألنوملسملاهيلعمقن(٠)

ييرقلاىذنولوسرللو)هَل'سمحلاىلاعتهللاضرفدقف.هللاكحلاليدبتكلذناكو«هبراقأهن
ضابأنيەللادبعباتكرظنا).١4ةيآلافنألاةروس(ليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاو

:ينايسلا٠ء۷١٠-١١٠ص«ةاقتنملارهاوحلا:ىداربلا:ناورمنبكلملادبعىلإ

.(١٠٠-٩۸ص«ءاثعشلابأعابتأنعءاثعولاةلازإ



ت7

ر۸راو6هنامزلهآدسفأنموو6ةفوكلالهآلعطعمی

رحباایمو‹هللادایعنعءامسلا.(١)رطقىم.و.ملسوهياعهللالصهللالوسر

وهو٤ةيمأنبمکادرو«ةنيدملاقوسیو4نفسلافیرجتنآ

ئاملامتہبنمهلصوف«ملسوهلعهللایلصهللالوسردیرط

هټانبوهترارقوةيشيرفإسمخمکاناناوربهوو4فلأ

هللادبعتياوتوهد.نذُأيمهللالامنههرودةعانصىلعقفو.هءاسنو

نمالaeهللاینودهدقو¢هللاودع0حرسانا

ترصو.)۲(ةرراىلإسهللاهمحرىفلو.رشلاىلامالسالا

نأىلإدوعسمنبهللادبعبرضوهنطبقتهنأىلإهللاهمخورساينبرامع

ملفرمعنبهللاديبعلتقالوهبربضنماموهعالضأرسک

انيملسملالقبهرمأيرصعهلماعىلإبتكۈ:(۳)دودحلالطعووهبهدقي

مهلتقبهلماعلإبتكوءهبنذنمةبوتلامطرهظأو«هلطفهيلعاومن

بألمممایطعأةراحصأاراکعنمو٤«هتڼارفنمءاهفسلاوونەملسلا

هژواسمهيلعددعبنمحلادبعلوقثالذافو«هزيغودوعسم

۱

Lr oy1

رطَقلاعرضاومعمتاعناناورمنبكلادبعىلإضابأنبهلادبعباعكىفءاج(١)

هللالاقدقو.مهماعنألومطًاعاتمهدابعل"اهلزنأ'ىذلاقزرلاعنموهلهألوهسفنلهايج

لنؤَأاءلقالداحومارحتنمملعجفقزرنمکلهللالزنآامميأرألق)لجوزع

هاثعولاةلازإيلئامسلارظنا)٩٥٥ةیآسنوپةروس(ثورتفتهللاىلعمآ

..(۹;١.يم؛ءاثعشلايأجابتنع

اةنيدملانمبرقلابةريغصةيرق:ةذبرلا(۲)

بسنمعف¢ةعيشلاوجراوحاووةنسلالهبیکتتضإفأ(۳)

دالامارنزبالةيوبنلاةريسلاىفدجالم.هکجسلولانسلنافعنينامجعىلإ

,Eربطكولاأومالاخيراتوبيقنپلةسايسلاوةمامإلاو,<.يدويالاوطلا

 



س۹٢۲

یدسارمأهللاقلخامنمادسھجهللارفلحأ

|۹۹|

ىفطصلملاهساملافالخ هتيندأفديرطلاتوعد

یمدقنمهنسلًافالحداعلارهكارروتہلوو

ىمحلاتمحوهترثآهةمخلاسںاورمت.طعأو

اندنمءىفلانمیرعشالاهركأالامو

هيلعقيرطلاراتماسربدقنأو

یوهیفارداسقفالمالیغارداذحخأامف

1

.(١)١ركايكتعاطىلعتٴيثلاكلأسنانإمهللا»

‹ةرحسلاببعليلعجنءةفوكلاىلعةبقعنبديلولالمعتساو

رهزنببدنجرماملف٠هيموًاناسنإلتقيهنإةرحاسااورحاسلاو

:هللاقو«هسأرعطقوفيسلابهبرض٤كلذلعفيوهو4ىدزألا

:ىناطلاةقارسلوقيهيفو!!كسفنىحأفًاقداصتنكنإ

ةيرضفيسلابكاضرابدشجالو

بعالقوسلاةفاحىفرحاسىلع

لوقيهيفو.ةالصلاىفدازو٠ناركسوهوسانلابديلولاىلصو

.فلۇمللةيضارتعاةلمج(١)

(۲جنايبلاوفشكلا١٠م)



7

قاالاغوةرهاجماہفدازوةالصلایئےلکت

قارتفاىلإعيمحلاویدانوىلصملانسنعرمحلاتدرا

قالخنمیلامويک ینودمحتنأىلعےکدیزا

n |

رمورکبوبآوهللاینیلصااو«تاعكرعبرأى۸ىف(۱)یلصو

سائلارمأو«بکاةءارقو«دوعسمنباةءارقمرحو.

نآرقلانإملسوهيلعهللاىلصىلالاقدقو«دحاوفرحىلعاوءرقينا

ىنلانعیوردقو.فاكوفاشاهاك(۲)فرحأةعبسىلعلزنأ

اهموكًاضغنآرقلاارقينأهرسنم»و:لاقهنالسوهيلعهللاىلص

.دبعمُأنباةءارقآرقيلفلز

هللابانکقرحالنامثعاي:رذوبألاق.فحاصملاقرحو

!!مدقرموكدلجهللاقرحف

راجثلانبنزامىبدحأىراصنألارمعنجاجحلالوقيكلذىفو

رعش

كلاهملاوۍدرللاہفتصوعنةميظعتاتكلاقیرحتبت

اتمبريلرقىفیوىحهللادبعرجلاتبرص

.نافعنبنابعیعی(١)
.«تاءارقلا»اهانعمفرحألا(۲)

.دوعسمنبهللادبعیعی:دبعمآنبا(۳)

 



س٢۲۱

اتيدتعاوربابلاتيلوو (١١ىورأنب'ايفحاصملاتقرحأو

WH #0

كنئلوأفهللالززاعملنمو):لئاقنمزعلاقدقو

.(١)(نوقسافلا

هنعهللایضر(۲)دوعسمنبهللادبعىلعلخدنافعنبنامعنأانغابو

نبالاقف!بيبطلابكيلزثعبأ:نابعهللاقففتولارحنح

هيادعنم:لاقف!كئاطعبكلرمآالأ:لاقف.ہضرمآبيبطلا:دوعسم

!كدلولهرخدت:لاف!هنعتيتادقانأوهنطعتواتعهباأو

!!تومالىحهللاوةقافلاىدلوىلعتفاخأال:لاقف

هللالوسرتعله!!نامعاهللاكركذأ:هللاقدوعسمنبهللادبعنأانغلبو

ضارانفدوعسمنباهنعیضرنم»:مويتاذلاقملسوهيلعهللالص

!إمعنمهلا:لاق.«طخاسهيلعانفدوعسمنباهيلعطوسنموهنع

موقلملسوهيلعهللاىلصىئلاهلاقًاثيدحركذهنعهللاىضردوعسمهللادبع
لاجدلارهنوركاذنياوناکو6دوعس٭نوهللادبعونامنبمہفو

لاجدلانمیمآىلعدشاوهنم۾كفو:ملسوهيلعهللایلصىلا۾طللاف

FETEنعماعیفنيذلاامسادوعسمنباهل

نبهللادبعلاقف.دوعسمنبهللادبعوريغكئلوأنمیھبنکیملوآرب

نممويلوآوايندلاماينممويرخآاذهفانأامأ:هنعهللايضردوعسم

یهناهمأامآ٤سشدبعنببیبحىلإبستنتونافعنبناشعمأیه:یورآ(۱)
.لوسرلادئاوهللادبعلةمأوتتناكومالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاةمعبلطملادبعتنبءاضيبل

.٤ذيآ:ةدئاملاةروس(۲)

دوعسمنبهللادبعیواتفرثكألايلعنوبتياوناكةفوكلالهأنأىزيرقملاركذي(۳)

.(۳۳۲ص۲٤جططحخلا)هنعهللاىضر



س۲۱۲

:امنعهللاىرةشئاعتااقاكوأ«تنآو«ةرخآلامايآ

.هررقاملٹعهسفنىلعرفاشتبآرامهللاب۱

تامنايفرصنااملف!!هتزانمینوقبستالفتامنإ:لاقهنأانغلبو

كلذهغلضنامعهباوملعيملوهزاهجىئاوماقفهللاهمحردوعمنبا
ريبزلالاقفهيلعیلصيلهشّبنيمهف؛هونفددقهدجوفهيلعیلصيلأف

۰:ارعشالٹمتم

ادازیتدوزامیایحیوىنذبنتتوملادعبكنفرعأل٠٠]

شبانفکنمهافکالشلآ٥رۋشیئردوعسمنبایطاعت

شیاررشايولینیدرشادقامدعبهلعیلصت

شوانتلاةأدغدوعس٭نبىقلتوهلنقتاددعنمىقلتديور

لسوهيلعهللاىلصهللالوسرببادیصأنمنامعېنمرکد

1
ةفوكلالهآنو«ماطحلانعفانویھجلاملسمو6رذايأىم

نب«ناحوصنبدیزوءةرارزنب7ةدیىئآنببعک

مرشانبسودرکو٤سنیازيردنب‹ناحوص

مهءامسأتکرتمهةعامحقىرنعلاروعلمو

مکقاثیمانذخأذإو):ىلاعتهللالاقدقو

مکسفنانولتءالودمEبنںودھشتماومررقامہدنمکشا

ںإوناودجااومالابleنورهاظتمهرايدنممکنمھررفنوجرخنو

تاتكلاںصیبنونموفامهجاأرامرغوهوهوداعتیراسأمکوتا

.ءازجوصعببنورفكتو ايلا۵ایفیزخالإکنمكلذلمفنم

كثلوأ«نولمعتامعلفاغبهللااوباذعلادشأىلإنودريةمايقلامويو

لںوجرخالومکءامدنوكفستال



س۲۱۳

مهالوباذعلامعففالفةرخالابايندلاةايحلااورتشانيذلا

۰)۱()نورصن

eنيذلااهله:نودنم4درلهألوهسااهلعجفقاصاىلإنعلر

اإ):ىلاعتهللالاقدقو.فلآةئامارمناورمىطعأو«مشهللااهلعج

باقرىوممولقةفلولاوالعناماعلاونىكاسملاوءارةفللتاقدصلا

۰)۷((مکحمجلعهللاوهللان“صبرفلييسلانباوهللالبسقونمراغلاو

اہضرفاجافلادحاولکممایطعأنملهُ

ةضفلاوبهذلازيكو(۲).هنعهللايضرباطخلانبرعننمأوملارم

ىفاهمنوقفنيالوةضفلاوبهذلانوزنكينيذلاو):ىلاعتهللالاقدقو

یوکتفمهجرانىالعیمحموي*ملأباذعپمهرشفهللالبس

منك(٤)اماوقوذفمکسفنالمماماذهمهروهظومونجومههابجاہ

.(نوزىکت

Riهللاو6ةرامإلاماعطعابيیحمهماعطنذللهآمامو

.(ابّرلامرحوعيبلاهللا”لحأو).لوقيىلاعتوهناحبس
:لوهيهللاو.هدلعبنمناتفيلحلاوهمهنسوهللالزنأامهرومأعميمجىف

.٦۸-٤۸تايآلا:ةرقبلاةروس(١)

.١٠ةيآ:ةبوتلاةروس(۲)

ةشبحلاةرجاهمنموردبلهأمالسإكمالسإهلناكنلباطحلانبرمعضرف(۳)

ًاتيسحوًاتسجالإنيفلأنيفلأنييردبلاءانبألضرفوءلجرلكلمهردفالآةعبرأدحأدشنمم
امهمدحاولكلضرففملسوهيلعهللالصهلالوسربامهيبأةضيرفبامهقحلاهنإف

ملاخيرات:ىربطلا۽٦٥4=صنادلبلاحوتف٠«ىرذالبلا:رظنا)فالآ

.(۱١۱-۲١۳ص«4جكولملاو
.«امع»راوہسوطخةطوطخلاىفتبتك(٤)

.٢٤۳۳۰تايآلا:ةبوتلاةروس(٥)

.٢۲۷ةيآ:ةرقبلاةروس(١)



٢٤۲۱—

نوقسافلاونوملاظلاو(١)(نورفاكلامكئلوأفهللالزنأاعمکحمملنمو)

یدحلاهلنبتامدعبنملوسرلاققاشينمو):لئاقنمزعلاقو

.(۲)(اريصمتءاسونهجهلصنوىلهلوننتموملاليبسريغمبتيو
:لاقو.()(نىملاظلاىلعهللاةنعلالأر:لئاقنمرعلاقو

سيلفكلذلعفينمونودنمءايلوأنيرفاكلانونمؤملاذختيال)
اونمآنيذلاامآای):لاقو.(4)(ةاقتمہماوقتتنأالإءىشیفهللانم

هللاولعجتنأنوديرتأننمؤوملانودنمءايلوأنيرفاكلااوذختتال

نيذلاىلإاونكرتالو):هناحبسلاقو.(ًانيبمًناطلسمكيلع
.(١)(نورصنتالمءايلوأنمهللانودنمراثلاىكسمتفاوملظ

‹هتلزالوهترتعاومنتغيملوهيلعاولجعتسيملكلذنوملسملایراملف

هللادوهش«دابعلالامعألنورظاننوملسملاو.هيلعاوجتحاوهيلإاورذعألب

اوذخأقلااهمقفاوافنآرقلاىلعسانلالامعانوفرعيءهضرأىن

هيلعمهولتاقوعهوقرافومهوفلاخقحااہمفلاخامو«هيلعمهوعماجوهب

نوتموملاوهلوسرويکلمعهللایربسفاولمعالقو):لئاقنمزعلاقاک

.(۷)(نولمعتمنكمةداهشلاوبيلاماعىلإنودرتسو

هيلعراكنإلامهمزلوءزوجنالهثادحاىلعهتعاطنأنوملسملاملف

جاوزأوءهنيدملاىفناكنمعمدالبلافارطأنمهيلإاورافءنبتلاو

اهعمناكفحصمباهْعهللاىضرةشئاعتجرخو.هيلعنفرحىلا

!!فحصللااذهیئامرفکنامعنأهللابدهشأ:لوقتیهو

هعشصهلعاوددعوهللاتابا۳وركذفهيلعاولخداوعمتجااملف

.٤4ةيآ:ةدئاملاةروس(.٠)

.١١٠ةيآ:ءاسنلاةروس(٠)

.۱۸ةيآ:دوهةروس(۳)

.٢۲ةیآ:نارمعلآةروس(4٤)

.١٤٤٠ةيآ:ءاسنلاةروس(٥)

.۱۱۳ةيآ:دوهةروس(6)

.١٠٠ةيآ:ةبوتلاةروس(۷)



ہہ۲ا٢

ىلإبوتيهنأونولوقيامفرعيهنأعزف‹ىصاعملانمبكتراىذلاو

اولبقف‹هتبوتو¦هلوقبنوملسملاىضرف.قحلاىلإعجريوهللا

اولبقيو‹هوعماجموقحلاىلإعجراذإهنماولبقينأمهلعًاقحناكوهنم

مهمزليكلذكو.قحلاجهلمىلعماقتسااذإهورزاويو٠هتبوتوهرذع
.اهلهأىلعةبوتلااودريالنأ

قحلاىلإةعجارملانممهاطعأىذلاىلعهدنعنمسانلاقرفتم

ىلإبتكو«مهرائآىقديريمهقحلاف.بونذلانمةبوتلاىلإو«|٠٠
رهظأف۽نوسمالفاراهےکوتاناونوحبصیالفالیمکوتانِ»:هلام
اولاقف«هيلااوعجرف(۲)همتامهمتخهیلعوهمداخديبهباتکىلعنملسملاهللا

تررقأوتفرعدقاممويلالبقكملظوكلعفوكروجنمناكهنإ:هل

كمهتانکو!!كلذكنمانلبقف‹هنمبوتتكنأتمعزو«كسفنىلعهب
نيديئتامہنانرصنآمويلاكرمأوانرمأنمراصفهللانيدىئكلذلبق

ىتهنمأتوانيلعلدعينمانسفنأىلعلمعتسنلانرمألزتعاف«انئامدىئوهللا

یم«ایلهاهلیرسالابرسلباهنآعزو«مهلعآف!!انئامدوانید

هس!!كلا

.تيبلهأوشاجتساو«ثارعملالعفكةلكأمهللالام

ةتوركذباوهللاهنودشانياولعجف«هيلعرطبالوةلجعنملسملانمنكتملو

لجرادبيح«لاتقلابهوءدېينأنوملسملاهركو.روحوالإىف

ضايعهللاقيانغلباکنملسملانمالجریرفهباحصأنم

ملديال:عنتماویفمهليتقبملدبقينأهيلاوبلطف.هلتقف

1!!یلتقنودیرتےتآوینرصنیالجر

.اندنعنمةدايز:واولا(١)

رمآنممعيالهنأملفلحوباتكلاكذركفأنامثعنأنيخرؤملاضعبىو(۲)

بنأهيلااوبلطو«همعنباونابعبتاك«مكحلانبناورمهبتكباتكلانأاونظف«اش

هيل]اوبلطف«هبتکيملهنأرخآلاوهفلحناورمنأذإكذبنامثعضريملناورممهيأ]

4¬١4ص¢6ج«ةسايلاوةمامإلا:ةبيتقنيارظنا)ابكمنوبأفةفالحلالزمينأ
.(۱۲۸-۱۳۱ص۳جء2خيراتلاىفلماكلا:ريثألانياو



ت

مطدیقينأآوهيغبیغبوعنتمادقهنأاوملعوهولتاقعنتماامل

.كلذدنعهولتاقوهيلعاولمح«مهمحاصب

رادلالهآونامعراصحورادلاةعقوركذ

رادلانمكحلانبناورممهلعجرخرادلاىلعنوملسملالمحاملف

نبةرغملاجرخو«ةباصعىئصاعلانبديعسجرخوةياصعى
ءةباصعىفربزلانبهللادبعجرخوءةباصعىىفقثلاسنخألا

اولزنولبقأدقةرصبلانمهددمنأنايعغلبناكو.اديدشالاتقاولتتقاف

‹نەلبقماوهجوتدقماشلالهأنأو:ةليلىلعةنيدلانمىهو«رارض

سخألانبةريغملالعجف.رادلابابىلعًاديدشالتقنوملسملامهلناقف

:ًارعشلوقيورجريوهوىلعلمحم

لوجحالو(۲)حاشواش(۱)لوبطعةيراجتلمعدق

ليعرلاانبمحاڏاىمحاليلشنختفيسلالصتبىا

لوةصمهفکیمراصولولفهبامىمراصب

لوقيوهوةعافرلمحف

لوصيدجام(۳)نرقلتیثافلوقتاکفيسلابتنكنإ

(٤)عرصفهبرضفمکحلانبناورمىلعىراصنألاعفارنبةعافرلمحمم

٤«تاحارجرعبزلانبهللادبعحرجو٤«هلتدفNهنأیريوهوهنع

ًاديدشالاتقاولتتقاوهبابباوماقأفرصقلاىلإاوثحلاىحموقلامزماو
.نامعباحصأنمسانىفۍرهلملامعننبدايزنباةكرعملاىثلتقف

لسوهيلعهللایلصهللالوسردجسمىفبلاطییآنب

.ليباطعولباطععمحلاو«ةليمحلاةأرملا:لوبطيعلاوةاوبطعلاولوبطعلاولبطعلا(١(

.فيسلا:حاشولا(۲)
.كمواقينمءةعاجشلاىفكربظنءكؤفك:نرقلا(۳۴)

.ضرألاىلعحرط:عرص(٤)

.4«اولا»ةطوطحلاىفتبتك(٠)



۱۷

ةعامحىف(١)هللادبعنبةحلطوء٠لاتقلالعسانلاضرحوهوالسلا

لوخدلالعنەملسملاثحمورصقلابابدنعحالسلاهيلعوسالانم

بابىراصنألامزحنبورمحتفىحنولتتقيسانلالزبملو.(۲)هيلع

كيريهورصاحنأکعب4نامعرادتحجىلایهو4هيلع|ولخدفهراد

رشاعمايلاقوسانلامزحنبورمیدانمت.اموینیعبرآلیقورهشىلع

٠ةنيدملاككسىفًابرهاوجرخف«رادلابابنيبومهيبىلخواومزمنا

نافعنبنامعلتقرکذ

یراصنالاكالامنبعفارنبةعافرمهمهلتقاولوتوهورصاحنيذلا

ورعو.ةدعاسیبدحأىراصنألاورحنبةلبجویيزریدحا

‹قيدصلاركبفنبدمحموفوعنبةملسىبدحأىراصنألامزحنبا

أنيدمحمو4ىعارحلاءاقرونبلیدباترادمحموهللالبعو

سدعنبنمحرلادبعوء(۳)ةعيبرىبأنبديبعنبةفيذح
نمرکأاویرضومهءامسأتکرتفارعلانم4ىعاضلا

الامفاوذخأال‹هياحصأنعنوملسألااسمو6تابرضرشع

۰ةيرذاوبسالو

:لاقىراصنألاةملسمنبدمحملاق:نصحانبدٴوادنع

نمردبموبهشأالو‹نويعللقاطقاموتیارامنعلفموب

|مويلااذه

 

..«هللادبع»ةطوطخلاىفتبعك()
ىربطلاامآ.راوثللمدييأتوهللاديبعنبةحلطوبلاطىبآنبىلعقومانهظحال(۲)

:ابطابطنباكلذكو.(۳١١صء٥جكوللاوممألاجيرات)كلذىلعنعىفنيف

.نييولعلانيخرؤملانمابطابطنباو.٠٠ص:ىرخفلا
.فانمدبعنبسشدبعنبةعيبرنبةبتعنبةفيذجيأنبدمحموه(۳)

:رظنا)رصمنماوجرخنيذلاراوثلادئاقىولبلاسيدعنبنمحرلادبعوه(
.(٢۴۳ص۲ج.ططحللا:ىزيرقملا«۱۷صاماضقورصمةالو:ىدنكلا



س٢۲۱۸

ةنسةجحلاىذنمتضمةليلةريشعىفْننثالاةحيبصلتقو

(۱)ےلسو.هيلعهللایلصىنلاةافونمنيرشعوسمخ

:رعشلانمتايبأبزجرمةفيذحآندمحملاقو

ةيشخروحلااوركنأالاجرتيقل
ةعدبترغهللاباتكاواقو

ةنيبتسمىناهيدهمةنسو

اهرغبترسوًارفكاهتلطبأف

1

 

اوبنآواوباتتساوهيلااوعاجف

.ىداولدعلاومالسإلاىرتتسلأ

ةمعنوءافشايفهلنف

قالوهيقالكنإو

هبرالوروجنعلازاف

هباس

عناصتنأامهللاحمالالا

عطاسرونلاوهللاباتکاذهو

عئارشلاامفواہفاهضئارف

عباصألاكيلإًارطاهتراشأ

مئاديلاىذامنامعهلاولاقو

عماسویارهللانأملعتو

مجاروهيلإضوبقمثلنإو
عماجتناملکیراقوًانیقي

عئاضهللاظفحالنهوًاوتع

0

:ارعشىشرقلاةرممنبدمحملاقو

هلاعفو(۲)الثعنارشهللایزج

هرصنهللاىأنافعنبانيأر

ىقتلاوریاصبلالهآهناوعأو

*

عنصيناكامًايزخشهبقعأو
روتينملكهڼعلذخو

عرشلشعنهجوىٹمهحامرأو

.ه٣۳ةنسةجحلاىذنمرشعنماثلامويلاىفناكنامثعلتقنأنوخرؤملاىور(١)
نيرثعوسمحةنناكنامنمنبنامثعلتقمنأنمفلؤملاهاورامعمقفتيانهو

.ملسولعهلالصىبنلاةافونم
:.قمحألاخيشلا:لشعنلا(۲)



۷۱۹

:ًارعشىراصنالامرحبورمعلاقو

ًايدامنالإنايعىنأالو

مهييفونيملسملالامقرفو

ابداعفحاصملارفكللقرحو

Ueومجمةبمحهيلانفلد

هباجحیفةوتىذىلإانلظف
بئاتةطخقحللانطعيلف

یواوةياوغلاىفیداممتالو

(۲)ةنيغضبولقلاوًاباستحاانددش

۹

لتاحانيعروابياندهاجو

لطابوىغلکىئهعيضو
(۱)لصاوقااتامكحاممطقسأو

لصانلابهروجنعهعفدنل

لهاجقحاتآوساانعدعب

لداعةطشقحابانطعيلو

لئامیآرلانمیآرىلإلازو
لتاقلاىدابقحللكراتىلع

ليالحلابيقرًاحوبذمردوغف

:راجتلانبنزامىبدحأىزاصنألاورجعنبجاححلالاقو

بتكلارسىفتآونسلاسنسدوبتيملفالثعنانبتتسااإ
(۳)بخشات4.4حادوألاتاظو

لفوننبیدعنبمعه.«ىزعلادبعنبدسآیبدحأ.ىشرقلا
اذیئههلنذآبنآهلاالطو«هنفدیفالعاملكفانمدبعنبا

سانلاعمماملف,فنيملسماعمانفديالأمطنذأف.لعفف

يهو¢هاههبجرخاماف.قيرطلاىفهلاودعقكلذ

RESENÎ.

.لصاقوهمهعطق:ءىغلاالصقلصق(١)

.«ةنيفظ»ىفتبل(۲)

.امدتلاسفتمطق:امدليتقلاجادوأبخش(۳)

.بلاطیبأنبلع(٤)

 نادشعولاىرىلعةنسلاونآوقلانمًاثيشاوربيلنيذلا:نبنيملسملابدوصقملا(٥)

اےس



ت۸

نفددولاتناکبکوکہمہهللامرةنردملایاطثاح)۱(هيسهرر

هحرطباووهرسقهومجرسانلالعهباوجرخامفاٿوم ھ

۴
٤سانلانإلسراف«بلاطیئآنبىلعماعف؟لٹعت!لشعن:نواوقيهو

ةنيدملالهأرمأفةيواعمىلوتنأىلإ٠«بكوكرسجئنفدىحهعمهعتمو

.نيماسملارياقعلصتاىحهلوحاتوماونفدينأ م

ن'اورمو6هلاومنمهنالانلاهرصخملو6ةمعلاوتبرغملابندو

.هومجرينأاوداکفٍلٹعنٍلعن:اولاقوةراجحلاء

ااٹررقماتقمکد

ةعيبرنببهونبهللادبعىزعلاديعنبدسآیبنملتف

دليوخنیماوعلانبنمحرلادبعنبهللادبعوفانمدبعنبسمشدبعنبا
نمو«نابيشنبفوعنبةربهنبهللادمعیصقنبرادلادمعیبنمو

نمءالؤوهءىفقثلاقيرشزبسنخألانبةريغملا«مهئافلحنمةرهزىب
.دايزهدبعهعملتفوشیرغ

:كااسم

ء٠لتقبضريمالعنإلاقوضراعمضراعنإف

.ًامولظملتقهنأوهيلعاوبلغامتإو٠راصنألاونورجاهمل

:باوحلا

نيرجاهملاالوبلاطآنبلععسوامًامولظملتنامعناکولهلليف

رهظانٻوهومہفیلخلتقىلعاوبضغيالنأةنيدملالهأو

نمرتسيلا.رمأللنويضغيممألء5مهيدرأفارطأبهوعنلاعاشول

.(هتريسح)ةطوط#حلاىفتيتكو.هنفد:تيملابسح(١)

 



ًایلعمسیفیکو!؟مهفيلخلتقىلعنوبضغيالفيكف«هللاةيصعم

مهوالذناملسملاو

لقو(۱)ضارولعافنراممهفهانلععيمحلاعمتجاف٠هات

.«لاليلعیمعمتجمال(:لسوهيلعهللاىل.ىئلالاق

حلاةماكاوذفنأمهلأحصدقف!!نيزجاعرغ

:ضعبلرعش

(۲)بازحألادئافلفقراصنألاون:رجاهمالًاجع

باكرلاقوفرصهيلإ موقلالبقأابكارنثالثىئ

ةعماجىفقباسلاىالسإلاجيراتلاذاتسآنسحميهاربإنسحروتكدلاموحرملاقلعي(١)

اولكاوتدقةنيدملالهأنأرهظيو»:لوقيفًاماشمًاقيلعتنافعنبنامثعلتقمىلعةرهاقلا

‹هنعةيغابلاةعفلاكلتدصوهترصننعاوزجعينأدعبلالكدعبيذإنععافدلاىف

نعرموركبيأوهللالوسرمممهفقاومىفاونهربوبورحلاىلعاونرمنيذلامهو

نكمبالنامثعنعدوذللاوطشنمهْنأولف.لاثمألابرضملازياللاسيتساوةردانةعاجش

.انموةنيدملاىفكحتلاورمالابدادبتسالاوهلتقنممهددعهلقعمراوثلا

مهريغىلعةيمأىبهراثيإونامثعىلعاومقنةنيدملاىفموقلاةيلعنمًاريثكنأكشالو
اهنمهحناصندجتملوهدشأجايحلاغلباملةنتفلاكلتنممهديأاوضفتفةباحصلاةلجأنم

«قييضتلاهيلعدتشااذإهسفنملمنامثعنأًانظدعبىلعةنزحلاةياورلاهذهليثمتنودهاشياولظف

.(۲۷-٢۲۷۹ص١جیمایسلامالسإلاخیرات:نسحهاربانسحروتکد:رظنا)

.«بازحألادئاق»مسابنامثعفصونمرعاشلاهيلإريىذلاامطبضلابفرعنال(۲)

فورعملاو.نيملسملاشويجزيهجنىفمالسإلاليبسىفلاملانمنامثعهلذبامىلإريشيامرو

ةيقرةديسلاهتجوزضيرمتبهناغتشالردبةوزغالإتاوزغلاىئكرتشانافعنبنامثعنأ
.نييردبلانممالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاهدعفنوملسملاهيفرصتناىذلامويلاىفتنفدوتتامئا

نبلتقبتناىلاةروثلارانلاعشإفوثداوحلاليجعتیفایبسرصمتناک(۳)

ناکو٠نامثعدضنيرثاثةنيدملاىلإنيحلسملانملجرةئامتساهمجرخدقو.نافعنبا
مهيبنمناکویولبلاسيدعنبنمحرلادبعناكفىلعألامدئاقامآسيئرمہمةئاملکلع

.قيدصلارکبأنبدمحم

هترکذامو۱۱۹-١١۱صمالسإلارجفىفرصم:فشاكةديسةروتكدرظنا)

۰(رداصمنم
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بالكلًاضرعمالقماياةثالثهنوطاعتب

با:کلاهاورنمنوديزيواالأنورشعوةعضبمهو

تالابولاعنلاب;مهلكهوهوعنعنأاودارأول

باوصالمهمناکیذلل هيلتاقاوعقوتهنعکیبل

باقعلامن.هللالعاظلمهمناذاخالنإ

»»

البإوکذيناكوهمألهاخأناكونامعىفةبقعنبديلولالاقو

:ًارعش٠ةقدصلالبإنماهدجمنأنامثعناكوهنماهضيقًاحالسو

هرهانملحمالهو.ېتالومكتنباحالساودرمشاهب

هيلاسوأهلتاقءاوساننإفانولحعتالمشاهیب

هبغاشرهدلابأريالافصلاعدصكناكامومکابادانف

هبزارمیرسکپامویتردغاک ةنايخننمؤوملارمأملف

هبااطرفهقحًامويقلاىذلیرنيوريسكلامظعلارجدقف

هاوهعردىلعدنعوانبرداغتلافكمشاهیب

هيئارحوهفيسىلعدنعومكيدلحالصلافيكمشاهىب

هبراضوهوکس٤انیلعءاوس¡انناهيلتاقاونوكتملنإف

هبراششاعامءاملانينيلهوهلتقویورآنبایسنآامكرمعل

هبتاعاهجونينيعااوهجواایوسىلتیلفینمنانیعااوفنآلاوه

()ەببالجوهسرجعيمسلامصيلحجممكيلإباتلنو

¥ ¥ 0

بلحلا.برحللاوعمجت:موقلابلجأوبلجءاوجضواوحاص:موقلابلج(١)
۰حايصلاوتاوصألاطالتحخا:ةبلحلاو
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:ًارعشباطمادبعنبثرحلانبنبهللادبعهراجأف

امدعبنافعنبايكبنمنعٿکب

هيناجةجحلادصقنعبكت۱

دمحأةنسضقنىفًادهاجىعس

هبراقأريثكلالامارثآو

۱بيغوديلولاىفدودحلاعاضأ
هبلاطنيبملاقلانعدوهشلا

نباحالسنعانولأستالف

هحاصوفکاولسنكلو

مكفيسنإمكفيس انولاستالو
هحاصتبايلاىدلهاقلأفعيضأ

ابعتمنامثعادسفاام

ه'اعٹثیوعتنامعننمنيعشب





متهنمالابالا

۰

بلاطیانبىلعةفالخق

هللاىلصهللالوسردجسمىتنوملسملا|١٠٠|عمتجانايعلقاملف

هللاىيلصهللالوسرةنسعيتينأوهلوسروهللاةعاطىلعًايلعاوعيابفياسوهيلع

امنعهللاضررمعوركبىبأنييضرملانيتفيلحلاةريسربسيوملسوهيلع

رامعوريثملادعصفماقهوعياباملف.ممماعىأيرهوًامايأهيلإاوددرتنأدع

«هراسنعقيدصلاركبأنبدمحمو«هنينعحالسلاهرلع(۱)رسانبا

هللان۰بلطو«لسوهيلعهللاىلصىنلاىلعىلصوهيلعىثأوهللادمحن
رموءنوعلابهسفنلاعدو‹سانلارمأنمهالوأامىلعةناعإلا
لاقمم.هللارمأىلعةنواعملاوهللاةعاطىلععامجالاىلعمهوهللاىوقتب

هللالامنمهاطعألام٠نايعاهعطقةعيطقلكناالإو:همالكرخآىف

!!ءىشهلطبيالمدققحلانإفمامتيبنيماسملاىلعدودرموهف

ےس

ثيحبجرحلانمرصموماشلاوةفوكلاوةرصبلاىفةلاحلاتناكنامثعلتقملبق(١)

ىفرمذتلابابسأىلعاوفقيلو:لاحلاةقيقحاونيبتيللاجرنمةعبرأبدنىلإنامثعرطضا
6ةرصبلاىلإديزنبةماسأو«ةفوكلاىلإةملسمنبدمحم«تامثعلسرأف.ةيمالسالاتايالولا

ىلإنافعنبنامثعوبودنمداعدقولإرساينبرامعو<ماشلاىلإرمعنبهللادبعو
فشاكليعامسإديسةروتكد:'رظنا)نويرصملاراوثلاهلامتساىذلارساينبرامعالإةئيدملا

فيلحوهوان٤انمسنعنمرساينپرامعو.(١٤۱۱-١۱۱۳ص<مالسالارجفىفرص“

نيقباسلالسوهيلعهللاىلصهللالرسرةياحصنمرامناکو.ثاظقيلاابأىنكيو«موزیبل

نكلو.«نيملسملانمهريغعمنامثعرامعميابدقو.ةكمبنيفعضتسلملانمناكومالسإلاىلإ

ىئلا"باصصأ"نمةعامجممرامعكرتشاو.ةداحةفينعنامثشعلهتضراعمترهظنأثبليم

دشأناكفبادکلابرامعلبقآوهنوظعيوهنومولينامثعىلإهوبتکبانکییمالسلاوةالصلاهيلع

هدهاشمهعمدهشيبلاطيأنبلعمملزيملوةفوكلابراعلزنو.نامشعلةضراعمسانلا

١٤۱۶ص٦جءیربكلاتاقبطلا«دعسنبا:رظنا)كانمنفدوھ۳۷ةنسىفنيفصىفلتقو
.(۸٢۳۸صهدجخیرات:ىربطلاو

(فشكلا١٠م



س٢٦٢۲

ىنکلنافهتددرلنادلبلاىفقرفتوءاسلاهيلعجوزتدقهتدجوولهللاو

.لكبرمأمث.«قيضأهيلعروحلانافلدعلاهيلعقاضنموةعسلدعلا

هللالامنمنيملسملالاتقىلعهبیوقلاموأ٠نتاعرادىناکحالس

.ةقدصلالبنمنامعاهذخناناکاجصیبرمأو۾هضيقالإ

ىلعهدلونبًاثاربمناكامكرتوهعردونامعفيسضبقو

.هللاباک

نمناكىذلادقعلاو٤ءىفلانمهضبقناکامضبقو

.هللالامنمهزاحوهضقناکامصضبقو6هللالام

ةعاطىلع(١)هوعياببنأبلاطىنأنبىلعىلعنيملسملاطرشناكو

نتفيلحلاذخألاوهيبنةنسوهللاباتكبلمعلاوهلوسرةعاطوهللا

ةقرفلكو«ةيغاباةعفلالاتقىلعولسوهيلعهللاىلصىنلادعبنم
۱۱۱

لوسرةنسهللادهعضفنملکیلعوءةيغاطقلانعتعنتما

ًافطتوهللارونرهظيىحهللاهلنأامرغمکحوملسوهيلع“یلصهللا

هاطعأفمهحاورأكلذىلعىنفتوأ‹روجفلاوعدبلاةتامإو«روحلاةملك

هنمضقنوأًاثيشكلذنمفلاح(۲)ىتمهنأىلعو«قافيلاودهعلاكلذىلع

قلوف6نملسملارماوهللارمأبماف.راصنألاونيرجاهملانمهعيابنمیف

1نوعئاطهکو6انورزاومهلنوملسملاو‹راصمألا

|1۹|:لاقف6ناهعثادحاصعبهرذحو

نسرلارارمإقحلارمنانإنسحلاابأنرذحاوثكيلإاهذحخ

ء«...هوعيابينأبلاطيبأنبىلعنيملسملاىلعطرشناكو»ةطوطخلاىفتبتك(١)

.«نم»ةطوطحملاىف(۲)



۷٢۲۲—

نيرجاهملانمنيملسملانأبيرلاوكاشلالهأمعزنإف:ةلأسم
رهتقركبفأنبدمحلبقامتولتقباوضرينعبراتلاوراصنألاو

ةنورصنيوالملفمطليق‹هلتقلنوهراكنيملسملاةماعوهعم

مآهنودوأارهشرصوحوهامنوةليغلقيملإ؟مهرهظاوهو
مآ!؟هبضريملوكلذبدهشيملومهسفنأىلعارعمأًايلعنولعجمفيك

!}؟هلوسروهللالحمقيالونامعذلوبحصبنأىپەلزوجفک

لهالعدقلب1همربلطنمعموبراعأہلروجفيكمآ

بجوتساامهلتقيءمارعمتجانيماسملانأباباألاولوأو«رئاصبلا

لهألعدقو.اهعضاومريغىفرومألاهعضوو«هثادحاو«هيغبنمهدنع

نمهللالوسرىلإبرقأانوكيلرمعوركبابأنأبابلألاولوأورئاصبلا

هتعاطوهللایومتبلزملضفنملسملامامنکيلو6ىلعو

.هرمآعابتاو

مکحاکرتو(۱)ناذهالاخاملف

4ردهشleامہلعاودهشونوملسلملا6لسوهلعهللایلص

٠امهسفنأالززأثيحامهولأو«هللاباتك

هللالوسرهنسالاخو6هللابابک

ءانيملسملانوفذقياللالضلاوبيرلاوكاشلالهأهللاقئيلف
,امهعينصبلىذلكلنابتسادقو«ناتهلاو

‹امهلعفبامهملعةداهشأانممهعنعممنأكشلالهآمعزنف:ةلأسم

یئ«ےلسوهيلعهللایلصهللالوسرنمامرقواملزموامقباس

ءامهنعاطىلإسانلااداقناعوالعنإمليق:راثلاىفامهعابتأوةنحلا

امهجاہموامہیدلثمیلعامهعبتانملتقو«اهوعاطأواملسانلاعمسف

نماذهناكول!؟رانلاىفعاتألاوةنحلاىفامهانوكيفيكف:امارو

ےسس

.بلاطنأنبىلعونافعنبنامثعیعی(١)



س٢۲۲۸ےس

١۱كلذن۰لدعأهللاومهرىلعنورتفيفيكف!!روجناكلرشبلا

مهرازوأنمةداقلالمحومهعابتأعمةداقلاو2ةداقلاعمعابتألالب

.(۱)(نورزيامءاسالأ)لعرغبمهمولضينيذلارازوأو

ىلعالوهبانكىلعالوهللاىلعنولوقيالوكاشلالهأهللااوقتبلف

:ًاقحالإنىملسللا

.۳۱ةيآ:ماعنألاةروس(١)



شعسالابارلا
كشناخوريبزلاوةحلطجورخى

نفلاعربزلاوةحلطجرخبلاطنبىلعىلعسانلاماقتساالو

ءامم(١)قفصهايطعأوهاعيأب|١١٠|نأدعبنيملسمللنقرافم

مالااذهرثأيساًايلعنإ:االاقفةكمبىهونمولامأةشئاعااف
نأدعبًامولظملتقنِو7ممروشمالونيملسملاىأورغنمهسفنل

تفحصلاجرحتناكامدعبنايعىفاهرصوامارنعاهاعدخو!باث

اف!!فحصلملااذهىئامرفكنامعنأهللابدهشأ:لوقتواهرجحنم

یدرتویوتنألعبجيالآ:امالاقوامیہنماھاجرخأىحاالازي

نأبحتف!!اوءاشنممهسنألنوراتخيفنىملسملاةماعىلإرمألا

حلصيوضعبنعمهضعبىفكتوسانلانيبىحلصتوقارعلاىلإانعمىربست

م!كلذرمأهللاكيلويوككيدي-لعةمألاهذهرمأهللا

ًايلعاعيابونابعلتقادهشدقوءايندلارمأنابلطيةرصبااىلإاهماراسف
ذاوشلاوسانلاةاوغامهعموةرصبلا(۲)الخدو.نوملسلملاهؤلخدمفالدو

نيملسلارومأبنلهاج‹نيدلا ةفرعملاوهماوليلقمهو4ةالهو

نملسملانمةفئاط(4)مهمتقتلاةرصبلااومدقاملف.نيبلاطايفدلاماطحلو

eme

ءنيفكلاقفصامهبحصيلوبقوباجمإبعيبلادقعماربإةغللاىفاهانعمةعيبلا(١)

اہفعضیفہدیسیئرلاوأةفيلحلاطسبينأاهقيرطو6ةعاطلامدتىلإىعللااذهنمتلقتناو

.ةعاطلاةمالعهديميابملا

.مالسلاوةالصلاهيلعىلاةافودعبنيملسملاتضرعةيسايسةلأسملوأةفالللاتناك(۲)
ةمامإلاوةحيحصلاةفالحلالوحفالتخاللةجيتنمالسإلاىفةفلتخلابهاذلاوقرفلاتأشنو
.ةفيلحلاباځختناةبفيكوةلداعلا

.«الخداملف»ةطوطخلاىف(۳)

.«»ةطوطخلاى(4)
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.نمةعامحاولتُهفمهعايشأوةحيلطمباعلاشهللامهودشانف

ةياوفتنوهباععأنمةعاجعمىدبعلاةلبجنبےکحمهفءنيملسللا

.ةرصبلاىلعًايلاو(١)ناكوفينحنبنع

٠لمحلاةعقوركذ

عسيملاملاعفةنيدملابنيملسملانمهعمنموبلاطنبىلعغلباملف

نمناوءهقحمهللمايقلاومهبلعجورحلاالإنيملسملاوبلاطىبأنبىلع

.هلنيدالفٹکن

ءاشنمهعمجرخوةفوكلامدقاملفنيملسملانمهعمنموىلعجرخف

ةحلطوماوعلانبربزلا'مهلإفحزفءةرصبلامدقىحةفوكلانمهللا

مهضعبلمحولمجىلعنننموملامأباوزربو.امهعبتانموهللاديبعنبا

ليقوةكرعملاىثهللاديبعنبةحلطلتقفنيملسملاهللا(۲)ناعأوضعبىلع

ىميعلازوهرجن:رمهلتربزلابرهو.(۳)مکانبلاورمهلتىلوٽ

ليقو.اهلمجنتمولامابرقعو‹عابسلاىداوبعشاىبنمىدعسلامم

یطعأو.مےکحنبنبعهللاقيممتیبنمهللجراهلمجننموملامأبرقع
.ےکودعىلعرفظلاذئموينيملسملاهللا

هبيتآساو(!نمآوهف4بارقلغأنمالا»:هيتعاىعیدانمیدنف

.ةمدانةبثاتةشئاعتعجرو.ربزلاوةحلطونامعةيالونمذئمويسالا

٠

..اندنعنمةدايز:«واولا»(١)

.اندنعنمةدايز:«واولا»(۲)

ىلعسانلاضيرحتبهمیناکالهلتقفمہسبةحلطیرکلانبناورمنإلیق(۳)
ةديسناامأ,ةشئاعةديسلاورييزلانبةحلطشيجىفناكناورمنأنممغرلاىلع«نامثعلت

بثواملكناورملظر٤دصیبوةنانكوسيقنمرفنىفاهامحكحلانبناومنإفةشئام

هفلخنملجرهاٿآمٹ«ادينيرشعوحنمطقىحهديمطقوفيسلابهبرضلمحاىلإلجر
|.لمحابوقرعبرضوهبرضف

ءةسايسلاوةمامإلا:نبأ٤٠٠4-۴٠١ص٠جاديرفلادقعلا:بردبعنبارظفا)

١۱۲ص



س٢۲۳ا

ىذلالاتقلانعانيربخأ:اشلاقهللاهمررساينبراماهملعلخدالو|

هیتيآریارماعلسوهيلعهللاىلصهللالوسركيلإهدهعدهعأ!؟هيلعانلتاقت
نوملسملارىكف.هيلإبوتأوهللارفغتسأانأوهتيأرىأرلبتلاقف؟كسفننم

ترهظأو.دحأىلعةبوتلااودريالنأبجاومهلع"كلذكو«

نوملسملالبقف.ايبىلإتعجرواهمناكامىلعتمدنواهنبوتنموامأ
سانلاءافعضنأالإ‹ةيرذاوبسيملوالامموياومنغيملو(١)اهولوتواهن
ماقتساوهودعهللامزهاملف«ةكرعملاىثهوباصأًاحالساوذخأنملسملانم

نملسملانمبيصأو.حالسلانممهماوذخأاممهلعاودرنيملسملارمأ

:لسوهيلعهللایلصهللایهفلاقىذلاهللاهجر(۲)ناحوصنبدیرلئموي

.هللاهجرذئموبدہشتساف«هدسجرثاساهعببمتهللاليبسیهديمطقت»

:هيلعسانلارمأعمتجاوبلاطيأنبىلعةعاطىنذئمويةرصبلالهألخدو

war. emey

‹ةسايسلاوةمامإلا:'ةبيتقنبأ)بلاطبأنبيلعنمناكامونأشلااذهىفرظثا(١)

؟۲۰٩٦٥صء۴ج<یربکلاتاقبطلا.دعسنيا«١۱-١۱۲ص4اج

.(دە٣۸ص«ىرخفلا:ابطابلطنيا
۱-۰٥٤٥ص١جربلادبعنبالباديتسالاىفناحوصنبديزةمجرترظنأ(۲)

—

_





كرزتملابالا
یان!هرواعمجورخق

برحنبنايفسئانبةيواعمجرخبلاطبأنبىلعلرمألارقتسااملف
‹نايعمدببلطيهنأو«بااطىنأنبىلعلاتقىلإسانلاوعديماشلالهأب

.ًامولظملتقنآو

نىعباتلاوراصنألاونيرجاهملابذثمويىلعهاقتلاوصاعلانبورمعهبصعو

ترثكنأىلإًاديدشالاتقاولتتقاف«ماشلابعضوم(١)نىفصباوقتلاو.ناسحإب
الاقيةدحاوةليلىفليقو.ًافلأىلتقلاددعغلبهنإليقو«مهيبىلتقلا

ىلوتسينأةيواعمفاخوماشا:لهأىنلتقلارثكالو.ًافلأنوثالثريرحلاةيليا

‹ةعدحلاوةليحلابلطفهرمأىئصاعلانبورمعراشتساهباصصأىلعلتقلا

ارسًايلعبتاكوةنسألافارطأىلع.نحاصملاقلع:صاعلانبورمهللاقف

هنمبلطوارسىلعىلإةيواعمبتكف.هللاباتكركحاننيبوكنيبنأ
كلذغلبف.(۳)كلذبهلمناف(۲)هبایضرهپاکحافنیکحالعجبنأ

ًايلعاوتأف٠هوبتاعفًايلعاوتئا:هباصعألرامعلاقفهللاهحررسابنبرامع

ىلعلوقبهنعهللاىضرًارامعاوملعأف.كلذكراتنإ:مملاقفهوبتاعف

.رااماورج:لاقف

:هللاهررساينبرامعلتقم

كنيبواننيبكلنولوفيسموقلانإىلعللاقرساينبرامعنأانغلبو

ةنيدمنيفصتناكو.اهقوفايفةقرلاءازإبتارفلابناجىفنيفصمقت(١)

نيبامدالبلامشمقتىلاةريزحلاضرأىفرضمرايدلةدعاقةقرلاتناكو«ةبرخةينامور

.نيرہلا
.اندنعنم«هبر(۲)

.معنهللاق:هلمعنأ(۳)

.مطخمعمحلاو٠«سوقلارتو.هبداقيلريعلافأىفعضواملك:ماطحلا(ع)



٢۳

اننیپلعجتنولوقیسو!!ےکانلتاقهللاباتکكرتىلعلقف[٣٠٠|!!هللاباتك

ًاکحهللانمنسحأنمو)لقفهبانیضرءیشنمهباکحافنیکحكنيبو
ةدملاكلتىلإحلطصنةدمكنيبواننيبلعجتاولاقنإف.(١)(نونقويموقل

.(۲)(هللارمأىلإءيفتىحیغبتىلااولئاقفر:لاقهللانإلقف

:رسابنبرامعللوقيناکملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأانغلبو

.«رانلاىفكبلاسوكلتاقوةيغابلاةئفلاكلتقت»

رامعوًارجحرجحنولقنينوملسملاوةيدملادجسمىبمويهنأانغلبو

هباصأناکضرمنمهقانوهوهيلعًايشغممقوفنيرجحنيرجحلقني
بارلاههجونعحسملعجوهاتف.«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسركلذغلبف

.«رانلاىفهبلاسوهلتاقو‹ةيغابلاةئْفلاهلتقتةي“نباحيو»:لوقيو

.(۳)حايضنمةبرشايندلاىفكدهعرخآهللاقهنأانغلبو

:هللاقفهنوبذعينوكرشلماورامعبرم«لسوهيلعهللاىلصهنآانغلبو

.«ةنحلابرساينباايرشبأ»
.هراثلاىلإهنوعدتوةنحلاىلإمكوعديرامعلومكلامو:ملهنأانغلبو
هللاقفهنمملعتيوهعبتينمهعموًامويجرخناملانبةفيذحنأانغلبو

هبىنرمأتامعهذيملتهللاق٠نآرقلاوناطيشلالتتقااذإتنأفيك:ةفيذح

لاقف۽تكسمم«نآرقلاعبتتنأرمآ:ةفيذحلاق؟كادفهللاىلعج

هللاىنلعجەبىنرماتام:لجرلاهللاقف!نآرقلالهألتتقااذإىنلأستامأ:ةفيذح

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتعممىنإفنباعينتنأكرمآلاق؟كادف
هبذخأالإقحهلضرعيالف.(ًاناعإهرصبوهعهبلقهللااشح»:لوقي

.هکرتالإلطابالو

:لوقيناکملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنإلوقيناكةفيذحنأانغلبو

.٥٠هيأ:ةدئالاةروس()

.۹ةا:تأَجءررس(٢)

۰قرملا۰ءالجومحلاناحايضلا)۳(



٢۲۳

«دنعمآڻپایدهورامعیدہسمكيلعویدعبنمنيذلاباودتقا»

.هللاهمردوعسمنبهللادبعیعي

مهودعمزہنأهبرىلعمسقينأرساينبرامعىلإثعبًايلعنأانغلبو
هدهعرخآاهایإےلسوهيلعهلاىلصهللإلوسرهدعوىلاةبرشلابرشدقو

ىذلامويلااذه!!هبزحوًادمحةبحألاىقلأمويلا:رامعهللاقف:ايندلانم

.هيفهاقلأنألسوهيلعهللاىلصهللالوسریندعو

کلاےکحتلبقہللابقحلاوىلعایہللاقتا:لاقًارامعنأانغلبو

؟نکلایکتالالیارنیالاقًارامعنأانغلبو

ةنحلاىرأىنإف1۱۴ًامظلالبقءاملااودرموقاي‹نىعلارروحلاتنيزتمويلا

رامعسفنىذلاو«نولطبملاهنمباتري(١)ةقرابلاتحت

مهنأوقحلاىلعانأانملعلرجه(۲)تافغشنوغلبيىحانوبرضولهديب
ىلعانآانملعل/نامعنم(۳)فاغلاانباوغلېيىحانوبرضولو.لطابلاىلع

؟نیکحلاےکحتلبقةنحلاىلإحئارنملھلاقمن(.لطابلاىلعمهنأوتحل
مكحنلانرئاصبنعانددتراواننيدىانككشأهللاقوالعباعهنأانغلبو

ةحلطلتقلبقو!؟فيسلاعضولبقكلذناكالهفانئامدواننيدىفانودع

ناكنإف.مکنودقحلاىلعینإتلقوتیبافكلذىلإكنوعديهو؟رىبلار

ناكنإو«اوملسيىحمهنعفيسلاعفرننأانلسيلفنىكرشمةرفكموقل
ةيزحلااوطعيىحمنعفيسلا'عفرننأانلسيلفباتكلهأةرفكموقلا

معفيسلاعفرننأانلسيلفةاغبموقلاناكنإو«نورغاصمهودينع
اوءافالو‹ةيزجاودأالواوملسأامهللاو:لاقت«هللارمأىلإاوثيفيىح

هعمنمووهجرخًارامعنإمم!!اهرازوأبرحلاتعضوالو«هللارمأىلإ

هللامهراودہشتساىحهباصصآووهلئاقفةيواعمبرحىلإنملسملانم
مهہفو‹راصنألاونيرجاهملانمالجرنورشعوةسخانغلباكهعمدهشتساو

.فرفغوهللامهمرنتداہشلاوذیراصنألاتباثنبهمزخولیدبانبا
maa)

.فويسلا:ةقرابلا(۱(

.فاغلاتبنيعضو.تافغثلاو٠فافلاجشاق:فغشلا(۲)

.ولحرمنهلوعائعتلاقرونمرغصأهقروءلمرلاىفتبنيرجش:فافلا(۳)



س۹٢۲۳

|لصف1
صاعلانبورمعوىرعشألاىسومىأ!نيكحلانأشى

ايندلاوكلملا3لعهلاتقنأسانلافرعةيواعمىلإرامعسأربىنوأالو

ءامعساردعبأةيواعماي:صاعلانبٴورمعلاقو«نيدىلعلتاقيالهنآو.١

نأانغلبف.ةلكأمارصمىللعجيوأكرمأكيلعندسفأل؟نيدلالهألتاقت

:ارعشدعسهيلعدرفصاعلانبورمهيلإبلطامهباصصأضعبىلعراشأةيواعم

زبوزعنلرصم اهلثمهدزورصمهطعأ
زجعنماهلعنالابلغيانلوأ”ىلعلًارصمنإ

اهمكلمالوناطلسالعةيواعلسيلةلكأمهلاهلعجةيواعمنأاومعزف

«نولطبلاباتراهعمنمورامعبيصأالو.(١)دهعلاكلذىلعهاطعأو«ًائيش

اوعجارتوسانلاقرفت«نيرفاكلاقحمواونمآنيذلاصحمنأهللادارأو

22?اوثيلبنأهللاءاشاماوثبلوماشلالاةيواعموةفوكلالعىلععجرو

نمالجرهيلاليمتسينانايفسىنآنبةيواعمعاطتسانافعنبناجعلتقمبقع(۱)

-٢۲۱ص۲ج«خيرات)يبوقعيلاركذيو.صاعلانبورمعوهوالأبرعلاةاهدربكأ
هلةفطرصمةيالونوكتنأنايفسيبأنبةيواعمىلعطرتشاصاعلانبورمعنأ(۷

.كلذةيوادملبقفبلاطيبأنبىلعدضهلهتدعاسمريظف

صاعلانبوِةدايقبًاشيجةيواعملسرأنيفصدعبمكحتلاىلعىلعوةيواعمقفتانأدعبو

لفغمكحتلاىلعاقفتاالامهنأرداصملاركذتو.بلاطأنبىلعةالوندرصمصالختسال
؛؟٢۲صء«ةاضقلاوةالولا:ىدنكلا)رصملهألتاقيالأةيراعمىلعطرتشينأىلع

رصمىفممطةيواعمنأنساحماوبأخرؤللاركذيو(۳۳۷صا۲ج‹ططحلا:ىزيرقلملا
ىلعبرضىلعاهبنيعتسينأرصمىلعهئاليتسابدصقهنأو٠ىلعىلعقارعلالهأفلتخاامل

:ورملاقف.صاعلانبورعمهيبنموهصاوخ.ةيواعمراشتساةلآسملاكاتةيمهألو

؛؟ضمناومزعافايفكيلعريشنلاذوعدتفاهلهأددعوريثكلااهجارخورصمرمأكمهأو

كمهأامنإصاعلانبااي:ةيواعمهللاقف.كودعتبكوكباعتأزعركزعاهحاتتفاىك

.(۸١۱-۷١١ص١ج«ةرهازلاموجنلا:ىدربىرغتنبانساحملاوبأ)«اننيبناكىنلا

رفصىفبلاطنأنبىلعكحنمالعفرصمصلختسينأصاعلانبورععاطتساو
.اهترادإىلعةقفنلااهدنجءاطعدعبهلةمعطةيواعماهلعجو«ميكحتللجرنألبقو«ھ۳۸ةنس

:نساحلاوبأ۳۳۷صء۲ج«ططخ:ىزيرقملا؛٠۳ص«ءاضقلاوةالولا:ىدنكلا)

.(١٠١٠صء١ج«ةرهأزلاموجنلا
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1
نودنمًارسًايلعبتاكيةيواعموارسةيواعمبتاكيلعجًايلعنإمث

:ةيواعمهيلإبتكفةيواعمىلإنموارىما١٤١٠ىلعنم:ةيواعمىلإبتكف

.كلذىلعلعففنتموملاريمأمساحمافكالتاقألنمواربمأكنألعول

هبكامسےسانمكسفنعلتنأكلمحام:ىلعايهلاولاقفكلذنيملسملاغلبف
‹تعنصامعبتفنيرفاكلاربمأةيواعموننمولارمأتنأتسلاءنوملسلا

امهفنیکحاامهمیکحتیئارسهبتاکیلعجةيواعمنإمث.كلذنمباف
یرعشألایسومابآهدنجنمراتخاو«یلعهبیضروهایضرهباکح

.ملسوهيلعهللالصهللالوسرعاشصاعلانبورمعةيواعمراتخاو
ءرعشلانمًاتيبنيعبسب«لسوهيلعهللاىلصىنلااجهناكًارمعنأل

ىلىغېنيالورعشلانسحأالىلإمهللا:لسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقف
.هباتکوهللاباتکكرتوهتموکحىلعیضرف.ةنعلتيبلكبمهللاهنعلاف

اهليقءامدلاهكفسبىلعكلهدقلًاباوصوالدعةموكحلاتناكنملىرمعلف

ًاطخةموكحلاتناكنإوالإىعادلاهنأل«هنملدعلابقحأةيواعمناكو

.(١)جرغلعلالفناك,نيرمألاىف«اہفهلوخدبىلعكلهدقلالالضو
یمآیئنوکیس»:لاقهنا«لسوهيلعهللىلصىبلانعیوردقو

.(امهعبتأنملضيونالضينالضمنالاضناکح

نبىلعلعهضارتعاىف©ميكحتلاهلوبقببسبًايعنيديفلؤملانأانهظحالن(١)

.جراوحلاكلذكوةيضابألارظنةهجولثبلاطيأ





ىرااكالا

۱م.رناورہلالهآجورخ3

‹ةبوتلادعبالإعجروةموكحلاهنماوققحتونوملسملاكلذبمعاملف

نورمأيضرألاىفهللاةرايسمهوىلاعتهللانکحمهنماوجرخوهوقراف

ضرنمًاضرأاولزنوهدنع"نماوجرخف.ركنملانعنوهْيوفووعلاب
ةباحصلارايخنمفالآةرشعذئمويافعمتجاف(١)ارورحالاقيةفوكلا

بهونبهللادبعذئمويمف4ماملعوممارقومہاهقفونەملسملاءاسٴورو

‹ىدعسلاريهزنبصوقرحمهفو«هودقعمامإلوأوهوىدزألایسارلا

‹ىدبعلا'ىئوأنبحيرشو«ىدزألانانسنبةزحو«ىئاطلانصحنبديزو

.راصنألاونيرجاهملانمةعامجو٠ىملسلاىدزألاحرسنبهللادبعو

صوقرحىلعةمامإلااوضرعفءىسارلابهونبهللادبعتيبىاوعمتجاو

(۲)اهولجانتنأدعبیسارلابهونبهللادبعىلعاهوضرعف«أفربهزنبا

.تولملانمارارفاهعدأالوايندلاىفةبغراهذحنالهللاوامأاهوتاه:لاقفمهيب
.(۴)ناورهلامهيبدعوملااولعجوهوعيابف

ببسبىلعلزتعانمابلزن<نيلماهعدعبتةفوكلارهاظبةيرق:ءارورح(١)

بحاصىدادغبلالثمقرفلاباتركذو.نادلبلامجعمىفتوقاياهركددقو.مكحتلا

.ةيرورحاوم#و'ملِإاوبسًايلعاونزتعانيذلاجراوحلانأقرفلانيبقرفلا
نوداوتھوىلععمنيفصىلإاوجرخ:(٢۴ص٦ج)همراتىفى.هطلالوقيو

.مكحتلامفاشفىحنيفصبمهركسعنماوحربام4ءادعأنيضغابتماوعجرفءابحأ

هللاءادعأاي:جراوحالوفي‹طايسلابنوبراضتيونومناشتيوەل5قينوعفادتياولبقأدقلو

.انتعامجمقرفوانمامإمترانورخآلالوقيو."ٌمكحولجوزعثارمآیفمنهو

.الأرشعانثامهماهبلفءارورحاوتأىحهعماولخديملةفوكلاىلعلخداملخ

.اوعزانت:موقلالجانتو.هبىر:ءىشلابوءىشلاالجنلجن(۲)

فرعتةلجددنعةانقيرجيدنعو©دادغبىلاشقارعلاىئءارماسدنعناورملا(۳)

.ناورہلایرجمسا



۲۵ه

لدنحلاةمودبنيكحلاعايجادعبالذ|١١١٠مشوزبىلعملعالو
كلذوءهيلإعوجرلامهمنوبلطيًاموقمهلإىلعلسرآ«ًاموينعبرأوةعبس

نآرقلاةءارقممسأالىلاملاقفمهدقفهرکسعنماوجرخوهوقرافالمہا

.(۱)كركسعنمجرخدقهللیق.لبقنماهعممأتنكاک

ىغلبهنأىلعىلإبتکىلعرکسعنملهأجورخةيواعمغلباملف

اننيبرمألانأملعتدقو«كركسعنماوجرخوكوفلاخكباععأنمةفئاطنأ

مهکیفکنأتبجآوكيأررغنممہمكلذناكنإف«عزانمهلناكاذإ7ال

:اولاقوهيأرلهآهيلإراشأف«ةيواعممهماكلذیوينأىلعدارأف.تلعف

نكلوكيلعىوقكباععألتقيوكدالبىكيلعلخديةيواعمراصنإ

.راصمألاىئمهعايجالبقمهردابوموقلالجاع

:ءاقتلا

هبحاصىرعشألاىسوموبأعلخفلدنحلاةمودبايقتلانيكحلانإم

.نایفسیبآنبةيواعمهبحاصصاعلانبورمتبثو«بلاطىبنبىلع

برحمہلطوناورهلالهآىلإبتكولعفامىلعمدنكلذلعملعاملف
.هيلإعوجرلاوةيواعم

:ناوورهلالهأىلإبلاطنبىلعباتك

ديزىلإبلاطيآنبىلعنينموملاريمأنم.محرلانمحرلاهللامسب

مکیلعمالس:نملسملانمامهعمنموبهونبهللادبعونصحنبا
ءاروهللاباتكاذبننيكحلانإفدعبامأ..وهالإهلإالىذلاهلامكيلإدمحأ

|ءىربامهمانآوهلوسروامهمهللائرفهللالزنأامرغباكحوءامروهظ

لتاقنوىمهومتبلطىذلالوألارمألاىلإعجرنو«اضرلااوملهف
مكنيبواننيبدعوملاونیکاجلارخوهوهللاركحىحےکودعوانودع

.نارجن

پلاطيأنبىلعشيجىاونانيذلانآرقلاةظفحهزءءارقلاىلإكاذبريشي(١)



س۱٢۲

هللاهمریسارلابهونبهللادبعبمماتکیاوءدبوهباوجهيلااوبتکف

.وهو

ىبسارلابهونبهللادبعنيملسملامامإنم.محرلانمحرلاهللامسب

«هسفتلعلاخلابلاطىنأنبىلعىلإنيملسملانمامهعمنمونصحنبديزو
هللادمحتانإفدعبامأ..یدرلافلاتمبنجتو«یدحلاعبتانمىلعمالس

ءاروهللاباتكاذبننكحلانأهيفركذتكباتكانغلبووهالإهلإالىذلا
ناكامهرمأنأهللدمحلاف«انملعدقوهللالزنأامرغباكحوامهروهظ
ترکذو|١٠١٠|امہمامرجمظعأثميكحتبتنأوهلوأنمقحللافلا
درنانسلفلوألارمألاىلإعجرتواضرلاىطعتوقحلاىلإعجرتكنأ
هللاةعاطنمنوملسملاهيفلخدامفلخدافًاقداصتنكنإفكيلع

هانعیابدقفیسارلابهونبهللادبعنملسملامامإةعاطوهلوسرةعاطو

.مالسلاوكلذالإانعسيالوثكعلختنانمكقاقحتسالكايإانعلخدعب

(۲>نايبلاوفشكلا-١٠م)





تكرصعلاوقاتلاباا
هنعهللایضرسابعںیاعمنیماسلاةرظانمىف

هنعهللاىضرسابعلانبهللادبع"بلاطیبانبىلعلسرأكلذدنعن

بلطو«ننمؤملاريمأمساكرتكبحاصنإ:هلاولاقف«عوجرلامهمبلطو
:هنعهللاىضرسابعنبا,لاقف۽هايإهللاهسبلأالابرسملخوةموكحلا
شیرقیکرشمو"ةكم"لهأدهاعأالملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأمملعام

امومارحلادجسملانعنوكرشملاهدصنحةيبيدحلاماعبرعلاىكرشمو
متركذامامف«ءامدلاولاتقلاكرتنممهيبايفاهامسىلاةدملاىلإىرج

هيلعهللاىلصهللالوسركلذلعفدقفربمأممانمهسفنهعلخنم

ےلسوهيلعهللاىلصهللالوسراهالمأوشيرقلباتكلابتکنبحلسو

:نوكرشملالاقفءًاشيرقملسوهيلعهللاىلصهللالوسردمحمهبىضاقاماذه

:هللادبعنبدمحمنمبتكف«كلذاوبأفكانفلاخامهللالوسركنأانملعول
:لئاقنمزعلاقدقفهلزوجتال_امنآوةموكحلانمهومتركذامامأو

ءازجفًادمعتمكنمهلتقنمومرحمنأوديصلااولتقتالاونمآنيذلااأاي)

.(۱)(ةبعكلاغلابايدهكنملدعاوذهبےکحممعنلانملتقاملثم

نمًاکحوهلهآنماحاوثعبافامهنیپقاقشفخناو):لئاقنمزعلاقو

انعمدقسابعنباای":اولاق.(۲)(امہنیبهللاقفويًاحالصإاديرينإاهلهأ
انعتمهفوانتجحتعمالهللاكركذنفكجاجتحاوهبتلسرأىذلاوكلوق

:اولاق.معنمهللا:لاق٠ءكلسرأنمنبواننيبالدعتنكمثانلوق

هنیدنمديصلاىفمےکحمنأهعسیلهمرحوهوديصلالتقنمنعانربخأ
٠ال:لاق..؟مرحلاىئديصلالتقلحتسيومرحموهوديصلالتقلالحتسا

:هللامرحاملالحتسابنیدينمهللانيدىفےکحمنآيلععسيفيك:اولاق

¦ةيالوبنيدينموءةيغابلاةثفلالاتقنمهللالحأاممرحمو«نيملسملاءامدنم

.١٩ةيآ:ةدئاملاةروس(١)

.٢۳ةيآ:ءاسنلاةروس(۲)



n

نوملسملاهيلعامفالنيديوهللاءايلوأةوادعبوهلوسروهللاىداعنم

ةموكحللا11۷تناكولهللاوف؟هفالخلعمهوقرافوهيلعيهىلاقحانم

هلانيدفالنیدينمهللانيدیفهمیکحتبقحاكرتدقىلعناكلالدع¦

ةالاتقنمهللالحأاممممهمامدڭكفسونموالتقنملحتسااج

ةيالونمهنيدبنيدينمةيالوعم:ةيغابلاةئفلالتقنمهللامرحامو«ةيغابلا
نعىہنلاوفورعملابرمألاىلعهللاءايلوأةوادعو«هلوسروهللاىداعنم

ىلوتامهلونننموملاليبسرغعبتي)نمولوقيىلاعتوهناحبسهللاو«ركنملا

ملعتلهسابعنبااهللاكركذناولاقمم.(۱)(ًاريصمتءاسومهجهلصنو

ةثفلالاتقنمهللالحأاممرحةيغابلاةئفلالاتقىفًاكاشناكىسومابأنأ

مكحًايلعنإ:اولاق.معنمهللا:لاق؟لاتقلانعسانلالذوةيغابلا

ديصلالتقنمىلعديصلالتقمرحمالهنآملعينممرحوهودييصلالتقنميف

اذهناکننمهمیکحتبناکلمرحوهوديصلالتقنمىلعمرحالومرحلاى

مکحتنمهللاركحامفًاباترماکاشےکحذِإالاضهجولااذهىلعهتفصوهرمأ

.هتفصوهرمأاذهنمهميكحتبلضلءةمرحمناكاذإمرحلاىئديصلالتق

مہننموملالتقفلحتسينمةموكحمناكلالدعةموكحلاتناكولو

«مهلعىغبنملاتقنمننمومللهللالحأامهتموكحممرحو«مهيدب#۱

ايپ هللاكركذنف.هيفهوفلاجامفنآرقلامکحرقیذأ«مهلیپسربغالییس

«مللاممراملتاصايورخاتلهنابعيا

‹نيملسملایداعوهقلایداعنمیوتو«مهلعیغبنملبقنمهللالحاممرحو

ممنمهلالاقف«یغبلالهآلاتقنمقحانمهيلعمهامو.«مهنیدبنادنمو

:هللالوقنمتركذامام:اولاقمت.قحلامكلوقواذهبًايلعدق

اديربنإاهلهانماکوهلهأنماحاوٹعبافامیقاقشمفخنإوء)

ةيدوهمهدنعنيملسملانملجرنعانرخأف‹(۲)(امهيبهللاقفويًاحالصإ
e

.١١٠ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.٢۳ةيآ:ءاسنلاةروس(۲)



٢٥٤۲

نملسملانمهرصحنلو4لیغبلیلھفالتخاامسناکفةىناصنتوأ

؟ننموملاماکحأنمهبنورفاکهامجمهکحىراصنلاودوهلا|وعدينأ

هيفمکحامرفکيوهوصاعلانيورمىلعمکحفيك:اولاق..ال:لاق

رغبنيديونملسملاءامدنمهيلعهللامرحاملحتسيو نملاوبومہیدرغب

:لاق..!؟اذهًابلععسيلههللاكركذنفاولاونمیداعيواوداع

ةعداوملارمأنمتركامامأ:اولاق.هعسيالوهلعفنلاذهزوجال

اہإفنكرشملانيبو«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنيبتناكىلاةيضقلاو

مرحواهرغبهرمأواهنعهيبنهللالقنةلزنمامنعلقنولزانمتاك

اهنعنىنموملاوهيبنهللالقنءسدقملاهللاتيبىلإتناكىلاةلبقلاكلذنم

هللایہهللااهمرحممالالحتناكرمحلاكلذلثمو.مارحلاتىلال

هلوطوهمعننمكلذلکو«مرحتیہاهعبتاممبیدأتیہ:نہیالو

لهآءادفنمكلذكو.نمواىلعو«ملسوهيلعهللاىلصهيىلعهننمو

مہادفیئنکیملو.ملسوهيلعهللالصىلا!مهاداففكلذنمناكاموردب

:هنمرمأرغبكلذنماولعفامفهللالاقوديعوالوىهالورمأا

قبسناکدقو.(۱)(مظعباذعمتذخأامفكسلقبسهللانمبانكالول)
قبسنيرسفملاضعبلاقو.اولعفايفےلةرفغملاومعوفعلاهللا.رمأنم

ةمألاهذهللانمقبساولاقونايبدعبالإًادحأبذعيالنأهللانم

لعهللالرنأم.مهولتافومهوبراحاذمودعنممشلحمنأ

ووال:لاقفةدهاعممرحةءأربیفكلذدعب

اوملعاورېشأةعبرأضرألاىئاوحيسف«نكرشلملانمنيذلاىلإ

ىلإهلوسروهللانمناذأو»نيرفاكلایزهلانوهللایزجعمرغمکن

وهفمدنفهلوسرونكرشملانمءىربهللانأريكألاجحلامويسانلا

باذعباورفكنيذلارشبوهللاىزجعمربغمكنأاوملعافمیلوتناومکلربخ

.٠6ةيآ:لافنألاةروس(١)



س٢٢۲

يکیلعاورهاظيملوايشکوصقنيمےننكرشملانممدهاعنيذلاالإملا

رهشألاخلسنااذإفنقتملابحمهللانإىلإمهدهعمهلااومنأفًادحأ
لکمشاودعقاوهورصحاوهوذخوهوعدجوثيحناكرشلااولتقافمرا

ءمرروفعەللانإمهليبس|ةاكزلااوتاوةالصلااوماقأواوباتنفدصرم

هنمأممهللامالکعمسيىحهرجأفكراجتسانىكرشملانمدحأنو

نامأمرتودهعألكضقنبةءاربتءاجف.(١)(نوملعيالموقمبكلذ

مرخو6دصرملكبملدوعقلاوهرصحواودجوامثيحمهلتقونيكرشمل

نيزحلاوأءهبرارقإلاومالسإلاىدلوخدلاالإمهنملبقيالومهلإحونحلا
عمسيىحهبراجتسانمالإمهمدحأنامأهيبنللحمملو«باتکلالهنم

نيذلااہمأاب):لاقت.هنمامنمیملو(۲)هللامالکعمهللامالک

.(۳)(اذهمهماعدعبمارحلادجسملااوبرقتالفسحبنوكرشملاامإاونمآ
كلذمرحونيكرشملاةدهاعمنعهيبنهللالقنامىلعمقينأدحألسيلف

مرحوهنعننموملاوهيبهللالقنامفانيلعكبحاصةجحاشةءاربىف

:هلبقتسيلفسدقملاتيبةلبقىلإعجرلفكلذىفزوجثِإف.ةءاربىفكلذهيلع
.تنأهتملعامانفصوامعيمجلإو

ثبحاصهبجتحایذلانأملعتلههللاكركذنسابعنبااي:اولاقم
‹سابعنبااي:اولاقمث..معنمهللا:لاق؟نيدلاىفزئاجريغضقتنمانىلع

امهمدحاو"لكاودلجافىنازلاوةينازلا):هباتكىفلاقهللانأتسلا

مويلاوهللابنونموتنکنِهللانيدیفةفأرامهمےکذأالوةدلجةئام

اسكامءازجامهديأاوعطقافةقراسلاوقراسلاو):لاقو.(4)(رخآلا

دحةيغابلاةالاتقناےلعتلھفاولاق.معنمهللالاق.(ه)(هللانمالاکن

aR

.٦-١تايآلا:ةبوتلاةررس(١)

.اندنعنمةدايز:«هللاو(۲)

.٢۲ةيآ:ةبوتلاةروس(۳)

.۲ةيآ:رونلاةروس(٤)

.۳۸يآ:ةدئالاةروس(٠)



۷٢۲

قراسلاديعطقوءةينازلاوىنازلادلجمهملعامكهدابعهملعهللادودحنم

تماشفرسفقراسوانزنازنعانرخاف:اولاق..ىب:لاق.ةقراسلاو

كلذنععنتماوهيلعدحلاكلذمقينأنيملسملامامإدارأفهتقرسبةنيبهيلع

دحلاكلذةماقإنمهنوعنممسانلانمةفئاطتماقو«هللاكحلرقينأىنأو
(۱)نىملسملاناف:اولاق..ىب:لاقجهللالحأدقسيلأمهمعنتماوهيلع

كحاوثعيينأنيملسملااوعدكلذدعبمهنإمثمهنيبىلتقلاتشفىحمهولتاق

2كاوملسوهوضمأوهوذقنأامرهيلععتجاافنيملسمانماكحوميم

ء9؟دودحلاليطعتوملظلابًاكحهيلإهاعدنممكلذلوبقنيملسملاعسي

لطعنملاتقلمرحتلاو!؟هبشوويورقدلللع

:اولاق.هلعفنمكلذعسيال‹معنمهللا:لاق؟اهليطعتبنادودودحلا

هللالحأاممرحتبودودحلاليطعتبنيدينمهللانيدیفےکحنناانعسیفیک

ىنازلاىكحاكهللادودحنمدحةيغابلاةئفلالاتقو«ةيغابلاةئفلالاتقنم

مكحأنأو):هللالاقهيفريختلادابعللسيلفهيفهلامكحاملكو«قراسلاو

مہیصينآهللاديرباماملعافاولوتناف):لاقو:(۲)(هللالزنأاممہیپ

ىغتأهللارغفأ):لاقو.(۳)(نوقسافلسانلانمًارشكنإومعونذضعبب
هللالإكلان:لاقو.(٤)(الصفمباتكلامكيلإلزثأىذلاوهوكح
¢(٥)(نوملعيالسانلارثكأنكلو.مةلانيدلاكلذهايالإاودبعتالآرم

هلللصىلانمالومولعممكحهتمنكيمولاجرلالهكلمجنمامو

«نيملسملالودعهوهيلإهللاهلعجنمىلإكلذىئمكحافهيلع

:ىلاعتو١٠٠كرابتللالاقاكةربحلاهيفدحأللعجمملوهبهللاكحامامأو

ةريحلاىلنوكينأًارمأهلوسروهللایضقاذِإهتمومالونمولناكامو)

.«نوملسملاناف»ىف اوهستبعك(١)

.٩4ةي:ةدئاملاةروس(۲)

.٩8ةيآ«ةدئاملاةروس(۳)

.١٤۱۱ةيآ:ماعلاةروس(٤)

.٤4يآ:فسويةروس(٠)



ہہ۲۹۸

:لاقو.(۱)(ًانيبمالالضلضدقفهلوسروهللاصعينمومهرمآنم

مہسفنأیئاودجمالےسمہیبرجشامفكوکحىحنونمویالالف)

هکحمملنمهللانيدیفمکحفیکف(۲)(ًامیلستاوملسیوتیضقامماجرح

امکلسينأآوهلوسروهللایضقاماجرحهسفنیفدجووهلوسروهللا

.هلوسروهللاكحلاملسينأايبأصاعلانبورمعوةيواعمنإو.ًاميلسن
ايبآصاعلانبورمعوةيواعمناكنإسابعنبااي:اولاق.معنمهللا:لاق

ىلإاءافوهيلعاناكامعاعجرمثنآرقلانمهللالزنأاموهللايكملاملسينأ

:ُكلذىلعمهالوتنومهملبقننآانيلعقحلافنملسملانيدىلإاعجروهللرم

لأرمأىلإاوعافاذاف.هّللارمأىلإءىفتىنحةيغابلاةئفلالاتقبرمأهللانأل

دقامفلاج-رلاےكحتنأاماف.مہلعكلذدردحأعسيملومهمكلذلبق

انلبقهللانمءاجامضقنباوجاوناکناوهيفےکحلانمهللاغرف

للاكحكرتلاو‹ىمعلاولالضلاىلإتانيبلانمهيلعنحتامعلقتناناو

نمىلاونوهللالحأاممرحتوهللامرحاملحتسنىحهيلعىذلانامإلاو

هللاباتکےکحموهللانیدبهیلاونانکنمیداعنو«ةضيرفونيدبهيداعنانک
باءاشنإكلذلعفننأهللاذاعاننيدبرقأنمةيالونمانيلعضرتفاامو

.قحلاوهاذهمهللا:سابعنبالاقف.انودعىلعرهظنوأانسفنأبهذتىح

هبحاصىلعامهمدحاولکةيواعموىلعطرشمفنأملعتتسل:اولاق

هکحوةيواعمنيدىفلخدوىلعباحصأنمًاثدحثدحألجراعأنأ

كلذكوهكحوةيواعمنيدىفهلوخدلهيلعدحلاكلذةماقإيعلسيلف
سيلفىلعنيدیلخدوًاثدحثدحأوةيواعمباحصأنملخدلجراعأ

نيدیلخدنفیکف«هګحوىلعنيدیتهلوخدلهيلعدحلاةماقإةيواع

هيلعهللايکحنمرففمنمًاثدحثدحأنمنابمہسفنأىلعاورقأدقموق

؟هئعدحلاوےکحلاكلذ"عضوةيواعمنيدىفلخدلوقينأبدحلاةماقإهركو

.٢۳ةيآ:بازحألاةروس(١)
.١6ةيآ:ءاسنلاةروس(۲)



س۹

عجريملوننموملاةرامإنمهسفنحلخدقوهکحولجرنيدیلخدنفیکو

قحتسادقكلذیوسامفهرمآنمهانرکذوهانفصوامىئثآدقامرفغتسيملو

.هبنذنمعجاریوهبررفغتسيوكلدنمتوتيىحعلحلاوةءارلاهللانم

ضرفااعو١۱۲هللابانکیرىبزلاوةحلطلتاقادعنإلوقتتسلأ

ىلإءىفتىحىغبتىلااولتاقف):لاقفةيغابلاةئفلالاتقنمهيفهيلعهللا

فورعملابرمألاىلعو:اولاق.معنمهللا:لاق.ةيواعملتاقرمألاكلذىلعو
لتقتحنفصبهعمنموهللاهجررساينبرامعلتاقركنملانعىہلاو
ناسحإبنيعباتلاو«ملسوهيلعهللالصيتلاباضصانمهعمنمورسانبرامع
هللارمأىلإءىفتىحةيغابلاةثفلالاتقوءركتللانعىمنلاوفورعملابرمألاىلع
.معنمهللا:لاق!!اولتاقهنذإبوهللارمأبو

ىذلالاتقلامرحدقسيلانکاتنسىلعنعانرخأاولاق
‹معنمهللا:لاق.هبناكحلاکتشیتهدنجوةيواعمنمهللاهلحأدق

ململوخدوهدنجوةيواعمنمةبرتمرحأىلعنعانربخأاولاق
‹مالسإلاىئلوخدالومہمةبوترغبمرحلبلاقف؟مالسإلاى
لوخدالوةبوترغبناكحلایمہاطعأىذلادهعلابمهءامدمرحلب
رغپملاتقنمهللالحأاممهنمىلعمرحدقناولاق.مالسإلاىفمهم
ىلعهوممءامدلحتسانممدلحتساو«مهلحأىذلانعمهنملاقتنا
ماقنفمهءامدمرحفهللانمثدحرمأريغبامبفمفاتقبهللامهرمأىلاةلزملا

لتاقفنيملسملانمهعمنمورامهبماقامو؟هينةنسوهللاباتكبنآلا
نيرفاکلانموهفهمدرامعلحتسانملحتساوًارامعلتاقنم
؟هدعرنمهادیدتقاوهلمعلمعنملضیونیدتهملانمرامعنوكيفکو
ناکنو«هدعبنمهادہسیدتقانمیدتهادفیدهارامناکنف

مشاتلنملسملانمهعمنمورامعةيالوبهعابتأوىلعلضدفالالضشاتق
ىذلانيدلاىلعةيواعمومويلاالالضةيواعمللاتقلانوکبفیکو.ةيواعم

٩ةيآ:تارجحلاةروس(١)

 



ہہ۰٢۲

الک|يكف+قوننيدىِ ىغبلا“لعرەبزلاوةحلطللاتقل

الالضهعمنموةبواعمللاتقلا,نوكيو؟ةيواعمنملضفأاناكدقوالالض

طخ”نمفارعتاماذهف..¢ريبرلاوةحلطهيلعناكىذلانيدلاىلعهو

۰نملسملارايخهيلعیمامهتعروقحانمهيلعناکامعهتعجرولع

نيدلاكلذىلعهوهمرحنمیدتہمهبرمأیوموقلاتقهللالحمفيكو
هيفنذأيو|٢۱۲۲هبرمآیوموقلاتقهللالحمفيكو؟هلحتسانملضيو

كلذو؟نيانمهعرحتلحتسينمهيفنذأيىحهلحتسانمرفكيم

صاعلانبورمهیفنذأبىحهدنجوهيواعمنمهللاهلحأىذلالاتملامرحًايلعنأ

ىلإءىفتىحةيغابلاةئفلالاتقنمهللالحأاملحتسيو«ملسوهيلعهللاىلص

لاتقنمهللالحأاممرحتبنيدينمهيفنذأيىحنيرفاكلانموهفهللارمأ
لحأامهيفمرحثدحهللانمباتكرغبهللارمأىلإءىفتىحةيغابلاةثفلا

ءامدنمهللامرحاملحتسيوهعرحتبنيدينمهيفنذآڀیحو۽نم

ىلاويوهللاءايلوأىداعيو«ةيغابلاةئفلالاتقنمهللالحأاممرحمو«نملسللا

؟هپۍدتوهلعفنماذهعسيلهسابعنباايهللاكركذنف‹هللاءادعأ

المهللالاق

هیلعاوضقنوهومصخدقمهافرعمومفرقموهومهدنعنمفرصناو

.مہلعهبحتحااممهبءاجام

عمسينأهركوهاجانفهيلِإماقهآراملفىلعىلإسابعنباعجرف
..؟اتقىلعىنيعتالأ:ىلعهللاقف‹اہاوجتحاىلامهو

ةمايقلامويمهنأوايندلاىفنومصخمموقلتقأاهللاوال:سابعنباهللاقف

هنع!!ماعنکاملمهعمنكألنإ«ىوقأمصخأل
ةرصبلانمهذخألاعهبنأويىلعهيلابتكفهقرافممهنعهللاىضرسابعنيا

یبحنودةيقبمثناكهنألالاىذخأهجوتفرعدق:هيلزبتكف«لالاتيبنم

س

ے



٢٢۲

.یلوقلبقنملالایذخأاتملعدقو«هقحقحیذلکتیطعاامدعبنم

ىفكرشأنأنمنوهأناكالطابلالاىذخأناكولو«ناورمنلالهأىف
.یفموقلانعفكفنماوممد

:هللامهجرلهألتقمركذ

ذاوشوةفوكلالهأوةضفارلانمهعياشنبفحز(١)هوجلفأاملف

هوءدببنااوهرکو«مامدومہیدیهللاهنودشانپهنعنوفاكهوسانلا

مہفةباحصلالضافأنمفالآةعبرأذئمويمهملتقفمهأدبىحلاتقلاب

نودقفيالاوناكىراوسلافلاقيةئامعبرأوءردبلهأنمنوعبسانغلبامف

ةدشنممہکرومھھابجناک«ملسوهيلعهللالصهللالوسردجسمنم
ىأرلاونيدلاىففرشلالهأومهواهقفوسانلارايخنفثهداج

مہفلتقو<ناسحإبےلنيعباتلاو٣راصنألاونيرجاهملانممدقلاو

ءانغلباک«لسوهيلعهللاىلصهللالوسرهللاقیذلارهزنبصوقرح

لکو«ةنحلالهآنموهفلجربابلااذهنممكیلعلخدينملوأمايأةثالث
ناکومكحلالايناذنفدیذلاوهو«نبصوقرحهنملخدكلذ

توباتیفلایناذلزیملف«ةنحلالهآنملجرهنفدبنأهبرلأسلایناذ

‹رطقلامهنعكسمأاذإهبنوقستسيباتكلالهأنملالضلالهأىديأىف

ىلإبتكو”توباتىفهدجوف(۳)سوسلاىرعشألاىسوموبأحتفىح

.هيلعرهظتسا:همصخىلعجلفأ,همدقوهرهظأ:هناهربجلفأ(١)

وهليقو..ضرألا3سمامو"ةبكرلاةقانلاوريعبلانمةنفثلا:لبإلانفث(۲)
.تانفثو٠نفثعمحلاو.ضيروأكرباذإعبرآیذلکنمضرألاىلواملك

.(برعلاناسل:روظنمنبا)

اهركذقو.ىلطألاطيلا'لملطمبرغلدالبنميبرغلاءزلباىهسوسلادالب(۲)
اهركذكذكو.كلامملاوكاسملاهباتكىفلقوح”نيالثمنوملسملانويفارغحلاوةلاحرلا

.«سوسوةدامىنادلبلامجعمىئتوقاي

ىفاموسلطألالايجىلسلسميوىصقألاسوسلا:نيمسقىلإمسقيسوسلاناكو

.ةيلالابرغملادالبنمءزحلالمشيوفدألاسوسلاو«امرغوامهبولج

 



س٢٢۲

نوکيولحهبرعشيالوهنفدينأرمعهيلإبتكفهللاهمحرباطحللانبرمع

ةلحتوباتلاقدحووهنفدىحًاصوقرحرمهلادفنأو6رسهنفد

دعبصوقرحنعلأسیسومابنأانغلبو.ًاصوقرحرمعاهاسكف

ىذلاولاقف‹ناورمهنلالهأىثبيصأهنإ:هلليقفصوقرحلعفام:لاقف

فرشملاندامصوف.>هرنعطىڈدلاحمرأالععمتجاولهلىیه

.مهلكرانلااولخدلبرغلاو

بحاصمفلتقو‹ةماطحیہنمرغنیئبعکوبآمہفلتقو

نيرجاهملانممميقبو٠«ردبلهآنمنعبسىئےلسوهاهللایلصهلالوس

.راصنألاو

اوناكىذلارمألاىلعمهوناورهلابلاطىنأنبىلعلتقاملف

صعب4للاقهنآدجوبو۰انءاهقفوانراب6انجنصامسلب:لويو

؟نىقفانلانألاقءاورفكرشلانملاق«نكرشللاانلتقنىنمٴوملارماي:هيا

.ارشكهللانوركذيءالؤوهواليلقالإهللانوركذيالنقفانملانإ:لاق

اولعجفهلعففرعنممہموباترانممهم«هوقراففهيلعفلتخام

‹هلذخفةموكحلاركنأنممهمو«الوذحمىقبومهلتقنمةبوتلانورهظي
ةموكحلانكتنإهيلعبجاؤلاناکو«هلذخفهيلعكحامیضرنممهمو

الالةموكحلانكتنإو‹هيلعدهاعاعىئويوهيلعاحاعلبقينأًاقح

6هحصننممبتاوهالوهحنجیروهالفےکحمالناهلیغبنیناکدقف

¢ريصننبىسومريهشلادئاقلاوهًاحتافسوسلادالبىلإلصوىذلانأثورعملاوس

یسومابآنأفرعنالو.(»١٩-۸6.).ىومألاكلمادبعنبديلولادهعىلعكلذنأكو

.ھ'(۲۳و٢۲یئسنيب)سلبارطوةقربحتفبرصمحتفدعبصاعلانبورمعهدئاقو
نمىهءةطوطخلافلوماهدروأىلاو«ميكحلالاينادبةصاحلاةصقلانأىعيبطو

ايروأىخرۇمنعالضفمالسإلارايدوخروماهدرویناکىلاريطاسألاوصصقلاعون

.ىطسولاروصعلاىف

.ىرەشألاىسومأم۹/ھ۷١ةتسىفنوملسلملا



۲۵۳

.ندستسهتفالختناکولتقینحالوذخیقبو«رمآلانمخلسناف

:بلاطأنبىلعلتقم

هبرضۍدارملامجلمنبنرلادبعهلهللاضيقرمألانمخلسنااملف
:اناطحنبنارمعلوقيهيفو«هرادبابىلعةبرض

اناوضرشرعلاىذنمغلبيلالإاہدارآامیتنمةبرضا,

1vانامهللادنعةيرمأاقوهسسحأفًامويهرکذألئا





`كلاثلابالا

بلاطییانالعننسماةرالوركذق

ةدابعنبدعسنبسيقزهجوهباصصأرمأىلعنبنسحلاىلوتىلعلتقالو
هلبقنمهابآعداکهعدخونسحلابتاككلذةيواعمىلعاملف.ةيواعمبرحل

ىدنعلكنإهللاو:هيلبتكو«انغلباكةضفوبهذنم(١)راقوأبهيلإلسرأف
ینإوءیسلاہقحاینزفیعاط”یئلخداویلةفاللحلالعجافىيانمزعأ

نسحلانكرف.اهرازوأبرحلا]مضتوانرمأهلاعمجيفىدعبنمكلاهلعاج

ةنسوهللاباتكببلطيناكامكرتوهتومدعبنمكلماىنعمطوهلوقىلإ

ىلإلبقأهتجاحباصأوةيواعمكلذلاناملف.(۲)ةيغابلاةئفلالاتقوهين

.هتعاطىفاولخديلةفوكلا

:ةليخنلالهألتقمركذ

هللاباتكىلإهوعدفةليخنلالهأهلبقتسانايفسأنبةيواعممهمرماملف

كلذبأف«ةعامحلاهيلعتناكامىلعو«لسوهيلعهللاىلصدمحمهيبنةنسو

.ةيواعمىفلتقلاىشفىحًاديدشالاتقةليخنلالهأهلتاقفمهلع

ةفوكلالهأونسحلاجرخف!ةفوكلالهأايًاردغأانغلباكةيواعمىدانف

:هباععألنسحلالاقمثمهولتقفةليخنلالهأىلعاوعمتجافةيواعمةرصتل
تلاسدقیئإوالاانلتاقنماولتاقتوانلاسنماوملاستنأىلعانومتعيابمکنإ

.اليقثاهلمح:ةبادلاراقيإرقوأ(١)
نعلزانتينسحلالعجىنلاىقيقحلاعقادنأ«ىولعوهو»فوقعيلاركذ(۲)

نعهيفهللزناحلمةيواعمممدقعف‹هدنجو"ةيواعمبهللبقالهسفندجوهنأوهةفالح

.اوحأنممهلعنولوينيملسملانيبىروشةيراعمدعبرمألانوكينأىلعةفالحلاىفهقح

.(٢٢٥۲ص‹۲ج«فوقعيلاخيراترظنا)



7

.(۱)هتعاطیاولخدوهوملاسفةيواعم

نيذلاىلإاونكرتالو):ىلاعتهللالاقدقوايندلابةرخالانسحلاعابو

.(۳)(اروفكوأامنمهمعطتالو):لاقو.ةيالا.(۲)(راثلاىكسمتفاوملظ

عنصامكلذدنعًاديدشًاضغتضغهثعهللایضرسابعنبانأانغلىو

هللاهمتنمةلزلماولزتنأنمبرعلاتيبلهآقحألمكنإ:لاقونسحلا

«هيبتةنسوهللاباتكنوبلطتكمعزبمجرخمکنالنسنعبرلیئارسإیبنم

مکزبنولئاقتو

.لوخدنعليئارسإوئٻتنبجاکهللارمآىلع

اورصتنأمنبجوهاتفنعسانلامددصمةئلا

ره:نمنيسماحلامويلاىفةفوكلالخدةيواعمنأنوخرؤملاركذ(١)

¢سانلاهيلعممتجاو«نيسحلاو:نسحلاروضحيةعيبلاهلتاشأيحل١8ةنعيبز

.(٦۳صء۲ج4٤بهذلاجورم:ىدوعشملا).ةعامحلإمامماعلاكلذٰىمسق

.۱۱۳يآ:دوهةروش()

.٢٤۲ةيآ:ناسنإلاةروس(۴)



٠نوشعلاوحارابالا

ةيواعملرمألاعامتجاىف

برضالإهعزانيدحأسبلوءفيسلابسالااورهقوكلامشماقتساو

.ايندلابهاضرأوأفيسلابهقنع

لصف
ةحلطوىلعونابعرمآنمتركذىذلانإلاقفضراعمضراعنإف

هلوبمہعیغرمومھروفغمةباحصلانم|١١٠١مهرغوةيواعموربزلاو

(۱)(ةرجشلاتحتكنوعيابيذِإنموانعهللاىضردقل):لجوزع
كلذىلعليلدلاوةصوصخةيآلاهذهنإ:هلليق«مهنعىضرممهف
ٹکننفمہدیاقوفهللادبهللانوعيابياإكنوعيابينيذلانإ):هلوق

٠(۲)(ًاميظعًارجأهيتوبسفهللاهيلعدهاعاعىثوأنموهسفنىلعثكنيامف

قلىغرلتيمف(نعهللاىضردل:ةيلابكجاجتحاامو
ىضرينأةغللاىضتقمىزوجبالكلذكو.ةرجشلاتحتكنوعيابينيذلانع
.نوقسافمہضعبونونموممہضعردالوأهدنعناکنمنلضعبلانع

عقيامنإولكلاىلعءاعدلاعقيال«نالفىبنعهللاىضرلاقنملاقو
عقيالةقسفةملظنالفونبلاقنإكلذكو‹نقسافلانودنتمأوملاىلع
.كلالتعالطبانهاهنموناظلاوىلععقيامنإو.ننماوملاىلعخيبوتل

:ةيواعمنبديزيةفالخركذ
هلكلعجوديزيهنبافلختسامثہاینأهللاءاشامةيواعمثبلف

 

.۱۸ةيآ:حتفلاةووس(١)

.١٠ةيآ:حتفلاةروس(۲)

(۲>نايبلافشكلا۷١م)



٢۵۸٢۲۵

اهلعجواولعفف‹هباوضرينآوهتعاطىلعمهعحوسانلاهلعيابوهدعبنم

ثبلوهدهاعامهلفيملمت«ًابولسمًاعيلخىلعنبنسحلاكرتوةئارو
ءبلیذىلعیفحمالامهملظوهروجنمناکدقو«ةفيلخهللاءاشامةيواعم

ىلوتوهتامآهللانإم.هافکلرامعلتقالإهملظوهروجنمنكيملولو

.ملظأوهيبأنمقسفآناکوديزي

:ريبزلانبهللادبعجورخ

ناکامفعمطوةكعبرببزلانبهللادبعجرخىحالإثبليملف

مشهزاجحلالهآنرمهعبتاو(١)كلملانمهلبقنمهوبآهيفعمطي

ةيواعمنبديزيثعبف«رشلامهيبعقووءءاضغبلاوةوادعلامهيبهللاىرغأف

اہىفاولمعفةنيدملااوتأىحاوراسفماشلالهأنمدنجىنىرملاملسمنبةبقع

راسمث٠.لاومألابنوجورفلاةحابتساولتقلانمهلوسروهللاهاضريالام

نيصحلارمأف«اہتأينألبقنمهللاهتامأفةكمديريوهوةنيدملانمهللاودع

راجتسافةكمىلإیہنایحهللاودعراسفهدنجیلعیربمحلاےھتنبا

هيلعبصنفءهعمنميهيفمنتماومارحلادجسملاوةبعكلابربزلانبا

ًامايقهللاهلعجىذلامارحلاتيبلاهلاودعقرحأف«رانلابهيمريلعجوقينجنلا

ًامرحهللاهلعجذإهلوسروهللامرحاممنملحتساومهلتقو«ًانمآوسانلل

نعقرفتفةيواعمنبديزيقسافلاتومرخذٳكلذكمهاميبف«ًانمآ
ةعاطىف١١٠اومعزامفنيصحلالخدوماشلاىلإاوعجارتوهدنجنيصحلا

.ربزلاني

لمحاةعقومىبهعمجرحخنبحهيبأةايحىفةفالحلاىلإريبزلانبهللادبعحومطرهظ(١)
.سانلاپرىبزلانبهللادبعلصيلكحلانبناورمىلإةشئاعةديسلاتلسرأذأ



س۹٢۲

:مکحلانبناورمةيلوت

كلمابلطوهلبقنمةقسفلابلطمبلطف(١)مكحلانبناورمرمأتم
:ًارعشاومعزاكناورملاقفماشلالهأنمهعبتنمهعبتوايندلاو

ابلکوےلناسغتأبعابنًارمأرمألاترأرا

ايعصالبسمخونتنموابلغالاجرنيكسكسلاو

ايصغالإكلملانوذخأبالاكنديدحلاىئىشمتنقلاو

ءاروهللاباتكاوكرتوءايندلاوكلملاىلعاتقنأهللاودعملعدقو

ناورمهعدخفماشلانيصحلالخدو.ةيلهاحلالهأنوملعيالممنأكهروهظ

۽هلتقىح(۲)كاحضلاوهوربزلانبهللادبعةفيلخركاموهتعاطىلخدو

:ربزلانببعصمرمأ

جرخواهلعبلغفةرصبلاىلإًابعصمهاخأثعبريبزلانبهللادبعناكو

٠ىلعنبنسحلامدببلطيهنأراتخلارهظأو‹ةفوكلاىلإباذكلاراتخع

1_هعابتأرثكفماهجوسانلاءاهفسكلذىلعهعبتافتيبلالهأىلإوعديهنأو

ناورمهيلإثعبف‹ىتوملاةايحىئروهظلامهنمبولوقلاىلفرخزيلعجف
دايزنبهللاديبعهللاودعمهلعلمعتساوماشلالهآنمًادنجکلانبا

ىنميلاعارذلاناكدقفكلاىلونيحةسايسلاماعىفادیدجکجانبناورمنکیمل(۱)
قتارمةدعزاجحلاىلوكلذك.هنععافدلاىغلابحرجببيصأونافعنباعةفيلخلل

.نایفسیننبةيواعمدهع

ملسأذوملسينألبقمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاىذؤيصاعلانبمكحلاهوبأناكو

.ةنيدملانمهيفنينأمالدلاوةالصلاهيلعلوسلارطضاوهمالسإىفنلم
.(٢۲ص4ج.ىركلاتاقبطلا:دمسنبارظنا)

طهارجزمىفیرهفاسیقنبكاحضلاةماعزبسيتتعمتجاةيواعمنبديزيةافودعب(۲)
طهارجرمةعقومىفةمزهوكاحضلاىلإناورمراسو.ريبزلانبهللادبعتعيابوماشلاف

.(۴۹-٢٤۳ص۷٤ج5خیرات:یریرظنأ)ھ٥٦ةنسمرحلاىب



ت

راتخلاباصحأىلعو.ةفوكلاوماشلانبًاضرأدراحماوقتلافريكنبنيصحلاو

لتقفماشلالهأىلعراتخلاهللارهظأفاوقتلافىعختلارتشألانبمهاربإذثموي

.ماشلاىلإًابراهمہمعجرنمعجروربتنبنیصحلاودايزنبهللاديبع

رمأوًادنجمهلإثعبفراتحلاىلإةرصبلالهأبراسًابعصمنإم
اهلخدتكنفةرصبلاىلإهللامسابرسنأراتخملاهيلإبتكو«طيسنبرمحأ
باخدقوقيرطلاكلناحلصيليئاكيموليئاربجكيدينيبةيفاعةيفاص
نم

ءراتحلاقسافلاهلإبتكىلاوجريوهوهعمنکطبنبرمحأراسف

٠ةماعوطيسنبرمحأهللالتقفرادملابةرصبلالهأومهاوقتلاف

ةفوكلاىنأىحبعصمجرخمت«راتخلاباوقحلفةفوكلاىلإمهيقببرهو
ةعاطىفسالالخدوسانلانمهعمناكنمةماعوراتخلالتقفاهاولتتقاف

.مکحلانبناورمتاموبعصلمةفوكلاوةرصبلاتراصوربزلانببعصم

:ناورمنبكلملادبعةيلوت
زيزعلادبعلوناورمنبكلملادبعهدلولهدعبنمرمألاناورملعجف

ماشلالهآنمدنجىففسوينبجاجحلاكلملادبعثعبف.كلملاىئهداصضي

ربزلانبالتقفاولتتقافجاجحلاهيلعمدقفةكمربزلانب|۷١٠٠|هللادبعىلإ

لاتقناكو.هلوسروهللامرحامنشيرفلالكلحتساومارحلادجسملاىف

.ماشلالهأوزاجحلالهاكلملادعبلعمتجام.ايندلاىلعنقيرفلالك

هلتقىلووهولتقفبعصمربزلانباباوردغفةرصبلالهأوقارعلالهأبتاكو

كلمادبعىلإبعصمسأربقلطنافءىميعلانايبظنبهللادبعاومعزامف
:ًارعشنایبظنبهللادبعلوقيكلذىئو«ناورمنا

مرحبمهلتقانيلعسيلوانلاودصقامقحلاكولملاىطاعت

ىحديعسنبورمعهمعنباركامم«ماشلاوقارعلاىلعكلملادبعىلوتساو
ERE,

.اوهمةطوطخلاىفبتكاکندعس»نباسیو<دیعسنبورم(۱)



ت

:ًارعشناورمنبرشبلوقيهيفوهلتف

ردفغلابةفالحلاانيتأتةيشعرمىلععومدلابىدوج

رةصلالعنەمتجارىطلانم(١)ثاغب هنولتقيفناورمىبناك
هقنعبرضالإدحأهيفهعزانيالناورمنبكلمادبعلرمألاماقتساف

ضعبةمرحمهضعبلحتسيوًاضعبمهضعبلتقيمهعينصوهللاءادعألمعاذهو

اومصوافاومعنفرثأىلعنفتناكو٠الإًانوكروايندلاىلعًاصرح

نومتکیاوناکنموانمًاقيرفالإمهلككلذىلعسانلامهعبتاو

نوعبتي.اوردقاممهنوركنيو«ةملظلاوةلالضلالهأروجنمنورفيو

وتیمهربسپنوريسیومهادهب<نيملسمانممهلبقناكنمرثأ
مهرمأوةدحاومهملك«ىضاملاليبسىلعمقملامقيو«دعاقلاىضاملامهم

ىلعهللانمرجألاولضفلاكلذبنوسمتلي«ديشرمهلعفوليمجنسح«دحاو
اهللاليبسیئنودهاجم«منالةمولهللاىئنوفاال«مهبنةنسومهلئاوأليبس

نوضوخوهللاىفىذألانولمتمءسانلالاومأبسيلمهسفنأو
نوجريهللابنجىفمماصأامىلعنوربصيوهللاةعاطىتارمغلا

ةينأوءاوضمامىلعمهمقاحللاومهليبسانبكلسينهالأسن.هللادنعام

هنمحربرانلانمانيجنيوةلضفبةنحلاانلخدينو«هليلخةلموهيبنةنسىلع
للعلاهللابالإةوقالولوحالو«نيمركألامركأو«محرأهئا
.مظعلا

سنإلاوةكئاللاوضرألاوتاومسلاقلخءادتباباتكم

:مالسلاءملعءايبنألارابخأنمءىشركذونحلاو

حرشونايدألاوقرفلاركذىنثلاثلاباتكلاهولتيو

هللابالإةوقالولوحالونامعإلاوةماقتسالالهأةقرف

هلاودمحمانديسىلعهللايلصو)1۳۸مظعلا

۴.ًاميلستلسو

.ناثغب۽عما‹ناريطلاءىطبرئاط:ثاغبلا(٠)





س

ے

صاالا7

قرفلاركذىف

محرلانهرلاهللامسي

هلعدمحمانيبنىلعةالصلاو«ماركلاولالحلایذهللادمحمئدنبن

:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق.نىعتسنهبو‹مالسلاوةالصلالضفأ

¦‹ةقرفنعبسوىدحإىلعدوهلاو«ةقرفنعبسىلعسوحلاتقرأ»
|`ققرفنعبسوثالثىلعىنمأقرتفتسوءةقرفنمعبسوىلعىراصتلاو
السوهيلعهللالصىبنلانعیورو.(ةدحاوةقرفقرفلاعيمجنمةيجانلا

["ترسبراسنمىجانلا»:ملسوهيلعهللاىلصلاقفةيجانلاةقرفلانعلثسهنأ
|ےکاتآامو):ةلئاقنمزعهلوقكلذقيدصتو.«ىثسوهللاباتكبذخأو
.اورمأامو):ىلاعتوهناحبسلاقو.(۱)(اوهنافهنعےکاہاموہوذخفلوسرلا

كلذوةاكزلااوتويوةالصلااوميقيوءافنحنيدلاهلنصلحهللااودبعيلالإ

لسوهيلعهللاىلصدمحمانيينىلإمدآنلنمدحاونيدلاف٠(۲)(ةميقلانيد
!انيحوأىذلاوًاحونهبىصوامنيدلانمكلعرش):لئاقنمزعلاق
هيفاوقرفتتالونيدلااوميقأنأىسيعوىسومومهاربإهبانيصواموكيلإ
نمهيلإیدوءاشينمهيلإىتجهللاهيلإمهوعدتامنيكرشملاىلعربك
.(٤)(هدتقاهادفهللاىدهنيذلاكئلوأ):مالسلاهيلعهيبنللاقو.(۳)(بيني
ناکاموًافينحمهاربإةلمعبتانأكيلإانيحوأمث):لئاقنمزعلاقو

۷٠ةيآ:رشحلاةروس(١)

.هةيآ:ةنيبلاةروس(۲)

.١٠ةيآ:ىروشلاةروس(۴)
°۰٩ةيآ:ماعنألاةروس(٤)

 



۹

رمألانمةعيرشىلعكانلعجمم):ىلاعتوهناحبسلاقو«(١)(نىكرشملانم

عابتأنيذبذملاهللامذدقو.(۲)(نوملعيالنيذلاءاوهُعبلتالواهعبتاف

(۳)(ءالؤوهیاالوءالؤهىلإالكلذنبنييذبذم):ىلاعتهلوقل«قعانلك

مهلعحیفنامإلالهآىلإالو«مهماكحأمہلعمکحیفرفكلالهآىلإال

:ًارعش(٤)لاقمهفو.باوثلانوقحتسيفنامإلاكح

بذبذمنيدهللانيدربغللاهدريملنبتحةعيرش

عقوو«تالاهحلاهيفتركوتالاقملاهيفتفلتخانإودحاوهللانيدف

.قاقشلاوءاضغبلاوةوادعلامهيبناطيشلاۍرغآو«قارتفالاةمألانب

هيبنةنسوهللاباتكعبتانمىجانلاف.كبرمحرنمالإنفلت#نولازيالو

قحلادعباذا):لئاقنمزعلاقو.هیصاعمنعیہناوهرماوأبلمع

مهرکذل|۲۹١لوطيوباتكلامهدادعتلركيةرشكقرفلاو.لالضلاالإ

هركذىنرىضحامركذأو‹راصتخالاىلإليمأىنأريغباطحلاوحرشلا

.قيفوتلاهللابوراصبألاوىبنلاىلوأل

.۲۳٠ةيآ:حنلاةروس()

.١۱ةيآ:ةيئاحلاةروس(۲)

.١٤٠ةيآ:ءاسنلاةروس(۴)

,اددنعنمةدايز:«لاقممفو»(٤)

.۳۲ةيآ:سنويةروس(أ)



كدتيلوسسراتلابالا

باتکنمسواقرفرکذف

اوبسم٣آكلذوسوكومهلصأوةبرعمةيسرافةملكسوانإلاقي

رعشرثکناکمفسيئرلِ تبرعم«سوكومةيسرافلاباولاقفننذآلارعش

اولاقفمهنسلأىلعیرجامةرثكلىلوألاواولااوطقسأمث«سوجوماولاقف

یورالباتکهبشاهنآیعدتسوحاو.یسوجمةبسنلایئاولاقےسوج

هنوسردیپاتکو«هبنوملعیوهنوملعتيملعمفناکسوغےانإلاقهنأىلعنع

حبصأاملن«هتکلمملهآضعبهبےلعفهتنباىلععقوفةليلتاذمهكلمركسف
انيبأنيدنايدألاريخنإےللاقوهتكلمملهآاعدف«دحلاهيلعاوميقيلهوتأ

هوباجأف.هنیدنعمكببغرأتسلو٤نمهتانبحنيناکهنإفمدآ

ممہاتکبیرسأفهلوقمهمعيمحلالبقوكلذىلإ
ركبوبأوملسوهيلعهللالصىلمہمذخآكلذلجألوهرهظأنيبنمملعل

بجاووباتکلهآباوسیلسوحلانإملعلالهأضعبلاقو.ةيزحلارمعو

ىلانأةداتقىوردقو.ةمألاقافتابافوبقبجوةيزحلااولذباذإفمشات

.باتكلالهآةنسمجاونس:لاقفسوانعلئسملسوهيلعهللالص

لبقهنأملسوهيلعهللالصىلانعفوعنبنمحرلادبعنعىوردقو

هيلعهللالصىلالوقمفباتكالنأىلعليلدلاو.رجهسوجمنمةيزحلا
هللاىلصىلالاقامباتكمفناكولو«باتكلالهأةنسمهساونس»:لسو

ىلعىناثلا]ليلدلاو.«باتكلالهانمهربغةنسمہاونس»:لسوهيلع
:بتکرصیقىلإبتكامل«لسوهيلعهللاىلصنزفملباتکالنآ

بتكو.ةيالا..(١)(اننيبءاوسةملكىلإاولاعتباتكلالهاي
یرسکنآیلعالیلداذهیئو««یرسکیلهللالوسردمحمنم»یرسکیل

نيلصأارتبثأمهألءةيونئسوحلاركأوىسوجمىرسكو.باتكلالهأنمسيل
امهدحأننومسيداسفلاوحالصلاورضلاوعفنلاورشلاوربحانامستقينىمدق

.٤٦ةي:نارمعلآةروس(١)



۹۹

,ةرشكقرفمهو٤نمرهاونادربةيسرافلابامهمساوةملظرخالاوارون

.«ةكلاهاهلك

رونلاجازتماببستابثإامهادحإنتدعاقىلعرودتسوحملالئاسمو

مهمةقرفتلاقو.ةملظلانمرونلاصالخببستابثإهنمىناثلاو«ةملظلاب

ةملظلاوىلزأرونلالبءنيلزأنيمعدقانوكينأزوجالنعلصألانإ[٠٠]

نممهمو٤رشکطبخملواودحببسیئرشکفالتخاےلمم.ةثدحم

.تشدارزةوبنیعدینممهمو«مدآوههنآوترمویکةوبنیعدي

ةيناورلاوةيتشدارزلاوةيترمويكلا,يهو:قرفمبرأنممهقارفالصأو
ةيونثلامهمو.ةقرفىلإقرفلامبرألاتبعشتمث«ةيدرموألاو

|مهمو.ناعدقنايلزأةملظلاورونلانأنومعزيمهمعزبنيلزألاندثالا

امہواسنباولاقةيونثلاو.هثودحببساوركذومالظلاثودحماولاق(١)«نم»

سانجألاوناكملاوريحلاولعفلاوعبطلاورهوحلاىفرشكفالتخاملومدقلاىف

.جاوزألاو

:(۲)ةيثوثالاو
هلتقورشدرآنبروباسنامزیئرهظیذلامکحلانبناٿثامباص

لوقبذخأرناكو.مالسلاهيلعىسعلعبكلدوروباسنبزمرهنبمارہ

‹مالسلاهيلعىسومةوبنبلوقيالوحيسملاةوبنبلوفيناكوةينارصنلاوةيسوحلا
رخالاوروناهدانىدقنلصآنمبكرمعونصمملاعلانأمعزيناکو

ملنايلزأامهنأو«ةمل

:ةيكدرملا

لإ()ادايقاعد.ناورشونآدلاودايقنامزیئرهظیذلاكدزموهو

,اندنعنمةدايز«نم»(١)

ةيحيسملانيبقيفوتلااوواحنيذلاىنامىلإةبسففيونالاىه:ةيثوثاملا(۲)
.قرشلاىفةين؟ولاو

,«ذابق»كللاوه()



س۷٢۲

«نلصألاننوكلاىفةيثوثاملانمرشكلوقكةيكدزملالوقو.هباجأف
طبحلاىلعلعفتةملظلاو‹رايتخالاودصقلابلعفيرونلالوقيناككدزمنأل
ہیكدزمناكو.ىمعأىلهاجمالظلاوساسحملاعرونلاوقافتالاو

‹لاومأآلاوءاسنلاببسنمىرجيناكالوءلتقلاوةضغابملاوةفلاخلانعسانلا

ءالیئمہنکرشکمہفةکرشءاسنلالعجوءلاومألاحابأوءاسنلالحأو
.الكلاورانلاو

:ةيناصيدلا

ءارايتخاوًادصقلعفيرونلاف‹ًامالظواروننىلصأاوتبثأناصيدباعحأ

بيطوعفنورخنمناكامنءآرارطضاوعبطرشلالعفيمالظلاوةملظلاو

اومعزو.مالظلانفحبقوننورضورشنمناكامو«رونلانفنسحو
مالظلاو‹ةايحلآوةكرىلاوةكرحلانوكتهنمو«ساسحرداقمناعرولانا

هنمعقيرشلانأاومعزوزييمتالوهللعفالتاومزجاعلهاجتیم

.ًافرحوًانط

:ةيبوقزملاا
الصأاوتبثوةملظلاىناثلاورونلا‹نيداضتمنىعدقنىلصأاوتبثأ

.جازلاببسوهوعماحلالدعملاوهوًالاث

:ةئباصلاو۱۳[ةيبوتكمل

تثدحأامثإوءءالاوضرألاورانلاةئالثلوصألانأةيبوتكملاتمعز

‹ةيونثلانيذللانيلصألانودلوصألاهذهنمتادوجوملاهذه

ملاعلااذهىفريخنمناكامفنواوقيو.رانلامظعتبنولوقيسوحلاعيمجو

اديدشابصعترانللنوبصعتيو«ةطسوتمضرألاو«ءاملانفرشنمناكامو«رانلانف

رانتیبنوديرفأهانبتیبلوف۽مهنارینتویبنم.ناربنلاتویبملو

تیبلو«ایارکیعدتةيرقىفنمہہانبرانتیبمت«ارامةنیدمسوطبا
سرافنٻهیسوکیمسيرانتیبو«ناذابقیمسیمارایحاونیران,

زرکیلیکیمسیرانتیبوریرخیمسیرانتیبو«ورسخیکهانب؛ناصآو|



۸٢۲۹-

ناجراهذغتاسرافنمناجیبرذأبرانتیبو«قرشمیفسوابسهانب
تیبتشادرزددجمث٠تشادرزلبقتناكتویبلاهذهو.بسانسکدج

ءنامرکىلإسرافنمبسانسکاهلقنمزراوحمرانتیبو«روباسینبران

رانتیبو.ةينيطنطسقبابىلعمورلادالبىلإنامركنماهضعباولمحم
اينيفسأبراٽتببوىدهلملامایآىلإكلذكلزيملفرشدزآنبروباسهذْحا

.نارنتویبدنهلابكلذكو«ىرسکنبناروبلدادغبةنيدمبرقىلع

لوأىئباتكلالوأىفمهلعانددردقونينئالابلوقينممسوحملاو
ًادمصًادرفًادحاواإهللاالإهلإال.ةيونثلاىلعدرلابابوهوديحوتلاباب

تخنمویشهشالوادنالوًادضالودلوالوةبحاصانبذختيم

:امشلوقبثیح

ملظلاورونلارهوجنمامیوکتو اہسوفنتغاصءايشألامعزنمو
مدكانهىهوكاذذِإاهفعضىلعاهسفنعنصتكلمذإالابامف

مدطصيوًاعوطملاجومحبسيهلنموبويغلامالعكرابت

مركلاودحملاوذهللالاعتكيرش هدنعسيلدحاودرفهللاوه

.١٠ةيآ:ىروشلاةروس(١)



كورثولاوعاتلاابا

ئراصلابهذمى

٠قحلانعغازونيدىزلاماذإلجرلاابصلاقي«مهلياةئباص|ومت

ليبسلاجهنعاوغازوءايبنألاننسنعوقحلانعءالؤوه(١)لاماملف

تالاقمو]۳ةرشكتاجاجتحاءافتحلاوةئباصلا.ةئباصلافلیق

ةقرفو.نييناحورللبصعتلاةئباصلاليمركأو.ًاراصتخااهنكرتةدوجوم
ةئامعبرأوةنسنيئالثوتسلكسأرىلعنإلوقتیهوةيئابرحلااللاقي

رکذتاناویحلاسانجآعاونأنمعونلکنمجوزةنسنيرشعوسمخو
تعطقناهمايبرودلاىضقنااذِإممءةدملاكلتىفعونلاكلذىقىنأو

ناسنإلانمرخآنرقثدحمورخآرودئدتبيف‹اهدلاوتواهلسنبعاونألا
.رهدلاالإلو«داناهلهیسرادالهاو«تابارتاناريغا

هللالاقنيذلاموروبقلاىفنمثعبوىنوملاءايحإروصتيالهنأمهدنع
تاہمءنوجرخنمکنًاماظعوًابارتمنکومماذزےکنآےکدعي):5

اشنامنإو.ةلاقملهذهمہعليزنتلاربخأنيذلا]مهو.(۲)(نودعوتالتاہه

ىلإبسنتةقرفمهمو.موقلاءالوهنمةعجرلاولولحلاوخسانتلالهأ

لصبلامهلعمرحهنأوابنناكهنأمعزيو«همألنوطالفأدجنولوس

.القابلاو(۳)فيرحلاو

نموةبانحلانمنولستغيو٠ءتاولصثالثنولصيمهلكنوئباصلاو
نمو٤بلكلاوريزنلاولكأاومرحوتيماسم

جيواورمأوبارشلاىفركسملانعاوهنو«ماملاوبلحمیذلک
.نتارمانبنوهمجمالوےکاحکحمالإدنعفالطلازوجالودوہشولوب

.«اولام»ةطوطخملاىفتبتك(١)
.٢۳-٠٢۴ناتيآلا:نونمۇملاةروس(۲)

.ىنجحلابطرلا:فيرحلا(۳)

.رئازجوتارزجورزجعمحللاو.مغلاوأقوئلابروزحلا(٤)



س٢۲۷

لاكشأوةيناحورلاةيلقعلارهاوحلاءاجسأىلعةئباصلااهانبىلالكايحلاامأو

‹ةسايسلالكيهو«لقعلالكيهاهْمو«ةلعلالكيهاهنفءةيوامسلابكاوكلا

لحزلكيهو‹لكشلارودملكيهو‹سفنلالكيهو‹ةرورضلالكيهو
لکیهو«لیطتسمعبرمخیرملالكيهو«ثلثمىرتشملالكيهو«سدسم
دراطعلکیهو«عيرمفوجىنثلثمةرهزلالكيهوءعيرمسمشلا
:نمثمرمقلالكيهو«ليطتسمعبرمفوجىفثلثم



`ُنِماَقلااَلا
ةفسالفلابهذمى

(١)ةمكحلاًافوسوبعحملاوهاليفوهوةمكحلابحةينانويلابةفسلفلا
نولوقيالةارلامهودنملاءاكحةفسالفلانف.ةكحلابحموهىأ

ءركفلاتارطخوعبطلابمهكحرثكأبرعلاءاكحمهمو«الصأةوبنلاب

لاليمنممہمنومستقمهومورلاءاکحمهموتاوبنلاباولاقاروو
ىطاملاساامصمهوةعبسلاءاكحلاىلإو'ءسيلاطاطسرألثمءامدقلا

(1)نوطالفأووسروعايثيفوسروعايكيإوسلقرانباوHiiا

1ةفلتحمبهاذمورشكمالكةفسالفللو
س

¢ةقادصوأةبحماهانعمو«وليف»ىتملكنما«ةفسلف»ةملكنأبرعلاركذ(١)
.ةيقيرغإلاةيندملاروصعمدقأذنمناتفورعمناتملكلاناتاهو«ةكحلااهانعمو«ايفوسرو

وخرومیورو.قيرغإلادنعلوألاروصعلاىفةفورعمنكتلبيكرتلااذهبايفوسوليفنكلو
ىلإاوبسنثيحاهريغوسيلكيربوسروغاثيفةنسلأىلعترجةملكلاهذهنأةفسلفلا
.«بسحففوسليفناسنإلاامنإوهدحوهللاالإكحال»:لاقهنأسروغاثيف

فوسليفةملكنأىفكشنمسيلو.'ةكحللبحمىعمب«سوفوسوليف»ةملكتءاجو
ةفدارمةملكتناكامنإو«نآلاهيلعىهىلااهانعمتذخأدقنكتمنيحلاكلذى
©ةيقيرغإلاةفسلفلاباتك:"بالغدمحم”روتكدلارظنا).لقأالورثكأالةكمحلابح

1|¿0(¢۱۹۴۸ةرهاقلا«٠۲-١٠ص«لوألاءزحلا

نودودعملاجرنانويلادالبىفداليالبقمباسلارىفغب:ةعبسلاءاكحلا(۲)

ةيعاتجالالاثمألاوةيقلحلاتاظعلاوةيفسلفلاكحلامهلإىزعو«ةعبسلاءاكحلادهربشأ

لبساريثتوقالخألاوةليضفلاقرط"ىفةينيليحلاةملادوقتتلظىلاةينارمعلاحئاصتلاو

كحلانمريثكدانسإوةعبسبءامكحلاءالؤهددعديدحتنأودبيو.ريصقرغًانمزةعفانلاةايحلا

ةعبسلاءاكحلاءامسأىفاوفلتخانيخرؤملانأل«ىقيقحهنمركأىزمررمأمهلإلاثمألاو

سيلاطفوسليفلا:هوةعبسلاءالؤهنمصاخشأةعبرأىفالإاوقفتيملویشتافالتخا

انييربةنيدممكحسايبوءانينثأعرشمنولوسو«ةينويألاةسردملاسأرىطلملا(سيلاث)
ةيغاطوهوسوكانيبو«ءافعضلا.ةرصانموةلادعلانععافدللهبهاوموهتيرقبعلكسركىلا
=.اهيرحةمألاىلإدروناطلسلانعلزانتفهزخوهرمضنإلاقيو٠قلاسوبسل



— ۲۷۲

نأوىوحنلاىعوىدنكلانببوقعيلثمةيمالسإلاةفسالفو

ةرقنبتباثركبىنأورعسملانبدمحم”نايلسىوحتنلانايلس

«ىخلبللېسنبدمحأديزأو«ىروباسینلادمحم"نبشسويمامنىنأوىنارحلا

دمحمنبةحلطو«ىسخرسلادمحأو‹ىمقلالهسنبنسحلابراحمىأو

دمحأوريزولاىسيعنبىسيعوءىيارفسألادمحمنبدمحأدماحأو

مو.انيسنبهللادبعنيسحلایئأو«یدعنبیمایرکزىبأوىلعنبا

ءرئاودلاوكالفآلامسقتولولحلاوةعجرلاوةرطفلاوةقلحلاىئةرشكتالاقم

نلهحرشأمل‹كلذريغومهولاودوجولاوضرعلاو«سنحلاوظافلألاو

:مهونيرخآةثالثءامسأمملإتاضأرةعبرألاءاكحلاءالؤهءامساىنوطالفأركذوس

ماوقكانهو.نوسمو«نولوسقيدصندلوبويلكو«ةطربسإىفشيعيناكىذلانوليخ

سدينيمېيإو¢اثنروكةيغاطسورذنيربلثمهريغبمهلدبتساونيرخآلاةثالثلاتفذحیرخآ

نولوسبلصتاوانيثأىلإحزنباشوهوىيكسإلاسيسرخانأو٤ییرکءیبنتمنهاکوهو
وأىنذؤويلاركفلاباتك©بالغدمحمروتكدلارظنا).املًاقيدصراصوسوردنيربو
:مركسويءةرهاقلا٠ىلوألاةعبطلا«١۱۷٠-۷۳١ص۲ج©ىيليحلابدألا

.(م١٥۹٠«ةهاقلاةعبط«۸ص«ةينانويلاةفسلفلاخيرا



`كوشعلاوجانلابالا

ةلهاایبرعلاءارآق

ًادبن.دنملاليواقأركذباهقعنوةيلهاحلاىئبرعلاتالاقمركذبًادبن

درواکهدعبنمتویبلائاسرکذن5هئانبببسوماراتیبلاركذب
٠ىدهوًاكرابمةكببىذللسانللعضوتيبلوأنإ):ليزتلاىف

ةاورلاتفلتخاو.(۱)(ًانمآناكهلخدنمومهاربإماقمتانیبتایآهيف

مقووءضرألاىلإطبهامالسلاهيلعمدآهانبنملوأنإليق«هئانبىف
یفددریًانوزحمناکو٠نالیسةريزجنمدناضرأنمبيدنرسىف

لابجنايقتلاو.ءاوحهتجوزىئنادجووهتجوزنادقفنبضرألا
هللاىلإعرفتوهبراعدفةكمضرأىلإراصواهفرعف«تافرعبةمحرلا

ناكاكهتدابعلًافاطهوهتالصلةلبقنوكيلتببلاءانبىئهلهللانذأيىحىلاعت

¢نيناحوراارازموةكئاللافاطموهىذارومعملاتيبلانمءامأاىفهدهع

4تباناکهعضوفروننمقدارسلکشىعكلذلاثمهيلعهللالرزاق

.هبفوطيوهيلاهجوتيناكو
هيلعهللاتاولصثیشهتيصولوتو«ملسوهيلعهللایلصمدآیئوتالمت

«ناصقنالوهيفةدايزالوروكذملالكشلاكلذىلعنيطلاورجلانمتيبلایب

ىلإةوبنلاتبننانأىلإنامرلادتشاومالسلاهيلعحوننافوطكلذبرخم

كانهىلإرجاههمأوليعامسإهدولمح«هيلعهللاىلصنمحرلاليلخمهاربإ
تيبلاءانبب١۳٠هليلخیلاعتوكرابتهللارمآخرعرتوليعاشإريكالمن

اعفرف(۲)(ليعامسإوتيبلانمدعاوقلامعاربإعفريذإو):هلوقكلذو
£مظعتلابهلاعدورعاشملاوكسانملااعرشوهساسأىضتقمىلعتيبلادعاوق

مهرجهتنبمثهساسأىضتقمىلعةقلامعلاهتنبمت«ةمايقلامويىلإمظعموهف
:یملسنأنبرهزلوقيهيفو‹هساسأىضتقمىلع
ا

.۹1-۹۷ناتيآلا:نارمعلآةروس(١)

١۱۲ةيآ:ةرقبلاةررس(9

(۲جنايپلاوفشلا-١١م)



٢٤۲۷—

مهرجوشيرقنمهونبلاجرىذلاتیبلابتمسقأف
ةوبرتناكفماعىفلأبضرألالبقتيبلاعضومقلخهللانإةياورىفو

ىلإمالسلاهيلعمدآهللاطبهأاملف.اهتنمضرألاتيحدفءاملاىلعءاضيب

ترفنو٠علصلاهدالوأثروأوعلصىحءايسلاسمهسأرناكوضرألا

ءامسلالهآمالکعمسيناكوذئمويًاشحوتراصفرىلاباودهلوطنم

هللاهصقنفهسفنرکتساوةكئالملاهتباهفملاسناپمهحيبستومهءاعدو

ةكئاللاتاوصأنمعمسيناكاممدآدقفاملف«هعارذبًاعارذنتسىلإ

تیقاوبنمهتوقايهللالزنأف«ىاعتهللاىلإكلذاكشوشحوتسامهحيبستو

«ةنحلانملیدانقهيفرغبابویقرشبابرضحخدرمزنمناباباشةنحلا
فاطيًاتيبكيلإتطبهأىنِإمدآايهلليقمث.نآلاتيبلامضومىلعهعضوف

هللالزنآو۽شورعاادنعیلصياکهدنعیلصیویشرعلوحاکهب

.دوساةيلهاحلاىفضيحلاهسماملفءضيبأناكوهعومدهبحسملرجحلاهيلع

الواوةنحلاتيقاوينمةتوقايرجحلانإ»:ملسوهيلعهللالصىبلالاقو
نممدآهجوتف.(هللاهافشالإةهاعوذهسماممهساجنآبنوكرشملاهسمام

دهاشليق«تیبلاىلعهلديًاكلمهلىلاعتهللاضيقفًايشامةكمىلإدناضرأ

هتوطحخنإهللاوفهلمحمناكءىشیاولاق؟بکریناكالآجاجحلاابأاي

راصهادعتیذلاوًانارمعراصهمدقهيلععضوعضوملکوماياةثالثرسم

ةكئالملاهتقلتغرفاملف«كسانملاماقأوتيبلاجحوةكمىنأف.ًارافقوزوافم

.ماعىفلأبكلبقتيبلااذهانججحدقلمدآايهللاكمحرياولاقف

٠هیلجریبعةكمىلإدنانمةنسنعبرأمدجحسابعنبالاق

هللاهعفرفنافوطلامايأىلإكلذىلعتناكفهللاامسرحةبعكلارمأءدباذهف

مكلمفلآنوعبسمويلكهلخديرومعملاتيبلاوهوةعبارلاءامسلاىلإ
بخىحمالسلاهيلعهللارمأف|١١۳٠ةمايقلامويىلإهيلإنودوعيال
ايلاتسلاعضومناكف‹قرغلانمهلةنايصسيبقنألبجىرجحلا

قازولیعامسإدلوامدعبمهاربإرمألجوزعهللانإمث.مهاربإنمزىلإ

یبینیآےھاربإرديملف.هيفرکذیوهيفدبعيتيبايبانأمالسلاامهلع



٢۲۷—

ىلعهلدتلةنيكسلاهيلإىلاعتهللاثعبفًاعضومهلنبينأىلاعتهللالآسف

ايتأىىحمهاربإاهعبتفةيحلاهبشناسأراشجوجححيریهوتیبلاعضوم

مالسلاهيلعهاربرمأو6تىبلاعضومعهلدتلةنيكسلاتمففوفةكم

نسحلاوبلاطییانبىلعلوقاذهو«ىبفةنيكسلارقتستثيحیینا

رست.تلعجفةبعكلاردقىلعةباحسهناحبسهللاثعبسابعنبألاقو

اهمیدونوتببلاعضومىلعتفقووةكمتفاونأىلإاهلظیئمھاربإو
لسرأمہضعبلاقو.امنایبفصقنتالودیرتالاهلظىلعنباناےھاربإ

انأوبذإو):هلوقكلذف.تيبلاعضومىلعهلديلمالسلاهيلعليئاربجهللا

ییمهاربإلعجءتيبلاليعامشإوميهارىبف(۱)(تیبلاناکمهارب

:لوقيبيبحنبدمحمنبنسحلاامساقناابأتعمغو.ةراجحلاهلوانيليعامسإو

:لوقنآقلابًالاعناكو۴٠ناطقلادمحأنبدمحمرکیابأانعم

امہمدحاولکو(۲)ةيبرعلابملكتيليعامشإوةينايرىسلابملكتيمهاربإناک

لیعاساللوقيےھاربإناکو٠هبهوفتلاهنکمالوهبحاصلوقيامفرعي

¢هذخفرجحلاكڭاههللوقيوءارجحیلوانیعی6انکلبه

ليئارجءاجفعضوملاكلذلارجحىغبيليعامسإبهذفرجحللعضومىقبف

:لاقفهعضومیفرجلاماربکردقوليعامإانمرجح

٠(ليعامسإوتیبانمدعاوقلهارباععفربإو):هلوقكلذفتیبا

.٦۲:جحلاةروس(١)

ةبرعتسملاوأ«ةبرعتملابرعلاوأ«ةيناندعلابرعلابأوهليعامساانديسنأفورعملا(۲)
پرعلانمهو‹مهرجةليبقتلزنملفءةينايرسلاوأةيناربعلاملكتيناكليعامسإنألكلذو
ملعتو6مہمجوزت6رجاههمأوليعامسإماونکسو6ةكمع6هبراعلابرعلاوأ,ةيناطحقلا

قمبرعلاروهمجمهةبرعتسملابرعلاو.ةبرعتسملابرعلاكلذلاومسفةيبرعلاهؤانبأووه

نيحماشلاةيدابىلإزاجحلادالبوبرعلاةريزجهبشطساوأنونكسينيذلارضحلاوودبلا
.برامدسراسکنادعبنا

a روس ) ۲



0

ةديبعوبأوىلكلالاقو.كلذلبقتناكىلاتيبلالوصأعيسابعنبالاق
انيزروطوءانيسروطلبجء(١)لبجأةسخنمهاينبفةدعاقامدحاوهساسأ

عضومىلإمهاربإیہنااملف.(۲)ارحنمهدعاوقاینبویدوحلاونانبلو
هاتفسانللًاملعنوكينسحرجحىئجليعامسإللاقدوسألارجحلا

سيبقوبآحاصفليعام|يضفهنمنسحأرجحمىئجلاقف«رجح
.هناكمهعضوودوسألارجحلاذخأف9اهذخف٦۲٠|ةعيدوكلنإمهاربإاي

ءانبىلعامهونيعيةكئالملانمةعبسبليعامسإورمأىلاعتهللانإليقو

:هريدقتراضإةيالاهذهىفو(انملبقتابرالاهئانبنماغرفاملفتیبلا

(انملبقتانبر)نالوقيو(۳)(ليعامإوتيبلانمدعاوقلامهاربإعفريذإو)
برعلاتفلتخام«تيبلاان*وانبانملبقتءىنأوءهللادبعةءارقىوهاذكهو

تيبلارمأىلعىلوتساوةكمبهموقداسالىحنبورمعنامف
هنعتعزخحلانتنحلانمءامسلاءامرماعنبورمععمتجرخالةعازحخنأل

:ًارعشلوقيمہفو‹ةعازختيمسفةكمىلإرمنطبىف

رکارکلوساحیفانمتعرفترمنطبانللحالو
رتاوبلاتافهرملاوانقلارمسباومتحاونمداولکاومح

ماشلاباقلبلاةنيدملاىلإراسمثتيبلارمأىلعىلوتساىحنبورمأشنالو

لبجأولابجأولابجعمحلاو.لاطومظعاذإضرألانمعفتراام:لبحلا(9(

هبعتيناكىئلاراقلاهيفو«ةكمىرلاشىفعقيىلاءارحلبجانهدوصقملا(۲)
.ةثعبلالبقمالسلاوةالصلاهيلعدمحمهيف

.۱۲۷:ةرقبلاةروس(۳)

ةريسىفءاجو.ىعازحللاىلنبورموهةبعكلاىلإمانصألالخدأىنلانإليق(٤)

ناكوء٠ءاقلبلاميلَقِإنمبامىلإمدقوماشلاىلإةكمنمجرخىلنبورمعنأماشهنيا

اهرطمتسنفاهدبعتمانصأهذهو:اولاقفاهرمأنعمهأسف«مانصألانودبعيمهآروةقلامعلاهلري

.هتدايعىلعسانلالبقأوةيعكلاىفهبصنلبههساًامنصمهمذخأف١انرصنتفاهرصنتسنوانرطمتف

ىلاشنمبرعلااهلقنمانصألاةركفنأحجارلانِإذةصقلاهذهةعنمنكيامهمو

.«ملص»ةيمارآلاةملكلانمقتشم«منص»ظفلنأاميسالو«ةريزحلاهبش



ب۲۷۷

ىلعبابرأهذهاولاقف.اهعأسفمانصألانودبعيًاموقىأرف

اىقستسنوانرصنتفاهرصنتسنةيرشبلاصاخشألاوةيواعلالكايلالكش

راسفلبههمأإاوعفدفمهمانصأنماصمهمبلطوكلذهبجعأف«انيقستف

٤ءنجوزلکشىلعةلئانوفاساهعمناكو‹ةبعكلاىهعصوفةكمىلإهب

كلذناكوامهمىلاعتهللاىلإلسوتلاوامهمبرقتلاوامهميظعتىلإسانلااعدف
.تلازوترسکفمالسإلارهظنأىلإ«فانكألاىذروباسكلملوأىف

ىلعناهصألبجىلعسرافبتيباهممانصأتويبدنملاوبرعللو
«لدبيملورغيملدناضرأنمنايلوعتيباهنمو«خسارفةئالث
هانبىذلاوهوراهسوثلااممو«ةربثكمانصأهيفدنمحلاضرأنمدنسلابتیب

ةنيدمبتيباهنمو.خلبلهأهبرخمالسإلارهظاملف«خلبةنيدعرهمجرزب
نايعنمزىفنوملسملاهبرخنتيحلاوذسيقنبكاحضلاهانبنعلاءاعنص
.مصتعملاهبرخةناغرفةنيدمكلملاسواكهانبناسواكتيباهنمو«نافعنبا

۽هباتکےکیئهللااهرکذىلاىه(۱)اهودبعيحونموقناكىلامانصألاو

مانصألاهذهنممصلکو«(۲)آرسنوقوعيوثوغيوعاوسودویهو

.مالسإلاهللاىنآنأىلإامنودبعياولازيملف٤برعلاءايحأنمىحىلإراص
۽مالسلاهيلعحونهللاىنركذدنعباتكلالوأىف۷٠كلذتركذدقو

?ةلصحمةلطعممهمةفلتحمءارآوىشبهاذمبرعللو

سسسبسیصا. سےہس

.«حوموقاهنودبعياوناكىلا»ةطوطخلاىفتبتك(١١)
.٢۲ةيآلا:جونةروسىفةحلآلاهذهءامسأركذ(۲)

و





توال

برعلاةلطعمركذق

ثعبلاوقولخلاوقلاحلااوركنأفنصىشفانصأبرعلاةلطعمو

:ديحملانآرقلامنعرخنيذلاهو‹ىفمارهدلاوىلاعبطلاباولاقوةداعإلاو

مهمةراشإ(رهدلاالإامواينوتوعايندلاانتايحالإىهاماولاقو)
زعلاقو.(۱)(نونظيالإےهنإملعنمكلذبےلامرهللالاق‹عئابطلاىلإ

٠(۲)(نېمریذنالإوهنِٳةنجنممہحاصباماورکفتيلوا):لئاقنم

هللاقلخاموضرألاوتاومسلاتوکكلمیئاورظنيملوأ):لئاقنمزعلاقو

.(٤)(نيمويىفضرألاقلخىذلابنورفكتلمكنثأ):لاقو.(۳)(ءىشنم
٠(٥)(ةدحاوسفننمىذلامكبراوقتاسانلااأای):لئاقنمزعل

نيذلاهوةداعإلاوثعبلااوركنأوعادبإلاوقلحلاباورقأمهمفنصو
یمنملاقهقلخیسنوالثمانتلبرضو):هلوقىفديحملانآرقلامهنعربخأ

ةرملوأاهأشنأىذلااميلق):لئاقنمزعلاقممرىهوماظعلا
مهلبلوألاقلحلابانييعفأ):لئاقنمزعلاقو.(۷)(ملعقلخلكبوهو
.(۸)(دیدجقلخنمسبلی

.٢٤۲ةيآ:ةيثالاةروس(١)

.١۱۸ةيآ:فارعألاةروس(۲)

.١۸٠ةيآ:فارعألاةروس(۳)
.٩ةيآ:تلصفةروس(٤)

.١ةيآ:ءاسنلاةروس(٥)

.۷۸ةيآ:سيةروس(١)
.٩۷ةيآ:سيةروس(۷)

.١٠ةيآ:قةروس(۸)
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اوركنأوةداعإلانمعونوقلحلاءادتباوقلاحلاباورقأمہمفنصو

الإاوجحوةرخألاىنهللادنعمهاواعفشانآاومعزومانصألااودبعولسرلا

.اومرحواولحأورعاشملاكسانملابالإاوبرقتونبارقلااوبرقوايادحلااورحتو

:لوقينممهمو.(١)هللاتانبلوقيوةكئالملادبعيناكنممهمو
مملعهللاجتحاف(۲)(قاوسألاىفىشعوماعطلالكأيلوسرلااذهلام)

كلبقانلسرأامو):لجوزعهللالاق.ماعطلانولكأياوناكمهلكلسرلانأب

تاہشو.(۳)(قاوسألاىنوشعوماعطلانولكايلمهالإنم

‹داسجألادعبثعبلاراكنإاهادحإنتمشلانتاهىلعةروصقمبوعلا

نوثعبملاننإأًاماظعوًابارتانكوانتماذِإأاولاقىلوألاىلعثعبلادحجةيناثلاو

:هدحألاقفهراعشأىفكلذنعاورعو.نولوألاانابآوأ

رمعمآايةفارخثيدح ثعبممتوممتةايح

:ردبلهآىةاثرم

مانسلابللكتىرسلانمردببيلقبيلقلاباذافأ

ماهوءادصأةايحفيكو ايحتسنأبلوسرلا

مدلتوأناسنإلاتاماذلوقيوخاتادقتعينمبرملانمو

«هللاتانبرةكئالملانإوهئانبأوهللاتانبببرعلالوقىلإةراشإهللالاق(١)

موةكئاللاانقلمآونونلامغوتانبلاكبرلأ):للابكرشلاىلإو

5لاممنينبلاىلعتانبلاىفطصأ«نوبذاكلمبإوهللادلو»نولوقيلمهكفإنممبنإالأ

.٤١1-؟٩تایآلاتافاصلاةروس.(نوکفيك

«نيبمروفكلناسنإلانإًاءزجهدابعنمهلاولعجو)لفرخزلاةروسىئىلاعتلاقو
ههجولظالثمنمحرللبرضاعمهدحأرشباذإوونينبلابمكافطصأوتانبقلعاممذوامآ

.۷٠-١٠تايآلا(مظكوهوادوسم

.٢۳ةيآ(نونبلاكلوتانبلاهلمأ):روطلاةروسىبىلاعتلاو

.٠۲ةيآ.(ىتنألاهلوركذلاكلآ):مجنلاةروسىفىلاعتلاقو
.۷ةيآ:ناقرفلاةروس(۲)

.٢۲ةيآ:ناقرفلاةروس(۳)

ب



س۲۸۱ا

٠ةنسةئاملكىفرقلاسأرىلإعجربفةمالايمسيربطهتمجرخوغامدلا

ةربطالوةماهالرلاقفلسوهيلعهللاىلصلوسرلامہہلعرکنأ!ذهنعو

.«رصالویودعالو

٠(۱)(الوسرًارشبهللاثعبأاولاقنأالإىدملامهءاجذِإاونموينأ

ناکةكئاللابفرتعيناكنف.(۲)(رشبأ)لئاقنمزعهلوقبو
لزنأالولاولاقو):يكحلازيزعلالاقاكءامسلانمكلمنأديري

هذههللاىلإةليسولاوعيفشلا3فرعيناكنمو.ةيالا.(۳)(كلمهيلع

ناکورسنوقوعيوثوغيوعاوسودولئاسوىهىلاةبوصنملامانصألا

فوعيو6رمحضرعالكلایدلرسو6نتالئابقلوجحذلثوغيو

ةانمو)ةنانكوشيرقللبهلاوىزعلاو6فئاطلابفرقتاللاو6نادم

مانصألامظعأنموهوشيرقوةعازحلللبهو٠ناسغوسوألل

امهعصوةورملاوافصلاىلعةلئانوفاساو6ةعكلارهظىلعناکومهدنع

ةبعكلاىئارجفامنألستنبةلئانوورمعنبفاسانأبرعلامعزتو

.افصلاىلعامهعضوفینبورمرامنصاناکليقو«نيرجح

:مهلئاقهيفلومي,ىذلاوهودعسهللاممصةنانکنبناکلميدلناکو

دعسنمنحنالفدعسانتتشفانلشعمجيلدعسىلإانيتأ

دشرالو.ىغلوعدتالضرألانماهموظفليةرالإدعسلهو

كلكيرشالكىبلمهللاكيبل»:تلاقتلاهوتبلاذإبرعلاتناکو

ءةيدوہلاىلإليهمناکنمبرعلانموكلماموهكلمتكلوهالإ

.۹4ةيآ:ءارسإلاةروس()ا

.١ةيآ:نباغتلاةروس(٢)

.۸ةيأ:ماعنألاةروس(۳)
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اوناکو.ةئباصلاىلإاوبصيولينممهموءةينارصنلاىلإليمنممهمو
نكسيالوكرحتيالىحتارايسلاىفنيمجنلملاداقتعا(١)ءاونألاىننودقتعي

.اذكءونبانرطمنولوقيف|١۳٠|ءاونألا'نمءونبالإموقيالورفاسبالو

هللاتانبمهامہفنودقتعياوناكومهدېعيفةكئالللاىلإاوبصینممہمو

.اريكولعطوقنعهللاىلاعت

نممحنطوقس:ءونلاىنعمليقو<ءاونأعمحلاوبورغلللاممجنلا:ءونلا(١)
دنعتناک٠قرشملاىفهتعاسنمهلباقيمجنوهوهبيقرعولطو٠ترغملاىفلزانما

..ءاطلاورطملا:ءونلاو.اهلكةنسلاةنمزأىفعلاطملاةفورعمنيرشعوةينامنبرملا
فلخبملورصمهيفناكاذإ‹ءونلاقدص:نولوقيء



ٰىراعاكالا

ةيلهاحلاءاملعركذىف

عفريولجنناكنمو.خيراوتلالعو(١)ناسللاملعنمملعبرعللناكو

ماسوهيلعهللاىلصىنلادجبلطلادبعموصحلانبمکحنوسلوهردق

مهامیو٠قالخألامراکمىلعمېلوىغبلاوملظلاكربًاشيرقرمأيناک
‹نامصاختملاتاموصخو«ىلوتيناكوءرومألاتايندنع

.العدنتسیفمرلملادنعةداسوهلعضوتناكو

6

اممستىلاةروهشملاهلوبرعلابيطخفانمدبعنبمشاهناكو

ببسىفبرحةعازخىبوةرذعىبنبعقوهنإليقو‹ةميكحلابوعلا
ةعازخونبضرتملفةيرذعلاةصيبقةنباةرمعلمالغهلتقةعازخىنبلمالغ

بصنمرحلاةمرحكشتنأمشاهىشخبرحللاومواقتاملف.هلتقبالإ

‹ليعاسإةيرذو«مهاربإل7نحتسانلااهأاي»:لاقوةبعكلابناجىلإهرنم
مرحلاناکسوةكمبابرآ«بالكنبیصقونبو«(۲)ةنانكنبرضنلادلوو

لابجنحو‹زعلاةياغودحلاندعموبسحلابابلوفرشلاةورذانلو

ىلتوهترصنتحتفلخلكىن«تاداسو«قحلامئاعدو«ضرألا

فوخكتعمجدقو«محرةعيطقوأ«هترشعفوقعىلإیعدامالإهتوعد
دعاسلادرجوهمقلارصحىلإةفرعملالهجوءوسوةلجعلاىكداتقتنأ

لصأتسيثیحمهيخأعطقسأرلاءادعأبطقىلعاهصكنمءىرمالكلمتحيلف
مسقأو«برحلاىئًاعارذهبىعدتسيسأرلاىلعأعطقوءهعورفتاقسابهب

 ‘Rn. E

.ةغللاماعوهبرعلادنعناسللاملع(١)

.«رظنلا»ةطوطحلاىفتبتك(۲)
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نقبانيلو«قمعلا(١)ةمحلانغلبيلةيطسلاىمشخلبقبلحلاةرحلاتدرأنل

نمنانسلاقلعتيودفدهحلاعدربعطقىحلشةداعتسا

‹()نخدلاةحنداهملاعرقتوفكباهقاوفأديعبلاةددقملاًاناطلسنأشلاعابجالا

وهوقوفعمجقاوفألا)قاوفألاددقحمرلاومهسلانمةصبقرهظتو
ناکاذإف.امسافنأعدوتسمرمضموهونضاوحلاتارمضم(مهسلاىلعأ

ةيوسلاىوقعستاو«بيصملاىأرلضو(۳)بيرألاماحشاطكلذ
قيدصلالقوقيرطلاقاضدقليقوءنفلامالصتاو٠بوعلاحرتلسو

(٤)ةدشرجحلارتفيوهدصقمهسلاكلمو«هرمأءارمالابلغيكلانهف

اولمحمکیبآیبنإةعازخیبای<نفدامءیرمالکیرتشیو
داصرإنعناكولف«هلجأقفاوفًاطحلادينعةينملاهتمردبعةميقمكيلإ
ةنتفلانارىمظعتلبرعلاةنسوهاملوبقےیبآدقوءاديمعناكهبلاطبلاطوبلاط

ىلعوهتميقلويقبيكیلعتکحدقو‹اهماوشبفتمبوعلاةماهاونوكتف
هيلعهبتکحامكرتو(٥)جاجللاهكحمأنفکیلاكلذعفديهرذعىب

صوخاہلفرتو(6)رفسلااهفيحمىحهيلاهودعةداموهيلعفلحانف

.الاثتماريصتفبرعلاماكحىلإباكرلا

‹زكةفرعملاو‹ددؤوسدوحلاو«رفظربصلاو«فرشللاسالااہ

‹هلعفىلإبوسنمءرملاو«ربعرهدلاولودمايألاوءةعدخبرحلاو

.ءاملاةريثكلارثيلا:ةمحلا(١)

.نيدلاولشعلاريغت:داسفلاودقحلا:نخدلا(٢)

.ىلقاعلا:بيرألا(۳)

.بطرلكىفرسكلا:خدشلا(٤)

ةجاجللانمىدامثاكعحماو«مالكلاىفةعزانلاوةزواشملا:كحملا:جاجللاهكحمأ(م)

.ةموصحلا:ةجاجللاوجاجللاو.كلذونوبضفلاوءةمواسملادنع

هکحیفهيلعفاح.ملظلاوروحلاوكحلاىليملا:فيحلا:رفسلااهفيحع(٠)

.روجيىأ.(هلوسرومهيلعهنافيحعأ)زيزعلاليزلتلاىو.راجولام:؛فيحفيحم
.سنكلا:رفسلاو
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لوضفلا!وعدو٠()روعلامکن(۱)اورعشتساف٠هملعبذوخأم

ءةعفرانإفقالخألامراكعمکيلعوكيدانرمعيسيلحلااومركأو«ءاهفسلا
تأبنأدقوالأ.دملامدوفرشلامضتاهنإفةيندلاقالحخألاومکایزو

طلاديعباوشلاماس٠ريعسنلاعرسمرعشتسمريعبرلفمجعتسملاةفاخش

ںصیصرهدمتقناف«ریرحاذبح«هیداهصلعو‹هضايرلاعرفهو
هلهأشطعأبكرىشعتمو‹هبكارلحرأفءةدملادعبل«زعامألا

ةضملبالإجنيملف٠بركلادقعماكحأكرل«هيوسلاسرغوصالما

لمحمةربشعلاسأرو«هتربرجنمنوهلهاحلاهنمناوهافدشوعضترملا

عمجوءبعشلابأربحألىنإوالآ.عفتنانملةظعمكحلاماقمواهلقثأ

.٠ةقرفلا

.اراصتخاهنکرتهحرشلوطيرسفتافوتب.مهنحلسأبموقلارولزنمت

ةكملدالاق٤یشبهاذموةرثكلاوقأبرعللوسابعنبالاق

هللاةديعلاقوملفهتانبةكئاللاوهلكيرشالهدحوانبرهلا

هلكيرشالهدحوانبرهللادوهلاتلاقوءاونماويملفهدنعمانصألاو

حيسلاوهلكيرشالهدحوهللاانبرىراصنلاتلاقو«اونمأويلفهنباريزعو

ءاونمويملفهدنعانلمفشتسمشلاوهللاانبرسمشلاةدبعلاقو«اونمأويلفهنبا
اوندافهلسروهديبعنويبنلاوهلكيرشالهدحوهللاانبرنوملسملالاقو

.هنعهللاىضرقيدصلاركبوبأمهفنمملعأناكوايولعبرعللناكو
.هنمهيلإنوعجرياوناكوبيصيفةيلهاحلاىفايورلاربعيناكو

مہ:ةوبنلارظتنيورخآلامويلاوهللابنموينممہم1ةيقربرعلافناکو

نودوعيلةبعكلابروالكهظعاومىفلوقيناكویدايالاهدعاسنبسف

ل

.برحلافراعشلاباوعادت:موقلارعشنسا(١)

.حبقلا:رولا(٢)



7

دحاوهلاهللاوهلبالكلاقو|٤٤٠۲|.بهذامنودوعيلبهذنالاودابنم

:ًارعشلوقيكلذىفو.ادغبآللاهيلوًادبأوداعأدلاوالودولوعسيل
قرخمهزبایاقبنممہلع

قعصلاهتاموننمهبنياك
اوقلخاذدعباذهمیضمقلخ

قلحلاقرزألااهنموديدحلااهم

ٹدجتاومألاوقلحلاثعاباب

ملاحريغلاسحماوبیج
یئینوموةارسعمہم

.ًاراصتخااهنكرتةرشكرابخأًاضيأهلو

:لوقيمةبعكلاىلإهرهظدنسيناكليفننبورمعنبديزمهمو
تلصلاأنيةيمأمسو.ىرضمهاربإنيدىلعقبيمهنإفىلإاوملهسانلااأ

:دشن

روزةفينحلانيدالإهللادنعةمايقلاموينيدلك
:ًارعشلیفننبورمعنبدیزلاقمتقصهللاقف

رشبلاعمجماماذإباسحلامويةيقاولثمىسفنلنوكتام

طقایشتبارام(اهرخآىفلوقةنسحةظعوموةليرطةصوهلو

احالو«ًايهاذالإًايئاجالو«ًاعونصمالإًاعوضومترأرالو«هسفنقاحخ

لعلالاقe‹«ءاودلامہايحألءادلاسانلاتيعناکولو6ًاتیملإ

ًايحتیمامجريىح:لاقف؟ىحام:هلليقف«یتحویتشاروم
.ضرألاوتاومسلاتقلخكلذلو«ًاثيشءىشالدوعيو

اذلاہرشأرمحلابرشأنإ
اهرأ2تاس:قلاوةذاذللاالول

هديىئناکامنفلةبالس

رخآالبًاناغضأموقلاثروتدق

اہرشأتسلىنأهللابتمسقأ

ىلاسقتلقامىزفاهعدأنإو

ىلاعلاادمنمالإىنارتملو

لاملاوموقلالوقعلةباهذ

ىاعلاةدجنلاىذىفلابیدترتو

ىلاصوأضرألابرقرفيىح
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ناوفصو«مصاعنبسيقةيلهاحلاىفهسفنىلعرمحلامرحنمو

اہفاولاقو«یدنکلابرکیدعمنبفیفعو«یدنکلاثراحلانبةيمأنبا
:ارعش«هسفنىلعانزلاورمحلامرحدقومولسألالوقيامفو.راعشألا

رب
فرعأررومألاىفىبيأملسلاوةضاضملوطدعبىوقتماس

فرشأكلذكرتوتاسموملاوةرثأیهوحارلابرشتكرتو

ففعتملاىجحلاوذلعفيكاذكو ًامركتممأايهنعتففعو

هَللابنمويناکیعاضقلاةربونبةبلعثنبنبهللادبعمهمو

:ًارعشلوقيكلذىفو

مدقلانمزىسانلاقلتأدبىذلادجاملادحاولامدقلاتنأو

ملظیئمدابلصنمةملظىلإةملظبيغىتبيحأىذلاتنو

سبيدعبقروأدقورجشلابرماذإناكىملسفنبربهزمہمو

ىحيسسبيدعبكايحأىذلانإ«؛كيبحتنمالبرعلاىبستنأالوللوقيف

:اہفلوقيىلاةديصقلابحاصوه.كلذدعبنمآمممریهوماظعلا

ملعيهللامكيامهمويخيلمكسوفنىفامهللانمتكتالف
مقنيفلجعيوأباسحلامويلباتكىمضويف

‹باسحلاورخالامويلاوهللابنمويناكىميعلاديهشنبفالغمهمو
:ًارعشكلذىفلاقو

لاعتملاةطحهنمتذحخأفةعافرمويمصحلاتدهشدقلو

لامعألانسحأبباسحلاموي هدبعىزجيهللانأتملعو

ىلحارىعماونفداهدلوللوقيةافولاهترضحاذإنمبرعلانمناكو

لوقيكلذىو.ىلجرىلعتيعسوترشحاولعفتملنِإواملعرشحأىح
ًادعسهنباىصويةافولاهترضحالةيلهاحلاىىدسألاشألانبنشرح

١|:ًارعشلاقف

برقأةياصولااخاناكيصوأ ىنإفنكلهأامادعساب

بكنيونيديللعرصيرشحلاالجاررعيكاسبأنكرتتال
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بوصأوههناةيانحلاقثو

اوبکراليقاذِإامكرأرىقلاف

یآنعلیمجنبدمحینأبنآ«سنآییآنبةقمرصنبسيقمهمو
ةيلهاحلاىفبهرتدقةمرصسيقوبأناك:لاق«راجنلانبىدعىثدح:لاق

هذختاهلتيبلخدوةبانحلانملستغاوناثوألاقرافو«حوسماسبلو
مالسإللهللاهاددےهاربإبردبعألاقو«ثماطهيلعهلخدتالًادجسم

:ًارعشةيلهاحلاىةرسلقىبألوقنف.ملسوهيلعهللاىلصىلامودقدنع

ةيطمتكرتاممىفلقلو

حابصلکقرشهللااوحبس
انيدلنايبلاورسلاماع

ىوأتوريدتستربطلاهلو

اھارتةالفلابشحولاهلو
تنادودوہتدوههلو

اوماقویراصتلاسشهلو

هارتسيبابهارلاهلو

اهوعطقتالماحرألاىباي

ىاتيلااعضىئهللااوقتاو

ابلوميالنأاوملعاو

هولكأتالمنيالامم

اهولزجالموجنلايباب
اهوتمأتالمايآلاىباي

داعماهرمنُاوماعأو

لالهلکوهسشتعلط

لالضبانبرلاقامسیل

لابحلاتانمآنمروکویف

لامرأالالظىوافخ
لاضعترکذاذإنیدلک

لافتحاومدلدیعلک

لابعادوسوبنهر

لاوطنمةرصقاهواصو

لالحلاريغلحتسيار

لاوسرشیدتہًالاع

لاوهاعرمتللامنإ

لاضعءادموجنلالزجنإ

ىلايللارموەهركماورذحاو

لابودیدحنمناکامقلحلا

لالحلاذخأوانحلاكرتوىوقتلاوبلاىلعكرمأ|وعحاف

:هتومدنعهنبایصوب.يميعلاديزنبرمعلاقو

یتقرافاذِإیندوزیہا

رشارشاعمنعسوتماونعظاليقاذإاكراثعبلل

رثاعوأعفادمنيبقلعلاو
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اهرهظلياممىلإسأرلاةسوكعمةقانلاطبريناكنممهمو
ةقانلاقنعامنودلقيواهطسونودشيةيلونوذخأيو«اهطبوأاهلهاكىياممو

ةتسلاقو‹ةيلبلارقلادنعتومىحكلذكاهن

.ايالولااهقانعأىفلاجر
ءايشآمرحتامنيلهاجىبرعلاتناك:لافىلكلابئاسلانبدمحملاق

تالاحلاالوتانبلاالوتاهمألانوحكتيالاوناك«اهمرحتبنآرقلالزن
فلختيوأنتخألانبلجرناعمجينأنوعنصيامحبقأناكو‹تامعلاالو

رجحنبسوارعو.نونصلاكلذلعفنمنومسياوناكو«هيبأةأرماىلع

ًادحاومہیاةآرماىلع|٤٤٠١|اوبوانتةبلعثنبسيقىبنمًاموقیمیالا

.دحاأودعب

صاعنانبدعسةحيحأوبأشيرقنمنيتخألانبعمجنملوأناكو

لاق.موزنبورمعنبهللادبعنبةريغملاتنبةيفصودنهنيبعمج
هلناکنفهينبرکأماقاهقلطوأةأرملانعتاماذإبرعلانملجرلاناكو

:هناوخإضعباهجوزةجاحاهلإهلنكيملنإواہلعهبوثحرطةجاحاف
مهاربانبليعامسإا:الثةأرملاقلطنملوأفثالثةأرملانوقلطياوناكليقو

هتومرحعوتيبلانوجحماوناكولاق.امهلعهللاتاولصةنمحرلاليلخ
:یملسیبانبرىهزلاقاکنوفوطيو

مرحولحمنمنايقلابكو ةنرحونيبنعنايقلاانلعج

افصلانيبنوعسيورجحلانوحسعوًاعوبسأتيبلابنوفوطياوناكو
:بلاطوبألاقاک«ةورملاو

لىياحتوةروصنمامفامو افصلاىلإنىتورملانيبطاوشأو
`:ىدبعلالاق«اهلكفقاوملانوفقياوناكو

لآلاىلعجيجحلاىذفقومو شيرقتجحىذلاتيبلابو|
رمشألانومرحمورامحلانومريوايادحلانودېاوناكو.تافرعلج:لالا
ثراحلایبضعبومعٹخوىطاہفنولتاقیالونوزغيالومرحلا

(۲>ناييلاوفشكلا-۹٠م)
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‹مرحلارهشألانومرحمالونورمتعيالونوجحماونوكيملمآ«بعكنبا

ىفناكهنألراجفلاماعسيقنواہْیپتناکىلابرحلاشیرقتیمامنو

اوناكو.راجفلاماعىسكلذلوانرجفاولاقنهفاولتاقاملفمرحلارهشألا

:ارعشهرجاورمنبرماعنبضاضملوقيكلذىومرحلاىفلظلانوهركي

ريبكلاالوريغصلاالةكمبملظتالیبا

رورشلافارطأقليلنمیب

ىئةدايزءىسنلاامنإ):تلزنمهفوارشماعلكىئنوئسنياوناكو

اوناکو٤ىمنوميقيوسانلاعمةفرعىلإنوجرخمالاوناكو(١)(رفكلا
:ىنةدايزلاكلذبنوسمتليايادحلامدباهوخطلمانصأللاوحذاذإ

ارعشلاقمانصالاةدابعنعیہیوهللاةدابعبرمآیناکبالكنبیصقمهمو

بيبللالجرلالعفيكلذكاعمىزعلاوتاللاتكرت

هوفالالوقيكلذىو«ىتوملانولسغيوةبانحلانمنولستغياوناكو:لاف

١:ارعشىدوألا

رذحلاوقئاقشلايجنيتلقافردغنملكاملعاوىناللعالا|١

رصبلاصخشدقوىلاصوأمکلتدباماذإيجنيتلقمو

ريغهعبتيسلسغنمكلايف¦ىنولسغيدرابءامباوءاجو

تاماذإممالصناکومہلعنولصيومهانومنونفكياوناکو«لاق

یلصیمثاہلعیٹیواھلکہنسارکذیوهیلوموقیمثہریرسىلعلمحلجرلا
یفبلکنملجرلاقو.نفديمثهللاةحرومكيلعمالسلوقيمثهيلع

:ًارعشهلمعنبالةيلهاحلا

یناصونمكلرثكمىنافاحتنكوتكلهنإورمعأ
یناممیئوتییحنإینایح٠(ماسنبالیلامفصنلعجاف

ىلتباىلاشعلاىهوةرطفلاةراهطىلعنوموادياوناكو«لاق

یفیاوللاف«ندہلا'یفسخوسُأرلایفسمخننسرشعیھونہهبرمهاربإ

.۳۷ةيآ:ةبوقلاةروس(١)



۹۱

ئاوللاو‹كاوسلاوبراشلاصقوقاشنتسالاوةضمضملاورعشلاقرفسأرلا

لوبلانمءاجنتسالاوةناعلاقلحونطبإلارعشفتنورافظألامقندىلاىف

تناأكو:قرساذإىعلاقراسلادبنوعطقياوناكو.ناتحلاوءطئاغلاو

نوفوياوناكو«قيرطلاعطقاذإلجرلانوباصيةربحلاكولمونعملكولم
ءةحاصفلامهيفوةمذلالتناکو«راحلانومحموفيضلانومركيودوقعلاب

مراکمنوبحموونورياعتياوناکو«نجہلاولوصألانوظفحمو

بطحلاوةعاجشلاومركلاوةسصعلاوةمذلاوةمحلاوةفنألاوةبمحلامهفوقالخألا

لضفلانممہفکیو٠حوننبماسدلولضفأمهو‹ةحاصفلاوراعشألاو
قرعىنأل:ثالثلبرعلابحأ»:لسوهيلعهللاىلصهللاىنهلاقام
مہضغبأنمو«ىبحبلفمهحأنف.ةيبرعةنحلالهأةغلوىنرعهللاباتكو

.ًاراصتخاهتكرتاذهنمرتكأبوعللو.(ىنضغييلف





نوتااثلاوبالا

ءةفلتخحممهاوارآوةميظعةلموةرثكةمأیهوحوننبماحدالوأدنحلا

'ليمبنممهمو«ةيرهدلاىلإليمنممهنمو«تاوبنللنوركتملاةمهارامهن
لوقينممهمو‹ةئباصلابهاذم"يلعمهرتكأوءةيونثلابهذمىلإ
ءناثوألاومانصألادبعينممهمو«لكايهابلوقينممهمو‹تايناحورلاب

ىلع|٤١٤٠|مهقارتفاو.نينانويلاقيرطىلعوةمكحلابلوقينممهمو
ءمانصألاةدبعولكايملاتايناحورلاباصصأوةمهارلاقرف

ةفلتخمءاوهأوةرشكقرف»ىلعاوبعشتمث©قرفسمخهذهفءاكحلاو

نوررقيوتاوبنلانوفنيهومهربهللاقيلجرىلإاوبسن:ةمهارلا
مهنف‹ةرشًكافانصأةارىلاتقرتفامث«هيفنسحامولقعلاىلعمههذم
باصعأمهمو‹ةلاتحلاةركفلاباحصأودادنألاولكايملاىلإلام

.ًاراصتخاانكرتةفلتخمءارآوةرشكليواقأيلوخسانتلا

مهقيرطواهماكحأوموجنلاوكلفلاببلهأمو:ةركفلاباحصأ
لاصتابمهکحرثکآنوحمهأكلذو«مجعلاومورلاىمجنمةقيرطريغ

نودبکاوکلاصئاصخنعماكحألانوبسنيو‹تارايسلانودتباوثلا

كلذكوصاوخحلابنوحدنملاو«عئابطلابنوكحممورلاو«اهعئابط
٠كلذىبمهفلاخحنمورلاو٠اهعئاطنودةيودألاصاوخنورتعيمف

ةيرعتومهاحلومهسوعرقلحمهذسو«ديدحلابنيدفصملاىيةيساركلامهمو

ايندلالهأنأمهداقتعانموًاداقتعادشأمهوخسانتلاباصمهمو..داسحألا

ءتارايسلاالتباوثلاريسراودألاكلتىئنورتعيوكالفألاممرودت

بكاوكلانأو‹حيرلاورانلاوءاملانمبكرمكلفلانأدنملاراكأدنعو.

:ًاراصتخااہکرتةرشکتالاقمےلو<ةيئاوهةيرانهيفىلا



٢۲۹—

مہوتابةيناحورتاطسوتماوتبثأةعامجدنانم:تايناحورلاباحصأ

ءايشأبمهلورمأيفباتكريغنمرشبلاةروضأىفلجوزعهللانمةلاسرلاب
دودحلامشاونیيپوءعئارشلاوتاسلاملاونيبيوءايشأنعمهوهيو

برشلاولكألانعمهئانغتساوايندلاماطح"نعمههزتبمهقدصنوفرعي
.لاعبلاو

ةروصیئمهاتآ‹بشهللاقيیناحوركلمملوسرنأاومعز:ةلباكلاو

نايرعوهورابشأةثالثافوطدوبلنمةوسنلقهسأرىلع«داهرلابحسمتمرشب

:عئارشوًادودحےلنسوهبزبناهرماف

هلناکوناسنإةروصىفمهاقأمظعكلمنودانأاومعز:ةينوداملاو

«رحبلاهمدنمولابحلاهماظع:نموضرألاهدلجنمالمعوهالتقناوخا

هرعشمسقوههجوىلعهلبسأرعشلاارشكوهوةبادىلعبكارمهءاجهنأو

نأمفنسو٠كلذكاولعفينأمهرمأوهليساوةبوسنمةمسقهبنجىلع
ديهيلعلبجىلإاوجحنأمهرمأواهماوبرهةأرمااوأراذإورمحلابرشيال

.هتکرت۽ريثکطبخلونوداہمةروصىلعتروص|:۷٤|دف

رشبةروصىلعءامسلانملزنىناحوركلمملوسرنأاومعز:ةينومشابلا
مهاو٤حئابذلاوناهدألاورطعلاباملإاوبرقتينأوراتمظعتبمهرمأو

انودقعيوطيحلاباوحشوتيناملنسو:راثللناكامالإحبذلاولتقلانع

رمحلابرشوبذكلانعمهاهو.مهائامشتحتىلإنعألامہکنمنم

مرمأو«لمقلامطبلثنزلاملحبأو«مهمريغماعلاولكأيالنأو

مويلكهلوحنوفوطيوهنودبعيوهيلإنوبرقتيًامنصهلاثمىلعاوذختينأ

افدوجسلاورقبلامظعتبهرمأو«صقرلاوءانغلابمهرمأوتارمثالث

:اهوأرثيح

دوهانهمساورشبةروصىلعىناحوركلمملوسرنأاومعز:ةيدوهانلا



س٢۲۹

«ةدالقبدلقتمر«ینوملاسوعرماظعنمليلكهسآریلعوروثبكاووهو

ًامثصهلاثمىلعاوذختينأو«هعمهتدابعوىلاعتهللاةدابعبمهرمأهنأو

مهرمأو‹ةحابمتقلخاهلكءايشألانأو«ءايشألااوفاعيالنآوهنودبعي

۽دامرلابمهسوءراوحسعنأ

رکأوبكاوكلادبعينمدنملاىئو:بكاوكلاةدبعمهمء

.ةئباصلابهذمبراقممههذمو‹رمقلاوسمشلانيربلانودبعيام





نوثالثلاوثلاثلابايلا

سمشلاةدبعى
؛بكاوكلارونسفناهةكئاللانمكلمسمشلانأاومعز

دوجسلاومظعتلاقحتسيكلمهنأو«ةيلفسلاتادوجوللانوكتو«ملاعلاءايضو

هديبوًامنصامتروصىلعاوذغتادقو.سمشلاةدبعليجبتلا
عايضهيلعاوفقوو«همساباولعجدقصاختيبهلوءرانلانولىلعةرهوج

.هبنوقستسيوهلنولصيوهدنعنوعديةندسهلاولعجو«الاومأو





نوتالثلاوعرالاايلا

راةدبعى

هيلإنوبسنيوةدابعلاومظعتلاقحتسيةكئالملانمكلمرمقلانأاومعز
ولتوهوتاعاسلاونامزألانوفرعيهناصقنوهتدايزبوىبفسلاماعلاربدت
نودجسيوهلنوحبسيو«هنودبعيًامنصهلكشىلعاوذختاو.اميرقوسمشلا

:مهجلاوحهنولأسيو«رمقلاعلطيىحنورطفيالورهشلكىئهلنوموصيو

رشبورجشوردمورجحنمهيلعنورعاملكنودبعيركألاهومهمو
|٤٤٠انوبرقيل)ءالؤهدبعناإنولوقيامنإو«ناهربالوةجحريغنم
زيزعلالاقامكةلاهحلاوىمعلاوةلالضلاىلعمهلكو.(۱)(ىفلزهللاىلإ

نمةرخالاىفوهوهنملبينلفًانیدمالسإلاريغعبينمو)مکحلا

.(۳)(مالسإلاهللادنعنيدلانإ):لئاقنمزعلاقو.(۲)(نيرساحلا

اوميقيوءافنحنيدلاهلنصاهللااودبعيلالإاورمأامو):هناحبسلاقو

رعلأسيل):لئاقنمزعلاقو.(4)(ةميقلانيدكلذوةاكرلااوتويوةالصلا

رخالامويلاوهللابنمآنمريلانكلوبرغملاوقرشملالبقمكهوجوولوتنأ
نىكاسملاوىماتيلاوىوذهيحىلعلاملاىتآونىيبنلاوباتكلاوةكئالملاو

مهدهعبنوفوملاوهاكزلاىتآوةالصلاماقآوتاقرلاىونىلئاسلاوليبسلانباو

اوقدصنيذلاكثلوأسأبلانحوءارضلاوءاسأبلاىفنيرباصلاواودهاعاذإ

ناکاموًافينحمهاربإةلملبلق):هناحبسلاقو.نوقتملامكئلوأو
٠.نم

نماوذْتانيذلاونيالاهشالأ)۳ةيآ:رمزلاةووسىفىلاعتهللالاق(١)

.(ىفازهللاىلإانوبرفيلالإمديعنامءاباوأهنود

ء٥۸ةيآ:نارمعلآةروس(۲)

ء۱۹ةيآ:نارمعلآةروس(۳)
٥٠ةيآ:ةنيبلاةروس(٤)

.۱۷۷ةيآ:ةرقبلاةروس(٠)

ء١۳٠۱ةيآ:ةرقبلاةروس(١)





نكونصاخبايلا

دولاقزفیف

لوقلةصاحخمسالااذهمهمزلليقو«بانآوعجراذلجرلاداهلاق

ءارفلالاقو.انعرضتوكيلإانعجرىأ«كيلإاندهانإ:مالسلاهيلعىسوم

.دوہلادوهلاق(۱)(یراصنواادوهناکنمالإ):یلاعتهلوقیف
ىلإدوہلااومسليقو.كيلإانبتىأكيلإاندهانإدهاجملاقو

اوباتیااوداهكلوقنماهقاقتشالدولاتیمسلاقیو2بوقعينبذوم

هيفلزنآباتكلوأوهوةأروتلامماتکو.مالسلاهيلعىسومةمأمو

حاولألاىفهلاتبتكو):لاقنمرلاقاکمارحاولالحلاومئارشلا

رکذفارافسأةاروتلالزنأ.(۲)(ءیشلکلالصفتوةظعومءیشلکنم

ظعاوملاوصصقلاودودحلاوماكحألاركذمث«لوألارفسلاىفقلحلاادتبم

دوهوحونومهاربإوثيشءايبنألاىلعتلزتأىلابتكلا_امأوإل.رفسىف

محوکرم.یومدعبمهفالتخاومهقارتفالصأوافحصتناكامنمهرغو

ةقرفلكنمتبعشتمقرفعبراوقرفاو.مديًايغبىدحلادعبةلالضلا
نعېسویدحإىلعدوہلاتقرفا»:نسوهيلعهللاىلصىنلالاقاكةقرف

|«هللانباريزعلانأتعزةقرفقرفمبرأنممهقارتفالصأامنإو.«ةقرف

هللانإ):تلاقةقرف«انبونذبانبذعيالهوابحأوهللاءانبأنحنتلاقةقرفو

نأىلإلقألاىهوقحلاىلعتماقتساةقرفو«(۳)(ءاينغأنحنورف
اومتكودسحلاهيفمهقحلفلسوهيلعهللاىلص١ً٤ادمحهيبنهللاثعب

,لسوهيلعهللاىلصدمحمهلوسرةعاطوهللاةعاطنمهباورمأام

ایولصاوباودسأنببعكلاق:هنآهنعهللایضرسابعنبانعو

انلعلفدمحمىلإاوبهذا:ضعبمہضعبلسیفنبسواسوايروصنبهللادعو

.١۱٠ةيآ:ةرقبلاةروس(۷)

.١٤٠ةيآ:فارعألاةروس(٠)

.۱۸۱ةيآ:نار#لآةروس(۳)

ی



تےک

دوہلارابحاانافرعتكنإدمحماي:اولاقف«رشبوهامنإفهنيدنعهنتفننآ

انوفلاخمالوكوفلاخمملودوهلاكعبتاكانعبتنإاناومهفارشأو

مهلعانلكيلإمهمكاحنفةموصخانموقنيبواننيبناو«ءىشىف

كلذلسوهيلعهللاىلصىنأف«كقدصنوكبنمونومملعانلىضقتو

هلهقلإ(مءاوهأمبتتالوهالزنأاممهنمكحانأو):ملالزتآف

:(۱)(نونقويموقلًاكحهللانمنسحأنمو):یلاعن

نبنانعهللاقيمهملجرىلإاوبسنةينانعلامهمةرتثكقرفدوهلاو

ةيئوسعيلامهموافلانمناويحلانوحمذيودايعألاوتبسلاىفدولانوفلاخ

مالسلاهيلعىسيعةوبنبنمويناكوىناهفصألابوقعي'نبىسيعىلإاوبنسن

مويلکهسفنىلعضرتفاو«حورلاىذلكأ:نعىبنواهلكحئابذلامرحنو
ةنراقلامهمو.مهماكحأنمرثكىدوهلافلاخو٠تاولصرشع

ةالصلارثكيودهزلابحناكونادمنملجر«ناعذوبىلإاوبسنةيناعذوبلاو

نطابورهاظاهةاروتلانأمعزيناكو«ةذبنألامزحمومارحلانع

ىلإلاموهيبشتلاىنمهفلاخودوهلالوقنمًاريثكفلاخوليوأتوليزنتو
هللاقيلجرىلإاوبسنةيناكسوملامهمو.دبعللةقيقحلعفلاتبثأو‹ردقلا

هللالص!ىنلاةوبنتابثإهلوقنمناكوناعذوببهذمىلعناك«ناكسوم
«دوهلاىوسسانلاةصاخبرعلاىلإلسرألوقيهنأالإ«ملسوهيلع
ًارارقشرعلاىلعىوتسآوهديبةاروتلابتكلجوزعهللانإلوقيناكو

ىلعیکبهنآو«ءادوسةرفووًاططقارعشهلنإومدآةروصىلعهنإو

كلذريغىلإهذجاونتدبىحكحضهنآوءهانيعتدمرىحنافوطلا

تذخأوهمشملاهبتقلعتامركأو1آربہکولعالعوهللالج.هيبشتلانم

هذهدوسةهشملا»:ملسوهيلعهللالصىنلالاقكلذلو«دوہلانماماهرب

‹مالسلااملعنوراهوىسومةوبناوتبثأةيرماسلاالاقيةقرفمهمو.«ةمألا
اللاقيةقرفمهمو:ءايبنألانمهدعبنمةوبناورکنآو«؛نوننبعشوبو

٩٤4ناتيآلا:ةدئاملاةروس(١)



— ۳۹۳

:هبرشبىذلاوههنآعزوةوبنلاىعداناعلاهللاقيلجرىلإنوبسنيةينانعنلا

دةنسةئامنمبيرقبمالسلاهيلعحيسملالبقهروهظناكو.ىسومن

مهفةيناسوكلاامف‹ةناسورلاالاقيةقرفوءةيناسوكلااللاقيةقرفمهمو

باوثلانأمعرتةيناسورلاوباقعلاوباوثلاوباسحلاوةرخالابنورقي

:رشکفالتخانقيرفلاايندلاىباقعلاو

۾ةقرفنيعبسوىدحإىلإةرشكقرفمهمتبعشتم

هب(۱)رمويامفلصف

نومضيالنأةمذلالهأىن"ةريس»ىنهللاهجررثوملاوبألاق

نوليطيوسأرلامدققمنمهروعش؛نورصقينكلوامنوقرفيالومهروعش
.ىحللاىلعمتامعلانوروديالو‹سانلانمءىراطلامهفرعيىحافقلارعش

‹نيملسملاءاذحنوذختيالو«جيباسكلاىهورانزلابمهطاسوأىلعنودشيو

جورسلاىلعنوبكريالو«نبعكلاىلإفافخألانوعطقيومهكرشنوبلقيو

نولخديالو«مهسلاجمىنىملسملانومحازيالو«(۲)فكألاىلعنوبكريو

رمحلانورهظيالو«نيملسملاتاوصأقوفمهاوصأنوعفريالو‹دجاسملا
اهريغالومهعيبىفبيلصلانورهظيالو.نوملسللااهقارأاهورهظأنإف

ءانبنوثدحمالو‹اهرسكنملسمللفاهورهظأناف«مهعيبىفاهوفْخو

ةعيبنوثدحمالىراصنلاكلذكو«مالسإلاضرأىفتقبسنكتمةسيئك
نقطتنيالهاواسنوتمدهأ_ةسينكوأةعيباوثدحأنإفلبقنمنكت

‹نيملسملاءاسننمنفرعيىحءارمحوءادوسةقرحنسوءرناصعيالو

مهورغصأ»:ةمذلالهأىفلاقهنألسوهيلعهللاىلصىئلانعىورالو

قیضأىلإلاقهنألسوهيلعهللایلصهنعو«مہمهللارغصأاک

ىلإبتكهنعهللاىضرباطحلانبرمعنأثيدحلاىفءاجو«قيرطلا

مهقطاتماوطبريوصاصرلابةمذلالهُباقریفاومتحنأمهرمأيدانجألا

»ةطوطحلاىفتبعك(١)

.فکأوةفكأاهعمج٠«هتعدرب:رامحلافاك(۲)



۳

ىفنىملسملاباوہشتیالوًاضرعتفكألاىلعاوبكريو(١)مهہصاوناوزجمو
فكألاىلعاولمحمنأةمذلالهأىفزيزعلادبعنبرمعرمأو.مہوکر
.مہصاوناوزجمنأو

لصف

ىراصتلاودوهلانجرخأل»:لاقملسوهيلعهلالصىبلانأتبث
لسوهعالصقو«ملصايفعنلىسبرملرزن

ملسوهيلعهللایلصلاق«ةريرهىئآنعو««نيدبرعلاةريزجمكرتنال»
دوهللزوجالو.«برعلاةريزجىنانيدعمتجمال»هيففوتىذلاهضرمىف

 اينعمهجارخإبرمأملسوهيلعالاىلصىبلانألزاجحلااونكسينأ
لاقوبرعلاةريزجنمهنعهللايضرباطحلانبرمعىلجأو

٠yنانيدبرعلاةريزجىفعمتجي.

بلاطبأنبىلعىلإاوعاجنارجتیراصننأیوری:|١۰١|ةلاسم

انضرأنمباطلان›رمعانجرخأ‹كديبكباتكوكناسلبكتعافشاولاقو

ًاثيشريغأالفرمألاديشرناكرمعنإمکلیو:ىلعےللاقف.انیلعاهدرف
!!رمعاهدشةدقعلحألتئجام:لاقةفوكلامدقاهنآىلعنع!!هعنص

سوحلاوىراصتلاودوهلابرضهنعهللاىضرباطحلانبررمعنأتبثدق

هنعهللايضردوعسمنبا(۲)یور.ةنيدملاىعياهنوفوتسيمايأةثالثالجأ

٠ىرقلاىداوبدوهلاوصاحوهولسوهيلعهللاىلصىلاىنآالجرنأ
:ملسوهليعهللاىلصىنلالاقف؟هرصاحمنيذلاءالوهنمهللالوسرايلاقف

.ملعأهللاوىراصنلاىعيليقو‹مهلعبوضغملا

ملسوهيلعهللالصىئلانآهغلبهنعهللايضرباطحلانبرمحنأیورو

.«نانيدبرعلاةريزحمعمتجملال»:هيفلجوزعهللاهضبقىذلاهعجوىفلاق

ملقلجنإ:لاقدوہاىلإهنعهللایضررمعلسرأف

سأرلاوأرعشلامدقمةيصانلاو.مهيصاوناوقلح:مهيصاوناوزجي(١)

.اندنعنمةدايرز:«یوردم(۲)



س۳۹۵

[”.هيلجفانأالإودهعلسوهيلعهللاىلصهللالوسرنمهدنعناكن
لسوهيلعهللایلصهللالوسردهعهدنعنكيملنموزاجحلادوهرمعیلجآو

.ماشلاىلإ

لصف

لخديوكلذنعنوينملسملادالبىفركنملاراهظإةمذلالهألسيلو

ء؟نکیملوأءانغاهلعناکنإفوفدلاوةرهدلارسكتوملزانمىفمہہلع

یفمهعئارشراهظإنم«ءانغالعنكيملولوريمازملارسكتو
.دالب

دحسوحلاوىراصنلاودولانمباتكلالهأىلعوءهللادبعوبألاقو

وُنملنمةنيبمهلعتدہشاذإاوقرساذِإمطقلاو«اونزاذإانزلا

مهىفتاملسملاءامإلاكرتالوكلذباورقآوآمہلملهانملودعلا

یخریوآًاباباہلعقلغینأامکلعوهوةملسمىلعىذنمينأىغبنيالهنأل
.ارتاهملع

نآرقلانمةروسهيفًاباتكالوًافحصمذختينأىدوهلاكريالو:ةلأسم

هلفًافحصمیدوہدنعدجونمهللاهحرنسحلاوبألاقو.هعيبىلعربو

خيشلالاق:دجسملالخديىعذلاكريالو.ءىشهيلعهلالوهنمهذحأ
ىراصنلاودوهلاةحفاصمنممنملاىلعتملعامفانياصعأءاملععمجأ:دمحوي

.مالسلاباوعدېبالنأواوعداذإاونكيالواوضرماذإاوداعيالنأو

:رعشرظنلانبدمحأخيشلالاقاك

ابلصلادبعينمالودولاىلعالوةالصلاىفنمىلعملستالو
ابجتحاهكلمقىذلامالسلاوهوهلمالسلاوهللاهزنو

یدوہالخام»:لاقهنآماسوهيلعشالصىئلانعىوردقو:ةلأس

ةوادعسانلادشأندجتل):لجوزعهللالاقو٠Eمالمع

:هسفنءاقلتنمىعذلالاقاذإو(١)(اوكرشأنيذلاودوهلااونمآنيذلل

.۸۲ةيآ:ةدئاملاةروس(١)



دس]٦٢۲

‹هلوسروهدبعًادمحمنأدهشأوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأدبشأ

لوقيىحمالسإلاىلعرجالولتقيالفهمالسإىلعميملوهنيدىلإعجرم
هللاىلصدمحمىلعلزنأامنمآاذِإفىنلادمحمىلعلزنأامودمحمتنمآ

یدوہارقأاذإو.لتقالإوهمالسإىلعمتنإف«مالسإلاهمزلدقفملسوهيلع

‹ةماعسانلاىلإلسرأهنأوهللالوسرملسوهيلعهللاىلصًادمحمنأ

هنمءیربوكرشلاعلخو«لسوهيلعهللالصدمحمهبءاجامنماومهنأو

نيدىلإىنارصنلاوىدوهلالوحتاذإو.لتقلاهيلعبجوكلذنععجرم
لحممةينارصتنلاوةيدوہلاىلإةيسوحلاتلوحاذإو«هتحيبذلكوتملةيسوحلا

لحأاتإوتاكرشملاحاكنلحممىلاعتهللانأل«ةكرشمامنألاهحاكنملسملل

.باتكلالهأنمتسيللصألاىهذهوباتكلالهأحاكتن

حابذلاوجيولاوثابخألاوساجنألاىفءاوسىراصتنلاودوهلاو:ةلأسم

.كلذرغوتايدلاو

فالتخاالبنوكرشمباتكلانوءرقينيذلاىراصنلاودوملاو:ةلأسم

..ثلاثهللاو(الهلانباحيسملاوهللانباريزعلااولاقمهنأل

(مرمنبحيسللاوهللانودنمًابابرأممابهرومهرابحاوذحنا):لئاقنمزعلاق

.نيكرشمةيالاهذهىهللاهامدقف«(۳)(نوكرشيامعهناحبس):هلوقلإ
لاقاذإىلارصنلاكلذكو‹سبحلاببقوعهللانباريزعلاىدوهلالاقاذإو

:رزعوسبحًاملسمىدوهلاتشاذإو«بذعوسبحوبقوعهللانباحيسلا

تعرصفًارامحةآرمابرعذايدونإليقو.هديتعطقًاملسممطلنإو
اذهىلعسيللاقو‹هديمعطقتنأهللاهحررمعرمأفامنروعتفشكناف

ىلتقبنأهبرمأهنإليقو«
یبدوهدوہلاٹبخأر:لاقهنآلسوهيلعهللایلصىنلانعیوریو

.«نارينىراصنىراصنلاثبخأو

.(۳۰ةيآ)ةبوتلاةروس:ارقا(١)
.(٢۷ةيآ)ةدئاملاةروس:ارقا(۲)

.۳۱ةيآ:ةبوتلاةروس(۳)



نودنملجعلااودبعةليلنعبرأهموقنعمالسلاهيلعىسومباغالو
هللاءايلوأمهنأوهدابعنمهتوفصوهللاةربخمهنأنؤمعزيكلذىفمهوهللا

ءايلوأمكنأمعزنإاوداهنيذلااأاي):ًاضقنهللالاقف«سانلانودنم

الو):لاقم«(نیقداصےنکنإتوملااونمتفسانلانودنمهلل

:مفوقنعربحلاقو..(١)(نالاظلابےلعهللاومہدیتمدقامًادبأ

ناتطوسبمهاديلباولاقامماونعلومهديأتلغةلولغمهللاديدولاتلاقو)

|٢٠١هللاناكدقكولملاولسرلاوءايبنألاءانبأمهو(۲)(ءاشيفيكقفتب
رحبلاملقلف«نلاعلانمًادحأتوبامملهاتأومهافطصاومهراتخا

طخومہکامأومہضرأمہروأونوعرفهودعنماجوهيفاوراسىح

لعدقًانيعةرشعاتنْٹاهنمترجفنافرجحلاملقشوءةاروتلاحاولألافل

لعجو‹ىولسلاونملامهلعلزنأومامغلامهلعللظو«مہرشمسانآلک
اورغواولدېواورفکاملف٤«یصحتالةرشكمعنعملسرلاوءاونألام

بضغومہْعلنأهتيصعماوبكروهرمأاوكرتوهتمعناولدبنحهنعمهعنملف
ضرألاىفمهقرفو«توغاطلادبعوريزانحلاوةدرقلامهملعجومہ

نإباذعلاءوسمهموسينمثعبوةنكسملاوةلذلابرصو

ةيآنممهانيتآےکلیئارسإىبلس):زيزعلاهباتكىئهللالاقو.ةمايقلاموب
ءالوه.(۳)(باقعلاديدشهللانإفهتءاجامدعبنمهللاةمعنلدنموةنيب

همعناولدبوهللاباتكاوذبنالراغصلاوناوملاوةلذلامهلزنأىسومموق

هللاةيصعمىمهكولماوعاطأوءعدبلاوىوحلاباوذخأواوفلتخاواوقرفتو

مهروهظءاروهللاباتكاوكرتوتاوهشلااوبكرو«ةرخألاىلعايندلااوآو

٦©ناتيآلا:ةعمحلاةروس(۱(

٤٦۰ةيآ:ةدئاملاةروس(۲)

.۱٢۲۱ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)



۸

٤بونذناىلعنورصممهوةرفغملاكلذىلعاونمتمم«نوملعيالماك

.(۱)(قحلاالإهللاىلعاولوقيالنأباتكلاقاثيممهلعذويملأ)هللالاقو

مرحوهلالحلحأو‹فالتخالاوةقرفلادنعباتكلابثسحتنمللاقمم
انإهللاةيصعمنعىوهللاةعاطبلمعوةاكزلاىنآوةالصلاماقأوهمارح

.نىدارجميضنال

.۱۹ةيآ:فارعألاةروس(۱)



راسلاايلا

ىراصنلاقرفى

اومسليقوهيلعهللاتاولصمرمنبیسیعهحوروهللاىنموقهو
ضرأنمةرصانالاقيةيرقبناكهيلعهللاتاولصحيسملانألىراصلنلا

هنکسمناکاملف«یسبعةيبرعلابهانعموعوسيهيمستدوهلاتناكو‹ليلحلا

عمحلاىاولاقوىنارصناولاقففلألاتفذحمثرصانهعبتنمىمةرصان

نويراوحلالاق):لجوزعهللالوقأكلذباوسمهضعبلاقوىراصت

ءمالسلاهيلعحيسملاراصنأاوناكمآلكلذنمذوخأموهف(۱)(هللاراصنأنحت

نوكينأزوحباولاق‹نالوقهيفىراصنلادحاووةرصنلانمقتشموهو

.امادنونامدننزوىلعیراصنونارصنهدحاو

لصف

ةقرفنعبسوننثاىلإاوقرفتمقرفعبرأنممهقارتفالصأىراصتلاف
ىلعدوہلاو«ةقرفنعبسىلعسوحلاتقرتفا»:ےلسوهيلعهللاىلصلاقاک

ىمأ:قرتفتسو«ةقرفنعبسونتاىلعىراصنلاو«ةقرفنعبسوىدحإ

?ةقرففرفلاعيمجنمةيجانلاوةقرفنعبسو|١٤٠٠|ثالثىلعىدعبنم

٠«ینسوهللاباتکعبتانم»:لاق؟ةيجانلانمهللالوسراب:لي

.«ىنسوهللاباتكذخأنم»:عضومیو

هموقثبلفهيدلامهلراتخاوهيلإمرمنبىسيعهللاعفراملف:ةلأسم

تمعزةقرف:قرفعبرأىلعاوقرتفاواوفلتخاواولضمثللاءاشامهدعبنم

حيسملانإتلاقةقرفو«ةئالثثلاثهللانإتلاقةقرفو«هللانباحيسملانأ

ینثعبنآىلإلقألامهو(۳)هللاةعاطىلعتماقتساةقرفو.(۲)هللاوه

.٥ةيآ:نارحلآةروس(١)

.۱۷ةبآ:ةدئالاةروس(۲)

اوتمآنأنييراوحلاىلإتيحوأذإو)١١٠ةيآ:ةدئاملةروسىفهللالاق(۳)

.(ٺوماسماننابدهشاوانمآاولاقیلوسربويب



ت

۽رفکوهنعدصنممهموهبنمآنممهش<ےلسوهيلعهللالصدمحمةحرلا

یراصنلاتفلتخاال:لاقهنعهللايضرسابعنبانعیوری:رخ

نيوتيبمهولخدافةعبرأماملعنماوراتخامالسلاهيلعحيسملاعفردعب

؛ةعيرأمهوتيبلالخادءاملعلاوامفىراصنلاتعمتجاةعساوةبحرتيبلاىدي

لخدوكلماكرتمهكولمنمكلمو«ليئارسإو«روطسنو«بوقعي
هعبتنًارمأوًايأرانلاولمعامهعايجادنعىراصنلاىفتلاق.سيسقتلاىف

قلخذملجربمعمسلهلاقفبوقعیملكتف«ةايحهيفانلنوكيوهيلعمقنو
؛هللاو.الاولاق؟مرمنباىسيعرغىنوملاىحناكضرألاوتاومسلاهللا

رصينهيفخفيفربطلاةئيھکنبطلانملحمناکطقلجربےعمسلھفلاق

طقلجربمعمملهولاقهللاوالاولاق؟مرمنيایسیعريغاربط

.هللاوالاولاق؟مرمنباىسيعرغیمعآلاوصربألاوهكألاءىريناك

هوعدافمكبروهءاشألاهذهعنصيناكىذلامکبحاصنافبوقعيلاق

مهرىخافسانلال|بوقعيجرخف.هوبذکوهلوقنعنورخالا!!هللاوه

لالأف‹ةيبوقعيلاىمستىلاةقرفلاىهوةفئاطسانلانماهعبتافلاقىذلاب

"أء6.نبحيسملاوههللانإرفكدقل):ميغ

هللاوهحيسملاناكوبوقعيلاقاكلوفأال::لاقوروطسنلکتم

ىلصيوبارشلابرشيوماعطلالکأيناکال ٤هربغةيشخنمموصيوىلصي

٠برلانوكيفيكفذمحيسملاىلعنودهشنمنوبلصيلناكامو
لوقنالنورخآلاقو۾هنباهناهوعدافهنباوهللاةملكهنإ‹ةملكلوقأىكلو

هتافلاقىذلابهرىخأفتيبلاةبحرىلإسانلاىلإروطسنجرخممءاذه
(۲)(هللانباحيسملاىراصنلاتلاقو):لجورعهللالزنأفةفئاط

ىكلو‹روطسنلوقبالوبوقعيلوقب:لوقآ:ال:لاقفم
:هللالزنأفةطآمرموحيسملاومتلاةثالثثلاثوهءاولاقاملوق

.۱۷ۀيآ:ةدئاملاةروس(١)

.۳۰ةيآ:ةبوتلاةروس(۲)



۳۱۱

ةفئاطةرجحلانمهعبتفجرفء(١)(ةثالثثلاثهللانإاولاقنيذلارفكدقل)

۱.ةيليئارسإمورلاهومهم]٠

دمصدرفدحأدحاوهللاالإهلإالنأدهشأانألاقومهلععبارلاجرخم

هللاهديأفدنالودض.الوهلكيرشال‹دحأًاوفكهلنكيملودلويملودليم

(۲)(ةنيرهاظاوحبصأفمودعىلعاونمآنيذلاانديأف):هللالزنأفةجحلاب

لسرلاهلبقنمتلخدقلوسرالإمرمنبحيسملاام):هللالاقو«ةجحلاب

فأرظنامتايالافنەبنفيكرظناماعطلانالكاباناکةقيدصهمأو

ثیدحرخآىئمهمركذدقوىراصتلاقارفالصأاذهف.(۳)(نوكفوي
:ءاينألا

لصف

مماملعوماسوءرنمسأرفقسألاواكةينارعلابماعلايمستىراصنلا

مويوهومحللاهيفنولكأيىراصنلاحصفهللاقيديعىراصنللو

.(٤)(ًانابهرونىسيسقمہمنبكلذ):ىاعتهللالاقمهمدباعلامسابهارلاو

٥:ءايشألاعيمج]نم!لکیملاو«مهعيبوىراصنلاريدلكيملاو

رشونابیشدومدوہلاشو:لاقهنالسوهيلعهللالصىنلانعىوریو

نمنملسللامکحیءاوسادیراصنلاوىراصنلاا

مکحىفىنارصتنلاویدوہلانہقرفالةحسذلاوةيزحلا

..نملسملا|

aهللاةدابعىلإسانلااعدهيلعهللاتاولصیسبعنإليقو:

مايةثالثورهشأةثالثوننسثالثهتوعدةدموةنسنيثالثنباوهوهتعاطو

.۷۳ةيآ:ةدئاملاةروس(١)

.١٤٠ةيآ:فصلاةروس(۲)

.٥۷ةيآ:ةدئاملاةروس(۴)

.۸۲ةيآ:ةدئاملاةروس(۽)

.«مخضلاوةطوطخلافبك(٠)



ب۳۱۲

ةيبوقعيلاو«ةيناكلملا:مهقرفءامسأنفهدعبنماوقرتفام١«هيلإهللاهعفرمم

‹ةيلاسملاوءةيسونانغملاو‹ةيسراللبلاو«ةينابلألااهمبعشناف‹ةيروطسنلاو
ةقرفلكلوةيناكللابهذمىلعمورلامظعف.ةيليئارسإللاو‹ةينوطرلاو

.ًاراصتخاهتكرتطبخوبهذموةرشكتالاقممهم

لصف

هبےلکتءیشلوأهيلعهللاتاولصمرمنبیسیعهللاینرابخآنم

ًاكرابمىلعجوءًايبنىلعجوباتكلاىناتآهللادبعىنإ):دلونحدهملاىفوهو
یلعجلوىڭدلاوبًاربو«احتمدامةاكزلاوةالصلابىناصوأوتنكانيأ

مہرباتکاوفلاخوهبمرماماوکرتوهوفلاخاملف.(۱)(ًايقشًارابج
یوملااوعبتاوهباورمآاماوفلاخواوعيضوهنعاوهاماوبکرومهبنةنسو

ممضعباروًاضعبمهضعبنعلوًاضعبمضغلتقفمهكلهأعدبلاباوذخأو

هللانمیدهرغبهاوهعبتانملضأنمو):لئاقنمزعلاقدقو.ضعبنم

.(۲)(نلاظلاموقلاىدالهللانإ

هيلعهللاتاولصرمنبایسيعهللاىنعمةدئالالهأراخأنمو

كبرمیطتسيلهمرمنبیسیعابنویراوحلالاقذإ):ىلاعتهللالوقرست

ىنإهللالاقر...(ننماومےنکنإهَللااوقتالاقءامسلانمةدئامانيلعلزبنأ

اهماولكأةدئاملامهلعهللالرَْأاملفIIRةيالا(۴)(..مکیلعاےزنم

:لافمرمنبایدیعهللاینمہلعاعدو.ريزانخهللامهلعجفاورفكواوصعو

هيلعىسنعلبقتبسلاناكو!!تبسلاباصصأتنعلاكمعلامهللا

.ةدرقهللامهلعجاوصعاملف‹مالسلاهيلعدوادهللاىبنامزىلعمالسلا

ليحنإلاهيلعلزنأامدعبeماقامالسلاهيلعىسيعمَللاىننأىو

.رمشأةتسوةنسنيڻالثونتنئانباوهوءامسلاىلإمروفصنوننس

.۳۰-۳۲تايآلا:مرمةروس(١)
.٠٠ةيآ:صصقلاةروس(١)

.١١٠-١١١تايآلا:ةدئاملاةروس(۳)



۳۱۳

معرمتتاموةنسةرشعیاةنبایهوهتدلوو«ننسسمهدبهمأتشاعو

اكمغوةفغرأتناكةدئاملانإليقو.رهشأةتسوةنسعستةنباىهو

.لعأهللاو

ةثيهىئهلتضرعتايندلانأهيلعهللاتاولصىسيعىنلارابخأمو

:هللوقتوالايذأبحسيهوللحلاويلحلاالعءانسحةليمجةأرما
رظناملف«نملانالإدحأىقبافاثيشىنملانتالكلاملوتبلاركبلانبااب
ةآرملااهنيأ:لاقف‹ًابحافغشهيلعهللاتاولصمرمنبىسيعاہلإ
؟تینزماتجورت:لاقف«هللاحورایبيثلب:تلاق؟بیثماتنآرکبآ

!!تلتقالک:تلاق؟كجاوزألعفام:اطلاقف‹«تجوزتلبتلاقف

:تلاقف؟كجاوزأتلتقىلاتنآ]نف::هيلعهللاتاولصىسيعالاقف

یسیعلاقف.یئکرتنممدحنأو؛ىعبتانمرغأايندلاانأ..هلاحوراي

فيكهللاناحبس!!نلوألاةكلهمونقابلاسوبتنأ:هيلعهللاتاولص

كانبعدوعوًاتيبدجسملابوابرهلابضرامدآنبااي۽نورتعيال

.دغقزربمالأرغلاكداوفوكبلقوءاكبلا

یسیعنا«نببهونعهظعاوموماسوهيلعهللایلصهرابخأنمو
ةرخألالامعأاوكرتوايندلاةنيزاوعبتاامليئارسإىبممجهيلعهللاتاولص

‹دابعلاونابهرلاورابحألاوءاملعلاهيلاممتجاامدعبهاصعىلعًاثكوتمماق

لیئارسإیباب‹لئاقلالولااذهىلوأولوقلاىكيرش(١)تصانلانإ۱:مملاقف

مذاو٥وصعتلکلاهطسبيملوهوعيطتلاطسىلاعتوهناحبسهللانإ

مناالف:۾کسوءرقوفاهومتلعجفاينداذأوتحتهومتلعجفعلا

هيفلاقينأمكدحأبحمأايندلاديبعايمارکرارحأ,نأالوراربآديبع

نورصقتويكسوءرنوقلحتايندلاديبعاي4عباصألابهياراشينآوهيفسیلام
روبقلالثممکلٹمايثدلاديبعاب4ےکرودصنملغلااوعزتتالومکصمق

!!اياطخةءولممتواماظع|۷١١اطابواهرهاظرظانلابجعيناينبلابةديشملا

ايندلاديبعايءهسفنقرحوسانللءىضيجارسلالثايندلادييعاب
iS

.«بصانلا»ةطوطذملاىفبنك(١)



۳

بواقلاملعلابیهللانافبكرلاىلعموبحولوممسلاجمىءاملعلااواز

مكرئارسیهللانماويحتساايندلاديبعاي<رطملالباوبضرألاىحاكةتيمل

قوفايندلاملعجءوسلاءاملعايوىفسائلانمنويحتستاک

ةنحلاباوبأىلعءءوسلاءاملعايو!!كمادقأتحتةكحلاومكسوءر

اوذخأتالءوسأاءاملعايو!!اولخدينأسانلانوعدتالونولخدتنأالف

ةنيكسلاسانللنورهظت.رانلاىلإةانزلاكلذملعفنإمكنافًانمعےلعلل

ليثارسإىباي!!باثذلالثممىكبولقوحوسملافوصلابايثنوسبلتو

مکیلعالنممىلعاوملسو«کیلءاسآنملإاونسحأويكعطقنماولص

هناحبسهللانأنورتام«مکملظنمنعاوفعاويکمصاخنماوفصناو

مكنمنياصلاىلعلزنهرطمنأو«راجفلاومكنمراربألاىلعهسمشقرشأ
‹يكتاقدصىلعًادحأاورهظتالفمقدصتاذإليئارسإىباينىحلاطلاو

ريمحلاخارصاوخرصتالو«مکتاوصأاوضفخاومکتالصاورفوفميلصاذإو
مکمایصاوکزممصاذإو«نوتلعتامونورسامملعيمكبرناف«کئاعدیف

نيدلاكلذكو‹ةيحلاسفنلابالإموقيالدسحلاف«لظبکمایصاوسبلتالو

أبونولأتنيكواسو«املايلبويال

نودصحمالونوعرزيالنيذلاعابسلاوماهلاوشوحولاوربطلاباورتعا
مهقزريهناحبسهللاونئازخفتسيلوكلذنونسحمالونوتوقتيالو

لیئارسإیبای.ًاناطبحورتوًاصاخاودغت‹ةعاسبةعاسومويبًاموب
نبحدعبولوملاظلابارخةملظلارادنافنلاظلااونواعتالوسانلااوملظتال

:اولحدصحًاولحعرزنمو«ارمدصحارمعرزنملیئارسإىپاب
ريخدصحاربعرزنم(١)ةعرزمتقلخايندلاوبنعلاكوشلانمىجال

.ةرخألایةمادندصحارشرذبوايندلاىفعردزنمو.ةرخالا5

مكللوقأتح!!نوهركتامىلعريصلابالإنوبحتاماولانتنللوقأقحم

ءلامعألاولاوقألابنولضافتيلاجرلاكلذكءتارعلاىفلضافتيرجشلانإ

.«ةعرزمف»ةطوطعلاىفتيتك(١)



س٢٥۳

٠ةكحلدسأرىوقتلاو«بلقلكرونةكحلاو«ىحلكرونسفنلاو

.«ريخلکبابقحلاو

حلارتهنیعراجنمكبذوعأىنإمهللا»لسوهيلعهللالصهئاعدنمناكو

.«اهادبأةئيسنكتنإواهمتكةنسحنكتنإىناعريهبلقو|۸

:هلاولاقفلحاسلاىلعنوشينويراوحلاوءاملاىلعىشناكهنإليقو

.اولاىلعمترمكنیقيقدصول:لاقفكلثمءاملىلعىشمنالانلامدقلاىبناب
۾ًاراصتخااهنكرتظعاومهيلعهللاتاولصمرمنبىسيعلو`





كوالثلاوعياَّسلا

:التخالانممفمقوامونشقفانلاونىكرشلملالافطأى

نملسملاس

:نىلوقىلعنىقفانلاونيكرشللالافطأىففلتخا.دمحموبألاق

مکحىلعسايق)۱ممایآمکحةرخالاواىثدلاقمهگحمهمةفئاطتلاق

ايندلاىفمكحمهكحلافطأنأىلعمهقافتالنموادالوأ

روبقىئنوربقيوثرولاوة2ءاعدلاوراغلمكحىفةرخالاو

ايندلاىفنقفانلاونيكرشملالافطأماكحأوماکحأايندلاىف.يماكحأ

مہةيوسنلاتناكةرخالامکحیئمہففالتخالااندجومت4مهماکحأ

ءاولاقوايندلافمهكحءاوتسانمهيلعاوقفتاامىلعًاسايقةرخألاكحىف

الاصالمعاولمعيملوقافتالابمابآممنومعنتيلافطأناكا

لعفيهللاواولمعيملامنقفانتلاولافطأبذعينأزاجهيلعنوزاجي

.ریدقءيشلکىلعوهوءاشبام

ىلعقافتالاومهابآعمنومعنينتموملالافطأ:ىرخألا7تلاقو

فالتحالااندحو7)۲(مہیرذمہانقحلأناماب0مہعبتاو

‹هيفاوفلتخاامعفقنوهيلعاوعمتجااملوقريغلافطأى

ةفلتحةمألاومفرابخألااندحوا.تلاقةفقاولاةفهذههححو

م٣آعتانآاديبملاعتوهناحبسفانلمهعانفقومهكحىفكلذى

رابخألاتناكوهلهجعسياممفلوقلاناكاملفةنحلاىفوأرانلاىن

.۽مژابآکحرةطوطنلاىفتبتك(١)

:٠۲ةيأ:روطلاةروس(۲)

.ًاطختبتكةيآلانأانظحال



س۳۱۸

:مهكحنعتوكسلابماصتعالاانيأر‹رهاظلاىاهماكحأةفلتحمہفةدراولا

مهرمأىفملسأفوقولاانيأرو

٤ءكالاموأمنم«هللامهمحرانحايشأانكردأريخألابهذملااذهىلعو

مہجردیفوہنممومھرصعیئناکنمویمویآو«ناورمويآو
فوقولابرذتعبهنعهللاىضركلاموباخيشأالاقو.محرفغوهللامهمر

نقفانملالافطأننعلئسەنأ‹ملسوهيلعهللاىلصىلانعنيثوروملانيربخللمهنع

ةجوزدلیوخناوهةنلهمدخمهل:لاقفنكرشملالافطأو

نعماسوهيلعهللاىلصهلأسالعهللاىضرملسوهيلعهللاىلصىنلا|۹٠|

تلاقف٠ةنحلاىنلاقف؟كنمىلافطأنيأهللالوسراي:تلاقفهنماملافطأ

تثشنإو«رانلاىنلاقف؟مالسإلاءىجلبقاوتامنیذلاكربغنمىلافطأنيأ

اندجوامعمفقوتننأبجونارلاناذهدرواملف!!اہفمءاغتكتعمأ

مکحوةنحلالهأكحمہفنیدننأاندبعتيملذِإهركذلجهللانمةعسلانم

.رانلالهأ

انأتنكدقولوقلااذهىفىنرظانيهللادبعنبديعسمامإللاناكو
.كلذىتهداقتعاىلعفقأملوهنمبجعتلاليبسىلعىملوقلاناكو؛هراتخأ

امہفتدجوفنلوقلانيذهىفتركفدقلوهللاهحردمحموبأخيشلالاقو

يلعداضتلازوجالذِإلیوأتنيرخللو.امنعفالحلادارأنملًانيبتوًارظن

:ملسوهيلعهللاىلصهلوقامأ.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسررابخأ

er.مہلعلضفتينأىلعرداقىلاعتوكرابتهللانألزوجيف«ةنحلالهآمدخ

روحلاونادلولاكهئايلوألًامدخمهلعجمنأزوجيفهئادعأنماونوکیملذِإ

مركهللاوتاداعلاباودبعتالوتاعاطمدقتتماذإناسحلانعلا

ديدشلاملألامهلويو«للاباذعلاراغصلالافطألابذعينأنممحرأو

ةرزاورزتالو):لوقيەوانثلجوهوبونذبًادبآنماد

۰(۲)(الوسرثعبنیسنبذعمانکامو):ہرکذلجهلوقو.(۱)(یرخآرزو

.١٠ةيآ:ءارسالاةروسو؛١٠٦٠ةيآ:ماعنألاةروس(١)

.١٠ةيآ:ءارسإلاةروس(۲)



۳۱۹

:ىلاعتوكرابتهلوقو.هدحجيفباتكالوهركنيفلوسرهتأيمللفطلاو

(1)(ىنوألاءازحاهازجمثوىرفاوسەيعسنأو«ىعسامالزناسنإالسيلنأو)

.(۲)(یرخآرزوةرزاورزتالأ»فوىذلامهارباو):هناحبسلاقو
٠(۴)(ىلوتوبذكىذلا«ىقشألاالإاهالصيال):هركذلجهلوقو

.ًابذكمًايقشناكنمالإىظلتىلارانلاهذبذعيالهنآىلاعتوكرابترخأف

هاورنفلتخمنىظفلىلعلقنوءىلعىوريهنافرحلاامأو

كنمىدالوأنأ:هلتلاق«لسوهيلعهللاىلصىنلاةجوزنأموق

نيآ:تلاقوةنحلاىفمه::لاقف؟ملسوكيلعهللاىلصهللالوسراي

.رانلاىرماتكعجسألتثشنإ‹رانلاى5لاقف؟كثكرغن٠یدالوأ

لدياذهوءاهدالوأبهملعلءنغلابلانعباجهزلليوأتلالمتحمريحااذهو

ىذلالوألاريحافلانالورحلاقفاويوحصيليوأتلانأىلع

ريحاناكنافءهنماهافطأنعهتلأساهنألقنىذلارخألاظفللاو.هانركذ

.الفطغلابلاىمست;برعلانل«هانلقامىلعلديحيتليوأتهلف

:ًارعشلوقكلذىلعليلدلا

تارمشمبورحلالافطأبىیدرتليحلاورماعلتضرع

:رخآلاقو

درسماديدحلاليبارسمهلعمكلویخومکلافطأاہانيل

لكو.ًاغلابالإنوكيالنارقألالزانيوحالسلاسبليوبكريىذلاو

.ملعأهللاوانلوأتامربحلاةععىلعنالدينيتياورلا

ارجافالإاودليالو):لوقيىلاعتوكرابتهللاسيللاقوجتجتحاناف

طلغاذههللیق؟هلثمرفاکرفاکلادلونأهرکذلجرخأف.(٤)(ًارافک

.١٤-٢۲تايآلا:مجنلاةروس(١)

.۳۷١٢۳ناتيآلا:مجنلاةروس(٢)

.١١١١٠ناتيآلا.:ليللاةروس(۳)

.۲۷ةيآ:عونةروس(٤)



۳

هنإهللالاقاما(‹بيغلاواعينكيممالسلاهيلعًاحوننأو:كلذىليوأتلاىف

دلويالهنآماسوهيلعهللاىلصملع(۱)(نمآدقنمالإنمنموینل)

هلثمرفاکرفاکادلونأهرکذلجرخأف.ًارافکًارجافناکنمالإمهم

(۲)(ناسنالاانقلخانإ):هلوقىلإىرتالأ.روجفلاورفكلالعفوغلباذإ

نعًارابخإ٠(۳)(ےصخوهاذافةفطننمهانقلخانأناسنإلاريملوأ)

ةفطنوهاملاحىئالوهتلوفطلاحىئےصخهنأديريسيلةبقاعلا

نوكبنأتركنأاملاقنإو٠رفكودناعوغلباذِإًانیبمامصخنوكبامإو

قاعاعبهملعوميفهللاملعلباذعلانوقحتسينقفانلالافطأونيكرشلملالافطأ

رئاسبذعبنُأزااذهزاجولهللیق؟اورفکلمهاقبأولهنأومهرمأ

طسولو):ىلاعتوهناحبسلاقاکےلقزرلاطسبولنمہهملعلننموملا

هملعىذلاىغبلاىلعممناكو(٤)(ضرألاىاوغبلهدابعلقزرلاهللا

.قيفوتلاهللابوانلقامة.#ىلعلدياذهف«مهلعقزرلاطسباذإمم

مايقأاوصئارفلاموزلىلعراصتقالانوكينأمتركنأاملئاقلاقناف

ةدافتسابلطنمىلوأوهللضفأهملعبناسنإللادبعتيالامفضوعحلاكرتواه

‹هنمنومأمرغًاهجوتمكلذىئرطحلاناكاذإ«ًالاسناكهملعيملولهملع

رطحلاىلإكلذمهادآفدايدزالاولضفلااوبلطسانلانمارشکاندجودقو

نگوكنماطاذههلليق؟تالذىلعاورذعبملوممذلااطاومظعلا

ىلاعتوكرابتهللالوقاذهىلع|١١٠|ليلدلاو«هيلإتبهذامىلإبهذ
:هناحبسهلوقو(٥)(طسقلابءادهشهللنماوقاونواونمآنیذلاامآای)

هباطرحلابلطوطسقلابمايقلانُ.(1)(نوحلفتمكلعلرحلاولعفاو)

.٢۳ةیآ:دوهةروس(١)

.۲ةيآ:ناسنإلاةروس(۲)

.۷۷ةيآ:سيةروس(۳)

.۲۷ةيآ:ىروشلاةروس(٤)

.«ءادهہشهرآوسرکذيةطوطخحلاىو«۸يآ:ةدئالاةروس(٥)

.۷۷يآجحلاةروس(٠)



٢۴۲

لجوزعلاقاک«هباتکیئهللادارمطابنتساوماوعلاىعاهذافنإوماكحألا

تاجردبلهاحلانملضفأماعلاناككلذلومهمهنوطبنتسينيذلاهملعل

ىلإاهنادأوةعيرشلالمحنافًاضيأو.برهللاالإاهددعلعيال

نعضرفلاطقسامعإو‹هقلخةفاكىلعهضرتفاوهدابعهبهللاديعتاماهله

عسيالاموهلهجعسيامربسفتةعيرشلاهذه_هلمحىفهبماقنممايقبضعبلا

اهرسأبةمالافًاضيأو«الإبدنو«اهلمحواهللهدابعهللاديعتدقوهلهج

سوحناثیراوم'نمهلهجهلًاعساوناکامعلعلاملعتبلطينللضفلابتدهش
:یرحااذه'ىرجامواثانحلاوخسانتملاو

ءايصمهظحأنعلقعملاوهلقعىلعظلاغلااذههيلإ"بهذامناكرار

نورمأيو‹هلهجمهعسيامفلنعلهاحلانونيًاعيمجنوملسملاناكل
اوبهذيالواوئطخمالىحنوملعيالاماوملعيالنأهرمأيو«ضرعتلاكرب
یغبنیف‹سانللنورهظيومهحاصنىفاذهنولمعتسيارناكلباوصلانع

هبموقيالنأهلعل٠«جحلاىئهسفنلخديالجحلاهيلعسيلنل

للالامعأرئاسوموصلاولفنلاةالصىفكلذكهنعىلدقامهيفلعفيذإ

ًاطخسيلف.باوصلانعباهذلاوًاطحلانمناسنإلاىلعلخدينأفاام
باوصلابلطعدينأناسنإلاىلعبجوعهدارأاذإقحلانعهباهذو

ًاضيأو.باوصلارهظيىحةلالدلاهوجونمهيلع"لدي"اموقحلاىرحتيو

دقوةكحلاقيرطنمهدابعنمقلحلادبعتىلاعتوكراتهللاناف

دبعتًامیکحناكو«ابفهللادارمبيصيمهضعبواطمهضعبنأهناحبس
انلوقكلذكو.ةمكحلادحلنعهجرخماممءىطخحلاًاطخهملعنكيملوهدابعهب

ناكنإوهتفرعموهملعىلإهللابدناممهتباصإللىرحتلا۽باوصلابلطنإ
.قيفوتلاهللابوانلوقةعىلعلدياذهفنبلاطلاضعبهئطخمدقبولطلا

(۲جنایبلاوفشكلا-٠۲م)





توتالثلاونِماشلابابا

ةيمالسالاقرفلاقارتفاى

ةعىلعثيدحلاةلقنو۲١رابخألاةاورورابحألاوءاملعلاتعمتجا
دوہلاوةقرفنىعبسىلعسولاتقرتفا»:ملسوهيلعهللالصىنلالوق

قرفتسو٠ةقرفنيعبسونتنثاىلعىراصنلاو‹ةقرفنعبسوىدحإىلع

هلليقهنأو.«ةقرفقرفلاعيمجنمةيجانلاوةقرفنىعبسوثالثىلعیم

عبتانمىجانلا»:ملسوهيلعهللالصلاقفةيجانلاةقرفلاانلفصهللالوسراي

تجرخأةمأريخمنك):لوقيثيحهللاباتكامأىنسوهللاباتك

?«ةيالا...(١)(ركتملانعفورعملابنورمأتسانلل

اورمأامو)لاقو(۲)(مکاقتأهللادنعےکمرکآ:لجوزعلاقو

كلذوةاكزلااوتويوةالصلااوميقيوءافنحنيدلاهلنصلحهللااوديعملالإ

لبقےکهوجواولوتنأرلاسيل):ىلاعتوهناحبسلاقو(۳)(ةميقلانيد

(٤)(باتكلاوةكئاللاورخالامويلاوهللابنمآنمرىلانكلوبرغملاوقرشللا
كلاحلاو«هبهللاامرمأاعلمعوهلوسروهللاعاطأنمقرفلاعيمجنمىجانلاف

:هیصاععلمعوهلوسروهللایصعنم

ديراام«نودبعيلالإسنالاونجلاتقلخامو):لجوزعلاقو

هلاكبالإمالسإلاهللالبقيالو(٥)(نومعطينادیرأاموقزرنممم

یاتباالاومأاولكأوءامدلااوكفسولوةنحلامفنإةيوغلاةيوشحلاتلاقاكال

:ارعشمہضعب'لاقاکاوموصيواولصيملولونونموممېلاوًاملظ

.١۱۱ةيآ:نارمعلآةروس(١)

.۱۳ةیآ:تارجحلاةروس(۲)
.٥ةيآ:ةنيبلاةروس(۳)

.۱۷۷ةيآ:ةرقيلاةروس(4)

.٦52۷٠ناتیآلا:تايراذلاةروس(٥)



٢۳۲—

افرحأاذنمًارقاواحدقاذنمبرشا

افعدقبرلااذإواذرشباذهرخ

:؟(۱1)(صلاحلانيدلاهللّإالأ):هلوقبمممذكيىلاعتوهناحبسهناو

:هناحبس*لاقو.(۲)(لالضلارالإقحلادعب,اذاف):هناحبسلاقر

هانيدهانإ٠اريصبًاعيعسمانلعجفهيلتبنجاشمأةفطننمناسنإلاانقلخانإ)

ةليلقرغمهليواقآوةرشكقرفلاف.(۳)(ًاروفكامإوأاركاشامإليبسلا

ًافرطاہمركذأىنارغباطخورکذاہعوتسيالوباتكاہلعىتايال
هرکذولوطیوربکیءىشكلذو«هداشرإوهتيادههلادارانمهبیدت

هللاىفرضحأامنبأو|١١٠«راصتخالاىلإليمأىنأريغلوعيودياز
هيلعهللاىلصهللالوسردهعىلعمالسإلالزيملو.راصبألاىلوألهركذنم

ماكحألاىفةماقتسالاوماظنلاىلعامهنعهللاىضررمعوركبىبأو«ملسو
كلتتضماملفءباطلانبرعضبقنأىلإباتكلاوباوصلاوقيقحتلاو

فلختساناعإلالهأصيحمتهللادارأوماوعألاوروهشلاتضقناومالعألا

۽هیبحاصنودوهو۽هللاءاشامقحابلمعفنافعنبناعرمعدعبنم

.يداىفةروهشملاثادحألاثدحأم٠ننستس

:هرعشیف(٤)یرطحللالاقاك

.ىدتراوةفيلحلانايعورماوبآ ىدنلاوذمرحلارمشىئعيوبف

'دعلاىلعظيلغلاصفحیایدہمیدئقاوةفالحلالیدنمرصلاىلع۱

ادعااموننسلاوحأةتسبىدحلاولضفلاوذ,قيدصلاهبحاصو

.٣ةيآ:رمزلاةروس(١)

.۳۲ةیآ:سنويةروس(۲)
يهانيدهولدب"انيدهوةطوطخملاىفركذدقو.۲١۳ناتيآلا:ناسنإلاةروس(۴)

.«ىردحلا»واهلعل(9



٢۳۲۵—

اريکتوهناطلسیئورمعوباارجينونسلاكلتتضقنااملف

اركافنيبملاقحلانعغازوارصيقكدالبلاكلمهبجعأو

ىرقلاورفقلافنيدلالهأبرغوىرولاديس(١)ىنطىصماديرطیوق
رارصابًايغبناطوألاولهألانع

ءباتكلاىفاهركذمدقتىلاةروهشملاثادحألانابعثدحأاملف
لزتعيوألدعينأهبلإاوبلطفةنيدملاىئناكنمعمقافألانمهيلعاوعمتجا

:قرفثالثىلعهلتقدعبةمألاتقرتفاو.هولتقوهورصاحفمنتماف

ةقرفلاو.همدبتبلطةقرفو‹هلتقنمنعوهنعتفقوةقرفو‹هتلتقةقرف

.راصنألاونورجاهملاوةنيدملالهأوهباعصأوبلاطيأنبىلعف«هلةلتاقلا

ةملسمنبرمعنبهللادبعوصاقوىنأنبدعسهنعةفقاولاةقرفلاو

ماوعلانبربزلاوهللادبعنبةحلطفهمدبةبلاطلاةقرفلاو.ديزنبةماسأو
ءةماقتسالالهأهلةلئاقلاىهوىلوألاةقرفلاتيمسف.نايفسىنأنبةيواعمو

نبىلعمكحالو.همدبةيلاطلاةقرفلاو«كاكشلاةفقاولاةقرفلاو
«جراوحلااومسفهنعتجرخةقرفنتقرفقرتفانيكحلابلاطنأ

عبرأىهوةيمالسإلاقرفلاقارتفالصأاذهفءميشلااومسفهتعياشةقرفو

alلصآدوہلاو«قرفعبرأنممهقارتفالصأسوحملاكلذكو.قرف

دقو«قرفعبرأنممهقارتفالصأىراصنلاو‹قرفمبرأنممهقارفا
ءرتافدلانوطبنمهتلقنورئاصبلالهأنعًارطسمهتدجوامكلذنمترطس
ةلزعملاوةيردقلاف‹ةقرفنعبسوثالثىلإقرفةقرف"لكنمقرفا#م

لوسرلاناكو.نافعنبنابعمعصاعلابأنبمكحلاوه:ىفطصملاديرط(١)
مالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاهئاذيإببسبةنيدملانمهلهأومكحاجرخآدقمالسلاوالصلاهيلع

ةفالللاناّثعىلوالو.هدعيملفهتدٴع]ىمالسلاوةالصلاهياعلوسرلادنعنافعنبنامفشو

وخلاهنبإتاو«ءاسأفةنيدملاتوسمكحلانبثراحلاهئبإىلووةنيدملاىلإكحادامأ

.ريشمتاککلانبناورف



ت

.نماهلصأةيوشحباوةهشملاوةيتافصلاو«كاكشلانماهلصأةيمهحلاو

نکلامكتبلاطنبىلعنعةجراخللاةقرفلانمجراوحللاو

.هيلعركنأنملتقىلعبلاطىنأنبىلعاوعياشرهنيذلاعيشلاوضفاورلاو

:قرفلاداقتعاركد

نماہلعةجحلاواطوقوامناجاجتحاركذنوةقرفةقرفركذبًادىنو

.ةمألاعامجاو۾اسوهيلعهللاىلصهللاینةنسوهللاباتك



توالثلاوعجاتلاتابا

ةيردقلاوةلزتټملاداقتعاى

نإوءاهرشواهرخهلاعفألقلاخرداقدبعلانإةيردقلاوةلزتعملاتلاق

قلالمکحلاناف«ملظورشهيلافاضينأنمهزمىلاعتوهناحبسبرل
اودارأووهفردقلاتبثأنمنأاومعزو.رشلاقلمالورحلاالإ

ىفناكنمنأةمألاتعمتجادقو.زجعلابهوفضوفهيزنتلابهللااوفصينأ

كلذبملعيالًايسانإوأًايهاسوأًابولغموأًاهرکموأازجاعناکدیریالامهکلم

ةمألاعامجابةيفنمهللانعءايشألاهذهو.ءافختسالاوةلاهحلاقيرطنم

ءىشهيلعیفحمالوبولغمالولهاجالویسانالیلاعتوهناحبسوهو

سانلااهبأاي):لوقيىلاعتوهناحبسهّللاو!!ارشكولعكلذنعهللاىلاعت

ضرألاوءامسلانميكقزريهللاريغقلاخنملهمکیلعهللاةمعناوركذا
اوناكنيذلاكفي):كلذكلاقو.(۱)(نوكفويىنأفوهالإهلإال

.(۲)(نودحجهللاتايآب

:ىلاعتهلوقهلليق؟ىصاعملاقلخهنأىلعليلدلااملئاقلاقناف:ةلأسم

:هناحبسلاقو.ءیشممصاعمو«(۳)(ًاریدقتهردقفءیشلکقتلخو)

هللاو):هناحبسلاقو«ءىش.هانقلخءىشلك)و
دابعلالاعفأقلمهللاناموقومهداقتعانمو.(۵)(نولمعتامويکقلخ

حيبستقلخالوًانسحنامإلاالوًاحيبقرفكلاقلمملواهربديملواهردقيلو

لاعفأنمًائيشالو«نعمجأنملسلاتاعاطقلخالو«نبةكئاللا

.۴ةيآ:رطافةروس(١)

.۱۳ةیآ:رفاغةروس(۲)

.٢ةيآ:ناقرفلاةروس(۳)

.(ردقيهانقلخءىشلکانإ)یلاعتلاق.44ةيآ:رمقلاةروس(4)

.٩٩ةيآ:تافاصلاةروس(٠)



۸٢۸٢۳

نمعماقمورافكلاةكئاللابرضEقلخالو4نيرفاكلاو"

ماہلاوراطلاوتاناويحلاورغلاعفألانمًائيشقلخالو6

.باستكابنكسيوكرحتيامهللاقلخامعيمجوماوحلاوعابسلاو

ناميلااهللانإ«باوصلاولدعلاوةماقتسالالهآمهو

نيمدالاوةكئاللالاعفأنمكلذىوسامقلخوًاحيبقرفكلاقلخوًاتسحًاناعإ
ناويحلالاعفأقلخو«نيرفاكلاو«نتمولاوء5نيصاعلاو«نعطملانم
نمهرومأميمجىفهملعناکامىلعهلکلذردقوهتمتناكنممالاعفأ

تاكتايآیهللالوقكلذىلعليلدلاو.هحيبقوهنسحوهرادقأوهتاقوأ

هتایآنمو):هلوقو.(۱)(نولمعتاموےکقلخ):هلوقوهوربغ

قلخو):هلوقو(۲)(مكناولآومكتنسلافالتخاوضرألاوتاومسلاقلخ
۽(٤)(ردقبهانقلخءيشلکان):هلوقو.(۳)(ًاريدقتهردقفءیشلک

2:(٥)(هلضفنممکواغتباوراہلاولیللابمکمانمهتايآنمو):هلوقو

نمهلضفنممواغتباوراهلاوليللابدابعلاماتمنأبابلآلااولوأ
(1)(هتمةنمأساعنلامكيشغيذإ)::لاقو.هتایآنمامہربخأدقوماعفأ

ريشهناحبسوهودابعلالاعفأنمساعنلاوهدرىلعدحأردقيالاماذهف

اورقأناف«كلذىلعاوردقالواوسعنامهايإماشغهنأالولو«هايإهاشغەنأ

اومعزوكلذاوركنأنإولدعلاىفاولخدناويحلاودابعلالاعفأقلخهللانأ

اذهوهرغًاقلاخهللعناومعزدقفامہفهلعنصالوامهقلخمملهللانأ

.هبلاقنمىلعهباعوهللاهافنامم

.٦٩ةيآ:تافاصلاةروس(١)

.۲۲ةيآ:مورلاةروس(۲)

.۲ةيآ:ناقرفلاةروس(۳)

.٤4ةيآ:رمقلاةروس(٤)

.۲۳ةيآ:مورلاةروس(٥)

.١٠۱ةيآ:لافنألاةروس(١)



۹٢۳

ةالصلانأنومعزيمهلهللالعفنمريخدابعلالاعفألاقالئاقنأولو
نوفرعيونوريوهقلخنمالوهللالعفنمتسيلومهقلخوماعفأنم

لدقو«كفوهلقلنمسيليورافكلاونطايشلاوريزاناوةدرقلان

مهعنستودابعلالعفراصفريزانحلاوةدرقلانمرخةالصلانأبابلألااولوأ

نمهللاىلعءارتفإوًاكفإمظعأےعمسلھفهعنصوهللاقلخنماربخ

!؟مشوقلثلاقنموءاهفسلاةيردقلاءالوه

هللاةدارإبالإنوكتالءايشألانإةماقتسالالهأنمنوملسملالاقو

آربناکنإ«هيلعوهامىلعنوکینأهللاءاشدقفنئاکلکواہفهتئیشمو

دارادقفارشناکناو«هنمناکنممرخنوکينأدارادقفهنمناکنم

داراامالإ|5٦1توکيالهنأىلعليلدلاو„هنمناکنمًاحيبقارشنوكينأ

اشيلنموناكهللاءاشاممهعيمجسانلاوةمألالوق«ىلاعتوهناحبسهللا

نوکينأناکالدارهللاوالإنکیملوأناکءیشنمسیلو٠نکیم

امظعاإىرتفادقفةفصلاهذهرغبهبرفصونف«نوكيالنكيملامو

لعدقونامإلامهلكدابعلانمدارأهللانأاومعزو.هتفصرغبهللافصوو

ريغناكدقفرفكلامهضعبنمناكدقونامبإلامهمنكيملمهلك‹لقعلالهأ

روهقلابولغماةفصهذهوءدارأامنكيملفًارمأدارأمهمعزبهئألهللادارأام

دقفدارامفالخناکودارامنکیملفًاتیشدارآنملكنل«هركللا

نوكينأةفصلاهذهنعانبرلجلبًاشحفلوقلانماذىفكف«هركأوبلغ

.ءايشألاعيمحلديرملاوهوهلب!!ديريامريغنوکيفًائيشديري

لهأنوملسملالاقو.لعفلالبقةعاطتسالانأمهداقتعاوموقنمو

هللانإولعماللعفلاعمنوكټاہنإوعيطتسملارغةعاطتسالانإةماقتسالا

انعمةعاطتسالاو«دحاولعفالإنوكيالو.عمامدحىلاعتوهناحبس

‹ةعاطلااملمعيىلاىهفةمعنلاامأف«ةيلباهموةمعنانفنبرضىلع

بابىالذعيمجتركذدقوةيصعملاالمعيىلاىهفةيلبلاامآو
:باتكلااذهنمةعاطتسالا



۳۳

«هدريملورفکلاقلمملىلاعتوهناحبسهللانآمهداقتعاوملوننمو

هانلعجفهيلتبنجاشمأةفطننمناسنإلاانقلخانإ):لوقيىلاعتوكرابتهللاو

نمزعلاقو.(۱)(ًاروفكامإوركاشامإليبسلاهانيدهانإءآريصبًاعيمس
(۳)(نورفکتالوىلاوركشاو):لاقو.(۲)(رفكأمأركشأأىنوليبل):لئاق
ىزجمىصاعلاف.ةيصعمهلعجورفكلاقلخوةعاطهلعجوركشلاقلخف
دقو¢تاقولغلاعيمحلقلاحلاوههللاوعاطأاعیزجمعيطملاوىصعاع

مهداقتعاوموقنمو.(٤)(هللاريغقلاخنمله):یلاعتوهناحبسهللالاق

مهہکلونقفانمالونيرفاكالونيمواوسيلةلبقلالهأنمرئابكلالهأنا

لزتآاممکحمملنموفوقًافالخلوقيىلاعتوهناحبسهّللاو«نوقسافنولاض

:لئاقنموزعلاقو.نوقسافلاونوملاظلاونورفاكلامهللا

اهقهرت»ةرغالعذئمويهوجوو«ةرشبتسمةكحاض»ةرفسمذثمويهوجو)

.(٥)(ةرجفلاةرفكلامكئلوأءةرتق

ًانموم۽زنمىلعسانلالعجىلاعتوهناحبسهللانإةماقتسالالهألاقو

مهجلا۷اورفكنيذلاقيسو):ىاعتوهناحبسلاقف«ًارفاكو

:لجوزعلاقو.(۷)(ًارمزةنحلاىلإمهراوقتانيذلاقيسو):لاقو
ىصاعلاوقفانلانأانملعف(۸)(اروفكامإواركاشامإليبسلاهانيدهانإ)
ةمعنرفكءنارفكرفكلاورفاكوهفرصموهوتاماذإقسافلاوملاظلاو

.۲٢۴ناتيآلا:ناسنإلاةروس(١)

.٤٤ةيآ:لماةروس(۲)

.١١٠ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)

.۳ةيآ:رطافةروس(4)

.٤٤-٢۳تایآ:سبعةروس(٥)

.۷۱يآ:رمزلاةروس(١)

.۷۳ةيآ:رمزلاةروس(۷)

.«ءانيدهولدب«انیدهوىفركذو.۴ةيآ:ناسنإلاةروس(۸)



۳۳

:لجوزعهلوقلرفاكوهفرانلاهلخدأنملكو«دوحجوكرشرفكو
.(۱)(نيرفاكللتدعأىلارانلااوقتاو)

ءیطح(ھدحأنألمحلاوناصلهُقنقيرفلاقمهداقتعانمو

القسافنقيرفلادحأنإهيلذاخوهيلتاقوناعىفمطوقكلذكو.هنيعنال

تاجردلقأو«هنيعنالقسافننعالتملادحأنأامكءممقسافلافرعنالو

اوزوجمملو«نينعالتملاةداهشلبقتالاکمہداہشلبقتالمهعمنقيرفلا

.لقٻةقابىلعءىلعونامعكلذكولقبةقابىلع«ىلعوربزلاوةحلطةداهش

هناحبسهللاناو«مسيلهمالکنآوقولعهللامالکنُمهداقتعانمو

ملکتمهنلبًاملكتملزأآلاىننكيملهنأوءمالكلامدقبفصويال

هتاذنوکنأبجويكلذنألهتاذىئهمالكزوجالاولاقو.لازيالاف

قلخمنأزوجالو«لحمیئقولنمالکنوکینأزوجالو«ثداوحللالحم
قلمنأبجوفوهالىلاكلذبملکتمانوکيىىنمالكتلخاذإهنألىحىف
هللاولاىهدجوأىذلامالكلاكلذبملكتوهنوکيفدامجيًامالک

بابیئمہلعدرلاوكلذعيمجترکذدقو!!اركولعنولوقيامعىاعتي

:قيفوتلاهللابوةداعإلا]نعىغأفباتكلااذهنمنآرقلاقاملوقينمىلعدرلا

قلخ):یلاعتوهناحبسهللالوقبجتحاوضراعمضراعناف:ةاأسم

وهفضرألاوءامسلانيبامءىشلكف(۲)(امهنيباموضرألاوتاومسلا

ضرألاوتاومسلاهللاقلخام):ىلاعتوكرابتهللالاقدقملانلقءقول

امهنيباموضًرالاوتاومسلاهبقلخىذلاقحلاف(۳)(قحلابالإامہیبامو

زعهلوقهمالكقحلانأىلعلديامو.ءايشألانعجراخوهوهمالكوه

مالكقحلاولوققحلاوقحلافلاق.لوقيهللاو):لئاقنم

.۱۳۱ةيآ:نارمعلآةروس(١)

.٩٠ةيآ:ناقرفلاةروس(۲)

.(«اتقلخاموواوهمةطوطخلاىفبك)۸ةيآ:مورلاةروس(۳)
.4ةيآ:بازحألاةروس(4)



— ۳۳۲

ىعمىلعناكولو.ءايشألاعيمجوضرلاوتاومسلاتناكهمالكبو

لاقاملفاموضرألاوتاومسلاانقلخدقو:لوقيناكلمقام

انقلخدلو):لجوزعلاقوجەمالكهرمأوءهرمابامهقلخهنأانملعقحاب

نوكىلاةتسلامايألا«(1)(مايأةتسىف|۸١٠امهْيباموضرألاوتاومسلا
اهركوأًاعوطايتئا)هناحبسهللالوقعمامأ4هرمأبضرألاوءامسلااف

:قيفوتلاهللابوانلقامحصفامهرمأامدعباتباجأامنإو(۲)(انيتأاتلاق

ًافالخهللالاقدقو«مهاكرحالوملاعفأقلمملهللانأمهداقتعانمو
ءىشلكقطنأىذلاهللاانقطنأاولاقانيلعمدهشملمهدولحلاولاقو):وقل

ءىشلكقطنأهنأانربخأدقف(نوعجرتهيلاوةرملواكقلخوهو

كلذك«نوكفوتىنأفوهالإهلإالءىشلكقلاخ):لاعفألاقلخىنلاقو

.(۴)(نودحجهللاتايآباوناكنيذلاكفوي

دابعلانآوًاحيبقرفكلاوًانسحنامإلاقلمملهللانأمهداقتعانمو

ىذلاوه:ملًابيذكتوملوقلًافالحخىلاعتهللالاقدقو‹هودارأوكلذاولعج

هناحبسلاقو.(£)(عمًانامإاودادزىلبولقىفةنيكسلالزنأ
ةيالا(٥)(اهوعدتباةساهروةمحروةفرهوعبتانيذلابولققانلعجو):ىاعتو

قوسفلاورفكلامكيلإهرکومکبولقىهنيزوناماکیلاببح)هناحبسلاقو
ءيشلکقلاخلاقوء.هللانمقلخهلكاذهىلعحلاو(6)(نايصعلاو

!!نورفملالوفيامعهللاىلاعت‹ءىشناعإلاو

.٢۳ةيالا:قةروس(١)

.١٠ةيآلا:تلصفةروس(۲)

.۲٦٠۳ناتیآلا:رفاغةروس(۳)

.٤هيأ:حتفلاةروس(٤)

.۲۷ةيآ:ديدحلاةروس(٥)

.۷ةيأ:تارححلاةروس(6)



ii

:لوقيىلاعتوهناحبسهّللاو«مهلاةضوفمةئيشملانإموقمهداقتعانمو

ىفنمهداقتعانمو.()(نللاعلابرهللاءاشينأالإنوءاشتامو) ردقلاىفن

ءىشلكانإ):لوقيىاعتوەناحبسهللاوفاأوهللالعامفالخنولمعيمهأو

.(۲)(ردقبهانقلخ

.قلحلاوه:هلليق؟ردقلام:لاقفلئاسلأسنف٠ةلأسم

!!رودقملاىلعبذعياإال:هلليق؟ردقلاىلعهللابذعيفأ:لاقنإف

‹دبعلالعفرودقملاوهللالعفردقلاليق..؟امهنيبقرفلااف:لاقنإف

ردقلاف.(۳)(ًارودقمًاردقهللارمأناكو):ىاعتوكرابتهللالاقكلذكو

یوردقو.هناحبسهللانمريداقلاوهقلخلعفرودقملاولجوزعهلعف

نولمعيموقةمألاهذهىفنوكيس»:لاقهنآ«ملسوهيلعهللالصىلانع

مهوملعأفاذإف٠ردقوءاضقهللانم-هذهنولوقيمىصاعملاب

یمیوتأیابهللالوسراي:لاقالجرنآیورو.«مہمءیربفأ

هللامحري»:لسوهيلعهللالصىلالاق..؟مهسذعيریموهدابعهللامحري

‹ىصاعملاباولمعاذإەدابعهللابذعيوءانمىهاولاقفىصاعملاباولمعاذإهدابع

:«ردقوءاضقهللانمىهاولاقو

:رظنلانبدمحألاقاكلمعدابعلانمو«قلخهللانماهةيصعملاوةعاطلاف

ريتعاومهفافءايشألاقلخدقوهفًائيشكلعفنكينإ

نوكينأامإهجوأةثالثنملعفلاولملهلئاقلاقناف:|4١1ةلأسم

:هلليق..؟ةكرشلاىلعدبعلاوهللوأءدبعلانودهللوأهلانوددعلل

‹هللًاقلخنوكينأنوددبعلللعفلاسيل«هوجولاةئالثلاهذهنملعفلاالخدق

هاقلخملامهألًاعيمجهيفاكرتشيملو«دبعللباسقكانودهللًاقلحخنكيملو
ًاعبمجهابستكاوأًاعيمجهاقلخولةكرشلانوكتامنإو«هابستکیملوًاعيمج

.۲۹ةيآ:ريوكتلاةروس(١)

.8۹ةيآ:ردقلاةروس(۲)
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ًاضيأماسجألانمهربغفالخهلهلعجمهللاهقلخودبعلاهبسنكاانلق

.لاعفألاو

دبعلاهبستكيوأ٠ديعلاهبستكيالوهللاهقلخخنأزوجمألاقنإف:ةلآسم

£ىلاعتهللاهقلخمملودبعلاهبستكينأزوجال:هلليق؟هللاهقلخملو
نوکینأليحتسيناكو‹هثدحمهللاوهسيلودجويثدحمنوكينألاحمو

نوکينالاو«هبرنوکيالوىاعتهللاهكلعالماعلاىئبوبرموكولم
.مهلًابسكهقلخامنإو«هسفنپريغيفبسكربغهقلخ

لبقوأدبعلاهبستكااملاحىف؟لعفلاهللاقلخىتنملاقنإف:ةلأسم
هللااهقاخىلایهبسکیهىلانلا:هلليق؟هبستكاامدعبوأ؟هبسكينأ

‹ىلإكنمةراشإعموأدعبوأليقكلوقو«هيلعىهامىلعًابسكىلاعت
انقلخءيشلکنمو):ىلاعتهلوقنعدهاملئسو.بسكلاوهسيل

نمامهفاموضرألاوتاومسلاكلمهللسيلأ:ةيردقلللاقي:ةلأسم

ةقدانزالوقىفاولخدوىلاعتهللاباتكباوبذكواورفكءالاولاقنإفءىش
؟هکلمیئرفکلانوكينأءاشودارأهللاسيلألقف‹ىباولاقنإو

مهمصخىلعاوباعفاولخدومشوقاوكرتواومصخدقمعناولاقناف

:مكحلازيزعلالاقو.هکلمیفرفکلانوكينأدارأوءاشهللانأباورقأو

‹(۴)(ڭلاءاشينأالإنوءاشتامو):لاقو(۲)(اهادهسفنلکانیتآلانئشولو)

مالسإللهردصحرشيهيدنأهللادرينف):لاقو.نملاعلابر

ىنلانعىوردقو.(٤)(اجرحًاقيضهردصهلضينأدرينمو

ءىءاضقلاهللايضقو«لَقلافجو«قبس»:لاقهنأملسوهيلعهللالص

.١۱ةيآ:ةدجسلاةروس(۲)

.٢۳ةيآ:ناسنإلاةروس(۳)

.١۱۲ةيآ:ماعنألاةروس(٤)



٢۳۳۵-

ىتاونمآنهللانمةداعسلاف.«لسرلاقيدصتوباتكلاقيقحتبردقلامو

:ركوبذکنلءاقشلاو

انرشحوىنوملامهملكوةكئالملامهلاانلرتاننآولو):لجوزعلاقو

ےهرتکانکلومللاءايالإاونمویلاوناکامالبقءیشلکمہلع
:لاعفألاقلخىفهناحبسلاقو«دیریوءاشياملعفيهنأهللاتافصنمو

لعجو):هناحبسلاقوN|(۲)(ءیشلکقلاخکبرهللامکلذ)

‹هللانملاعفألاقلخفةملظرفكلاوروننامإلاو(۳)(رونلاوتاملظلا
.لعفاللبستكمدبعلاو

:هللاهحررظنلانبدمحألاق

رطظطفوقلخنمحرلانموىروللباستكاليعافألاف

ريتعاومهفافءايشألاقلخدقوهفًاثيشكلعفنكينإ

؟هعنصوهلعفدقفىلاعتهللاقلخامسيلآلئاقلاقناف:ةلأسم

ءايشألاضعبىكلذلاقيالوءايشألاةلمجىئاذهلاقيدقو«ىلبهلليق

٠ىلبهلليف؟رفكلاقلاخهللانإنولوقتسيلفألاقنإف.ًاقلطم

لوقنانأىرتالأهلليق؟المآهعنصوهلعفهللانإنولوقتفألاقناف

اهقلخنألاهقلخلوقنو‹راذقألاعنصهللانإلوقنالوةرذقمهجنإ

هلعانينجمحئابقلاوراذقألاربدوعنصو«ءيشلكفمظعتےسا

كرابتهللاىلإهانفضأف<ميظعتةفصققلحلاونجلةفاضإلكهلالجلج

درلادجلاقينأزوجالومیشلک(٤)دجهللانإلوقناناانارتالآ.ىلاعتو

ملعلابجويىأاهلكءءايشألادجهللانإانلوقنأل‹هوركملاوىذألاورحلاو

.اهةطاحألاواهلكءايشألاب
Ge

a

.«مهلا»نمالدب«مهلع»وہمىفبتك۱١۱ةيآ:ماعنألاةروس(١)

.١٦ةيآ:رفاغةروس(۲)

.|ةيآ:ماعنألاةروس(۳)

.ادوجومءهلعجىأًاداجيإءىشلاهلادجوأةغللاىف(4)



۳۳

لعحلامعنهلليق؟قلخهللانملعحلانإنولوقتألاقنإف:ةلأسم

:هناحبسلاقو(۱)(رونلاوتاملظلالعجو):ىلاعتهللالاقاكقلخهللانم

لعجهللاو):هناحبسلاقو«کلقلخیا(۲)(ةمحروةدوممکنیپلعجو)

:ىلاعتەلوقو(۳)(ةدفحوننبمكجاوزأنمکللعجوًاجاوزأمکسفنأنمکل
مکللعجونانالابحلانمکللعجوالالظقلخامےکللعجهللاو)

لعجنمآ):هناحبسلاقو(٤)(مكسبےکیقتلیبارسورحلاےکیقتلیبارس
ليللاانلعجو„تاسکمونانلعجو).(٥)(ًاداتوألابحلاوةًاداهمضرألا

:هناحبسلاقو.(۷)(ًاجاهوًاجارسانلعجو)‹انلعجو«ًاسابل

:ىلاعتوهناحبسهلوقو٤(۸)(نوتمويالفآیحءیشلکءاملانمانلعجو)
.مهلعلالبسًاجاجفاہفانلعجومہديمنأىساورضرألاىئانلعجو)

۾قلخىععهتركذىذلااذهلك.رثكنآرقلاىفاذهلثمو.(۹)(نودتہم

ةكئاللااولعجو):ىلاعتهللالاقاك«فصوولوقدابعلانملعحلاو

اولعجو):ىلاعتلوقو.اوفصوواولاق'ىأًائانإنمرلادابعمهنيل

هللاولعجو):ىلاعتهلوقو‹مهقلخوهوىأ(۱۱)(مهقلخونحلاءاكرشهل

نولعجو)هلوقوءاوفصوواولاقىآماعنألاوثرحلانمأرذام

.۱ةيآ:ماعنألاةروس(١)

.٠۲ةيآ:مورلاةروس(۲)

.٢۷ةيآ:لحنلاةروس(۳)

.۸۱ةيآ:لحنلاةروس(٤)

.٩٠۷ناتيآلا:ًابنلاةروس(٥)

.١۱٠-۹تایآلا:ابتلاةروس(١)

.۱۳ةيآ:ًابنلاةروس(۷)

.٢۳ةيآ:ءايبنألاةروس(۸)

.۳۱ةيآ:ءايبنألاةروس(٩)

.۱۹ةيآ:فرخزلاةروس(١٠)
.١٠٠ةيآ:ماعنألاةروس(١٠)

.١۱۳ةيآ:ماعنألاةروس(۲١)



۳۳۷

نم|۷١|هلالعجام):هلوقو.(۱)(وهناحبستاتبلاهلل

ءكلذبهللارمأامىأ(۲)(ماحالوةليصوالوةبثاسالوةربحم

ىلاهلامرحامىمهلهجمهيلإكلذاوفاضأنوكرشملا

امنولحوءاسنلاىلعاهنيلواهروهظواهربونومرحمةيلهاحلالهأناك

كرتشاةرتحبلاتتامنإو«اهلزنعوهفىنأوأركذنمتدلوامو«لاجرلل
عهدنعوهفةربحبلادلونملمجب‹اهمحللكأىفءاسنلاوءاجلا

دلونمتدلوامالإكلذوحنىلعمعنلانمبئاسلاو«هلمماوهوماح

اركذمباسلا«املاهمأةئيهىلعىهفدالوأةتسنيبواهني

ةليصو'ىهفىنأوركذبتمأتأنإو‹ءاسنلانودلاجرلاهلكأنيركذوأ

لكنطبأةعبستدلونإوءهتخألجأنمهذكريو,Slحبيالف

دحأاسمالآیعرتاهوكرتواهومحأفاهاخأتمحاولاقینورکذنطب

.هعضوماذهسيلاذهنمرثكأهيفو
؟ًارفاكالوًانمومالدبعل؛نوكينأزوجأانورخأةيردقلللاقي:لاوس

نوکیافًاتموم]نکیملاذافےلزيق«كلذزوجاادقالباولاقناف؟نوکياف

نوکالًانمؤومنکیماذإاولاقناف؟!كلذكلذرغوأًارفاكأ

‹ارافكاونوكيملمالسإلاىئاولخدينألبقسانلانأاومعزدقفءارفاك

ملكلذىئارفاكنوكيهنافًانمومنكيملاذإاولاقنإو

نکیملاذافًانمومنوكينأالإًارفاكنوكينأدبعلا'ميطتسيلهكلذدنع

انوربخأےللاقيم.ملوقاوکرتدقفكلذاولاقناف؟آرفاكنوكينأالإنمم

لاحرصبلاةعاطتساناكىمرصبأممرصبينكيملىذلاىعألانع

اومعزدقفرصبينألبقاولاقناف..؟كلذدعبمأرصبلالاحىثمأمعلا

موقاوكرتدقفرصبلاعماولاقناف٠يآوهوهيفرصبلاةعاطتسانأ

اوكرتدقفلعفلادعبنماولاقنإو¢لعفلاعمةعاطتسالانإانلوقباولاقو
ةعاطتسالانأعزنملوقباولاقو«مهالونحتلقتملامفاولخدوانلوقولوق

.هپةيآ:لحتلاةروس(
۱۰۳ةيآ:ةدئاملاةروس(۲)

(۲نایبلاوفشکلا٢۲م)



۳۳۸

ةمالسلاىهاولاقناف؟ىهامةعاطتسالانعانوربخأمفلاقيولعفلادعب

معناولاقناف«لعفيملامةعاطتساهيفناسنإلانأنومرتلقفندبلاىف

عتباغلهندبلاىفتناكاذإةعاطتساىهىلاةمالسلاتناكاذإلقف

بهذامثيحهعمةمالسلاتناكاذإهلاباف؟دعاقرغًاعاقناكاذإندبلا

تقولكىةدوجومركمعزبةعاطتسالاو؟عيطتسيالًانيحوًانايحأاہعيطتسي
لقفندبلاىفةمالسلارغةعاطتسالا۷اولاقناف.مدعتالودقفتال

ناسنإلافرعيالودجوتالوفصوتالاهنإاولاقناف؟ىهامانورخأ

ةوقالوندبلاىنةمالسلاريغةعاطتسالاناكاذإعيطتسمربغوأًاعيطتسم
.دحاوءىشامهةمالسلاوةوقلاوناسنإلل

تالالانمهعماعلانيلهناسنإلانعانوربخأللاقيو:ةلأسم

مشلیق<معن.اولاقناف؟هللافطلنمثداحنودربحلانمًائيشحراوحلاو

اوناكنإةعاطلاوربحاىلعهنمنوعلابلطوةبغرلاوهللاىلإعرضتلاهجواف

لليقءةدايزلاهللانولأسيمہااولاقناف؟ٌرةعاطلانممهعماعنولانيدق

ءالواقناف؟هللانمةدايزملثدحتمنإو«تاعاطلاعيمجنولانيدقسيلوأ

نممهعمامقلحلااولانيدقاولاقناو«لوقاوکرتوقحاباورقأ

مبغرممعزاذكلذكوےلليق«هللانرمةدابزأانودءةوقلانممهعماع

٠ةعاطلليكنعفيفختلاىفهيلإنوبغرتاإءةعاطلاىلعنوعلاىبهللاىلإ

لاوزواهلمعىلعنوعلاىئةفحلانودءةعاطلاعوقوسفنىلإمدصقامنإو

‹باتكلالوأىئەبابواذهنمرتكأةدارإلاوةعاطتسالاوردقلاىفو.ةقشللا

ةفلتحمءارآةيردقللو.باتكلااذهنمبابلادصقيلفحاضيإةدايزبلطنف

.اهحرشلوطي
لصف

.وفناهم:لئاسمىئنيدلاىئءةماقتسالالهأنملسملااوقفاودقو

نمأوملانأاهنموءةرخالاوايندلاىئراصبإلابهناحبسءىرابلانعةيورلا

قحتسا:ةرصوأاصم



۳۳۹

ةرببكنعوةبوتريغنمدبعلاجرخاذإاهنمو«هللانمضوعلاوباوثلا

رغوىشرقلاىفرايتخالابتبثتةمامإلانأاهْنمو.رانلاىئدولحلااهبقحتسا

7ءنوفلتخمةلزتعملاوةيردقلامث.اهطورشلًاعماجالهأالناكاذإىشرقلا

ةئرشملاوردقلاىئباتكلااهركذبلوطيةدئاحىقحلانعءارآوةدسافليواقأ

هيلعهللالصینلانعیوردقو‹كلذرغولعحلاوةعاطتسالاوةدارألاو

نرقلاخماللاولاقسوحلانل«ةمألاهذهسوجمةيردقلا»:لاقهنأملسو
اولاقةيردقملاو‹ةملظلاوهوءرشلاقلحمدحاوو«رونلاوهورلاقلخمدحاو

ةيونثلاوموق"ىنسولااوئهاضفرشلاقلمدبعلاوريحلاتلخهلانإ
]٣vیواتالضمانبنجویضریوبحالانیدہنأهللالأسنمهداقتعاىف

 

.حرفوعءرهنإ





كساب

3مهقرفءامسأىف

هاطعنبلصاوةفيذحأةيلصاولاملوأ:ةقرفرشعسمخمهو

ءناورمنبكلملادبعنامزىفناكو«ىرصبلانسحلاديملتناكلازغلا

:دعاوقعبرأىلعرودي
ةايحلاوةدارإلاوةردقلاوملعلانمءىرابلاتافصىفنبلوقلا:اهدحأ

.ةفساللفلابتكةعلاطمدعباہفهباصعألعرشامنإو«كلذريغو

ءىقشمدلاناليغوىهحلادبعمىفكلساإ:ةيناثلاةدعاقلا

هيلافاضينأزوجماللداعمکحهناحبسءیرابلانإامغوقناک
هيلعممزاجم٤ءیشیمهلعكحورمایامفالخدابعلانمدیرینأزوجالو

ءملعمہزاجلنإےللاقیانآهباولتعاامظلىف:.باوحلا

وهوءةيصعملاوةعاطلاوءرفكلاوءرشلاورخلللعافلاوهدبعلا_نأل

ءبسكولمدبعلانمونمىهلاعفألاعيمجف"ىلعىزاملا
(۱)(مکقزرپهللاربغقلاخنمله):لاقوهاوسقلاخالهناحبسقلاحلاوهو
:ءىشو«(۲)(ءیشلکقلاخ):هناحبسلاقو

؛قلطمرفاکالوقلطمنمومالةرببكلابحاصنإموق:ةثلاثلاةدعاقل

ولتعااماضقنىف:باوحلا'::رفاکالونممالنلزمانبىئوهلب

كرشرفاكالرفاكةربكلابحاصنإةماقتسالالهألوقنمهب

هللاةمعنبرفكةربكلابحاصفكرشرفكوةمعنرفكنارفكرفكلاذإ
٠ىلاعتهللالاقدقو.نتلزملانىتاهنبةلزىمالذإنمومةعاطلابحاصو

ءنىتلمونقيرفالإةرخالاىسيلو‹(۳)(ًاروفكامإواركاش_امإ”)

.۳يآ:رطافةروس()

.۲٦ةیآ:رفاغةروس(۲)

.۳ةيآ:ناسناإلاةروس()

 



۱

٢٤۳

الإقحادعباذا):هناحبسهللالاقو.ىثقيرفوةنحلاىفقيرف

۱.(1)(لالضلا

اهدحألمحلاونيفصنمنقيرفلایئ"فوق:ةعبارلاةدعاقلا

نقيرفلادحأنإهيلذاخوهيلتاقوىنمشوقكلذكو<هنيعنالءىطحم

نيقيرفلاتاجردلقأو‹هنيعنوالقسافننعالتملادحأنأاك«قسافةلاحمال

وهو(٣)ديبعنبورمعلاقو.ننعالتملاةداہش؛لبقتالراکمہداہشلبقتال

مهداہشلبقتملدحأىلعربزلاوةحلطونايعوىلعدهشول:ةلزتعملاسيئو
.مهقيسفتتبثأو

خيش(۳)فالعلاليذانبدمحأليذانأباععأ:ةيليذملاةيناثلاةقرفلا

‹ليوطلادلاخنبنابعنعلارتعالاذخأالعةرظاتلاو|١۷٠|ةلزتعملا

:دعاوقرشعىلعهبهذمررق.ءاطعنبلصاونعو

٤ةايمىحوةردقبرداقورعبملاعىلاعتهنإهلوق:ىلوألاةدعاقلا

¦هتاذبیحو«هاوسملعبالٍهتاذبملاعهناحبسهللانإةماقتسالالهآلاقو

رعيمسلاوهوءىشهلكسيل)هاوسرصببالٰهتاذبرصبو«هاوسةايحمال

:رظنلانبدمحأخيشلالاق.(٤)(

ىنادحورداقةردقيالإعمستتادأالب]عيمسلاوهو

ناظحللاونافجألابسأرلاىف تبكرنعرغبريصبأاوهو

ناطلسلابتوكلملاىلعىلعو ةيانعلکنودرايتنطب

 

.۳۲ةيآ:سنويةروس(١)

.لپاکیسنمہدجےممیبیومبابنبدیبعنبورموہ:دیبعنبورمع(۲)
.ةيمالسإلاقرفلاءوشنىفميظعرثأ_ملناكايابسلاءانبأوىلاوملانأقحلاو

»ھ١۱۳ةنسوتىذنلاءاطعنبلصاووهالابهذمررقمنافاورعملاو

.روصتملارفعجيبأةفالخىفھ٤١٤٠ةنسىنوتىذلاديبعنبورمعهيليو

««فالعلا»هبتكتضيراتلاوقرفلابكاندجوانكلو۾فالغلا»ةطوطخلاىفبك(۴)

1.سيقلاديللومناكو

.١٠ةيآ:ىروشلاةروس(٤)



«اہًاديرمءىرابلانوكياهللحمالتادارإتبثأ:ةيناثلاةدعاقلا

.ديحماشوعلاوذديرياللاعفلاىلاعتوهناحبسهللانإةماقتسالالهآلاقو

لحمیئهضعبفمسقنيهنإهناحبسءىرابلامالکىهلوق:ةثلاثلاةدعاقلا

رابختسالاوراوىہلاورمالاوهفلحلاىئىذلاامفلحمىفالهضعبو
ةماقتسالالهألاقو«نوكيفنكهلوقوهفلحمىفالىذلاامأو«كلذربغو

دناحبسهنأللحمىفتسيلةيلزألاهتافصنمىلاعتوهناحبسءىرابلامالكنإ
.ثداوحلللحمبسيلىلاعتو

لهآتاكرحىفهباصعألاقذاملثمةردقلارأىفهلوق:ةعبارلاةدعاقلا

..اهلعدابعللةردقالةيرورضاهنأاهلكةرخآلاىفنيدلاحلا
ماوعطقنتاهلانيدلاحلالهأتاكرحىفهلوق:ةسماحلاةدعاقلا

عمتجنوةنحلالهألنوكسلاكلذیئتاذللاعمتجتومنادنوكسىلإنوربصيس

ناوفصنبمهجٴوبهذمنمبيرقاذهو‹نوكسلاكلذىفرانلالهألمالالا

:ةنحلاوراثلاءانفبيكحذإ

فرغضارعألانمضرعاهلإةعاطتسالاىفهلوق:ةسداسلاةدعاقلا

.حراوحلالاعفأوبولقلالاعفأنبقرفوةحصلاوةمالسلا

اهلىاعتەللاةفرعمهيلعبجهنأعمسلادورولبقركفملاىف:ةعباسلاةدعاقلا

یفتاملتقيملنإناسنالانا]قازرألاولاجالاىفهلوق:

.ءىشاەنمارصقنيالوأرمعلا؛ىصقنيودازينأزوجيالوتقواكلذ

«رصییوعمسيهنآااعيشلزيمىلاعتوهناحبسەنأهلوق:ةعساتلاةدعاقلا

«ًاهانًارمآًبداعموًايلاومًاقزارًاقلاخانسخابحراروفغلزيملكلذكو

.نوکیسهنآهنوکلبقنکیملامماعهللانإلهألاق

مہمنیرشعرحمالإباغامفموقتالةجحلانإهلوق:ةرشاعلاةدعاقلا

نيمهللاءايلوأةعامجنمضرألاواتالو‹ةنحلالهأنمدحاو

.رتاوتلابالةجحلاهرئابكلانوبکريالونوبذكيال



س٢۹٤۳

نعدرفنا«ماظنلاىناهنبرايسنبمهاربإباعصأ:ةيماظنلاةثلاثلاةقرفلا

:لئاسمهرادعا

‹دبعلانمهرشوهرخردقلابلوقلایفهباصصأىلعدازهنأ:اهادح]

ءىرابالةرودقمتسيلاهنأوىصاعملاورورشلاىلعةردقلابفصويالهللانآو
اہلاھلعفالهنکلالعرداقنولومافهباضعألًافالحخ‹ىاعتوهناحبس

حيبقلاعوقوزيوجتفةيتاذهتفصتناكاذإحيبقلانأماظنلابهذمو‹ةحيبق

ةردقلابفصويالءىرابلانإطوقنمافلمنوكينأبجيفًاضيأحيبق

.مالا!ىلع

ىلعاهًافوصومسيلىاعتءىرابلانإةدارإللاىفهلوق:ةيناثلاةدعاقلا

١.ةقيقحلا

مولعلاو(١)بسحمتاكرحاهلكدابعلالاعفأنأ:ةثلاثلاةدعاقلا

فيكلاتاكرحتابثإىةفسالفلاتلاقاكسفنلاتاكرحتادارإلاو

.اهمناوخأومونيألاوعضولاومكلاو

سفنلاوهةقيقحلاىفناسنإلانإمشوقىئمهقفاو:ةعبارلاةدعاقلا

ندبللكراشميطلمسجحورلانإةيعيبطلاتلاقاك«اهلآندبلاوءحورلاو

.مسمسلاىقةينهدلاوةدوراو«دورولاىىءاملاةلخادمهئازجأببلقلللخادم

الإاهملعيالهللارمآنمحورلانإةماقتسالالهآلاقو.نالاىةينمسلاو

.(۲)ةيالا..(حورلانعكنولأسيو):لاقاکوه

لعفوهفلعفلانمردقلالحمزواجاملكنإهلوق:ةسماحلاةدعاقلا

ًاقلخهقلخوًاعطرجحلاعبطهللانأهانعمىأ‹ةقلحلاباجعابىلاعتهللا

ىفهلو«هناکمیلرجحلاداعاهغلبممفدلاةوقتغلباذإوعفدناهتعفداذإ

:مهرغوةفسالفلانمنىملكتلاهيففلاخطبخاهماكحأورهاوحلا

نمالدب«بسحف»ةملك(٩۷صرلحتلاوللملاباتكىفىفاتسرمشلادروأ(١)
.«بىحو

.٥۸ةيآ:ءارسالاةروس(۲)



— io

.ًازجتيالىذلاءزحلاىفنىفةفسالفلاقفاو:ةسداسلاةدعاقلا

.تعمتجاضارعألانمةفلومرهاوحلانإهلوق:ةعباسلاةدعاقلا

ةراتفءماسجأحئاورلاوموعطلاوناولألانإهلوقىفمكحلانبماشهقفاوو
.ًاماسجأضارعألانوكبىضقيةراتوًاضارعأماسجألانوكبىضقي

ىهاملىلعةدحاوةعفدتادوجوملاقلخهللانإهلوق:ةنماثلاةدعاقلا

مالسلا"هيلعمدآقلخمدقتيملوًاناسنإو|۷٠|ًاناويحوًاتاينونداعمنآلا

ةلاقملاهذهذخأامنإو«ضعبىفامضعبنكأهللانأريغ«هدالوأقلخلبق
نيعيبطلابهاذمىلإهليمرثكأو‹ةفسالفلانمروهظلاونومكلاباععأنم

۱.نيهإلانود

رومألاوةمألارابخالبقنمهنإنآرقلازاجعإىنهلوق:ةعساتلاةدعاقلا

اوبجعتواريجهبنعبرعلاعنموةضراعملاوىعاودلافرصوةيضاملا

!!ًاماظنوةحاصفوةغالبهلثمةروسباوتأبنأىلعنيرداقاوناكلهالخولىح

نأدحأردقيالهسفنبزجعمنآرقلانإةماقتسالالهأنمنوملسملالاقو

اوتأبنأىلعنحلاوسنإللاتعمتجانللق):مكحلازيزعلالاقاك«هلثع

:(۱)(ارىهظضعبلمهضعبناكولوهلثعنوتأيالنآرقلااذهلثع

سايقلاكلذكوءعرشلاىفةجحبسيلعامجأإلاىفهلوق:ةرشاعلاةدعاقلا

.موصعمامامإلالوقىفةجحلاامنإوءةجحنوكينأزوجيالةيعرشلاماكحألاق

لاقوةباحصلارابكىبهتعيقووضفرلاىلإهليم:رشعةيدااةدعأافلا

هيلعهللاىلصىنلاصندقوءافوشكمًارهاظ(۲)نيعتلاوصنلابالإةمامإال

«ةعامحلانمدحأىلعهبتشيملراهظإرهظأوبلاطىنأنبىلعىلع«لسو

.۸۸يآ:ءارسالاةروس(۱(

رومألانمةمامإلانأةعيشلاتأرذإ.«نييعتلاوصنلالهأ»مساةعيشلاىلعقلطي(۲)

ديلهنأو٠امفتبللةمألاىارلكرتتنأنكملالاهنيهألارظنوءمالسإلاىفةيساسألا

بلاطيبأنبىلعىلعصنمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلانأوءةمامإلاىلعسدقملاصنلانم
.ةمألاةساثرىفهلالخهنيعو



۳

كرشلاىلإهبسنوءةفيقسلامويركبنأةعيبىلوتىذلاوهوكلذكرمعنأالإ
قحلاىلعانسلآلاقنيج«ملسوهيلعهللالصىئالهلاوسىفةيبيدحلاموي

:هلعهللايضرباطحلانبرمتلاق.معن:لاق؟لطابلاىلعاوسيلأ

رمحنإلاقفهنعهللايضررمعىلعةيرفلاىئدازم!!انئيدىةيندلاطعنملف

‹اهنطبنمننحلاتقلأىحةعيبلاموياهنعهللاىضرةمطافنطببرض
ىلعهمعنباافناکو£رادلاعي4افنمواہاوقرحاحیصيناكو

ةنيدملانمجاجحلانبرصنهتيزعتبهيدعبتلاقو.ةمطافونسحلاو

.ثادحإكلذلكسيلأجلاةعتمنعهيموحيوارتلاهعادبإو.ةرصبلاىلإ

نطببرضينأرمعلاشاح:ءارتفاهلكاذههلوقنإةماقتسالالهألاقو

رغيالوهوهعتنبوهتجوزنطببرضينأىلعلاشاحو!!هللالوسرتنب

.ىنأهللامهلتاق!!زجعلاىلإهبسنو!!ركنيالو
ديرطوهوةيمأنبمكحلاهدرنمنافعنبناعثادحارکذم

هللاوسربحاصوهوةذبرلاىلإرذابأهيفنو«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

موهتلبامکحلانبناورمهجنوزتو«ماشلابةيواعمو‹نامزلالهآدسفأ

هبرضوهقيرحتودوعسمنبهللادبعلهبرضو«هرمأهيلعاودسفأنيذلا

ريثکكلذ«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسررمهيقروءرساينبرامعل

بلطلاهكرتبو«همأنطبىفىقشنمىقشلا١٠هلوقبًايلعباعمث.هلعفنم
ةرشکلیواقآمشوممنەملسملاءاهقفهلتقوءنيكحلاهميكحتوءةياصولل

.اراصتخاانكر

.(١)لضفوطياخنبدمحأنبدمحمباصصأ:ةيطياحلاةعبارلاةقرفلا

عدبثالثماظنلابهذمىلإامضوةفسالفلابتكاعلاطفماظنلاباعصأنماناك

ىراصتنللةقفاوممالسلاهيلعحيسملاىفتايحإلاماكحأنمكحتابثإاهادحإ

«طباخرلحنلاوقرفلابتکضعبیف«طیاخنپدحأنبدمحمومساءاج(۱)

(ةيثدحلاهيلإبسنتوىثدحلالضفلاوهف«لضفوامأ«ءطياحوو
.(۸۸صلحنلاوللملا:ىناتسرهشلامجار)



م۷

هجاجتحاو‹ةرخالاىفقالابساحمىذلاوهحيسملاناىلعومهداقتعاىلع

ىنأبىذلاوهلاقو‹(۱)(ًافصًافصكلملاوكبرءاجو):ىلاعتهللالوق

ىنامسحلادسحلابعرذيحيسملانأطياخنبدحأمعزو.مامغلانمللظى

.ىراصتنلاتلاقاك

ءسرايدلااملوقنمو.ةعجرلاولولحلاوخسانتلابهلوق:ةيناثلاةعدبلا

رادةيناثلاو«راهنأونانجولاعبوبرشولكأافاھدحأباوثللناراد

حوروةيناحورذالملبلاعبالوبرشالولكأامفسيلاذهقوف

بیترتاہفسیلمهجرادنإهلوقةثلاثلاةعدبلا.ةينايسجريغناحمرو

افقلحللاقلخىلاءادتبالارادنإهلوقةعبارلاةعدبلا.ىواستلاطمىلعلب

قلافلكىلاءادتبالارادنأةسماحلاو.ةنحلاىهايندلاىلإاوطبهسنألبق

ىحایندلایئلازیالالراركتلاونيوكتلااذهو.ىلوألاىناومرحأنأدعباف

هلکهلمعراصربوللالايكمًالتمااذاف٠رشلاورولالايكمءءىلتم

هيلعهللایلصىلالوبجتحاو«نيعةفرطثبليملفةنحلاىلإلقتنيفةعاط

فحنألبقهترجأرجألاىطعي»:لاقو««ملظىغلالطم»:لسو

ضحمرشىصاعملاوةيصعمهلكلمعلاراصرشلالايكمًالتمااذإو.(هقرع

مهلجأءاجاذاف):هللالوقبجتحاونمعةفرطهبثبليملورانلاىلإلقنيف

نمعونلكنإهلوقةسداسلا.(۲)(نومدقتسيالوةعاسنورخأتسيال

یةبادنمامو):ىلاعتهللالوقببتحاو«الايحىلعةمأتاناويحلاعاونأ

ةمألكىفنإهلوقةعياسلا.(۳)(ىكلاثمأمثأالإهيحانجمرطيرئاطالوضرألا

.(٤)(ریذناہفالخالإةمأنمنإو):یلاعتهللالوقبجتحاومهسنجنمالوسر
.باتكلاهبلوطبمالكیضو

ءاملعرابكنمناك«رمتعملانبرشبباعصأ١۷ةسماحلاةقرفلا
هباصحأنعدرفناوهيفطرفأودلوتلابلوقلاثدحأىذلاوهوةلزعل
ےسسخج

ےبسسسس

.۲۲ةيآ.رجفلاةروس(١)

.١6ةيآ:لحنلاةروس(۲)

.۳۸ةيآ:ماعنألاةروس(۴)
.٢۲ةيآ:رطافةروس(



ب۳۹۸

عمسلانمتاكاردإلاوةحنارلاومعطلاونوللانأمءزلوألا(١)لئاسمتسب

هللانإهلوقةناثلا.اابسأتناكاذرغلاىئنملصعتنأزوجةيأورلاو

هنأالإًالاظناككلذلعفولولافطألابيذعتىلعرداقىلاعتوكرابت

القاعًاغلابلفطلاناككلذلعفوللاقيلب٠هقحىفلاقينأنسحتسيال

نإهلوقةغلاغلا.شضقتنممالكاذهو‹باقعللًاقحتسمواہکتراهبععايصاع

نمةعبارلا.تافآلانمتوحراوحلاةععوةينبلاةمالسىهةعاطتسالا

‹ناهجوىلعیهوهلاعفأنملعفىههللاةدارإ:لاقهنأىكعلاىكحهلوق

هللالزيملتاذةفصةدارإلاةماقتسالالهألاقو.لعفةفصوتاذةفص

.ہمسلادورولبقةركفلاوةلاسرلاوةوعدلاىفهلوقنمةسماحللا.ًاديرم

لبقتامنإهتبوتلبقتالاهعجارمتةرببكنعباثنمناهلوقنمةسداسلا

حوتفمةبوتلابابنإملسوهيلعهللاىلصدمحمةمأنمةماقتسالالهألاق

ةبوتلالبقيهللانافبوتيودوعيوبوتيًابنذنبيعبسمويلكدبعلالمعولو
یدابعایلق):لجوزعلاقو«نولعفيامملعيوتائيسلانعوفعيوهدابعنع

ًاعيمجبونذلارفغيهللانإهللاةمحرنماوطنقتالمهسفنأىلعاوفرسأنيذلا

.)٢(محرأاروفغلاوههنإ

مظعأناكوءىملسلادابعنبرمعمباععأ:ةيرمعملاةسداسلاةقرفلا

هرشوهرخردقلاىفنوتافصلاىفنبلوقلاولئاسملاقيقدتىنةيرفةيردقلا

ًائيشقلملهللانإلاقهنأاهادحإ:لئاسعنعدرفناو«ىلاعتهللانم

رانلاکايعيبطاإ«داسجألاتاعارتخنانماهنافضارعألاامفماجرغ

6مولعمللًاعباتًاملعسءىرابلالع۴مهدافتعاوكەاللنع

لاحیلاعتهللانإلاقهنآهنعبرحنبرفعجيکحو.یلعفلعهملعلب

.مولعملاوكحنأیدویهنالهسفنملعبنأ
CEEeاسسد.

٠.(۹6-4۳ص6«لحتلاوللملا:ففاتسرهشلا)ىفرمتعملانبرشبنعرظنأ(١)

.۳ةابرەزلاةرروس(۲



— ۳۹

یسومأبىكللاحبصنبیسیعباص:ةيرادزملاةعباسلاةقرغلا

ىمسيودهزتوهنمملعلاذخأوءرمتعملانبرشبذيملتناكورادبقللا

ردقلاىفهلوقىلوألا:لئاسمبهباعصأنعدرفناوءةلزتعملابهار|۷

ًايذاکاإناكلملظوبذكولو٠ملظيوبذكينأىلعردقيىلاعتهللانإ

لوقلثمدلوتلاىهلوقةيناثلا.نولهالالوقيامعهللاىلاعتًاناظو

.دلوتلاليبسىلعنلعافنمدحاولعفعوقوزوجنبهيلعدازوهذاتسأ

ًامظنوة>اصفنآرقلااذهلثمىلعنورداقسانلانإنآرقلاىفهلوقةثلاثلا

لاقنمناو:همدقبلاقنمرفكونآرقلاقلخىفغلابىذلاوهو«ةغالبو

%ىلاعتءىرابللةقولحمدالالامعلاقنمرفکو‹نمدقتثأدقفهمدقب

ءراصبالابىريءیرابلانإلاقنمرفكوةيورلاىفنىفةماقتسالالهُقفاوو

رانلاىترئابكلالهألدياختلابًاضيأمهقفاوو

ًاعماجناكسرشألانبةمامن:ةيماملاةنماثلاةقرفلا

قلاخهللانأبلوقلاقالطإنممنعناكوءسفنلاةعالخونيدلانو

ءزجةوبنلانإلاقو.رفكلاقلالهقلافرفكوناسنإرفاكلانألرفاكلا

هنامعزهنأهنعىرعشألاىكحو.ايندلاتيقبامةيقابااولمعىلع

ىلعىئاكسإلاهقفاوو٠لئاقرغالوالئاقلزيملهللانإلاقنأزوجيال
ةمودعماوكلبقتناكءايشألانِإلوقيناکو«ًاملكتمیمسيالوهلوق

ءايشأألابًالاعناكهللانإلوقينمعنعناكو٠.اهمدعدعبايشتسيلو
ذخأوهبهذلنيفلاخملاىلعةبلغلازوجمناكو«ءايشأاملاواهمنوكلبق
.ملاومأومامدةحاباساومهركهداقتعاو‹ةقرسوًاصغ

 

سرشأنبةمامعباصعأةيماملانأ(١٠١۱ص4لحتلاوللملا)ىناتسرمشلارکذ(۱)

.(١١١صءقرفلانيبقرفلاباتكرصت#)ىدادفبلارهاقلادبعركذو.ىربملا
.قثاولاومصتعملاوونومأملامايآةلزتعملامعزناكو.سرشأنبةمامتعابتأةيمالانأ
.)١١٠ص:قرفلانبقرفلا)لازتعالاىلإءاعدنأبنومألاىوغأىذلاوههنإليقو

.(۷١٠صى:لحتلاوللملا)تاكنومألادنعناكهنأىناتسرهشلاركذيو



re
نموهو(۱)ظحاحلارحنبورمباع:ةيظحاحلاةعساتلاةفرفلا

مايآیئناکو£ةفسالفلابتكنمًارشكعلاطدقوملفنصلملاةلزتعللءالمف

ةيرورضفراعملانإهلوقاهملئاسعنعدرفناو«لكوتملاومصتعلملا
یوسءیشبسکدابعللسیلو«دابعلالاعفأنمكلذنمءىشسيلوعابط
ضارعألانمسنجاهنوكوةدارإلاركنأهنإهنعليقو.ةمامنلاقاكةدارإلا

‹قيقحتلاىلعديرملاوهفهلعفياعًالاعناكولعافلانعوهسلاىفنبلاقو

عئابطتابثابكلذىلعدازو«سفنلالثموهفريغلالعفبةقلعملاةدارإلاامو

:ةصوصخالاعفأالتبثأوةفسالفلانمنويعيبطلاتلاقاكماسجألا
رانلالهأنإلاقو٠ىفتالهعمرهاوحلانآلرهاوحلامدعةلاحتسسابلاقو

لوقيناكو:رانلاةعيبطىلإ|١٠۸٠نوريصيلب4ًاباقعاہفنودلحمال

.دحأاہلإلخدينأنوداهسفنىلإاهلهأٍبذحترانلانإ

هرشوهرخردقلاتابثإىوتافصلاىفنىفةفسالفلابهذمهبهذمو

هبرهللانأدقتعانمنإهلوقنمو.ةلزتعملاهباععألوصأىلعدبعلانم

یکحو.؟كلذريغهيلعفيلكتالوهيلعمولالنموموهفهيبنًادمحمو

.ًاناويحةرموالجرةرمبلقنيزوجيدسجنآرقلانإلافهنأهنعىدنوارلا

ضارعألاركنأوقولمسجنآرقنانأمعزهنأمصألاركبىنأنعىكحاك

بهذمىهاضيهنيعبظحالابهذموهوىلاعتهللتافصلاركنأوالصأ

.نمرکانيعيبطلاىلإهباععأنموهنمليملانأالإةفسالفلا

ذاتسأطايحلارمعنبنيسحلا:ةيطايحلاةرشاعلاةقرفلا

نأالإدحاوبهذمىلعدادغبةلزتعمنماهو«ىبعكلادمحمنبىماقلاأ

هلو٤م۸۱۸-ھ٢٥٥ةنسىنوتولكوتملاومصتعملامايأىن_ظحاحلاشاع(۱)
.هبتكبهعابتأنفو.ناويحلاوةيفارغملاوةفسلفلاوقطنملاونيدلاوبدألاىفةديدعتافنصم
باتكوءةقرسلاهوجوهيفملعيأ""صوصلاليحو”یفاباتکبتکلانمهلناکو
ةعيوذ.هلعج«سيماونلاو!ىفباتكو9مهعلسراجتلاىلعهبدسفأ«تاعانصلاشغو

ماظنلاهذاتسأنعطبنوحشم«ايتفلاوأىفباكو«ىفسانلامئادوىلعنيلاتحملا

.(۸١۱-١١١ص«قرفلانابقرفلاباتكصعىدادقبلا)ةباحصلامالعألع
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«هنعرخوامءىشلالاقوءادحاوًائيشمودعملاتابثإىفلاغطايحلا

عيمحىنلوقلاقلطأكلذكو٠ضرعضورعلاومودعملاىئرهوجرهاوحلاو

دوجوملاةفصالإقبتملومدعلاىداوسداوسلالاقىحفاصوألاوسانجألا

یفلاقو«توبثلاظفلمودعملاىلعقلطأو‹ثودحلاودوجولامزلتتافصو

.لقعلاوعمسلاوردقلاىنلوقلاكلذكوهباععألاقاملثمتافصلاىفن

تسلهناحبسءىرابلاةدارإنإهلوقاهم:لئاسعهباععأنعىعكلادرفناو

‹لعللحمینةثداحهتدارإالوهتاذباوأهلدیرموهالوهتاذبةحناقةفص
ليقاذامهلعفیفهرکمريغرداقماعهنآهانعفدیرمهنآهيلعقلطأاذإلب

قلاخوهليقاذافهملعقفوىلعاذقلاخهنأهبدارملافهلاعفألديرمهنإ

ًاعیمسهنوکیئهلوقكلذكو.امنعضاراهمرمآهنأهبدارملافهدابعلاعفأل

ماعهنأاربصبوتاعومسلملابماعهنأميمسوهفًاضيأكلذىلإعجارًاريصب

اوااقهباصصأنأرغًايفنهباصألوكىهلوقو٠تارصبلملاب

7.1.طقفاہماعهناتایئرملاىريوهتاذءیرابلایری

نبدمعىلع"ةيمشملا(١):”ةيئابحلارشعةيداحلاةقرفلا

ةرصبلاةلزعمنەماو(۲)مالسلادبع7شاهأهنباوىئابحلاباهولادبع

دارأاذإ«لحعىفال«ةثداحتادارإاتبثألئاسعامماععانعادرفا

مظعينأدارأاذإ«لحمىالرامظعتو«ًاديرمًافوصوماءىرابلانوكينأ

تافصلاهذه!رصخأو«(۳)ملاعلاىفينأدارآاذإلحمیفالءانفو«هتاذ

فوتو.”هبهذمىلعهنامزىفةرصبلاةلزتعمناكو¢ناتسزوخلهأىئابحلاىوغأ(٠)
مشاهيأهنبابهذمىلإهدعبةيرصبلاةلزتعملالقتناو.(م١٠)ھ٢٠۳ةنسنابحلا
.(١۱۲صقرفلانيبقرفلارصتحم:ىدادغبلارظنأ)«ء‹(م۹۳۲)د۳۲۱ةنسفوتىذلا

.مالسلاديعمشاهوبأهاقرفلابتكىف(۲)

ةرابعلانال١١٠صءففاتسرمشلا«لحتنلاوللملاباتكنمةرابعلاهذهانلقن(۴

:اذكهتبتكدقفبارطضالاضببيفةطوطخلاىفةبوتكلل
.«لحیفالانمربهفأومظعینأدارأهنألحمیفهتاذمظعتدارآاذد

.(ةطوطحلانم١۸٠ةحفص)



۳۵۲

یهتادوجومتابثإولحینالاضیأ١|یلاعتهنإثیحنمهيلاعجرت
ةفسالفلابهذمنمبيرقهبهذمو.لحمىنالضارعألاركحىفوأضارعأ
ىلكلاسفنلاكلذكوناكمىنالولحمىنالرهوجوهالقعاوتبثأثيح
امهدنعمالکلاةقيقحو.لحمىئهقلخحممالكبملكتمىلاعتهنآوقرافلالقعلاو

هبماقنمال؛مالكلالعفنملكتملاو‹ةموظنمفورحوةعطقمتاوص

ةءارقدنعثدحللانإهلوقبًاصوصخفلاخىئابحلانأالإ«مالكلا

سيلءىراقلاأرقيىذلانإلاقوءةءارقلالعىفهسفنلًامالكءىراقلك

تبثاذإلاحمدسافلوقاذهو.هللامالكبسيلهنمعومسملاو«هللامالكب

لاقو.دحاولحمىنىمالكتابثإوهوعومسمالولوقعمريغنم

٤حراولساةضعوةيبلاةمالسىلعةدئازةردقىهولعفلالبقةعاطتسالانإ

.ةياقعتابجاوحيبقلاونسحلاةفرعموةمعنلاركشوةفرعملانأىلعاقفتاو

تاعاطلاتافقومو‹ماكحألاتارودقمىلإةيوبنلاةعيرشلادروةعيرشاتبثأو

حدممسامهدنعنامإلاو.ًاركفهيلإنودتہالوالقعهيلانورظنيالىح

.ًانمومىلحتملاىسناسنإللاىلعتعمتجااذإرحلالاصخنعةرابعوهو

بتيملنوًارفاکالوتمومالًاقسافیمسیلاحلاىفوھفةرببکبترانمو
رايتخالاباهةمامإلاىفةماقتسالالهآاقفاوو.رانلاىفدلموهفالعتامو

.نيعتلاوصنلابال

ةيربلاىوهوناوفصنبمهجةيمهحلارشعةيناثلاةقرفلا
رخآیفورعینزاملا(١)زوجأنبماسهلتقوذمرتبهتعدبترهظءةصلاحلا

اهنمءايشأبمهلعدازوةيلزألاتافصلاىفنىنةلزتعملاقفاو«ةيمأىبكلم

ىضتقيهدنعكلذنألهقلخامفصويةفصبىلاعتءىرابلافصويال«هلوق

فصويالهنآلالعافًاقلاخارداقهنوكتبثأوًالاعًابحهنوكىفنف(۲)اهبشت

ةثداحًامولعهتابثإامنمو.لعفلاوققاحلاوةردقلابكلذنمءىشب(۳)هقلخ

.(١۳٠صلحتلاوللملا)««زوحأنبا»ىناتسرهشلاى(١)

.«اہبسب»ةطوطحلاىفتبتک(۲)

.اندنعنمةدايز:«هقلخ»(۳)



س۳۵۳

ىقبيفأهقلخمهملعولهنألهقلخلبقءىشلاملعينأزوجتلاقو؛لحىفال

ملعلارغدجويالىذلاملعلانللهجوهفیھبنافمناکامىلعهملع

اذهىفقفاوو.مدقباسيلوقولحمرغتملاورغتدقفقبيملنإوءدجوىڈدلا

ثدحمنامإواسيلفملعلاثودحتبثنإلاقو«مکحلانيماشهبهذم

ًافوصوملانوکیفلحیفثدحمنأامإو«ثداوحللالحمهتاذنوكتفهتاذىف

تادوجوملاددعبةثداحًامولعتثق«هللحالهنآنتف[Larىاعتءىیرابلاهب

بفصويالوءىشىلعردقيناسنإلانإةردقلاىفهلوقاهنمو.ةمولعملا

رابتخاالوةدارإالو«هلةردقالهلاعفأىئربحوهامنوةعاطتسالاب

ساتو4تادامحلارئاسیقاع,امبسحىلعقلاعفألایلاعتهللاقلحم

یرجو«ةرجثلاترمنألاقياك«تادامحلاىلإبسنتاك؟زاجمهيلإ!لاعفألا

.تتينأوضرألاتزاەھاو«ترطمأوءامسلاتميغت6رجلاكرحتو«ءاملا

امهلهألوخددعبنابنفيرانلاوةنحلاوعطقنتنيدلاحلالهُتاکرحنإلاقو

هللالوق!لوأتو.اهميمحرانلا؛لهأ1تواهميعنبةنحلالهأذذلتو(١)امهف
دلختلاوةقيقلانوداديكأتلاوةغلابملالع(ًادبأافنيدلاخ)

ءاشامالإضرألاوتاومسلاتمادامامفنيدلاخ):هلوقيعاطقنالا]لع

ديبأتلاودولحلاوءءانثتساوةطيرشىلعتلمتشاتالالاقو٠ء(۲)(كبر

.ءانثٽساالوهيفطرشال

ةنحلالهأوًادبأافنيدلاخرانلالهأنإهللامهمخرةماقتسالالهألاقو

.ةغلابلاىلعىلاعتهللاهركذىذلاءانثتسالا«ًادبأامفنيدلاخ

:ارعشبرعلالوقتاك
بيلحلانللاكراقلاراصوىلهأتيتأبارغلاباشاذإ

رغیآ«(۳)(ذوذحمرغءاطعكبرءاشامالإ):لجوزعلاقو

.«اہیناھلھآلوخدواوہسةطوطخلاىفتبتك(١)
.۱۰۷يآ:دوهةروس(۲)

۱۰۸ةيآ:دوهةروس(۳)

(٢>نایبلارفشکلا۲۳۴م)

ص



ب.٢۳

.عضولملااذهرغىئةيوشحلاىلعدرلاىفكلذعيمجتركذدقو.عوطقم

نامإو‹هيفهلهألضافتيالومسقنيالىأضعبتيالنامإلانإلاقو

فراعملانأهدنعو«دحاوطعىلعهدنعةمألانامإومالسلامهلعءاسألا

هوبسنو«هيلعنيدارلادشأنمةماقتسالالهأنمتاسلاناكو.لضافتتال
.ضحملاليطعتلاىلإ

ريكأو«راجنلادمحمنبنسحلاباععأ:ةيراجنلارشعةثلاثلاةقرفلا.

لئاسملاىناوفلتخمملنأالإفانصأمهوهبهذمىلعاملاوحوىرلاةلزتعم
اوقفاوو.ةكردتسموةينارفعزوةيثوغربموءالوصأاهانددعىلا

اوقفاوو‹رصبلاوعمسلاوةايحلاوةدارإلاوةردقلاوىلعلانمتافصلا.ىفنى

لامعألاقلخىننمةماقتسالالهأقفاوو«لامعألاقلخىفةيتافصلا

ىئمهقفاوكلذكوءافبستكمدرعلانأوءاهحيبقوايسحواهرشواهرخ

درفناو.راصبالابىريالىلاعتوهناحبس|۸۴٠ءىرابلانأةيئورلاةلأسم
ءىرقاذإىلاعتهللامالكنإهلوقاهمو‹ءايشأبةلزتعملانع

لکوهربغلجوزعهللامالكنِةيئارفعرلتلاقو.مسجوهفبتكاذإو
تافصنمةفصوههللامالكنإاولاقمهمةكردتسماو«قولخوههرغام

تافصنمةفصوهوهللامالكنآرقلاةماقتسالالهألاقو.قولحرغهتاذ

ربغهللامالكنآرقلا»:لسوهيلعهللاىلصىنلالوقلقولحمريغهتاذ

:رظانلالاق.قولرىغهنأىلعاوعمتجاةماقتسالالهأنمفلسلاعيمجو

رظنهيففهرخآىلإفلسلاعيمجوهلوقامأف؛كلذىفةياورلاةحصبملعأهللا

مهقفاووقولخمنآرقلانأىلعةماقتسالالهأنمةبراغملاذإًاضيأ

.ىہنا..ةقراشملاضعبكلذىف

ىلعالإدوجومناکملکبىلاعتءیرابلالاقهنأهنعىعكلاىكحو

بجهنإةلعلاتلاقاملثمعمسلادورولبقركفلاىفلاقو.ملعلاوةردقل

‹قيدصتلانعةرابعهنإنامأإلاىفلاقوءلالدتسالاورظنلابةفرعملاهيلع
راثلانمجرخممتكلذىلعبقوعةبوتربغنمتاماذإةربكلابكترملاقو

.ةيوشحلاتلاقاك



— ۳00

ءدرفلاصفحو«رماعنبرارضباحعأ:ةيرارضلارشعةعبارلاةقرفلا

سيلهنأىعمىلعرداقملاعهناحبسءىرابلانإالاقامهنألليطعتلاىفاقفتا

ءةنحلاىفباوثلامويهناحبسهللااهىريناسنإلاةساحاتبثأوزجاعالو

ىعهناحبسءىرابالةقولخماهلإلاقو‹لاعفألاقلخىفةماقتسالالهأقفاوو

مسوهيلعهللاىلصهللالوسردعبةجحلالاقو«ةقيقحاستكيدبعلاوةقيقحلا

ءیشهيلعبجيالهنآعمسلادورولبقركفملاىفلاقو.طقفعامجإلا

ىشرقلاريغىفحلصتةمامإلانأمعزو«هاهنيوهرمأيفلوسرلاهيتأيىح
ىطبنلاوىشرقلاممتجااذإلاقىحلوقلاىئغلابو«ةماقتسالالدألوقىلع

ءةعيرشلاتلاخاذإهعلخاننكميفةكوشفعضأوًاددعلقأوهذإىطبلاانمدق

المآالزیشةرقلارغةمامإلااوزوجنإوةماقتسالالهأو

.`هتمامإوهترسوهنيدنوضرينمالإةمامإلاى

ةنسلاوباتكلانممهلعجاجتحالاوةئجرملاوةيردقلاوةلزتعملاقرفت

نملسملابتکدصقیلفحاضيإةدايزبلطنموةمألاعامجإوءعامجإلاو

یدامحلاهللاوارسفمًاحورشم¦٤۸٠|كلذدجنيدلاىفةماقتسالالهآ

.ليبسلاجمىلإ



—٥۳ب

.عضوملااذهرغىةيوشحلاىلعدرلاىئكلذعيمجتركذدقو.عوطقم

نامو‹هيفهلهألضافتيالومسقنيالىأ٠ضعبتيالنامإلانإلاقو

فراعملانأهدنعو٠دحاوطعنىلعهدنعةمألانامومالسلامهلعءاي

هوبسنو«هيلعنيدارلادشأنمةماقتسالالهأنمفاسلاناكو.لضافتتال

.ضحملاليطعتلاىلإ

ريكأو«راجنلادمحمنبنسحلاباععأ:ةيراجنلارشعةثلاثلاةقرفلا.

.لئاسملاىناوفلتخمملمهالإفانصأمهوهبهذمىلعاملاوحوىرلاةلزعم
اوقفاووةينارفعزوةيثوغربمهوءالوصأاهانددعىلا

اوقفاوو‹رصبلاوعمسلاوةايحلاوةدارإللاوةردقلاونمتافصلاىفنىف

لامعألاقلخىننمةماقتسالالهأقفاوو«لامعألاقلخىفةيتافصلا

یمهقفاوكلذكوءافبستكمنأو‹اهحيبقواينسحواهرشواهرخ

درفناو.راصبالابىريالىلاعتوهناحبس|۸۳٠ءىرابلانأةيئورلاةلأسم
«؛ضرعوهفءىرقاذإىلاعتهللامالكنإهلوقاهموءءايشأبةلزتعملانع

لکوهرغلجوزعهللامالكنإةينارفعرلتلاقو.مسجوهفبتكاذإو
تافصنمةفصوههللامالكنإاولاقمهمةكردتسماو«قولخوههرغام

تافصنمةفصوهوهللامالكنآرقلاةماقتسالالهألاقو.قولحعرغهتاذ

ء«قولحمربغهللامالكنآرقلا»:هللالصىلالوقلقولحمرغهتاذ

:رظانلالاق.قولرغهنأىلعاوعمتجاةماقتسالالهأنمفلسلاعيمجو

رظنهيففهرخآىلإفلسلاعيمجوهلوقامأفكلذىفةياورلاةحصبملعأهللا
مهقفاووءقولخمنآرقلانأىلعةماقتسالالهأنمةبراغملاذإًاضيأ

.ىہنا..ةقراشملاضعبكلذى

ىلعالإدوجومناکملکبىلاعتءیرابلالاقهنأهنعىعكلاىكحو

بجهنإةلزتعملاتلاقاملثمعمسلادورولبقركفلاىفلاقو.ملعلاوةردقل

‹قيدصتلانعةرابعهنإنامأإلاىفلاقوءلالدتسالاورظنلابةفرعملاهيلع
راثلانمجرخممثكلذىلعبقوعةبوتريغنمتاماذإةربكلابكترملاقو

.ةيوشحلاتلاقانك



٢٥٥۳—

ءدرفلاصفحو«رماعنبرارضباحصأ:ةيرارضلارشعةعبارلاةقرفلا

سيلهنأىعمىلعرداقملاعهناحبسءىرابلانإالاقليطعتلاىناقفتا

ءةنحلاىفمويهناحبسهللااىريناسنإللاةساحاتبثأوزجاعالولهاجي
ىعهناحبسءىرابالةقولخمامنإلاقوءلاعفألاقلخىفةماقتسالالهآقفاوو

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسردعبةجحلالاقو«ةقيقحاستكيدبعلاوةقيقحلا

ءىشهيلعبحجبالهنأعمسلادورولبقركفملاىلاقو.طقفعامجأإلا

ىشرقلاريغىفحلصتةمامإلانأمعزو«ءهاهْيوهرمأيفلوسرلاهيتأيىح
ىطبنلاوىشرقلاممتجااذإلاقىحلوقلاىنغلابو«ةماقتسالالألوقىلع

ءةعيرشلاتلاخاذإهعلخاننكميفةكوشفعضأوًاددعلقأوهذإىطبنلانمدق

نومدقيالمخالإىشةرقلاغىنةمامإلااوزوجنإوةماقتسالالهأوةلزتعملاو
.`هتمامإوهتربسوهنیدنوضرينمالإىف

ةنسلاوباتكلانممهلعجاجتحالاوةئجرملاوةيردقلاوةلزتعملاقرفت
نملسملابتكدصقيلفحاضيإةدايزبلطنموةمألاعامجإو٠عامجإلاو

ىدامحلاهللاوارسفمًاحورشم٤۸٠|كلذدجنيدلاىفةماقتسالالهأ

.ليبسلاجهىلإ





كورألاوبابا

ىهوعبرألاقرفلانمةيناثلاةقرفلاداقتعاركذىف

هباورفاامحرشوةببشملانمةيوشحلاوةيتافصلا
قمهدحأغلابونيديلاوهجولاكةيرجًاتافصهللنوتبثينيذلامهو

تركنأالو«ةيتافصاومسفنقوللاتافصبهيبشتلاىلإتافصلادح

رصتقانممهلموارشكقرفةيتافصلاتقرتفاو«ةلطعماوتاذلاتافص

ىنعمفوعنالاولاقو‹ليوأتلاىفقوتنممهمو‹لاعفألاتافصىلع

«(۱)(ىوتساشرعلاىلعنمحرلا):ىلاعتهلوقلثم‹هيفدراولاظفللا
(۴)(كبرءاجو):هلوقلثمو(۲)():هلوقلثمو
ةيفلسمهسفنأاومسو.تاهاشتملاتايالانمنآرقلاىئرشككلذريغىلإ
لهأةماقتسالالهأمهامسدقو‹ةعامحلاوةنسلابىمستنمممهوةيفلخو
مهضعبكفسوًاضعبمهضعبلتقدقوموقنيبنوعمجمملةنتفلالهأوةقرغلا
عيمحلانوعمتجيمولظملاوملاظلاولوتقملاولتاقلانيبوضعبءامد

:لئاقنمزعهلوقبمهمذكيىلاعتوهناحبسهللاوسودرفلا(٤)ةربظحى
تاحلاصلااولمعواونمآنيذلاكمهلعجننأتاثيسلااوحرجانيذلابسحمأ)
.(٥)(نوحامءاسنهایحمءاوس

ءداسفلالهأوحالصلالهأىواستودادضألاممجنمو
لطابلابمكنيبمكلاومأاولكأتالاونمآنيذلااأاي):لوقيىلاعتوكرابتهلاو
۽ايحرمكبناکهللانإمكسفنأاولتقتالومكنمضارتنعةراجتنوكتنأالإ
.(1٦)(رسيهّللاىلعكلذناكوًارانهيلصنفوسفًاملظوًاناودعكلذلعفينمو

.هةيآ:هطةروس(١)

.٥۷ةيآ:صةروس(۲)

.۲۲ةيآ:رجفلاةروس(۲)

.«ةريضحوةطوطحملاىفتبتك(٤)
.٢۲ةيآ:ةيئاحلاةروس(٥)

.٢۲۳۰ناتيآلا:ءاسنلاةروس(١)



ww
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مکشعببرضيًارافکاوعجرتال»:لسوهيلعهللاىلصىبلالاقو
هلاتقوٌقسفنمولابابس٠:لسوهيلعهللالصىبلالاقو'«ضعبباقر

ةمشملانمةعامحلاوةنسلابىمستنموةيوشحلاطخىلعلدياذهف.«رفك
1:ةيوغلا

اولوأتورارقتساءاوتسا«یوتساشرعلاىلعهنأمهقلاحمداقتعانمو

كلذكو(١)(ىوتساشرعلاىلعنرلا)هلوقكاهليوأتريغىلعتاهساشتملاتايآلا
هلوقو(۲)(ناتطوسبمهادی)لبهلوقو«كبرءاجوكلذكو‹ىديبتقلخ

یقېیو):هناحبسهلوقكلذكو(۳)(كسفنىاملعالویسفنیئامملعت)

:هلوقو«(٥)(هللاهجوليكمعطنامنإ):ءناحبسهلوقو.(٤)(كبرهجو

ةمايقلامويهتضبق١۸٠|ًاعيمجضراألاو):هلوقواننيعأبىرحت)

٠(۸)(طسبيو):ىلاعتهلوقو.(۷)(هنيميبتايوطمتاومسلاو
."(۹)(باجحءارونموأاحوالإهللاهملكينأرشبلناكامو):ىلاعتهلوقو
كلذكو(٠٠)(اكدهلعجلبجللهبرىلجتاملف):ىلاعتوهناحبسهلوقكلذكو

نآرقلائو.(۱۱)(ةرظاناسرىلإةرضانذئمويهوجو)لئاقنمزعهلوق
هرکذنسامضعبحرشنسو«ليوأتلالمتحتىلاتاهاشتملاتايآلانمرثك

.هنمالإقيفوتلاالوهابالإنوعلاامو«هللاءاشنإ

.هةيآ:هطةروس(١)

.٤٠ةيآ:ةدئاملاةروس(۲)

.١۱۱ةيآ:ةدئاملاةروس(۳)

.۲۷ةيآ:نحرلاةروس(4)
.٩ةيأ:ناسنإلاةروس(٠)

.١٠ةيآ:رمقلاةروس(٠)

.۷٠ةيآ:رمزلاةروس(۷)

.٥٢٤۲ةيآ:ةرقبلاةريس(۸)

.١٠ةيآ:یروشلاةروس()

.١٥۱ةيآ:فارعألاةروس(١٠)

.٢۲٠۲۳اتيآ:ةمايقلاةروس(١١)



تورألاوقافلاثابلا

هباولتعااممضقتوىفنق

عيمسلاوهوءىشهلثكسيل):هلوقبهسفنفصيملازيزعلالاق

)۲((ایسهلملتله):یلاعتلاقوءیشبهبشينأىفنف(۱)(ريصبلا

(۳)(ًادادنأهللاولعتالف):هنادبسلاقو«ًارظنوالثمى

`:رانلاقلوقيذإنیکلاماضعبنعرخلئاقنمزعلاقو.ًاهابشأوالاثمأىأ

اوناکمہاربخأف(٤)(نعماعلابربمكيوسنذإمنيملالضىفلانكنإهللات)

دوعسمنبهللادبعنعو.نيقولحابقلاحلااووسياذإ٠نبملالضى

“٤نىئدحابمدَقلااوہشو.همشنمهللافرعام:لاقهنأ

رمأىئاوركفت»:لاقهنآےلسوهيلعهللاىلصىنلانعىوردقو

هنعهللایضردوعسمنبهللادبعنعو(٥)١قلاحللاىئاوركفتتالوقلعحلا

«نوروصلاةمايقلامويًاباذعسانلادشأ»:لاقهنآلسوهيلعهللالصىنلانع

:لاقهنآهللاهجرلبجنبذاعمنعو.مهولقىئیلاعتهللااوروصنيذلامهو

:لجرهللاقف‹ًارافكةعاسلاةمألاهذهنمماوقأ

ٹثادحالابال:ذاعملاقف؟دوححلابمآمهرفكثادحالابانمحرلادبعابأاڀ

قالخالكنلوأوةروصلابهنوفصيفمهقلاخنودحجمدوححابنكلو
§4;.مظعباذعةرخألاىكملوايندلاىفمه

ءكرشعسيلقفانمرفاكوهقىلاعتهللاهبشنمنوملسملا"لاق:ةلأسم

نععفريكلذكو.ىلاعتوهناحبسًاكيرشهللاعملعجنم"كرشملانألا

هللاهجربوبحم"نبدمحمنعرثألاىو«هللامهجربوبحموةديبعنأ

۴«ملعأهللاواوکرشأدقنقولخلاديكًاديهلنإ»:اولاقاذإ:لاقهنأ
mmmmmrmg

.١۱ةيآ:یروشلاةروس(١)

.١٠ةيآ:نرمةروس(۲)
.(«ٺوملعتالمذأو»ةطوطخلاىفًاوهسبتك)٢۲ةيآ:ةرقبلاةروس(۳)

.۹۷٠۹۸اتیآ:ءارعشلاةروس(4)

.«اورفكت»وہمةطوطخلاىفتبتد(٠)

 



س٢۰٦۳

نعیورالدوہلاتایاوریھاضتمهداقتعاوةشملاتاياوررکآو

ملسوهيلعهللالصىلاىلإدوهلانمنمطهریا:لاقهنآرجنبديعس

هيلعهللایلصىنلابضغف؟هقلخنشقالحلاقلخهللااذهدمحماياولاقف

هنکسفمالسلاهيلعءاجف«هبرلًابضغمهئاوینأداکوهنولمقتماىح

دلويمودليملدمصلاهللادحأهللاوهلقبهلأامىلاعتهللانمباوجبءاجو

افةقلحرمدوعسمنبهللادبعنأانغلبو.دحأاوك١۱۸هلنکیملو

انبزنعانثدحم:اولاقف؟اذهكثدحمام:لاقفمهدحمدوہلانملجر

تاومسلاقلخاهللانإلوقي:اوناق؟اذامكبرنعولاق«ةاروتلانعو

هيفىلاةرخصلاىلعهلجرعضوفسدقملاتيبنمءامسلاىلإدعصضرألاو
:دوعسمنبالاقف!!ايندلاءامسىلإنابعشرهشنمفصتنلاةليلهنو

اودونامعإدعبرفكال:لاقمث«تارمثال؟نوعجارهيلإانإوهللانإ

نمرلالیلخمهاربإلاقاکےلقالهو«ءاوسنونوکتفاورفکاکنورفکتول

نلئازلاىعنلفالابحأالرنايدلاكلملا(١)نعملسوهيلعهللایلص

نولضيسمهوقدصتالومكنيدىلعىراصتلاودولاالأ«نقتل

الیازهللافصونفدودحمالولئازبسيلمكبرنإالآ«ةمألاهذهرثكأ

.رفكادهدحموأ

لصف

ةكحمةيآبنيقولحلاهبشهسفننعىفنىلاعتوهناحبسهللانأاوملعاو

عيمسلاوهوءىشهلثكسيل.):هلوقوهویناعملاىئةفرصتمالوةماشتمرغ

.(۳)(ريصبلا
‹هقلخةفصبهفصونمهللالهجدق:نونموملاةماقتسالالهألاق:ةلأسم

هلعأدقفمللاقنموهہشدمففیکلاقنموهتکانمًاطخأدقو

.اندنعنمةدايز«نع»(١)

.٦۷ةيآ:ماعلاةروس(۲)

.١٠۱ةيآ:ىروشلا۳)



۳۹۱

دقفماتحلاقنمو‹هتقودقفىملاقنمو‹هاهاندفمالالاقنمو

هيفدلانمو«هيفدحلأدقفهضعبنموهضعبدقفهأزجنمو«هأزج

٤هدعدّقفهدحنمو«هدحدقفهللاهبشنملاقهنأىلعنعو.هبكرشأدقف

نمو٠هثثجدقفهلطبأنمو«هلطبأدقفهاهاننمو‹هاهاندقفهدعنعو

ىفالوضرألاىفءىشهلكسيلنملاعلابرهللاىلاعت«هنىكدقفهثثج

افبرعلاعاستاوةغللالهجنمىلاعتهللاهبشامنإو!!عيمسلاوهوءامسلا

لكلوءهرغوناوةضبقلاوديلاونعلاوهجولاوسفنلاركذدجونح

.هييشتلانمهيلإاوبهذوهولوأتوهوركذاملطبيرسفتىئاعملاهذهنم
لوأىفكلذربغونافنلارستوةهشملاىلعدرلابابىفكلتركذدقو
قدأهناونهجنمىلعبوصتمهڼاطارصلاقمشوقوهداقتعانمر.باتكلا

كلذنعىلاعتهللاو.رفاكلاونموملاهبرت«فيسلانمدحأوةرعشلانم

بويغلامالعوهونونلعيامونورسيامملعيوضرألاوتاومسلابيغلعي
.ًانيبمًاحورشمهبابیئكلذتركذدقو

ةعسهيتفكناوةقيقحلاىلعنازيمهناىفمهداقتعاو.مفوقنمو

.احورشمانباتككلذنبدقودابعلاقلحلالامعأهبنزوتضرألاوتاومسلا

نمناوةحفاصملاوةسمالملامرىلعاوزاجأمها|١مشوقنمو
ءادوسةرفوهلنأوهنوروزيومهرورپهنأو«ةرخالاوايندلاىفهقناعيم

موحللاکالو«ماسجالاکالمسجهناهداقتعاوفوقنمو٠ًاططقارعشو

.(رصبلاعيمسلاوهوءىشهلثكسيل):لوقيوهولجوزعهللاىلعاوبذكو

ةيعفاشلاوةيلبنحلاوةيفتحلاوةيكلاملانمةعامحلاوةنسلابىمستنمععفردقو

ىلعتاغفصلاعيمجوهجولاونيديلاوءاوتسالانممالكلااورجأمہ4

6نروصلعمدآقلاخهلوقلئمرابیفاورکذاملکكلذکو«اهرهاظ

6نسنورهدىبمدآةنيطرخهلوقو6نجر1 هکشوهوقو



۳۲

هنالاقو«دولانمةسبتقماهرتكأو۾اسوهيلعهللاىلصىنلاىلإاهوبسنو

هلهتشرعلاناو«هاتيتدمرىححوننافوطيلعیکب

یئةریثکلئاسمشو٠عباصآعبرأببناجلكنم«شرعلاىلعلضفتي

:لسوهلعهللااصىلالاقكلذلجألو٤دولاةديقعىهاضتهيبشنلا

.ةنسأاوباتكلالاحمهداقتعانأل«ةمألاهذهدوةمشملا9

مهداقتعانمورارقلارادىفراصبألابىريهللانأمهداقتعانمو

لتاقلانأ,هداقتعانمو.ىفنودلخمالنيرصماوتاماذِإرئابكلالهأ

ةعافشنأنمو«سودرفلاىفناعمتجبلوتقملاورصللا
نملكنأوءلمعالبلوقنامإلانأهداقتعانمو«رئابكلالهأللوسرلا

ًاملظىاتيلالاومألكأوءامدلاكفسولوةنحلالخدهللاالإهلإاللاق

نامداقتعانمو.ةبوتربغنمكلذىلعارصمثامولومصيملولصيملولو

اهةمامإلایئنمو.ًادينعًارابجناكولومهكلمنلمهلعةعاطلا

هللادعوىفهداقتعانمو«ًالاظناكولوىشرقلاىفالإنوكتالوتبثتال

راثلاباصصأنأهداقتعانمو.هدیعولطبيوهدعوميهناحبسهنأهدیعوو

ردقببذياإمہمرانلالخدنمنأو«ًارافکنومسيالرئابكلالهأنم
ماونودلخمالورانلانمنوجرخمرئابكلالهُنأهداقتعانمو«هلع

مهلعنورختفيومهمورعيةنحلالهآنأو«ةنحلانولخديواہمنوجرحم

مہمةمسلاكلتىحميف|١١ىلاعتهللاىلإنوكشيفنويمنهحلامهنومسيو

اوناكولنأةنحلالهأىمتيفنمحرلاءاقتعنومسيوًلألتياروننوربصيف

.ةدئاحقحلانعتاليوأتوةدسافتاداقتعاملو«مهلمعلثعاولمع

|3:هباولتعاامضقنیفنایب

هسفننعىفللاعتوهناحبسهللاراصبألابیرییلاعتهللانإفوقامآ

:لئاقنمزعهلوقوهوىناعملاىةفرصتمالوةماشتمرغةكحمةيآبةيئورلا

جتحانإو.(۲)(رببحللافيطللاوهوراصبألاكرديوهوراصبألاهكردتال)

  

   

.«ةريضح»ىفتبتك(١)

.١٠٠ةيآ:ماعنألاةروس(۲)



۳۳

هلليف(۱)(ةرظاناہمرىلإذئمويهوجو):ىلاعتهلوقب"جنح

‹دهاججونيسحلاوكاحضلاوحلاصوبأوسابعنبامهم«رسفتلالهألاقدقهنإ

ةرظاناہرىلإ:امرباريةرشبتسمةقارشمةنسحىةرضانذئمويهوجواولاق

.برعلاةغلونآرقلاىففورعموهوهناسحإوهربخنمامتأيامىلإةرظتنمىأ
:هناحبسلاقو«(۲)(ةدحاوةحيصالإءالوهرظنيامو):لجوزعلاق
ىلوألاةرضانهلوقو.نورظتنيىأ(۳)(مهتأتنأةعاسلاالإنورظنيله)

لاقيءاظلابيهوراظتنالاةيناثلاةرظانوءداضلابىهونسحلاوةراضنلانم

:ارعشءارفلادشنأو.ةراضنوًارضنرضنيههجورضن

تاحلطلاةحلطناتسجسب اهوستفدًامظعأهللارضن

:رعاشلالوقءاظلابراظتنالانمو,

بيرقهرظانلًادغنافىلومويلااذاهردصكينإو

:رخآلاقو‹رظتنملاديري

لالهعولطىلإجيجحلارظنهلانورظنبقئالحلالك

:رخآلاقو

امامغلارظتننثيغللاكجفلکبكيرظانانكو
:رخآلاقو

ادصحمنااهبحرظنببيركب اهراددابتلعجنکانسل

ISUبدنجمأیدلیعفنيرهدلانمةعاسىلارظنتنإ

هانعم(٤)(مکروننمسبتقنانورظنا)لجوزعهللالاقو.ىنرظتنيىأ
:ارعشىشعألالاقو.هترظتنااذإهرظنألجرلاترظنلاقيو.انورظتنا

.۲-٢۲۳ةيآ:ةمايقلاةروس(١)

.١۱ةيآ:صةروس(۲)

.١٠ةيآ:فرخزلاةروس(۳)

.١۱ةيآ:دیدحلاةروس(4)
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عږدببهتيتآلهجسيلىییرظناتاقفتمنیاوترخف|۸۹|

۶:ةئيطحللالاقو

یساسیتویحاہلاطدرولل ةسماخءاشعاكتدقو

:موثلکنبورمعلاقو.(ديدشقوشساسبتلا)

انيقيلاكرنانرظناو انيلعلجعتالفدنهابأ

ةغللاوباتكلالددقو:انرظتناىعمبانرظنابرعلالوقتو.انرظتناىأ

.قيفوتلاابوانوفلاهيلبهذامنالطبوهيلانبهذامةعصلع

‹روفاكلانمبيثكىلعهقلحلةمايقلامويزرييهللانأمهداقتعانمو

دودحمالإدوداىلعزريالودودحبيثكلانألوقعلالهأىلعفخسیلو

نانتکایفناکنمالإزربيالزريموقو!!دودحمبسیلهوانثلجهللاوهلثم

نعهللاىلاعتًادوهشمًاصخشو.ًادودحمامسجناككلذكناكنمو«ءابتخاو

راثلاىفنودلخالرئابكلاباصحأنأمداقتعانموولعكلذ
راربألانإ):هلوقوهومهًابيذكتومفوقلًافالخلوقيىلاعتوهناحبسهللاو
.(۱)(نرئاغباعےهامو«نيدلاموياولصي»حجىفلراجفلانإوءمعنىفل
مشواہمنجراحمےھامورانلانماوجرحمنانوديري):لجوزعلاقو

‹(۳)(نوٹکامیکن!لاقكبرانيلعضقيلكلامايزاولاقو.باذع
اوقوذےللیقواہفاودیعآاہماوجرخمنأاودارأاملك):هناحبسلاقو

):لجوزعلاقو‹(4)(نوبذكتهبمنكىذلارانلاباذع
میسناکےکاسننمويلاليقو):هناحبسلاقو4(٥)(نوبتعتسيےهالواہم

:هناحبسلاقو.(1)(نيرصاننممكلاامورانلاكاوأمواذهکمویءاقل

.١۱-۱۳تايآ:راطفنالاةروس(١)

.۳۷ةيآ:ةدئاملاةروس(۲)

.۷۷ةيآ:فرخزلاةروس(۴)

.٢۲ةيآ:ةدجسلاةروس(٤)

.٢۳ةيآ:ةيثاحلاةروس(٥)
.٢٤۳يآ:ةيثاحلاةروس(٦



٢٦۳

..()(اہفنيدلاحخرانرافكلاوتاقفانملاونقفانملاهللادعو

وقوففغنماهماوجرخمنأاودارأالك):لئاقنمزعلاقو

٠(۲)(قيرحلاباذع

فوعبرأىئهللامہیجوتاوعدسمحرانالهألنإليقو:ةلأسم

انبونذبانفرتعافانتييحأوانتمأانبرنولوقي«نوملكيالةسماحلا
هدحوهللایعداذإهنأبےکلذ:هللامہیجیف..؟لیبسنمجورخىلإلهف

انجرخانبرنولوقيم«ربكلاىلعلاهللىكحلافاونمٴوتهبكرشينإومترفك

رکتپامےکرمعنملو:هناحبسهللامهتيجيف‹لمعنانكىذلاريغًالاصلمعت

نولوقي۹٠!مث٤ريصننمنيلاظلافاوقولفريذتلاركءاجوركذتنمهيف
لجوزءهللامميجيف٠لسرلاعبتنوكتوعدبجتبيرقلجأىلإانرخأانبو
انعجسوانرصبأانبرنواوقيمت«لاوزنممكلاملبقنمممسقأاونوکتملوأ

سفنلکانيتالانشولو:هللامہیجیف<نونماومانإًاللاصلمعنانعجراف

اوقوذف‹نيعمجأسانلاوةنحلانمےھجنالمألىملوقلاقحنكلواهاده

‹نولمعتنکاعدلحلاباذعاوقوذوےکانیسنانإاذهمکمویءاقليسناع

:لوقيفءیرابلامہیجیف«نوملاظانافاندعنافاہمانجرحخأانبرنولوقيم

.ًادبأاهدعبنوملكتيالف‹نوملكتالوامفاوثئسحا

(۳)ةرظحىفنوعمتجيةلبقلالهأنملوتقملاورصملالتاقلانإ|ملوقامأو

تائيسلااوحربانيذلابسحمآ):لوملاعتوهناحيبسهللاف6سودرفلا

امءاسمامموءاوستاحلاصلااولمعواونمآنيذلاكمهلعجننأ

قنيدسفملاكتاحاصلااوامعواونمآنبلالعجحمما(::لئاقنمزعلاقو

هللالصلوسرلاةعافشناموقامأو..(٥)(راجفلاكنقتللعجتمأضرألا

.۸يآ:ةبوتلاةروس(١)

.۲۲ةيآ:حلاةروس(۲)

.«ةريضح»ةطوطخلاىفتبت(۳)

٢۲ةيآ:ةيثئالاةروس(٤)

.۲۸ةيآ:صةروس(٥)
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٤ىتمأنمرئابكلالهألىعافش١:لاقهنآورئابكلالهأللسوهيلع
:ےلسوهيلعهللاىلصلاقدقو".لجوزعهللاباتكلفلالوقلااذهف

هتلقاافهللاباتكقفاوافهللاباتكىلعاهوضرعافتاياوریدعبیورتس»

نيلاظللام):مكحلازيزعلالاقو.«هلقأمىنافهوذبنافهللاباتكقفاويملامو
نالإنوعفشيالو):لئاقنمزعلاقو(۱)(عاطيعيفشالوممحنم

موشغناطلسىعافشلانيال»:لسوهيلعهللالصلاقو.یضترا

‹«نيصاعللتسيلونيقتمللقحةعافشلاو‹منيلاىئهللابقاريالنمالو

حلاصلمعوهللانمةمحربالإةنحلادحألخديالد:ملسوهيلعهللاىلصلاقو

ىلاعتوهناحبسهللافلمعالبلوقنإموقامأو.«ىعافشوهمدق

ةالصلااوميقيوءافنحنيدلاهلنصلحهللااودبعيلالإاورمأامو):لوقي

اولوتنأربلاسيل.):هناحبسلاقو.(۳)(ةميقلانيدكلذوةاكزلااوتويو

ةكئالملاورخالامويلاوهللابنمآنمرىلانكلوبرغملاوقرشملالبقمكهوجو

‹ةيالا..(١)(ىقتانمرلانكلو):هناحبسلاقو()(نيبنلاوباتكلاو

رارقإوبلقلابقيدصتنامإلا»:نوملسملالاقاكلمعلابالإنامأإللاعفنيالو

.«ناكرألابلمعوناسللاب

ءامدلاكفسولوةنحلالخدهللاالإهلإاللاقنملكنإمشوقامأو

اذهفكلذىلعًارصمتامولومصيلولصيملوًاملظلاومألكأو
نيذلااأاي):لوقيىلاعتوهناحبسهللاوهلوسرةنسوهللاباتكلفلاخ
ضارتنعةراجتنوكتنأالإلطابلابكنیبمكلاومأ|۱۹|اولکأتالاونمآ

ًاناودعكلذلعفنمو٠ًاميحرکبناکهللانإاولتقتالوکنم

.۱۸ةيآ:رفاةروس(١)

.٢۲ةيآ:ءايبنألاةروس(9

.٥ةيآ:ةنيبلاةروس(۳)

.١۱۷ةيآ:ةرقبلاةروس(٤)

.۱۸۹ةيآ:ةروس(٠)
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٠ىلاعتلاقو()(أريسهللاىلعكلذ"ناكورانهيلصنفوسفآملظو

:ىلاعتلاقو‹(۲)(نىقداصلاعماونوكوهللااوقتااونمآنيذلااأاي)

ء(۴)(نوحلصيالوضرألاىننودسفينيذلا«رمأاوعيطتالو

اتسحاضرقهللااوضرقأوةاكرلااوتآوةالصلااوميقأو):هناحبسلاقو
اورفغتساوًارجأمظعأورخوههللادنعهودجترخنممكسفنألاومدقتامو

ًادمعتماتماملتقينمو):هناحبسلاقو.(٤)(محرروفغهللانإهللا
لاقو‹(ه)ةيالا...(هنعلوهيلعهللابضغواہفًادلاحخمهجهوازجف

.«نورصملاكله»:لسوهيلعهللالصىئلا

هناحبسهللافًادينعًارابجناكولومهكلمنلمهلعةعاطلانإلوقنمو

:لاقو«ًاروفكوأانآمهممطتالو):لوقيىلاعتو

:(۷)(اطرفهرمآناکوهاوهعبتاوانركذنعهبلقانلفغأنممطتالو)

‹«ًاعدجمناكولوهللاعاطأنماوعيطأ»:لسوهيلعهللاىلصىلالاقو
ركبوبآلاقو.«اوعيطأوهلاوعمسافىبنسوهللاباتککیفماقآنم»:لاقو

«مکيلعىلةعاطالفهللاتيصعتعطامىنوعيطأ»:هنعهللاىضر

ىلوأولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأاونمآنيذلااأاي):هناحبسهللالاقو

ةيصعمىفقولةعاطالد:ملسوهيلعهللاىلصلاقو©(۸)(مكنمرمألا
هللاءايلوألةضرتفمةبجاوةعاطلانأةمألاتعمتجادقو.«قلاحلا

.هئادعألال

.۲۹ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.۱۱۹ةيآ:ةبوتلاةروس(۲)
.١١۲١۱ناتيآلا:ءارعشلاةروس(۳)

.٢۲ةيآ:لمزملاةروس(٤)
.۳٩ةيآ:ءاسنلاةروس(٠)

.٢٤۲يآ:ناسنإلاةروس(6)

.٢۲ةيآ:فهکلاةروس(۷)

.٩٥ةيآ:ءاسنلاةروس(۸)



ب۳۹۸

هناحبسهللاوًالاظناکواوىشرقلا.ىالإتبثتالةمامإلانإلوقنمو

كلعاجىنإلاقنهمتأفتاملكبهبرمهاربإىلتبااذإو):لويىلاعتو

:هللالاق(ىيرذنمو):ملسوهيلعهللالصمهاربإلاق.(ًامامإسانلل

یشبحکیلونإ»:ےلسوهيلعهللاىلصلاقو(١)(نلاظلاىدهعلانيال)

باباألااولوأىلعيدقو.«اوعبطأوهلاوعمسافهللاباتكمكيفماقأفعدجحم

باطلنبرلاقو.یشرقلابناهللالوسومعنمرخىشبحلاالالبن

هتفلختسألًايحملاسناكوا:لاقفمهلعفاختسينأنوملسملاهلأسدقوءى

یلاعتوهناحبسهللاوةفرلحأىلومملاس«كوكشلاهيفیحلاحمملومکیلع

نيرفاكلامطتالو):هناحبسلاقو(ےکاقتاهللادنعےکمرکانإ):لوقي

مکنمفوتينمو):هناحبسلاقو٤(اروفكوأانآمهمعطتال):لاقو

عم١۹٠|اونوكوهللااوقتااونمآنيذلالاقو‹(مهمهناف

ضرألاىنودسفينيذلا٠نفرسللارمأاوعيطتالو)ء(۲)(نقداصلا

.(۳)(نوحلصيالو

:هلوقبممذکيىلاعتوهناحبسهللافهديعولطبيهللانإطوقامأو

ةماقتسالالهأداقتعانمو.(4)(ديبعللمالظبانأاموىدللوقلالدبيام)

مشوقامأو.لاقاملکیئقداصهنأوهدیعولطبيالوهدعوفلخمالهللانأ

نومسيالرثابكلالهأنإوًارافكنومسيالةلبقلالهأنمرالالخدنمنإ

مہراوقتانیذلاقیسو):لوقيهياتکمکحمیئیلاعتوهناحبسهللافارافک
:هناحېسلاقو.(6)(ارمزهجلإاورفكنيذلاقيسو)(٥)(ارمزةنحلاىلإ
ًارفاكرانلالحخدنمهللاىمسدقف‹(۷)(نيرفاكللتدعأىلارانلااوقتاو)

.٤٠ةيآ:ةرقبلاةروس)١)

.۱۱۹ةيآ:ةبوتلاةروس(۲)

.١٠١١-١١٠:ءارعشلاةروس(۳)

.۲۹ةيآ:قةروس(٤)

.۷۳ةيآ:رمزلاةروس(٥)

.۷۱ةيآ:رمزلاةروس(6)

.۱۳۱يآ:نارحعلآةروس(۷)



۳۹

ةرببكبهللاىصعنملكوءدوحجرفكوةمعنرفكنارفكرفكلاوًانيعل

لجوزعهلوقلهتربكبرانلاىفدلخموهللاةمعنبرفكدقفالعًارصمتامو

دنعذألقةدودعمًامايأالإرانلاانسمتنلاولاقو):كلذلاقنلًاخيبوت

نمىلب«نوملعتالامهللاىلعنولوقتمأهدهعهللافلنلفًادهعهلل

2(۱1)(نودلاخاہفمهراثلاباصوأفهتئيطخهبتطاحأوتسک

.ًاراصتخاهتكرتاذهنمرثكأمهلعججحلاو

.۸۰١۸۱ناتيآلاةرقبلاةروس(١)

(۲جنايبلاوشكلا-٢٤۲





ثلاثلاكابا

مهددعوةقرفةقرفمهقرفحرشى

ةفرفةرشعسْخ

افىہنيوتافصلاتبثيناكماركلانبدمحمباععأةيماركلاىلوألا

قلطأوارارقتسارقتساشرعلاىلعهدوبعمهللانأصنوهيبشتلاومسجتلاىلإ

هناهلوقنمو.لاوزلاوليوحتلاولاقتنألاهيلعزوجوهيلعرهوحلاےما
ةمايقلامويءىجيهناورقتساشرعلاىلعىوتساهناو«هتروصىلعمدآقلخ

نودوبلقلابقيدصتلانودطقفناسنلابرارقإهعمناعإلاوقلحلاةبساح

ىلعنييعتلاوصنلانودعامجإلابتبثتهدنعةمامإلاو.لامعألارثا
.ةماقتسالالهألوق

هدوبعمنبنِلوقيناکنبدمعباععأ:ةيمضيحلاةقرفلا

هدوبعمنعىفنوةيلزأةنونببشرعللنيابمهنأوىهانتيالدعبشوعلانبو

العولجهيلعمہgاقلطأو«ةنيابلاو(۳)ةيقوغلاتتبئأو(۲)ةاذاحلاونيألا

نمةياهلاتبثا|نمسحنشءةيابلاالو!!ارہكاولعەلوقنع

وهلاقفةياهلارکنممهمو٤ةهجنمةيابلاتبثنممهموتاهجتس

.اريكاولعنولوقيامعهللاىلاعتفالتخاةمظعلاىعمىئملو«مظع

نمىلاعتوهناحبسهللاىلعةشملاهتقلطأىذلانأنبامعز

هبشيالةقناعملاوةفاحصملاوةرفولاو|١۹۳٠ةرادتسالاوفوحلاوةروصلاو
‹دحاورطقىفةمامإلادقعنبازوجو.ةيماركلاهتقلطأام

هبذكتساامفةيواعمبيوصتاوأرونايفسنبةيواعلةمامإلاتابثإمهمضرغو

بلاطیانبىلعماامہھلملصأو«نابعمدبهبلطوةمامأالاوماكحألانم

اللامرىلعاوزاجأ«یهادمحأوشمهکونمو.نايعىف
.(۱۸۲صء2لحتلاللا)«مصيحلانبدمحمرهسانأىناتسره#لاركذ(١)
.شوعللةاذاحلاىأ:ةاذاحملا(۲)

.«قوف»ةهجللاعتهنأىأ:ةيقوفلا(۳)



۳Y

دابنجالاىفاوغلباذإةرخالاوايندلاىهقناعينمنيصلخلانمنآوةحفاصملاو

:هنوروزيومهروزيهنأوايندلاىفةيورلاهيلعزوجنممہمو٠ةصايرلاو

امعىنولأساوةيحللاوجرفلانعىنوفعالاقهنأیلزاوحلادوادنعیکحو

محلوےسجەدوبعمنإلاقو.!!ارببكًاولعالعوهلوقنعهللالجءكلذءارو

كلذعمو«نانذأونانيعوناسلوسآرولجرودیوماظعوحراوجهلومدو

.مدقتوهللاىلاعت.ءامدلاكمدالوموحالاكملالوماسجألاكمسجرهال

:((١)رصبلاعيمسلاوهوءىشهلثكسبل):هقلختافصص

بسننملاىرعشألاليعامسإنبىلعنسحلاناةيرعشألاةغلاغلاةقرفلا1

هتقلخیئرکفاذِإركفملاىفهداقتعاوهلوقنمناکو'ىرعشالایسومیىل

ًانیقبفرعةقلحلاراوطأىنرادفيكو'ءأدتياءىشىأنموناكءیشىانصا
ةماقتسالالهألوقنمبيرقلوقلااذهو"ءًاديرمًالاعارداقًاقلاخهل_نأ

ملکتمةدارابًادیرمةایحمىحةردقبرداقولعبملاعوه‹هلوقضقانهنأالإ

هتاذبملاعهناحبسهللانإةماقتسالالهألاقو«رصببيصبعمسبعيمسمالكپ

عيمسو'هتاذبملکتموهتاذبدیرموهتاذبیحو«هاوس_ةردقبالهتاذبرداقو
.رصبلاعيمسلاوهوءىشهلثكسيلهتاذبرصبوهتاذي

:ارعشرظنلانبدمحأخيشلالاق

ىلادحورداقةردقبالإعمستةادأالبعيمسلاوهو

ناظحللاونافجألابسأرلاىفتبكرنعرغبريصبلاوهو

ناكمبهكاردلانينأوأفیکملاقمنعنميهملالج

نانسوأامها#هيرعتوأرعمتافصهبطيحتنأوأ

هدنعنل«رارقلارادىتراصبالابىريىلاعتهللانأ:ىرعشألالوقنمو
ىلاعتءىرابلاوءدوجولاوهةيورالححصللانُأویریناحصیفدوجوملک

:هلوقلثمتاماشتملاتايالابجتحاو«ىري|١۹|هنأهدنعحصيفدوجوم

.١٠ةيآ:ىروشلاةروس(١)



۷۳

:نالوقةيورااةيهامىهلو:(۱)(ةرظانامرىلإءةرضانذئمويهوجو)
لعكاردإناىناثلا.مدعلانوددوجولابقلعتيصوصخمماعهنااهدحأ

هتجحوةيرختافصونيدلاوهجولاتثأوء‹كردملاىاراتیضتقيا

تةرشكليواقآهلاوورو«هباكرارقإلابجيفكلذبدروعمسلانأ
,اراصتخلا

نمناكوىندملاىحبصألاسنآنبكلامباععأ:ةيكلاملاةعبارلاةقرفلا

لاقفشرعلاىلعءاوتسالانعهلأسالئاسنإليقو.ليوأتلاكرتهداقتع'

هنع۽بجاوهبنامإلاوةلوهحمةيفيكلاومولعمءاوتسالاهلًابيحم

¢ةعدبوسلالاقفهنيدرمأنعهلأسنإلئاسالهبئاجعنماذهو.ةعدب

:(۲)(نوملعتالنكنإركذلالهأاولأساف):لوقيىلاعتوةناحبسهللاو

:دمحأنبليلحلالاق

یردتًاذإفیکفیردینملئاسبیذلابكتءویردتالتنک

امأو‹بلقلابقيدصتلاوهنامإلاوداقتعالانأهداقتعاوهلوقنمو

هبلقبقدصنملكنِإهدنعو«هعورفنموهفناكرألابلمعلاوناسللابلوقلا

هناعإحصدقفهباوءاجاعولسرلابفرتعاوىلاعتهللاةينادحوبرقأو
!ورمأامو):ىلاعتهلوقبةماقتسالالهأجتحاو«مصيملولصيملولو

قرشلملالبقىكهوجواولوتنأرىلاسيل):هناحبسلاقو.(۳)(ةميقلانيد

.نيينلاوباتكلاوةكئاللاورخآلامويلاوهللابنمآنمرىلانكلوبرغملاو

نىلئاسلاوليبسلانباونکاسملاوىاتيلاوىفیودهبحىلعلالا

نامعإلامفنيالو.ةيآلا..(4)(ةاكزلاىنآوةالصلاماقأوباقرلاىو

.۲-٢۲۳ناتيآلا:ةمارقلاةروس(١)

.٣ةيآ:لحتلا!ةروس(۲)

.٥ةيآ:اةنيبلاةروس(۳)

۱۷۷٠ةيآ:ةرقبلاةروس(٤)



٢۳۷

.(۱)(نوديعيلالإرسنإلاونحلاتقلخامو):ىلاعتهلوقللمعلابالإ

لاعتهللافةبوترغ؟نمايندلانمجرخاذإةربكلابحاصنإهلوقنمو
:لاقهنأجتحاو«لسوهيلعهللاىلصىلاهبفعفشينآامإوهرفغينأامإ

هلخديمتهمرجرادقمهبذعينأامإو¢)ىمأنمرئابكلالهألیعافش»

.باوصللقفوملاهللاوجاجتحالانممدقتافكلذانركذدقوةنحلا
ىفدروهنأمعزو«رافكلاعمراتلاىئدلمالةرببكاابحامنأهدنعو

‹رانلانمجرخمنامإلانمةرذةبحلاقثمنزوهبلقىفناكنمهنأعمسلا

ةرذلاقثملمعينمو«هريةرذلاقثملمعينف):هلوقبجتحاو

:(۲)(هریارش

ىريًارصمتاماذإةرببكلابحاصنإةماقتسالالهألاقو

هتانسحیریةيصعملانععالقإلاوةبوتلابحاصو«ةتبثمهتاثيسوةطبحمهتانسح

امةدئاحليواقأعرشلاىفهلو.ةيالاىعماذهف«ةطبحمهتائيسوةتبثم

هناف«ذیبننمًائیقنوکینأالإهيلعءىشالفءیهباصأبوثیئیلصنِ

باصأنإلاقو‹هيلعةداعإالفتقولاجرخنإوءتقولاىئةالصلاديعي

یریاللاقهنأیورو.هبلصينأىلصمللزاجرشكوأليلقمدبوثلا
:هيلعهقفاوالواذهلاقًادحأنألعأالوءاعوضوالوالسغةضاحتسملاىلع

ىذلملاوةضاحتسملامدلثمداتعمرغًارداننيليبسلانمجرخاملكنأهدنعو

زاجأو‹ةراهطلاضقنيالكاذرغودودلاورجحلاولوبلاسلسوىذولاو

٠هتالصیفهيلعضقنالفوهوبطخنإةعمحلاةالصىفبطخمنمل

زئاجهلكأورهاطبلكلاهدنعو«بجاوبسيلءوضولاىفبيترتلاهدنعو
هدنعونيفحلاىلعحسملازاوجهدنعو«هسجنيالءانإلاوءالاىفهغولوو

مومأملاةءارقزوجتهدنعو«ةالصلاىفمحرلانمحرلاهللامسبةءارقزوجتال

.هآرقينأمومأمالزوجيالمامإلاهبرهجامو‹مامإلارسأامف

.١٠ةيآ:تايراذلاةروس(١)

.۷۸4اعيآ:ةلزلزلاةروس(۲)

 



٢٥۳۷—

‹ةروعباتسيلةيكرلاوةرسسلاوءةبكرلاىلإةرسلانمةروعلادحهدنعو

لكلةالصلاىتمالكلازوجيهدنعو‹ةمامعلاروكىلعدوجسلازوجيهدنعو

بلكلارورمةالصلاعطقيالهدنعو.ةرخالاوايندلارمأنمهيلاجاتحام

كرشمللزوجهدنعو«نآرقلاضئاحللزاجأو«بنحلاالوضئاحلاالو

طولموقلمعناسنإلالمعاذإهدنعو.مارحلادجسملاالإدجاسملالوخد

ىثولاقاقرتسازئاجهدنعو«هيلعةرافكالوءاضقلاالإهمزليالناضمرى

زوجهدنعو‹ىلرعىلعقراللوقيلسوهيلعهللاىلصىنلاو‹ىيبرعلا
ًاثالثاهقلطاذإهتأرماتحخأجيوزتزوجهدنعو«ةبطخالودوهشالبحاكتلا

¢بجاوريغبحتسمةعجرلاىلعدابشإلاهدنعو«ةدعلانمجرتملولو

لحفلاءاركزوجهدنعو.عامسلاتقونمالةقرفلاتقونمةدعلاهدنعو

نمىلعدحلازاجأوءهوارشوىمحعألاعيبزوجيلاقوثانإلاىلعوزي

ضعاذإهلوقدحأاهلإهقبسيملىلاهبئاجعنمو.رمحلاةحنارهيفدجو

هسارضأعلقفضاعلامفنمهديضوضعملابذجفناسنإديناسنإ١۹٠|

دارحلالكأمرحو‹رفظلاونسلابةيكذتلازاجأو.علقامهمزلاہضعبوأ

رطلانمبلمیذلکلکازوجو«ببسرغنمهفنأفتحتاماذإ
«ثلاىلع.ءىشائيشەنممرحالعابسلانمبانو

:اهكيلمتودجاسملاعيبزوجو«هربغوحارحلاولتقلاىتنايبصلاةداهشزوجو

اهلكأبنأهلفنارمعأانعةديعبةرقبوأةاشدجونمنأهبئاجعنمو

اهارتشامثاهدلوأوةمأبجوزتنمنأهلوقنمو«نامضالوهيلعمرغالو
دلومأتناكاهدلوأواهارتشااداف«اهعيبهلزاجودلومأهدنعنوكتال

ٹثارملافصنامناکةنباوأًاتخآافلخنمنأهدنعو.اهعيبهلزوجالو

£ناطلسللناغلثلاوثلثلااهناًكامأفلخاذإكلذكو«ناطلسللفصنلاو|
2ناطلسللناثلثلاوثلثلاهلناكهلثراوالوناسنإلناسنإىصوأنإكلذكو

نوکيالنادارآونالفةلتبطرنملكأيالفلحالجرنأولاولاقو

عطقنمنآهدنعو+كلذىئثنحمهنأاهرامجنملكأفنممهيلع



- ۳۷۹

ريغرامحبنذعطقناو‹هلكرامحلاةميقهيلعناكىضاقلارامحبنذ

هتجوزقالطبناسنإفلحاذإهلوقنمو:نشلاهصقنأامهيلعناكىضاقلا

دیزمدقاذِإلاقناف۽فلحنحنمقلطتاہنافاذكواذكرہشلهاذإ

هثيحمىلإفلحىذلالالحلانأآل«ديزمدقيىحقلطتالاافقلاط

لکهدنعو:الماءیجمیردیالولمتحمدیزمودقوءیجبةلاحمالهنآ

طرشبقلعامربتعيالو«تقولاىهعقويهنافةلاحالنئاكطرشبنيمدقع

.كحلاىهبقلعىذلاتقولاعوقورتعيهنافنوكيالنأوأنوكيأنأزئاج:

هتبادبکرفمیلامنملكايالنأفلحالجرنأولًاضيأهلوقنمو

(۱)(ًاملظىماتيلالاومأنولكأينيذلانإ):هللالوقبهنأ
یریناکو.همزليثنحلاناولكألاباطخىفةيالاهذهىلخدهنأو

.ًاراصتخاانكرعرشلافانتةرشكليواقأهلوربدلاىفءطولا

تاللاےتلومتباثنبنامعنلاةفينحيأباصعأ:ةيفتحلاةسماحلاةقرلا

نمو‹سايقلاىلعهبهذمررقيناكوةفوكلابًارازجناكوةبلعتنب
هبرضونسحملفءاضقللةريبهنباهاعدناکو«نسحلانبدمحموفسويوبأ

فحمنبىحمفرو.رابخالاب-ذخأبالناكو.طاوسةرشعمويلک

ةكبوهوباتكبةفينحىبأىلإلصوقرشلالهأنمالجرنأ1۹
هسآرىلعلجرلاعضوف٠كلذهلوقنععجرفهنعهلآسناکامضرعی

ىضاملاماعلالجرلالذهتيتآنىملسلارشاعماب:لاقوهتوصعفرممتبارلا

ماعلااذهامنععجرمتجورفلاامتحكنوءامدلاامتقرهىوتفبىناتفأف
تأرفهتبأرًایأرناکلاقف..؟اذهفیکةفينحألليقف..؟اذهفیک

لاقف؟رحخآاشلباقلانمیرتالنأینمٴوتآلجرلالافهربغماعلااذه

,.عءازوألاناكو!!هللاةنعلكيلعنأىردأانآلجرلالاقف«ىردأالةفينحوبأ

ثيدحلابءىجهنأهيلعمقننانكلوىأرلاىفةفينحبأىلعمقننالانِإلوق

.هربغىلإهفلاخيف«ملسوهيلعهللاىلصىلانع

س

.١٠ةي:ءاسنلاةروس(١)



س۳۷۷

وهوءاملاهرمغىحارحمیئبنجطقسولناعرشلاىفهثاجعنمو
‹ةينلاطقسأوهبهللاهدبعتامجرخدقهنأهنبانیسانوأهيفهعوقولهراک

.«یونامءىرمالكلولامعألا٠:لوقيلسوهيلعهللاىلصىنلاو

ءاحنتسالاهدنعو.ءابهوهفةينلانمىرعلمعلكولمعلابلةيئلاو

نمحرلاهللامسپهدنعو«هتالصتزاجءءاجنتساالبیلصولوبجاوبسل:

اماةرزوجهدو«نرنمتيلواصلزرمحرلا

.(۱)(جوعیذرغًايبرعًانآرق):لوقيهناحبسهللاوةياغا
.هبرهجامالهبامالإمامإلافلمارقينأمومامزومال

اهقاسثلثوىلصتنأاهزوجيةأرملانأوهسفنجرفلاوهةروعلانأهدنعو

.ةالصلاتزاجمهردلارادقعةروعأانمفشكنااذإهدنعو«فوشكم

امإ):لوقيىلاعتهللاومارحلادجسملاودجاسملالوخدكرشمللزاجأو

نمىلعريملو.(۲)(اذهمهماعدعبمارحلادجسملااوبرقيالفسجبنوكرشللا

دسفيالهدنعو«ةرافكةاصحعلبوأجرفلانودامفناضمررهشىفعماج

٤«اهربدیفةأرماطينمجحدسفيالهدنعكلذكوء5طولينمجح

ةساتكلاةمألاجيوزتزاجأو«تنزاذإةينازلاحاكنخسفنيالهنأهدنعو

لتقزاجأوءةكرشملا زاجأو‹دبعلابرحلاورحابدبعلاورفاكلابلسملالتق

.بنعلارغنملمعيركسملكبرش

هبرضنمتتافاهلتقدیریالوهتجوزبرضناسنإىئهبئاجعنمو
ەمصخىلعصحاوهودعىلعودعلاةداشزاجأو.نايضالوهيلعةيدالهنأ

«سانلانعىعرملاىمحمنأمامإللزوجو‹بلاطلانءعمدحاولاةداهشزوجو

رومأملاءاضعألاىلعءالاىرجأول|۹۸٠هنأةبانحلارغنمثدحملاكلذكو
كاذبلصيهنأنداديربتالإءاملكاذبديريالوهوةالصللمايقلادنعاهل

وأةالصللرهطتملاندبىفناكولهنأهبئاجعنمو.هاارهلطتمنوكيولعفلا

‹ةعسلاىناذهةزئاجةيضامةماتهتالصنأةرذعىلغبلامهردلارادقمهتيىلع

 

ہی_
.مسا

.٢۲ةيآ:رمزلاةروس(١)

.٢٨۲ةي:هبوتلاةروس(۲(



— ۳V۸

ىفحدقيالةساجنلانمرادقملااذهناكلةرانملاولعيناكولفولعلاىفامأو

هبوثباصألجرىئًاضيألاقو«امحاصىلعروفومامماوثوىلصملاةالص

‹ةالصلاهبزوجتهنأبولاظاغلرعخآلابناحایئرھظپلفمهردلاةعسىفمد
طلتملفلوألامدلاىليامرخآلابناحلاىفبوثلاةحفصمدلاباصأناف

اطلتخبیترحخآمدهيلعدازناف«زوجتالهبةالصلانأىناثلامدلاب

مدلاهيلعديزاملفلوألامدلابًاسجنبوثلاناكو«ةزئاجبوثلابةالصلاناف

ماقالجرناولًاضيأهبئاجعنمو!!هبئاجعنماذهًارهاطبوثلاراصىناثلا

رتسيبوثبرزتافلبإلالاحأبايثلانمهسفنلهبنجىلإوةالصناىلإ

هربدوکیلعو«فصنلانملقأهيتيلاوهذخفزوربعمهتبكرنودهترس
هتالصنأمهردلاةعسىفقرخهمدقمىوىلغبلامهردلاةعسقرخبوثلانم

.صيمقالوءادررغبةرئاج

ركيملوهجويملوامقيملفةالصلاىلإماقاذإىلصملانأهبئاجععنمو
محرلانمحرلاهللامسبالوباتكلاةحتافارقيملوذعتسيملومارحإلاةربكت

ىلعدجسف«ربکتالوحیبستالبتربامردقبطعام«(ناتماهدم):لاقو

ىلوألاةدجسلاىفلعفامىلإداعم«ضرألاىلعهتېجعضيملوهفنأفرط

(۱)(ناتماهدم):لوقیوةربتريغنمموقيمضرألاىلعهفنأعضونم

ارقيملوًايسانوأًادمعتمثدحأوسلجمث«ىلوألاةعكرلاىفلعفاملعفيو

.هبهللارمأىذلاضرغلاىدأدقوءةيضامةلوبقمةماتةتالصنأ؛تايحتلا

رظنولكلذكوءجرفلانودهوبأاهطوةمأًاطينألجرلللحمالًاضيألاقو

‹عامحلاكًامرحمةوهشلاقيرطنمرظنلالعجفةوهشلاقيرطنماهجرفىف
اهأطيملواهجرفىلإاهديسرظناذإةمآلانأو«غامحلاورظنلانبىواسف

نمنِمشوقىلعركنأو«ءطولاورظنلانبىواسفهنياللحمم

نمعنعءطولاناكاذإاهجوزتينأهللحمالةوهشبةأرماجرفىلإرظن

نبةيوستلاىوسفعامحلاوةوهشلاقيرصنمرظنلاكمهدنعاهجمورت

.٤٠ةيآ:نجرلاةروس:ناتماهدم(١)

 



۳۷۹

.انلوصأىلععامحلاو[١1۹|رظنلانبانيوسذإانيلعركنأوعامحلاورظنلا

امهنابقارفلاإببجوأوهيبأىلعتمرحةوهشلابيبرتلبقةأرمانأوللاقو

انيلعركتأو.امهدحأةيصععامهلعةمرحلابجوأو«اهجوزىلعتنزاذإ

مظعأامهدحأةلبقنأهدنعو‹ًاعيمجامهلعفيامهعاجاانمرحذإ

نازالإاهحكنيالةينازااو):لوقيهللاو.لاحلانعاذهو«امهانزنم

٠(۱)(نينماوملاىلعكلذمرحوكرشموأ

اهجرفىلإرظنمثًايعجرًاقالطهتجوزقلطالجرنأولًاضيألاقو
اودہشآو):لوقیلاعتوهناحبسهللاواادركلذناکاطووأوأ

٠الادرنکيملاههجوىلإرظنولژەنآهدنعو:(۲)(مكنملدع

ح

ا

نافًاضيأو.ةوهشلاقيرطنمنطبلاورهظلاوهجولاىلإرظنلانيبقرفالو

ًاضيألاقو.رظنلاوعامحلانعةعجارملادنعهبهللارمأىذلادابشإلا
طقسيدحلانأةعيرشلاىئهمرحتوكلذلرظحلابهملععماطووةمأجوزتول

ىضاقلاةرضحمةأرماجورتالجرنأولاضيألاقو:همزلبقادصلاوهنع

اهبقدقمعنهلوقرثأىلعامنعتاموأئضرلابقعبثالثاهقلطمثاممىضرب
رهااهوهدلودلولانأدقعلاتقونمرهشأةتسلدلوبتءاجمث«ىلةجوز
ضقنزاجأدقفةسوكنمباتكلاةحتافةءارقزاجأو.تامناكنإثارملاو

هتزاجاكلذكو‹فيلأتلاومظنلانآرقلانمزجعملانألهمظنليدبتونآرقلا

:جوعیذريغرعهنأهفصوىاعتوهناحبسهّللاو‹ةيسرافلابنآرقلاةءارق

ناپناكةرملغناياعدودا#نيكرشلابذكلاتوةناحبساو

مہذكأفًايمجعأًاينارصنناکونآرقلانمنماريثکلسوهيلعهللایلصى

هيلإنودحليىذلاناسلرشيهملعياإنولوقيمآلعندلو):0

ىرعلانآرقلاةيسرافلابارقينأزاجولف٥(۳)(نبمرعناسلاذهویمجعأ

.۳ةيآ:رونلاةروس(١)

.٢ةيآ:قالطلاةروس(۲)

.۳١٠ةيآ:لحتلاةروس(۳)



— ۳۸

ةفلاخلاونيدلاىننالذحلانمهللابذوعن."نكرشمللبيذكتهيفنكيم
!!نماسمللا

هئوضوىلعناكللسامتكرشموهوًاضوتًاينارصننأولهبئاجعنمو

ةينبالإنوكيالمميتلانآللاقو«همميتضقتنالسأممميتولو«هبىلصيو
هللادبعتدقناتراهطامهوامهنیبتقرفهللاقیف«ةينرغبنوكيءوضولاو
یزجالوهلثموهوءاملابءوضولانمالدبمميتلاهللالعجامنإو«ةدابعامه

هيلعحيرلاتفسفءاملادحمملنمنإلوقلااذلاقنممزليو«ةينلابالإ

نكرشملانممميتنمنأل«ةراهطىلعنوكينأمميتلاعضومتباصأفًابارت

ءالادجمملاذإبنحلاىلع٠٠۲|بجوأنمىلعركنأف.هليبساذهناك

:ءاملادوجوىلإةراهطهدنعمميتلانإلاقو‹ةالصلكلمميتينا

:هلوصألعمدلانمرهطلادجتنأىلإةضاحتسملالاقو

هتجوزقلطهنآلجرىلعادهشروزیدهاشنأوللاقهنآهبئاجعنمو

ًادحاواهماجوزتينأنيدهاشللنأونيدهاشلاةداهشبےکالاامہنیبقرفانالٹ

.ملعأهللاواهليلحتىفةجحركاحلالعفنأجتحاوامللالحكلذنأودحاودعب

دبعلاةميقوهنذإرغبهلقبآًادبعلجرلدرالجرنأولهبئاجعوهلوقنمو
فورعملالعفنيأف.اهردنیعبرأبدبعلاديسىلعهلمكحمهنآمهاردةرشع

ًاضيأو«لساهلألامظفحدقو!؟ىوقتلاورلاىلعنواعتلاو

ضئارفناهلوقنمو.هلصأكرفدقعبالإةراجإلابجويالوهوهرجأتسيمل

هذهالإجحلاميالولاق«تيبلاةرايزوةفرعبفوقولاومارحأإلاثالثجحلا
ىسننافطاوشأةعبستببلابفرطينأةرايزلاضرفو.ةئالثلاضئارفلا

ةثالثىسننإوهجحلطبفاوطلاميعجريملوةعبرأةرايزلافاوطنم

یهوةضيرفرهظلاةالصهلليق«ضرفلانمرثكلابىنأدقهنألماتهجحف

ىنأوضرفلانملقألاكرتدقفةدحاوةعكراہمیسننافتاعکرعبرأ

زوجالًاضيأفاوطلاكلذكوهلليق‹زوجيالاذهنأهلوقنمو«ركألاب

نمةأرملاترهطنإو«رامحلاروسبرهطتلازوجاللاقو.هنملقألاكرت

.تمميتوهبتلستغارامحروسالإدحجلواہضیح
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سجنلاديريالسجنلافاسحبرامحلارؤوسناكنإهبئاجعىلإاورظنا

عممميتلابحبامإو!؟مميتلاباذهرمأىعمافارهاطناكنإوًاسجنالإ

اههجوالإةالصلاىئانديرستنأاهىلعةأرملالاقو.رهاطلاءالمدع

اہسآرنمفشکنانافلاقمث٤اہمیٹتساامالإاھلکةروعاهألامفكو

نمركأناكنإو«زئاجكلذفاهقاسنموأثلثلاو"مبرلا
لكلاوامالصزوجتاللاقف؟ثلثلاوأعبرلااهجرفنمفشكنانافهلليق

بجوي(۱)سايقلاهلوقنمةرىشكعضاومىئلوقيو؟قرفملف«هرتسبرومأم
سايقلاو‹(۲)ناسحتسالابذخآومضوملااذهىفسايقلاعدآیکلواذکواذك

لمعلاوهدضلإعجريوهعديفهدابعهبهللادبعتنيدوهعزبقحهدنع

همألجرجوزتول:(۳)هابحاصوًاضيألاقو.دحاوىفقحلاناهدنعورغب
“احالنأهيلع۲۱|ثلذ(٤)رظحمهملععمٻلخدو«هتخاوُهتنراوُ

ةطنلاولسعلاذيبنهدنعو.هنمبسلاتبثيوقادصلاهيلعاناكوهيلع

ضعبلوقيهيفو.اهخوبطمواهن‹لالحبيبزلاورهاىوساموةرذلاو
:هیکراتوهیفئاعمذیوهیبراشحد<آرعش

ابورضهلنعديملابورضهيفنافبيرضلاهللاا

ابيرضمهعداخأىفنكسأو هيبراشتقامهللاىزحخأو

ابيطواملةقتعمءا“الخةوهقًابارش

اسيجتتالوةبيجنلايفءامولسعاهجازمسللأ

عماجرمأبهيفنوأمولعمكحتایثإىف«مولعملعمولعملمحوه:.سايقلا(١)

.امنعوأةفصوأكحتابثإنمامهنيب

ناسحتسالادريو.سانقفرأودامذخألاوسايقلاكرت:ناسحتسالا(۲)

مامإلامهفلاخو.هيلعحجريوهل:اللدضراعياعرالیلدهولجوةيفنحلاءاهقفمالكى

حصيالىلاةلدألانمناسحتسالااودعومالكلاءاملعونيلوصألانمددعويعفاثلا

.ماكحألاطابنتساىاہلع

.نسحلانبدمحمووبآاه:هابحارص)۳(

.«رض„ةطوطخلاىفتبتك:رظعت(۽)
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:رعاشلاهيفلوقيىذلابوقعيمماقفنمو
قرطىأرلاباوأطختنسحلانباونامعنلاوبوقعب

نزلاىفامهللانيدلظفحاومهمميمحلاليواقأرجهان

هرکسیلفًاذيبنبرشالجرنأولاومعزموماءالوهبهذمىفبجعلاف

مهمزبالالحبرشنميألهف«ًامارحكلذراصهركسفولاهبرضو
.'؟هفوجیئوهویوحلاهبرضاذإمرحممالالحفوحلاىلصحو

:ًارعشمہضعبلوقيهيفو

حورجمريغنمًامدحيبتسأوىئقزلاحيرذآتلزام

حورالبمسجحرطمقزلاودسجیئناحوریلوتیتآی
مكبراودحأولالضلاءالوهنملاقملااذهشحفهلامکمحراولمأتف

:ًارعشي(۱)لوقيهيفو.لاهجلاءالوهنماونوكتملذإ

هفيخاہفةعدببءاجوسايقنعمصاخىأرلاوذاذإ
هشرشةروتشمراڻآواہفهللالوقبهانيتأ

هفينحیابهمارحلحةفيفعةنصحمجرفنممكو

هيبشتلاىفتاداقتعاهل«لبنحنبدمحأباصصأمهو:ةيلبنحلاةسداسلاةفرفلا

لقعلااهركنيعرشلاىفلئاسمهلو‹ةهشملاقرفلارثاسنممظعأولغلاو

زوجتهدنعو‹لاوزلالبقةعمحلاةالصزوجهنأهبئاجعنمو.ةنسلاوباتكلاو

.ليلاىفةينالبراهنلابعوطتلامايصزوجوةمامعلاروكىلعدوجسلا
هتوبثومايصلاتبثيالنملمايصال»٠٠۲|لسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاق

ًاكرشمنوكيواذدحاجرغاهًانواهنمةالصلاكرتنملتقزاجأو.«ليللاب
مايقلاىلعردقيماذإمامإلانأهدنعزوجبو٠نيكرشملاروبقىفريقيو
هفلاخوىلعنيرداقاوناكولوًاسولجهفلخنيذلاىلصوًاسلاجىلص

.ًاراصتخاهتكرتاذهنمرثكأهلوراصمألاءاهقفعيمج

.فدعنمةداأيز:«لوميهيفو»(١)



۳۸۳

ًاذيملتناكىعفاشلاسيردإنبدمحمباععأ:ةيعفاشلاةعباسلاةقرفلا

ىلعهلئاسمرثكأهيفةماعللصخًرابهذمهسفنلررقوهفلاخمثسنأنبكلام

مدقودیدجزوجالو«روجت«یرایحكرت‹ةعبرأوةئالثونىلوق

یوریلیقاکنمدحأهبتأيملام٠حصألافرعيال

ًاکلامهخیشقفاوو.اہضعبكلذضعببذكفاهضعبىوريوثيداحأ
مھجرانیئنودلخمالرئابکلالهنإولمعالبلوقنامإلانإهلوقق

نوريصيفمهوهجونمرانلامىحمبهللانأوةنحلانولخديونوجرخممهناو

.نمحرلاءاقتعنومسيفًالألتيارون

لتاقلانإوهديعولطبيوهدعوزجنيهللانإ‹ديعولاودعولاىفهلوقو

‹ةبوتوعالقإريغنمسودرفلاةرضحىنوعمتجبةلبقلالهآنملوتقملاو

ىلاعتوكرابتهللاناو«رئابكلالهألملسوهيلعهللالصلوسرلاةعافشنإو

راصبالابۍريىاعتهنآو«قلحلاةبساحملروفاكنمبيثكىلعةمايقلامويسلجي
ىلعهلوحنودعقيوةنحلاىهنوروزينحاصلاوءاسنألانأوءرارقلارادىف

ولعطوقنعالعولج«روننمیسرکىلعسلاجوهویسارکلا

هللاوهوراطقألاهيوحتالو(١)(راصبألاكرديوهوراصبألاهكردتال)

ًاناظناكولوىشرقلاىالإزوجتالةمامإلاإو!!راهقلادحاولاوهالإهلإال

عيمجولقعلاوةنسلاوباتكلااهركنيةريثكعرشلاىفلئاسمهلو‹ًاقساف

لعجنإو«ةوهشناكولوءوضولاضقنيةأرملاسمنإهلوقنمو.ةمآلا

.ةرشبلاسمنملةرشبلانألضقنيملاهجرفىفهلخدأوةقيقرةقرخهركذىلع
ةينازلابءاشنإجوزينأهلفاتناهدلوأمثةآرمابانزنمهنأهدنعو

.هتفطننمىلاامنبابءاشنإو

ضقنيالفاعروأءقوأداصفمدنمناسنأالانمجرخامهدنعو

لعسلازاوجهدنعو.«طاحلاوقازلاکرهاطىلاهدنعوء.ءوضولا

ءاعدلاوةالصلاىفمالكلازوجهدنعو:مامإلاونذوملاةرجأزاوجو«نيفحا

.۳٠١٠ةيآلا:ةروس(١)
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هقزرينأهبرلأسوهتالصىملكتولوةرخألاوايندلارمأنمديريا
رورم|٢٠۲ةالصلاعطقيالهدنعو.زاحرانيدفلأوةحلاصةجوز
ةالصبةضيرفىلصينأىلصمللزاجأو.غلابلفلقألاوبلكلاالوضئاحلا
موقلكلزاجًادحأفلختسيملومامإلاثدحأاذِإزاجأوءالفنيلصيمامإ

زاجأو«مامإاشةقرفلکًابازحأوًاقرفاوراصومىلصينماومدقينأ

.هيلعةرافكالواهواضقالإهيلعسيلنأًادمعةالصلاكرتن

‹ةرافكالوءاضقلاالإهمزليالناضمرىفطولموقلمعلمعاذإكلذكو

ةأرملالبقىفجلوأاذإالإهدنعةرافكلاهمزلتالناكربدىأیفجلوولو

ءاضقلاالإهيلعسيلنأًادمعتمناضمرىلكأنميفهلوقكلذكو.ريغال
.هيلعةرافكالهفاكتعاىفءىطواذإكلذكو«هيلعةرافكالم

هدنعو.ةمرحلازادنيالهدنعانزلاو.ةميملاًاطينمجحدسفيالهدنعر

اولکاتالو):هناحبسهلوقعماہلعهللاسارکذيملولولكوتةحيبدلا

‹اهلكأهدنعزاًادمعتمةيمستلاكرتولو(۱)(هيلعهللاےماركذيملام

.لکویهنافهربغباصأفهنیعبدیصىلعهبلکلسرأنمنأهدنعو

ةداهشزوجو.ىشحولارونسلاوبلعثلاوعبضلاوليحلالكأزوجو

ذخأبنأىضاقللزوجو.(۲)ةفاقلابمكحلازوجو«بلاطلانيمعمدحاولا

تانبلاىبلثمتابصعلامدعاذإثارملاماحرألامرحو.ًاقزرهئاضقىلع

لاحلاوةلاحلاوةمعلاومألابأدحلاوةوخإلاتانبوتاوخألادالوأو

رثاجناكولوناطلسلاهعيمجلالاىطعيوءتابصعلامدعدنعنوثريال

.ًاقسافًالاظ

.١۱۲ةيآ:ماعنألاةروس(١)

شابوألاى«سانلانهةفاقلارو٠«ةفاقلابجحا»نمهينعيامامامنيب)۲(

حيبقرمأبهتيمرو«[رصروجفلابهتفذق.اوفقوًاوفقهتوفقو.فافقأوفافقممحلاو
.ةقافلانكتدقو.ىفقلاوةوفقلامسالاو

س

ے
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لوبزوکهبطلتخااذٍإءامزوکنإلاقنمىلعركنأهنأهبئاجعنمو

ءآرهاطناکرهظأءاملاةمالعتناكونولالوحيرالومعطءامللرغتيملو

ءهبوهلوقيمهلعهركنأىذلاو«دوادلوقيهبوةديبعخيشلالوقوهو

هيفةساجنلارثوتالءالانمنتلقلانإلوقيهنأكلذوءمزلأهلةعانشلاو

امهطلاخءامىلقىف"لوقتاملوقناناف‹امنرثكالوةساجتلاةلقرتعتالو

قرفالورغتيملامرهاطءاملنإهلانلقناف؟كلذىفكدنعمكحلاافلوباتلق
هسفنىلعراکناللابعجرىلف«نتلقوةلقونيزوكوزوكنب

رهاطءالانأةدجتسمةساجنهتلحفءاماتلقامفناكولةكربنإهلوقنمو

هلوانتىفةساجنلاتلحونماهاهولدناسنالایدورغتيلاذ

ةكرملاىفةرطقوادلانمترطقنافرهاطةكرعلاءاموءسجيولدلاءاولدلاب

ولدلاتدراذاف٠.ءاموولدلاءامنسناءاملاراصفةكرملاءامسجن

ةساجنلاليلقبةالصلازاجأو.ميمحلارهطةكرملاىلإاهنساجنو]٠۲|اهناع
امہمةدحاولکلوطنترعشنأولكلذنمو.رخآهجونماهنلقباهدسفأو

٠سجنهدنعرعشلاوةزثاجهتالصنإاممىلصوىلصملابوثىفاتناكعارذ
ةالصلازجتلعطقثالثىلعاهعطقفرفرادقمةدحاوةرعشىلصملاذخأنإو
.ليلقلاىفزجبملو.هذكلاقزاجأو‹ةدسافهدسنمیلصملاةالصتناكونم

هيلعهللالصىنلارعشكلذكو:ًاتيمناكوأًايحسجل,نماوملارعشنأهدنعو

رعشوهتساجمکحیفےلسوهيلعهلایلصىنلارعشىئهدنعقرفالولسو

ةورملایئہباصصاىلعهرعشقرفےلسوهيلعهللایلص.هلاهنعللهجیا

.قلحوهمارحإنمسنح

وهيلعهللالصىنلابئاوذنمةباوذهدنعتناكةحلطنأیورو

مسوهيلعهللالصىئلانكًياسحنرعشلاناكلف«هنافكأىنلعجتنأىصويف
مهآرەناەنوذخأيمهاراذِإمهلعراكنإلاعديالوهباتىلعهرعشقرف
£هبكرابتياممرحلاسجنلاسيلومهعديملًاسجنهنمطقسامنوذحأي

(۲>نايبلاوفشكلا-٢۲مر
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.(۱)(ٹئابحلامهلعمرحلوتابيطلاےللحمو):ىلاعتهللالاقدقو

رختفتراصنألاو«العمرحامفىمألءافشال»:ےلسوهيلعهللالصلاقو

,هبنوكريساتلمهدصقتمسوهيلعهللاىلصىلارعشنمرمشاهعمن

لسوهيلعهللالصىنلارعشنمرعشهبوثىوىلصنمةالصدسفأف

یمنمهبوثیوةالصلازاجأو«(۲)رصنحلاةيجاركةعطقلكمطقتالاث
.عارفیفعارذلھجنا

اهكلماذإهنبالناجرفلانوداهنطوفةمألجرلاىرتشااذإهلوقنمو

نہطوفءاسنلاةروسىهللاهركذنمعيمجلجرلاكلموللاقو.اهأطينأ

هدنعكلملانأل«تنبلاومآلانودلولاهنعطقسيهيلعهللامرحتبهملععم

كلمنملاقهنأملسوهيلعهللاىلصىنلاريخلمعيالوءامہلعررقتيال

:رظنلانبدمحأخيشلالاقاكو«قتعهيلعمرحممحراذ

قنعلاقوتعمكلمارحوهف هحكنينأمرحينملك

قرتسينكلومرحهعيب هنعضرأنمومحرلیوانم

هملععمةمعلاوةلاحلاوتخألاىفدحلاهبطقسيةهشكلماوهلعجف
قرفالومالاىئةهشدقعلالاقثيحةفينحىألوقهيلعباغوكلذرظحم

لاقومألاءطوحبيالىذلادقعلاوتخألاءطوحيبيىذلاكلمانب
.كلذرظحمهملعممهباةأرماءىطونمىلعدحلابجالو

تأآجيتلاوتعنتمافةشحافلاارمديريهتنبادوارالجرنآولًاضيألاقو

اهلتقواهمطوواهدواروةبعكلالخدف«هنماہمةرىجتنم|٠۲ةبعكلاىلإ

.دوقالوهيلعدحالهنأاههئطونمتتاموأ

ادناورجحنماركبةربغصةيراجبصتغاالجرنأولًاضيألاقو

لخديناکو6لافقألابفاثيتسالاةياغاہمقئوتساوهراداهلخدأف

.١١٠ةيآ:فارعألاةروس(١)

.عياصألالوصألصاقمىهو(بجاورلا)ةدحاوةبجارلا:رصنحلاةبجأر(۲)



تءاجوتلبحنآىلإاهقرافيالاهدنعماقأوامضتفانأدعباهوطيواهلع

.هتماہنیابءاشناوءاشنإاهجوزتينأهلناهنمةنباب

نيإلاىرتشافلسمدلوهلوًاينغناكاذإفلقألاوىسوحلانإلاقو
ىلعدحالهنأامئثطوواههركأىسوحلابألانإمثًادالوأاهدلوأوةملسمةمأ

ىنذلادلولامآىنبالالاملعجف‹ةيقتلاةملسملاءطوىثهدنعىسوحملا

لتعاویسوحلانعدحلاءاردایئهيآریفاہنبهالواھعیبهلزوجال

بأللزجالوهو.«كيبألثالاموتنأ»:لسوهيلعهللایلصىنلالوقب

ًايدعتمهيمسيونامضلاهمزليوًاينغبألاناكاذإنبالالامنمةبحلوانتينأ

ءاقحهنبالامنمهللعجوملسوةيلعهللاىلصىنلالوقبدحلاهنعطقسيةراتف

ةراتوءىناعمتجاىلاةمألاىةكرشلاهمعزبهدلولامنمهقحو

رحلااذهلعديملًاينغهوبأناكناف«هدلولامنمهلوانتبًايدعتمهيمسي

بجوأىلاعتهللاوبأللنبالالامنوكيفيكودحلاطاقسإىنهبجتحاىذلا
امولعمًاضرفنبالاىلعضرفيىكالاوًارقفناكاذإبأللقافنإلانبإإلاىلع

.هرغلهلامنمضرفينكلوهلامىئهلضرفيالناسنالاو

بأللناكلونبالانودبأللةمألاتناكلبأللنيالالامناكولو

بألاناکنإو«نبالانودبآللاملاناكاذإنبإلاىلعةمرحمتناكواهوطو

تناكاذإةمألانأةعمجةمألاذإءاهوطوادحألزجمهلامىئهنبالًاكيرش

هللاملانأانملعنباللتلحاملف«اهوطواهدحأللحمملنىكيرشنب
ىغوهوهنعدحلااردىذلاىسوحلاو.امفبللةكرشالنأوبألانود
نبإلادلو'مأىفلخدهلسيلكلذكو«رلسملاهنبالامىفةكرشهلسيلو
توبثناكولو«اهنبهالواهعيبزوجيالهدنعدلولامانألءاجاتحناكنإو

ناكاذإناسنالاناكل«هئامإءطونعدحلااًارديةهشناسنإلاىلعقحلا

.دحأهلوقيالاذهوهيلعدحالنأهلةمأءىطوفقحلجرىلعهل

نهرولًاضيألاقو.مامإلالبقمومأملا«مارحإلاةرببكتةالصلاىفزاجأو
نم|٠٠۲[ةلفغىفنهارااطوىهتم.لجرديیفهلةيراجلجر



ہہ۳۸۸

ىهفنهر!ىفتعيبواهمدلولاذخأنهارلارسعأمهنمتدلوونمرللا

ًاضيألاقو.اهعيبزوجيةكولممةراتو«هدلومآاألاهعيبزوجتالةرح
«هاردةرشعوأراندةرشعبعابيهابأدجوورانيدفلأةئاملجركلمول

همدختسيوهنمهرجأتسينآزوجو«هيلعميبلاهديسضارعإعمهوارشهمزليغ
بوثلاىفتناكاذإتاساجنلانإهلوقنمو.ميلاوبلارفحودامسلالقنىف

ىئتاماذإ`بابذلانأوءرادقملاكلذلسغهمزلپالهنأةضوعبلامدرادقم

هلامعتساالوهبرشزجمملءاملاىئتاماذإكلذكوءهبسجنيماعطلانإماعطلا

.بابذلانمتلحىلاةساحنلالجأل

براشةداہشلبفتو«هنمبرشنمليلقلاىلعدحمرخذيبنلانإهلوقنمو
لبقتالدعهلعجوهيلعهدحمو«هبرشلًاقسافهلعجفارشىلعهدحمو«رمحلا
عئابةداہشةزاجإهلوقنمو:ةدحاوةلاحىفقسافلدعهدنعوهوهتدامش

شغهمعزبهنألهلوقلبقتملوهتداهشزجمءامليلقذيبنلاىفبصنإفذيبتلا

اتراصةسحنىرخأةلقىلإتفيضأاذإةسجنءامةلقنإهلوقنمو.نملسللا

نمهکحلعءاملانافتیمشیکاہفیقلأنإف«امهعامتجابنترهاط
شبكلاهيفىذلاناكنيفصتلادحأىفشبكلاعقوفءممسقنإفةراهطلا
عفرنف«هيفشبكلاونيرهاطاراصهيلإدرنإف‹ًارهاطرخالاوًاسجت

هيلإدرنِإف٠شبكلافوصبءالانمءىشقلعتلًاسجحتءالاواصشبكلا

بيسسجنلاءالاىفةساجنلاةدايزتناكوناكاكًارهاطءالاعجرشبكلا

.هيفشبكلاطوقسلهتراهط

ءالابتارمعبسهلسغبجاولاناءانإلاىفغلواذإبلكلانإهلوقنمر

هتهكنبيطعمةدحاوةرمهلسغءانإلاىفثدحأنإو‹بارتلابةنماثلاو

ناکواہلخدوبسنلاةلوهجةآرمابجوزتالجرناوللاقو.هحرط

ےکاانفاهوبأهنأىهتفرتعاوهتنبااهنأرقأفهدنعاهآرفمدقفًابئاغهويأ

ةحيحصنوكتفجوزلاتخأهمعزبنوكتفهنباةأرماهنأزوجبوهتنباانآزوجي
رکذالامممJUناکبألاتامنإو٠هتجوزنوكتوناثراوتيبسلا



۳۸۹

ليسارملابلوقلاركنيناكو.ةيجوزرلامکحىلعهتحنیهونىيثنألاظحلثم

ءرابخألانمدنسملاالإعرشلاىفحصتالاهنأجتحعوالوقيالورابخألانم
هريغویرصبلانسحلابأنبنسحلالسرملثمامبلمعولیسارملازاجأارو
ديلقتلانإىرصبلاهباتكىفلاقهنأهنعیکحو.«نیدهاشویلوبالإحاکنال»

همسيملوىلعنعتكسورمعوركبلئمةمئأللزئاج|۷٠
رصاحناعوىلعفلخسالالازاملاقو.هركذينأًابجوتسمهريلو

اماًايلعبراحةيواعمنإلاقو«ركنيملوملمهلعفضاروهو

.ًافصتنموأًابلغتسم

هدنعلوأتلاوالوأتمًايلعلتقىدارملامجلمنبنمحرلادبعنأهدنعو

ةئالثونىلوقىلعوهامإوءةلأسمىئدحاوباتكهلدجواملقو.روجأم

¢ةرافكوًاعباتتمموصلاىفًاطخلاةرافكزاجأو.لاوقأةعبرأو
هلصأنمنأل:هلصأيلعلوقلااذهىفضقاندقفًاقرفتمناضمررهشلدبو

ةنم*ومةقرقتعأاذإةرافكىنلاقوءهبقوطنملاىلإهنعتوكسملادر

ءاجامىلعةنموماهنطلاةرافكىلإاهدروةنمولاركذةيالاىفسیلو

هبقوطنملاكحهنعتوكسملاكحعضوللااذهىفلعجفنآرقلاصن

.اذهیئهلوقضقانف

قالطلاىدرلاىلعًاسايقالإلبقيالنيدلاىفنيدهاشلانإلاقو

ةرصخألاةلأسلملاهذهیتیضمونامالاىثهدنعةلادعلاوهبصتنلاءاجامىلع

.رارقإلاهدنعةلادعلانألادسافناكنإوهلصأىلع
ةلادعدرلاىئنيدلاةلادعنأنيدلاىفةماقتسالالهأهيلإبهذيىذلاو

:لجوزعلاقو«باتكلاصننيدلاىنةلادعنيدلاةلادعودرلاىرارقإلا

ءهرخیفهمنالنمالإیضرنالو(۱)(ءادهشلانمنوضرتنمم)
.قيفوتلاهللابو

عيبدوهلاتزاجآاکهعيبزجبملوغابدلادعبةتيملادلجمعافتنألازاجأو

.٢٢۲ةيآ:ةرقبلاةروس(١)



۳۹۰

ىطواذِإلاقو.اعافتنالاالإاهلكأملواهمشبعافتنالاوموحشلا
مهجورفلىهنيذلاو):هللالوقبجتحاوهيلعدحالفربدلاىفلجرلا

هركذعمليلدلاامليقنِإف«اذهىفلخديملربدلانأهدنعو‹(١)(نوظفاح
جرفمساقحتسيالاذهوجارفنالانمذوخأمجرفلانإهلوقنف؟جرفلا

نأامهسمنملىغبنيففنأألاو‹هجارفنالًاضيأمفلافهلليق«هجارفنال

ةراهطضقتنتالفرهاطلاجرشفنألاومفلانإلاقناف«هتراهطضقتت

>هللاقيفهسعضقتنتةراهطلافسجنلاجرمربدلاو«امهسمنم

ىغبنيفهبهذمىفسحنهدنعهلكلوبلاوثورلانألكدنعسجينجرغةبادلا

ابعتالعسيلةميملانإلاقناف.هذهكتلعلعهسمنمةراهطضقتنأ

نأكدنعودبعتهيلعسيلىصلاربدنإهللاقيفدبعتهيلعىدالاربدو

لسيلةميملاجرفوةمرحهلىصلاجرففلاقنإف«هسمنمءوضوضقني

.ةجحلاىفهعوقولموصخلاىلعسيلەنماذهو؟هتمرحىعماموهلليق«ةمهح

هيلعنأاهدحأناسنالاهئطواذإ|ةثالثةميهلاجرفىفهلدجويو

هجراصحناكنإثلاثلو«ةنسبيرفتوىفاولادحهيلعىئاثاو«ريز

راوهوهتلتقللتقلاىدنعتبثول:لاقهنآىكحو.دلجاركبناكنإو

١.«هولتقافةميهمتأنم»لاقهنآلسوهيلعهللالصىلانعىورللا

      

 

    

:دحاوتقوافبرغملاةالصىوسرخآولوأافتاولصلانإهلوقنمو
هفراعتيامرادقممہضعبلاقف؟هواضقناتقویأووهىمهباحصألليقف

سمشلاتبرغاذِإمهضعبلاقوءنولصيمتةراهطلابلاغتشالانمسانلا

وهفاذهدعبناکامو«هرادقماذهتاعکرثالثمثرهطتينأعسوم

.ةالصللءاضق

فلحمىعدملانأ«هيلعىعدملاركتأوالتقلجرىلعىعدالجرىلاقو
ءیشالهنآنتلدعنُرماوالدعالجرهيلعماقأنإوهيلعىعدملاهل(۲)داقيو

-جےسیےسےسسوو

.۲۹ةيآ::جراعملاةةروسو؛هةي::نونمۇلأةروس(9

.هئمالدبىأًادوقهبهلتق:ليتقلابلتاقلاداقأ(۲)

 



۳۹۱

یئسیلوهمارحإنملحأاذإمرحلانإهلوقنمو.مہداہشلبقتالوهيلع

اذهنمركهلوقوهبئاجعو<لحوهنقذرعشنمذخأيهنأرعشهسأر
.اراصتخاهتكرت

:ةرشاعلاةقرفلاوءةيمشهكلا:ةعساتلاةقرفلاو‹ةيدوادلا:ةنماثلاةقرفلا

6ةينزرلا:رشعةيناثلاةقرفلاوءةيروثلا:رشعةيداحلاةقرفلاو‹ةيرباعلا

ةقرفلاو‹ةيدحاولا:رشعةعبارلاةقرفلاوءةيقاحالا:رشعةقرفلاو

ركذنسوةيتافصلانمةيوشحلاقرفلاةلمجهذهف.ةيرهاظلا:رشعةسماعحلا

.زاجإلاوراصتخالابالمحمهليواقأضعب

«اهنارآبئاجعواهناهقففالتخاوةيوشحلارئاسویبعنبدوادبهذمنمو
لوقكرتوةمدخلكىثامهمادختساونيدلاولاكيلمتبىلعنبدوادلاق

:لئاقنمزعهلوقو«(۲)(ًافورعمايندلاىئاممحاصو):ىاعتوهناحبسهللا

دوشالوىورغبحاكنلازاجأو.(۳)(ةمحرلانملذلاحانجامضفخاو)
كيلمتومهفةضورفملاةقدصلاومهلإةيصولاوديبعلاةداهشزاجأو«ةبطخالو
ةيابالامءامإلانماورستينےلزاجأومهمةقدصلاذخأومفلاومألا

ليكولاوهكيرشلكيرشلاوهنبالبألازاجأو.مهلاوملعرغبهددعل
نبایوسناویحلارئاسعيجروثورولوبلكلاقو.هلکونل

زاجآو«اهنطبىفاماهدبسالماحتناكولودلولامأمعيبزاجأو

.امشءطولاونماكلغنتخألانہعمحا

ناكولوهنمًاضوتيملءالاىنناسنإلالاباذإلاقهنأهبئاجعنمو

رغلزاجأو‹ةسجنلاهبايثرهطيوهنمبرشينأهلو«هترثكىف
رهطتلاهلزاجءاملاكلذىفناسنإلاطوغتنإو«لستغيوهنمًايضوتينآلئاب
هلزاجءالاىفهبصممءانإیفلابناوءالفوهلاباذاامفهنم۹

.هنمرهطتلا
یسیےسچو

.١٠ةيآ:ناقلةروس(١)

.٢۲ةيآ:ءارصإلاةروس(۲)



۳۹۲

هتلیئناسنإهعضونإوبالكلاحرطزاجأهنأهنعىكحو

.ةرهاطنكرشملاوعابسلاوباودلائاسطلنأو«ةماتهتالصنأهبىلصو
.اهأطيواهقلطينأوههلزاجاهٴوطروهوهنرالتناكةمیراشانلزاجأو

ىرشانلزاجأو«عمحلابابىنءامإللانودرئارحلاىلعهدنعمرحتلانأو
اعقتعبالوهكلعنأهابأ

؛هقيرینآهبحاصىلعناهيفتتافنمسیةرافتعقووهلوقنمو

تامناو«هتراهطےکحىلعقابوهوهتقارإهيلعبحبملتیزیفتتامناف

جرخوأًايقتوأدصتفاوأءىضوتملامجتحااذإهلوقنمو.هقريملهيفبلكلا

ةرذعلاتجرخفنعطو6ُالذريغودودلاوةاصحلاهلبقوأهربدنم

امشوقعم<هتراهطضقتنتمةنعطلانم

أابنوبلطب٤«صعبمہضعبىلعنونعطيمهد‹هقفلانمرهشأللاب

رکلهآءاعضاوتالوًاتيدنوبلطيالسلاحاىنريدصتلاوسورتلاومدقتلا

مادختسابالو4ًاسأبنايبصلالامعتسابنوريالوعروالبرومألاىننوشي

ةراجتلاىالومامانمهربغلامعافتنالایفنوريالواسانسانلاديبع

نوبجعتيوءةنومضملالاومأآلانملحلاوةءارىلابنولوقيالو«ًانايضةبراضملاب

.كلذلعفينمتنورخسيو

ةلزتعملاخويشنمناكومصألاركبوبأمهمةلزتعللاءاهقفكلذكو

امہنیپقرفالهلیلقےکحهمکحناکبوثلاىفعقواذِإمدلارشکنإهلوقنمو

یمراارشبواىعحتلامهاربإلاقو..بوثلاةراهطليزيالهناوهدنعكلذى

ءاضعألالسغهليزيم‹هيلععمتيثدحاهمدةضاحتسملانإالاقفامحلوق

سالانبعزانتلاعمامهفكيءوضولانإلاقو«هيلععمتجمريغرهطوهو

.هيلعلسغالنأةميعجرفىفوأريدلاىفلاسكإلانإلاقو.امہف

دهامنعىورو.هيلعدحالولسغلاربدلاىفهيلعنإةفينحوبآلاقو

۰هنراهطوهووصوصاهبراشذخأوهرافظأصقنمناءدامحومکحلاو



۹۳

وأةحسمحسمملابنم:لاقهنآصاعلانبورمنبهللادبعنعو

ناکو.هیقاسىلعلاسولولاقهنآیورو«كلذدعبهنمجرخام2

ًاسانقمدلااہرمتسااذاةضاحسماءطوممرحتلإبهذيمصألاركبوب

هنمطلغاذهوجرحاكلذىنةلعلاهدنعتناكو«لرش
ةلعلانعهبنوضئاحلاءطومرحreهناحبسهللانأهباصصأصضعبجتحاو

جرخاو‹ىذأًاضيأةضاحتسالامدف(ىذاوهلق):كلذىفلاقف

لوبلاةلعتناكةحيص#اهجتحاىلاةلءلاتناكولو«كلذىنطلغودحاو
.دحاوجرحلاوناسنجامهألاسقتلعتينأىلوأ

حاکنیرتالو(۱)ةرتحاوءاسنلانمةشملاحاکنیریناكو

‹كرشلالهأنمهدنعةمشملانللاجرلانمةمشملاولاجرلانم
مهىهنيذلامدنعةرلاو.ةلبقللهآنمرحابلاقنمكاذكو

اتسيلءاسنلانمةشملاوةربحلاحاكنزاوجىفجتحمو«ةهبشملانوملسللا

ىرىحلاحاكنزوجيهباحصأضعبناكو.ةينارصنلاوةيدوهلانملاحًاوسأب

ممانماجرخماأعزوارقىئهئطخوءاسنلاولاجرلانمةمشملاو

.نىكرشملانمالاحًاوسأوًامثِإمظعأةشماوىرحلاهدنعناكو‹نامإلا

لوقيناكىسنوملاباعصأضعبنأمعزو‹منعظحاحلاىوراذكه
هدنعےسلانآو«كرشمالورفاكالوقفانمالوقسافالونممسيلىنازلانإ
ىلتعاوةنحلاىنىنازلانأمعزيةئجرملاباحصأضعبناكو.نازالإىنازإل

.ةنحلاىثهنأانزلالبقاوناكمهنأ

حرطينأولصألاىلعنوكينأسايقلاىفلاقءانزلادعبهيفاوفنلتخاو

ىلانعاوورو«رفاكلابملسملاديقيمماهقفضعبناكو.فالتخالا

,هتمذبىفوأنممقحأانألاقوىمذبًاملسمداقأهنألسوهيلعهللاىلص

اوقلعتوهانعدجهدبععدجنموهانلتقهدبعلتقنملاقهنآهنعاوورو

..ةيرمجلابهذمبلوقتىلاةربجملاو.«ةريجنأو»ةطوطخلاىفبك(۱)
.«یرحا»ةطوطخلاىبیک(ر



٤۳۹-

ماساذإمت«ملسوهيلعهللاىلصهنعحصتملىلاثيداحألاورابخألاهذه

فالتخابمهملععمنوبذكيالونوطلغيالاولاقثیدحلایئمہمنع

خسانلاهيفزوجالاعدحاولاءىشلاىملسوهيلعهللالصىنلانعتاياورلا

رطملالثمىبمألثم»:لاقهناملسوهيلعهللالصهنعاووراموحت.خوسنملاو

ىذلانرقلاىمأرخ):٠لاقهنأهنعاوورو.«هرخآوربخهلویردال

هعاوورو«مالسإلاىىودعالوةرطال::لاقەنأهنعاوورو(۱)«هبفتثعب

ىقشنمىشلا»٠لاقهنأهنعاوورو(دسألاننمرارفموننمرف:لاقهنأ

محرلاقةفطنلاتدفعنااذإر:ےلسوهلعهللایلصەنعمہبغرعمهمنطبق

.وأًايقشهلجأوهقزر۱اكلمهللاثعب

ةداہشاولبقو«دحاونامزیركبىئأوةبعشنبةرغملاةداهشاولبقو

جرخنمثیدحوهثيدحاولبقو‹هيلعجرخنموناورمنبدمحمنبىلع
اولېقو‹ىدبعلانوراهةرفصنببلهملاثيدحاولبقو٠٠۲]هيلع
هيفنودقتعينمملسوهيلعهللالصىنلانعملاهاور,نمعثيداحألا

هيلعهللالصىنلانعمهياورعم‹ردقلاوءاجرإلابهنومسيوةئطختلا

ةيردقلا٠:مهوىنعافشمانتالىمأنمنافنص»:لاقهنألسو

ةيردقلاوةمألاهذهدوهةئجرملا»:لاقهنآلسوهيلعهللالصهنعاوورو

ردبلهأىلإراظنەهللانإر:لاقەنألسوهيلعهللالصهنعاوورو.(اہسوجم

هيلعهللاىلصىنلانأمہیاورعم(ےکلترفغدفےئشاماولمعالاقفةرظن

رمعدلجوةشئاعهفذقلننامًايردبناکوةمامأنبحطسمدلجملسو

٤ًايردپناکوننامرمحلاهبرشىلعدحلا(۲)نوعظمنبةمادقباطلانبا

مهنمدحأرضيملفةباحصلاةرضحمنامترمحلاىلعدلجنملوأوهو

.«هيفتشعبىذلانرقلاىتمأريخ»:ىراخبلاحيصصىف(١)
«ىركلاتاعوصوملابفورعملاةعوضوملارابخألاىفةعوفرملارارسألا»باتكىفو

.«مجهولينيذلامثمهنولينيذلامثفرقنورقلاريخدىراقلاىلعالمل

.«نوعضمرةطوطعحملاىفتبتك:«وعظم»(۲)



ب٢٣۳۹

.مهاضرومسروشكلذناكوكلذركنيملو
«هنمبجعتلانورتكيامممأرلهأومهمنعكلذنمهنووريامم

وهلوقيوىحنزلاةحيبذزبجمالناکهنآسوواطنعاوورامكلذنمو

ناکو.جرفلاةيراعىريناكسوواطنأظحاحلایورو.هوشمقلخ

ىلعسيللاقهنأهنعىوريو٠قازاةلزنععيجرلاىريىعختلامهاربإ

٤كلذىةرافكلابوجوبةنسلاةرهشعم«ةرافكناضمرىئهلهأىشغنم

یریناکو«رشکوألیلقنمضرألاتجرخأاملكىفةقدصلاىريناكو

عمهراسيىلعهلعجلجربىلصاذإو«ءازحلاةرافلالتقىنمرحلاىلع
عمنيلجراالسغنمالدبنيفحلاىلعحسللازاجأو٠كلذىثةفورعللا

ىلعحسملاةياورفرعأال::تلاقاأاهنعهللایضرةشئاعنعممياور

«رفسالورضحىئےلسوهيلعهللالصىلاقرافتالىلایهو«نفحلا

٤نیفحلاباتكلاقبسلاقهنأهنعهللاىضرسابعنبانعمهياورعم

.ةيآلاخسانوهف‹كلذدعبحسمنكينإولاق

تيرجىانتفلاهعماوركذاذإلوقيناكهنأصقوألاماشهنعىورو
نسحلانعكلذىوريو‹عابتألاتكلهوةداقلاتبن٠لوقيةباحصلانب

بكنملانمهديعطقتقراسلانإجراوحلانملاقنمىلعاوركنأو.ًاضيأ

.عياصألاقراسلاأنمهعطقبلاطىنأنبىلعىلعاوركتيملو«مسالامومعل

ىلعلاتقیفلوقيىلعهلالجوهمدقتعمنسحلانبهللادبعناكو

مهملكلافليوأتلاىلعناكاذإوءليوأتلاىلعكلذنإربزلاوةحلطو

ردبلهأبنظلاءوسنسانلاعسياللاقو‹ضعبلمهہضعبلتقبهللاعاطأ

دمعىلعاولتتقامآنظدقف«لیوأترغیلعاولتتقامآ|۲۱٠۲مهمانمو

.قسافةمألادنعدمعلالتاقو

لوأتمعوبتمردقلامظعلجر«ةثالثزهازملادنعسانلالوقيناكو

‹هتدارإلدلقمباتلجرو:سانللهئاعدبوليوأتلاكلذبهلعيطم



س٦۳۹

:داسفلاوةراعدلاوةيضوضلاركحىنداسفوبغشوببنبحاصلجرو
ةضقانتلاليواقألاهذهىلإنوملسملااأاورظناف.لوأتمريغىدعتموهو

مكمهفو«هليزتليكقفوو«هليبسلمكادهذإهمعنىلعهللااوركشاوةدسافل
يصختنأنمرنكأنفلاخلابئاجعوًارشككلذىلعللدمحلاو«هليوأتل

.مرکداوجهنإیضريوبحمالقيفوتلاهللالأسن

¥ $ 0#



نورألاوتِارلاتابا

مهلعدرلاولهأامتقلعتثيداحأىف
تءاجىلاثداحألاةيوشحلاتفرح«هللاهمرةيطعنببيبشةرسنم

هللاىلصهللالوسرنآاومعزو«اهعضاومنعلسوهيلعهللالصىنلانع

«ةيمرلانممهسلاقرعاكنيدلانمنوقرمبًاموقركذيناكلسوهيلع
.مہقارتزواجالمملزنااکنآرقلانوءرقیهقوفىلعدوعییتحنوعجريال

نوثدحملاهثدحأنحركنملااوركنأنيذلا(١)نملسملافلسنأاومعزف

‹تاوهشلاوتاذللاوننبلاولاومأآلاوجاوزألااوقرافومهرايدنماوجرخو

ثادحإاونيبو4یصعبالوهللاعاطينأىلعماومأومهسفنأومهجهماوذرو

هيدرمآنمهبهللامهلمحاموهروهظءاروهللاباتی

ىلاوفورعلابرمألااوكرتنيذلامهنيدلانماوقرمنیلانإا

ةنتفلاتعفو.نیحشهبهللانذأيملاممهرذعلاوةجحلااوعداوركنملانع

6قحانوفرعيالاہمجرحالوفرعيمآاومعزو6رومألاتطاتخاو

:هللالاقو.نيدتهملانوفرعيالو«نلاضلانوفرعيالو«لطبملانوفرعيالو

٤(۱(املعفیمعنموهسفنلفرصبآنفمكبرنمرئاصبمکءاجدق)
ةاكزلااوتآوةالصلااوماقأضرألاىومهانكمنإنيذلا):لئاقنمزعلاقو

ًاعيمجهللالبتشاومصتعاو):لئاقنمزعلاقو«(۳)(فوورعملاباورمأو

نورمأيورحلاىلإنوعديةمأكنمنكتلو)«ةيآلا..(4)(اوقرفتالو
لاقو«ةيآلا..(٥)(نوحلفملايهكئلوأوركنملانعنوهْيوفورعلاب

نعملكتينيحكاذو٠«نيملسملاجراوحلاو:انه«نيملسملافلسب»ىعي(١)

.ةيطعنببيبش

.١١٠ةيآ:ماعنألاةروس(۲)

.٤٤ةيآ:حلا(۳)

.۳٠١٠ةيآ:نارمعلاةروس(٤)

.١۱۰ةيآ:نارمحعلآةروس(د)



۳۹۸

.(۱)(ناودعلاواإلاىيلعاونواعتالوىوقتلاورملايلعاونواعتو):ىاعتوهناحبس

لتقحمیردنالاولاقفرومألاتنتشاونافعنبناّعلتقالهنأكلذو
هلتق٢۱۲۱|نمیفوهيفاوکشفهلمعاونیاعوهلتقاودهشمهوقحرغبما

ىلااولتاقف):هلوقوهوهباتکمکحمىئهنیبدقیلاعتوهناحبسهّللاو

هللانإاوطسقأولدعلاباوحلصأفتءافنإفهللارمأىلإءىفتىح

هللااوقتاومكيوخأنباوحلصأفةوخإنونموملاامنإ)ء(۲)(بح

تطسبنل):مدآنبالوقبیدتقنالانإاولاقو٠(۳)(نومحرتمکلعل
.(4)(نااعلبرهللا.فاخأىنإكلتقألكيلإىدطساببانأامىلتقتلكديىلإ

یردنالاولاقهلتاقنملتاقينأمدآنباىلعبتکهللاناكلانلق
ىسولاولاقذإاوبأفلاتقلابمهرمأموقلمدآنبادعبنملوقيهللانإلانلق

التاقفبروتنأبهذافافاومادامًادبأاهلخدننلانإ):هيلعهللاتاولص

اننيپقرفافیخوىسفنالإكلمأالىنإبرلاق«نودعاقانهاهانإ

مهبحلةنسنمعبرألجوزعهللامهتيفةيآلا..(ه)(موقلانيبو
مہمالیافهالإاولوتلاتقلامہہلعبتکاملف)موقلهناحبسلاقو.لاتقلا.نع

مکلهرکوهولاتقلامكيلعبتك):هناحبسلاقو(6)(نىملاظلايملعهللاو

.(۷)(مکلرشوهونيشاوبحتناىسعومكلربخوهوايشاوهركتنأىسعو

انرمأدقانافىانلقنەکرشملالاتقنعنىجنميفاتلزنةيالاهذهاولاقنإف

.لهرعيدقو.هبرمأامدعبلوحتتملوةيآلاخسنتملوىغبلالهألاتقب

.۲ةيآ:ةدئاملاةروس(١)

.٩ةيآ:تارجحلاةروس(۲)

.١٠ةيآ:تارجحلاةروس(۳)

.٢۲ةيآ:ةدئاملاةروس(٤)

.٢٤۲٢٢۲ناتيآلا:ةدئاملاةروس(٥)

.٢٤۲يآ:ةرقبلاةروس(6)

.٢۲۱ةيآ:ةرمتيلاةروس(۷)



۳
۸اوس

هلفرعينماىضريىلاهتعاطنمهبرمأاعذخألانآبابلألااووذ

راکنإىئاہطخسي,ىلاهتعاطنمهبهللارمآامكرتناوًاضرهرمألاثتما

ةامعلانأبابلألااووذثرعيدقو.نيدلانمقورموطخسپفاھت

اونكروطسقلابمايقلاكرتوقتحلانماوعيضاعنيدلانمقارمقحلان

.یواىلإ

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأاومعزنأهراصبأىمعأوهللامهلضأامو

٠مناقلانمًاريخافدعاقلانوكيملظملالیللاکنتفنوکتس»:لوقیناک

لوقيناکهنااولاقو.«بكارلانماربخیشاملاوىشاملانماربخمتاقلاو

۽رخآلسرءاجلسربهذاملكلظلمليللاکًانتفثورس»ملسوهيلعهللالص

عيبيف‹ًارفاكحبصيوًانمومیسعو«ًارفاكیسعوًانموماہفءرملاحبصب

ةجحىےلسوهيلعهللایلصهلومباوجتحاو««قلحلابوثلاعيبهنیدامفءرملا

هنآاومعزف«ضعبباقرےکضعببرضيًارافكیدعباوعجرتال»:عادولا
.طسقلابمايقلاوركنللانعىہلاوفورعملابرمألانعثداحألاهسمهام

قورملاولالضلاىلإتامرحملابوكرنعىوطسقلابماقنماوبسنو
عييضتوهتوهشوهاوهعابتایئهسفنةعاطىلإدینعرابجلکءاعداوباجتساو

اوهركواوبحأامفكلذىلعهوباجأفىدحلاةمنأوهلوسروهبهللارمآام

ةعاطلا٤٠۲|تإفلیقناف.مرھدلوطهبهللالإنوبتيكلذمفا

رئاحلامامإلاكلذةلازإىلعردقنالانإاولاقهاصعنملالهللاعاطآن

هواقبتساوءسفنألاولاومألاىلعىنأتبورحوةميظعةنتفبالإملاظلاقسافلا
ًارصقىينكانكهانبراحوأهانفلاخاذإانألىلوأهمشغوهملظىلع

.ًارصممدبب

هيلعهللاىلصهللالوسرنأاومعزنأهراصبأىمعأوهبهللامهلضأالو

.«مهعماجنموكولملاهومفقالخاللاج2ذههللازعيس»:لاقلسو

ل+3مةحعامحاناو



لالضنماذهیفكف.مهفلاخنماولتاقوًانيدهوذختاوهللانمیدهرغب
! إاذل E2 وءمهكولمومهموقعمةعامحلانانومزي۽ A

هللاعاطأنمملتقوهمارحكمناوهللایصعنمنأبابلألااولوُأفرعيدقو

لهجوهسفتهفسنكلوهززنيدرعيمےهللاطسامعباوهللاءاملوألذأو

ققولةا5:لورسوهيلعهللایلصىنلاو6هرغصوهللاند

)۱( » ققلاحلاةيصعم

تصعاذإفهللاتعطامنوعبطأ:هلعهللایرقيدصلارکبوبالاقو

٤مکیاعىةعاطالفهللا

ماعهللابضعاموتاولوتنيذلالإرتمآ(لئاقنمزعلاقو

)۳(ممهتافکنممکوتبنمو):هناحسلاقو6ممالوکنمےھام

نمعطتالو):لاو<وأنآمبعطتالو:هزاحبسلاو

ناونعنإو.(٥)(ًاطرفهرمناکوهاوهعبتاواذرکذنعهبلقانلفغأ

هبومممهللازعأونيكرشملاهعماولتاقموقللاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ةنتفلاتعقومث‹هلهأورفكلالذأوهلهأومالسإلاهبهللازعأىحنيدلا

اوكرينأسانلابسحأ»ملا):هباتكمکىئهللااهركذيلاهدعبنم

نيذلاهللانملعيلفمهلبقنمنيذلاانتفدقلوءنونتفيالمهوانمآاولوقينأ

٠۰-دسى

(۲۱۹صء٠ج)یراخېلامعحرشلىراسلاداشرإ.:ىالطسقلا(١)

هيصعمىفقوللةعاطالذإ‹ةيصعمةعاطلاكلتنكتملاممامإللةعاطلاوعمسلابوجوباب
>.«شبحدبعکیلعلمعتساإواوعيطأواوعسا»:كلذىفثيداحألانمو.

¢ةيصعمبرەۋيمامەركوبحأايفاسملاءرملاىلعةعةعاطلاوعمسلا»:مالسلاوةالصلاهيلع

.«هعاطالوم-الفةيصعمبرمااذْإف

.١٤۱ةيآ:۽(۲

.١٠ةيآ:ةدئالاةروم(۳)

.٢٤۲يآ:ناسنإلاةروس(٤)
.٢۲ةيآ:فهکلاةروس(٠)



81

ىحمبواونمآنيذلاهللاصحميلو):لاقو‹نبذاكلانملعيلواوقدص

نيدلاهللازعأذإدعبهللانيدرصننمهيلعاوناكامعييضتب(۲)(نيرفاكلا
.لسوهيلعهللاىلصمهبندعبتاوہشلاوتامرحلامهسورب«مهسدیآىلع
لإاوراصوهيلعاوناکاماوعيضےلقالخأللاجربنيدلااذهزعيالهللانا

هللانأنوملعتسيلآفانلقانآكلذنيبو«تامرحلابوكرنمهيلااوراصام

ضرألاىفتاحاصلااولمعومكنماونمآنيذلاهللادعو):لوقب

مهلدبیلویضتراىذلامہيدمفمهلبقنمنيلفلختسااک

ملانلقو||٠(۳)(ایشیئنوکرشیالینودبعیًانمأمهفوخدعبنم
هللاماكحأذافنإوهمارحراكنإوهللالالحراهظإنيدلانكتنأنوملعتسيلآ

اوفرعدقفمعناولاقنإف؟طخاعطخسلاوهللايضراعاضرلاو«همالعإو

هللاعاطأنماولتاقوهلامراحلالحتسااورهظأدق‹مهموقكرتاعإ

اونواعتو):هللالاقدقوهللاىصعنمممةعامحلانوكتفیکفالاولاقنِإف

زعنوكيفيكو(٤)(ناودعلاوملاىلعاونواعتالوىوقتلاورىلاىلع
.هللاعاطأنملاتقبهللانيد

لاتقلابصننملكنأاوعمجأمآمهرراصبأىمأوهبهللامهلضأامو

بصنقحرانلاىفلوتقملاولتاقلااولاقوةلالضىلعةمألاهذهنم

ًادهاجمفيسلابهيبنثعبهللانأبابلألااولوأفرعيو.قحرغبوألاتقلا

هنعهللاىضرركبوبألاقذإهدعبنملدعلاةمنأاعدكلذىلإو«یی

هللالوسرهوطعأاممالاقعىلوعنمول١:برعلانمدترانمدتراذإ
لاتقبهناحبسهللارمأدقو.«هوطعيىحهيلعمہلتاقلمسوهيلعهلایلص

كلذفءلاعنلاواولتاقتموقىئكلذلرنأامنإاولاقنإف.ىغبلالهآ
ہوسبریوہمیسمممسج

.۲۳¦تابآلا؛توبكتملاةروس(١)

.١١٤۱ةيآ:نارمعلآةروس(۲)

.٥دةيآ:رونلاةروس(

.٢ةيآ:ةدئاملاةروس(٤)

(۲جناربلاوفشكلا-٢۲م)
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نمناشيجلتتقااذإىغبلالهآلاتقىنملسملارذعلنيومجعطق

امهادحإتعبناف):لوقمفهللالزئأف«لاعنلاوىدىالابراصنألا

مهعانتمامهغبو(۱)(هللارمآىلإءىفتىنحىغبتىلااولتاقفىرخألاىلع

نسلوحو(هللارونءىفطيديريفيسلابلتاقنمفيكف‹قلانع
لثساذإاهعضناومريغىفرومألاعضويومالسإلارانممدو«هللاىن

؟عنتماوهقحقحیذلکیطعيوهقحذخأيولدعلاىلإكلذنعمجرينأ

هللالدعىلإاوعجريىبحاولتاقينأقحأءالوهنأبابلألااولوأملعيدقو

یدیآالابرضنممہلعفبجوامقحماوعنتماموقنمباتكلامکحو

.لاعنلاو

مماقمامإناکولكلذنأاومعزذِإمهراصبأىمعآوهبهللامهلضأامو

هلابلطف٤دحوأقحىفهيلعبجوهکحیفثدحمثدحأفطسقلاب

نماسملانمعنتمافهيلعبجوىذلاهسفننمقحلاىطعينأةيعرلاومامإلا

قالایطعبيجهلتقنماونيعيالوهولتاقيالوهنعاوكينامهمعزبمهلعف

ثدحأنإمهمعزبالالضاذ.يفكف«طسقلاباوموقيالوهيلعبجوىذلا
عجرينآالإهلاظمنعهودريالوهيلعاورکنيالوهوموقيالهرفکبمهمام]
هللاقوقحميضولوهيلعرکنأوهيلعماقنماونیعيالو«هسفننمًاعوط

ےلامهلنیملسملانملجرمامإلانأبابلآلااولوأفرعيدقو.هدودحو

هدالبوهدابعرمانمهللاHRهالواعلحتسينآهلسيلمہہلعامهيلعو

لوسرةفياخلاقامكًاميظعتهللاقلةيالولاهديزتلب«الالحمرحالوًامارح

تسلومكتیلو»:نيملسمللهنعهللیغررکبوبآملسوهپلعهللالصهلل

هللاتعطأامىنوعبطأ‹ىلوموقفتأسأنإوىنونيعأفتنسحأنإفکرب

ةامعلاءال’وهلضدقلهللاناحبسف.«مکیلعىلةعاطالفهللاتبصعاذاف

.ليبسلاءاوسنعاولضوًارشكاولضأوهللانيدىفكشلاب

هيلعهللاىلصهللالوسرنأاومعزذِإهراصبأىمعأوهبهللامهلضأامو

؟هللالوسرايانرمأتافاولاق«ةرثأىدعبنمنورتسمكنإ»راصنألللاقلسو

.۹ةيآ:تارجحلاةروس(١)
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هالوسرمهرماأملانلق(ضوحلاىلعاودرتىحاوريصا»:لاق

رميألاو,طسقلابمهمايقومهداهجومهادهىلعملسوهيلعهللاىلص

هکرتوكلذءاقلإبهرمأوأ‹هيلعهوقرافىذلاركنملانعفورعملاب

هعابتاوهيلعهوقرافىذلارمألاموزلبهرمألباولاقنإفمهہلعنِ

هدودحوهللاقحعييضتىفهتوهشبرثاتسانمةعدبىتاوليمل«هيلعربصلاو

كرتورمألاكلذ:ءاقلإبمهرمآلبالاولاقنإو.قحلاكلذفءاوقدصدقف

هلوسررمأوهللاباتكفالخكلذنأل4اوبذكدقفهلعفنمىلعركتلا

ء(۲)(اوقرفتالوًاعيمجهللالبحماومصتعاو):لجوزعهللالوقيذإ
:هناحبسهللالوقيذإ.طوهاضروهمارحوهلالحىئهدهعهللالبحف
عبتانشیدهیممکنیتاپامإف):هلوقو(۳)(ىوقتلاورىلاىلعاونواعتو)

اوكرتنيذلانأبابلألااووذفرعيدقو.(٤)(ىقشيالولضيالفیادم
وكبوبأبهدعبنمةمنألاىدهوهللاىنةنسوهللاباتكىلعةعامحلاممماي

هناحبسهللاهرمأالكراتهدودحوهللاقحعيضوهتيبىلإبلقناو رمعو

هثاحببسهللاهرمأامهنيم«لسوهيلعهللاىلصهللالوسرنل«هبىلاعتو

دق.هنعهللاىهامرمأيملو«هبىلاعتو هللالوسرنأبابلآلااولوألعيدقو

مكيلعواوقرفتال»:هيفهللاىقلىذلاهضرمىئلاقملسوهيلعهللایلص

.«نآرقلامرحامالإمرحأملونآرقلالحأامالإلحأملىنإفهللاباتكب

اوبرضواوفلتخاردبلهآنأاومعزذإمهراصبأیمعآوهبهلامهلضأامو

اوكرتودهعلااوثكنوقاثيملااوضقنوءامدلااوكفسوضعببمهضعبسان
ءكللاىلعاصرحًاضعبمہضعبلتقومیناہلعاوقرافىلامہبنةتسومہعام

6قمهعابتاوةنحلاقماوةعديلاوةلالضلاةداقeاومزو

.ةمايقلامويهنمنونمؤملابرشيىذلارثوكلاضوحىعي:ضوحلا(١)

.۱۰۳ةيآ:نارمعلآةروس(۲)

.۲ةيآ:ةدئاملاةروس(۳)

.۱۲۳ةیآ:هطةروس(٤)
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هللالعلےکیردیام:لاقملسوهیلعللالصهللالوسرنآاومعزكلذو٠
ًاضيأاوجتحاو.کلترفغدقینآمنشاماولمعا:لاقوردیلهآىلععلطادق

(۱)(نىلپاقتمررسىلعاناوخلغنمهرودصیفامانعزنو)":یلاعتهللالوپ
ہسیتلانمىلاماولمعا):فهللالوقمیرامشان

هللاةعاطنمرسيتلااولاقنإف؟تاوهشلاوتامرحملاحابوأهللاةعاطنم

للاهيلعدهاعاعنمو):لئاقنمزعلاقفء؛قحلاكلذواوقدصدقق

تامرحلاعابتاىفىلروفغملباولاقنإو«(۳)(ًاميظعآرجأهيتاويسف
كراتتاوهشللمهمعبتملانأبابلآلااووذملعيدقو.اوبذكدقفتاوهشلاو

مكنماوملظنيذلاالةنتفاوقتاو):هناحبسهللالوقيذإهبرةيصوت
برضيارافكىدعباوعجرتال»:لوقيذِإهيبنةيصولكراتوةصاحم
دلجهنعهللايضرباطلانبرمعنأنوملعيدقو.«ضعبباقركضعپ

ةمادقلًاروفغمناكولفءرمحللاىئةدلجننامتىردبلانوعظمنبةمادق

ندلجتلرمعنباللوقيدوراحلاناکامو«ةدلجننامرمعهدلجامهتوہش

دوراحلالاقامهتوېشهمادقلاروغفمناکولو«كويأنرفكيلوأكلاخ

هللاىلصهللالوسرنأنوملعتدقو.هنعدحلاليطعتبكوبأنرفكيلرمعنبال
لاجرضوحلاىلعندرىلەديبىسغنیذلاو»لاقفهضنوحرکذملسوهيلع

ىللاق.نیبابرايلوقأفىنودنماوجلتخامهفرعوىنوفرعاذؤف

؟‹كدعباوتدحأامىردقام

هرودصىثامانعزنو):هللالوقيىذلانأبابلألااووذفرعيدقو

اولتاقفنیکرشملاعمملسوهيلعهللاىلصهللالوسراولتاقملأ(لغنم
تموملتقنميفهللالوقاوعجسواوملسأمثةيلهاحلالامعأاولمعونيملسللا

.۷٤ةيآ:رجحلاةروس(١)0

.٤4يآ:تلصفةروس(۲)

.٠ةي:حتفلاةروس(۴)

.٢۲ةيآ:لافنألاةروس(٤)
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الهلكهللالوسراياولاقفباذعلانملامعألاكلتىىهللاركذاموًادمعتم

ةمايقلامويباذعلاهلفعاضيءًاماثآقليكلذلعفينمو):هللالزنأفانلمعدق

لوتقملاولتاقلاف(۱)(ًاحلاصالمعلمعونمآوباتنمالإءاناهمهيفدلو

لاقكلذكو2لغنمهرودصىفامهللاعرةنحلاىئعضوملااذهىف
عاشهنبلهجيآنبةمركعلتقهغلبثیحهنعهللاىضرباطحلانبرمع
نیلجرردبمويلتقناکوءامهعبتامثةنحلاىلإنعنبامدقلاقًاديهشماشلاب
.راصنألانم

هدودحوهللاقحمييضتىئرذعدحألنكينإبابلآلااووذےلعيدقو
اوبحصيملوليزنتلااودهشيملنيذلاعابتألاعييضتلاىلعرذعلابسانلاقحأف

لهآاودجوذإهننسوركحاوهقفيملوملسو[۸٠۲]هيلعهللاىلصىلا

مهرهظأنيبهللاباتكوهللاةيصعمىئدحألرذعالنأعمنلتليزتتل

.ملسوهيلعهللاىلصهيبنةنسو

هيلعهللالصهللالوسرنأنومزيمهنأهراصبأىمعأوهبهللامهلضأامو

ءنىكرشملاهبلتاقهللاقوًافيسىرادصنألاةملسمنبدم#لسو

رجحلاهببرضافكفيسىلإدمعافرخآلااهدحألتاقينيملسمتيأراذإف
١!ةيضاقةينموأةئطاخديكيتأتحهيفسلجافكتيبلإعجرامت«ملثنيىح
؟ةملسمنبدمحلصاخرمآوأنيملسملاعيمجىلإهللایندهعاذهانلقف

دمحمصخاعهلوسروملعأهللاانلق«ةملسمنبدمحمصاخرمأاولاقناف

ىذلالسوهيلعهللالصهللالوسردهعةملسمنبدمحمعيضو«ةملسمنبا
هبشأةححارثيأراملاقف«نامعلتقممويرادلاةعقودهشذإ«هبهصخ

٠نينمولاعيمحلماعرمأوهلباولاقناف!!مويلااذهنمردبةحنارب
مكيلعفسانلاتفلتخااذإلاقمهمعزبملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأل

ةملسمنبدمحمىلإےلسوهيلعهللاىلصهللالوسردهعو«ةملسمنبدمحم
مهانلقفةيضاقةينموأةثطاخديهيأتىحهتيبىفسلجمنأاك

Veتاي:ناقرفلاةروس(۱) =A.
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اولاقناف؟ےلمهرهلظأواذهەدهعيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرملعأ

اومعزذِإلسوهيلعهللالصهللالوسرلعهفسلاوعييضتلااونمحدقفءال

عيبضتلاكلذنمنونمولاءىربوءهتلاسروهللادهعبلعبلهنآ

باصعأنمنيموعيمجملعأدقاولاقنإوهبمهملعيملىذلادهعلاكلذو

زممهرغوردبًاذإكلهدقفمهريغولسوهيلعهللاىلصىئلا

ىلإهدهعیذلامیندهعاوکرتمهاللنيرجاهملاوراصنألا

اولتاقوبلاطنبىلععماوجرخومہنویبیفاوسلجبملوةملسمنبدمحم
‹(۱1)(للارمأىلإءعىفتىحىغبتىلااولتاقف)ىاعتەللالوقيذإ‹ىغبلالهأهعم

كيلاسوكلتاقوةيغابلاةئفلاكلتقتو:رساينبرامعللسوهيلعهللاىلصهلوقو
.«رانلاىف

رامعللوقيوكتيبىفسلجا:ةملسمنبدمحملوقيذإرمألافلتخاو
نأبابلألااووذفرعيدقو.رانلاىفكيلاسوكلتاقوةيغابلاةئفلاكلتقت

لوسرنآوشوبهضعبقدصيدحاورمأملسوهيلعهللالصهللالوسررمأ

ةماعلارمأوةصاحللالهأبةصاحللارمأبننمؤوملارمألسوهيلعهللاىلصهللا

‹ةصاحلاىلعةةماعلالمحملو«ةماعلابةصاحللارمألمحالوةماعلالهأب

عدصوهتلاسروهبررمأغلبهنأهلدشنلب‹نآرقلاهنعىهامفلاخمملو
ايندلاقرافىحهيلعىذلاقحلاىدأوهتمألحصنوهبهللاrهرمام

.هتحروهيلعهللاتاولص

تاعکرعبرأىمیلصاومعزهراصبأىمعأوهبهللامهلضأامو

نايعثدحألاقف«ةالصلادهشيملىمهلزامىفؤهودوعسمنباكلذغلبف

هللاقف٤تاعکرعبرأىلصرصعلاهترضحالمث«عجرتساو

اومعزف«هتالصانبتیلصمتناهعةالصكتغلبتعجرتسادوعسمنیاای

ىلعةمنَألاعابتابدوعسمنبامکرمسيلأمھانلقفءرشأفالحلاملاقهئا

معناولاقناف*رخكلذنأمكرخو٠ةنسلافالخوثدحلاوعدبلا

مكتفيلخناهيفىدانذإةفوكلادجسمبحاصدوعسمنباىلعاوبذكدق

.۹ةيآ:تارجلاةروس(١)
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.ةثدحملكنإوامتاثدحمرومألارشنإو«ةرفكملاثادحألاثدحأدق

فرمأاموملسوهيلعهللاىلصهللالوسرةنسنععجرأنأنايعىفلكي«ةعدب
ىلإثعبتودوعسمنباایكمالكنعىہنتنآامإىلإبتک«هربغلإهب
ةنيدملاهيلعمدقالو.هيلعمداقىئإوةنيدملاىلعمدقتنأكفحصع

ةعدبةثدحملكنإوامناثدحرومألارشنإ:هتوصىلعأبىدانواهقوسىماق

«هنضتحافةيمأىباوخأديعسنبصاعلاهاثأهنإو‹لوقلانماذهرغىلإ

ناعناو‹هعالضأقدوهللاودعهمضفاليختالیلکًافىعضدوعسمنباناکو

توعنبنمحرلادبعىلإىصوأم.هملکيموهيلإتفتليملفهضرمىفهداع

«اليلهونفدینأونابعهيلعىلصيالنأتوملاهرضحنحرساينبرامعو

دجاسملاىئیداندوعسمنباو«مہلیلنمهونفدًارامعونحرلادبعنأو

نامعةعهللالوسرةنسكربنامعثادحإدقاوسألاو

!!هاشاحودوعسمنبالاشاح

ىذلاوهوةعمزنباهللاقينايعلمالغدوعسمنبابلعفىذلاليقو
الضفنیبناکهنعهللاىضردوعسمنباو.ناككلذىألعأهللاولعف
ًادحأعاتينأنمملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلًاميظعتادشأوًاهقفلضفأو

عابتابرمأیوهتنسلطبیو«ےلسوهيلعهللاىلصهللالوسرتحعييضتىلع
۽لسوهيلعهللاىلصهيبنلهللالوقعمتاكحلاكرتو«عدبلاوةلالضلا

:ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلوقو«(۱)(آروفكوأانآمهمملعطتالو)

.«هللاىصعنملةعاطال;

ىلعاولخدارفننأنومعزيمهمآمهراصبأىمعأوهبهللامهلضأامنإو

هذهنعانرخآةزمحابأايلاقمہمالجرنأو«كلامنبسنأ|٠۲۲

رفکلابكيلعوانيلعنودهشيمإفمهابءىشبىئلامهرکذلهةيرورحلا

لوسردهعىلعناکیفنِإمهمزبكلامنبسنألاقف؟انعامدنولحتسو

هللالبيسىفهتدقعدشيو«ليللاموقيوراهلاموصيملسوهيلعهللاىلصهللا

هنماربجعىحءیشلکمہفکيوملبطخومهمركيونيملسمالحو
ریپرهسسواسیوس

  

.٤۲ةي:ناسنإلاةروس(١)



ت7

جرخملسوهيلعهللاىلضهللالوسرنأسنأمعرف.ًاديدشًابحهوبحأو

ىفلاكلذناو«رمعوركبوبآمہفوهعمهباعصأسلجوهلاسلمسلجو
‹هنعكانأبنأىذلاوهلبقللاىفلااذهىرتأهللالوسراياولاقفهوحتلبقأ

.رانلانمةعفسةعاسلاههجوىفىرأىنإهديبىسفنىذلاولاقف

..هللاكدشنألاقفىفلااعدملسوهيلعهللاىلصىلانأسنأمعرف

..معنلاق؟ىمريخدحأموقلاىثسيللبقمتنأوًافنآتلقله

ىفلالبقتساف!!هضماهضمامهمزبلسوهيلعهللاىلصهللالوسرهللاق

نأسنأمعزف‹هنعفرصناف‹ىلصيماقوهيمدقفصوهلخدودجسللا

رکبوبآلاقف؟لجرلااذهلتقيمكيألاقلسوهيلعهللاىلصهللالوسر

فرصنافىلصيهيمدقًافاصهدجوفركبوبأهيلإماقفلاقءهّللالوسرايانآ

؟لجرلاتلتقأ:لسوهيلعهللاىلصهللالوسرهللاقف«هلتقيملوهنع

هللالوسرهللاقف«هلتفآنأهتبهفیلصيهتدجوهللالوسرايركبوبألاقف

هبادصأللاقےلسوهيلعهللاىلصهللالوسرنإم٤سلجالسوهيلعهللاىلص

هيلإمقهللالوسرهللاقف«هللالوسرايانآرمعلاقف؟لجرلااذهلتقي

هللالوسرهللاقف‹هلتقيملوهنعفرصنافىلصيهيمدقًافاصهدجوف

یلصيهتيأروهلتقيملركبابآتیراللاقلجرلاتلتقآ:لسوهيلعهللاىلص

.سلجاهللالوسرهللاقف‹هلتقأنأهتيهف

تنألاق«هللالوسرابانآىلعلاقف؟لجرلااذهلتقيلاقم

هللالوسرىلإعجرففرصنادقهدجوفهيلإماقف‹هناكمهتدجونإ
هتدجوهللالوسرايلاقف؟لجرلاتلتقألاقف«لسوهيلعهللاىلص

نرقلولاذهنإ:مهمعزبلسوهيلعهللالصهللالوسرلاقف۽فرصنادق

نانثاعزانتاملجرااذهےتقولهديبدمعسفنىذلاوءةمألاهذهىتعلط

اوقرفالیئارسإیبناو٠نوكينأردقدقرمأهنكل!!ةعاسلاموقتىح

ةدحاو«ةقرفنمعبسوثالثىلعقرتفتسیمآناوةقرفنيعبسونتنثاىلع

:لاق؟ىه|۲71,ةقرفىأهللالوسراياولاق.رانلاىناهرئاسوةنحلاىف



اوكسمتنيذلاهنيملسللاةعامجوهلوسروهللاقدصانلق!!نم.ملاةعامحىه

ةمصعةعامجكلذىلعمهعامجاوهرمهعابتاومهنهلعاوقرافیذلاب

صعبرمأمہضبفدصب۰2رهامهرخآرماو.کوامهرخآعبنيدو

هللاىدهنيذلاكثلوأ):لئاقنمزعلاقاك.ضعبنعذخأيو

.(۱)(هدتقامهادہف

هلصنویلوامهلون)ندموملالیبسرععبينموفااخنميفلاقو

.(۲)(أرصمتءاسومهج

قحو«ىفلارمأىئبيغلابملعأهلوسروهللافهوركذىذلاىلاامأو

لسوهيلعهللاىلصهللالوسرمہفسلجملهانمريخهنآمعزيلجرل
انورخأنكلو!!رانلالهأنمكلذهلوقبكلذنوكينأهباععأنمرايخألاو

لجرلالتقبےلسوهيلعهللاىلصهللالوسرامهرمآثیحرمعوركبىئآنع
هلامهمةمهنب«لسوهيلعهللالصىلارمأىتامهمًاكشكلذناكأايبأف
لحامىبذکانلق6معناولاقنإفهمدهللمرحنملتا.هرمآنوکينا

ىعًامدقىضمأالوهلوسرلوهللعوطأملسوهيلعهللایلصهللالوسرنم

.امہعهللایضررموركبیئآنمملسوهيلعهللایلصىنلارمآذيفنت

افرصفهللادارأالهلتقىلعاطلسيملوكلذىلعامهمكلذنكيملاولاقنإف

دمحوهللاةدابعىئهللاعاطأنمنأنومعرتسلفاانلق.هنعكلذ

سلجمنمريخانألوقيذإىفلالثمهلثمنأهلهأوركنملامذوهلهأوفورعملا

٤معناولاقنف.هياصصأنمرايخألاولسوهيلعهللالصهللالوسرهيف

‹اهلهأمذوةيصعللاهرکواهلهحدموةعاطلابرمأهللالببكانلق

مہدابعتنسحةيرورحلانأمعزبنكلوكلذلبقنمكلذسيلالاولاقنإف

یفلالثممهلثف«انءامدنولحتسيورفكلابانيلعمومداهجدتشاو

لثمنولمعيسانایمآنمنجرخيل»لاقلسوهيلعهللایلصهللالوسرنأل

مهقارتزواجالنآرقلانوءرقيمطامعأنمهلمعلسالجرلارقتحمىحلمع

.0٩ةيآ:ماعنألاةروس
.١١٠ةيآ:ءاسنلاةروس(۲)



ب4۰

مهقوفنمدوعيىحدتريالمةيمرلانممهسلاقرباكنيدلانمنوقرعب
مکتلالضنمنإ-انلقف!!«هولتقوأمهلتقنفوطفءقئالحلارشمهو

كرشلابمکیلعدشىذلانأنوملعتمآمکئاوهىلإثيداحألافيرحت

‹تاہشلاوتامرحلالهأمهعابتأوةريابحلامكلاومأوےکءامدلحتسيو

اوعیضدقھونبعامعتالوےلىنوطالمهلتقوأهولتقنمنأنوملعتدقو

.رانلاىفلوتقملاومهملتاقلالب«هدودحوهللاقوقح

وأولغوأكشوألبوأتبةثدحمةعدبلكنأبابلألااولولعيدقو

اہ٢۲۲عیضیویدحلالهآةعامجقحاہمدہةيصععلمعوأرصف
كلذذخرو٤ركيناكامفرعو٤ءفرعناكامركنأوهللاقوقح

اهلهألحنيو٤اهلاعدوىلوألاةعامحلامزلنمرخانألوقيوهيلإوعدينيد

هفرعبالنمكلذركنأوهدودحوهللاقوقحعيضنمةعامحلاراصو.ًاقح

لوقيذإىلالثكمهلثمكئلوأركنيناكامفرعوفرعيناكام

نمرايخألاولسوهيلعهللاىلصهللالوسرهيفسلجمنمرخاأ
زواجالنآرقلانوءرقةمألانمنوجراخنيدلانمفارمكلذبمہا

طسقلابمايقلانمهباورمأاممهعييضتو:هعضاومنعرمألامهفيرحتبمهقارت
هللاىصعنمةعامحاولحتاموأ«ىدمحلاةعاحةعامحلاموزلو

!!هللامهلتاقمهلتقوأهولتقملسلىنوطف‹قئالحلاوقلحلارشأكلذبماو

لجر:یدعبنمىمأىلعمهفاخأةثالث»:لسوهيلعهللاىلصهلوقاوملعامأ

ءفيسلابهبرضوكرشلابهراجْضذَقفهايإهللاهاطعأوهبفرعفًاملعملعي

ءهّللایصعدقفىناصعنموهللاعاطأدقفىعاطأنملاقفًاناطلسىطعألجرو

.«ةعيبلاثكنوهبفويملثيدحمسانلاثدحلجرو

ةعاطلاىمظعألاداوسلاعابتابةاجنلانإلالضلاةامعلاتلاقاكسيل

یکزيهللالبمهسفنأنوكزينيذلاىلإرتملأ):لوقيهناحبسهللاوةيصعملاو

ةاجنلااوعداثيحدولاهللاباعدقو.(۱)(اليتفنوملظيالوءاشينم

.84ةيآ:ءاسنلاةروس(١)



س١1

هناحبسهللاوةيآلا..(١)(هئوابحأوهللاءانبأنحن):ةيصعملاىلع
ضرألاىفنيدسفلاكتاحاصلااولع٠اونمآنيذلالعجنمأ):لوقي

.(۲)(راجفلاكنىقتملالعجتمآ
ثيحةرتكلاوةعامحلاعابتابةاجنلانإلالضلاةامعلاتلاقاكسيل

‹طسقلابمايقلاعييضتبمهنمتالهنمكلهكلذكو‹ةيصعملاوةعاطلابتراد

:لوقيهناحبسهللاوطسقلابماقنممرخطسقلابمايقلاكرتنأاومعزم

.(۳)(ملأباذعبهرشبفسانلانمطسقلابنورمأينيذلانولتقيو)

ثيحةرثكلاوةعامحلاعابتابةاجنلانإلالضلاةامعلاتلاقاكسيل
ىمأقرتفتس»:لوقيلسوهيلعهللالصىنلاو«ةيصعملاوةعاطلانمتراد
ةقرفلاف‹«رانلاىئاهرئاسوةنحلاىئنهمةدحاوفةقرفثالثىلع

ركتملانعىلافورعملابرمألاىلعاوعمتجانيذلانىملسملاةعامجفةيجانلا
.مهنهيلعاوقرافاماوعبتاوهلوسروهللااوعاطأو

ثيحةعامحلاوعابتابةاجنلانإلالضلاةامعلالاقاكسيل

رلاىلعاونواعتو):لوقيىلاعتوهناحبسهللاو‹ةيصعملاوةعاطلانمتراد

.ناودعلاوملاىلعاونواعتالوىوقتلاو|[
ثيحةعامحلاوعابتابةاجنلانإلالضلاةامعلاتلاقاکسیل

هللالبحماومصتعاو):لوقيىلاعتوهناحبسهللاو«ةيصعملاوةعاطلانمتراد

نيدلانمنوقرع»:لوقيلسوهيلعهّللالصهللاینو«هدهعبىیأ(۵)(ًاعيمج

هللالصىلالوقي««هقوفنمىلإعجريالم«ةيمرلانممهسلاقرعاك

اوعجريىحنيدلاىلعنونوكيالواىدهعوىرمأنمنوجرغخ»:ملسوهيلع
.یدهعوىرمأىلإ

.۱۸ةيآ:ةدئالاةروس(١)

.٢۲ةيآ:صةروس(۲)

.۲۱ةيآ:نارمعلآةروس()

.١ةيآ:ةدئالاةروس(٤)

.۳١۱يآ:نارمعلآةروس(هد)



١۱

ثيحةرعكلاوةعامحلاعابتابةاجنلانإلالضلاةامعلاتلاقاکسیل,

نمانلق.(١)ناورهلالهأمدنعنيقراملانإوةيصعلاوةعاطلانمتراد
لهآةيالومهكرلاولاقنف؟نوقرالاممهنأوكلذمفرعوممزني

هتلسكرتنملسوهيلعهللاىلصدمحمةمأنمقراملالانلق.ثادحالا

«هلیبسعبتيملوهیهاوننعهرمآامالثتمملوهتعامجنمجرخو
نوکیالقراملااولاقنإف.لسوهيلعهللاىلصدمحمةمأنمجراخقراموهف

جرخدقفانلق«هثدحىلعهعبتيملوبلاطىنآنبىلعةعاطنمجرخنمالإ
یروشلالهآو«هندحلبقرمعوركبوبأورهالهألبقىلعةعاطنع

مهعبتاوالهأكلذلهوريملوهنودرمألااولوورمأللالهأهوريملوهوكرتذإ
قارمءالوهنولوقتفأ‹كلذىلعناسحإبنوعباتلاوراصنألاونورجاهملا

معناولاقنف!؟لسوهيلعهللالصدمحمةمأنمنوجراخهللانيدنم

حلاصلافلسلاوةعامحلاوةفلألالهأولضفلاونيدلالهآءالوهانلق
هللانيدىلعناكهيلعناكنمىذلارمألاوهومهبنهيلعىضمىذلارمألاو

نمجراخوقرامهيلعاوضمىذلارمألانمجراحلاو‹مالسإلاةعامجو

.هللانيدنمقراموملسوهيلعهللاىلصدمحمةمأ

ذإناورهنلالهأمملظومقدصكثلوأبءالوهسيلملقنف

ملقناف۽هرغهبجرخمالوهبقرمالرمأنمجورحلاوقورملامهنومزلت

.هتعامجاوقرافوًايلعاوقرافناورهْلالهأنكلوكلذلبقنمكلذسيل

هللادبعو‹صاقوىبأنبدعسلهألبقهقرافوًايلع.ملخدقالق

نعاوفكنيذلاو‹راصنألاونيرجاهملانمكلذىلعمهعبتانمورمعنبا
ىلوأهلتاقیردنالوینآامرکاهيلایتوآاولاقوهترصننعوناعلاتق

‹ماقىذلابهعماوموقيموهوقرافوهتعيبىفًايلعاوعماجمملف«هرصانوأرذعلاب

نجراخهللانيدنمءالوهقارفأ‹ردقلاولضفلاومايقلاكلذبهلاوفرّعيملو

ناورهلالهأمملظدقانلق«الاولاقنإف!؟ملسوهيلعهللالصدمحمةمأنم

.دحاو«ناورمنلاورهلاو«رجلالهأ»ةطوطخلاىفبتك(١)



۳

لبقنمسيلاولاقناو<هرغهبقرع|٢۲۲رمأبقورملاهومتمزلاو
هلتاقومهلبقهعلخدقفانلقءهولتاقوًايلعاوعلخناورهلالهأنكلوكلذ

جوزةشئاعوصاعلانبورعورماعنبهللادبعوربزلانب,ةحلطمهلبق

نايفسىئنبةيواعمهعلخوهلتاقو«مهعبتانموملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ءالوهقارفأ:ماشلالهُةعامجو!صاعلانبورمعورمعنبهللاديبعو

٤نافإ؟ےلسوهيلعهللایلصدمحمةمأنمنجراخهللانيدنم

۱!مرغهپقرعالرمابقورألامهومتمزلآوناورهلالهمملظدقفانلق

دهعلاهرطعأوالعاوعيابناوربأللهأنكلوكلذلبقنمكابسیللقناف

ضقنناکواوٹکنواولدبواوربغواوضقنم«هيفهعماوناکرمآيلعقاثیملاو
.ةمألانمجورحلاونيدلانمقورملاوههليدبتوهثكنودهعلاورمألاكلد

ركنملاالوههجوبفورعملانوفرعت.اللالضةامعمكنأنورتالفأمفانلق

اوريغواوثدحألهأنأنومعزتذإًاطحخوغيزوفيرحتلهآءههجوب

ةئفبرحنمهيلعاوناکامريغةعدباوثدحمملهو«اولدبواوضقنواوثکنو
:هوعلخفىنأفةيغابلاةئفلابرحنمهيلعاوناكامىلإالعاوعدوةيغاب

العناكىلاهتعيبثٹکنوهيلعناكىذلاهرمأضقنوهسفنعلخىلعو

ةعاطوهللاةعاطىلعهوعيابذِإ«نايعلتقمويهيلعهوطرشىذلاهطرشو

ىحةعدبلانمنامعايحأامتيعوةنسلانمتامأامىحنأوهلوسر

ةحلطةعيبلاكلتىلعىلعلتاقف«هللانيدرهظيوأهحوركلذلعىفت

لتقومهعبتانموةيواعمورمعنبهللاديبعوةشئاعورماعنباوربزلاو

.مہملتقنم

هایهلاتقدعبهيلعهلتاقامفصاعلانبورمعكحلإهباصصأاعدمم
ءيفتىحیغبتىلااولتامف).هلوملءهللاءاشاموأننسعير

ءبتيملوهلټاقالعناکىلاهتلزميلعصاعلانبورمعمكحف(۱)(هلارمآلإ

فرعامرکنپملودفورعلانمركنأامفرعيملوعجريملولوحتيموا

.٩ةيآ:تارجحلاةروس(١)



4۱۲

ثحةرتكلاوةعامحلاعابتابةاجنلانإلالضلاةامعلاتلاقاکسيل,

نمانلق.(۱)ناورهلالهآمدنعنقراملانإوةيصعملاوةعاطلانمتراد

لهآةيالومهكرتلاولاقنإف؟نوقراملاهكلذمفرعومعزنيأ

هتلسكرتنمےلسوهيلعهللالصدمحمةمأنمقراملالانلق.ثادحالا

«هلیبسمبتيملوهیهاوننعرجزليوهرمآامالثتعملوهتعامجنمجرخو
نوکیالقراملااولاقنإ.لسوهيلعهللاىلصدمحمةمأنمجراخقراموهف

جرخدقفانلق«هثدحىلعهعبتيملوبلاطىنآنبىلعةعاطنمجرخنمالإ
یروشلالهأو«هندحلبقرمعوركبوأورهالهألبقىلعةعاطنع

مهعبتاوالهأكلذلهوريملوهنودرمألااولوورمأللالهأهوريملوهوكرتذإ
قارمءالؤوهنولوقتفأ٠كلذىلعناسحإبنوعباتلاوراصنألاونورجاهملا

معناولاقنف!؟ملسوهيلعهللالصدمحمةمأنمنوجراخهللانيدنم

حلاصلافلسلاوةعامحلاوةفلألالهأولضفلاونيدلالهآءالوهمبذكانلق

هللانيدىلعناكهيلعناكنمىذلارمألاوهومهبنهيلعىضمىذلارمألاو

نمجراخوقرامهيلعاوضمىذلارمألانمجراحلاو‹مالسإلاةعامجو
.هللانيدنمقراموملسوهيلعهللاىلصدمحمةمأ

ذإناورہللالهأمملظومقدصانلق4كثلوأبءالؤوهسيللقنف

ملقناف٤هرغهبجرحتالوهبقرعالرمأنمجورحلاوقورملامهنومزلت
.هتعامجاوقرافوًايلعاوقرافناورهلالهأنكلوكلذلبقنمكلذسيل

هللادبعو‹صاقوىبأنبدعسناورهلالهألبقهقرافوعلخدقالق

نعاوفكنيذلاوءراصنألاونيرجاهملانمكلذىلعمهعبتانمورمعنا
ىلوأهلتاقىردنالوىنأامرکأهيلإىنوأاولاقوهترصننعونانعلاق

‹ماقیذلابهعماوموقيملوهوقرافوهتعيبىفًايلعاوعماجلف«هرصانوأرذعلاب

نجراخهللانيدنمءالؤوهقارفأ‹ردقلاولضفلاومايقلاكلذبهلاوفرعيملو

ناورهلالهأيملظدقانلق«الاولاقنإفهيلعهللالصدمحمةمأنم

.دحاو«ناوربلاورهلاو«رجلاىلهأ»ةنوطخلاىفبتك(١)
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لبقنمسيلاولاقناومهرغهبقرعمل|٢۲۲]رمأبقورللامهومتمزلاو
هلتاقومهلبقهعلخدفانلق‹هولتاقوًايلعاوعلخناورمنلالهأنكلوكلذ

جوزةشئاعوصاعلانبورمورماعنبهللادبعورببزلانبةحلطمهلبق
نايفسىانبةيواعمهعلخوهلتاقو‹«مهعبتانموملسوهيلعهللاىلصهللالوسر
ءالوهقارفأ:ماشلالهأةعامجو!صاعلا!نبورمعورمعنبهللاديبعو

۽الءاولاقنافےلسوهيلعهللایلصدمحمةمأنمنجراخهللانيدنم

۱!مرغهبقرعالرمابقورملامهومتمزلأوناورهلالهأمملظدقفانلق

دهعلاهوطعأوًايلعاوعيابناورهنلالهأنكلوكلذلبقنمكلذسيلملقناف

ضقنناکواوٹکنواولدبواوربغواوضقنم«هيفهعماوناکرمآىلعقاثیملاو

.ةمألانمجورحلاونيدلانمقورملاوههليدبتوهثكنودهعلاورمألاكلد

ركنملاالوههجوبفورعملانوفرعتاللالضةامعمکنآنورتالفمفانلق

اورغواوثدحأناورملالهأنأنومزتذإًاطخوغيزوفيرحتلهأ.هجوب

ةثفبرحنمهيلعاوناكامربغةعدباوثدحمملمهو«اولدبواوضقنواوثكنو

:هوعلخفيفةيغابلفلابرحنمهيلعاونااملإًابلعاوعدوةيغاب
العناكىلاهتعيبثكتوهيلعناكىذلاهرمأضقنوهسفنملخيلعو

ةعاطوهللاةعاط"ىلعهوعيابذإ‹نايعلتقمويهيلعهوطرشىذلاهطرشو

ىنحةعدبلانمايحأامتيعوةنسلانمناّثعتامأامىحنأوهلوسر
ةحلط'ةعيبلاكلتىلعىلعلتاقف‹هللانيدرهظيوأهحوركلذىلعیھت

لتقومهعبتانموةيواعمورمعنبهللاديبعوةشئاعورماعنباوربزلاو

.مہملتقنم

هايهلاتقدعبهيلعهلتاقامفصاعلانبورمعمکحىلإهباصصأاعدن

ءىتىحیغبتىلااولتامف):یلاعتهلوقل.هللاءاشامواننسعبر

«بتيملوهلتاقالعناكىلاهتلزامىلعصاعلانبورمعمکحف(۱)(هللارمأىلإ

فرعامرکنبملو٠فورعملانمركنأامفرعيموعجريملولوحتيملو

ةيآ:تارجحلاةروس(١)
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ناورهلالهآاعدو.قاثيلاودهعلاهكحىلعهاطعأوًاكحهلعجف«ركتملانم

6معيبومہموعدومهرمأهيلعناکامماملإاوعدو.اوبأفكلذىلعهوطعينأ

هباولتاقو«هيلعهوعيابامىلعرمألانوذفنيوهمارحاومرحوهلالحاولحتسا

مهعيابىذلالوألاهرمأضقنو«هتعدبنمثدحأاعمجریناآق‹هودع

هایےھدرالإالیدبتالوًاريغتالوًابنذالوًاثدحممرظنيالمهلتاقوءهيلع

ةقاثيمو٢٢۲۲هدهعثكنوهبحاصهيلعدهاعامكرتنقيرفلاىأنورصبيالفآ

ةعامحلايهىلعةعاطنكتناو!!هتعيبوهتقفصريغوهتربسوهتنسلدبو

ركبوبأناورهذالهالبقكلذكرتدقل٤نيدلانەقرماهكرتنمءةفلألاو

لعمهعبتانموديزنبةماسأوةملسمنبدمححو«هثدحلبقنامعورمحو

لهآلبقكلذدعباهكرتو.ناسحإبنىباتلاوراصنألاونيرجاهملانمكلذ
دمححو«هثدحلبقرمعنبهللادبعوصاقوىنأنبدعس

‹راصنالاونيرجاهملانمكلذىلعمعانموديرنبةماسأوةملسمنا

لععلناکولو.هلضفاوفرعيملوهبماقاملعهوعماجمملوهولزىعاد

رببزلاوةحلطناورملالهألبقهلتاقوهعلخدقلنيدلانمًاقورمهلاتقو

هبواعمناورهلالهآلبقهلتاقوهعلخو6مهعبتانموةشئاعورماعناو

ناکنالو.مهعبتانموصاعلانبورمعورمنبهللادیبعونايفس.یئآنبا

ىلإرادلامويهتعيبلجألىلعهيلعناكىذلارمألانمقورملانم
7عيابىلا..ةعيسلاوهباتکمکحوهللاكحىلعكرتنيمكحلانأ

ا"وهوصاعلانبورمعےکحذِإلتاقنماہلعلتاقیلاةوعدلاو

ناکاممرممومجابلورتبلوبتيلولقبلولوحتيلوتعيبلع

.(۱)نملسملاءامدنملحتسي

ةالصلاهيلعلوسرلاىلإبوسنمثيدحىلعدروناوربلالهأوايرورجانعحاقد(1)

ملامعأنمهلمعملسملالجرلارقتحبىحيلمعلثعنولمعيسانأىمأنمنجرخيل»وهومالسلاو

ىحدتريالمةيمرلانممهلاقرعاكنيدلانمنوقرميمهيقارت_زواجيالنآرقلانوءرقي

.«هولتقوأمهلتقنلفوطفقئالحلارشمومهٹوفنمدوعي

.ةطوطخملانم٢۲۲ةحفصىلإ٠۲۲ةحفصنمةصاخوةريثكتاحفصعافدلااذهذخأيو
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ةعدبثدحملكلةماعقورملابىعناكناهنأبانلألااولوأفرعيدقو

قرامقحرغلولوأةوهشوأكشوأربصقتوأولغبهللاقححیضوا

۰جراخهللانيدنم لقمرییشهيلعهللاىلصدمحةمأنيدنم

اعنيدلانمقورملابقحأوةيصعمريكأوًامرجمظعأنايع قحنمعضاک

لتقناکناو«هترصننعسانلادروهلهلذخوهترصنقحو

ءناورہنلالهأنمنيدلانمقورملابقحأوةيصعمركأومظعأوهفًامولظم
ربثلالهأاهبىعةصاخةمألانمجورخحلاونيدلانمقورملابىعيناكنإو

نيدلالهأمهناسحإبمهوعبتانيذلارهلالهآنأةامعلاهللاءادعأفرمي

دوادوةيطعوقرزألانبعفان‹ةمألانمجرخونيدلانمیرهنممهو

۰ةهداسشلاباوراجنيل|مههابشأو

هيلعهللاىلصهللالوسرنأاومعزنأمهراصبأىمعأوهبهللامهلضأامو

ذخأافىنأببئذلانأل«معلابئذکمدآنبابئذناطيشلانإلوقيناكلسو

اومعزو!!ةماعأاوةعامحلااومزلافالآ:لاقهناوةيصاقلاوةذاشلاوةدرفنملا

ممسالجرهللاعادولاةجحىنلاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأ
لماحبرو«هيقفرغهقفلماحبرفهربغهغلبمهبلقهاعوافاذهیلاقم

صالخاإلا:ملسمبلقولعيالثالثهنمهقفأوهنمىلإهقفا

هللالوسرنأاومعزو«مہعامجموزلونيملسملامآلمعلاىف

برضياحنمذحخأنفةعامحلاعمقاديو:لوقيناكملسوەيلعهللالص
جرخنم:لوقيناکےلسوهيلعهللاىلصهللالوسرنآاومعزو.مهللادودح
اومزو.«عجاريىحهقنعنممالسإلاةقبرعلخدقفريشديقةعامحلانم

هنيبآريسناكهتعيبٹکننم٠:لوقیناکملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأ

لتاقتالەلوقيناکلسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأاومعزو‹«ةنحلا

‹ةعامحاكراتاكراتلاو««كتمأنمجرختالوكتنسلدبتالوكتقفصلهأ

هنیبًارتستناکهتعیپثکننم«ملسوهيلعهللالصهللالوسرلوقيىلا
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:ملسوهيلعهللاىلصلالوسرلوقيىلاةعامحلاكراتاكراتلاو«ةنحلانو

ءرانلاهلتبجوةيبصعبرصنيوةيضعمىلإوعديءايمعةيارتحلتاقنم

راشأنم:لسوهيلعهللاىلصهللالوسرلوقيىلاةعامحلاكراتالكراتلاو

ىلوألاةعامحلانألاوبذكدقفمعناولاقنإف.ةكئالملاهتنعليلسمىلإحالسب

هللااضرنماهلهأاهلهأاضرهللاةعاطنمو«هللامفةعاطلاتناك

هللاىصعاذإنوطخسيوهللاامنوطخسيوهللاعيطأاذإنوضري«هنم

ملوعبتيمهرخآ«ةمحروةدوملهآءهللامارحمهمارحوهللالالحمشالح

مولضفيوهلهأنوفرعيفورعممففورعملا«هرخآرمقدصيوأرمأو
.نونواعتيهيلعوهيلإونوعدياذهىلإ«هلهأفئاخركنممهفركنملاو

مهعاطأوهللایصعامفشیرقةملظنولوتيالونوعيطيالهللنوبضغيو

اوهركوأاوبحأامفهللاارمهاضراإهدودحوهقحمييضتوهللاةيصعمىف

لالضلالهألاقامال‹هللابضغنإنوبضغيوهللاعيطأاذإنوضريو

نممہاع|مرحالنيلحتسمهللااوصعناوےلةمزالةربابحلاةعاطنإ

هللاءايلوأنوفوحمتفورعألانمهللالحاام«ماومأونيملسلملءامد

نوبرقتءايلوأهللاءادعأاوذحنلا:نوحذيوملٹمونوبلصبونول

اذهىلإهللایصعنمةعاطوهقوقحوهللادودحمييضتىفهللاىلإمهعاطب

.نونواعتيهبونوعمتجنهيلإونوعدي

ءاہلإاعدنمووألاةعامحلاةوعدامعإفكلذككلذسيلاولاقنإ

«شيرقةملظةعامجناو«هتاضرمعابتاوهقوقحءادأوهللاةعاطىلإنوعدي
.قحلاكلذاوقدصدقف|۲۲|هطسعابتاوهللاةيصعمىلإنوعديالإاعدنمو

‹ةعامحلاقحنمملسوهيلعللاىلصهللالوسرهركذوهيلإاعدىذلاقحلاامنإو

‹ىلوألاةعامحلاىههيلعتضمامواهعاطموزلوقحو

اهلاعمواهجابمواهرانمواهادهواهرتأعبتاواممصعبكسمواہلإاعدنمو

.الإمموعدومهعامجوسانلاةفلأدرواهدودحو
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اوکراتمهفاورتكنإوةيصاقلاوةذاشلاوةدرفنملاىهمظعألاداوسلاو

هللاممااوركذنيذلامهمظعألاداوسلا‹هدودحوهللاقحاوعنامةعامحلا

ىلاةعامحلااوقرافنيذلامهمظعألاداوسلاو‹هللادودحعيضنماوعبتاو

ةكلاهاهلكةقرفنيعبسوثالثىلعىمأقرفتس:لسوهيلعهللاىلصلوقي
هللادودحعیضنمةوعدمهعابتابرانلاىئاهرئاسوةنحلاىفةدحاوةقرفالإ

هللالوسرلوقيىلاةعامحلانماوجرخنيذلامهمظعألاداوسلاو.هقوقحو

نممالسألاةقيرعلخدقفريشديقةعامحلانمجرخنم«ےلسوهيلعهللایلص

قوقحميضنمةوعداوعبتانيذلإمهمظعألاداوسلاو«عجاريىحهقنع
هيلعهللاىلصهلوقلةمألانماوجرخوةنسلااولدبوةعيبلااوثكنوهدودحوهللا

.كتنسلدبتالو٠كتمأنمجرختالوكتقفصلهألتاقتال:لسو
نماولتقمءهّللاعاطأنمهللاةعاطىلعاوعيابنيذلامهمظعألاداوسلاو

هتيبىلاعجروهدودحوهللاقوقحعيضوهللاىصعنمةعاطیهللاعاطأ

مايقلانعىوءركنملانعىملاوفورعملابرمألاوطسقلابمايقلاكرتو

اوراسنيذلامظعألاداوسلاو«هدودحوهللاقوقحعيضوهدودحوهللارمأب

.هدودحوهللاقوقحمعيضنمعابتابوةكئالملامهتعلفنيملسملاىلإمهحالسب

ثكنوهدودحوهللاقوقحمعيضنملقخالهنأبابلآلااووذفرعيدقو

بابلآلااووذملعبدقو‹هقاثيمضقنوهيبنةنسوهللاةعاطكرتوهدهعوهتعيب
هللاقاثيمممافوبنىملسمللبجوامنإوهللاقاثيمضقننلقاثيمالهنأ

ةعاطالوالوهلةعاطالفهدهعوهقاثيمضقنوهللاىصغنمو

باجأنمةعامحلاو‹نىملسملاةعامجهيلعىضمىذلارمألاقرافوهللاىصعنل

رثأوهللاباتكلدعبكسمتونملسملامزلوهتنسايحاوهتعاطبلمعوهللاةوعد

جوجايلثممهفراکنإوهيهاونوهللارماوأعیضنملكامأر«اولقنإوهيبن

.جوجامو|
ةرتكلاعابتابةمصعلاوةاجنلاتناكولنأبابلألااووذفرعيدقو

ةأرماوسيبحاصهللادمحامةيصعملاوةعاطلانمترادثبحةعامحلاو

(۲جنايبلاوفشكلا-۲۷م)
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نيذلاالو«ءوسلانعنونياوناكنيذلاءالؤوهوءدودخألاباعصأونوعرف

نورمأينيذلانولتقينيذلاهللامذالو«هللاةاضرمنوعبتيومهسفنأنورشي
الول):لوقيثيحرابحألاونىينابرلاهللامذالوءسانلانمطسقلاب
(۱)(نوعنصياوناکام.رئيلتحسلامهلكأوإلامشوقنعرابحألاونوينابرلا

.مهوہيملذإهللامهمذف

برعلانمدترانمدتراامهللاهمحرركبابأنأبابلألااووذملعيدقو

٠تقوىلإفوقولاوءاقبتسالابهورمأفدترانملاتقىئنملسملاراشتسا

یطعأامالاقعیعنمنفیقئاعىلعیفیسلماحفانآامهللاهحرملاقف
.للابقحلآوأهيطعأهتلتاقللسوهيلعهللاىلصهللالوسر

هرمأنملتقوهدودحوهللاقوقحميضنمنأبابلألااووذملعيدقو

مظعأ«مارحلابك١وهدودحوهللاقوقحنمعيضامةعجارموهللاىوقتب
.الاقععنمنممداهحلابقحآوةيصعمركأومرح

4مايقلانعىوطسقلابمايقلاكرتنمنأبابلألااووذملعيدقر

نممذوهدودحوهللاقوقحعيبتلهتيبىلإبلقناوهبماقنللضفلاركناو

دالاقععنمنممداهحلابةيصعمرکاوامرجمظعأ:هپماق
7

هتردحوهللاقوقحميضنمةوعدمبتانمنأبابلألااووذملعيدق

بکروهدودحوهللاقوقحنممعيضامةعجارموهللایومتبرمآنملتفو

.الاقععنمنممداهحلابقحأوةيصعمرتكأوًامرجمظعأ«مارحلا

هدردحوهللافوقحعيصنموعدعبتانمنأبابلألاوودملعيدقو

نممداهحلابةيصعمرکاوامرجمظعأهلوسروهللاعاطآنملتفر

.الاقععنم

یدهاكرتوطسقلابمايقلاكرتنمنأبابلألااووذےلعيدقو

رکأوًامرجمظعأمنعسانلادرومهربغىلإاعدومهعممايقلانعىهنو

.الاقعمنمنممداهحلابقحأوةيصعم

.۳٩ةيآ:ةدئاملاةروس(١)



4۹

هنعهللایضرركبأیفةنسحةوسأفلنأبابلألااووذےلعيدقو

ووللوقيذإاوئيفيوأاوعجريواوللاسيىحةيصعملاوةدرلالهأهلاتقو
هيلعملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىطعأامالاقع

هللاىلصهللالوسرىفةنسحةوسأملنأبابلألااووذملعيدقو

نحنابعىلعركنملااوركنأنيذلامهرغوردبلهآنمملسوهيلع

نوملعيدقو.هثدحىلعهوعماجبملواهلعهوقرافوثادحالاثدحأ۹٠

۔ًايفنمتامنأىلإیقبوتفرعیحثادحابیدانهللاهمررذابأن

ریٹکمههابشأو«هنطبقتفىحبرضفناهعثادحابیداندوعسمنباكلذكو
نابعىلعركنملااوركنأنيذلا«مسوهيلعهللاىلصهللالوسرباحصأنم

نتفيلحلا:ئدهوهسةنسوهدودحوهللاقومحعييضتویوهاعابتاق

.ةعيبلاوةقفصلاوةعامحلابحاصوهوكلذىلعهولتقنأىلإهدعبنم

تبثتةعيبلاوةقفصلاوةعامحلاتناكول هدودحوهللاقوقحعييتىلعدحألتب

نامعلتقنمناکو«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرباصىلعتتنبل

هللالوسرباحصأنأنوملعيدقو.ًاكلاههبىضروأهمدیئكرشأو

همدیئاوکراشدقناسحبنعباتلاوےہربغوردبلهآنمملسوهيلعهللاىلص

ربزلاوةحلطوىلععمهمدببلطنماولتاقوهثادحإباودانوهلتقباوضرو

.هریغوةيواعمو

تتيثةعامحلاوةقفصلاوةعيبلاتناكولنأبابلألااووذملعبدقو دحألتنش

ىلوأهرصنبماقونايعلتقرکنأنمناکلهدودحوهللاقوقحمييضتىلع

هللالوسرباحصأنمهعمماقنمو‹ىلعنمةمصعلاوةاجنلاوةجحلاورذعلاب

.مهربغوےلسوهيلعهللالص

هللاىلصهللالوسرىئةنسحةوسأملنأبابلألااووذملعيدقو

نأذإ.ةنساانمنمكرتوعدبلانمثدحأامىلعناياولتقنيذلاملسوهيلع

باصىفةنسحةوسأىلنأبابلألااووذےلعيدقو٠لزتعيوألدعينأ

مهينهيلعاوقرافنيذلارمأآلااومزلنيذلالسوهيلعهللاىلصهللالوسر
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ةيصعملاوةعاطلانمترادثيحةعامحلااوعبتينأاوبأو«هدعبنمندفيلحلاو

.هيلعاورصانتوهثادحنإباوذانوهوقرافذإهدؤدحوهللاقوقحعييضتي
ةعيبلاوةقفصلاوةعامحلاقحنايعلتبثيملاكهنأبابلألااووذملعيدقو

یدعتىلعهدعبنمدحألتبثيالكلذك‹هدودحوهللاقوقحعييضتىلع

ناکیناملانبةقيذحنأنوملعيدقو٠هدودحوهقوقحعييضتوهللارم

ادىعبالالضےللضدقفماطخأنإومقبسدقميصأنفانرثأاوعبتالوقي

مويلالبقهفرعيناكاممويلاركنأنملةلالضلالكةلالضلالوقيناكو

.دحاوهللانيدنِإفىوحلاىلإنوكرلاومکايو

نمو٢٠۲شيرقةملظمهمظعألاداوسلانأبابلألااووذفرعيدقو

.اديعبالالاولضنيذلاهومهملظىلعمهعبئا

هللالأسن«مظعلاىلعلاهللابالإةوقالولوحالونيملاعلابرهللدمحلاو

.نيمحارلامحرأوههنإانافوتيواننيدىلعانتبثينأ

..ةيوشحلانمةيتافصلاقرفحرشم

ل



تكوعرالاومااابا
فرفلاعبرالا.نمةثلاثلاقرفلا.ىهوركذی

صاعلانبورمعےکحالبلاطیئآنبيلعنعاوجرخنیذلامهو

رهظأوباتفهيلعاوجتحاوهوعنموهوبتاعمهنأكلذو‹ىرعشألاىسومابأو

ميكحتلاىلإموقنععجرمت«هنماولبقوهورزاووةبوتلادعبهوعباتفهتبوتمط

یارومکحتلانععجرًايلعنأاوعاشأمهنأكلذو‹ةعجرلاوةبوتلا,دعب

نمسينأنىنموملرمأرظتنيامنإو‹رفكالعةماقإلاوالالضةموكحلا

ىلعىلإیتانمینأف.ماشلابةيواعمبرحىلإلالا(١)عاركلا
عجرتالفهنمءافولابىلوأتنأوهيلعكدهاعاعكلافودقةيواعمنإ:هللاقو

ثدحتدقو«(۲)مقلوركببيراعأكيأرىلعكبلغيوكدهعوكلوقنع
تدهاعانضمافًارفكالعةماقإلاوالالضةموكحلاتيأركنأكنعسانلا

ةيواعمبتاكذئنيحف.ءامدلانقحوءافولابقحأوءافولابىلوأتنأفهيلع
¢ةموكحلانعبتأملىنإلاقوسانلابطخوةموكحلاىلعرمتساوارس

٤لضدقفالالضاهآرنموبذكدقفةموكحلانعتعجردقىنأمعزنف

:اولاقوهللااوکحوهوقرافوهدنعنمنملسملانمةعامجتجرخف

دعبانبولقغزتالانبر):نيلصافلاريخوهوقحلاىضقي«هللالإركحالد

.(۳)(باهولاتنأكنإةمحركندلنمانلبهوانتيدهذإ

«ءارورحالاقيةفوكلاضرأنمًاضرأاولزنوهدنعنماوجرخف

ةدحاومريسوًادحاومهرمألزيملوباتكلاردصىفهركذمدقتدقو

رماوألابلمعولجوزعهللاعاطأنممهلو«ًادحاوهودعوًادحاومهلوو

نممهودعو«هدعبنمنتفیلحلاةريسراسو‹هدعبنمهيبنةنسعبتاو

«هدعبنمنتفیلحلاةربسراسالوهيبنةنسعبتيملوهرمأفلاخوهللاىصع

.ريمحلاولاغبلاوليحلاىلعقلطيوسا:عاركلا(١)

.«مموركببيراعأ»فلؤملادارأامعر:مقلورکببيراعأ(۲)

۸ةيآنارمعلآةروس(۳)



س٢۲

هللوألانأللضفلاهلفرعيو‹لوألارثأرخالاًاطياضعبمضعبفلاحال

اومهفو«ليزتتلااودهش«مالسلاهيلع"لوسرلاةنسبلعأو«مالسإلاىفمدقلا

ناىلإهدماشموهبرحولسوهيلعهللاىلصىلاةربساودهاشوءليوأتلا

لوأوهبلمعنمىلعركنملاركنأنملوأمهو.ےلسوهيلعهللایلصهللاهضبق

اولتاقمالةمولهللاىنوفاخمال«اهلهأىلعةنتفلارصبأنم

مهلخدأوشلرفغومهنعهللاىضرىدملاىلعاوضم|٠٠۲]ىحةنتفلالهأ

تنشفقرزألانبعفانمهنعقرفنأىلإكلذىلعملفمماهفّرعةنحلا
ًارومأثدحأ«مهداقتعانعداحومهرمأفلاخوقرفو

تقفاوجراوحلاتعباتتوءنيدلاىثةماقتسالالهونملسملاامفتلاخ

اغوقوةقرفلكداقتعاحرشنسوةماقتسالالهأةقرفبةقرفةرشعتسىلع

?قيفوتلاهللابو



دكوالاونسرالاابا-
ةىسهولاىهوىلوألاةفرفلاق

مامإلوأوهوىدزألاىسارلابهونبهللادبعىلإنوبوسنللامهر

ضابأنبهللادبعمهمامإةيضابألاكلذكو«بلاطيأنب!لعدعبهودقع

ةقحلاةقرفلاىهوةدحاوةقرفاهو«سيقنبفنحألاطهروتاللاامتم

.هللاءاشنإ«قرفلاركذدعباهركسو]

لوأوهوقزرألانبمفاتدشاروبأمهمامإ:ةيقرزألاةيناثلاةقرفلا
٤قرفونيملسملاىصعقشوةماقتسالالهأداقتعافلاخنم

كيرشتنسومهرارذىسوملاومأمغوةلبقلالهأیسوةرجحلالحتناو

لحتساوهبهذملًاعباتهرمألًافراعناكولودعاقلانمًارتوةلبقلالهأ

مرحوةرجحلالحتناو‹ةدسافتاداقتعاعدتباو«فيسلابسالاضارعأ

تفلاخةدئاحءارآوةدسافتاداقتعاعدتباوءمهثراومومهحنابذومہحکانم

بلغفزاوهألاىلإةرصبلانمجرخو.نيدلاىفةماقتسالالهأنيملسمامف

هعیاتونارکموناتسجسونامرکوسرافدالبنماهالونمىیلعواہلع

٠ىرتعلارمحنبرمعو«نوجامنبهللاديبعوءىفنحلادوسأنبةيطع
۽ىميلارضصو٠«ىركشيلالالهنبهللادبعو«ىنزاملاةءاجفلانبىرطقو
نعاوزجعومهسفنأىلعةرصبلالهأفاخو«ًافلأنڻالثهليتناکو

٠امعلاىدزألاةرفصأنببلهلماباوراجتساف«جراوحلابرح

ءمہیالوعيمجىلعىوتساومهلتقومهمفصتناوةقرازألابرحىلإجرخف

لهآكيرشتىلعاوعمتجاةماقتسالالهآرغجراوحلافانصأعيمجر

ةيلالعلاوةريرسلالتقلحتسينممهمو«ةمينغومرارذىسوةلبقلا

ةريرسلالتقلحتسينممهمو‹ةوعدريغىلعفيسلابسانلاضارتعاو

مہضعبًاربيوضعبلاممهضعبمغيوًاضعبمهضعبلتقيمهيبايفنوفلتهو

دمهحنابذلکومہکانمواومرحوةرجمحلااولدتناو«ضعبنم





نويرعياتلابالا

هباولتعاامضقنى

ليوأتلفيرحتوهلوسروهللاىلع|٠۲|بذكفةرجحلاام

.ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلفالخونآرقلا

.(مويلادعبرجهالا:حتفلاماعملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلاقدقو

ناوفصو.ورمعنبليہسناانغلبو.(ةينوداهجوهامعإ»حتفلادعبلاقوأ

3الصېبلالاقحتفاعبااالرا

هيلعهللایلص۲لاقفةنيدملااجایالإiلخديالهنإانللق

.«حتفلادعبةرجهال.ةكمحاطبىلإتعجالتمسقألسو

لسوهيلعهللاىلصىنلاىلإىنأهللاهجربلطملادبعنبسابعلانأانغلبو
:1یلصلاقففءةرجملاىلعاالفعيہیابهللالوسرايب:هللاقف

٥رجه9یمقتووپ:لاقوهکبعلسوهيلعقالصیئحسش

هعيابينألجرهيلإبلطلسوهيلعهللاىلصىنلانأانغلبو.حتفلادعب
eحتفلادعبةرجهاللافحتفلاةوزغىةكعذئمويوهوةرجحلاىلع

لهآكيرشتنمهباوجتحاامضقنامأو.جراوحلاطوخىلعلدياماذهف
ةلبقلالهأىفركحىلاعتوهناحبسهللانإف٤٠فيسلابمضارعتساوةلبقلا

‹ةمينغلاوىبسلاىفبلالهأىفكحملهنأونىكرشملاىفمکحامفالح

نوملسملالتقالو.رغمهملحمواهلحأومنامديمکحامإو

6الاماومنغالوالایعاوبسيملوهمدريغهنماولحتسيملنافعنبنايع

بلاوناکو(۲)ےهابسةفيذحنأو(۱)ابدلهآیسبمہمجتحجتجانإ

لاقيرباقمابو.ةدحتملاةيبرعلاتارامإلاىدحإةريجفلاىفنآلا«ابد»دجوت(١)

.ةدرلالهأوةباحصلااجنإ

=هيلعلوسرلاةافودعيتدترانامعىفدزألانأىمادقلانيخرؤملاضعبركذي(۲)



٦٦٤—

هرمأبهابسةفيذحنإهلليق:باوحلا.ابدىلعەهنعهللاىضرركبأل

.هنعهللایضررکبیرمأبمهابسامهطلغو

هنعهللایضرركبیأتومداعبهنعهللایضرباطحلانیرمعیلامملصوالو

مدالبومہکاسملإیسلادروهرجزوهلعفىفهأطخولوقلاىفرمعهلظلغ
!!هّللاقحعيضينآهلزاجالوباطحلانبرمعهدرامًازئاجىسلاناكولو

ملعأول:ةفيذحللاقهنعهللايضرباطحلانبرمعنييموملاربمأنأانلركذو

.ةفئاطبكنمرصملكىلإتذفنو.فئاوطكتعطقلكنمنيدبمہیبسكنا

نيملسملانإفمهثراومومهحكانممرحتوةلبقلالهأمهكيرشتامأو

مهرمآكلذنمهللاءاشاموأةنسنثالثبنافعنبلتقدعبهللامهمحر

الإمهموقىلعنومقنيال۲۳۳|ةيضرممهرتسوةعماجمهملكودحاو
مہموحكانیلدعلاباوکسمتامًاثيشمہلعنوبیعیالونماوثدحأام

دجسملانعمدصنولحتسيالومهعمنوجحمومهعمنولصيومهوثراويو

مهلانودویومهحنابذنولکی«هلمیدحلاغلبيىحمهسدهلکاالومارحلا
٠لدعلانمهباوكسمتامىلعمهنوعماجملومهماحرأنولصيوءتانامألا

هللاباتكمکحماوملعيىحمہنمئیشمہملبقیالهللانأنوملعيو

.ںکپوبهجوف«ابدىلإتزاحناوىدزألاجاتلاوذكلامنيطيملاهيلعو«مالسلاوةالصلاس

دزألانم(ىقرابلانصحمنبةفيذحوأ)ففافلنلاضحمنبةفيذحمهلإهنعهللاىغرقيدصلا
ءالتقفهعمنموًاطيقلاعقاوفققرابلاةجفرعوأ«ىموزغخلاماشهنبلهجبأنبةمركعو

ةكرحنوفنيمهفنوينامعلاةاورلاامأ.هياهحراركبيبآىلإهبانبايبسابدلهآنمايبسو
«ةدرةكرحنكتمنامعةدرنعنيشرؤملاضعبهركذامىلعنوقلعيوًادطاقًايفنةدرلا

فافلغلانصحنبةفيذحفاخو«ابدىفءاسنلاىدحإةاكزلوحفالخببسبةلأسملاتناكامنإو
نامعلهآنمدفوبهذو.قحرينبوقحمابدلهآىسومهلعراغأفاودترادقموقلانوكينأ

پاطحلانبرمعةيلوتوركبيأةافومهمودقفداصوءةلأسملاهذهىفركبيأعممالكللةنيدمللإ

نادلبلاحوتف:ىرذالبلا).ديدشفينعتةفيذحفئعنادعبابدىسدربرمأف«ةفالحلا

:ىلاسلا۲٠۲4-٢٠٦۲ص6«۳ج6«كولملاومآلاخيرات:ىربطلاو<٤۸-۸۲ص

.٥٥ص<١جءنامعلهأةريسىفنايعألاةفحت
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مهسیلهنأنوفرعيو«هللارمأىلإ.اونيفيوهللاقحعيمجاولکتسیوهيبنةنسو

اوناکولمال٤ناثوأآلالهانمملسوهيلعهللایلصهللالوسربرحةلزىم

.مهوراوالوهوحکانامكلتبمحوري

برحةلزعةلبقلالهأاولزنأمهنأهراصبأىمأوهبهللامهلضأامو
نماوثربوءناثوألالهأوكرشلالهآنمملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ولحتساو6مهرکسعیئنوکیىجميدومرارعنکوودعاقلا

-هيفبغارلاهنيدلبلاطلااولتقولسوهيلعهلل۱Fلوسرلبقام

‹هنيدرمأهوفرعينأمهلإبلاطلااولتقيملىدحلاىلعىرمعلو

(ةنسحلاةظعوملاوةكحلابثبرليبسىلإعدا):لوقيىلاعتوهناحبسهللاو
هاتأنمتنعتينأهرمأيملو«(۱)(نسحأیهیلاب):هناحبسلاقو

ىاموتاومسلاىئامهللحبسي):یرخأيآىنلاقوىداهيلابا

اراکناوکاوبالاميموكوابيلعاولميماوسر

.(۴)(نیملالضیللبقنم

هللانأمهسفنأىلعنودهشيمهراصبأىمعأوهبهللا:!مهلضأامم

اوجرخاذإمنوءاوجرخمملام«الدعالوافرصمہملبقیال

ءامدلانمماعهللامرحاممهماولحتساوء(4)فتيسلابسانلااوضرعتسا

سانلانمولحتساامنىميقملامنايلوأنماولحتسينأو«جورفلاولاومآلاو

تانيبلانمانلزثأامنومتكبيلانإ)٠:لاتهللالوقكللنولوأتيو

*نونعاللامهعليوهللامعلبكئلوأباتكلاىفسانللمانيبامدعبنمىدهحلاو

.١۲٠ةيآ:لحتنلاةروس(١)

.١ةيآ:ةعمحلاةروس(۲)

.٢ةيآ:ةعمحلاةروس(۳

.دحألاحنعلأسيملو٠مهلتق+فيسلابسانلاضارعتسا(٤)



سو۲۸

(۱)(.ميحرلاباوتلاانأومهلعبوتأاونيبواوجلصأواوبات.نيرذلاالإ

.اهعضومريغىاهوعضوواهليوأترغىلعةيالاهذهاولو

|٤٢۲بلاطلامهيتأيمآميلعمهرمأسابتلاومهنامعنمو
بحاصكنأكنعىغلبهنإوًاكرشمتنكىنإمللوقيفهيفبغارلاومهنيدل
هبكادهوهللاكملعامو«كنيدىملعوكرمأىلنف٤ةريصبوىده

هلرقأولجرلاهعباتاذإف.مهمعزبمالسإلاىلإهوعديفهرمأهيلعصقيف

ىلإنوموعدمنواكرشم۾کسىلإلاق٠هيفلخدوهيلإهاعدام

نافيكفقحلاهنأتفرعوهيلإینومنوعدامتررقأدقو«ىدحلاومالسإلا

هللوقیف٠.هيلعتنکاموییدنمتئربواذهكلتررقأنحكدنع

كرشلاىلإكرشلانمهمعزبلوحتوكرشلانموقشلااذهاجتاف؛كرشمتنأ
رقممهعموهنمضعبنأنومعزيءرومألایمہرظنءوسومہلالضنمو
ىلامهرادواكرشهناکكرشرادانآنومعزبىلامهموقرادیئمہیدب

تفسنمهللاهمرحاعلمعيمهرادئمهعمناکنمو:مالسإلارادافم

كلذىلعلزيملوءلطاب'ابسانلالاومألكأوابرلالكأوانزلاوءامدلا

ىفلوقيىلاعتوهناحبسهللاونانحلالهأنمهنأ.ةافولاهترضحىح

نوبوتيمةلاهجءوسلا::نولمعينيذللهَلىلعةبوتلاامعإ):باتكلاكح

نيذللةبوتلا.تسيلو«امكحاملعهللاناكومبوتي.كئلوأفبيرقنم

نيذلاالونالاتبتىإلاقتولامدحأرضحاذإىحتائيسلانولمعي

.(۲)(اأًاباذعےلاندتعأكئلوأرافكهونوتومب
دودخحلااولطعوىاعتهللاقحنمهنوريالمجرلافهرفکومهلالضنمو

‹مهلبقنملسملاةرساوفلاخوهيرنةنسوهللاباتكهعابتأو.قرزألانباكرف

مملالضومہعدبومہمراسنوملسملافرعف

ةدحمنإ4ىفنحلارماعنبةدحنباصصأمهو:ةيدجنلاةلاثلاةقرفلا

هتلالضوهتعدبهيلعنومقنيقرزألانبعفانلنقرافماوجرخهعمنمو
mmmano mmm

.١١٠١١١٦٠ناتيآلا:ةرقبلاةروس(١)

.۱۷١۱۸تاتيآلا:ةوقبلاةروس(۲)

 -هحرح



ا

4۹

:ناکنممنملسملانمةفئاطمہلإتجرخفنیرخبلاىلإريسملانيبلاطمهمرب

مشافلاهودجوهيلعوهامعاوثحنوهورظانوهوتأاملف«انغلبافةرصبلاب

.قفاومهنأنوتظياوناكدقو:نوملسملااهريموامسهللانذأيلآرومألحتنادق

ضعبىقرزألانباعبتاهلايزوناطيشلاهلاهعرشآرومعدتبادق

هعابتأوقرزألانبانكيغًارومأعدتباف«ىرخأرومأىتهفلاخو«هرومأ

ةلبقلالهآنمهفرعيوهنيدعبيالنممءىربوةرجحلالحتنا«اهاولمع

مہضارعتسامہملحتساو٠ناثوآلالهآنمهللاینبرحةلزاعمهلعجو

دعاقأاىلوتيكلذىئوهومشاومأةمينغو|۲۳|٠مهرارذىسوفيسلاب

قرزألانباةريسلاهذهىففلام«هموقرهظأنيبيقموهوهنيدلهأنم
ًاقحتناكةرججلاناولےللاقي.ةدحنهبلتعاامضعبىئهعابتأو

نل.الوقهنمبوصأهروجومهلالضىلعهعابتأوقرزألانباناكل

فاولزنأو.مهموقنودنمةرجحلااولحتناهعابتأوقزرألانبا
.رجایحمهرومالًافراعناکولوهنماوئربوارفاک

معزف؛مالسإلاوةرجحاةدجتلحتنافليبسلانعرثاحلضملاضلكلاو

ممماولبقومالسإلاىلعمهوعباتنيذلانأونملسماقوقحملنيرجاهملانأ

مارحهدنعكلذیئھو4نيرجاهنافوقحےلمهمزبسینوقفانمم

:لئاقنمزعهلوقوهوےلوقلًافالخهيبنلهللالاقدقو.مشاوماوهوامد

اونوكينإو(۱)(نيدلاىےکناوخإفةاكزلااوتآوةالصلااوماقأواوباتنإف)

اونوكينإو«نىملسملاىلعاممهلعونيملسمللاممهلفنيقفانعاوسيلفنملسم

ىلاعتوهناحبسهللانألهاوامدًاذإلالحفرهاقوهومهقافنبنقفانم

ةنيدملاىفنوفجرملاوضرمممولقىفنيذلاونوقفانملهتايملنمل):لوقي

اولتقواوذخأاوفقثاياننوعلمءاليلقالإاہفكنورواجبالمثمهسكنيرغنل

.(۲)(اليدبتهللاةنسلدجنلولبقنماولخنيذلاىثهللاةنسالتقت
ہہ

.١۱ةيآ:ةبوتلاةروس(١)

.۰٦-۲تايآلا:بازحألاةروس(۲)



۳

ةدجتاوعيابنيذلاناكنإف.كلذدعبنممهقافنرهظيملفاوهناو
٠نىقفانملاىنهللالوقدعبمهلعراكنالاهكربرفكدقفمهقافتلًافراعناکو

.قافنلالهأةلزنمملزنأثيحكلهدقفنينمأومنيملسماوناكنإو
٠فلتلوقاذهواوتاماذإمہلعىلصيالهنأمهمعزومهلالضنمو

اوقرفتمهولتقفهباصصأهيلع(۱)مقنىحروحلاعدتبيةدجنهللاودعلزيملو

فيطقلالهأبعقوفنيرحبلاىلإهنباعمًاشيجثعبهنأهتلالضنمو
اولكأوةمسقلالبقنهوخكنفمهسفنأىلعنهموقومهءاسنیسومہفلتقف

كلذمكعسيالےللاقكلذبهورخأوةدجنىلإاوعجراملف«ةمينغلانم

رابکنمناکو.ةيرذاعلااومسفمہلاھجمهرذعفكلذلعنملاولاق

.هاقراففكيدفوبأوةيطعوبأ

ًارومأعدتبادوسألانبةيطعباصصأمهو:ةيوطعلاةعيارلاةقرفلا

هتلالضوهروجنوملسملانبدقوناتسحسضرأبقلوهلبقدحأاهعدتبيم

.ًاراصتخااهنكرتةرشكبئاجعهلو

دايزجرخمث«٢۲مسعألادايزباعصأ:ةيمسعألاةسماحلاةقرفلا
معزیءايشأىفمهقرافوممعليوةيوطعلاوةيدجنلاوةقرازألاىلعمعنيمسعألا

برحنإهلوقاهم«اههللامهكلهأرومأىفمهعباتمث«همعزباهوثدحأ

لحتناو«ناثوآلالهنمملسوهيلعهللاىلصهللالوسربرحكةلبقلالهأ

كلذلوأت٠ةينالعوارسهموقلتقلحتساو«مهموقرادنمةرجمجلا

لحتساو.(۲)(مهودجوثیحنكرمثلااولتقاف):ىلاعتهللالوق

ماقلاو«مهحنابذلکومهثراوموهموقحاکنلحتسيكلذذخأو

امرومأىففلاخف‹هموقنماهلحتساىلارومألارئاسعمهرهظآنہ

روحلانماولحتسااممظعأىلعمهعباتوءةيوطعلاوتادجنلاوةقرازألا

۱.«اومقن»ةطوطحملاىفتبتك(١)

.«اولتقاو»ًاوہسةطوطخنلاىفتبتكو.٥ةيآ:ةبوتلاةروس(۲)



س۳۱

مربصىحےلنيزيناطيشلالزيملو.١كلهیحهعباتنمكلذىلعهعباتف

مہضعبدہشیوضعبةمرحمہضعبلحتسیوًاضعبمہضعبلتقینىقرفتماعيش
.كرىشلابضعبىلع

نملحتساحورسمنبنبحلاصباصمهو:ةياصلاةسداسلاةقرفلا

لزيلف‹لاومألاةمينغويسلاولتقلانممسعألانبامہملحتساامهموق

:ىلاعتهللاهكلهأىحكلذك

دیاانمالیجثعبهنآهيلعاوباعیذلاو:هرابخأنمءیشرکذ

لسملجریئمشلاقو«مهمعنتماوهفیسلسلجرلاھآراملفالجراوقلف¦

شفًاقداصتنكنإهلاولاقف«هتلتقالإکنملجرلعمدتالو

:حلاصىلإهباوقلطناوهديباوذحخأمآانغلبفلجرلالعفف«كديبطعاو

اذهامفلاقف«حلاصیلعهولخدينآلبقنمركسعلالهآنملجرمہقلف

ملكتامثإومدلالالحاذهءاومعزاک«ےللاقف«هرمأهيلعاوصقفلجرلا

حلاصىلعهولخدأىحلجرلاباوقلطناوهليبسلىضف«لتقلاةفاحمهب۾اکتاع

ةاكزلااوتآوةالصلااوماقأواوباتنِإأ):ةيالاهذههلعلفهرهوراف

٠لاقامنماولبقف(1)(مليساواخف

اسرەوالاومأمهنماوباصأوموقاولتاقاوناکمأءاومعزوهيلعاومقنامو

مللاقو«هنومسقيومهدنعامعيببمهرمآحلاصلإاوباصأاماولخدنآامنو

هياعصأنمهموقوبيبشءىرف«سرفلاهلناكةعرقلاهتباصأمكيفاوعرتقا

هبانرمأناو«(1)مالزلابماسقتسالانعىههللانإاولاقوحلاصنم

ارعبتاًاقيرفنقيرفاوراصفاوفلتخامت؛حلاصنماوثربفهنعهللاىلدعب

.اللاصاوعبتاًاقیرفوسہب

احاوهوراجنبمضيحلاسبىبأباحصأ:ةيسهبلاةعباسلاةقرفلا

جاجحلاناکو٤تسوينبجاجحلانامزیفناکو«ةعيبضنبدعسىب

.٥ةيآ:ةبوتلاةروس(١)

نومسقتسينويلهاحباناكىلاماهسلاىهحادقلاو.مالزآممحلاو«حدقلاوه:ملزلا(۲)
.كلذوحنوأةراجيتوأرفسنمهبمايقلانوونبمفاوربشتسییااہم



۳۲

هقحلف۲۲۷ینزلارابجنبنامعهبلطمتةنيدملاىلإرفف«ديلولانامزىئهبلط
هلعلبقیدحلالحتساهنأانف«هلبقدحأاهعدتبيملءايشأعدتبا‹هلتقواهب

رهشلاالوهللارئاعشاولحتالاونمآنيذلااممأاي):لوقيىلاعتوكرابتهللاو

مهرنمالضفنوغتبيمارحلاتيبلامآالودئالقلاالوىدجلاالومارخلا
هلحتسيملامسولاحاكناولحتساىحناطيشلامهملزيملو.(۱)(ًاناوضرو

الوأتمعابسلانمبانوربطلانمبلعیذلکلحتساو.ىضمنممدحأ

نوكينأالإمعاطىعًامرحىلإىحوأامفدجأاللق):ىلاعتهلوق

.(۲)(ريزامحلواًاحوفسمًامدوةتيم

.بئاغلاومهمدهاشلاةيعرلاترفكرفكاذإمامإلانإهلوقهبئاجعنمو

مامإلاىلإهرمأعفريىحهرفكبمکحمملًامارحلجرلاعقاواذِإهلوقنمو

اہنکرتةرشکلئاشمهلو«هلروفغموهفدحهيفسيلاملکو9هدحيف
۱.ًاراصتخا

جاجحلاوىرورحلاىنابيشلادیزنببیبشنیببورحلاتعقولتقالو

رکسعمزهواہلیاموةفوكلاىلعبيبشىلوتساو.ةيمأىنبوفسوينبا

ءارمأمهلكًاربمأنيرشعوةعبرأمهرکاسعومہشویجنملتقوةيمأىب
هنآبیبشتومببسناکو«ىصحمالامركاسعلارثاسريغشويحلاب

.زاوهألارهنىفقرغ

نمناکودرجعنبمركلادرعباصمهو:ةيدرجعلاةنماثلاةفرفلا

غلبيىحلفطلاىلعةءارملابجهلوقبدرفناوهفلاخم«سبنأبات

ةيالوبلوقيوهبحاصلتقيىحًاثيفلالاىريالو«مالسإلاىلإيعديو

لهآلوقىلعًاضرفالةليضفةرجحلاىريو..ةايدلاباوفرعاذإةدعقلا
.ةماقتسالالهألوقىلعةمعنرفكرئابكلالهأنورفكيوءةمافتسالا

نمةصقىهنولوقيونآرقلانمتسيلانآفسويةروسنوركنيو

.۲ةيآ:ةدئاملاةروس(١)

.١٤٠ةيآ:ماعنألاةروس(۲)
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هلكنآرقلانإنولوقيةفاقتسالالهأنأل:ةماقتسالالهألًافالخصصقلا

.بهذموةلاقممهمبزحلكلوًابازحأةدراجعلاتقرتقام.هللامالك
درفناممةذراجتغلاةلمجخنمناكونوميمباحصأ:ةينوميملاةعساتلاةقرفلا

تسيلامافسویةروسهراكنإو‹دبعلانمهرشوهرخردقلاتابثابمهم

نيكرمشملالافطأنإهلوقنمو«درجعنبمركلادبعلوقىلعنآرقلانم
دولوملک».لسوهيلعهللالصىنلالوقبجتخاوةنحلاىمهلكرافكلاو

ةريثكلئاسمهلو«هناسجمبوهنارصنيوهنادوېمهاوبأامنإوةرطفلاىلعدلوي
.ًاراصتخااهنكرت

ةقرازألافلاخ(ا)رفصألانبدايزباععأ:ةيرفصلاةرشاعلاةقرفلا

اوناكاذإلاتقلانعةدعقلااورفكيماہمةرشکرومأىفتادجنلاو

لتقباوكحمملومجرلااوطقسيملوءةماقتسالالهآلوقىلعنيدلاىفنقفاوم

.ةماقتسالالهأقيرطىلعلمعلانودلوقلاىفمهدنعةيقتلاو«نيكرشملالافطأ

تدرفناوةيخارمشلاىمستسانمنعتدرفناوةيرفصلاتفلتخام|٠

.ًاراصتخاملالتعاٽکرت۽بهذمولوقةقرفلكلوةسلْعَلااومسفیرخأةفئاط

نمناکومادقلاىنأنبصفحباصأ:ةيصفحلارشعةيداحلاةقرفلا
نفهدحوىلاعتهللاةفرعمهوةدحأوةلصخناعالاوكرشلانبنإهلوق

وهكرش:ناكرشكرشلا:لاقمهمامإءرفصألانبدايزنأىور(١)

ءةيبوبرلاراكنإبرفكوةمعنلابرفك:نارفكرفكلاوناثوألاةدابعوهكرشو‹ناطيشلاةعاط

انزلاةعرجوأةقرسلاةعرجنوبكترينممهو)دودحلالهانمةءارب:ناتءاربةءارلاو

ء١جلحنلاوللملا)ةضيرفىهودوحملالهانمةءاربوء5ةنسىهو(...فذقلاوأ
.(ھ۱۳۲۷ءازجأد5ةرهاقلاةعبط١۸٠-١۸١ص

ةالاوًاعيمجنولوقيمهنإلاقوءةيرفصلانمةثالثًافانصأركذدقفىدادغبلاامأ

نولوقيو٠نيلوألاةكحلانمامهعابتأوريهنبصوقرحو٠ىسارلابهونبهللادبع
ةهامإةيواعمنبديزيمايجرخىذلاىجراحلاسادرملالب1ةمامإبءالرهدعبنم

۷۲٠-۷۰صقرفلانبقرفلا:ىدادغبلارظنا)بلصاالالبٹریذلاناطحنبنارمع

|.(م1۹00ھ01۴۲۸ةرهاقلابفراعملاةعبطمةعبط

(۲>نايبلاوفشكلا-٢۲م)
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وأرانوأةنجوأةمايق.وأباتکولوسرنمهاوسامجرفکمهفرع

نمءىربهنکلرفاكوهفرمحلابرشوةقرسلاوانزلانمرئابكلابكترا
.اراصتخااهنكرتةرشكلئاسمهلوكرشلا

مركلادبعباععأنمناكو:ةيبلعثلارشعةيناثلاةقرفلا

ىلعانأةبلعثلاقفلفطلاىفافلتخانأىلإدحاوةدحاوديدرجعنبا

ذئنيحفروحلااضروقحلاراکنإمہمیرآیحًارابکوًاراغصمہیالو
اونغتسااذإديبعلانمةاكزلاذخأىريناكهنأهنعدجويو.مهمًاربأ

.اورقتفااذإاهايإماطعاو

ةلمجنمناكوسبقنبسنخألاباععأ:ةيسنخألارشعةقلاثلاةقرفلا

ةيقتلارادفناکنمعيمجنعةءارلایئفقوبءهلوقبمعدرفنام

‹هنمًاربأفرفكوأهيلعهالوتأف‹ناعإللاهنمفرعنمالإةلبقلالهأنم

ةقرسلاولتقلاولايتغالامرحو«هموقنمرابكلالهأءابسجيوزتزوجو
لتوقمنتمانإفءنيدلاىلإىعديىحلاتقلابةلبقلالهأنمدحأءادتياو
ةلبقلالهأنمةمينغلاوءابسلاىمهفلاخهنأالإةماقتسالالهألوصأىلع

.جراوحلابهذمىلع

خسنلاضعبىفوىلعنبمزاحباعصأ:ةيمزاحلارشعةعبارلاةقرلا
یلاعتوهناحبسهللانأهداقتعانمناکو.مزاحنببيعشىلإاوبسنةيمزاحلا

هلوقوةماقتسالالهأبهذمىلعاهرشواهربخاهلكدابعلالامعأقلاحخ
مهرمأرخآیفهيلانورثاصمهملعامىلحدابعلاىلوةيىلاعتوكرابتهللنإ

‹رفكلالإمهرمأرخآىفهيلإنورثاصمهنآملعامىلعمہملامعألانم

هلوقوهداقتعانمو.هئادعألًاضغبمهئايلوألًابحلزيملىلاعتوهناحبسهنال

داقتعادقتعيو«هنمةءارىلابحرصيالوبلاطىيأنبىلعرمأىفقولا

.كلذريغوةملينغلاوءابسلاىفجراوعحلا

هباععأريكأوىجراحلافلخباحصأ:ةيفلحلارشعةسماحلاةقرفلا

بهذمىلعهللانمردقلایهداقتعانمناکو«نارکمونامرکب
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مهلعاهردقلاعفأىعدابعلاهللابذعوللاقفمهفلاخمت«ةماقتسالالهأ

لافطأناهداقتعانمو!!هلوقنعهللاىلاعتىلًالاظناکهنولعفيامىلعوأ
.ًاراصتخااهنكرتةرثك|۲۲۹تاداقتعاهلو«رانلاىفنىكرشللا

ٴنوميممناكودمحمنبديعسباععأ:ةيدعسلارشعةسداسلاةقرفلا
هداقتعانمو‹ردقلابلوقلارهظأنحهنمءىربهنأالإةدراجعلاةلمجنم

لهألوقىلعاهبسنكمدبعلاودابعلالامعأقلاخىلاعتوهناحبسهللانأ
ًاباوثالعىزاجماهرشو"اهريخنعلوثسمدبعلانإهلوقوةماقتسالا
.اهرىغوةميئغلاوءابسلاوةمامإلایئجراوحلابهذمىلعوهو«ًاباقعوأ

..جراوحلاقرفتمت





٠كوعيرألاونماشاب

y7قرفلاعيرألامامتعبارلاق

اهنأومعزو«هتمامابصوصخحلاىلعبلاطنأنب,ىلعاوعياشنيذلاهو

تذخأنإوهدالوأنمجرحتالةمامالانأاودقتعاونتوةياصووصف

للزوجيالنيدلاناكرأنمنكرةمامألانإاولاقو«مہماهذخآنممملظبف

٠مهيعوهتيرذوىلعىلعصنهنأوءهلاهإالوهلافغإلسوهيلعهللالص

.رئابكلاورثاغصلانمنوموصعممهو

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنإوًامالسإسالالوأيلعنإموقنمو

أنممهلعةجحلا.سانلانودىحولاونيدلارمأنمءايشأهيلإرسأ

ملسوهيلعهللالصهلللوسرىلعءارتفااذهنإةماقتسالالهألاقةماقتسالا

مہیدومھکریونیدنارمآیفیلعیاردیفةفاکسانلاىلإلسرینأہاشاح

ملسوهيلعهللایلصهللالوسرىلعءارتفاوبذكاذهو«مهرمأنمىعی

.(۱)(كبرنمكيلِإلزنأامغلبلوسرلااهمأاي):لوقيىلاعتوكرابتهللاو

‹هدعبنمەتمآىعًايلعفالختساےلسوهيلعهللایلصهللالوسرنإفوقنمو

رکبوباعیوبمويتراصةمألاواهلعهابلغامنعهللایضررمعوركبابآنإو
داوسألانبدادقملاوبلاطىبأنبىلع«طهرةعبرأالإنكرشمًارافكةدرلهأ

نامزیفمهمزبرساینبرامعباتمث«یرافغلارذوبأوىسرافلاناملسو
هللادبعونالانبةفيذحباتاولاقوًأاسننمماولاقونافعنبنا

۱.دوعسمنبا

ىعهللاءافآامتناکودمحملآنمكدفاذخأرمعوركبابأنإاولاقو

ىحےلسوهيلعهللاىلصهللالوسرتنبةمطافابرضامهنإاولاقو«هلوسر
ملسوهيلعقاىلصهللاىنةريسفلاخركبابأنإاولاقونمنينحلاتقلأ

باطخلانبرمعفلختساركبوبأو«ًادحأفلختسيملمهمزبهللیننال
mmسسسےسسسس

.«كيلإللالزنأابرًاوهسةطوطخلاىفبتكو۷ةيآ:ءدئالاةروس(١)
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ىروشلالهأreفلختساوركبةربسوىلاةريسفلاخرمعكلذكو

اکمہلعتلختساالو«لسوهيلعهللالصىلامهکرتاکملو

ةعتموجحاةعتمنمسانلامنمهنإاولاقوءىروشاهلعجوركبوبأفلختسا

بلاطیبانبیلعديبذخآملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنإاولاقو.حاكتلا
داعوهالاونملاومهلا«هالومیلعفهالومتنكنم»:لاقفمخریدغىلع

عبتيًاملعهلعجيلملسوهيلعهللاىلصهللالوسردارأاولاقو«هاداعنم

اوتمآنيذلااساای):هتیبلهأوىلعةعاطىباولواتو٠فالتخالادنع

تيبلهأوىلعوهاولاق(۱)(ميكنمرمألاىلوأولوسرلااوعيطأوهللااوعيطأ

سانلانمدحألسيلفءمهنعاطبىلاعتهللارمأنيذلارمألاةالومه.هدعبنم
اوفرعايفململستلاسانلاىلعاوبجوأو<هباوعاجاممئيشمهلعدرينأ

ةعراشلاباوبألالسوهيلعهللاىلصهللالوسردساولاقو.اوفرعيملايفو

ًاعيمجسانلارمأهللانإاولاقو.ىلعبابالإدجسلملاىف
نيذلااأاي):لئاقنمزعهلوقكلذىتلزنأهللانآاوعزوءىلعلاوملسينأ

(هلوسروهللاكيلوامن):هيفلززناولاقوةفاكملسلاىناولعخدااونمآ

یکلق):هيفلزئآاولاقو«ىلعوهفاولاق.(۳)(نوعكارمهو):هلوقل

اولاقو.ىلعوهاولاقو(٤)(باتكلالعهدنعنمومکنیبوییبًادیہشہللاپ
كثلوأهتوالتتحهنولتي:باتكلامهانيتآنيذلا):هدلویئوهيفلزنآ

نمواجتاکرنمحوةنيفسهتيبلهأوىلعاولاقونونموي

ىلإاذهوكلاذهرانلللوقيةمايقلامويسانلامسقىلعاولاقو.فرغاہکریمل
ةمايقلاموينوعجريىنوملااولاقو‹ةنحلاهتعيشلخديورانلاهوادعألخديف

.راصتخااہنکرتةرشکلیواقآملو«اتومتامناکنممہملتقیف

.٩٥ةيآ:ءاسنلاةروس(١)

.۲۰۸ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)

.١٥ةيآ:ةدئاملاةروس(۳)

.٣4يآ:دعرلاةروس(٤)

.١۱۲ةيآ:ةرقبلاةروس(٠)
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ىفلصف
ننسعبسنباذٹمویوهوكلذفيكفًامالسإسانلالوأًايلعنإموقامأ

كلذوهيبأبقحلملفطوهلب«رشهيلع"بتکيالوريخهلبتکيال

هيلعهللالصهللالوسروىالورمأهيلععقيالفملحلاغلبيملنملکنآ

ًادبیلملسوهيلعهلایلصهللالوسرنکيملفهموقنمهرمأبفختسمملسو

رکیوپمالسإسانلالوأناکلب«هدنعهرسعضیفننسعبسنبایصب

لاقهللاهجرسابعنبانعثيدحلاىفءاجاكهنعهللاىضرقيدصلا

یربحنمےلسوهيلعهللالصىنلابةراشبلابهاقلتهنعهللایضررکبابأنِ

:قيدصلاىمسكلذلوهنع٤|هللاىضرركبوبأكلذبهقدصوبهالا
یٹٹعبهللانإ»لاقلسوهيلعهللالصىنلانأقاسإنبدمحمثبدحىو

لوقهیفو«یحاصویکراتبمنآافقدصرکبوبلاقوبذكملقفکیلا
:ًارعشىراصنألاتباثنبناسح

اعفامرکبابآكاحخآركذاف ةقثىخأنماوجشتركذتاذإ

المحاعاهالوأوىنلادعبامحدعأواهاقتأرخ

السرلاقدصمهمسانلالوأودومحملاقداصلاىا
القتناامواوفقيهبحاصىدمل ًاعبتمهللارمألداهشاعدق

لوقأ«ةمعذخانآوركبوبلس:هنعیورامفبلاطیانبىلعلاقو

ملاوةرصلا-ركبىلماقعقحأنوكأفيكفلوقعمسيال

رغصلاىفةعذحلاكانأولسأركبايأنأىلعدارأو ةعذحلاهلصأوةدئاز

.ملحلاغلبأملو

رممالسلاامہلعایرکزنبیمیقآاک«ایبصےکحلاهللاهاتًايلعنإاولاقو

ېئنباينوهولفطموىحنوكيفيكملانلق:باوحلاو
ةيالولاىنءايبنألالافطأنأكلذو«كرشمنباكرشموهولفطىلعو

اورقيوملکااوغلبيىحةءارلافنكرشلملالافطأوءءايآلاةلزىم

حضاولابذكلاوهاذهفًايلعىخآلسو4اعهللالصهللالوسرنإلوقامو
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نعٹیدحلاىفءاجاکرکبابایخلسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأكلذو

تامیدذلاهضرمیلاقملسوهيلعهللالصهللالوسرنأيلذحلاركبأ

کنمیلیلخنواليلخهتمأنمذختيىحتومیفلبقيننکيمدهيف

نکیململسوهيلعهللاىلصهللالوسرنِإفكلذلبقامف.يةفاحقىنبا

ناو٤روهمهلعهللاىضرركيلأىهتمأنمدحأنواا

نمًاذختمتکو6ا۴نمهدبتاذو.هتحمصنب[ايلع7نم

نوكيفيكف«نامعإوءاخإدوءاليلخةفاحقىنأنباتذختالاليلخةمألاهذه
رکأركبىلئاضفوملسوهيلعهللاىلصهللالوسرهاخآىذلاوهىلع

ًايلعكرتوةرجحلاىلإهقيفرو(١)ننثاىناثوراغلاىئهبحاص«ىصحتنآنم

وهفامه.لسوهيلعهللاهللاىلصلوسرىخآىذلاىلعوخامأو

ةثراحنبديزنيبوبلطادبعنبةزمحنباجآ.ةكعراصنألاونيرجاهلا

.هرغومکحلانبهناوعكلذبثدحءفينجنبلمسنيبوىلعنبوىلكلا

موصوتنیلعللاقلسوهيلعهللاىلصهللالوسرنإامأو

نمًايلعاوجرخأدقمهنإف«ىدعبنمینالهنأالإیسومنمنوراهةلزنع
ىسومةقيلخناکامویسوملبقتامنوراهنلاذه مهيدقةراصولا

كعقالوسراسمهنأهذهاماوعداياةلعلاامأ.یوم

Eig

ادخاوقيدصلاركبوبأهعموةنيدملاىلإارجاهممالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاجرخ(١)

:ةبوتلإ_ةروسىفةميركلاةيآلاربشتراغلاثيدحىلإوةكمينونجروثلبجبراغىف
هبحاصللوقيذإراغلاىفاهذإنيناىئاثاورفكنيذلاهجرخأذإهللاهرصندفهورصنتالإ)

ىلفسلااورفكنيذلاةملكلعجواهوريملدونحبهدیأوهيلعهتنیکسهللالزنأفانعمهلانإنزحتال
.ةيآ(مكحزيزعهللاوايلعلاىههلاةملكو
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ىلعو‹ملسوهيلعهللاىلصىنلافلخ.نوقفانلافلتًايزاغكوبتىلإملسو
ملسوهيلعهللالصىنلالاقفءكلذباوةجرافقفانهنأسانلانظفمهعم

ىصوًايلعنأاوعداكلذلف٠ىفلخافقلطنافكلهأوىلهأىنكتفلخاعإ

لسوهيلعهللاىلصهللالوسر

«سومنمنوراهىملاقلسوهيلعهللاىلصهنإلوقامأو

ريغةلزنيهنمايلعلعجبملهناف«لسوهيلعهللاىلصكلذلاقناكنإف

ىبلاخأىلعنكيملوةوبنلانعهلزعلسوهيلعهللاىلصهنأكلذوسانلا

هنمىلعنکیماذف<ملسوهيلعهللالصىسومخأنوراهناکاک

هكرشيىذلانيدلاةوخأوةيالولاومالسإلاالإقبيملفةوبنلاةةوخأىئنوراه

.ململکهيف
نمةرشكءايشآرسےلسوهيلعهللاىلصهللالوسرنإلوقامو

لسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلعمہمبذکاذھف:ىحولاونيدلارمأ

ماسىحنيدلارمآنمًابلعغبمسوهيلعهلایلصهنآوهزذا

لوسرلابأاب):لجووعلاقو(ا)(سالافاعلكاتلسرأموز٠نامتو

اومعزذِإنيذاكلاءالولدیالف٠ةيالا..(۲)(كبرنمكيلِإلزنأامغلب

رمأنمهيلإىحوأامءايشأىلعىلإرسلسوهيلعهللالصهللالوسرنأ

مسوهيلعهللاىلصهللایننآل«هلوسروهللاىلعاوبذكدقفمودنيالا

ءسانان٠مدحألودهلایحوأاممایشهربغىلإالوىلعىلإرسام

سبعذإنبديزةأرماناشکلكلذنمًاثيشمكولو

:هلوقىا(الیلقًائيشمهلانكرتتدكدقل):ىلاعتهلوقےکونأ

.٢۲ةيآ:بسةروس(١)

.۷٦ةيآ:ةدئاملاةروس(۲)

.١٠۱-١تايآلا:سبعةروس(۳)
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ةريرسنمناككلذلكوء(۱)(آربصنانيلعكلدجتالمث)
.سانللهادبافهمتکيملف«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ناوهتمىلعايعافلختسا4ناېبلانإموقامأو

27لعةروةيهرارقإو8لوقفنإف«ةعبرأالإدرلها

ناكولهللاو:لاقًايلعنإ«لاقىرصبلانسحلاثيدحكلذنماوعدامف

ىلإهتملساموهيلعتلتاقلرمألااذهلالومسوهيلعهللایلصهللالوسر

انکدقةءاجفانيفتعمللسوهيلعهللایلصهللالوسرنكلو«یرتغ

سانلابىلصيلركبابأرمأيناكونونذولاونوملسملاهيلإفلتخموهيلإفلتخن

ضبقاملف«فسويتابحبوصلنكنإلاقو«لسوهيلعهللالصبضغف

هبرقأاماذهف.نيدلاماوقومالسإلادومعةالصلاومهنيدللسوهيلعهللالص

لسوهلعهللالصهللالوسردعبةفالحلانمءیربوهسفنىعلع

مآعم‹ههابشأوثيدحلااذهدیتةرشكرابخأعماهمركبىلألهتداهشو

نمنيكرشماءاذيإهقياضملسوهيلعهلالصىلانأخيراتلاوثيدحلابتكىورت(١)
عمتجانأكلذدعبثدحو.هنممهرفنيءىشبىحولاهيتأيالنأىنمتفهباصعألوهلشيرق
ةانموىزعلاوتاللايأ)ىلإلصوىحمجنلاةروسمهلعًارقفةبعكلالوحناكمىقمهضعبب

لكأمث«ىجترتلنبتعافشناونالعلاقينارغلاكلت»نيتيآلانيتاهدعبًارقو(ىرخألا

مالسلاوةالصلاهيلعىزلافارتعانعنيضارنوكرشملادجسواهرخآىفدجسو«ةروسلا

ةمجاهمىلإداعمالسلاوةالصلاهيلعىلانكلو.لجوزعهللاذنعةدئافبو
؟نيتملكلانيتاهبكتئجوأ:ليربجهلأسومجنلاةروسهيلعًأرقفءاسملاىفهاتأاليربجنألنيكرشملا

:لاقومالسلاوةالصلاهيلعىنلاشهدف«ىجترتلنإوءالعلاقينارفلا»ىلإًاربشم

انيحوأىذلانعكنونتفيلاوداكنإو):هيلإهللاىحوأمث..!!لقيملامهللاىلعتلق

مهلإنكرتتدكدقلنأالولوماليلخكوذختالاذإوهربغانيلعىرتفتلكيلإ

.(ريمانيلعكدجتالمثتاملفعضوةايحلاتعضكاتقذألاذإيث

۰Voارسالاةروس
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هللالوسرةيصعموهللاةيصعمهومزلأنأ“لعىلعةبذاكلمهاوعدب
-ا١بلطلاومايقلانعنعهدوعقب«ےلسوهيلعهللاىلص .مهمعزبهلهللاهلعج

مہرباورفكدقسانلاىأرنحًايلعمنمامنيبذاكلاهللاءادعألانلق

هللالوسرهبهرمامىلإمهوعديومهرفکملنبينامهيدنعاودتراو
ىلصهللالوسررمأىلاعتهللالإرذعدقنوكيفمکیع

هللالوسرنأممزدقولتقلافاحفيكوانلق‹لتقلافاخاقنإ

‹نقراماونقسافلاونكانلالتقيىحتومالهنآهربخآملسوهيلعهللالص

ىرتالأ!!كمعزبقرفلاهذهلتقيىحهلتقدحأعیطتسيالنأےلعيناكاف

ءلذلاىلإهوبسنوةلزعملاهذهىئنيحلابهوفصوفيكنبذاكلاءالوهىلإ

لاحلکیفةديدشلاةأرحلانمهنوفصياوناکامهوفصينأمقتسیفيكف
هرمآفلاخو«لسوهبلعهللایلصدمحمةمأرمأميضونجهنأنوعزيمت

مهةفيذحامأو!!لالضلاءالؤهىحتسيالفأهبهلوهيلإىصوأامف

وهوسانلللاقذٳ«اولاقامرغبةرشكنطاومىفدهشدقهنإفهتيالو
نمةنتفےکیلعدشأreوهاميكتثدحأللاجدلانوركذيمهوننئادماب

۱!باطحلانبرمعدعبیعبےکیلععلطیبکارلاق؟وهامواولاق!!لاجدلا

دومنبادبعامأو1!روعلامعدعبكنزيلاواضيأةفيذحلاقو

نزوولولاق!!معلانماءزجرشعةعبسبرمعبهذلاقهنإفهتيالورهءواعدلو

سانللرمعناکًاضيألاقو«.رمعملعمهبحجرلمهلكسانلاملعبرمعملع

نصحلامدنارمعتاماملف«هنمجرمالوهيفلخديناكوًانيصحًانصحل

ةفوكلابرملىلعاولاقامرغبىلعدهشدقلو.هيفلخديالوهنمجرموهف
.هتيمتنشولرخآلجرمت«رمعوركبوبأاهبندعبةمألاهذهرخلاقذإ
رموركبوبآاہبندعبةمألاهذهلضفألاقنويذاكلاءالوهلاقو

ىفلضفأىبعولاقامنإاولاقنامعىعيهتيمسثلاثلانأتئشولو

9لوقيامفدحأكشالثلاثلاىسولهنإاولاقو«مالسلاهيلعهللاىندعبنسلا

تيكوانلقةيقتلاهتعنماولاقنإف!؟كلذنبينأًايلععنمافانلق:باوحلا
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ءاظعلاعومحلاةرنكبهفلاخنملتقيهقتاعىلعهفيسعضاووهوةيقتلا

افلانئالثوفينىئربزلاوةحلطلتقوءءىفلامسيولاومألاذخايو
ةيواعملتاقو٠دحاوكرعمىئفالآةعبرأةصاخةرصبلالهأنملتقو

٠هباضصأنملتقنمريغًافلأنعبرأمهملتقىحماشلالهأو

ميلاىلإو«ناورهلابهرایخومهنملسملاءارقنمفالآةعبرألتقو

ًايفختسماذهعمىلعنوكيفيكف!!رمأىفهوفلاخاءارقلانومسي

اتاكرمعورکبابآنایعهناهوعداامعمهتیعرنمةيقتقوهنيدب

زئاجريغاذه«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسردعبنسلاىسانلالضفأ

لضفلانوكيامنإونسلابرملانأكلذفورعمالومالكلاى

!!اولاقامهاشاحولسوهيلعهللالصهللالوسرباوعدبعمنيدلاىئ

ءسمحلاملسوهيلعهللاىلصهللالوسرلآاعتمرمعورکيابأنإفوقامو

نوملسملاعمجأملسوهيلعهلایلصهينضبقالجوزعهللانإمللاقي

نمءاشيثیحهعضبهتايحىهيبنلىلاعتهللاهلعجءىشسمحلااكلذنآىلع

ثّدح«ماهسلاةيقبىلعنوملسملاكلذضافأمالسلاهيلعضبقاملف«هتبارق
یئبلاطبأنبىلععنصفیکرفعجیآلتلق.لاققاسإنبدمحمكلذب
.رمعوركبىنآقیزطهيف.كلس:لاق؟ىبزقلایذمهس

هيلعهللاىلصهللالوسرنإفدمحملآنمكدفذخأركبابأنإامأو

هللالوسرضبقاملف«ةقدصتكرتامثروأالهتایحیئلاقےلسو

اهنارەمنمتلاہع|۲|هللاىضرةمطافتأ«لسوهيلعهللایلص

هيلعهللاىلصهللالوسرتعمىلإ:هنعهللاىضرركبوبألاقف‹كدفنم

هللالوسرهبرمآامربغآالینإو«ةقدصتکكرتامثروأالینإ»:لوقيلسو

قاصمیهوايعاىضرةمطافتفرصناف«هعنصوملسوهيلعهللالص

ةشئاعنعربزلانبةورعنعو.روهشماذهىئثيدحلاو«هبةيضاروهل
نافعنبنامعےلسوهيلعهللالصىنلاجاوزألسرألوقتاهعمسهللایضر

لسرآفلاق۽لسوهيلعهللاىلصهللالوسرنمنهمهنلأسيركبىبآلِ
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ثزوأالىنإ»:لوقيلسوهيلهللالوسرنعمستملا!هللانتتالآ:

هللالوسركرت:امضعبىهيلإنايصتخخسابعلاوىلعهاتأو!ةقدضتكرام

.كلذلثمامللاقف‹ملسوهيلعهللالص

نبورمعوةريرهىئأورمعنبانعثيدحلااذهلثمىوردقو
هيلعهللاىلصهللالوسرةقدصىضمأنأهنعهللايضرركبابأبيعينميف
هسفنىلإكلذفرصيملو‹لسوهيلعهللاىلصهللالوسرهرمآامفماسو

لبقاکةيدههلامعنملبقالو«هسفنتوقالإًائيشنيملسملالامنمذخأيملو

فالآةئالثٹباهارتشاةيراجليبحرشهللاقيهللماعنمبلاطنأنبىلع

رکبابأنأدحأمعزيوأ.بذوشهللاقيجوزامناکو«مردةئايسخو

لعفاکمھءامدلحتسينمنيملسملاءادعأوهللاءادعأكحهللارمأیئوهو

عيطتسيلهمأ!!یرعشألاىسومابآوصاعلانبورمهللانيدىفےکحىلع
ىلعنبنسحلاعاباکهنيدوهتلودوهتیعرعابرکابأنأمعزينأدحأ

ةيواعممودعىلإمهملسأومہردیفلابنایفسانبةيواعمىلعةفالحلا

بيعينهو٠!!مہیدبنادنموماشالهأوصاعلانبورمعونايفسىفییانبا

ءلالضلاةاغبلالاهاةامعلالاجدلاةدبعالإهصقنياذنموقيدصلاركبابأ

١!!هاشاحبیعلکنمهاشاح

هيلعهللاىلصهللالوسرتنبةمطافابرضرمعوركباأنإموقامأو

كلذابالعفينأنماہففآرآاناکهللاامهرامهنإفًادلوتقلأىحملسو

نىملسملابوىلاعتهللابزعأوكلذنماهدنعمركأتناكالعهللاةمحرةمطافو

ىلعو<نرملنمكلذنيمننماامفنآنم

سلاونلعلاوكرتام!!لالضلاءالئرهلواملارتالآ

هفعضنمغلبهنآاومعز٤نوملعيالثيحنمهايزهومزالإًانيشحيبقلا

rEهتجورعنمىلعردقيالنأهنهووهتلذمو.

ةفالحلاىفلسوهيلعهللاىلصهللالوسرةنسفلاخركبابأنشوقامأو
ا
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ملسوهيلعهللاىلصننلاو‹هنعهللاىضرباطحلانبرمفلختساهنأل

ا

ملسوهيلعهللالصىلامهكرتاكسانلاكرتيملو«رکبیناةنسولسو

.رفنةتسنبیروشاهلعجوركبوبافلختسااکفلختساالو

هدلقوركبابآفلختسالسوهيلعهللاىلصىلانإمطلاقي:باوحلا

هللایضرركبوبآو«هتومدعبمهرمأبیواوهفهتايحىئمهمةالصلاوسانلارمآ

نعثيدحلاعفراك.نمراصنألاونيرجاهملااضربهتومدنعرمعفلختساهنع

مترتخامنشنإ:نيملسملللاقتوملاهرضحنمحركبابأناىرصبلانسحلا

باطحلانبرمعيكلترتخادقلاقفءانلرتخااولاقف«کلترامنشنإو

رمعهدلقتفهتايحىفنىملسملارمأركبوبأهدلقامنإو.ًاعيمجكلذباوضرف

رمعنلےلركبوبأرظناكرظنتوملارمعرضحالو«هتاممدعب

هباقثونمركبوبآوےلسوهيلعهللاىلصىنلادجواکهبقثينمدجم

كوكشلاهيفىحلاتملوىكيلعهتفلختسالًايحماسناكولرمعلاقكلذلو

:لوقيماسوهيلعهللاىلصهللالوسرتعمستلق؟تلعفملنریلاسنف

«کیلعهتفلختسالاحلبجنبذاعمناکولو«هبلقوهسفنتاذبهللابحملاس

لوقيملسوهيلعهللاىلصهللالوسرتعمستلقل؟تلعفملیریلأسناف

ًايححارحلانبةديبعوبأناكولو«ءاملعلامدقيةمايقلامويىتأيًاذاعمنإ

هللایلصهللالوسرتعمتلقلكلذنعىلرىلأسنإف««مكیلعهتفلختسال

.حارحلانبةديبعوبأةمألاهذهنيمأونمأةمألكلالوقیرلسوهيلع

اورواشتينأهرمرمأورفنةتسةباحصلانمراتخاهبقثينمرمعدجملاملف

.هلبقنمركبوبأرظناكنيملسمللهنمًارظنكلذناكوءمدحأاورمأيم

دحأىلعناكو«ءانثلانسحأمہلعىورذعلادشأكلذبهللااهرذعدقو

قحللفالخالوكمعزبةيصعملاوًاطحلاىئلخدفيكوءىروشلاباعصأ

رمتراتخاةافولاهترضحاللاقًايلعنایلذحلاركبيئآنعو!!معزاک

.هدحأانأرفتةتس
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لصف

ماعىلاةفالحلارمأنماعنصامفرمعوركبىئأرذعنمانغرفاذإو

نسحلافلختسيملوتامًايلعنأكلذوتعنصامفانذخألاهحلاا

نااومعزنزف۽مهمعزبےلسو|٤٤۲هيلعهللایلصهللالوسرهفلختسااک

؟هتعاطیلخدیونایفسینانبةيواعمعيابينأهعسيفيكفهفلختسادقًايلع

‹رهشأةينامنهتياعروهيبأةفالخىلعبوثولاهعسيفيكهعيابيملهنأاومعزنإو

۔نيرہشنمًابیرقرکشمهلتاقیةيواعمبرحىلإةدابعنبدعسنبسيقثعبو

عنمبملهللاهمحررمعنإفجحلاةعتمنمسانلاعنمرمعنإموقامأو

وهايبرمعنأانغلبهنألءاطحلانعىن«كلذنمباوصلانعهنيملو

هللاقفًابيطهسآررطقيسانلاعمفقاولجرىلإرظنذإةفرعبفقاو
مرحلانإرمعلاقءنموارمأايىلب:لاق؟ًامرحمتسلأكحمو
٠نمولارمأايتللهألاق!!ًابيطرطقيكسأرتنأورفذأربغأثعشأ

جحلابتللهأمثىنرمعنمتللحأفىدملاتقسوةدرفمةرمعلابتللهأ
جلاىفةرمعلابعتمننملاقو«كلذىنًطحللانعىهلوهقيدصترمعىأرف

نعرمحیہیالو٠لحمالویمةندبرحنیىحقلحمالفیدحلاقاسو
ددجیاففاطویدحلاقاسنمو٠كلذىثاطحلانعىيامنإوباوصلا

مرحأىلوىلصاملكولحأتيبلابفاطاملكهنألىلصاملكمارحإلا

تحتمکاوعجاضتنامکشوالمکتیلخول:هلعهللااضررمتلاقم

!!احاجحلإنوعجرتمتافرعبكئارألا

هللالحأامكلذنممرحيملرمعنإفحاكتلاةعتمعنمرمعنإموقامأو
نيملسمللىندأوهاملعفامنإولحمالاملمعلامرحرمتنکلو<یلاعت
.ملآرظنو

:لاقفمخريدغمويىلعديبذخألسوهيلعهللالصىنلانإمطوقامو
ملسوهيلعهللاىلصىنلانمةلاقملاهذهاوهجوف«هالومىلعفهالومتنكنم

ةثراحنبديزنزأانغلبامفةلاقملاهذههجوو‹افاودازواههجوريغىلع
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ةعزانمىلعنيبوهنيبناك«ملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلومىلكلا

هَللاوديرلاقف٠كالومانأوىمتشت.ىلعلاقفءديزهيلعدرفىلعهمتشف

ىلإىلعقلطناف‹لسوهيلعهللاىلصهللالوسرىالوموىلوعىلتنام

‹هلدزلوقبهرخأویکتشيبضغموهو«لسوهيلعهللاىلصهللالوسر
ةيالوىفسيلةمعنلاىلوىاذه«هالومىلعفهالومتنكنممالسلاهيلعلاقف

‹هيفاودازوثيدحلااوفرحلاجدلاةدبعولاهحلاءالئوهمعزف.نيدلا

هوموناطيشلاىلفرخزوهلیوأتريغىلعهولوأتوهللاباتکاوفرحاک

ةيراسنبضابرعلاىلإهعفريءقاحإنبدمحمثدحاكهعضوومهلع

هللایلصلاقهنا«ےلسوهيلعهللایلصهللالوسرنعهعفريیرازفنا|٤۲|

فالتخالادنعلمعلافيكهللالوسرايانلقفالتخاىفنوكيملسوهيلع

ةالصلانوميقينيذلالاق؟هللالوسرايهنمانلقىدحلاةمعأبمكيلعفلاق

هللادودحنوميقيوركنملانعنويوفورعملابنورمأيوةاكزلانوتويو
‹ىلعباوعداافنقداصءالوهناكولف.ینسوهللاضئارفبنولمعيو

.هوعبتاوهومزلاف
نأدحألسيلو٠ةضورفمهتيرذةعاطوىلعةعاطةضفارلاتلاقو

هللالصهللالوسرنإاولاقو«هباوءاجايشمہلعدریالوءیشیفمهعزانی

ناكحيحصلاو.ىلعبابالإدجسملاىئةعراشلاباوبآلادسلسوهيلع

نمهريغونسحلاثدحاكهبابدسيملىذلاهنعهللاىضرركبىنألكلذ

تامىذلاهضرمىفسانلابطخملسوهيلعهللاىصهللالوسرنأنيملسللا

¿٩ةفاحفقىننبانمهديتاذوهتبحصیفانیلعنّمأدحأسيلهنإلاقفهيف

هنعهللايضرركبىنأبابالإدجسملاىفةعراشلاباوبألادسبرمأهناو
.ركببابالإباوبألاتدسف

كلذىفاولوأتوىلعلاوملسينأسانلارمأىلاعتوكرابتهللانإلوقامأو

ىلعلمساوهاولاقو(۱)(ةفاكملسلاىناولخدااونمآنيذلااأاي):ىلاعتهلوق

باتکلالهآنمننماومموقیفكاذهللالزنأامنإملانلق«هدعبنمهدلوو

.۲۰۸ةيآ:ةرقبلاةروس(١)
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مفهللالحامنومرحمومههللالحأاممًارشكنوقتيوتبسلانوقتياوناك

ملسلاىناولخدااونمآنيذلااهباير:ىلاعتوكرابتهللالزنأفاوملسأنأدعب

‹لوألاكنیدعئارشباوذخأتالىأ(١)(ناطيشلاتاوطحخاوعبتتالوةفاك

.معلایضرسابعنبهللادبعنعحلاصتأنعبئاسلانبدمحمكلذبثدح

هلوسروهللاکیلوامنإ):یلعیئلزنآىلاعتوكرابتهللانإمشوقامآو

ةاكزلاءاتيإوةبوتكملاةالصلاةماقإبهانعمامعإفءةيالا..(۲)(اونمآنيذلاو

عكاروهوهمناخىطعأًايلعنأاومعزو.ةماعننماومللىه«ةضورفلملا

.ةالصلاىثلمعزوجالهنأىلعبهذمنآلىلعىلعناتہموعارفااذهو«ذئنيح

هنولتب:باتكلامهانينآنيذلا):هدلووىلعىفلزنأهللانِموقامأو

اونمآنيذلاطهرلاىفتلزنأةيالاهذهف(۳)(هبنونمويكئلوأهتوالتتح
بلاطنأنبرفعجعماولتقنيذلاةشبحلانمنوثالثونانثاهوباتكلالهأنم

ةضفارلانكلوءبهارلاىربحممهمماشلانابهرنمةينامنوهنعهللاىضر
عيمجوتيبلاجحوةاكزلاوةالصلامہسْفْنَأنعاوعفروهللاباتكاوفرح

2هليوأترغىلعهللاباتكاولوأتوناتہاانماولاقامعمهللاضئارف]4
ىلإممقاذِإاونمآنيذلااأاي:ىلاعتوككرابتهللالوقنإاولاقمہكلذو

ىلإمکیدیآودمحملآلوقي٤يکهوجواولسغاف‹ةلودلايه۳ةالصلا
نيبودمحملآنومکنیباماولسغامهمعزبلوقي«نوعدوتسملامهقفارملا
مهلاق«مكسوعرباوحسماو«مهنمًادحأاولوتالفةربابحلانمنعدوتسملا
مكلجرأو«نيسحلاونسحلاوةمطافوىلعودمحمهودمحملآنمرلا

منكنو٤بلاطبأنبیلعومرمنبىسيعنيبعكلاىلإمSتعشلاق

,ونلاىفمهمعزبنوكيىذلاعدوتسلملاوهى‹رفسلعوأکلها٤.
ese

.۲۰۸ةيآ:ةرقبلاةروس(١)

.٥٥ةيآ:ةدئاملاةروس(۲)

١۱۲٠ةيآ:ةرقبلاةروس()

[٢>نایپلاوفشکلا-٢۲م)
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‹طئاغلانمےكنمدحأءاجوأ٤لیبسرباعاہفنوکیفةملظلاىلإجرخحبم

«ةربابحلاةيالوبوألوقي«مالوأركبوبأمهمعزبطئاغلاف

نمىرجنتانجهلخديهللاقتينمولاق.نوعدوتسملاىهبيطلاديعصلاو

مهمزبمامإلك«ىدحلاةمنأةيالوىنةربابحلاةوادعبهلخديلوقي«راهنألااهنحت
لطابلاةيآعبتنموةنحلاىلإلصوةنحلاةيآعبتنملاقو«هنامزلهآةنج

مهمزبةنحلاةيآو«سابعلاونبوةيمأاونبمهمعزبلطابلاةيآو«رانلالخدأ
نمواجتاہکرنمحونةنيفسةلزنمهدلووًايلعنإاولاقو.هدلوو"ىلع

بولقهباوفطعومه.ولقهباونالتساولاهحلاكلذباوثدحو«قرغاهكرت
‹لسرلاوءايبنألامهعأنإاولاقو«مهلالضىفمولخدأو«لاهحلاوءافعضلا

هللالصىنانإوتماصرخالاوقطانامهدحأنامزلکیفناو

.تماصلابلاطيىبأنبىلعوقطانلالوسرلاناك«لسوهيلع

ىلعلظو«مرمنبىسيعلظةلظألانمهللاقلخاملوأنإاولاقو

‹لجوزعهللاةملكاهوبذعلاءالانماقلخامهنأوبلاطنأ

ىسیعبیراصنلافلحتاکبلاطییآنبلعنوعيهلةملكباوفلحاعرو

هدآنبلیباقلظ«حلملاءالانمننوعلمنلظمهمعزبقلخمت«مرمنبا

لث):ةيالاهذهىفاولوأتو.هنعهللاىضرركبابأنونعي‹قيتعلظؤ

رکبیللاقثيحرمكلذلاق٠(۲)(رفكاناسنالللاقذإناطيشلا

هللاةملكااولاقوءكدعبىلنماهلعجتواهلعكنيعمىنإفةمالللالبقا

نوفلحمكلذلو«ايلغلاهللاةملكبلاطىأنبىلعومرمنبىسيعوىلفسلا
.ةملكلابوهللابنولوقيؤ

ىلإمقاذإاونمآنيذلااهيآاي)ةدئاملاةروسنم١ةيآ.ةعركلاةيآلاىلإريشي(١)

منكنإونيبعكلاىلإمبکسورباوحسماوار1اىلإکیدیوكهوجواولسغافةالصلا

اودجتملفءاسنلاسمالوأطئافلانمكتمدحأءاجوأرفسىلعوأىضرممنكنإواورهطافًابئج
.(..هنمکیدیأومکهوجوباوحسمافًابيطًاديعصاومميتفءام

.١۱ةيآ:رشحلاةروم(۲)
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لتقيهنإفًانماوممنمتامنموةمايقلامويلبقنورشحممنإمشوقنمو
باصحأعرفةضفارلاتفلتخارفعجنبليعامسإتامالواتقةمايقلاموب

لضفلاباصعأمعزو.كلعىحe.|توعالليعامسإنأباطحلاىي

تلوحتاهنآرسعأنبةرارزباصصأمعزو«رفعجنبیسومیفتلوح1

اولاقو.مامإلادثونمرباكألاىئالإنوكتالاهنأورفعجنبهللادبعىف
توعالاولاقو«ےلسوهيلعهللالصدمحمولیئاکیمولیئاربجوهنممہم

.توكلماىلإعفرهتدابعتنااذإنكلودحأمهم

‹ةيفنحلانيدمحمتنيسحلامثنسحلامتمامأإلا"ىلعناكةضفارلاتلاقو

.ةمامإلاىنفالتخالوةمامإلااوقاسمم«دمحمنبرفعجمم

طقاسلافسكلاوهزاولاقو«ناسحلانبىلعدلوىاهنالاقنممهمو

لوفانحلاموروصنملاىأنبرفعحلةمامإلالعجنممهمو«هللالاقىذلا

لإاوعفدينأدعباهوذخأاهوباصأامثيحلالحمللاومألانأاومعزو

امہٰعهللایضررمعورکبیبانمنورتيضفاورلالكو.سمحللامامإلا

ءةفقاوةقرفو«رمعوركبادأنولوتيةقرف«قرفثالثىلعتقرتفاةيديرلاالإ
.امهمارتةقرفو

مشوقنمانرکذامرکذنامنإوىصحمالبذكورثكءارتفاةضفارللو

نوکیس:لاقهنآلسوهيلعللالصىلانعىوردقو.بعتافرط

بح؟نولحتنينورفاکمهنافمومنینافةضفارلانومسيموقىدعبنم

ملالضومهوازفاوةضفأرلارفكو.رمعوركبابأنومتشيوتببلالهأ

نعجورحلاوةلاهحلاو.مح۱نمهللابذوعنلقعونيدیذىلعفاخرغ

[1لاحلكىلعقيفوتلالأسنهايإوءلاحملال|قدصلا!نعو‹لالضلاىلإقحلا

مامإلانأو«بيغلاےلعنمنمهنوعدياموضفاورلارسفتريسفتلابجعأو

نوراه]لوقيهيفوهرهاظورمألانطابنمنوکیامرفجدلج!یفملبتک

:ًارعشىلجعلاديعسنبا
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اركنملاقرفعجىمهلکو اوقرفتنيضفارلانأرتأ

ارهطملاىنلاهومسفئاوطمهمومامإاولاقةفئاطف

ارفجتنمنمحرلاىلإتئرب مهرفجدلجهضفألبجعنمو
ارصنتنمارفلاىسیعلاقاکةيرسفبهومرماوقأحبقف

لکوهملعىلإنوجاتحاملكرفجدلجیئےطبتکمامللانأنونعي
ىلعلةمامإلاامنإءدوادناملسثرووءهلوقكلذنفءةمايقلامويىلإنوكيام

ےکرمأيهللانإ):ىلاعتهلوقیفموقكلذكو«لسوهيلعهللالصىلااهنرو
ةحلطهنإ(۲)(امضعببهوبرضا):هلوقو.ةشئاعامنإ(١)(ةرقباوحعذتنأ

٤رمعوركبوبآهنإرسيملاورمحلائو«ماوعلانبريبزلاوهللادبعنا
عم٤صاعلانبورمعونايفس1نبةيواعم|۲۰توغاطلاوتبحلاىو

.ًايذكوءارتفاوًاعدبقرفلارتکآمهواهرکذنعبغرنبئاجع

بارغلاببارغلانمىنلابهبشأناكيلعنإاولاقنيذلاةيبارغلامهم
ءاوهألالهأىفنألعنالو‹ههشلىنلاغلبفىلعىلإثعبهنألليثئاربجطلغف

ةيبوبرلاًابسنبهللاةدبع/ىعدا«رشبللةيبوبرلاىعد»دحأعدبلاو
ءليئاکیموییتأبلیئارجلاقو«ةوبنلاةديبعىأنبراتخلاىعداو«ىلعل

:هللاءاشنإقرفلاركذدنعهركذنسوضيبلاتامامحلابحاصوهو
لصف

هجاامو؟.باوصركبىاةمامإنأىلعليلدلاام:لئاقلاقناف

..؟اموبى
انآلراصنالاونيرجاهلانم¿عامجإلاباموبتهکليق:باوحلا

ةمامابنولوقينولئاقف¢فانصأةئالثةمامالاوةياصوللنعدملااندجو

سابعلاةمامإبنولوقينولئاقو«ملسوهيلعهللاىلصىلادعبهتيرذوىلع
اندجومم«هنعهللايضرقيدصلاركبيأةمامإبنولوقينولئاقوء.هتيرذو
راصنألاونيرجاهملانمسانلاةفاكعمهرمألاداقناوهاعيابدقسابعلاوًايلع

.۷٠يآ:ةرقبلاةروس(١)

.۷۴ةيآ:ةرقبلاةروس(۲)
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اطخىلعةمألاعمتجتنأزوجبالوهرمألامهعابتاوهتيارتحتنوكلاو

بلطلااكرتامهنإوهبارهظأامفالخامبطابسابعلاوًابلعنإاولاقنإف

هللالوسروعامجأإلاىلعتنعطهلليق:باوحلا.ًافوخوةيقتهرمأاعبتاو

نطابناتيعدامش«لالضىلعىمأعمتجتال»:لوقيلسوهيلعهللالص

ناكالوءنطابلاىلعىضقيةمألانمرهاظلابقافتالاواورهظأامفالحةمألا

ءاضقلابجوو.قيفوتلاهللابوهبتجتحاامدسفعامجإللالاطبإلوقلااذه

ناکاذإونماهرضحنمدقعبهنعهللاىضرركبىألةمامإلاب
!!سابعلاويلعلهتيعدااملطبوهتمامإتتبثةمامالابهلنيرقمسابعلاوىلع

!!منهللیق؟رمعوركبأةمامإبةنسلاوباتكلانمليلدكدنعلهلاقنإف

نعنيدعاقللةبوتلاةروسىفلئاقنمزعهلوقباتكلانمكلذىلعليلدلا

اوجرحننللقف):ےلسوهيلعهللاىلصهعمداهحلانعنيفلختملاوهيبنةرصن

عماودعقافةرملوأدوعقلابيضرمکنإاودعىعماولتاقتنلوًادبأىعم

مقلطنااذإنوفلحلالوقيس):حتفلاةروسىفهناحبسلاقو.(١)(نفلاحلا

(۲)(انوعبتتنللقهللامالكاولدبينأنودیریمکعبتنانورذاهوذخأتلماغمىلإ

نولوقيسفلبقنمهللالاقےکلذک):لاقمث«دبآیعماوجرختنلیا
:یلاعتوهناحبسلاقمت(۳)(الیلقالإنوهقفيالاوناكلباننودسحتلب|۲۲[

مهولتاقتدیدشسأبىلوأموقىلإنوعدتسبارعألانمنفلخملللق)
لبقنممنيلوتاکاولوتتناوًاتسحارجهللااوعیطتنافنوملسيوأ

ملسوهيلعهللاىلصىبنلاريغملىعادلانأانملعدقو.(٤)(املأًاباذعمكبذعي

:حتفلاروسیلاقو(ًاودعىعماولتاقتنلوًادبأیعماوجرختنللق):هلوقل
هللاىلصهيبنعمجورحلانعهللامهعنف(٥)(هللامالكاولدبينأنوديري)

evn)

.۸۳ةيآ:ةبوتلاةروس(١)

.»ةطوطخلاىئًاوهستبتكدقو«لقف»ةيآلاىو

|.١٠ةيآ:حتفلاةروس(۲)
.١٠ةيآ:حتفلاةروس(۳)

.١٠ةيآ:حتفلاةروس(٤)

.١هةيآ:تفلةروس()ل
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دغبىعادلااوعبتينأاورمأوهمالکلالیدبتمهجورخلعجو«لسوهيلع

ةذرلالهلاتقىلإرمعوركبوبأهاعددقو«ےلسوهيلعهللاىلصهللالوسر

.ةاكزلاعنمنملاتقوسرافومورلالاتقو«ةماعلالهألاتقو

(ديدشسأبىلوأ):مهفهللالاقنيذلاموقلانإرسفتلالهألاقدقو

اهحتفورمعوركبوبأميتادق«امالهأوسرافوعورلام

باجإكلذفورکبوبمهلناقامدعبنمهنعهللایضرباطحلانبرمع

ركبابآنل«هنعهللاىضرباطحلانبرمعةمامإةحصوهتمامإ
تبجواذإو«مهدالبحتفونمغرفىذلاوهوهلاهدقعهنعهللاىضر

ىلعلدفهلدقاعلاوههنألامهْلعهللاىضرركبىنأةمامإتبجورمعةمامإ

.عامجإلاوباتكلانمانلقام

ةالصلاىفهفلختسالسوهيلعهللاىلصهللالوسرنأةنسلانمليلدلاو

ىلوأوهفنيدلاومالسإلادومىهوةالصلللسوهيلعهللاىلصهيضرنمو

لاقنملوقدسفوعامجإلاوةنسلاوباتكلانمانلقامىلعلدف«ةمامإلاب

الجرنااملعئابلاقنملوقاضيألطيامو.ةياصولاوصنلاب

ركبوبألاقالو‹قيدصلايكيفوىعيابتأ"ىلعلاقف«كعيابأكديطسباهللاق
ةديبعابأوباطحلانبرمعىعينيلجرلانيذهدحأركلىضرأهنعهللاىضر

تنآوكقوفنوكننأىغبنيامرمعلاقف«منشامہأاوعيابفحارحلانبا

هقيفرو٠لسوهيلعهللاىلصهللالوسربحاصو«راغلاىفننثاىناث

.هانرکذناکامدحأىلعصنلسوهيلعهللالصىنلاناكولهقيدصو

نممكيلونِ»:لاقهنألسوهيلعهللالصىنلانعىوردقو:ةلأسم

.«اوعيطأوهلاوعمسافىنسوهللاباتکمکیفماقأفعدجمىشبحیدعب

۔«ًايشبحًادبعناكولوهللاعاطأنماوعيطأ»:ىرخأةياورىفو

نعىوردقو.(۱)(ےکاقتأهللادنعكمركأنإ):مكحلازيزعلالاقدقو
هيلعتلتاقلرمألااذهلسوهيلعهللاىلصهللالوسرىنالووللاقهنأىلع

csr
ےس

.۱۳ةیآ:تارجحلاةروس(١)
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انيلعكتفيلخنمهللالوسرايهلتلقدقلو|٠٢۰ىرغىلإهتملسأامو

هللاىفيلخ:لسوهيلعهللالصلاقف..؟اننازحأهيلإوكشنوىوأننمىلإو

لوقدسففهنيعبمامإىلعنصنيملو«ةمايقلامويىلإمآعيمجیلعومکیلع

:ةياصولاوصنلاىعدينم

لصف

ًايلعنآوبلاطیئآنبیلعنماہمصغرکبابأنأةضفارلاتمعزنإو

هپرمآامعیبضتىلإًابلعاوبسندقفءاہلعبلغهنآوةيقتاهكرتامنإواہرم

اھکرتاولاقنافمهمعزبهلبجوامكربهورفكوةياصولابهلبجوو
العفلختسا:اقلفةا

دعب

٠ماتقنأىلإكلذ نملتقنآىلإكلذدعب3فلختساالاہبلعلتاقملفمشليقةنتفلامسح

نعتلاوصنلاوةمامإلافءاراةصفارللو..؟فلاةئامنقيرفلا

فو4رٹکفالتخالوصألایملو٠بهذموةلاقمممموقلكلو

یرایحمهلکوباتكلاهحرش,لوطيفالتخاةعجرلاولوللاوخسانتل

الدعضرألاالعهنأونامزلارخآىئجرملجرةعاطنودقتعيونوعطقنم

(۱)ةزعرشکهرعاشلوقيهیفواروجتثلماه

ءاوس(۲)ةعبرأرمألاةالوشيرقنمةممبألانإالآ

ءافخمهبسيلطابسألام۳( )هينبنمةثالشلاوىلع
ءالبرکهتبیغطبسوربوناعإطبسطبسف

دمحمتومارركنأنيذلاء«ةيناسيكلاوأةيفتحلاءارعشنمةزعريثكناك(١)

(V۴)نسقةزعريثكؤوتوهتعجرباو'اقوبلاطىبأنبىلعنبةيفنحلانبا ae

.«قحلاةالو»تایاورلاضعبىف(۲)

.ةيفنحلانبدمحمو«نيسحلاو«نسحلا(۳)

.«ءاوللااهعبتيليحلادوقي»تاياورلاضعبىف(4)



٦80

ءامولسعهدنع(۱)یوضرب ًانامزمہفیریالفبیغی

للابذوعن!!لجرممسيلولجرةعاطدقتعانموةيفنحلانبدمحمنونعي
هيلعهللاىلصهللاىنقدصوءةلالضلابهايغىطروتلاوةلاهحلاوىمعلانم

.«ةمألاهذهیراصنةضفارا(لسو

ىحةريثكهايموراجشأهبوةيدوأوباعشوذفينمعینيبرفلبج:یوضر(۱
.(توقايلنادلبلامجعمف«یوضر»ةدامرظنا)نوللارضخاعينينمیریل



كوجببرالاوعساتلابابلا

رقںورشعوعبسمهومهرحرشى

نولوقينمهوبلاطنأنبىلعىلومناسيكباحصأ:ةيناسيكلاىلوألا
مولعلابهتطاحإنمهدحقوفًاداقتعاهيفنودقتعيو‹ةيفنحلانبدمحمةماماب

قطنملاوقطانلاوليوأتلالعنم(١)ةيفحلارارسألاهماسقاواهلك
نومزيو«توملادعبةعجرلاولولحلابنولوقيو‹سفنألاوقافالاملعو

(۲)ةيفتحلانبانونعي«ًاروجتئلماكالدعضرألاًالميفايندلاىلإعجريهنأ

.خسانتلابنولوقيواروجتئلماك(الدع)ضرألاًالميفايندلاىلإعجري

(۳)آایبزناکدیبعنأنبراتخاباعتمهو:ةيراتخلاةيناثلاةقرفلا

ةيفنحلانبدمحمىفةمامإلانإنایکباسالاقاکلاقوًاضفارجر۾

فلوناکو«نساىئةمامإلالاقوكلذدعبعجرم٤٥

ناكو(ه)خسنلازوجوفلا۱زو(4)ءادبلانإهلوقنفةفرخذمًامولع

.«ةفيفحلا»ةطوطعحملاىفتيشك(١

بلاطيبأنبىلعلآنأةيئاسيكلاداقتعابىلعانةبفنلانبانادعسنبارکذي(۲)

(تآرقلاىمي)نيحوللانيذهنيبامالإهللالوسرنمانٹروامهللاو»:لاقمولعلاميمجبنوملي

.(۷۷ص4ckىركلاتاقيطلا:دعسنبأ)

.ريبزلانبهللادبععابتأنءناکهنألايريبزحيصلاو«ايديز»ةطوطنخلاىفتبتك(۳)

وهوةدارإلاىفءادبلاو¢ملعامفالخهلرهظينأموملعلاىفءاذبلا:ءادبلا(£)
ءىشبرمأينأوهولاىفهاديلا:4حودارأامفالخلعباوصهلرهظينأ

.(٢۲۸صءلحنلاوللللا:فاتسرهشلارظنا)كلذفالخبهدعبرخآءىشبرمأيم

لوقلاىلإةعيرشلاليوأتبمامإلادارفنابوجوبىناةيناسيكلاداقتعانأظحالنو
.ىحلالانوئاقللةعاطالإنكتملهتعاطنأذإ5هتعاطةرورضب

.(١٤۳۱صء١5ج«ىمايسلامالسإلاخيرات«نسحهاربانسحروتكدلارظنا)
زاج«ماكحألاقخسنلازاجاذإ:لاقءادبلاوخسنلانيبقرفيالناک(٥)

.(٢۸٨۲ص6«لحتلاوللملا:ىفاتسرمثلا)ل.رابخألاىفءادب



۸

سهنالاقو«رهاوجلاعاونأبهنيزوجابيدلابهاشغدقمدقیسرکهدنع

‹ليئارسإىنبلناكىذلاتوباتلاةلزنمعهنإوبلاطىنأنبىلعرئاخذ

رفظلاورصنلايكلمفالعضوبرجاعقواذِإناكو

«نمکنودمةكئاللاونىنموملارەمآكرتاممةيقبوةنيكسىسركلااذهو

مامحلاةروصىلعةكئالللانورتامافلوقيوضيبلاتامامحلاربطيناكو

لبجىفةيفنحلانبانإلوقيناكو.عاحألاملويناكو«ضيبألا

نعولسعنمنعناتخاضننانیعهدنعوهناظفحمرمودسأنيبیوضر

وهو.ًاروجتئلماكالدعضرألاًالميفةبيغلادعبدوعيهنأوءامنم

ةمامالاقوسىئةيناسيكلاوةيراتخلاتفلتخامت«ةدوعلاوةبيغلابمكحنملوأ

لاقتناباولاقةيفنحلانبدمحمنبےشاهباصعأ:ةيمشاحلاةلاثلاةقرلا

ىلعهعلطأوملعلاهيلإىضفأهنإوةيفنحلانبدمحمنبمشاهاىلإةمامإلا

.نطابلاىلعرهاظلاريوصتوليوأتلاىلعليزنتلاريرقتوراثآلافينصت
ًافرصنمتامےشاہابآناموقلاق«لیواقأةسخلعمشاهیندعباوفلتخامث

تلوجحتو‹(١)هللادبعنبدمحمىلإىصوأوةارسلاضرأىلإماشلانم
ةفالحلاتحملاولاقو‹سابعلایاىلإةفالحلاتراصىحةيصولاهدالوأىف

سابعلاهمعهثرووتاملسوهيلعهللاىلصهللالوسرنإوبسنلالاصتال

.ةئارإلاوةمامإلابىلوأوهو

دمحمنبیلعنبنسحلاهیخآنبایفےشاھنأدعبةمامإلانإتلاقةقرفو

دمحمنبىلعهيخأىلإىصوأمشاهابآنإلبالتلاقةقرفو.ةيفنحلانبا

ةيناسيكلاثاريمهيلإلآىذلاوهوءسابعلانبهللادبعنبىلعنبدمحموه(١)

هلجأوندبرەشالةيفنحلانبدمحمنبمشاهابآنإليقدقر.نييسابعلاىأرىلع«ةيمشاحلاوأ
ھ4°ةنسذنمىسابعلاتيبلادارفأميقيناكثيح(ةيلاحلاةبقعلانمبرقلاب)ةميمحلاىلعجرع

هللزنوةيشامحلاةوعدلارارسأبىسابعلاىلعنبدمحمىلإىضفأمشاهابأنأتاياورلاركذتو
.مثاهيبةافوليبقوكلمادبعنبثاملسكحمايأكلذناكوةمامإلاىفهقحنع



0۹

.مهربغىلإمہم

ةمامإلانإوىدنكلابرحنبدبعىلإىصوأمشاهابأنإتلاقةقرفو

..مشاهیہنمتجرخ

هللادبعنبةيواعمنبهللادبعىلإمشاهىأنمتلوحتاهنإتلاقةقرفو
صخشىلإصخشنمخسانتلاهداقتعاوهبهذمنمناکو6قداصلارفعجنبا

ملعيهنو‹اعمةوبنلاوةحلالاىعديناكو:صاخشألاىباقعلاوباوثلانإو

.ةدسافتالاقمهلوبيغلا

ةمامإلالاقتنابلاق«ىدلاناعمسنبنانبعابتأ:(١)ةينانبلاةعبارلاةقرفلا

ناکهنو«بلاطنأنبىلعلةيإلابنائاقلاةالغلانموهوهيلإمشاهییانم

ىلعلوقباوجتحاوبابعلقهنوةرصنلايطعمناكهنإوبيغلاملعي

ةيناندعةكرحمالوةينادسجةوقب|٠٠۲!ريخبابتعلقامهللاولاقهنآ

!!ةيحلالاعدينأهاشاحوهيلعاوبذكو«ةئيضماهراونأةيتوكلمةوقبهتعلقنكلو

ىنهللامهتأينأالإنورظنيله):ىلاعتوكرابتهللالوقبًاضيأاوجتحاو

مامغلانمللظىفىتأيىذلاوههنآوًايلعكلذبىعي(۲)(مامغلانمللظ
:رعاشلالاق«همسبتقرلاوهتوصدعرلانآو

باحسلاىلعمالسلانودريًايلعاورکذاذإموقنمو

:هربغلاقو

اصعتهحىفًاسفنااومشتجاومملابأال"ىلعىئاولغموق

اأنوكيوأنبانوكينأنمانقلاخهللالجهللاوهاولاق

:را

باينباومہملازغلانممہمتسلضفاورلانمتٹرب

.(٢۲۹ص<لحناوللملا)«ناعصسنبنايبعابتأةيناييلاةقرفلا»فاتسرهشلاىف(١)

.١٠١۲ةيآ:ةرقيلاةروس(۲)



س

نم(۱)عونبفرخلاىلإلقتنادقهنآناعمنبانبیعداو

هلکكلهلاقوءزجءزجووضعبوضعناسنإةروصىلعهنأوخسانتلا

امعهللاىلاعت(ههجوالإكلاهءىشلك):هلوفباوجتحاوههجوالإ

ولعنولوقي

ىلعنمةمامإلااوقاس«ناليغنبمازرعابتأ:ةيمازرلاةسماحلاةقرفلا

هللادبعنبىلعىلإهنممتشاهیناهنبایلمتةيفنحلانبدمحمهنباىلإ

نيدلانإاولاقوةيطألااوعداوحاورألالولاولاقوةيصولابسابعلانبا

عدبوتالاقمهلو(۲)فيلكتلاهنعطقسهمامإفرعنفمامإلاةفرعموه
ًراصتخاانكرت

‹بلاطيأنبىلعنبنيسحلانبيعنبديزعابتأ:ةيديزلاةسداسلاةقرفلا
ىنةمامإلاتوبثاوزوجيملوهعهللاىضرةمطافدالوأىفةمامإلااوقاس
بجاووماماوهفةمامإلاىعداىدهازعاجشملاعیمطافلکاولاقو

تلاقاذهنعو«نسحلادالوآنموانسحلادالوأنمناكءاوسةعاطلا

(۳)نیسانبنسحلانبهللادبععابتأنيمامإلامهاربإودمحمةمامإبممةفئاط

.كلذىلعالتقوروصنملامايأىىهاجرخنيذللا

اشموزلالةدايز«نم»و«عونبنم»ةطوطخلاىفبتك(١)

اذهيلعو«لجرةعاطنيدلا»نأنودقتعيةيناسيكلاميمجنأىفناتسرهشلاركذي(۲
ىلعوأ٠ءمايقلابداقتعالافعضوأ«ةيعرشلااياضقلاكتىلعمهلمعتلجرلااذهةعاطنإف

داقتعا.(٢۲۸صءلحتلاوللملا)توملادعبةعجرلاولوللاوحسانتلابلوقلا

.نوناقهعاطىهىلاهتعاطةرورضوةعيرشلاليوأتبمامإلادارفنابوجوبةيناسيكلا
يفناتسرهشلاركذيو.مالسإلالوسأودعاوقبكسمتلاةرورضلطبتلجرلاةعاطتناكاذهو

.(۲٢۲صلحتلاوللملا)«هلنيدالف«هللجرالو«لجرةعاطنيدلانأ»دقتعانمنأ

ىلعنبنسحلانبنسحلانبضعحلاهللادبعنباةيكزلاسفنلادمحموهءدمحم(۳)
بجرلوأىفروصنملارفعجيبأدضنايصعلانلعأوةنيدملاىفراثدقوبلاطيبأنبا

نم١۱ىفلتقیحلتاقیدمحملظو»١٤٠ةنسىةرخألایدامجنمنيرشعلاونماثلاىفوأ

=هيلإهجووءةرصبلاىبراثدقفةيكزلاسفندمحموخأأامأ.۱سفیفناضمر
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بجاوامہمدحاولکنوکیناعمتجمنیرطقیئنمامإزیوجتمطوقنمو
ءةلزتعملاسآرلازعلاءاطعنبلصاولذملتدقىلعنبديزناكوءةعاطلا

لهولمحلالهاعمهبورحتناكبلاطیانبىلعنألصاوداقتعاعم
هلذملتوءطلاىلعناكنيقيرفلادحأنأوءباوصلاىلعناكامماشلا
داقتعاىلعهباععأتراصوءلازتعالا٢۰هبهذمنمذخأوىلعنبديز

ةمامإتبثأوء٠لضافلاىلعلوضفملاةمامإزاوجهبهذمنمو.ةلزتعللا

هتعبشتعاملف«نخيشلانمآريالهنآوامہعهللایضررعوركبف

رموركبىلأنخيشلانمأريالهنأاوفرعوهنملوقلااذهةفوكلاب

هللاىلصىلانأاومعز«دوراحلاىنأباصحأ:ةيدوراحلاةعباسلاةقرغلا

مامإلانأو‹ةيمستلانودفصولاببلاطىأنب"ىلعىلعصنلسوهيلع

ءفودصولااوبلطيملواوفرعيلثيحترصقةمآلانأوبلاطىنأنبىلعهدعب

قاسفقوسأاىفاوفلتخامث٤كلذباورفكفمهرایتخابركبابآاوبصنااو
نسانبىلعىلإمم٠نسحلاىتنيسحلامثىلعىلإةمامإلامهضعب

ءنسانبهللاةدبعنبدمعىلإهتممىلعنبديزىلإممنيدباعلانيز

جیحدعبهنإولتقيملوتعمهنالاقنممش٠هيفاوفلتخام

.ًاراصتخااهنكرتةرشكليواقأملو«روجثئلماكالدعضرألاًالميف

نِٳلوبناک۽ريرجنبناملسباصمهو:ةيناملسلاةنماثلاةقرفلا

انآو«نملسملارايخنمنلجربدقعنتوحصتوقلحلانيبىروشةمامألا

رایتخابرعوركبیاةمامإتبثأولضافلادوجوعملوضفلاىئحصت
ةحلطوةشئاعرفكواهندحأىلاثادحالاىىلعنعطوًادابنجاةمآلا

ءادبلاىفةضفارلاىلعنعطو«بلاطىبآنبىلعىلعمهمادقابريبزلاو

٠ةنيدملاىهيخأةروثلعیضقنأدعبیسومنبیسیع,ىسايعلادئاقلا«روصنملا_

ةدعقلاىذنم٢۲ىفطساووةفوكلانيبىرخابىفهلتقوميهاربإةروثىلعءاضقلاىفىسابعلا

دئاقلاحجو

ھ١١۱نص

 



س۲٦

نمةمامإلانإلاقوءمهليواقأنمهرغوةعجرلاولولحلاوخسانتلاو

ماتيألاةيالوونملسملانيبءاضقلاودودحلاةماقإلاهلإجاتحمةمالاحلاصم

ةلودلاءادعأىلعلاتقلابصنوةملكلاءالعإوةضيبلاظفحو«ىیايألاو

.عيشلاقرفیهو

ىفملوق‹ىمنبحلاصنبنسحلاباعصأ:ةيحلاصلاةعساتلاةقرفلا

رفاکوأنموموهآنابعرمأیفاوفقوتeالإةيناملسلالوقكةمامإلا

مكحننأانيلعبجوةرشعلانمهنوكفهيفةدراولارابخألاانعماولاقو

اهمدحأىلاثادحالاانيأراذإو«ةنحلالهأنمهنوكوهناعإوهمالسإةحصب

هرفكبمكحتنأانلفءةباحصلاةرسلهتفلاخموناورمىبوةيمأىبهراثنتساو

ىلعیئ.نکاحلامکحآیلہانلکووهلاحیئانفقوتوهرمأىان

ةمامإلابسانلاىلوأوهولسوهيلعهللاىلصهللالوسردعبسانلالضفأهنإ

ًابغارهقحكرتوًاعئاطكلملامهلإضوفوًايضاررمأآلامهلإهنكلو

ةمامإاوزوج,rovنيذلاهو<ےلسالنوملسمویضراعنوضارنحتف

نسلاونسحلادالوأنمهفيسرهشنماولاقوءلضفألارخأتولضفللا
ملو‹هجولاةحابصمهضعبطرشو«مامألاوهفًاعاجشًادهازًالاعناكو

.اراصتخاهتکرترشکطبخوليوط

ىنلادعببلاطىأنبىلعةمامابنولئاقلا:ةيمامإلاةرشاعلاةقرفلا

مهرمأمالسإلاونيدلاىفناكاماولاقو‹ًانييعتوًاصنلسوهيلعهللایلص

ريرقتوفالحلاعفرلثعبلسوهيلعهللاىلصىلانآلمامإلانعتنم

.ًاقيرطمہمدحاولکیریالممهعديومهقرافينأزوجبالفقافولا
نبعدقو«ًاقيرطمهمدحاولككلسيوًايأربلاطيأنبىلعنبعدقو
دنعةمنألاددعو.ًاضيرعتمضاومنوًاعرصتعضاومىفبلاطىنأنبىلع

ءىسومورفعجودمحموىلعونسحلاونسحلاويلعمهورشعانڻاةيمامإإلا

یغرااومظاكلا.قداصلاورفايأاوداجسااوديهشلاویتحلاویضٿرملاىلعو



۳

.(١)رظتنملامتاقلاةجحلاوىركسعلاوداوحلاویداملاو

()رقابلانبدمحمعابتأ:ةيرفعحلاوةيرقابلارشعةيداحلاةقرفلا
ةمامإواولاققداصلارفعجنبدمحمهنبإعابتأ(۳)ةيرفعحلاو
بتكدمحمنبرفعجنأةيرفعحلاوةيرقابلاتمعزو٠نيدباعلاديزامهدلاو

!1اولاقامهاشاحونوکیاموناكامممهربخأوبيغلامالعأرفجدلجىفمه

لیقوسیوانهللاقيمهملجرعابتأهو:ةيسوانلارشعةيناثلاةقرفلا

هللادبعييحقداصلارفعجنإاولاق«الاقيةقرفىلإاوبسنلب
هنأهنعاووروءىدهملامناقلاوهوهرمأرهظيورهظيىحتوعالوىاعت

بحاصمكبحاصیئافاوقدصتالفلبحلانممكيلعدهلیسأرأروللاق
.ًاراصتخاهتكرتريثكطبخملو«فيسلا

رفعجدعبمامانإاولاقنيذلامدو:ةيليعامسألارشعةثلاثلاةقرغفلا

هيبآةايحیهتومدعباوفلتخامتًانبیعتوًاصنرفعجنبليعامساهنبإدمحمنبا

مهمو«نسابعلاىبءافلخنمةيقتهتومرهظأهنآالإتعملاقنممہنف

ءالوهو۽ليعاسانبدمحمنبليعامسإهدعبمامالاوتامحيتلاقنم

.ةيكرابملافلاقي

دمحمنبیداملاىلعنبىركسعلانسحلانبرظتنملادمحممهةيمامإلارشعانثالاةعألا(١)

نيدباعلانيزىلعنبرقابلادمحمنبقداصلارفعجنبمظاكلاىسومنباضرلاىلعنبداوحلا

:اذكهبلاطبأنبىلعلوأنمفناتسرهشلامهيتروبلاطیبآنبىلعمثنسحلامثنیسحلانبا
ءىضرلاو‹مظاكلاو‹قداصلاوءرقابلاو‹داجسلاوءديهشلاو«ىبتحلاوىضترملاىلع
.(۱۲٦۳صلحتلاوللملا:ىناتسرهشلا)رظتنملامئاقلاةجحلاوءىكزلاوىقنلاو٠«ىقتلاو

.ةطوطخلاىفبتكاكرقابلانبدمحمسيلورقابلابفورعملاىلعنبدمحموه(۲)
قداصلارقعجنبدمحمسيلوءزقابلادمحمنباقداصلارفعجعابتأدةيرفعملا(۲)

.ةطوطحملاىفبكا

.اضووانىلإبستنیناکةرصبلالهأنملجوعابتأمهأىدادغبلاركذ(٤)
لجرعابتأمهنأففاتسرهشلاركذو.(١٠صقرفلانيبقرفلاباتكرصيأع:ىدادفبلا١
.(۳۳۸صلحنلاوللملا:ىناتسرهشلا)اسومانةيرقىلإاوبسنليقو©5سووافللاقي
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هنباىلإقداصلانمةفامإلالاقتناباولاق:ةيحطبألارشعةعبارلاةقرغلا
٠نسخاتشبةمطافامهم¢همأوهيبال.ليعامسإأوهو(۱)حطبألاهللادبع

سلجیذلاوههناویسلحمسلنمماما:'هلوقبهنعرخقداصلانإو

هيراويالوهمتاذويالوهيلعىلصيالولسغيالمامأإلانإاولاقو٤هسلجم

هلکكلذىلوتىذلاوههاو«هلثمماماالإ

اولاق(۲)نبیمعابتأمهو:ةطممألارشعةسماحاةقرفلا

لاقهنآرفعجنعیورو.اذکهدمحم|۲۰۸هنبایئرفعجدعبةمامإلانإ
دمحمهمامهمعزبیھیمکیبنمساهماےکبحاص

ةدحاوةقرفاهوةدحاوىھو:ةيسنوملاوةيليضفلارشعةسداسلاةقرغفلا

ملاقمهمزبفداصلارفعجناورفمعجنبیسومةمامابلوقينمماهو

رفعجنإاولاقو«یہرومىعيةاروتلابحاصمكبحاصیکمناقمکمئاذمکعئاش

مكهللاقءتسلالبىحدحألانمأهلحجفمايألادرعهراصصأصضعبللاق

روهہشلارونوروشدلاسوتوبسلاتېسرفعجفلاقف«ةعبسلاقتددع

ىیسوملإراشآوےکمناقوےکعئاذوےکعئاشوبعليالووهلیالنموا

موجر2ىحمہنآىاولغنيذلاهو::ةيلاغلارشعةعباسلاةقرغفلا

مهننمًادحاواوبسامترفةيإإلاماكحأبمهفةقيلحلادودحنما

ولغلالهُمهوآريبکولعمشوقنعهللاىلاعتهبهلالااوبسناروهللاب

بهذموخسانتلالهآبهذمولولحلابهذمنممماہشببسبرصقتلاو

اوہشىراصتلاو٠قلحلابقلاحلااوهمشدوہلانألءىراصنلابهذمودوملا

اوكحىحةالغلاةعبشلالوقعىفتاشلاهذهترسفءقلاحلابقلحلا

همأوهيبأنمليعامسإوخأحطفألاهللادبعنإلاقو.«ةيحطفألا»ناتسرهشلااهركذ(١)

.قداصلادالوأنسأناكو٠بلاطىنأنبىلعنبنيسحلاتنبةمطافامهمأو

.(۴۴۹صلحتلاوللملا:)

.طيشينأنبىحعابتأملأركذو«ةيطيمشلا»ىناتسرمشلااهامس(۲)

.(٢٢٣۳ص«لحتلاوللملا)
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.لولحلاوقلابقلاحللااوہشفةيوشحلاممعبتاومهمآقحىفماکحأب

خسانتلاوةعجرلاوءادىلابةعسشلاتہش6۳لوزلاوطوبهلاوةعجرلاو

.ربكولعموقنعهللاىلاعتكلذربغو

.ىنذلاهللادبعنبًابسنبهللادبعباعمهو:.ةيثبسلارشعةنماثلاةقرفلا

لسافایدوہمناكهنأاومعزونئادملاىلإهافنف(١۱)«تنأتنأ»٠:ىلعللاق

تبعشتهنمولاقامىلعیفلاقمم«یسومیصونوننبعشويلوقيناكو

وههنأوءةيإلانمافرحهيفنأوتعملىحًايلعنأاومعزو«ةالغلافانصأ

ضرألافهنوهطوسقفهتوصدعرلاو«باحخسلاىفءىجنىذلا

.روجتلماكالدعاهولميفةعاسلابارتقادنع

ةباحصناعيمجرفك«لماكىنآ:ةيلماكلارشعةعساتلاةقرفلا

هيلعناكلاقوءدوعقلاىهرذعيملوهقحهكربايلعرفكو«ىلعةعيبمهكرب

ةمامإلاخسانتتاعرو‹ةمامإنوكتصخشىوةوبننوكتصخشىفف

6ةعجرلاولولحابخسانتلاىلعنوقفتماهفانصأوةالغلاعيمجو.ةوبنريصتف

ىدسألاعارذنبىلعباصمو:ةيئالعلانورشعلاةقرغلا

.معزو'ءملسوهيلعهللاىلصىلاىلعًايلعلضفيناكوءىسودلاموقلاقو
‹هسفنىلإاعدفىلعىلإوعديثعبىنلانأواإهاسوًادمحعثعبىذلاهنأ

مهوصاخشأةسخىفةيحلإلالاقنممہمو‹لاقنممہمو

:ىهرعاشلاق«نيسحلاونسحلاوةمطافوىلعودمحمءاسكلاباصصأ

مطافوًاخبشوهبطبسوًايلعةىنيدلاىفهللادعبتيلوت

ىلجعلاديعسنبةرغملاباحصأ:ةيرغملانورشعلاوةيداحلاةقرفلا
.(۲)نسحلانبهللادبعنبدمحمیف۽نبسحلانبىلعنبدمحمدعبةمامإلانأ

.(٢٦۴صء‹لحتلاوللملا:فاتسرمشلارظنا)هلالاتنأعی:تنآتنآ(۱)

لثملحتلاوقرفلابتكباصصأو5٠ىزيرقملاوىربطلالثمنوخرؤملافلتخا(۲)
صةيكزلاسفنلادمحمنأفورعملاو.دمحمبسنىفمهريغومزحنباوفاجسرمشلاوىدادغبلا

(۲جتارلاوشكلا۳م)
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دلالىیلومةرغملاناكوتعملىحهنأمعزو‹ةنيدملانمجراح

ىعدامث«دمحممامإللادعبهسفنلةمامإلاىعدامءىربشقلاهللادبعنبا

مغز‹ەيبشتلابكلذىلعدازو.دحأهدقتعيمًاولغىلعىفالغوءهسفنلةوبتلا.

(١)ءاجملالاثميلعءاضعأوةروصومسجهل!هلوقنعىلاعتوهناحبسهللانا

«ةاهنمعفتبلقهلورونمجاتهسآرىلعروننملجرةروصهتروصو

قلخىذلا«ىلعألاكبرمماحبس):ىلاعتهلوقبجتحاو.اجاتهسآرىلع

بضغفدابعلالامعأىلععلطامت«دابعلالامعأهفكىلعبتكمم.(۲)(یوسف

٤«بذعرخالاوحلماهدحأنارحمهقرعنمعمتجاففرعفىصاعملانم

هلظنبععزنافهلظرصبأفرحبلاىعلطافريبذعلاوملظمحلملاف

٤یعمىغبنياللاقو‹هلظقابىفأورمقلاوسمشلاهنمقلخف

رافكلاقلخورحبلانمنتمؤملاقلخفنيرحبلانممهلكقلحلاتلخ

هيلعهللاىلصدمحملظقلخاملوأو.سانلالالضقلخو«ملظملارحبلانم

لابحلاوضرألاوتاومسلاىلعضرعم«‹لكلالالظلبقىلعو«لسو

ناسنإلاىلعضرعمتنبأفةمامالاًايلعنعنعالنأیهوةنامألانلمحنأ

لعجمنأطرشىلعهنیعينآوكلذلمحتينأركبابأباطحلانبرمعرمأف

ًامولظناكهنإناسنإلااهلمحو):ىلهلوقكلذوهدعبنمهلةفالحلا

هقيفوتهللالأسنءدسافلاداقتعالااذهنيملسملارشاعماورظنا.(۳)(الوهج

.ىضريوبحمال

هللاديعنبدمحمهنأضعبلاءركذو.بلاطيبانبىلعنبنسحلانبنسحلانيهللادبعنياوهج
؛؟۳۷۳صلحتلاوللملاىفاتسرمشلا:ًاضيأرظنا)بلاطيأنبىلعنبنيسحلانبنسحلانبا

.(۳٥5١٤۱صقرفلانيبقرفلاباتكرصتخم:و

.(٢٤۳۷صلحتلاوللملا)«ءاجملافورحلاثمىلع»:فاتسرېشلاىءاج(۱)

.١ةيآ:ىلعألاةروس(۲)

.۷۲ةيآ:بازحألاةروس()
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ىذلا(١)ىلجعلاروصنمباصصأمهو:ةيروصنملانورشعلاوةيناثلاةقرفلا

هدرطورقابلاهنمرتاملفلوألاىفرقابلاىلعنبدمحمرفعجنأىلإیمتنا

طقاسلافسكلاوهًايلعنأمعزوهسفنىلإسانلااعدو«مامإلاوههنأمعز

یآرو!٢٠۲]ءامسلاىلإهبجرعهنأهسفنلةماماإلاىعدانحمعزو«ءامسلانم

ضرألاىلإطبهمث«ىعغلبفلزتاىبايلاقوهسأرىلعهديبحسفهدوبعم
ةنحلانامعزو¢عطقنتاللسرلانأمعزوءطقاسلافسكلاوههنو

مهوهتاداعمانرمألجررانلانأو«تقولامامإوهوانرمألجر

لاقو«هيرارذىسوهلاومأذخأوهفلاخنملتقلحتساو«مامإلامخ

."بلاطییانبیبعومرمنبیسیعیلاعتوكرابتهللاقلخاملوأنا
بنيزنبدمحمباطخلايأباصعأ:ةيباطحلانورشعلاوةثلاثلاةقرفلا

 

الوقداصلارفعجنبهللادبعىنأىلإهسفنازعىذلاوهو(۲)عدجالا

رمألاىعداهنعلزتعاالو«هنعلوهنمارتلطابلاىنهولغىلعرفعجفقو

مهلاقودمحمنبرفعجةيمإبلئاقلاوهوةحلآوءايبنأةمنألانأمعزوهسفنل

سوسحلاوهسيلهنأوهنامزىهلإلاوهرفعجنأو‹هوابحأوهللاءانبأ
؛اهلعسانلاهآرفةووصلاكلتسيلملاعلااذهىلإلزنامنكلوهنورتىذلا

:هلتقهاوعدثبخىلعیسومنبیسیعفقوالو

ةاعدنمناكولايكلادمحأباععأ:ةيلاكلانورشعلاوةعبارلاةةرفلا

ةفورعمةدعاقرغىلعتالاقمعدتباودمحمنبرفعجدعبتيبلالهأ

اورمأوهونعلوهودرطهتعدبىلعاوفقوالوةعومسمالوةلوقعمالو

ءىومألاكلملادبعنبماشهمايأقارعلاىلاوىقثلارمعنبفسوينأىفناتسرهشلاركذ(١)
.(٢۳۷ص«لحتلاوللملا)هبلصوىلجعلاروصنمينأىلعضبق

:ىناتسرهشلا)دسأىبىلومعدجألاىدسألابنيزيأنبدمحموهباطحلاوبأ(۲)
.(۳۸۰ص‹لحتلاولاا
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هلو«هبهللانذأيملامماعلانىناوقىففرخزوةمامإلاىعداو(١)هتعيش

.ًاراصتخااكرتىلفسلاملاعلاوىولعلاملاعلایفةرشکلئاسم

ىملكتمنم«مكحلانبماشه:ةيماشحلانؤرشعلاوةسماحلاةقرغلا

.مالكلالعىفتارظانمفالعلاليذحلا1نبوهنيبترجوةعشلا

ءاماشتماسجألانىبوەدوبعمنبلاقهنآماشهنعیدنوارلانبایکحو

یعییرشبرابشآةعبس:لاقهنأهنعلقنو.هيلعتلدامكلذالولو
صوصناکمیهنإهلوقنمو!!اربکولعهلوقنعالعوهللالجهسفننع
هلوقنمو!!ربكولعنوماظلالوقيامعهللاىلاعتناكمنمتبثهنإو

رونهنإوتمصمهلفسآوفوجيناسنإةروصىلعىلاعتوهناحبسهللانإ
ءادوسةرفوهلو«مفونعونذأوفنأوديو«لجرساوحهلوءلألتيمطاص

!!نېشملالوقنعهللالجهيبشتلاىنةرشكتالاقمهلو«مدومحلوهسيلو

.(۲)(ريصبلاعيمسلاوهوءىشهلثكسيل)

ىكملانامعنلانبدمحمباعصأ:ةينامعنلانورشعلاوةسداسلاةقرقلا

ءنوکيىحاثیشرلعيالهللانإهلوقىکحلانبماشهقفاوءقاطلاناطيشب

رحلاىئدرودقو:لاقو1ناسنإةروضصىلعرونىلاعتهللانإلاقو

لتاقمنعیورو«راقيدصتنمدبالوهتروصىعمدآتلخهللانا

نمثيدحلاو«ىرصبلادامحنبمعنودوادنبناملسنپا

:لاقهنأدوادنعیکحو«ءاضعأوةروصوذهللانإاولاقةيوشحلا

لوقيامعالعوهللالجكلذءاروامعىنولاساوجرفلاوةيحللانعىنوفعا

.ًاراصتخاابتكرتهيبشتلاىفةرشكتالاقمملو!!ربكولعنوملاظلانورتفمل

.«هتطلاخمكرتوهتذبانممبعيشاورمأ»تيبلالهأنإلوقي:ىناتسرمشلاىف(١)

.(٢۳۸ص«لحتلاوللملا)

.١۱ةيآ:ىروشلاةروس(۲)
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ةيلمعيلاوةيكردملاوةيطمرقلاوةينطابلاوةيقاحألاوةيرصبلاةعبشلاقرفنمر.
ةرثكقرفو«نيرشعلاوعبسلامامتةدحاوةقرفنماهلصأاهلكهذهوءةدحلملاو

ةيرهدلاوةفسالفلامالكضعببمهمالكاوطلخمملًاحفصامنعتبرض

داوجمركهنإداعملامويهباذعنمةاجنلاوداشرإلاهللالأسن.ةيوغلاةمهارلاو

ىهوعامجإإلاوةنسلاوباتكلاىلعىهىلاةقحلاةقرفلاالإقبتملو
.هللاهحرضابأنبهللادبعنملسمامامإناكمةيضابألا
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تكوناتيسارلا

امناداقتعاحرشوةماقتسالالهآةقرفركذىف

ةيضابألاىهوعامجإلاوةنسلاوباتكلاىلعىهىلاةقحلاةقرفلاىهو

طهرهللاهحرةبلعثنبتاللاميتنبضابأنبهللادبعنيملسملامامإناك

قحلانعةلاضلاقرفلاعيمجقرافىذلاوهوءىميمتلاسيقنبفنحألا

٠عيشلاوضفاورلاوجراوحلاوةيمهحلاوةيتافصلاوةيردقلاوةلزتعملانم

¢تارهاقلاججحلابهداقتعاداسفضقنومہہھاذمنهبنملوأوهوأ

نامزىفاشن۾تارهاشلاتانيبلاتاياورلاو٠تارنلاتاكحملاتانآلاو

هيلإبتکو«ناورمنبكلمادبعنامزىلإشاعو«نايفسىنأنبةيواعم
«سابعلانبهللادبعنعبهذملاعفر.ةروكذاةفورعملاحئاصتلاوةروهشملارسلا
نعباتلانعوةليخنلاوناورملالهآنعلقنوءديزنبرباجءاثعشلاأو

تباثنیةمزخو«رساينبرامعلثمةباحصلانعو«لمحلاولهأنم

للادبعو‹ءاقرونبليدبىباهللادبعودمحموءنتداهشلاىذ

«فوعنبنمحرلادبعو؛لبجنبذاعمو«ناعلاةنبةفيذحودوعسمنباا

نيتفيلحلاو‹ننموملامأةشئاعو«ىورلابيهصو:لالبوىسرافلاناملسو

.نعمجأمعهللاىضرراصنألاونيرجاهملاورمعوركبىنأنييضولا|

ءاذهناتكقمملالضتنيبنيذلاةلاضلاقرفلاعيمج||قرافەنأكلذو

ىلعلالتعاهيفسيلناو«ةنسعابتاوةينولمعولوقنإلاقو

ءىوقتلاليبسعابتاوهىلإةلوليمالوتانحلابدحأ
ثعبلاوهديعووهدعووهرانوهتنجوهلسروهبتكوهتكئالموهابنمونأ

نآرقلاناو«مهرنمءايينألاهبءاجامقيدصتو«رخآلامويلاوباسحلاو
اپاوثهللناو«لسوهيلعهللاىلصدمحمهيبنىلعهلیزنتوهيحووهللمالک
6هرشوهرخردقلابنمونناو«باقعهہشيالًاباقعو٤باوثهشال

لطبيالوهدعوفلخمالهناو«هاوسقلاخالوءىشلکقلاخهللاناو
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هللادنعنمهللادبعنبدمحمهبءاجاملکناو«لاقافقداصهناوءهدیعو

راصبألاهكردتالهناحبسهللاناو«بايتراالوهيفكشال«قحلاوهف
‹راهقلادحاولاوهالإهلإالهلاوهوءراطقألاهيوحتالو«راصبألاكرديوه
ثراولاثعابلاروصملاءىرابلاقلاحلا«مونالوةنسهذخأتالمويقلاىلا

رابحلاىلولاىلعلاىغلاىوقلاءتوعالىذلاىلاتيمملاىجا

‹دجوفكهلنكيملودلويملودليلءدمصلادرفلادحاولا«رکتملا

٠.(١)(ريصبلاعيمسلاوهوءىشهلثكسيل)كحزيزعرببخماع
لکبطیحوءىشلکقلاخ«ءیشپهدعبسیلرخآ«ءیشلبقسیللوز

هبشيالو‹ماهوألاهكردتال«ملعءیشلکبوہوءیشلکہماعو«ءیش

«مونالوةنسهذخأتالمويقىحءنوكسلاوتاكرحلاالوماسجألاب

نوكيامملاعءىرغلاتحتاموامهْيباموضرألاىئاموتاومسلاهل

ءىشنم‹ةرهاظلاةمظعلاوةرهاقلاةردقلابنوكيفيكناكولنأ.هنوكلبق

ةزعلاوذ«ةنمزألاهرغتالوءةنكمألاهيوحتالةأشنلاوىلوألاةأشنلا

نم٠توعلىذلاىابلاىلا‹توربحلاوةوقلاوتوكل

لهآتافصنعهزم«دالؤألاوةبحاصلانعسدقملا«دادضألاوهابشألا

‹رطاوحلاوماهوألاليصحتورظاونلاكاردإنعىلاعتلاءداحإلاوكرشلا

|.راكفأورطاوخالبرظانلا¿راضنأوناوعأالبرداقلا

لععلطملا٠رادقمونامزببالمتادلارارطضاالوباستكابالملاعلا

ء؛نوکيناهنوکلبقنوکياممملاعلا«راصبألاونويعلاهارتال«رارسألاتايفخ

توكلمهديبىذلاناحبسفنوكيفنكهللوقينأًائيشدازأاذإهرمأاما

.نوعجرتهيلاوءىشلک

لصف

نآوهلكيرشالهدحوهللاالإهلإالنأةدابشوهوناعاللانممالسإلاو

هلکنيدلاىلعہرهظلrrقحلانيدویدهابهلسوأ«هلسروهدبعًادمحم

١J)١٠ةيآ:ىروشلاةروس(١.
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٤نبملاقحاوهفهللادبعنبدمحمهبءاجامنو‹نوكرشملاهركولو

مثعببهللانأو«افبیرالةيتآةعاسلانآو«بايتراالوهيفكشال

۱.روبقلاىن
لص

هبالإمالسإلاميالامف
ةراهطلاواهوجوبملعلاواهنسوامضئارفواهدودحمةالصلايهو

اهةلبقلالابقتساوةرهاطلاةعقبلاىلعواقولاهماقإوافءوضولاو

ةالصنمرضحلاةالصوافوصأةفرعمولمحولوقنماهضقنيامكرتوالع

ىدحلاةمنأوهلوسراهنسوىلاعتوهناحيبسهللاامضرفاكةعمحلاةالصو.رفسلا

ةالصو«نيديعلاةالصو:لدعلاةنأفاخوءةرصمملاراصمألاىفهدعبنم
هيلعهللاىلصهللالوسرهنساممكلذلفاونلاورتولاونيفوسكلاوتيلا

.ملسو

بوجوبلعلاوةاكزلاافبحتىلالاومألافونصنمبجوأاممةاكزلاو

مانغامسمحللاجارخإوباصنلالاكتسادوبنماهلهىلإاهعفدوامضرف

ىلإهجا.رخإوتاتقيامعاصدولوملكنعرطفلاةاكزو«هلهأىلإهعفدو

هنمضرتفملافرط.لامكتساوءتافعلاوملحلابناضمررشمايصو.ءارقفلا

ىلإجحلاو.هضرفبوجوبملعلاوهيفهلوسروهنعهللاىامبانتجاعم

قوسفلاوثفرلامرحتوهننسوهضئارفبجحلاىفلمعلاومارحلاهللاتيب

تيبلاةرايزوتافرعبفوقولاوتاقيملانممارحأإلاو‹جلاىفلادحلاو

مزلياموهتنسوهضرفبوجوةفرعموءرامحلاىروفاوطلاوىعسلاو

نيدلاولاربوماجرألاةلصو.مرحلارجشعطقوديصلالتقنمهيفءازحلانم

ءاتيإوهللاليبسىفداهحلاو.فوذحلاركنملانعىْلاوفورعملابرمألاو

ةدامشلابمايقلاوةنامالاءادأوءليببملانباوراحلاومهقوقح.ىرقلاىذ

كرتوجورفلاظفحومراحلانعرظنلاضغوقحابلمعلاوطسقلابمايقلاو

.ةنايحلا.كرتوروجيفلابلمعلاكرتوروزلاب:لوقلا
i

.«ةبضاوملا»ةطوطخلاىفتبتك(١)
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كرتو.سافنلاوضيانملسغلاو4ةبانحلانملسغلاو.هلوسروهنع

ےرخنو.عيبلاىلعداشإلاو«لعرغبةداهشلامرحنو‹ةدعلاىفةدعاوملا

لطابلابسانلالاومألكأميرحتو«متيلالاممرحتوننصحملافذق

بارشميرحتورمحلابرشميرحتو«ريزمحلامحلومدلاوةتيلامرحمو
لهآلاتقو‹تاشلانعفوقولاوءبايترالاكرتو«بارشلكنمركسللا

.هللارمآىلإاوئيفي|٤٠۲ىحمهلعةجحلاةماقإدعبىغبلا

وأمهلعبجواعاوذخويىحقحلانعنعنتمملانبراحلالاتقو

لتاقوىنازلاو‹فذاقلاوقراسلاىلعدودحلاةماقإو«ضرألانماوفني

ضقنوهتعاطىلعهللادهعبءافولاو«نيدلاولاقوقعمرحوءقحرغلسفنلا

ءادعأةقرافموهللاىوهللهللاةعاطلهألةيالولاو«هتيصعمىلعدهعلك

.هللاءادعأعيمجنمةءارلاوهللاءايلوأعيمحةيالولاو«هللاىفوهللهللا

راطلانمبلحمیذلکمرحلو«هبهللارخللهآامميرحنو«ريزلا

غابرغرارطضالالاحىالإبصنلاىلعحبذاممرحتوءعابسلانمبانو

ةدعلاىفمرحولعبلاتاذميرحتو«ةعتملاحاكن.داعالو

اهجوزىلعًاثالثةقلطملاجيوزتمرحتو«ًاثالثقلطمللةلحتجيوزتميرحتو

رہصلاوبسنلاتاذحاكننمهللامرحاممرحتو«هربغًاجوزحكنتىح

هيلعهللاىلصهللالوسردعبةرجمحلاءاعدامرحنو.براشملاوحكانملانم

‹اهلحأثيحالإءامدلامرحتو«قحلاربغبهللاىلعلوقلايرحتو«ملسو

مرحلو‹ةداهشلانايكمرحتوىلعرغبةداهشلامرحتوءةبذاكلامرحتو

.ًاحرمضرألاىىشملامرحتو‹ءاليحلاوروجفلاوركلا

مرحلو‹روعشلازجو٠«بويحلاقشودودحلامطلوحونلامرحلو
ىثلحكلاىوسلعبلاريغدنعءاسنللةنيزلاراهظإمرحتو.ليولابءادنلا



٢٥۷

نانہلعو«نہيبالجنمنہلعندينُأنيوبنيدياقمالاوننيل

ًافورعمالوقنلقيلوضرمهبلقىففىذا0لوقلابنعضخحمالو

نهلجرأبنبرضيالو٠ىلوألاةيلهاحلاجرتنجرتيالونهويبىئنرقيلو
ةالصلالهآىلعمالسلاوتولاىفناذئتسالاو.نهہنیزنمنفحامماعا

یوللءاعدلاوer۔اراوموةالصلاوىنوملالسغومالسلادرو

هلناسحالاوراجانعىذأآلافکو6ريذتلانعفكلاو۴كرتو

سافنلاوضيحلاى¦ءطولامرحلوةيحصلانسحوبناحلانىلو

‹هرغوةاغبلانمةلبقلالهألاومأمرحتو«ةدعلاىنءطولا

سسجتلاميرحخو«ناتهلاوىغبلامرحوةميعلاو|۲|ةبيغلامرحتوءشغلا

ميرحتوءًاحرمضرألاىفىشملامرحتوةياعسلاءسانلاتاروعل

ميرحتو4رطبلاورشألاميرحتو«رارسألاىشفميرحخوءراجفلاةبحاصم

‹ةشحافلاةعاذإميرحتوءلطابلاىفءارملاولادحلامرحتوراختفالا

عابتاميرحتوءةهشلاوكشلاىنلوخدلامرحتو.لعرغبلمعميرحتب
عرخوةعيدحلاوركملامرحتوءضرألاىفداسفلاميرحنو«ةبيرلاوىوحلا

.(۱)تاروظعحملاكاناوماثالاباكترا

:ابرلالكأميرحتو٠«همارحنمهلحفرعيامفىغبلاودسحلامرحتو
علبتاىهالملاوءانغلاو«وغللابقطنلامرحلو«ملعرغبلوقلامرحنو

بهذلا!رسبلمرحلو.نذإرغبسانلالزانملوخدولئاسلاراهناولطابلا

_ترکذالمعلاولوقلانمهللامرحام.لاجرلاىلعريرحلاو

لاقرغةءارعلاوءهللاءادعأنمهللاءالوألةيالولاو.هرکذألوُ

.روفكلاوملابكروروځابلمعوروجفنلاب

نممةءارعلاو«روكذمرغوأرکذهلناکقحابلمعنملکلةيالولاو

—mnen

.«تاررضحلاوةطروطغلاىفتبمك(٠)
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كىعاوىكشوهيصاعمعلمعواهکناوهللامراحمبنتجالنلناعأإلاتس

.ةيتافصلاهوهديعووهللا

هنأو٤متةدودعمًامايأمهذعيامإهلانأمعزنممةءارملاو

.مهعايشأوةئجرملاهورانلامشوخدومهلعبضغلادعبهالوتيوةنحلامهلخدي
مشةيالولاوةعاطلاوءايصوألاةفرعممهلعضرفهللانأمعزنممةءارلاو

هلروفغموهفمهعاطأومهالوتنمنآو٠ةيصعمولالضلهُاوناکنإو

سانلادنعهرهاظملعفًاتطابوًارهاظنآرقللنآمعزنمم.عيشلاهو

یصووأیننمايندلاولختالهنآومهلإیحويهنأو‹ءايصوألادنعهنطابملعو

ركبیئآنمءیربنم.ضفاورلانمةيليعامسإلامهوهيلإىحوي

ءايصوألاةمامإلاامهعنعءايصوألااملظامهنأاومعزوامنعهللاىضررمعو

رخاىمهلجرجورخشوققیدصتنایبومهرمروهظومہلودناو

افمکرادلکنامعزنمةءارعلاو.ةضفارلاهودنعرظتنملاوهونامزلا

افدحأبجوتسيالوةنسحافدحأنملبقيالهللانإفهللالزنأامرغب

«رجاىحاہفماقمابًادحأرذعبال.هّللانأوةئيطخافدحألرفغيالو«ًاباوث

ىنازلاولتاقلاوفذاقلانوءكرشمرفاكمهرجهرغىفليتقلاوتيملانو.

|٢٦٠۲باوثلاهلنآوےلسممہرجهرادیئتاقبولابحاصو

ناکاماہفسیلناو٠قسافالوقفانماہفسیلةرجحلارادنأوهللادنع

براشدلجومجرلاهراكنإعم«لسوهيلعهللالصهللالوسررادى
.جراوحلافونصوةقرازالاوهو«مهبحمًاطخأنممهدلجو«رمحلا

نيرفاكلاريغبذعيهللاونورفاكالوالرئابكلالهآنامعزنم-

ننموملاىدالهللانإوواهوقلخےهملوملامحقلحمملهللا“نإمشوقعم

ءاوذخأاوعاشامهمہملإلالضلاوىدحلانأو«ةمحربهنممہصخحمالو

لهآمهبلوىنءاشامفالخاوممهنأودابلالامعأنهنسيلو

انيبدقو.اهفونصوةيردقلاهوممأرلهآنمثادحالا

.باتكلانممدقتامفمهعيمجىلعةجحلا
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هللانأو:ةيصعملاوةعاطلاىلعدابعلارجهللانأمعزنمةءاربلاو

.ميلعةجحلاانيبدقو.مهعايشأوةيمهحلاهوامنوكلبقءايشألابًالاعنكيم
نعفقونمةءارعلاو:مهيدىفنعطونيملسملانمءىربنممةءاربلاو

قحابلمعنملكلوءروكشلاقداصلامامإللةيالولاووتيملو

.روکذمربغوأرکذهلناک

لهآاتنيددلقنلوقداصنعقداصانيلاهلقنضئارفوناسهذهف

انأل.لاهحلاوءاهفسلانعاننيدذخأنالوءلاجرلاةموكحمانيضرالوءلالضلا

هللااوقتااومآنيذلااب(:نیلاهباتکےکحمقلوقنلاعلابراع

ىقنودسفينيذلا.فرمارمآاوعيطتالو)ء()(نقداصلامماونوكو

ترهشومهقدصفرعنيذلانقداصلاانعبتاف(۲)(نوحلصيالوضرألا

عرولاىفءرايخألاءالضفلا‹راربألاءايقتألا«لمعلاوملعلاىفغلب

ةناكتسالاوعوضحلاوةنايدلاوصالخأللاو«ةهابنلاولقعلاو‹

‹هقئاقدوهضماوغىفنولغلغتلاو٠هقئاقحونيدلادعاوقىفنوسفانتملا

٠فلسنعًافلسهولقانتو‹ساندألانعهوهزنوءسانللهوحضوأنيذلا

ةقيرطلضفأهاندجوو«ةقيقحلاىلعهانوفقف3فلخنعًافلخهولمحو
ءصاصقلامويةمالسلابهيدقتعم٠صالحلاوزوفلابهيلحتملدشن

ءراسيلادضوةريحلابهدعوتوراسحلاوليولابهيفناجتمىلعىضقنو

٠عوطقمليلكوهفهجوتامثيحو«عوبتمريغرهظولولطابلانأل
رفغتسنهايإو:داعسألاوقيفوتلايلووهودادسلاهلأسنىلاعتوهناخبسهللاو

هلآو«راتحلاهلوسرىلعهللايلصوبوحلاواياطعلا ۱عيمجنمبوتنو
Eءراہىلافارطاوليللاءاآ5 0ا ۷٦۲مجةالصء٠راربالاامتالاو
 

نماوألاننمومايمحوساسرملاو6نبGSEىلعو

.نيدلاموبىلإنيرخألاو
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۱۱۱٠ا:ةبوتلاةروس(١)

.١١۱١۲٠ناتیالا,ءاةروس(۲)



بهذملامفرى

دمحموبأوءىوايسبلادمحمنبىلعنسحلاوبأخيشلابهذملاعفر

نموبوبحمنبدمحمنبهللادبعنبديعسو«ةكر:نبدمحمنبهللادبع

٤بوبنبدمحمیباهللادبعوربشبنع«نيملسملانممهرصعبناك
ناکنموةبقعنبحاضولاوزرحمنبديعسو«نيملسملانمهرصعبناكنمو

بوبحنبدمحموءناليغنبمشاهوىلعنبیسومنع«نیملسملانمهرصعب
ءريثلانبريٽمو«رباجيآنبیسومنعنيملسملانمهرصعبناكنمو
«ىنارحبلادايزنبفلخو«ىرصبلاليحرلانببوبحمو.ناهعنبناملسو
دوعسمنبدنلحلانعنيملسملانمهرصعبنمو‹ىنامعلاةيطعنببيبشو

مهرصعبنمونامسلانبرفعجوءىمرافلامسرنبنمحرلادبعو‹ىنامعلا

٠ىرضحلاىونبهللادبعو‹ىنامعلافوعنبراتحلانعنملسملانم

نع«نيملسملانممهرصعبنموىناسارحلاةيطعنب,لالھۆ‹نىصحلانبىلعو

نبعادوولفوننبةورفوءىرصبلاةعركبأنبملسمةديبعأ

یباسادرماوةورعوضابأنبهللادبعنع‹نيملسملانمهرصعبنمو
هللادبعوديزنبرباجءاثعشلاىننع«نيملسملانممهرصعبنموريدح
نيملسملانمهرصعبنموىدبعلاناحوصديزوءىسارلابهونبا

لیدبیہاهللادبعودمحموتباثنبةعزخوءسابعلانبهللادبعنع

ىأیومملاسوبيہصولالبوءرساینبرامعویعازحلاءاقرونبا

نمحرلادبعو٠دوعسمنبهللادبعو٠ءنامانبةفيذحوءلبجنبذاعمو

ننموملا1رذ٤حارحلانبةديبعآو٤«فوعنبا

.نعمجأمہعهللایضرراصنألاونيرجاهملاورمعوركبانتفيلحلاو

?نملاعلابرنع«نمأآلانع٠لسوهيلعهللاىلصىلانع

.نملاعلابرهللدمحلاونعطماننيدلسيل



ب۷۹

لصف

مهعهللاىضرةباحصلالاضفىف

؛ركبوبأىنمأبىمامحرأ:لاقهنآملسوهيلعهللاىلصىنانعیور
«ليجنيڈالاللب١رمكلانيدىفمدشآو

.ۍرافغلارذوبامالسإلاىقدصأو6حارحلانبةديبعوبةمألا

.ةفيذحىلرمماسىلإرظنيلفهللابحلجرىِرظنينم:لاقو
فصيناكو.مالحألااولومکنمییلیل:لسوهيلعهللاىلصلاقو
!!رانلاىلإهنوعدتوةنحلاىلإکوعدبرامعلوكلام:لاقوهللادبع

نلجرةداہشنعتباثنبةعزخةداہشلعجو.ةيغابلاةئفلاكلتقت:هللاقو

ليقف.كدىسجاھعبتيمثء۸اةنحلاىلإكديكقبست:هللاقو«نيملسملانم
یناملانبةفيدحلاقيناکو.رامععمنصبلتقولمحلامويتعطقهدينإ
لامعألاطيحامعهلأسيناكهنأللسوهيلعللایلصهللالوسررسبحاص
.مشرفغومنعهللاىغر

انققحمهرائآوانعباغامفموقانلبقواننیدمہعانذخأنيذلاءالوهف
£عامجإلاوةنسلاوباتكلانمهولقتامفاندنعءانمألاھو«انقدصماوقآو
ءادأبهللنيدنلب‹لاجرلاةموكحبانيضرالولالضلالهآاننيددلقنملو

بانتجاو«مزاوللاعيمجملمعلاو«مراحلاعيمجنعءاهنالاوضئارفلاميمج

.ماماعيمج

‹تانايلاكرتو‹تانامألاعيمجءادأوةنسعابتاولمعولوقاننيدو'

‹تانيبلانمزجشوضرعامفركذلالهأللاوسلاو«تاهشلانعفوقولاو
عيمجنمهللاىلإرنوملعبمکحنوملعبلمعنىح۱تالزانلانحلاو
یدتقنو6یصاقلاومہمىنادلاننموملاعيمجیلوتنو4ىصاعملاوملاظلالها

ءمرستصصقومهءامسآكلتنينيذلا«نييضرملاانئاهقفو¢ناضاملانتم

تنیبدقو.عجرنشوفیاوعبتمهنحنف‹مهلادعةرهاشةفورعم.
عیمجءاسآترکذو«ةيادحلابهاعهللانمنملةيافكهفاماذهىاتكىر



سو۸

ةلاضلاقرفلاعيمجنممهفلاخنممقحلالهآتنيبو«ةيمالسإلاقرفلاله

ةيتافصلانمةمشملاوةيردقلاوةلزتعملانمعامجإلاوةنسلاوباتكلانع

داقتعاتنسو«ةئجرملانمةنسلاوةعامحلابىمستنموعيشلاوجراوحلاو

تركذو.ةيضابألايهوعامجإلاوةنسلاوباتكلاىلعىلاةقحلاةقرفلا

دوحيحلالهأنمةلاضلاقرفلانمهاوسنمداقتعاومهداقتعاومهقرف

ةئباصلاوءةيرهدلاوءةفسالفلاوىراصتلاودوملاوسوحلاوكرشلاو

‹ناثوآلاوموجنلاو«نابلصلاوسمشلاةدبعو«ةيوغلاةمها‹ةيونثلاو

دهشننحو«ةيوبنلاةلاسرلاو«ةيبوبرلابدوححلامهعمجب«ناولألاوروصلاو
فقونفءرابحلاطسوءرانلابداقتعالااذهىلعءالؤوهنمتامن

قحانىبيوهحلصيلفلوقنمطلغهلنابوهحفصتوهتبتکامعيمجىلع

.هحصوو

لمعلاولوقلانمباوصلاوقلاهيفتفلاخاهللارفغتسأانأو

.نيرباصلانمهتعاطىلعانلعجمنأو‹نيدهاشلاعمانبتكينأهناحبسهللالآسأو

ةرفغملابالمعنآو٠نيمحارلامحرأهنإرانلانمهتمحربانيجنينو

ةرمزىفانرشحمنآوءنارنلابلنمانجرحنأو٠ناوضرلاو4

ىلعًاحنادرشًکاميلستلسوهلآوهيلعهللاىلصدمحمىيرعلاىألاىلا

٩٠ظفحوظْحف.یعوویعوفعمتسانمنوکتنأنملسملاةفاكلو

انيینواندیسىلعمالسلاوةالصلاو«نمحرمحر«نانممركهنإلمعفملعو

نعباتلاوهبوهلآیلعو٠«ناندعلآنموهىڈلاهللادبعنبدمحم

...ناصقتلاوةدايزلاوفيحصتلاوفيرحتلانمهللارفغتساانأوءناسحإب



ب۸ا

ويهمامتناكونايدلاكلملاهللانوعبنايبلاوفشكلاباتكمت

ةنسروهشنمكرابملالاوشرهشنمرشعثلاثلاوسيمحللا
ةيدمحملاةرجحلانمةنسفلأوةنسىئاموةنس

رصعىمالسلاوةالصلالضفأاهرجاهمىلع

عرولادهازلالدعلاةقثلاانالوموانديس

شغرباندیسیضرملاىضرلاىلولا

مامالانبناطلسنبدیعسنبا
نبماسبنذملالق

هدیسلهمقردشار

هتمعنلوو

دوعسنبىلعدیسانالوم
نمآ

ةماحتحانامرمعلالوطو ةمالسلاوةداعسلاهحاصل

ىارثلابعتعمنمدقلانمیدهجتلمعتساوطلاتبتک

ئابتنآوتینفدقینالهارقنمایةمحرىللسف

مظعلاىلعلاهللابالإةوقالولوحالو

¥ 0#

(۲جنايبلاوفشكلا-٠۴م)





«نايبلاوفشكلارطوطحمقيقحترداصممهأ

نامحعةنطلسىنةفاقثلاوىموقلاةرازوةبتكمىفظوفحألا

\۸٤ماعلاىوولا

مقرتحبلوألاءزحلا خيرات۲۳صاحلامقرلا(ىمقرتحملوألاءزح

ماعلاقرا
۰ةرتحمىناثلاء٠ خيرات۲۳صاخحلامقرا(یمقرتحبیناثلاءزحا

ww


“
س
س (1)

:ةطرطخللارداصملا

عبارانرقلانمىناغلاىصنلا۹ت.یمایرکزوبأ)ر4یئنبا

ةيرصللابكلاراد3ق'طوطح.ةممألارابخأوةرعسلا::(ىرججا

.ح۰ممر.ةرهاقلاب

رشعیداحلانرقلارخاوأىفتدمحأنبرفعج)مالسلادبعنياس

بتكلارادىثطوطحم.جراوحلاةحيصنىئجهانملاةنابإ:(ىرجملا

:ب۹۹٤٥۲قر.ةرهاقلابةيرصلملا

بتکدییقتاہفةلاسر:(ھ۹۷٦ت.مهاربانبساقلاوبآ)ىدارلا

.ب۲۱۷۹۱مقر.ةرهاقلابةيرصلاابتكلارادىئطوطخم.انباععأ

:مالسإلادعاوقحرش:)ھ۷۵۰ت.یسومنبلیعاسا)یلاطیحلا

L.ب۷٢٠۲۲مقر.ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىتطوطحم

ن.ةنودملا:(ىرجحلاىناثلانرقلاىفت.مناغوب)ىناسارلا

۱.ب۲۷مقر“.ةرهاقلابةيرصملابتكلارادق



4۸—

تاقبط:(ىرجمحلاعياسلانرقلاىفت.دمحأسابعلاوبأ)ىيتيجردلا

ءح١١۲٠مقر.ةرهاقلابةيرصملابتكلارادىفطوطخم.ةيضابألا

.رومیتخیرات۲

0ىضابألاىخامشاادحاولادبعنبدعسنبدماسابعلاوب)ىخامشلا

:(ھ۸٢۹۲ت

.ةرهاق!ابةيرصملابتكلارادىفطوطخم.ديحوتلاةمدقمحرش١

.ب٢۷٥۲۲ثر

.ةرهاقنابةيرصملابتكلارادىفطوطخحم.هقفلالوصأةمدقمحرش٢

.ب۸۷٥۲۱مقر

طوطحم.برعلاباسنأ:(ىتوعلاىراحصلاملسمنبةملس)ىبتوعلا

.خيرات۲461قو.ةرهاقلابةبرصللابتكلارادى

ب(

:ةعوبطملاعجارلا

تورپةعبطو‹ھ۱۳۲۹ةرهاقلا.ثادلجمةعبرأ.ةغالبلاجهنباتك

.م۹۷/۳۷٢

:(ھ٦1۰ت.دمحمنبكرابلاتاداعسلاوبأنيدلادج)رثألانيا-

ةرهاقلابةينايعلاةعبطملا.ءازجأ٠رثألاوثيدحلابيرغىفةيابلا

.ھ۱١

:(۳۰٦۸ت.دمحمنبىلعنيدلازع)رثألانبا8

.ھ١۱۲۹قالوب«ًاءزج١٠.خيراتلاىفلماكلا١

۱-٥5۱۳۸۹ةرداقلا¢ءاجاه.ةراحصلافرعمقةياغلالسا۲



س۸۵

A۳)ت:ىنالقابلانببيطلانبدمحمركبوبماما)نالقابلانباس

هقتح2جراوحلاوةضفاراوةلطعملاةدحللاىعدرلاىديلا

٠قرعلاركفلاراد<ةديروبأىداملادبعدمحموىربضحلادمحمدومحم
.م١۱۳۲۱۹4۷/۸ةرهاقلا.

٠ىقشمدلاىلبنحلادمحآصابعلاوبأنيدلاىقتمالسإلاخيش)ةيميتنبا

ن(دمخهللادبعوبآنيدلاسمش)ةيزوحلافنباهذيملتو)ھ۷۲۸ت

ءىالسإلاعرشلاىفسايقلا:(ھ٠٥۷ت:ىلبنحلاىقشمدلاركبى

.ھ٩٦ةرهاقلا.برطحلانيدلابر

:)م۴٥۸۸/٩٤4٤۱ت:ینالقسعلاىلعنبنیدلاباہش)رجحنبا

ھه١١۳٠ةرهاقلا.ةباحصلازمىةيباصالا١

.,ھ١۱۳۰ةرهاشلاقالوب.حیخصحرشبىرابلاحلف٢

:ىلوألاةعبطلاتورب«رداصراد.بيذمت۴

م١۱۹/ھ١۱۳۸ةرهاقلا«بتكلاراد:ةنماكلارردلا٤

2(ھ٤٥٤ت:یرهاظلاىلعدمحموبماما)ىسلدنآلامزحنباس

9ھ۱۳۱۷ةرهاقلاتءازجأ٤جلختلاوءاوهآلاوللملاىثلصفلا١

درصعتراعملاراد:لاسنفوربىفيلرشن.برعلاباسنأةرهمج٢

.م۸٤۱۹ةرهاقلا

٠ڭابيشلالبنحنبدمحمنبدمحأهللادبعوبأمامإلا)لبف>نبا

:(٢۲ات

٠ھ١١۳٠یرقلامآةعبطم.دهزلاباتكس١

©م۱۹۲۷لوبنتسا:ةيمهحلاوةقدانزلاىلعدرلا۲

22ھ۱۳۱۳ةرهاقلابةشنمملا2لبثحنبادنسم۴



٦۸—

:ت.دمحشنبنحرلادبع)نودلخنبا

7ھ۱۳۱۱ةرعاقلا.نودلخنباةمدقم١
Veنودلحخنباخیراتبفورعللا4راوادتملاناويدورعلا٢

,ھ۱۲۸ةرهاقلا.ءازجأ

.یعفاشلاركبىبأنبمهاربانبدمحأسابعلاوبأنيدلاسمش)ناكلخنبا
:۹۸۱ات

.ھ۹ةرهاقلا‹ناءزج:نايعألاتايفو

ىوغللاىدزألاىرعيلادیردنبنسحلانبدمحمرکبوبآ)دیردنبا

اتوج.دلفنتسورشن.قاقتشالا:(ھ١١۳ت.یرصبلا

.م۸-۳

لوصولارسبت:(ھ٤٤۹ت.ىلعنبنمحرلادبع)عبيدلانبا

.ھ١١۱۳ةرهاقلا.لوسرلاثيداحأللوصألاعماجىلإ

ةداسلاةربسىئنييملاحتفلا:(ھ١۱۲۷ت.دمحمنبديح)قیزرنبا

.م۱۹۷۷/ھ۱۳۹۷ةرهاقلاببرعلالجسعباطم.نامعةنطلسبىوقلا

ىناعمللابعئاشلاعاعشلا:(ھ١۱۲۷ت.دمحمنبديح)قیزرنبا

ةنطلسبىوقلارشانلا,رماعمعنملادبعقیقحمنابعةمنأركذ

.م۱۹۷۸/ھ۱۳۹۸ةرهاقلابةيبرعلابتكلاءايحارادبعبط.نامع

ءىازجأ٠۸ىركلاتاقبطلا:(ھ٢۲۳۰ت.یدقاولابتاک)دعسنباس

.ھ١١٥٥ةرهاقلا«٠٠٠۲جوم١۱۹۲-١١۹٠ندیل

.ھ۱۳۱-١۱۳۲۱قالوب«ًاعزج۱۷.صصخلا:(ھ۸٨٥٤ت



a
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نمیہنا.یقطقطلانبابفورعملاابطاطنبىلعنبدمحم)ابطابطنبا
ةيناطلسلابادآلاىفىرخفلا:(م۱٠۱/۷١۱۳ةنسىنهباتكفيلأت“

.م١١٤۳٠/۱۹۲۷ةرهاقلا.ةيمالسإلاىلودلاو

دمحمنبهللادبعنبتسويرمعوبأ)ىطرقلاىرغلارلادبعنبا
نبالةباصإلاشماهىلعباععألاةفرعمىثباعيتسالا:(ه٤٤ت
7م۱۹۳۹/ھ١١۳٠ةرهاقلا.ىنالقسعلارجح

:)ھ٦واھ۲۷۰ت.یرونیدلاملسمنبهللادبعدمحموبآ)ةبيتقنبا7

ةرهاقلابةيرصملابتكلارادةعبطم«ءازجأ4:رابخألانويع١

ءم١۱۹۳-۷

.م٥ةرهاقلا.فراعملا۲

ليعامساءادفلاىأنيدلادامعخرثوملارسفملاظفاحلامامإلا)ريثكنباأ

غيراتلاىفةياهلاوةيادبلا٤٢٤ت+ىتشمدلاىشرقلاريشكنبرمعنب

.م١١۳٠/۱۹۳۲ةرهاقلاءىلوألاةعبطلاج١۲ج

ˆ:(ھ۲۷۳ت.ىيوزقلاءالولابیعبرلادیزینبدمحمهللادبعوبآ)هجامنباس

تفورعملادمحمنببوقعينبفسويحتفلاوبأنيدلالاح)رواحلانبا

زاجحلاضعبوةكمونملادابةفص:(ىقشمدلاىنابيشلارواحلانيب
رکسوأهحیحصتبىع)م١١۹٠ندرلىعبط.رصبتسملاخيراتةامسمل

44(نيرغفول

قيقحن+نيفصةعقو:(ھ۲۱۲ت.رصن)ىرقنلامحازمنباس

.ھ۱۳۸۲ةرهاقلا ةيناثلاةعبطلا نوراهدمحمماللسلادبع

مركمنبدمحمنيدلالاحلضفلاوبأ)ىرصملاىقيرفإلاروظنمنبا



— ۸۸

ةعيطملا«ًاعزج٢٠۲:برعلاناسل:(ه١۷۱تىجزلاىراصنألا

ھ١۱۳۰۷١۱۳ةرهاقلا قالوببةيرمالا

جزيل.تسرهفلا:(ه٣۳۸وحنت.قاحإنبدمحم)ميدنلانبا
:ةرهاقلابةماقتسالاةعبطم«م۱

یرفاعلابويأنبماشهنباكلملادبعدمحموبأمامإلا)ماشهنبا

ءمالسلاوةالصلاهيلعلوسرلاةريسباتك:(ھ۲۱۸تیرمحلا

حيبصىلعدمحمرشن«ناءزجوھ١١۱۳و۱۳۳۷ةرهاقلاءءازجأ٤

.ھ١١٤۱۳ةرهاقلا‹هدالوأو

:)ع٢٤۸۸۷۹١٤۱ت.یدربۍرغتنبفسوينيدلالاح)نساحلاوباب

بتكلاراد.ىلوألاةعبطلا.ةرهاقلاورصمكولمىفةرهازلاموجتلا

.ةبرصللا
ىدزآلاتتعشألانبناملسمامألاخيشلا)ىلاتسجسلادوادوبآ

ةرهاقلاو٠ھ۱۲۸۳دنایلھد.دوادأنس:(ھ٢۲۷ت

.م۲٢

:نمأدمحأ

:م۱۹۲۸ةرهاقلا:مالسالارجفس١

:م١۱۹۳ةرهاقلا«ءازجأ٠.مالسإلاىحض٢

:نالحدییزدمحأ

هرهاقلا(ةيبلحلاةربسلاشماهىلع)ةيدمحملاراثالاوةيوبنلارعسلا١

ھ٠

.ھ۱۳۱۹قالوب.رببكلاحرشلا

ةعبطم-ةيناثلاةعبطلا.ةيمالسإلاثيراوملا:ىرضحلالماكدما

.م١٥۹٠/ھ۱۳۹ةرهاماا



س۸۹

پفءاجاموةكمرابخآ:)ھ۳وأھ۲۹وأھVesتارىرزألاس

.ةمركملاةكععةيدجاملاةعبطملا.راثآلانم

فرصبتلا:(ھ۷۱٤ت.دمحمنبرهاطنبرفظملاوبا)ىبارفسالا-

:م١۸۱۳۷/١٥۹٠رصم.یجناخلاةبتكمرشن.نيدلا

تالاقم:(ھ۴۳۰تلیعامسانبآىلعنسحلاوبأ)ىرعشألا

نيدلاىمدمحمقيقحت2۲و١ج:نلصملافالتخاونىيمالسإلا

/ھه۱۳۸۹ةيناثلاةعيطلا«ةرهاقلاةيرصملاةضمْلاةبتكم ديمحلادبع

.م۱۹۹

.ىنامصالابغارلابفورعملادمحمنبنسحلامماقلاوبا)ىڭامصالا

ظ٫ضوءازجأ٤.نآرقلابیرغىتادرأللا:(ھ٢١٥ت

/ھ۱۳۸۱ةرهاقلابىلحلاىفطصمةعبطم.ىنالىكديسدمحم

۱۹۹۱1

رادةعطم.ىناغألاباتك:(ھ٢٥۳ت:جرفلاوبأ)ىناهفصالاس

.م١٤۹٠-۱۹۲۷ةرهاقلابةيرصللابتكلا

:(ھ٢٠۳تیتاهفصألانسحلانبةزمحهللادبعوبأ)ىناهفصألا
تم١۱۸۲جزيل.ءايبنألاوضرألاكولمىسخيرات

ۍراخلاةرغملانبهاربانبليعاسإنبدمحمهللادبعوبأ)7

:(ھ٢٢۲ت.ىفعحلا

٠(م۱۹۳۲/ھ١١۳٠ةرهاقلابةعبطملا:ىراخيلاحيصت١

.م۱۳۸۲دابأرديح‹ربكلاخيراتلا۲

٠ةاقتنلارهاوحلا:(ھ1۹۷ت.مهاربانبوبأ)ىدارلا

مھ١١۱۳ةرهاقلا
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/ھ٩٧٤ت.دمحمنبرهاطنبرهاقلادبعروصنموبأ)ىدادغبلا

|:)ع۷

/ھ۱۳۲۸رصعفراعملاةعبطم.ردبدمحمهققح:قرفلانبقرفلا١

ءم٠

ںالحلاةعبطم.ىحبيليفهرشن).قرفلانبقرفلاباتكرصتحم٢
٠(م١۱۹۲رصع

.برعلالئابق:(ىديوسلابروهشملانمدمحمزوفلاوبأ)ىدادغبلاس

.ھ١۱۲۸دادغب

:(ھ4۸۷ت.زیزعلادبعنبهللاديبعوبأ)ىركبلا
.م۱۹۱۱سیراب:برغلاوةبقيرفادالبركذىفبرغملاباتك١
.١۱۴۱ةرهاقلا.اقسلاىفطصمقيقحم.مجعتسااممجعمباتك١

.م1-۳۷۱

:(ھ٢۲۷۹ت.رباجنبیمنبدمحأ)ىرذالبلا

.م١۱٦۱۸نديل.نادلبلاحوتفباتك١

.م١١۹٠رصم.هللاديمحدمروتكدلاقيقحت.فاشألاباسنأب۲

ليزنتلاراونأ:(ه۷۹۱ت.رمعنبهللادبعنيدلارصان)ىواضيبلا
.ھ۱۳۰۳لوبنتسا.هدازخيشةيشاحهعمو.ليوأتلارارسأو

ابوأىذمرتلاعماج:(.٢۲۷۹ت.دمحمنبىسيعوبأمامإلا)ىذمرتلا

ھ۲فالوب.حہحصلاعماحلا

.ۍروباسونلاىلاعثلاليعامسانبدمحمنبكلملادبعروصتنموبأ)ىلاعثلا

RK:(ھ۲۹ت

.ھ١١۱۳ةرهاملا»ءازجأ٤‹رهدلاةميلي١

۔م۱۷٦۱۸نديل«جنوییدعبط.فراعملافئاطل۲



ب8۹1

بقلملاىروباسنلامهاربانبدمعبدمحایاساويا)ىلعثلا_—

سئارعلابىمسملاءايبنألاصصق:(ه٢٤٤ت.ىلاعثلاوىلعثلاب

.(ھ١١۱۳).ءانألاصىصقلن;سلاحاسئسٹرعببفرعيو

نسحلاىبأىلعنبدمحمنبىلعفيرشلابيسلا)ىفنحلاىناجرحلا

عبطةرهاقلا.تافيرعتلا:(ه١۸۱ت.ىفنحلاىلاجرحلاىيسحلا

.م۷١۱۳۱۹۳۸/۸یلحلاینابلایفطصم

:(ھ۹٥۳٥ت.یدادغبلایوغللابوهومروصتنموبا)ىقيلاوحلا

.م۷٦۱۸جزيل.واخسذاتسألارشن.ىمجعألامالكلانمبرعلا

٠نافطغىلإهبسنیني«ىسبعلاسوانبلورجةكيلموبأ)ةئيطحلا

رشنوم۱۸۹۳جزيلسرمزدلوجةبانعبةئيطحلاناويد:(ه١۳ت

.ھ۱۳۲۳ةرهاقلابمدناةعيطمعیرکسلانسلاأحرشب

راد.ةيضابألالوصأىفةيضفلادوقعلا:(دمحنبملاس)ىفراحلا

.خيراتنودب.نانبلوايروسىةيبرعلاةظقيلا

ىجافحلانيدلابامشيبقللاةاضقلایضاقرمنیدمحنبدمحأ)ىانواس

.ھ١۳۲٠ةرهاقلابةداعسلاةعبطم.ليخدلا

ت.دمحأنبدمحمهّللاديعوبآنيدلاسمشطظفاحلا)وھذلا

.م١١۱۹دنا.ظافحلاةركدت

:)ھتبيطخلارمعنبدمحمنيدلارخيفمامإلا)ىزرلا
ةيرهزالاتايلكلاةشكم.نکرشملاونملسمافرفتانک

.م۱۳۹۸۱۹۷۸/۸ةرهاقااب

حرا:(نبسيردنبنمحرلادبعدمحمويا)یزارلاس

.^ھ۱١۱۳۹ةنامعلافراعملاةرثادةىعمجحةعبطم.دارأردح.ليدعتلا0



س۹۲

ىطساولاىيسلاىذترمدمحمديسلاضيفااوبأنيدلابح)ىديبزلا
¢\۸۸۹رصم.سوماقلارهاوجنمسورعلاجات:)ھ!١٥۲۰ت

هللادبعنبتباثنببعصلملانبهللادبعنببعصألاهللادبعوبأ)ۍربزال

.لاسنفوربیفیلرشن.شیرقبسن:(ھ٢۲۳ت.ماوعلانبربزلانب
م۳١١۱ةرهاملا تفراعملاراد

رب.شیرقبسنةرهمج:ت)راکبنبربزلا5

رصمةناثلاةعبطلا6ءازجأ\*>مالعألا:(نيدلارخ)ىلكرزلا

.م۹٠-٤

فاشكلاباتك(ھ۸٥٥ت.رمعنبدومحممامإلا)ىرشحمزلا

.م١٤۱۹/ھ١٦۳٠ةرهاقلابةماقتسالاةعبطم

نايعألاةفحت:(ىلاسلامولسنبديمحنبهللادبعدمحموبأ)ىلاسلا

:نامعلهاى

:ھه۱۳۳۲ةرهاقلا.ىلوألاةعبطلا:لوألاءزحلا

.^١۱۳۹تيوكلا.ةسماحلاةعبطلا:ىلاثلاءزحلاو

بیرغ:(۳۳۰۸ت:زیزعلادبعنبدمحمركبوبأ)ىاتسجسلا

.ھ١۳۲٠ةرهاقلابةداعسلاةعيطم.نآرقلا

:(ھ٢٦٥ت.روصنمنبدمحمنبمركلادبعدعسوبأ)

.م١۱۳۸۸/١٤۱۹دابأرديحىلوألاةعيطلا.باسنألا

فراوع:(هللادبعنبدمحمنبرمعصفحوبأ)ىدرورهسلا

.م۱۹۳۹ةرهاقلا.فراعملا1

:(ھ١۹۱ت.یعفاشلاركبنبنمحرلادبعنيدلالالج)ىطويسلا



۹۳

.ھ۱۳۹۸ةرهاقلابىزاجحلاةعبطم.نآرقلامولعىناقتالا١

ھ۱۳۷۳رصم.ىلاىنابلاىفطصمةعبطم:ريغصلاممالا١

.م8

.ھ١۱۳۲ةرهاقلا.ةداعسلاةعبطم.ةاعولاةيغب۳

.ھ۱۳۳۲ةرهأقلا,ىركلاةيراجتلاةبتكملا.١۲جماصتعالا

.ھ١۱۳۲

.ءازجأه:)ھه۸٢٤٥ت.مركلادبعنبدمخحتفلاوبأ)ىناتسرهشلاب

ىلوألاةعطلا.١٤۱۹/ھ١١۱۳رهزألاةعبطمو«ھ۱۳۱۷ةرهاقلا

.ناردبهللاحتفنبدمحمهجرخأ

:)ھ۳۰ت.ريرجنبدمخرفعجوبأ)ىربطلاس

ةينيسحلاةعبطملابىلوألاةعبطلا.ًاعزج١٠.كولملاوملاخيرات١

راد.ےهاربالضفلاوبأدمعقيقحتةقلاثلاةعبطلاوءةيرصللا

.ةرهاقلا(٠۳)برعلارئاخذةلسلس.فراعملا

خیراتنودي.رصمعةينعلاةعبطملا.ىربطلاريسفت٢۲

ت.دمحنبليعاممإخيشلاثدحملارسفملا)ىحارحلاىنواجعلاس
.سانلاةنسلأىلعثيداحألانمرشاامهسابلإلاليزءوءافحللافشك

.ھ١١۳٠تورعبىنرعلاثارعلاءاحإرادةعبطلا

٠یدابازوريفلایزاربشلابوقعينبدمحمنيدلادجحم)ىدابازوربفلا
:ت

ةعبط.ءازجأةسمخ.زيزعلافئاطلنمزييملاىوذرئاصب١

.م١۱۹۷/د١۱۳۹ةرهاقلابةيمالسإلانوثشللىلعألاسلحلا
.ىواحطلاملعلادعذاتسألاقمح
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^۱۳-١١۱۳۰۲رصمقالوببةعبطملا.طيحلاسوماقلا١

عماحلا:(ھ۷۱٦ت.یراصنألادمحانبدمحمهللادبعوبآ)ىطرقلل

ةعبطألاءةيرصملابتكلارادةعبطم(ىطرقلاريسفت)نآرقلاماكحأل

.م١۹۳٠/ھ١١۳٠ةيناثلا

٠لماكلا:(ھ٢٥۳۸ت.یوحنلاديزينبدمحمسابعلاوبأ)درملا_

.۱۳۲۳ةرهالا6ناءزج

ناهرلا:(ىشكارملاهللادبعنبدمحمنيدلاردبمامإلا)ىشكارللا

ھ۱۳۷۷ةرهاقلاءىاحلاىابلاءازجأ£.نآرقلامولعىف

۹0/۸وأ٤٤۳ت.لعنبنسانبىلعنسحاوبأ)یدوعسملا

(م۷٥۹وا

ھه١۱۳ةرهاماةعطناءزج٠رهوجانداعموبهذللحورم١

.م۱۸۷۷-١۱۸۹سیرابةعبطءازجأ٩و

.م۱۹۳۸ةرهافلا.فارشإلاوهيبنتلاباتك٢

.(ھ١٥٤۸ت.ىلعنبدمحأنيدلاىقت)ىزيرقللا_

ھ۱۲۷۰قالوب«ناءزج.راثآالاوططحللاركذىفرابتعالاوظعاوملا١

ءلوألاءزحلا.عامسالاعاتمإ٢

.م١٤۱۹ةرهاقلا.رشنلاوةحرتلاوفيلأتلاةنةعبط

:(ھ١۱۰۱ت:ناطلسنبدمنبىلعنيدلارون)ىراقلاىلعاللا

تاعوضوملابفورعملا‹ةعوضوملارابخألاىفةعوفرملارارسألاباتك

.م۱۹۷۱تورب4غابصلادمحمقيقحم.ىركلا



<4 سےک

نهرلادبعنبدحأدمحمنسحلاوبأ)ىفئارطلابفورعملاىعفاشلاىطلملا

ءىلوألاةعبطلا.عدبلاوءاوهألالهأىلعدرلاوهببنتلا.(ھ۳۷۷ت

یرٹوکلانسا"نبدهاژدمحمهيلعقلعوهلمدق.ھ۱۳۲۸ةرهاقلا

.اقياسةينامعلاةفالحلاىئةيمالسإلاةخيشملاليكو

مظعلادبعدمحوبنيدلاىكزمالسإلاخيشمامإلاربكلاظفاحلا)ىرذنملا

ةعبطلا¿5بيهرلاوبيغرتلا:(ه٦۵٦ت.ةافولاودلوملاىرصللا

.رصم‹ةعابطلاةرادإ«ىلوألا

ىحدمحمقيقحت.لاثمألاعمجم:(دمحمنبدمحألضفلاوبأ)ىناديملا

م۹١۱۹/ھه۱۳۷۹ةرهاقلا.ةداعسلاةعبطمدبمحلاكىكنيدلا

نکسوناسارخىقاسنردلوبیعش:نبیلعندمجنمرلادبعوبأ)ىناسنلا

ثيدحلاىفىتحلاوأ«ىئاسنلاناس:(ه۳۰۳ت.ةكمععنفدو

.ھ۱۳۱۲ةرهاقلا.ةدميملاةعبطملا

ناصناصوير::(ھ۹٩.فرشنبابرکزوہنيدلاىح)یوونلا

.م١۱۳۸۸/١۱۹ةرهاقلا‹رهاظلابةديدحلاةلاجفلاةعبطم

(ھ٢٤۲۸ت:حضاونببهونبرفعجنببوقعيىنأنبدمحأ)ىلوقعيأ
|.م۱۸۸۳نديل.استةعبط‹ناهزج.خيراي

نابرقدوادةيبرعلاروصعلا:(یرتهسميج)س

٦٩۹11توربةيكدرمألاتوربةعماجذاتسألا

راتملاةعبطم.ةلزعملاوةيمهحلاخيرات:ىقشمدلاىجانيدلالاحس

.ھ۱١۱رص

فشک:(م۷٦۷/۸۱۰١٦۱ت.یلشبتاکیفطصم)ةفيلخیجاح
۾م١۸۳٠/۸١۸٠ندنلوثاسبيل.نونفلاوبتكلاماسأنعنونظلا
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ىاقثلاوىيدلاوىمايسلامالسألاخيرات.(روتکدلا)نسحمهربانسح

.ةيناثلاةعيطلا«ةرهاقلابةيرصملاةضرلاةبتكم.ءازجأ4ء

ةمالسإلاةراضحلاقىنانوبلا۰(روتكدلا)یودبنمحرلادبعب

ةيرصملاةضملاةيتكم.ةيناثلاةعبطلا.رابكلتاساردو

.م7٦ةرهاقلاب

رادرشانلا.ىرشبلاركفلاريرحتىفنآرقلارثآ:شيواجزبزعلادبع

.ةرهاقلابةيلهألابتكلا

ءزحلا٠مالسأإلاىفىفسافلاركفلاةأشن.(روتكدلارراشنلاىماسىلع

.م۱۹۷۷/ھه۱۳۹۷ةرهاقلافراعملاراد.ةعباسلاةعبطلا:لوألا

.رمعمیملعس

م١۱۹۹ةرهاقلا.خيراتلابكومىفةيضابالا١

م١۱۹۷ةرهاقلا.ةيمالسإلاقرفنانبةيضابالا٢

م۱۹۷۸ناتعندرآلا.ةيضابإلاةكرحلاةأشن:(روتكدلا)تافيلخضوع

م١۱۹۷سنوتةبرجىةيبهولاةيضابالادنعةبازعلاماظن.ىرعحلاتاحرف

ذاتسألاوراشنلاىماسىلعروتكدقيلعتوقيقح.ةلزتعملاتاقبطوقرف

م۲ةيردنكسالاناءزج.ىلعدمحمنيدلاماصع

یودبنمحرلادبعةمجرت.ةعيشلاوجراؤحلا.(سويلوي)نزوهلف-
م۸١۱۹ةرهاقلا

.(اضررمح)هلاحک

م١٤۱۹قشمد.برعلالئابقمجعم١

م۱١۱۳۷۱۳۸۰٣/۷٥1۹۱۹قشمد.نفلولاجعم٢ے
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ةعومج).ةيمالسإلابهاذملا:ةرهزوبأدمحأدمحع

(باتكفلألا

ةعبطلاىمالسإلاريكفتلانمىفإلابناحلا(روتكدلا)ىلادمحم
م۱۳۹۱۱۹۷۲/۸تورب.ةسماحلا

ةعطمهةةعبارلاةعبطلا:ىمالسالاعيرشتلاخيرات.یىرضحللادمحع

م١١۳٥۸/١۱۹۳ةرهاقلابةماقتسالا

اج:نآرقلامولعىنافرعلا,لهانم.ىناقرزلامظعلادبعنبدمحم3

.خيراتنودب.ةرهاقلابةيبرعلابتكلاءايحاراد

م۳١٦۱۹ةرهاقلا۳۰و٢جربكلابورغملاخیرات:زوبدىلعدمح

(روتکدلا)بالغدم

ىلوألاةعبطلاءازجأ۳:ىیلیحلابدألاوأركفلاباتک١

(هاهاهثيدحلابكلاراد1

م۸ةرهاقلالوألا.ةيقيرغاللاةفسلفلاباتك۲

نبمسنوبآ)لسم ھ٠۲6۱تیروباسینلاىرشقلالسمنبجاجحلانب

ھ۳۳٠٠ةرهاقلا.حيحصلاعماحلا

:ةيمالسإلاةفسلفلاخيراتلديهمم:(روتكدلا)قزارلادبعىفطصم
م5۱۳۴۳۸/٤٤۱۹ھاقلا

^۱۲۸۲ةرهاقلا,ءاكحلا'ةيادهوءامدقلاةبادب.راتكبىفطصم

ىرفجرثرآىلوألاةعبطلاحيحصتىلعفقو:نآرقلامولعىفناتمدقم¬
ىجباحلاةيتكمىواصلاهللادبععحيحصتنمةناثلاةعبطلاو

م۱۳۹۲۸/۱۹۷۲ةرهاقلاب

ت.یمورلایومحاهّللادبعوبانیدلاباهش)توقاي
(۲>نایبلاوفکلا-م۲م)



4۹۸
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عوضولملا

تاومسلاوشرعلاقلخًادتبموةردقلاراهظإىف:لوألابابا

سنإلاوناوةكئاللاوضرألاو

ةنحلانمةيحلاوسيلبإوءاوحوعدآطوبهىف:ىاثلابابلا

ەدعبنمءايبنألاةوبنوهدلوموثيشىنلاثعبمىف:ثلاثلابابلا

رصتحمباتكنمءايبنألاركذىف:مبارلابابلا

هاسکنملوأوتیبلاثیدحیئ:سماحلابالا

جورخببسودودخألاباصأركذىف:سداسلابابا
نهاىلإةشبحلا

هللایلصهللانبدمحمىنلاثعبمرکذق:عباسلابابلا

لسوهلع

ملسوهملعهللالصدمحشهللایئرەسف:نماثلابالا

للملاعيمجف

هللاتاولصهدلومخيراتوهلئاضفركذىف:عساتلابابل

هلعهمالسو

مدسوهيلعهللایلصهبیلاعتهللاهصخامرکذی:رشاعلابالا

رکذىوءابقنلاوراصنألاهعرکذق:رشعیداحابالا

ملسوهيلعهللالصهرابخأنم؟یش

ىلسوهلعهللالصهللالوسریزاغمي:رشعىاغلابابلا
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عوتضولملا

ملسوهيلعهللاىلصهظافلأنمىشکذىف:رشعثلاثلابابلا

قبيسيملىذلاهمالكنمیشرکذیف:رشععبارلابابلا

دحأهيلإ
هنعهللاىغروركبةفالحخىف:ريشعسماحلابابلا

هنعهللايضرباطلانبرمعةفالخىف:رشعسداسلابابلا

نبةيمأنبنافعنبنابعةفالخىف:رشععباسلابابلا

سمدبع

بلاطنأنبیلعةفالشىئ:رشعنماثلابالا

ةشئاعورببزلاوةحلطجورخىف:رشععساتلابابلا

نايفسىننبةيواعمجورحخىف:نورشعلابابلا

هللامهمرںاورہلالهأجورخىف:نورشعلاوىداحلابابلا

.رمابعنباعمنيملسملاةرظانمىف:نورشعلاوىناثلابابلا
هنعهللایضر

نبىلعبسحلاةيالوركذىث:نورشعلاوثلاثلابابلا
بلاطنأ

ةيواعملرمآلاعايجاىث:نورشعللوعبارلابابلا

قرفلااركذفنورشعلاوسماجللابابلا

باکنمسواقرفرکذق:نورشعلاوسداسلابابلا

ءاضلا

ثراصلابهذمف:نورشعلاوعياسلابابلا

ةحفصلا
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عوضوللا
ةفسالفاابهذمىف:نورشعلاونماثلابابلا

ًاياهاحلاىفبرعلاءارآیئ:نورشعلاوعصاتلابالا

برعلاةلطعمركذىف:نوثالثلابابلا

ةيلهاحلاءاملعركذىئ:نوثالثلاوىداحلابابلا

امثارآودنلابهاذمىئ:نوثالثااوىناثلابابلا

رسمشأاةدبعىف:نوثالثلاوثلاثلابابا

رقةدبعىف:نوثالثلاوعبارلابابلا

دولاقرفىف:نوثئالثلاوسماحلابابلا

ىراصتنلاقرفىف:نوثالثلاوسداسلابالا

نقفاتلاوسيكرشملالاسسفطأىف:نوثالثلاوعباسلابالا
نيملمملانيبفالتخالاعقوامو

ةبمالسإلاقرفلاقارتفاىف:نوثالثلاونماثلابابلا

ةردقلاوهلزعملاداقتعاىف:نوثالالاومساتأأبابل

مهقرفءامسأیف:نوعبرألابايلا|

نمةيناثلاةقرفلاداقتعاركذىف:نوعبرألاوىداحلاباللاأ
1حرشونمةيوشحاویهوعبرألاقرفلا.ۇ

3هباورفاانا
هراولتعاامں4وهمشنااینق:نوعبرالاوبابا

مهددعوةقرفةقرفمهقرفحرشىف:نوعبرألاوثلاثلابابلا|
ةقرفةرمشعسمح.نر
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فالحللهأاتقلعتثيداحأىف:نوعبرألاوعبارلابابلا

مهيلعدرلاو
قرفلایهوجراوحلاقرفركذى:نوعبرألاوسماحلابابلا

ةيبهولاىهوىلوألاةقرفلاىف:نوعبرألاوسداسلابابلا

هپاولتعاامضقنىف:نوعبرألاونماثلابابلا

عبرألامامةعبارلاإةقرفلاركذىف:نوعبرألاونماثلابابلا

نورشعوعبسهومهقرفحرشىف:نوعبرألاوعساتلابابلا

قرف

اماداقتعاةماقتسالالهآةفرفرکذف:نوسمحلابايا

ناهرلاوةجحاب

نايبلاوفشكلاطوطحقیقحرداصمهُ
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