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محرلانهجرلاهللامسي
ةمدقم

هلعجو«اجوعهللعجيملوباتكلاهدبعىلعلزنأيذلاهللدمحلا

الماش«هنایبازجعماباتکهلزنا«اجرخمرشلکنمواجہنمریخلکلإ
هرارسأبطيحتالو«رشبلامالكهواشىلإريال¢هناهرباعطاس«هنايبت

«واونآقفألکيفعطستو«هرارسأفرظلكيفىلجتت‹ركفلاولوقعلا
‹هتبوقعنمقفشملا«هتبوثمليجارلا‹هلاضفأرنمديزتسملادمحهدم

لكعسوأواملعءيشلكعسوهلكيرشالهدحوهللاالإهلالنأدهشأو
هتلاسرتعمج«هلوسروهدبعانمحماندیسنأدهشأو«امكحثداح

ملسرهيلعهللالص‹تازجعملارئاسنودهتزجعمتدلخوتالاسرلايفقرفتام
ملاعلاةذتاسأو«ةيمألاةاحو«ةيرشبلاةادهاوناكنيذلاهبحصوهلاىلعو
.خيراتلاةانبو

:دعباما

نمويغىلعءايإهليضفتوءهلهللافيرشتبناسناإلافرشنإف
هلهوتيتلاتاقاطلاوتاكلملانمهيفعدوأاموءضرألايفةدوجوملاتانئاكلا
ناسنالانيوكتنأمولعملانمو«نوكلايفةدايسلاوضْألايفةفالخلل

ريمضلاوبلقلاولقعلاومسجلاوحورلانيبعمجيوهف«بيجعنيوكت

نوكنعالضف‹هبلاطموهتارورضوهصئاصخوهعبطاهنملكلو«ةزيرغلاو
هلكاذهو‹مهتالماعمةلخادتمءمهحلاصمةكباشتميناسنالاسنجلادارفأ

بناوجنيبةقالعلامظنتةوقيناسنإلاعونلاةايحىلعرطيستنأبجوتسي
تسیلو٤«هسنجينبنيبةكرتشملاةفلتخلاحلاصملاوهسفنيفةعونتملاناسنالا

قثبنييتلاةيوامسلاةديقعلانممظعاةمهملاهذلحشرتةوقكلانه

ب١ا



هلسرهللالسرآكلذلجل‹هتايحيفناسنألاكولسلملسلاجهنملا

ةَنعَكلَهنمكلهمقحلابباتكلامهعملزنأونيرذنمونیرشبم

ةلماحنيلسرملاعيمجبكاومتلاوتدقو٢سارةنعيحنمىح
لولحىلع ةديقعلااياضقبناب ةلمتشمقحلاةيادهقلخلاىلإ

تالاسرلاكلتايفتلزنتيتلاتاعمتجملااهلاقثأبءونتيتلاةصاخلالكاشملل

كلتعاعشنكلو«اهرغمأةيقلُخمأةيعاتجالكاشمتناكءاوس
ًابوعشًانايحأٰىدعتيالوةروصحملايجأنمرثكألدتميناكامتالاسرلا

.دولخلاالدريملوءةتوقومتناكاهلءةدودحملاقأوءةنيعم
ةلاسربةعادمحملسرأهقلخىلعهتمعنغابسإهللادارأاًمدنعو

لولحوابتايحلاميظنتنمةيناسنإلاهيلإجاتحتاملكىلعلمتشتةدل
نابتنمناسنالاسفنهيلإقوشتتاملكىلعلمتشتا«اهلكاشمل٠

ةلاسرلاهذهدولخو.اهداقتعاواهتفرعبسانلاحلاصمطبترتةيبيغقئاق
ريغنمرشبلاتاففنيبعساولانيتملااهئانبلظيفتعمجدقفىمظعلا

نيبالوہدیعبوبيرقنيبالوءدوسأوضيبأنيبالويمجعأويلرعنيبةقرفت
هنتكنوءاهردققحةلاسرلاهذهردقننأعيطتسننلو«فعضتسمويوق
اهبلسرملاماقلىلاعتقحلانالعإنمكلذانيحوتسااذأالإاهنأشواهتمظع

الانهوسەلةَمْحَرالإَكاَلَسَرأامولجوزجلاقدقف
ةمظعنعينابرلانايبلامامملستلاوعوشخلاةفقوفقينأالإلقعلاهكلمي

يفتدسجتيتلاةمحرلانأىلاعت۔نيبدقف٠لوُسرلاةمظعيفةلثمتملاةلاسرلا

يهامنإوءاهناكسوضرالاىلعالوءرشبلاىلعةروصقمنكتملةلاسرلاهذه

ىلعاليلدوةمالعناكاملكملاعلاوملاعجنولاعلاو‹نيلاعللةلماش

هةمحرلاهذهبةرومغمنوكلااذهيفةرذلكنأينعيراذهو.ىلاعتقحلادوجو

عونلاحالصإةلاسرلاهذهبيساسألافدجلال‹ءامعنلاهذہبةلومشم

سہ۲



اذهيحرهيلعرودتيذلابطقلاو٠ضْألايفةفيلخلاهنأل«يناسنإلا
وهيسفنلاحالصالاو«ايعاتجاوايسفننوكيناسنالاحالصإو.نوكلا

ىلعبناجرثأىغطيالثيحبةفلتخلاناسنالابناوجنيبقيقدلامظنتلا

ةزيرغلابلاطميبلتالو«حورلاباسحىلعمسجلابلاطمرفوُتالفرخا

حورلابلاطمىعارتنكلو«كلذسكعالولقعلاوريمضلاباسحىلع
يأثدحيالىتح«اعيمجلقعلاتاعلطتوبلقلاقاوشأو«اعمدسجلاو
عيمجةياعروهفيعاتجالاحالصإلاامأو«رخاوبناجنيبداضتوزاشن

اذهو٤ويغباسحىلعدحلريفوتريغنممهفالتخاىلعسانلاحلاصم

.ةدلاخلاةلاسرلاهذههيلعيوطنتهلك

(مالسلاوةالصلالضفأهيلع)هيبنىلعهللاهلزنأيذلامركلانارقلاو
بولقىلعاهرونقرشأيتلاةيادحلاهذهعلطمو«هلكريخلااذهعبنموه

دقفهبكسمتنمف‹تالالضلااهنملصاتساو‹تاملظلااهتمددبفسانلا

نيماعلابرهللامالكوهف‹اماصفنااليتلاىقثولاةورعلابكسمتسا
لالخنمدجنوبتسر هقلَحنمالوهيدينيبنملاباهيياللب

ىلاعتهللافهلازنإنمدصقلاىلعو«هاوتحمةمظعىلعانلديامهلانتوالت
:لوقيوىسسر«نملىدُهفبرالباكاكلذ: لوقي

مهرِنذابرولاىٍِتاَملْظلانمَساَنلاجرْحُكلِهارباکٍ
٤

ياليدهبنارقاذهنِئلوقیو١٠مرٍديِمَحلايزعلطارصىلإ

3رکارجلنُتاحلاَصلانومنيدَسينِموُملاشوموقيه

عشقتيناماهباَشَُماباثيدحلاسخالزهللال:لوقيو١٩هر

ل70بانک{:لوقو(٢٠/ربار4منوشيَنيِذْلاولجهم

كنءاَجدَ: لوقیو٢٠سرببابلألااولوُأركَعيلَوهيااوريدلكرام

.(/سرهکروُدُصْلايفاملاشو۾کبرنمةظعوم

ب۲



؟الفيكءهبفراعلافصوميركلانارقلايلعلوسرلافصودقلو

يعركذلاكلِارولهىلاعتلوقي«سانللهنيبيلهيلعلزنأيذلاوهو
هاورامنارقلاتافصلثيدحعمجألعلوءءءسرمهيلرامسا

يبنلانأ(ههجوهللامرك)بلاطينأنبىلعمامألانعيذمرتلاودمحأمامالا
هللالوسرايليق«ملظملاليللاعطقكنتفيدعبنمنوكتس)لاقع
امربخو«مكلبقنمابنهيفىلاعتوكرابتهللاباتكلاق؟اهنمٌجَرْخَملاامو

همصقرابجنِهکرتنم«لزهابسیللصفلاوه«مكنیباممکحو«دعب
نيبملاهرونو«نيتملاهللالبحوه«هللاهلضأووغيفٰىدحلاٰيغتبانمو«هللا

هبسبتلتالوءاوهألاهبغيزتاليذلاوهو«مقتسملاطارصلاوهويكحلاركذلاو
قلخيالو‹ءايقتالاهلميالوءاملعلاهنمعبشيالو«ءارالاهعمبعشتتالو‹ةنسلالا

اولاقنأهتعمسذإنجلاهتنتمليذلاوهو«هبئاجعيضقنتالو«درلاقثكىلع

نموقدصهبلاقنموقبسهملعمِلَعنمهرابجَعنارقاًنعمَسنإ

.(مقتسمطارصىلإيدُههيلزاعدنمورجاهبلمعنمو«لدعهبمکح
هتارابعنمعملييذلاقيربلانفٹثیدخادانسإيفليقامهمو

تافصبةقيقدلاةطاحالاهذه7‹ةوبنلاةاكشمنمهلتلعلیلد

انمهفهيلإلصينأنكميامىراصقو«هيلالزفأنمالإ|نوكتالنارقلا
هيلإجاتحياملكىلعنآرقلاءاوتحاميركلانارقللعماجلافصولااذهنم

ءارونمهيلإعلطتيربخوءهلبقىضمنمماهديفتسيٍربِعنمناسنإلا
لكنومهسنجينيبهتقالعهيلعمقيمكحو«يبيغلالبقتسملاباجح
لزهابسیللصفهنأو«ةمصاقنمهلدبلهنعاضارعإرابجنمهبناجنم
يذلاهللالبحهنو؟نيملاعلابرمالكوهوهيلعيوتحيوأالرهنوکيفيكو

يفهنمرکذو«هبرصبتسانملضياليذلاهرونوءهبكسمتنمبعطقنيال

4



الو:هکلسنملزیالمقتسمطارصو«هيلعبأدنمىلعةلفغلايلوتست
نوبرضينيذلاكعلوالةبقاعلاءوسنمريذحتلانمضتيثيدحلاو,لضي
رشبلالوقعاهتغاصنيناوقبنيكسمتمءطئاحلاضرعنارقلاةعيرشب

دیعومہبوتحءالوهو‹ةيناسنالاةرطفلاباةلصالةجوعمةمظنأو‹ةرصاقلا

يشحناكنضشيمانفيكفْنَعَضرعَأنموهلوقيفقحلا
هجرخأهنعلاعتهللايضردوعسمنبانعثيدحيفو٠درىمغأةَمايَقا

لوسرنعهيفءاجدقف:قباسلاثیدحلایوتحممقفتياميوحنلايرابنألا

اذهنإ(متعطتساامهتبدأمنماوملعتفهللاةبدأمنارقلااذهنإ)يعهللا
نمةاجنووەبكىسىمتنمةمصعءعفانلاءافشلاومنيبملارونلاوهوهللالبحنارقلا

ثكنعقلخيالوءهبئاجعيضقنتالوهبتعتسيفغيزيالومموقيفجوعيالهعبتا
الينااما«تانسحرشعفرحلكبهتوالتىلعكرجأيهللانإفهولتاف.درلا

ةروسارقينأعديهيلجرىدحإاعضاوٍكدحأنيفلأالو«فرحماإطلوقأ
رفصأنإوءةرقبلاةروسهيفارقتيذلاتيبلانمرفيناطيشلانإفءةرقبلا
لضفأهيلعهلوقيفو‹(هللاباتكنمرفصلاتيبلاريخلانمتويبلا
تطسبةبدأملاهذهنأىلعليلد(هتبُدأمنماوملعتف)مالسلاوةالصلا
.ماسجألاوتادعملاءاذغنوكتلالراكفألاوحاورألاءاذغنوكتل

ةداجبضنيفرحنملاموقيىدهواروننوكيللزنأميركلانارقلاف
هللايضررمُغنعملسمهجرخأثيدحيفو«قحلانعنيلاضلايدهيو
‹(نيرخآضفخيواماوقأنارقلااذهبعفريهللانإ)لاقيعيبنلانأهنع
هبضفخيو(هدودحدنعنوفقيو«هرونبنودتهينيذلاهبعفريهللانأينعيوهو
.همارحوهلالحنمءيشبنولابيال‹اجوعهنوغبيوهنعنولضينيذلا



لازنالهقلخنيبنمهللاهراتخايذلاٍدَْيَعهللالوسرنأامواذه
نايبيفعجرملاناکليوأتلاكلاسموليزتتلادصاقمبسانلاملعأهيلعنارقلا

ةمهملاهذهوءلكشتساامحيضوتو,لمجأامليصفتوءباتكلانمضمغام

هللوقیىلاعتهّللافهېرلبقنمهيلاتلکوامنإلو؛هسفنلبقنماهلاروستيم

لضفأهيلع)وهولالبامسالنيركذلاكيلِإالرول
يفقلطنيناکامنزوء«ەاوهنمنارقلانايبتيفقلطنينكيمنمالسلاوةالصلا

والإووهنایوهَلاْنَعءقطنياموطهللايحونمءيشلکينوءكلذ

تيتوأينأالأ)مالسلاوةالصلاهيلعهللالوسرلاقكلذلو«.سىرىخوي

نممُهَبْلاامحاضيإايفيتلاةرهطملاهتنسكلذبينعي(هعمهلثموباتكلا
هتاريرقتوهلاعفأوهلاوقأتناكمثنمولجأامليصفتو«باتكلا عهتا
نمماهفألانعٰيراوتامعفشكتوموقيهيتلليدهمءهتمألتاعيرشت

ىلعديكأتلايلييذلاديكأتلاباتكلاتايآيفدبنانهنمو«نارقلايناعم

ىلاعتلوقي«هتافصبقلختلاوهلاعفأبيساغلاوهيووميفتهعابتا

هناحبسلوقیوكسولافهنهنَعكاهناموُوذُحَفوسركئاارل

درکنودْمُكَلنفيو"هللامكييخيينوُميافهللانوبتمنكنإلق
جريناکنمةنصحةوسأولِلوُسَريفركَلناکذللوقیوس٥٠نرس هللاوجر

َعاَطأدقَفلوساعطُينوطلويوبرايكهللاركذورحالامولا
.م/ەرللا

هبتکستنإاممكيفتكرت)لوقيهيلعهمالسوهللاتاولصيبنلاو
.(يتنسوهللاباتك‹ادبأاولضتنلف

لوسرنماوقلتنيذلاحاصلافلسلاخیراتحفصتناندعاذإنحو

دبنراهنلافارطأوليلاءانآمهايججهناكف«ايرطاضغنارقلايعهللا
سا



‹اهروصتيلقعلاداكياليتلاينامألاقيقحتاوعاطتساةنسلاونارقلابمهن
هيلعنوبأدياوناکكلذلءمهكاردإبوءمهتوقومهتزعردصمنارقلاناكدقف

هللااهرکذيتلانارقلاناميالاتافصمفلٹمتتاوناكو؛ةساردوالمعوةوالت

اوخبسوادجس|اوراهباورُكذاذإيذلااًتايابنموبامُنإلهلوقيفلاعت

دمحب دبجاتسايعمْياتوركبالشبمهردن

هعمنيلعافتماوناکوى.سىسىْقمُماقَررامواّمَمَطواو4

یرجو(هبحمہولقتیرشأدق«هلاثمأوهظعاومو«هديعووهدعووءهينوهرمأيف
ىلعهقالخأوهباداةسكعنم«قورعلايفمّدلاىرجمموقعومهحاورأيف

كلذيفنيرثاتمءنارقلاةيادلةيحةروصمهنملكناكف«مهتالماعم
ةشئاعنينمؤملامأهفصتيذلاءملستلاوةالصلالضفأهيلعمظعلالوسرلاب

برحلاوملسلايفنوردصي نارقلاهقلخناك اهوقباهنعهللايضر

مهنميدنجلاناكف«هتلالدوههيجوتنعطشنملاوركملاوبضغلاوىضرلاو
عفريال‹هينيعبصنهللاباتكعضيهللاليبسيفادهاجمقلطنااذإ
مهرابكإىلإمهءادعأاعديذلااذهو«هتراشإبالإهعضيالوفيسلا

ءانثاهلكتارابعيفمهيبامفمهتافصنولقاتياوناکف«مهسابةيشخو

لقرهعمتجاماشلاضرأىلعاوفحزنيحمورلاشويجاومزهامدنعف«حدمو
دحىلإنيرثاتمةداقلادجوفةمزحلابابسأةساردلهشيجةداقبمورلامظع

ةماهشلاوةلوجرلاتافصنممهتداقونيملسملادونجيفهودجوامبديعب

مه»هلوقبمهنمدحاومهفصيانيبف«مهيلعنارقلاريثأتوىوقتلاوعرولاو
الإنولخديالو«نمثبالإمهتمذيفنولکايالراهنلابناسرفلیللابنابهر

يفهزبيرخاباذإ««هيلعاوتأيیتحاوبراحنمىلعنوضقي‹مالسب

اهنووريولبنلانوشيريناسرففراهنلاامأونابهرفليللاامأ»لوقيذإفصول
نمالعاملكنعهمهفاماثيدحكسيلجتثدحول«انقلانوفقثيو
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لوسرباحصأكلسم:كلسملااذهكلسدقو««ركذلاونارقلابمهتاوصأ

يفاوتامو«مهئدابمىلعاوشاعوءمهتقيرطىلعاوماقتسانيذلالكدعهللا

يراشلاةزمحوبادئامقلامامالاوهوءالوهمالعأنماملعانعمدل

نعاعافد,قحلاتوصهنملجلجياهللالوسرربنمىلعهانعمسهللاهمر

ځراتلااهدلخو,نمزلااهاعوتاملكبهللمهسفنأاوعابنيذلاهباحصأ

۱۱س:املعاہنمرصتفن

ءازجاىلعممبالصأةينحنمليللافوجيفمهلاهللارظندقل»

اہیفةيابرماذإوءالإًاقوشكبةنجلاركذافةيابمهدحأرماذإنارقلا
ً٤..

رركتتةروصلاهذهدبنو««هينذأيفمنهجریفزناکةقهشقهشرانلارکذ

ىلعهسفنفصولااذهدوعيف,مهقيرطىلعاوضمنيذلاكعاوأفالحخأيف

:لوقيذإهللاهمحرملسميأةمالعلاريبكلارعاشلاناسل

نارقوحيبستتالايخلالثم مهريصليللاريمضيفمهارت
:هلوقيو

مئاهناّيرلكلاومهردصأفهئاابرشنارقلاىلعاوبكأ

فلسلاعاطتسانارقلاحورعمبيجعلالعافتلااذهببسبو
هباوعمسأو«فلغلابولقلاهباوحتفدقفءضرألايفهتيادهاوثيينأحلاصلا
ىربكلاىوقلاهناطلسباورحدو«يمعلانيعألاهباورصبو«مصلاناذالا

اورهقورصيقوىرسكةوقاورحددقف«هيلإةوعدلاهجويففقتتناكيتلا
,ضرألاقافايفعطسينارقلااذهرونذخأفءميركلانارقلاةوقبامهشويج
تلخدفسانلابولقىلعنيرتتناكيتلاةيلهاجلاتاملظبجحاقزمم.
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ضْرلايفمهفالختسانمنينمؤملاهبهللادعواممتوءاجاوفأهللانيديفألا

يتلاةنيتملاةعلقلاوهنآرقلااذهيقبدقو«ملهاضترايذلامهنيدنيكو
ثادحأاهبهفذقتيتلاهنوهدئادشلكيفاهيلإرزايومالسألاابيمتحي

القيتملنارقلاالوللبءمءيشمالسإلانمانيلإلصوامنارقلاالولو«نمزلا
يفقيضلااهطيحمنمجرختملهالولوءنورقلاربعةقلأتمىحصفلاةييرعلاانتغل
.ربأكاهئانبيفمجعلاءانبأدهجي«ايندلاونيدلاةغلنوكتلبرعلاةريزج
يبرعلاٌيبنلايفابّحوءبرعلاةغلهبهللافرشيذلاهللاباتكلةمدخءاهئانبأ

مهتاداعنم«برعلاخلسناالنارقلاالولو«ةيناسنألاهبهللاذقنأيذلا

يتلاةقيضلامهتاعمتجينماوجرخو«ةقبطملامهماهوأنماوررحتوةئيسلا
يوقلاودعيوريغصلاريبكلالكأياهتاباغيفةسرتفملاعابسلابهبشأايفاوناك
يذلاقيضلاطيحملااذهنمنارقلاةيادهمهتجرخأدقف٠فيعضلاىلع

اقمحلامهتيلهاجنممهتلوحوءاهلكضْرألاطيحمىلإهيفنوشيعياوناك
نيعبو«مهئابحأنمةدوملانيعبنورظني«مألاةداقورشبلاةادهمهتريصو
.مهئادعأنمةباهملا

ءمهنادجویفصو«مهعابطققرو(مهسحفهريذلاوهنارقلانإ

قلخلابيطيفالاثماوناكف«ةيناسنإللةمحرلارعاشممهسوفنيفكرحو
خراتلافرعام»نيييرغلاعاتجالاءاملعنملئاقلاقىتح«ةلماعملانسحو

.(برعلانممحرااحناف

مہہولقفدقوَأومحلامهسوفنفثعبيذلاوهنارقلااذهنإ

‹ديرمناطيشودينعرابجلكنيفدهتسمءضرالاءاجرأيفاوقلطنافءمئازعلا
محلاعنباوثطووءةرصايقلاوةرساكألاتاماهىلعمهمادقأاوعضوىتحاوفقيمو
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منيلاجلاربةموكحلاةوهقللةفعضتسلابوعسشلاارحمماجيتلع
.ِءابةناكتسالابومانمأفوخابومارعلذلاباهولدبأوءنيلاظلاشطبو

نارقلانعنوأني برعلامهتمدقميفو نوملسملاذخأامدنعو
اهبتبيصأيتلاةملألاةسكنلاتناكةقرفتلالبسلانوعبتيوهتيادهو

ىلإاهدوقتةيرشبلاةلفاقمامزبةثيدحلاةيلهاجلاتذخأذإءاهلكةيناسنالا

هلينوُعيِطَعْسَيالإبكرلانمضنممهسفنأنوملسملاوراحتنالاةفاح

نارقلاقيرطنعمهفارحناباوراصنوملسملالبهالينوُدَُهَيالو
الوفلختلايفمهلغوأوءلذللمهسبلأوءةلاحمهسعتأوءاقشسانلادشأنم

نعمحلالضبلبسلامهبتقرفتو«مهيديأنمزعلاببساوتلفأدقفورغ
تلتخافءنيبملاروننعمهيماعتلتاملظلاموقعىلعتلوتساو«هللاليبس
مهدنعفورعملاحبصأف‹سيياقملاتلدبتو,نيزاوملامهدنعكلذةجيتن

ةليذرلاوءةليذرةليضفلاو«اقحلقحاو«افورعممرکنملاواركنم

اوجرختسيملونارَقلانزاواوذخأيملمهال«ازعلذلاوءالذزعلاو‹ةليضف
امصاہیلعاورخهتایاباوركذونارقلامهيلعيُاذإو«رومألاسيياقمهنم

‹ناطيشلاريمازمونايقلاتاوصأنارقلاتوصنعاوضاعتساو«انايمعو

اربهبحتتفتفيدقو٤بئاصملاثودحدنعهتوالتمهنمريثكدنعترصقو
برحهمظعمماتتخالاوحاتتفالانيبروديامومتتخنوةيئرملاوةعومسملاةعاذالا

نوكتاماريثكيتلاتالفحلاهبمتتختوحتتفتاك‹هديشالمدهونارقلاىلع

.هيدهنعةديعبهرمالةبناحم

نأیری(هنعیاعتهللايصرردوعسمنباليلجلايباحصلاناکاذإو

هلوقيفءاجيذلاديعولاىلإاهبحاصبةيدؤمهبلمعلاكرتعمنارقلاةوالت

0
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ةمايقلامويرشحنواكنضةشيهمهلناقيرکذنَعَضرغأنموىلاعت
ةعئالايناغألانيوانعنوظفحينيذلاكعلوأبكلابامفىم

اميدقليقدقلو.نارقلاروسءامسأ:نوظفحياممرثكأةنجالاصصقلاو

قيرطةمالاهذلزعلاقيرطف«اهلوأحلصأامالإةمالاهذهرخاحلصيال»

يفقيرطلااذهلثمتي«هيفءاوتلااليقتسموهبضومغالحضاووهودحاو
وعبافاًميقَتسميطاربصاذهنوطیاعتهلوقبهيلإراشملاوهونارقلااذه-

اوعي5الو مويلانيملسلملاجوحأامفمماريسنعمكبقرفلبسلااوعبتت

ةبلصسسأىلعمهتايحلكيهءانبوهديدجنمنارقلاىلإةديمحةدوعل
وأقارألاوأتادابعلا_وأةديقعلاباهنملصتيامءاوسهملاعتنمةنيتم

نارقلاف‹عاتجالاروأةفاقثلاوأبدألاوأداصتقالارأةسايسلاوأتالماعملا

‹دشرلاىلإةيناسنألادوقيلوءرهدلاىقبامملاعلاىلععطسيلهللاهلزنأيذلا

قدصوةايحلااهزرفتةلكشمةيابالونمزلاراوطأنمءيشيابقيضيال
ىلعفقيمويلاملاعلاناكاذإوسمرهيشنمباتكلايفانطرفاملهللا

لوقعيفاهرونقلاتيةقرشمةيمالسإةوحصاهيفهجاويةديدجةلحرمةبتع
اورفاضينأنيملسملادارفأعيمجىلعضرفيبجاولانإف«نيملسملابابش

ةيداملامهتاقاطمعيمجاودشحينأوكليامبسحبلك مهدوهج

رونباهراشتناوميلسلااهكلسميفةوحصلاهذهريسىلعةظفاحمللةيونعملاو
.فارعتالاوذوذشلااهيرتعيالىتح؛نارقلايحونم

بسحيمالسإالمعلااذهيفمهسأنأيلعامالتیاركلذل

نبملأنينسلانمدقعوحننمتنكدقو«عضاوتمدهجبولويتقاط
رمألاةمظعويسفنروصقيندصينكل‹نارقلاةمدخفرشلانا
لالختيقبف‹ريطخلالمعلااذهلثليفاكلاتقولارفوتمدعو٠«بولطملا
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هللاترختسایتح«ءاهزجعبيروعشويسفنحومطنيباددرتمةدملاهذه

دهعمبالطمامأعيوربسوباقعماجبرريسفتلايفسوردءاقلإيلرسيتفىلاعت

يلتحيتأيتلاصرفلاتناكو‹نيديفتسملارئاسومهرغوةاضقلادادعإ
لإاهادهأفرهدلاةضبقنماعازتناردقلااهعزتناامنأكلمعلااذهبمايقلل
ارخاوالوأدمحلاواهايإينحنمفنمزلاةباقرنيبنماسالتخادجلااهسلتخوأ

مثءانهملقلاطسامبلوألاسردلاتأدتبادقو«ةنملاولضفلاهليذلاهلل

ميركلانارقلازاجعإنعونيرسفماوريسفتلانعثيدحلاكلذدعبتيلو
يننکمامىلعيآىتحتدصقاممامتالينقفوينأىلاعتهللانمايجار
.«سانلا»ةماخىاةحتافلالونممکحلاركذلاياياعمنمهنايب

اهتدئافمعَ«هطرشألانماهغيرفتدعبسوردلاهذهنّودأنأيلعحرقادقو
تابوعصلاعمحارتقالااذطيريمضباجتساف«ءارَقلاونيعمتسملاىلع

«ياطخنوددسييبناجبيلعةعناوح|فوقوينعجشامنإو«هفنتكتيتلا
لعلمعلااذهمامتالينقفوينأىلاعتهلانموجاليناو«يديبنوذخايو

نُأو»مركلاههجولاصلاحخهلعجينُأو٩«هئادتبالينقفو|هيضرييذلاهجولا

.نيملسملاعيمجهعفنبمعينأونيّدلاموييفزوفللًاببسهلعجي

تارابعصوصتنبنيودتلايفديقتأاليننأركذلابریدجوهامواذه

نيودتلالاحمنالكلذ‹اهنومضمواهحورىلعظفاحأانإو‹سوردلا
.تارابعلابيذهتنعصانمالف‹يلاجترالاءاقلإلالامنعفلتخت
ةالصدعبسوردلاهذهنمسردلوأءاقلإناكونكيامبسحباهراصتحخاو
هللانمو14ء7ماعمارحلامرحلانمسداسلا«ءاعبرالاةليلنمبرغللا
.نالكتلاهيلعوقيفوتلا

يليلخلادمحنبدمج

١٤٤9۱رفص١٠طقسم
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«نيرسفملاكلاسموريسفتلا»

ريسفتلانمةباحصلافقوم
يفالءافشوسالىهنوكيلنارقلا-هناحبس-هللالزنأدقل

:لاقوقملیدهيفبيرالالباَتِكلا|كيد::ىلاعتلاقرودصلا

َنولَمعَييذلانينمْوُملاريريوموقيهيليدهنارقاذهنط

ىدُهاوماَنيِذَِلووهلقاللاقلaارييکاجامهلنأٍتاَحِلاصلا
يفاملٌءاَفِشَرْمُكبَرْنِمةّظِعوَمْمكْناَجدَقلëلاقوتشرئافيشو
باتکلااذهایاوطاوكردينأهدابعنمدیریهناحبسوهوالینوروُدصلا

اورينتسينأالو«هادهباودتهينأكلذنودبمهنكميالذإهةميقلايناعملانم

ام:يرصبلانسحلاريبكلايعباتلالاقدقلو«هئافشباوفشتسينُأالو«هرونب

..اہبدارااذاموتلزنأمفاوملعينُأهدابعنمبحموالإةيىلاعتهللالزنأ

اوناككلذلءريخلاىلإسانلاقبسأيعهللالوسرباحصأناكدقو

نبانعيوردقوهيفامملمعلاوهيناعممهفتونارقلاةسارديفنيقابس
تايارشعنارقلانمنوملعتياوناكمهنازهنعیلاعتهللايضر.دوعسم

ممغاعأدقو(لمعلاوملعلانماہیفاماونقتیبنأدعبالإنهريغىلإنہنورداغیال

قمغومهنادجوةراهطو,مهرئارسءافصوءمهناهذأدقوتنارقلايناعممهفىلع
يبنلاناكو٠مهفلاىلعمهنيعتنايبلايفةكلمنمهبنوفصتيامعممهمهف

باتكلاظافلأنممهلعلكشأاميفهيلإنوُعجريمهينارهظنيبكی
دعاوقلاميدينيبعضيوءاهليصفتلاحلايضتقييتلاتالمجملامللصفيف
يضرهباحصأناككلذلفاهيلإعوجرلابنارقلارئاسمهفنممہکيتلا

هخوسنموهخسانوهلصفموهلمجميونآرقلايئاعمبسانلاملعأمهنعهللا

.هماعوهصاخوهديقموهقلطمو
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مامأنيياّيهاوفقومهنمايثكنإفاهبنوزاتمييتلاةزيملاهذهعمو

ويسفتنمءيشمهنعركذيدكيموهيناعميفضوخلاىلعاوأرجتيمونارقلا
يفلوخدلاةيشحخملعرغبهللاىلعلوقتلانورذحيمهغألهريسيلارزنلاالإ

وير2امنإلقیلاعتهللالوقهبءاجيذلاديدشلاديعولا

هبةتاَلايوكرتنأقلارييفبلاكملوطبامواهنرَا
ناتفيلخلاالرهنموسدوومالامهللاىلَعاولوةتناکاًناطلس

لئاسهلأسهنأقيدصلانعرکذدقف۔امہنعهللايضر-رمغورکبویأنادشارلا

يوينلظتءامسيلاقفevuةهِكافوإلىلاعتهلوقيف«بألا»نع

؟هّللادارأامريغبهللاباتکيفتلقنأعنصأاذاموبهذنيأوينلقتضرأ

امفكلذلكانفرعدقلاقفةيالاالتهنأهنعهللايضررمعنعيورو

نماوعبتافالأ؟«بألا»فرعتالأرمعنباايكيلعامولاقمث«بألا»

يفضوخننالبقو۽مكيلعلكشأاّمعاوفقومكلحضوامهللاباتك
فوعتننأانبردجيمهدعبنمفنيعباتلاوةباحصلانمنيرسفملاكلاسم
مجاعملإعوجرلابكلذمهفعيطتسنواحالطصاوةغلريسفتلاةقيقحىلع
.ةملكلاهذهىنعمنمريسفتلاءاملعهلجساموءةغللا

احالطصاوةغلريسفتلا

نايبلاوهورسفلانمذوخأمريسفتلانأةغللامجاعميفءاجدقل
يأسرفلاترسفمشوقهنمو«كلذىلعلدتةملكلاهذهةداموفشكلاو
دصقلمجنملاوأبيبطلاهيفرظنييذلاءاملايهوقسفتلاهنمو‹قالطناللهتيرع

رحبلا)ريبكلاويسفتيفيسلدنألانايحوبهلاقاممبجعألناوةنابتسالا

بلطيههنابتسالانأعم٠فشكلاوةنابتسالاةغلريسفتلانأنم(طيحملا
نوقفتينيرسفملانمهريغدينوةريسفتلاالراسفتسالابردجأكلذونايبلا
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.نايبلاوأةنابالاب

ملع:هنأي(طيحملارحبلاريفنايحوبأهفّرعدقفاحالطصاريسفتلاامو
ةيدارفالااهماكحأواهتالولدمونارقلاظافلأبقطنلاةيفيكنعثحيي

نمودبيو.كلذلتاتوبيكرتلاةلاحاهيلعلمحتيتلااهيناعموةيبيكرتلاو
دجيملذإهلبقدحأاحالطصاريسفتلافريمهنآيريهنآنايحيبامالک

نمصتخايذلاويسفتيففيرعتلاسفندروأدقو«دحأنعهفيرعت
ريسفتيفيسيقلاهذيملتهيلعهعباتوحرحبلانمداملارهلارهامسوطيحلارحبلار
يفيسولألاةمالعلاهيلعهعباتك(طيحملارحبلانمطيقللاردلإزهامسيذلا

ببسوخسنلاةفرعمك»كلذلتاتوهلوقدعبدازوناعماحورزويسفت

نمةذوخاأمةدايزلاهذهو«كلذوحنونارقلانممهامحضوةصقولوزنلا

يذلاو٠همسريذلافيرعتلاليصفتيفملكتامدنعهسفننايحيبامالک

ملعهعمنمضتيلبريسفتلاملعىلعرصاقريغفيرعتلااذهنأظحالي
.هدحىلعلكدارفإ١ىلزألاوديوجتلا

مالكظافلألاوحأنعثحابلاملعلاوه»هفيرعتيفينازاتفتلالاقو
ثحبياموه»يزارلالوقهلثمو««ىاعتهللادارمىلعةلالدلاثيحنمهللا

لاټشامدعكاذواذهىلعظحاليو««ديحجملاهنارقنمىاعتهللادارمنعهيف

لولدميفكلذريغوخوسنملاوخسانلاةفرعمولوزنلابابسأىلعنيفيرعتل
هعمجينأمزلياملكىلعيوطنيالوطمافيرعتيشكرزلاهفرعولوصُأةملك
عهيبنىلعلزنملاىلاعتهللاباتكهبمهفُيملع»وهومولعنمرسفلملا
ةغللاملعنمكلذدادمتساو؛همكحوهماكحأجارختساوءهيناعمنايبو

ب١٠



اوحأونايبلاوفيرصتلاووحدلاو بابسأةفرعمىلإجاتحيوتاءارقلاوهقفلالاوح

هللامالکلاوحأةفرعم»هنأبيرانفلاهفرعو««خوسنملاوخسانلاولوزنلا

هللادارمهنأنظيوأملعُيهنألعهتلالدثيحنموةينرقلاثيحنملاعت

يسلدنألانايحيٻُأفيرعتنُظحالنو‹«ةيرشبلاةقاطلاردقبىلاعت

كردلةليسويهامنإظافلألانأعم«هیناعمنودنارقلاظافلأفدېتسي

للاءاشنإراهدرونسيتلاليوأتلاوريسفتلانيبىزوجلانبالعلو«يناعلا
امهموهفمباقاصتلارثكأونيتملكلابدوصقملاىلعةلالدرثكأليلقدعب
.يوغللا

۱ِ ريسفتلاوليوأتلانيبقرفلا
يذلانألكلذوعوجرلاىنعمبلوألانمذوخأموهفةغلليوأتلاامأ

يتلانئارقلاةلالدبهبداريامىلإهيلإفرصنيامعهديمالكلالوو

وبأهيلعوىنعمبامهليقفريسفتلانييوهنيةقرفتلايففلتخاو«هبحصت
:بغارلالاقف‹امهنيبةقرفتلايفاوفلتخاءالوهوناقرتفيلبليقو«ةديبع
‹اهريغوةيحلإلابتكلايفاهتادرفموظافلألايفهلامعتسارثكأومعأريسفتلا
:يديرتاملالاقو«ةصاخةيحلالابتكلايفلمجلاويناعملايفليوأتلاو
نودبتالمتحملادحأحیجرتلیوأتلاو..اذکهللادارمنبعطقلاريسفتلا»

‹ةياردلابقلعتيامليوأتلاو«ةياورلابقلعتيامريسفتلاليقو«عطق

نعلقنوليوأتلاوريسفتلانيبةقرفتلايفءاملعلافالتخايزوجلانياركذو
نيرخأتملانعلقنوامهنيبقرفنوريالمهنةييرعلاىلإنوليمينيذلاونيمدقتللا
ريسفتلانيبةقرفتلايفهترابعو«اېننوقرفيمهنأهقفلاىلإنوليمينيذلاو
ليوأتلاويلجتلاماقمىلإءافخلاماقمنمءيشلاجارخإريسفتلانأليوأتلاو

رهاظنعلقنيمللولليلدلإجاتياميفهعضونعمالكلالقنوه
١۱-



نماہیفامالوللبقنمانرشأ حوضولاىبتنميفةقرفتلاهذهو‹هظفل
يفلاقولف«هليوأتوهدحونآرقلاريسفتىلعقبطنتالثيحبلومشلا
ناكليلجنلاماقمىلإءافخلاماقمنمهللاباتکياعمجارخإ|هنأريسفتلا

ريسفتلانأيمولألاامهنيقرفو«ليوأتلايفلوقلاهلثموبولطملاىلعلد
ةراشإوهليواتلاوءءاملعلاةماعاهيلإيدتييتلاةرهاظلارومألايفوهاإ

نملہتونيكلاسللتارابعلافجسنمفشكتتةيناحبسفراعموةيسدق

ةيفوصلاهتعزننمقلطتياذهيفوهو«نيفراعلابولقىلعبيغلابحُس
ىتحرسفملايفطورشرفوتتنأديالو«ويسفتيفاهرثأانسامًايثكيتلا

اماهتمركذنامنإواهنايبيفءاملعلالاطأدقو«ريسفتلاءبعبمايقلاعيطتسي

ل

رسفملاطورش

مهفنمنكمتلل,امتاقاقتشاواهفيراصتوةييرعلاةغللاةفرعم:الوأ
دمحمخيشلامامإلاذاتسألاطرتشاو‹ايبرعهللاهلعجيذلانارقلادصاقم

بنجتلنارقلالوزنرصعةغليهاهبرسفييتلاةغللاهذهنوكتنأهدبع
دعبةمالاءاملعنِإف‹دعبنمةثداحلاتاحلطصملاىلعنارقلاظافلألمح

اميفلبقنملمعتستنكتملتارابعىلعاوحلطصادقرصعلاكلذ
ءاضقلاوءادالانيبةقرفتلاىلعمهحالطصاك‹هيفاملامعتساىلعاوحلطصا

يضمدعبهبنايتالاوهءاضقلاو‹هتقويفلمعلابنايتالاوهءادألاناب

الرنارقلايفدوجومريغحالطصالااذهنأعم‹تافالاكاردتساهتقو

مُتيضقاذإف»لاعتهلوقوحنهيلعلمحنأحصيالفهلوزنتقويففورعم ی

يفNةالّصلاتضفاذإفإلهلوقوى.سككس

لمحتمعن«ءادألانعفلتخيالنيتيالايفءاضقلاألنرسڳضرألا
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ملاذإهسفننارقلااهبءاجيتلاةيعرشلاتاحلطصللاىلعنارقلاتاملك

رفكلاومالسإلاوناميإلاكةليصألاةيوغللايناعملااهبدارملانأىلعةنيرقلدت

.جحلاوموصلاوةاكزلاوةالصلاو«كرشلاو
النمنإف«نارقلاريسفتليساسأطرشيهو:بارعألاةفرعم:ايناث

ناكدقو,ليزنتلادصاقممهفىلإقرينأهنكميالوحنلاملعنمهلظَح
هيلعلدتاهيفًاطخلانعنارقلانوصلجلبارعألاملعدعاوقعضو

.ةروهشملايلارعالاةصق

مالكغلبأنارقلانإف«ةغالبلاملعاهبداريو:بيلاسألاةفرعم:اثلاث
باعشمہنملکىلعذأيذلازجعملاهنايببمهرهقدقوبرعلاهتفرع

«هيناعمبمهرفكمغرهتارابعوهتاملكلاميلستمُلَسُينأالإدجيملف«هسفن
دقويفاصلامهعبطوفهرملامهسحبنارقلاةغالبلبرعلاكاردإناكدقو

ريْثأتببسبنسلألايفاهتوقةييرعلاتدقفنأدعبعبطلارّدَكَبوسحلاظْلَع
ناككعبطُتتاكلُمالسرتانونفءنايبلاداعفاهلهأىلعةفلتخلابوعشلا

نارقلامهفدارأنلامنعصيحماليتلاةرورضلانمحبصأكلذل«لبقنم
نايبلاةكلمسفنلايفسرغتيتلااهبتكنمةغالبلانونفسردينأويسفتوأ
دبعةغالبلامامإيناتككةغالبلارارسأمهفسحلاونادجولاىلعليحتو
بأل«نيتعانصلا»و«ةغالبلارارسأوزاجعالالئالد»يناجرجلارهاقلا

اهر#كأناكدقفدعبنمتفْلأيتلاةغالبلابتكامأ«يركسعلالاله
اببستناككلذلف؛نايبلارارسأنعفشكلانودتاحلطصملارشحبينعي

دقواهدحوتاحلطصملاالإءيشبنودوعيالاهيسرادألنفلااذهديقعتل

ناكمبةبوعصلانمف«ةغالبلاسرديملنممباطخلايفًايعرثكأنونوكي
.ينارقلاريبعتلايفزاجعإلارساوكردُينأءالؤهلاثمأل
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نمريثكيفدصاقملاوضارغألامهفلجللوزنلابابسأةفرعم:اعبار
يضتقيكلذو«الوزنبابسأةفرعمنودباهدصاقمكردمهينيباتكلايآ

.ويغنمتاياورلانمتباثلاصيحمتوثيدحلابتكىلإعوجرلا
يتلانحلاونارقلالوزنتبحاصيتلافورظلاروصت:اسماخ

.هيلإهتوعدقيرطيفتفقويتلاليقارعلاو‹هيلعلزنملاتفنتكا

يهوءهماكحأطابنتسانمنكتيتلادعاوقلاةفرعم:اسداس

ثيحنمةيعرشلاةلدالانعةثحابلاهقفلالوصاباهتيمستىلعحلطصلملا

ةلدألاةلالدثيحنمةيعرشلاماكحألاو«ةيعرشلاماكحألاىلعاهتلالد

.اهيلعةيعرشلا

هللامالكرسفيهنألمريسفملابلقيفديحوتلاةديقعخوسر:اعباس
يفةيحلاوبارطضالانمنمؤيملنيقيلاتباثناميالاخسارنكيملاذإف

اهتلدأنمةجرختسملاةيعرشلاةيعرفلاماكحألاةفرعم:انماث

بتكةساردبمتياذهو«يبلاورمألايفباتكلادصاقمروصتلةيليصفتلا
نمنيرسفملانمو«اهتلدأبماكحألانرقتوافوصأىلإعورفلادرتيتلاهقفلا
لوصأملعىلإكلذبريشيهلعلوهمدقتامضعبيفطرشلااذهلوخدیری

..هسرامنملةيعرفلاماكحألاضعببولوماملالاةرورضلهقفلا
ىلعنارقلاياعمضعبةفرعمفقوتلتاءارقلاملعةفرعم:اعسات

.هتاءارقهوجوةفرعم



ريسفتلارداصم

:ةعبرأهرداصممهومولعلانمهوغكةصاخرداصمريسفتلل

مركلانارقلاأ

ةينممكفءنارقلانارقلاهبرسفامىلوأنإفهسفنباتكلا:اهلوأ

ةيابصخةيايفمومعنممو«ىرخأةيايفاهماهبإفشكءاجةمهبم
تاياسفنيفنادريدقخوسنملاخسنوقالطالادييقتاذكهو‹اهرغ

.باتكلا

ةيوبنلاةنسلاب
تألكلذ‹مالسلاوةالصلالضفأاهبحاصىلعةيوبنلاةنسلا:اهيناث

الكلذالولوليوأتلاكلاسموليزتتلادصاقمبسانلاملعأيعهللالوسر
لبامساكللريركذلاكيلالراوهلوقيفهيلإهلكووهنايببهللاورمأ

زييءاهديناسأيفرظنلاوتاياورلاصيحمتنمدبالنكلورسمه
نارقلاريسفتيفيعيبنلانعيورامبلاغو«نيغنمحيحصلا
٠لوصأاهسيلثالث:لبنحنبدمحألاقكلذلوديناسألاعوطقم

نمنوققحملالاقك كلذبدصقيو‹محالملاويزاغملاوريسفتلا
ةحيحصتاياورتتبثدقفالإوثالثلاهذهنمروثاملابلاغ هباحصأ

‹تايالاضعبنايبيف(هيلعهمالسوهللاتاولصرلوسرلابةلصتمدانسالا

هلقيملامهيلإبسنفيعيبنلاىلعىتحاشفدقبذكلانأمولعملانمو
.تاياورلالوبقيفرذحلاوةطيحلابءاملعلاذخأكلذل

ت



ةباحصلالاوقأسج

.باتكلاتاياريسفتنميعيبنلاباحصأنعيورام:اهشلاث

مهروغلرسيتيملاممهرسيتدقمہنعیاعتهللايضررةباحصلانأمولعملانمو

عمنوحوريونودغياوناكدقف«يفاصلااهعبنمنمتامولعملاءاقتسانم

اميفهنوريشتسپو«مہنیدرمأنممهیلعلكشأاميفهنوتفتسيُةّْيَعيبنلا

مہنیديفمهطبرييعهللالوسرناکوءمهتایحنوئشنمهيفنوريحتي
تامولعملانمريٹڻکيقلتملرسيتكلذنارقلابمهلصيوناميألابمهايندو

ملامامّا«هيلإهوعفراميفةجحلامهفعيبنلانمريسفتلابقلعتتيتلا

نإفضعبنودمهضعبنعرثؤينأامإوهيلعاوعمجينأامإفهيلإهوبسني

يانعرثؤيامنإليقفمهضعبنعيورنِإو‹ةجحمهعامجإفاوعمجأ
يبنلانعهوقلتينأامإمهنألكلذوعوفرملامكحهلنآرقلاريسفتيفمهنم
لاقدقو«نارقلاةغلةيبرعلاةغللايفمهمادقأخوسربهوجتنتسيوأكي

وبأوحالصلانبامنمدحاوريغهضرتعاوءثيدحلاءاملعنمكاحلااذهب

روصقموهانإوهقالطإىلعسيلكلذنأالرهىريو«يلبنحلاباطخلا
عوفرلامكحيباحصلالوقلنوكيكلذيففلوزنلابابسأنايبىلع
ادعاميفيباحصلالوقنأءالوهىريو«ةيالالوزنفورظهتسبالمناكمال
فالتخالاعماصوصخومهدعبنمفنيعباتلالوقنعفلتخيالكلذ

نمدوصقملاروصتيفمهفالتخاةجيتنةباحصلانيبثدحياماريثكيذلا
نورينيذلا‹(ريدقلاحتف)ويسفتيفيناكوشلاضرتعاو‹تالمجملاتايالا

نمتبثاماًمأ:لاقو.ناسللابابنمناكاميفةجحيباحصلاريسفتنأ

مكحهلناسللايفيباحصلاوعوفرملامكحهلفيعيبنلاىلإهعفركلذ

تلزن»يباحصلالوقنأءاملعلاةذباهجنمدحاوريغهبتدقواذه‹هريغ

س٢۲



هلوخددصقيهنکلووزنببسوهكلذنأينعيالدق«اذكيفةيالاهذه

نبانملكرذحدقو.كلذلةلثألابضيفاولاطأدقو«اولدمنمضيف

ةمُئأنممهرغويولهدلاةمالعلاويبطاشلاقاحسإيبأويشكرزلاوهيمي
تيباحصلاهيفلوقياملكنأرابتعابمهولايفعوقولانمريسفتلا

وقنيبةقرفتلاوكلذلنطفتلاباوصوأو«عوفرملامكحهلاذكيفةيالاهذه

ويفببسلانإ:لوقينأكحوضولكبلوزنلاببسركذنيبوكلذ
مكحكلذىطعأيراخبلانإ:هّميتنبالاقو«ثَدَحلانم.اذكاذكةيآ

يباحصلاىلعفقولامكحهوطعافثيدحلاةمئأنمريثكهفلاخوعفرلا

مالكأبهكردتسميفمحلالوقنمجتتتسننأعيطتسنانلعلو«هلاقيذلا

يفيباحصلامالكىلعلومحمهنأعلامكحهلريسفتلايفيلاحصلا

مولعيفكلذبحرصدقهسفنمحلانأىلإاظنةضاخ«لوزنلابابسأ
.هسفنهبديقيذلادييقتلاىلعهقالطإلمحنمعنامالفثيداحالا

دقاذكيفاذكةياتلزنيباحصلالوقنأءاملعلاضعبركذدقو

كلترثإىلعةيالابقطنلانمعهللالوسرنمهعمسامىلعاداقعانوكي
۰ناواہیلعةيالابقبسعمانوزنلببسةثداحلانأيباحصلانظيفةثداحلا

مكحىلعةيألاقابطنارمألايفامةياغو«املعيباحصلاكلذاهبطحي
‹ةئداحلامكحلةيالالومشهبدصقيدقوءاهلکاشامىلعهقابطناكةثداحلا

اياضقلاهذهنمةدحاوروصتيامدنعةيالاینعممهدحألاببرطخيدقو

الإهبدصقيالوايفتلزندقةيالانإ|لوقيفاهمكحنمضيفلخدتيتلا

بجيهنأبيرالو«اهمكحلولدميفةيضقلاكلتلوخدنمهانركذام
ببسىلعيباحصلاصننيبقرفيوقئاقدلاهذهنطفتينأريسفُينمىلع
مفءهتاحلطصمرصعلكلوءمكحلامومعيفلوخدلاهدصقولوزنلا
.مهدعبِءاجنمىلعيفختدقةباحصلارصعيفتاحلطصم

سہ٢۲



ةجيتنريسفتلايفمهنعهللايضرةباحصلانيبفالخلاضرعيدقو

نباحضوأامهدعبنمفنيعباتلافالتخانملقأهنكلوموهفلافالتخا

فالتخابمهتارابعفلتختنأكلذوايلكشفالخلااذهنوكيدقو«هّيميت

ميقتسملاطارصلاريسفتيفمهفالتخابكلذلهّيميتنبالّتَمو«مهتارابتعا
وهمهضعبلاقوءمالسإلاوهلاقنممهنموءمركلانارقلاوهلاقنممهنمف
عابتاهنأمهضعبنعيوروهناحبسهللةيدوبعلاقيرطوهنورخالاقوءةنسلا
قيرطومالسالانإفهتاذيفايرهوجسيلفالتحالااذهو«ىلاعتهللارماوأ

كلذلردصمامهنملكءةنسلاونارقلاوةقفتمرومأورماوأعابتاوهللةيدوبعلا
نمدحاولکنهذىلإقبسيامفالتخاةجيتنفالتخالايتايدقو«هلك

یاعتهلوقبكلذلهیمیتنبالنمو«نارقلاظافلأتالولدمدارفأنمةباحصلا

مهنموهيفنلمِلاظمهنِفاًنداَبِعنِاًنيفطْصاَبِلاَباَتِكْلااتروعٍ

يذلاوههسفنلملاظلانإفممرسولاِنذِبتاريخاقباسمهنموديصَتقم

تارومأملالعفييذلاوهدصتقملاوتارومأملايتأيالوتايهنلابنجتيال

نمتابجاولاىلعديزييذلاوهتاريخلابقباسلاو‹تايهنلابنجتيو

لإةيالااورسفنيذلاةباحصلانمدحاولكرظننكلو«تاعاطلابورض
.وهقباسلالاقنممهنمف«اهتمدارملاوهلاقفاهظافلأهلوانتتامضعب

نمزجيأيفاميدؤييذلاوهدصتقملاواهتقولوأيفةالصلايدوييذلا
نممهنمو‹رارفصالاتقوىلإةالصلارخييذلاوههسفنلملاظلاوتقولا
قباسلاواهيدؤييذلاوهدصتقملاوةاكرلاعنييذلاوههسفنلملاظلانإلاق

كِلؤأوءالُوهنملكف٠عوطتلاتاقدصاهيلعديزييذلاوهتاريخلاب
یريأىلع«تاملكلاهذهلولدميفةلثألانموكذاملوخدىلإرظن

هردصمنوكينأدعبياللاوقألاهذهلاثمأنممهنملكنعىكحيامنأ
ةينارقلاتاملكلاهذهياعمنعمهتاباجإايفتلصحيتلاتاماقملارابتعا
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ىلعضحينأبردجأنوكيفقاوملاضعبيفعماسلاوألئاسلالعلف

نوکيدقو«اهئادأبنواهتلانمهنعفرغاطاهبهنواهتةبغمرکذپوةالصلا

.هسفنببسلاتاذلةاكرلابركذينبردجأ

ظفللانمدارلانممهدعبنمفةباحصلانييانايحأفالتخالاينأيدقو

مهفالتخاكاذهوهدارملانيعتيتلانئارقلاىلإمهترظنفالتخابسحبكرتشللا

وهلهةروسقلانمدارلاو؟رهطلاوأضيحلاوهلهنقلانمدارملايف
«افرحنوكيدقوالعفنوكيدقوامسانوكيدقكرتشملاو؟يمارلاوأدسألا

نمعنميالفهيناعموأهيينعمىلعكرتشملالمحزاوجىرينمءاملعلانمو
ددعتلاټحایریوكلذیريالنممېنمو‹عناملامدععماعيمجاميلعهلمح

هنالارظنهيناعموأهيينعمىلعكرتشملالمحيفو‹كلذلةراتٌةيالالوزن

زوجيالفعضوللعباتلامعتسالاواديدجاعضوناعمهذهنملکلعضو
ةغللايفيتلاقئاقدلاهذهلجألو«هدحىلعالإينعميأيفلمعتسينأ

لقندقف‹اهنقتيملنمىلعويسفتيفءاملعلادلشنارقلاةغلةيبرعلا

رسفيةييرعلابملاعريغلجربيتوأال»لاقهنأكلاممامإلانعيقميبلا
يفقبسدقوكلذوحندهاجمنعيورو..«الاكنهتلعجالإهللاباتك

.اهتاقاقتشاواهفيراصتوةيبرعلاةغللرسفملاةفرعمطارتشاريسفتلاطورش

لهألاوقأنممهدعبنَمريسفتنميقنأةباحصلاريسفتواذه

هللالوسرنعهوظفحامىلعمهريسفتيفنودمتعياونامهن:ًالباتكلا
ةملسمىلإنوعجرباوكيموهلباتكيفمهفنمهيأاملعوأهك
سفنلانإ»هّيميتنباةمالعلالاقكلذل«ةردانتالاحيفالإباتكلالهأ

ةملكنماضرديشردمحمةمالعلارهظتسادقو«نكسأهنولوقيامىلإ
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نعرثويامنُهيمينبارکذو«هبعوطقمريغيناحصلاريسفتنأنُكْسأ
نإفہباتكلالهأنعهوظفحاممهنأىلعلمحيالريسفتلايفةباحصلا
حضتاامريغيفمهنوبذكيالوباتكلالهانوقدصياونوكيملةباحصلا

الفباتكلالهأمكثدحاذإ)ُكَّْْعهللالوسرلوقبالمعهلطابوأهقح
.(حا...انیلالزنأاموهللابانمآاولوقنکل«مهوبذكتالومهوقدصت

نإفريسفتلايفامدقسانلاخسرأاوناكنإويعيبنلاباحصأو
ءافلخلامهوةرشعمنميغارملارکذدقوهلقمنمريسفتلابنيروهشملا

یسومويوتباثنبدزوبعکنبينوسابعنبادوعسمنبامةعبرألا
نعيوراممراكأءافلخلانميلعنعيورامو«رييزلانبهللادبعويرعشألا
يفلوقلانماريثكنابيهتياناكامهنأنيرمعلانعانركذدقونيقابلاةئالثلا

نباهيليوسابعنباةباحصلانمريسفتلاهنعيوُرنمراكأو.نارقلا

نبااربتعاويبطرقلاهعباتوةيطعنباريسفتلايفايلعمدققدقو«دوعسم
رابتعالااذهيفامهفلاخوةباحصلايرسفمنمةيناثلاةبترلايفسابع
:الاقفيناملاىضّرُملانبدمحوناهرلابحاصيشكرزلا

دنعمہیلعهللاناوضر-ةباحصلاريسافتنمداعالابردجأنإ

|ارظنسابعنباريسفتوهمهفالتخا نأهلهللااعددعهللالوسرنأىلإأ
.ليوأتلاهملعيونيدلايفههقَفِي

اميفتباثننبديزمدقتیریناكهنأيعفاشلانعيشكرزلالقنو

نبدمحمةمالعلاحضوأدقو‹(ديزمكضرفأ)ثيدحلضئارفلابقلعتي

سابعنباميدقتيعاود«قلخلاىلعقحلاراثيإ»هباتكيفينامماىضترملا
ةسمخيفاهصخلويغىلعامهنعهللايصر
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هملعيونيدلايفههقفينأهللاهلاعدٍدَكْيَعهللالوسرنأ:لّألا

.ننسلاوحاحصلايفدوجومكلذو«ليوأتلا

.يأرلابنآرقلاريسفتلحتسينكيملسابعنبانأ:يناغل
.غوبنلاوةفرعملابهلةباحصلارابكرارقإ:ثلاثلا

.ةوبنلاتيبلهأنمهنأ:عبإرلا

رٹۇيلودیناسالابهيلإىزعيهلكنارقللاريسفتدجوهنأ:سماخلا

ركذلابهتصصخكلذلجألبناماةمالعلالاقاذهدعيو«ويغنعكلذ

بلاطيبأنبيلعمامالاكربكأومدقأوملعأولضفأوهنمىلعهتمدقو

ديبنلاباحصأنموريغو

يفىلعملاحدقلاملناكدعيبلاةباحصنأهيفكيالامو

رللوزنفورظمهتشياعموعيبلمهتطلاخمنارقلاريسفتةفرعم

لاتبثامبىردأمهفهضيفعيبانيوهقيرطملاَعِموهئامسموجنريسفتلا
.ىلستلاوةالصلالضفأهيلعنيمألا

ةيبرعلاةغللاد

دارملاةفرعمفقوتتالهنمريثكونارقلاءاعواهنألةيبرعلاةغللا:اهعبار
ىرنكلذل‹افوصأمهفوهتغلةفرعمكلذليفكتامنإولقنلاىلإهب

نورصقينيذلاىلعريكنلانوددشينيرسفملانمويغويىلدنألانايحاب
يفنايحوبألاقىتحنيعبانلاوةباحصلانعرثأامىلعنارقلاريسفت

كرديواهتابكرمفرعيواهتادرفمنقتيوةيكرتلاةغللاسردييذلايف»:رحبلا
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باتكهءاجاذإهيلعله«اهبيلاسأبةقيقدلاهتفرعلتابكرملاهذهتلالولدم
نعماهفتسالل«ارجنس»ويكرتلا«ارقتس»ىلإعجرينأةيكرتلاةغللاب

يذلالهو»:لاقمٹ«؟هدارمنمهسفنبهفرعامهیفکيالوباتكلالولدم

فعوجرلاليالنارقلا:كلذكلاقو؟سانلاءالقعنمدعيكلذلوقي

ةيادههلزنأهللاألنيعباتلاوةباحصلانعرثأامىلإهيلعلمتشياملك

.«ركذللرسيوسانلالكل

الامولقنلاىلإجاتحيام:نيمسقىلإريسفتلاةّيميتنباةمالعلامّسقو

نعوأموصعملانعالوقنمنوكينأامإ:نيمسقىلإلوقنملامسقو«جاتحب

لکسرخآوةجحلكعطقهدنستبثوءيشموصعملانعلقننإف«وغ
.ناسل

٤6مهریغنعلقناممنكسأهيلإسفنلافةباحصلانعلقنامو

:نيمسقىلإهيفنوفلتخييذلاةباحصلانعلوقنملاةّيميتنبامّسق

يناثلاعونلابلاغنإلاقو..الوأهنمحيحصلاةفرعمنِكُمُتنأامإ

نوليفمهفالتخابكلذللّتَمولمعلايفالوداقتعالايفهيلإجاتحنتالام

ليئارسإينبةرقبنمضعبلايفمهفالتخاو«همساوفهكلاباحصأبلك
حونةنيفسحاولأعونيفمهفالتخاو‹شاعفتيماهببرّضيذلا
.اهريداقمو

يفهنمحيحصلاةفرعمبعفتنننأاننكميامنأةّيميتنباحضوأمث
فقوتتالامكلذدعبركذمث..يناثلاعونلاىلإدوعيةديقعلاةيوقتوألمعلا

امًاريثكنيبيعركذهنكلونآرقلايفريثكهنإلاقولقنلاىلعهنمدارملاةفرعم
:لالدتسالابنورسفينيذلاامہبسبلتي
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مېنكميىتحيناعملانمهلمحتتالامظافلألانولُمحيمهنا:لألا

تناكنإف«مهراكفأاهبتبرشأدقةنيعممهافمىلعةلالدللاهريخست

نمتناكنإو«لالدتسالاقيرطنمدراومهوطخفقحلانمميهافملاهذه
يفولالدتسالايفاوطخأمهنألءنيأطخنمبكرممهؤطخفلطابل
نمةيفوصلاوظاعولاوءاهقفلانمنوكيامبلوألللّتَمو«هيلع.لدتسللا
تايالااہلعلدتالنكلو٠هقحروملعنارقلانمتايابلالدتسالا

ىلعنارقلاتايآلُمَحنمةغئازلاتادقتعملالهأنمنوكيامبيناثلللثمو

مالکيفلطابنمنوکیاملكنإ:لاقو«هفالخىلعاهتلالدعمنودقتعيام
.يناثلامسقلايفلخادوهفظاعولاوةيفوصلاوءاهقفلا

لزنتيذلاردصملاونارقلااهيفلزنيتلافورظلانعمهتلفغ:يناثلا

وجلاو٤بطاخاوبطاخملالاحىلإرظنلانمباطخلاةفرعميفدبالذإهنم
هببطاخيذلاىلاعتهللامالكوهنارقلانُابو٠«باطخلاهيفناكيذلا

فيكهؤايبكوهناحبسقلاخلاةمظعنيسفتيفىعارتنأبجيهقلخ
نيبطاخلاتالاحفالتخابمباطخدصاقمفلتختمهسفنأسانلاو

نإوىضّرلاباطخريغطخسلاباطخفباطخلاتاماقمفالتخاو

ىلعبجيكلذل‹يوقلاباطخريغفيعضلاباطخومةدحاوةرابعلاتناك

وأخيبوتلاىلعلديباطخلاناكاذالنطفتيفقئاقدلاهذهكردينأرسفملا

كلذلهبلَمامو«ةحابالاوأميرحتلاهنمرهظتسيناكاذإو؟رارقإلاىلع

بلطةراتويفنلاةراتوريرقتلاةراتوخيبوتلاةراتديفتيتلاماهفتسالاةزمه
.مهفلا

امحلوأ«ناثیدحمهجحفروثاملابالإنارقلاريسفتنوریالنيذلاام

رسفنم):لاقهنأيعهللالوسرنعدوادوبآويذمرتلاويناسنلاهاورام
لمہنعهللايضر۔سابعنباهاوراميناثلاو«(ًاطخأدقفباصأفهيأربنارقلا

س۸٢۲



رسفنمةياوريفو يأربنارقلارسفنم):لاقهنأيعيبنلانع
.دوادوبأويذمرتلاهجرخأ(رانلانمهدعقمًاوبتيلف ملعريغبنآرقلا

يفرذحلاوةطيحلاىلإليمأاوناكءاملعلانميشكيرنانهنمو
دقلو‹ديعولاقاقحتسانمةيشخوًاطخلايفعوقولانمافوخنارقلاريسفت
لإلصواذإىتحنارقللايسفتفلؤيادبهنآاننتاشمدحأنعتئن

اَْعَطَقلمث4ِنيِمَيلابنممابذِليواقألضعبانيلعلوقتولو:ىلاعتهلوق

نمخلابناجلادبن.نکلو«هقزمفهررحاملإماقى.َسنتَولاهم

رربياممحلهيففيلأتلاوريسفتلايفلوقلاىلعاوعجشتنيذلامهوءاملعلا

يطرقلاوهيطعنبانملكنيثيدحلانعملكتدقو«مهفقاومديؤيومههاجتا
‹اعيمجهولاقامصخلمويسولألاويدرواملاويشکرزلاونایحيوةيميتنباو
نمرسفملاهيلا|جاتيالاعماجنوكينُأامهيأربنارقلارسفُييذلانأ

جرحالاذهفروثأمللظفحولوزنلابابسأبةفرعموةيبرعلاةغللايفةيارد

نئارقلاهقوستولئالدلاهيحوُينعمنمهنهذيفحدقناامبةيأرسفنإهيلع
ناکناو«يعلوسرلانعحصامةفلاخممدعةطيرشهيلإقبيملولو

نارقلاىنعمىلعروستنإلهاجلانلديعولااذهبريدجلاوهفكلذفالخمب

باصولوءيطخموهفهبيدتہيليلدالوهيلعدمتعيلصريغنمهيأرب
ىلعهيبنتنمهللاباتكيفِءاجامباذهمهيأرلءالوهلدتساو«قحلا

ا5سدسaaهَنوطبْسَيذلاُهَمِلعَلل:ىلاعتهلوقيفكطابنتسالا

عهللالوسرمكصخله:لعسهنأيلعمامإلانعيورامباضيأاولدتسا
يفدبعلاهاتيامهفالإوةفيحصلاهذهيفابالإال»:لاقف؟ءيشب

عمجنمليأرلابريسفتلازاوجبلوقلاناحجرحضتياذهبو٠«هللاباتك
امنإوىوهنعهيأرردصيملوانفلسأكرسفملايفاهرفوتمزلييتلاطئارشلا
يذلافرظلاةاعارمعمريسفتلارداصميفلمأتلاورظنلانعاجتانناك

.ةرسفملاةيالاهيفتلزن
۲۹



ريسفتلاراوطأ

نمىلإهولمحويعهللالوسرباحصأنعملعلانوعباتلاىقلتدقل
‹نارقلاريسفتمهنعهوقلتاممناكدقوءةنامأوةقدلكبهيلعنيظفاحممهدعب
ةفلتخلابوعشلالوخدنملصحامببسباديدجاروطهب|دمہنکلو

٠ءباتكلالهأنمريثكءالُوهنموةعونتملااهتافاقثاهعمةلماحمالسالايف

ةديقعلابقلعتيامريغيفمهنمةدافتسالالعنوصرحينوعباتلاناكدقو

نونسحيالنبيمأاوناكمهنيبيعيبنلاثعُبنيذلابرعلاذإ«تادابعلاو

عمةفلاسلاملاءابنأنمنيباتكلادنعاممهيدلنكيملفةباتكلاالوةءارقلا

طبرلءاجميركلانارقلاو«هئانفوهقلخونوكلااذهرابخأنمو‹اهئايبنأ

دقوrهرابتعاثعبموركفحرسمنوكيلحيسفلاملاعلااذهبيرشبلانئاكلا
هئانفوهقلخونوكلاةعيبطبةقلعتملارومألانمريثكىلإيشمهتايآتعءاج
قئاقحلاهذهنمضتتتناكتايالاهذهنأامو«هسفنناسنألاكلذيفاه
قئاقحلاىلإقوشتيتلاةيرشبلاةرطفلاةعيبطبنوملسملاناكدقفالامجإ
لةيوبنلاةنسلانأامونارقلاهبءاجامليصافتةفرعملإنوبئرشيةيبيغلا

ماکحأنمعئارشلاوتادابعلاودئاقعلابقلعتيامالإرومألاهذهلکحضوت

باتكلايفاهيلإراشملاةينوكلاقئاقحلاهذهفاشتكاتلكوامنإو«نارقلا

اردصممهمامأاودجيملءالوهنإفثوحبنمناسنالاهيلإلصوتيامىلإ
.باتكلالهأةملسمهلوقيامالإتامولعملاهذهءاقتسال

رومأبقلعتياميفرذحلاوةطيحلابنيذخأاوناكمهنأكشنالو
ريسفتىلعاهتامصبتكرتدقباتكلالهألاوقأىرنانهنمو«نيدلا

ت



ءاهلسرعمةقباسلاملاءابنأبوأنوكلاقلخبةقلعتملاتايألايفنيعباتلا
نعةباحصلالقنةلقلجالو‹مهلاوقأصيحمتىلإنيققحلااعديذلااذهو
نملاقو«(نكسأهنولوقيامىلإبلقلانإ):ةّيميتنبالاقباتكلالهأ

ريسفتِءالْوهطعيملو«عوفرملامكحهلريسفتلايفيباحصلالوقنأبلاق
«ناهرلا»يفيشكرزلاةمالعلاىكحنإو‹لوبقلانمةجردلاهذهيعباتلا

اوناکنيرسفملانُركذو٠يعباتلاريسفتىلعداتعالايفدمحأماماللنيلوق

باتكلالهأنعمهلقنيفنوعباتلاو‹اهيلعنيدمتعمنيعباتلالاوقأنولقني

دوعسمنبانعيراخبلاجرخأدقف٠لصأىلعنيدمتعمريغاونوكيم
اوثدحو«ةيآولوينعاوغلب):لاقهنأيعيبنلانع۔هنعىلاعتهللايضر

.(رانلانمهدعقمًاوبتيلفيلعبذكنمو«جرحالوليئارسإينبنع
يبنلادبنباتكلالهأنعثيدحتلايفةحابإلاهذهبناجبنأريغ

دقق«هلطابوأهقحنينيملامهباوثدحاميفمييذكتوأمهقيدصتنع

اذإ):لاقٍةّْيَعيبنلانأمنعهللايضر-ةريرهيبأنعاضيأيراخبلاىور
اموهللابانمااولوقنكلومهوبذكتالومهوقدصتالفباتكلالهأمكثدح

داتعالاالداهشتسالالجألثيدحتلانأمهفنانهنمو«(حلا..انيلالزنأ
ءاملعنمنورخاتملاذخأدقو«نيسفتةمدقميفريثكنباظفاحلالوقيك

نالطبملحضتافايملعاصيحمتتاياورلاهذهنوصحميمهريغوريسفتلا
نيذلاباتكلالهأنمريثكبيذكتىلإكلذمهبىدأدقواهنمريثك

نمبو.مهيلإتاياورلاهذهوزعببسبهّبنمنببهوورابحألابعككاوملسأ
ادمتعمرانملانيسفتيفاضرديشردمحمديسلاةمالعلاامهبيذكتبحرص

ىدبأواهيلإابسناممريثكنمالاةدوجوملاةاروتلاخسنولخىلعكلذيف
ىدبأا‹امهبليدعتلاوحرجلارارتغاىلعغلابلاهفسأاضرديشرديسلا
دقونايورياملوبقنمظفحتلاىلاليميناكيذلاةّيميتنياةهابنبهباجعإ

س٢۲



لإةعراسملايفىرننحنو«نييتدقوفيكفامهبذكنيبتينألبقكلذناك

امہنمقبساملکابجدقامھمالسإبامہنإفةروطخلانمائيشامہہیذکت

الهباکتراحصيملامةيبكبهيمرمدع:اهنمهتامرحوهقوقحملسمللو«هلبق

حرجلالاجرو‹نيدلارومأيفناكنإاصوصخرئابكلانمبذكلاو

ىلإنوعراسيالاوناكمهنأكشنالوامهتايإوراولبقوامهوقثودقليدعتلاو
نأانيلعفايفدجوتالةاروتلاىلإءايشأوزعنمامهيلإبسنامامأءقيثوتلا

:نيتيوازنمهيفرظنن
نيذلاسانلانإف«امهبلصتتيتلاتاياورلاكلتديناسأ:ىلألا

نعنوعروتيالهلعفيماموهلقيملامهيلإاوبسنوٍةَييَعهللالوسرىلعاوبذك
.امهریغوهبنمنببهوورابحألابعكىلعبذكلا

ةاروتلاعمةقفتماهنوكثيحنماننيبةدوجوملاةاروتلاخسنةيناثلا

دوهيلانأانملععمةفلتخموأناوزعيامهبنمنببهووبعكاهيلإوزعييتلا
هنمتباثوهامفذحواهيلإةاروتلايفسيلامةفاضإنعنوعروتياونوكيم
نباةمالعلانسحأدقلو«مهنعكلذبربخأدقهسفننارقلاو«تقويأيف

هبنوڻدحياممسقثيحباتكلالهأصصقنعويسفتيفهلاقاميفريثك
:ماسقأةثالثىلا

.هلوبقبجياذهفةنسلاوباتكلاهتقفاومبهقححضتاام:لوألامسقلا

.هضفر.بجياذهفامهتفلاخمبهلطاباتلحضتاام:يئاثلامسقلا

تحتلخدياذهفكلذالوليبقلااذهنمنكيملام:ثلاثلامسقلا

.(مهوبذكتالومهوقدصتالفباتكلالهأمكثدحاذإ)كيملوسرلالوق

- ۲۲



نمراكأيملعلاكحلابورابخألاهذهصيحمتنكميتقولااذهيفو
نممهريسافتنوقباسلاونورسفملاهباشحامماريثكنإف«لبقيذ
يفعوسُتاذإوثيدحلاملعلاءوضىلعهنالطبانلحضتادقتايليئارسإلا
اذهيفاهلقنيفاستيالهنإفروصعلاكلتيفاهنيرسفملاكللوألقن
ءايبغألاهلهجلانظعماصوصخونينيعيذلحبُصلاحضوامدعبرصعلا
ملعللاهتمداصممغترهظاذإفمالسالانيدممصنمرابخألاهذهنأ
.هابذايعلاومالسالاىلعيبلسلاةجيتنلاهذهرثاناک

رابخألالقتيفنوددشتينيذلانيققحلاءاملعلاالرهلباقميفو
نعلقنلاريربتيفنوغلابينيرخاةعامجدجنةيليئارسإةحئاراهيلعمشُتيتلا
كلذبحرصاباتكلانمةيقبمهيالتناكمہنإثیحنمباتكلالهأ

یمهللالوسروفيك‹بذكلالإهنولوقياملكةبسنحصيالفنآرقلا
نيدلالامجءءالوهنمو.‹مهقيدصتومہیذکتنعیدق

يف۔يرجحلارشععبارلانرقلانملوألافصنلاءاملعنم يماقلا
نيمدقتملامالكنمريثكلقنبيأرلااذهزّرعدقو«ليوأتلانساحم»ويسفت
نعيورابلدتساوباتكلالهأنعثيدحتلااوحابأنيذلانيرخاتمل
مہنعیفختءايشأنعباتكلالهأةملسمنولأسياوناکمېنأةباحصلاضعب

نبورمعنبهللادبعنعيوُرابلدتسااک«محلهنولوقياممنوثدحيناكر

باتکلالهأبكنمنيازالماحيراغلاضعينمعجرهنأصاع
لوقلازيزعتيفيمساقلامهمالكلقننممو«اہيفابثدحیفاھؤرقيناكف
يفليقامهمويقشمدلايعاقبلاةمالعلاباتكلالهأنعثيدحتلازاوجب
مدعوةيحاننمةنسلاوباتكلاعممداصتلامدعطارتشانمدبالفكلذ

.یرخاةيحاننمثيدحلاملعلاعممداصتلا

٢۲٢-



سرادملافالتخابسحبتاقبطىلعنيعباتلادهعيفنورسفللاو
هللايضرسابعنبانآرقلانامجرتوةمألاربحةسردمتناكوءاهنماوجرختيتلا
ةمدقميفهتذمالتربتعاكلذلهريسفتلامولعيفسرادملاهذهةمقىلعامهنع

ةمركعوريبحنبديعسودهاجم«ةعبرأمهنمرهتشادقونيعباتلانمنيرسفملا
دوعسمنباةسردمسابعنباةسردميلتوةكملهأنممهوسواطو

ديزينبدوسالاوسيقنباةمقلعكهباحصأناككلذلبمنعهللاىضر_

باحصأةنيدملالهأءالوهيلبوءةيناثلاةبترملايفيبعشلاويعخنلاميهارباو
يفنيرسفملاةمئاقسأرىلعسابعنباباحصاناكاذإو«ملسأنبدي

مولعباعيلضناكديزنبرباجءاثعشلاايأمامالانأبيرالفنيعباتلادهع

هبهتذمالتقصلأنموءسابعنبابحصنمرهشأنمهنإفريسفتلا
رباجهذیملتبازتعم۔امہنعهللايضر۔سابعنباناکدقوءهنعًاذحخأمهراکأو

اموهلثلهلثمهبفرتعينأردجيامبهلافرتعموءديعبدحىلإهللاهمحرهديزنب
:هنعهلاق

اودصقولديزنبرباجمهدنعوانيلإنوجاتحي!قارعلالهلابجع
تقولاكلذيفسانلاةساردلجنأٻملعلاعماذه٠هملعمهعسولهون

تلاوتمثملعلايفمدقتلاسايقمامهو«ثيدحلاونآرقلالوحرودتاهلكوأ
امنسحأىلعاةيدؤموءملعلاةنامأةلماحنيعباتلادعبريسفتلاتاعامج

يفعمجيذلايربطلاريرجنبدمحمرفعجوبأةمالعلاءاجىتحيفبني

رٹالہنمهباتکيقبدقولبقنمنيرسفملالاوقأنمقرفتامريبكلاويسفت
هتبسنوةمجلاهدئاوفلاذهانتقوىلإهدعبنماوعاجنيذلانيرسفملالكل
ولختالديناسألاهذهتناكنإومهبةلصتلملاديناسألابامباحصأىلإلاوقألا
.دقنلاءاملعدنعلاقمنم



يرجحلاثلاثلانرقلايفنيرسفملارهشأ

نمداقوبكوكبرغملادالببعمليربطلاريرجنبدمحمرصعيفو
ساروالابجنميضابالايراوملامكحمنبدوهمامألاوهريسفتلابكاوك
ةبيرقريسفتلايفهتقيرطويرجحلاثلاثلانرقلاءاملعنموهويرئازجلارطقلاب
نبدوهو«تادلجمةعبرأفاطوطخمهریسفتلازيالو6.يربطلاةقيرطنم

ملعلاةمئأرابكدحأنمريسفتلايفقوبسمهللاهمحريراوملاكح

رہتشايذلايسرافلاتسربنمحرلادبعمامالاوهوهوةيضابالانملمعلاو

ماملاو«اننامزيفهيلعرعيملنوسفتنكلو«هلكنآرقلارسفهنأهمجارتيف

نبةديبعيأنعملعلاذخأهنإفنيعباتلايعباتةقبطيفدودعمروكذملا

نبرفعجوديزنبرباجنعهذخُأاملجناکناو (هللاهمحر)ةديبع
هتایاورضعبيفءاجذإ«نيعباتلايفدودعمهنإف (هللاامهمحر)كامسلا
نمةعامجتعمس(هللاهمحر)بيبحنباعيبرلاهذيملتلحيحصلادنسملايف

هكردأنمكردأهنأهلاومجرتنيذلاءاملعلانمريثكلاقدقو..ةباحصلا

دقوعاعشإزكرمهنامزيفتناكةرصبلانِإف«حضاواذهوةباحصلانمرباج

(امہنعهللايضر)رباجتومدعبليلجلايباحصلاكلامنبسنتام

مالعألاةباحصلاالوبلصتيناكةديبُعابأنأبيرالف«مايأةعضبب
ريسافتلانمتسرنبنمرلادبعمامالاريسمتربتعنكلذلمہمةدافتسإل

.مالسالافيملعلاجاتنالا31نمرکبمتتقوفتفلأ7

كلاسملاتبعشتريسفتلاخیراتنماهانرکذيتلاةلحرملاهذهدعبو

ةيبرعلامولعلاابنمةيمالسالاةحاسلاىلعةديدجمولعقفاتةجيتننيرسفلاب

س٢۲



ةفلتخمسانلاممهتناكوفوصتلاومالكلاوةفسلفلامولعوابعشفلتخمب
ريسافتلاىلعاحضاوارثأكلذكرتدقوءمولعلاهذهفانصأيفتاهابتالا
نارقلازاجعإنايبلجألةغالبلابينعدقاهضعبدجنفاهوجتنأيتلا
ريسفتيفيرشخزلاهللاراجريبكلاةمالعلاىحنملااذهاحننمو«ينايبلا
نمهيفامونارقلايفينايبلابولسألاثحبيهيفينعدقف«فاشكلا»

نمهيسفتلخيملنإوكلذيفعدبأوداجأدقو«ةفيطلٍناعموةفيرطتكن
جاجزلاريسفتكبارعالابينعدقاهضعبدبنو«اهيلإفديناكدصاقم
اهضعبدجنو««طيحلارحبلا»يسلدنألانايحيبأويسفتو«نارقلايناعم»

اونعدقنيرسفملانمةعامجدبنكءةيمالكلابهاذملاةشقانمبينعداق

يفيبطرقلامامإلاءالوهنموافوصأيفرظنلاواهتلدأثحوةيهقفلاماكحألاب
امهقفلاماكحأنمیعوأفعمجيذلا«نارقلاماکحألعماجلا»هریيسفت

تاياريسفتبمهضعبىنعدقو‹ريسفتلادودحزواجتياماريثكهلعج

كلذكودادنمزيوخنباوصاصجلاوينرعلانباءالْوهنمواهدحوماكحألا
ماكحألالوحرودتنآرقلانمةيآةئامسمخرسفيذلاينامُملايراوحلاوبأ

وهويراوحلاييأخيشيلِإريسفتلااذهةبسننيثحابلاضعبىريوةيهقفلا
.سيفخنبتلصلارثؤملاوبأةمالعلا

:ريسفتلاتاياورصيحمتبةيانعلا

دينفتوريسفتلاتاياورصيحمتبنيرسفملانمةعامجينعدقو
ظعولابنورخاينعو«ريثکنباعنصاکاهدیناسآنميغنمحيحصلا

هضفرياممهريسافتيفاورشحفصصقلاباولغتشانورخاونارقلايفريكذتلاو
نأهلفسؤوياموءدوہیلابذکنماهلجرابخأنملقنلاهمداصيولقعلا

لهتسموهرمعةروكابيفهفلأيذلادازلانايميهويسفتيفةمئألابطق

هسفنبكلذلهبنتدقورابخألاهذهنمهلبقنمنورسفملاهلقناممقثوهبابش
س٢۳



فيلاتبكلذكردتسافباتكلاراشتناببسبةصرفلاتاوفدعبفسأو

مويللمعلايعاد»امهدحأنايميلابوشياممنيصلاخنيرخانيريسفت

لمعريكاوبنمنايميحلانإثيحنمو«ريسفتلاريسيت»امهيناثو«لمالا

ثحيلابهتيانعنمرثكأهلبقليقامعمجبهيفهتيانعتناك-هّللاهمرەفلۇم
اهقيزقلباتكلااذهخسنعمجهنكمأولىنتهنأتعمّسدقو«صيحقلاو

ءاحنأيفرشتناوعبطامدعبهدصقمهسلاكلمدقفءكلذتايهنكلو

اہنمهجويةرغثدازلانايميهنمدجينأنيبتاكلادحألواحدقو«ةفلتخم

جسنينأميطتسيهنأاًناظفلولابهذمىلإوهفلؤمىلإمومسملاهمهس
نأولوءراصبألانعاهعوضيفخيلسمشلاهبللجيءادردوسألاهدقحنم

بطقلايريسفتيفرظنلالواةقيقحلابالطنمناكبتاكلااذه
لبقنمنورسفملاهنوداميفركفولو«نايميحلايفاهبامهيفامةنراقمونيرخالا

يفرمألانماعدبٹدحيمنايميهلابحاصةمئألابطقنأفروعل

فالتخاىلعهلبقنمءاملعلالاوقأبهتقثتناكامنإومەسىهريسفت
يبهذملابصعتلانكلوءنايميهلايفهعبتايذلاهبولسأًاشنميهمهبهاذم

.راصبأللةلثالاقئاقحلاهذهنعبتاكلاكلذىمعأيذلاوهضيغبلا

:ةفوصتملاريسفت

ولغنممهريسفتلخيملوفوصتلابنيرسفملانمةعامجينعو
ريمضلاةيبرتبىنعيملعنمفوصتلالوحتامدنعاصوصخقحللبناج
هبشأملعىلإهللادنعاميفبيغرتلاوايندلايفديهزتلاوءسفنلابيذهتو
دقوسفنلايفاداسفحلصُتالوةلكشملعتاليتلاةميقعلاتافسلفلاب

يذلاريسفتلايفاحضاوكلذرثأرهظياةينطابلاءارالابفوصتلاطلتخا

نأاضرديشردمحمديسلاةمالعلاركذو«يبرعنبنيدلاييحمىلإبسن
.ريبكلاينطابلايناشاقلاىلإةحيحصلاهتبسن

۷٢-



ريسفتلاوروثاملابريسفتلانيبنيرسفُملانمةعامجطلخدقو

دروينأدعبفيسولألاةمالعلل«يناعملاحور»يفكلذدبنك‹ينوصلا

امهفُيداكيالزومرنمةيفوصلاةداسلاىلإ|ەبسنيامباهعبتيفلسلالاوقأ

ةمالعلاهيفلاطأدقعوضوماذهوءارهاظوانطابنارقللنأیریهناکوءينعم

‹ناكأرربيوأهرربينألواحريسفتلانمكلسملااذههداقتناعمويبطاشلا

نيلاعللىركذونيقتملليدهنوكيلامكحمهللاهلزنأباتكميركلانارقلاو

نارقلانوكينأامأ«سانلااهمهفيتارابعبناكاذإالإكلذكنوكينلو

ةماعةلاحلاهذهيفنوكتنلفةيادهناكنإوهنافهاّمُعُملازاغلألانمازغل

لمتنموءةيفوصلازومرلابنارقلاريسفترربياهجوىرأالكلذل«سانلل
هبرَتَنمَلاَعلاترليزهاووهلوقيفهباتکلللاعتهللافصو حولاهب

٠/سارهنيبمويرَعواَسنيرْذْنُمْلاسمنوَكبللعنِ
كَميتلاةدقعملاتاحلطصلملاهذهنملاخميكلانارقلانأكردأ
.برعلادنعةدوهعم

نونفلاتاحلطصمرشحبينُعدقنيرسفملانمايثكنأظحاليامو

هذهبابضءاروةيقيقحلانارقلاياعمتفتخافريسفتلايفاهبنونعييتلا
الومهراكفأاهغيستستالسانلاروهمجنأهيفكشنالامي‹تاحلطصلا

.مهماهفأاهبنتكت

:ريسفتلايفاهرثأوةيحالصالاةكرحلا

الاةكرحلارودءاجريسفتلااهبرميتلاراوطألاهذهدعبو
هذاتسأاهروذجىسرأامدعبهدبعدمحممامالاذاتسألااهمعزتيناكيتلا
ريسفتيفةزراباهراثاةكرحلاهذهتكرتدقويناغفالانيدلالامج/ديسلا

س٢۲۸



رهزألايفةييسفتلاهسورديقليمامإلاذاتسألاماقامدعباصوصخنآرقلا

اہنیودترودبموباضردیشردمح/ديسلاريبكلاهذيملتناكو«ءفيرشلا

لانارقلانمیقبتامریسفتهذاتسأتومدعبلصاوورانملاةلحميفاهرشنو

ريسفتلااذهلعجحضاوةيحالصألاةعزنلاعباطوءفسويةروسىلإىهتنانأ
ىلعناكيتلاحالصإلاةسردمةذمالتلوقُعاهتجتنأيتلاريسافتلالكىلعو
يفةعساوقافاىلإةسردملاهذهعاعشدتمادقو«هدبعدمحممامالااهسأر

كلذرثأودبييحالصأإلااهجبنمبنيلماعلاءاملعلانمريثكلارثأتفضرلا
خيشلاجملااذهاوجہن:نيذلاريسفتلاءاملُغنمو4مهفيلاتومهسوردف

فصننمرثکالميكلانآرقلاريمفيلظيذلاضورمحنبمهاربإمامالا
ليبقهمتتخایتحيرئازجلارطقلاببازيميداويفةرارقلادجسميفنرق
.ليلقبهتافو

ةسردمللفرتعناننإفةليضفهلهأللضفلابفارتعالاناكاذإو

نارقلاءوضىلعةرصاعملالكاشملاةجلاعميفقبسلالضفبةيحالصالا

نيقرشتسملامعازمدينفتوبرغلانمةدفاولاةيركفلاتارايتلاهجويففوقولاو
لوقعىلعترطيسيتلاماهوالاوتافارخلاةحفاكمومالسالادضمېتذمالتو

ةسردملاهذهىلعءاملعلاباطقاءانناکانهنمو..كاذنانيملسملا

ةمالعلاهذيملتهنعلقنيذلاةمئألابطقءالوهنمومريسفتلايفاهكلسمو
ريسفتبغلابلاهباجعإ«جاہنملا»هلميف(هللاامهمر)شيفطأقاحسإوب

همحر)یلخلاهللادبعنبدمحمةمالعلانيملسملامامإدجحنو«هيلعهءانثورانملا

هتلاسريفاضرديشردمح/ديسلليدمحُملايحولاباتكىلعيشي(هللا

عقاولابنيرثأتمةيحالصإلاةسردملاىلعانئانثيفانكاذإو«هيلإاههجويتلا
ضعبىلعهبنننأنمانعنميالكلذنإففطاوعلانعنيعفدنمانسلو

س۲۹



ناكذإةقيقدةلحرموجرحفرظيفتناكةسردملاهذهةأشننإفاهتايبلس

:نيرمأنميناعيمالسإلا
ينهذلادلبتلاويركفلاللشلانمءاملعلاهببيصأام:امشوأ

مهملعترطيسفنيملسملاةماعىلعكلذرثأسكعنادقوءلقعلارجحتلاو
ابوسحمهلككلذناكوتالالضلاوعدبلامهيلعتلوتساو«تافارخلاوماهوألا

.همیمصنمادودعمومالسالاىلع

نمابروأىلإتشعتبايتلاةيميلعتلاتاثعبلاهبتَعَجَرام:امهيناث

ملاعتنمولخمهواوثعتبامهنإف‹نيدللةمداصمءىدابموةمادهراكفأ

روشقلاباوعنتقاو«بالخلةيبوروألاةراضحلاقيربمهراصبأىشعأفمالسإلا
‹ةيعانصلاوةيرادألامولعلااوكرتوينروالابدلاىلإاوفرصناذإبابللانع
نعنيملسملافرصدصقلابروأهتعضوبيهرططخمةجيتنكلذناكدقو
هذهتلغتسادقو‹ةعانصلاوبطلاوةرادإلايفاهيلعةلاعمهئاقبمممهنيد
مهميقومينيدلمدهلواعماونوكيلمالسالادالبنمتشثعتبايتلاةفئاطلا

حرصمدهوهنوفقثلابابشلاالههيلاىعسياممهأناكو«مهقالخأو

ىلعاوضقنيذلانييبوروألامهتذتاسأبايسأتثيدحلاملعلالواعمبناميإلا
نأالهتافدقوملعلاناطلسبةينارصنلاةديقعلاوةيسنكلاةطلسلا

نارقلاو‹مدطصيالوملعلاعممجسنيوهفةينارصنلانعفلتخيمالسالا
نويبوروألافرتعاكيملعلازاجعإلاةعونتلاهزاجعإهوجونمميركل
امبالإنمؤتالتراصاهنأةبيبشلاهذهبلاحلاغلبدقو‹كلذبمهسفنأ

.ملعلابرابتولقعلاسيياقمعضخت

ةسردمتأشننيداضتملانيرايتلانيذهنيبويساقلافرظلااذهيف

ماهرألانمنيملسملالوقُعريرحتةلواحمهبتينُاممهأناكوحالصإلا

ت



نيدلاىلإهجوُتيتلامهّتلليدصتلاومالسإلاىلعبّسحُتيتلاتافارخلاو

ماهتالايفالتنارقلايفتايبيغلاقاطنقييضتةلواحمكلذنعجتندقو

ىذلاكرانملاريسفتيفاحضاوكلذرثأىرنو«لقعلاعممداصتلابمالسإلا

ديشردمح/ديسلاهذيملتهررحاميفوهدبعدمحمخيشلاهالمأاميفهارن
ةرجشلاويرشبلاسنجلابمداارسفثيحةرقبلاةروسيفمداةصقيفاضر

يفءاجاماذهوحنومرشلاةكلمبناطيشلاوريخلاتاكلمبةكئالملاورشلاب

لقعلانأعمهدبعدمحممامإلاخيشللمَعزجريسفتيفليفلاةروس
طيحزواجتيالوهلهللااهدارأيتلاهدودحزواجتيالهنإفغلبامهميرشبلا
.دودحلاناسنألا

دمتسييذلاطيحلاوايفبلقتييتلاةئيبلاهيلعرثؤتاماريكنأىلع

بذکیوهضفريناكاملبقتيفهايحلاروطتبلقعلاروطتيكلذلوءهنمهمکح

دئاقعلايفمكحلاناكلقعلاةعيبطيفروصقلااذهلجألوهقدصيناكام

اقيرطنايحالاصعبيفحلصيناكنإو«هيلإاليحولاىلإلامعالاو
اناسنالاةسايسباريدجهدحولقعلاناكولو«تامولعملاضعبمالت

نُأمهسلاسرنودهدابعىلعهتجحهللاماقالويحولاىلإجيتح

هرهاوسرثبىتَنبّذَعُمانکاموىلاعتهلوقللسزلابموقتامنإ01

لزنامضفراذإودهاشلاةلزنمالإهكاردإةوقوهذافنعملقعلاةلزنمامو

وهبيغلابناميلاو۽يحولاروصقليلدالهروصقليلدكلذفيحولاهب
بيرالُباَتِكلاكطلوقيىلاعتهللانإفمهتماقتساوسانلاةيادهساسأ

رسفُتنأانلواحاذإَك٠سدبيعيَنوُنِمْوُبَنيِذلانيقَُملِلىدُههيف
انبلسلقعلاسيياقمورشبلامهافمعمقفتيابنارقلايفةيبيغلاتايالا

ىلعهتظحاليذلااذهعموءاهنمنوكتيرصنعمهأةيمالسالاةديقعلا

مالسإللةَليِلَجةمدخنمهومدقاماهلهألركشأيننإفةيحالصإلاةسردملا

-٤ا



اوہبنوةسردملاهذهةريسماوححصنيذلاكاواركشبهونأنأينتوفيالو
يف»مقلاويسفتيفبطقديس/ذاتسالامالسالاديهشكاهتايبلسىلع

.«نارقلالالظ

نيرسفملاضعبىلعاهرثأوةيملعلاتافاشتكالا

يتلاةيملعلاتافاشتكالاةيحالصالاةسردملاةأشنبحَّصدقواذه

دعو۲مهسفناوقافالايفهللاتايانمريثكسانللىلجتولوقعلاترهب

نيرسفملاضعبرطفدقوءنارقلاريسفتيفارثأكلذكرتفكلذب-هناحبس-

نمكتانهوةيملعلاتايرظنلاعمقفتتلةةينارقلاتايالاعضخينألواحف

هذهلباقميو‹ليدبتلاورييغتللةضرعمتايرظنلاهذهنإ«ةروطخلا
نعروثأملايفنارقلاريسفتترصحفرظنلايفتطرفةفئاطكلانهةفئاطلا
وهلدتعملاجبنملاو‹«ثيدحلاملعلالئالدنعرظنلاعطقبنيمدقتملاءاملعلا

الةتباثلاةيملعلاقئاقحلاعمقفتيامبتانئاكلاىلعةلادلاتايالارسفُتنُ

ليدبتلانمتايرظنلاهلضرعتتالنارقلاضيرعتنمارذحةروطتملاتايرظنلا
نمرهظامىلعةحضاوةلالداهظافلألدتتايالاتناكنإاذهليدعتلاو

ةحضاوريغكلذىلعاهتلالدتناكاذإامأ«ةيملعلاتافاشتكالالالخ
ًارذحملعلاهيلعلداماهبدوصقملانوكينأاهاتحاىلإريشننأانبسحبف
يلعةلادزيزعلاباتكلاتايآنأكشنالو«دريملامبهللاىلعلوقتلانم

.هلوزنرصعيفسانلالوقعهيلإلصتملامىلإةيشمونوكلاتايا

نمسانلل-ەناحبس-هللاهفشكيامماميناعمحاضتابدعولااهيفءاجدقو
یلاعتهلوقيفحضاواذهو«هتجحمهيلعموقتمهسفنأيفوقافالايفهتايآ

يفوهنملصنموبهبمنرَفكمثولادِنمناکنإْ۾ميَأرألفل

هنامهلنيبیئحمهلايفورقاقالايفاتيمورس«وليمقاق
س٤آ



نةميفمهنلا“ديهيشلکىلعهنأكيرفكيمواحلا

نافهدعوهللاقدصدقوهرمتسطبحمويشلکُیهَنِإالأمهبرِءاقِ

موقتلمويدعبامويسانللىلجتتتذخأقافالاوسفنألايفيتلاتايالا
نيوكتلانعثدحتتيتلاهتايأنايبنمحضتيامبنارقلازاجعإبةجحلا

ىَدَأيذلااذهوءةيملعلاتافاشتكالالالخنمنوكلاةعيبطنعويناسنالا

نأبفارتعالاىلإنوكلامولعاوسردونارقلااوسردنيذلانمنيملسملاريغب
ديحولايوامسلاباتكلاهنأورشبةحيرقنماعباننوكينأنكميالنارقلا

ليدبتلاوفيرحتلابنيثباعلايديأهلوانتتمل«هللاهلزنأامبسحيقبيذلا

اليتلاةقيقحلاهذهبنيفرتعملاءالوهنمولبقنمةيوامسلابتكلاتلوانتاك

هباتكيف«ياكوبسيروم»روتكذلايسنرفلابيبطلالدجلاوكشلالبقت
يفامنأهيففرتعادقف«نارقلاوليجتإلاوةاروتلايف.ملعلا»هامسيذلا

يتلاةيملعلاقئاقحلاعممداصتمهتلقعمةينوكلاتايالانمليجتإلاوةاروتلا

نعةديعباهت#كعمنارقلايفةيملعلاتايالانيب«فاشتكالااہتبثآ

.ملعلاعممداصتلا

نأنيملسملاردجأامفمالسالاقنتعيملنممفارتعالااذهناكاذإو

ةعيبطلمهتساردوهتايالمهتساردلالخنمنارقلايفزاجعإلاقئاقحاوسردي
نارقدصبىرايحلانيلاضلارشبلاىلعةجحلااوميقيىتحءنوكلااذه

اليننأعمو«لالضلاهنمبرتقيالىدهولطابلاهنمونديالقحهنابو

نارقلايفنوكلاتاياريسفتيفنيمدقتملاءاملعلالاوقأىلعدومجلاديؤأ

لعةينارقلاتايالالمحىلإاوعفدنانيذلاكعلوأدياتسلكلذكيننإف

طسولاكلسملاراتخأانوءيملعلاطسولايفتايرظنلانمعاشاملك

حورعمقفتتالةقيرطلكنارقلاريسفتيفضفرأو«هيلإترشأيذلا

٢٤-



نارقلافصوهتافانملماقرالابهتاملكريسفتكنيبملاينرعلاهبولسأعمونارقلا
(۰٩:همسرهکنبمبرعاسلیلاعتهلوقفءاجيذلا

ةينفلاتاحلطصملارشحيفاوغلابدقنومدقتملاناكاذإواذه

نإف‹هدصاقمونارقلايناعماهءارويفتختتداكىتحريسفتلايفةعونتملا

هذهداريإاوضفرفًاسكاعُماهاجتااوهبتاثيدحلارصعلايفنيرسفملالج
وههلقفوأنأوجرأوهيلإليمأيذلاو ةرورضلاهتضتقاولوتاحلطصللا
يناعمبماهفألاىلإلصوتللءاهنمركذةرورضلاتضتقاامىلعراصتقألا
.ىفكويبسحوهوقيفوتلايلوىلاعتهللاوتايالا



نارقلازاجعإنمةذبن

ةغلوهفيعضولاهانعمنعفلتاليحالطصألازاجعإلايعم
تردقامعةزجاعةبولغملاةهجلاريصتنيتحىرخألةهجنمةبلغلاىنعمب

زجعويوقلامامأفيعضلازجع٠ماسقأىلإمسقنيزجعلاو«ةبلاغلاهيلع
هناحبسقلافلامامألكلازجعوذاشلامامأىوقألازجعوىوقألامامأيوقلا
ىلعهناحبسهللاسيباماحالطصازاجعالاو‹ءيشهزجعياليذلاىلاعتو

هيلإلصوتتالةداعللقراخرمأنمهقلخىلإهلسرنمهتوعدبهثعبينمدي
.لوسرلاىوعدلقدصمقلخلاتاقاط

:ةزجعملاطورش

:طورشةسمخةزجعملليبطرقلاطرتشاو

ةلاسرلايعدينمءاجولف۽رشبلاهيلعردقيالاممنوکتنُأ:لوالا

ةكرحلاكرشبللرودقموهامماذكلمعأنأيوبنةيالاقوتاوبنلاةنمزأيف

ءيشيفزاجعإلانمكلذنكيملدوعقلاومايقلاوبرشلاولكألاونوكسلاو
.هتوبنقدصىلعاللديلاتلابنکیملو

هتوبنةيانإةلاسرلايعدملاقولف‹ةداعللةقراخنوكتنأ:يناثلا

ليللابقاعتينأوأبرغلانمبرغتنأوأقرشملانمسمشلاعلطتنأ
‹«ءيشيفزاجعألانمكلذسيلفافادفيصلاًوادرابءاتشلانوكينأوأراپنلاو
ةداعلاهبربتملاممهتياتناكاذإامفالخبهاوعدلبقفولأملانمهنأل

.ةرخصنمةقانجورخونابعثىلإاصعلالوحتوعباصألانيبنمءاملاعبنك



قراخلارمألارهظولف:«ةلاسرلاىوعدبةنورقمنوكتنأ:ثلاثلا
يذلايفرظنيامّنإوازجعمكلذنكيملةوبنلاعديملنمديىلعةداعلل

ناکناو«جاردتسافارفاکناکنإوةماركفالاصناكنإفهيديىلعيرجي

.ةنوعمفسانلاةماعنم

رمأةوبنلايعدمىلعرهظولف‹هاوعدلةديؤمنوكتنأ:مبارلا

اموحنكلذو‹زاجعإبسيلوبيذكتكلذفهبذكىلعلادةداعللقراخ

روعأنيعيفلفتوتفجفاهؤامرکيلرئبيفلفتهنأةمليسمنعيور
.اهتخأتروعفرصبتل

ءاجاملثمبدحأءاجولفاهلثمبنايتالاىلعدحأردقيالأ:سماخلا
اتاي.نأبنيفاكلاىدحتهللاباتكدينكلذل«ةزجعمكلذنكيمهب

اللبلوفوَمالئاقنمزعلاقدقفنيقداصاوناكنإنآرقلالث
ولوالاقو‹ہہدستقِداَصاوُئاکناهلمٹیدحبننونو

مةروسباونالقاللاقو»اتم۽هلمروسشعباوالقر
نإلاقو«ەن4قِداَصمُتنكناهللانودنممُتعطَتمانماوغذاول

مکءادَهُش|اوغداوهلمنشقروسباوفاًندْبَعىلعالورامبیرفمک

(۳١:اهلارنقداَصمنكنإوهللاِتوُدنم

یدحتتتازجعمبنيلسرملاتاوعدنرتقتنأهللاةمكحتضتقادقو

انعمسأولسهناحبسقحلالوقةلزنملزنتذإمهقدصىلعنهربتومثالا
.هوقدصَفيدْبَعقَدصلل هلوق
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فورظلابسحبتازجعملاهذهعونتتنأىلاعتهتمكحتضتقا

لوحتتناك(مالسلاهيلع)مهاربإةزجعمفتالاسرلاكلتبطيحُتتناكيتلا

ءاملعلاضعبرهظتساك كلذوء‹هيلعامالسوادربةدقوملارانلا

هبمملتبثفثداحلااذهنمةبرقمىلعرانلاةدبعنوكببسب نيققحلا

.ةدابعلااقحتالفةقولخماهنوكليلدوهوةفرصمرانلانأ

رحستلطبأيتلااصعلاتناكمالسلاهيلعىسومةزجعمو

واشغلبدقهيفرحسلاناکیسومهيفاشنيذلانمزلاالكلذوءنيرحاسلا

ىلعسانلاناكوهيلعهللاةلاسرايفتلزنتيتلاةعقبلايفاصوصخاديعب

قوفرمأوهىسومهبءاجامنأمملحضتافهنونفورحسلاقرطبةربخ

عستلاتايالاةيقبكلذكو«هلثمباوتأينأسانلارودقمبسيلهنأورحسلا
عرزلايفهثودحديتعااممةفرعمىلعاوناكو«عرزلهأاوناكموقلاكعلؤأنإف
هناحبس-هّللاءاشيتلاتافالاهذهلثماوفرعيملواوفلايملمهنكلوتافالانم

.مالسلاهيلعىسومةلاسرقدصيلعةلادتالصفمتايانوكتنأ

صربالاوهمكألاءاربإهترجعمتناكفمالسلاهيلعىسيعهللايبنام

ةفرعموهدهعيفبطلايئرىلإكلذءاملعلانمريثكدريو«ىفوملاءايحإو
ملبطلانأثيحنمو«نكميالاموةيبطلالئاسولابهجالعنكميامبسانلا
نموهسيلىسيعهبءاجامناىلعكلذلدرومألاهذهلثمىلإلصوتي
ىلعلدييهلإرمأوهامنإورشبلارودقمنمسيليلاتلابوءءيشيفبطلا
نأىري(ىربكلاةزجعملا)هباتكيفةرهزابأةمالعلانأريغ.هتلاسرقدص
مهماهفأزواجتتالنييداماموقاوناكامنإوبطلهأاونوكيملليئارسإينب

ةاروتلاتناككلذلوةيبيغلارومالابموقعقدصتالواهءاروامىلإةداملا
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اہیفلقیةفرحلمېتاروتنمةحخوسنميهومويلاانيديأنيبةدوجوملا

راشتناةرهزويأدريو‹مدلاباهيفةرسفمحورلانأىتحةيبيغلارومألاركذ
ةينانويلاةفسلفلاوةّينويألاةفسلفلاىلإكاذنآنييليئارسألانيبةيداملاةفسلفلا
يتلاتايالانأةرهزوبأىريانهنمو«موقعىلعنارطيستاتناكنيتللا

زيزعتو‹ةداملاناطلسلاطبإلتءاجمالسلاهيلعىسيعةوعداهبتنرق
لسرملاموقلاكعلوأنإفءةروكذملاةلاسرلاوجلةمئالميهوحورلابناج
لاصفنالاناكمإبنوقدصيالوامبابسأبتاببسملاطابترابالإنونمُؤيالمهيلإ
نوكلاةأشننودرياوناكمهنأىتحمهيلعةيداملاةركفلاريثأتببسبامهنيب
نمينوناقلاماظنلاىضتقمبهثودحاولعجمهنأكلذوةتحبةيدامةفسلفىلإ

ىلعحورلابناجلةيوقمتناكتازجعملاهذهناكو«قلاخلانمةدارإريغ
نمبابسالاوتاببسملانيبطبارتلانوناقلةلطبماضيأيهفةدالابناج

‹اهفرصيواهربديرهاقيوقةمكحباهطبارتنأىلعلدتامنإو«اهسفنءاقلت

الیلداہتفعوهماةراهطعمبأريغنممالسلاهيلعىسيعةدالوتناكدقو

ببسريغنمرمأيأعوقو-هناحبس-هللاءاشيامدنعطبارتلااذهنالطبىلع
.بفولاميعيبط

يأروةرهزيأةمالعلايأرنيبعمجلانمعناميأدجأتسلو
‹همكحوبططسويفتناكىسيعةلاسرنأنورينيذلانيرخالاءاملعلا
طسرألاقرشلانميلامشلامسقلايفتناك#مالسلاهيلعىسيعةوعدنإف

£همكحوبطلهأاوناكمورلاو«هيلإادتممةينامورلاةيروطاربمإلاذوفنناكو
ةليغلانعىبنينأمهَْعهللالوسرنأكلذىلعانلديومهنعفورعموه
.«مهدالوأبرضتالواهنولعفيمورلاوسرافنأركذتهنآالو
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النامورلااهرمعتسايتلاعاقبلاىلإةينامورلاةراضحلادتمتنأيعيبطو

كاكتحلالاو‹نيموكحلاونيمكاحلانيبنوكييذلاكاكتحللاعمامیس

ىلعوةينانويلاةفسلفلاوةينويالاةفسلفلاليئارسإينبىلإلقنيذلاوههسفن

بطلالئاسوبهجالعنكياماوفرعينأليئارسإينبناكمإبنإفريدقتلقأ

هيلعىسيعةوعداهيلعتماقيتلاضْألاكلتنأمماذه«نكهيالامو
اهلهأناكنأورغالفليوطخیراتربعةددعتمتاراضحىقتلميهمالسلا

.بطلاملعنمهجردلع

ميركلانارقلاةزجعمونيقباسلانييبنلاةزجعمنيبقرافلا

تالاسرتناكنولسرملاكعاوأاهبءاجيتلاتالاسرلاكلتنأابو

زواجتيداكيالاضيأادودحمناكامتازجعمرثأنإفةدودحمةنمزأبةتوقوم
ىلعاهسمشعطستيتلاةدلاخلاةيلاعلاةلاسرلافالخباهشياعيذلاليجلا

نمو«مالسلاوةالصلالضفأهيلعدمحمةلاسريهو«رهدلايقبامدوجولا

اددېجتالإنيديدجلابقاعتاهديزيالهتلاسردولخةدلاخهتزجعمتناكانه

وعوطسلانمديزمالإركفلاقافايفتافاقثلاقلأتنماهيرتعيالو

نمنييبنلاتازجعموهتزجعمنيبقرافلاعيبنلاحضوأدقلو
1اهلامتايالانميطعأدقوالإيبننمءايبنألا٠مام):ەلوق

مهراکأنأنأوجراف«ىلإهللاهاحوأايحوهتيتوأيذلاناكامنإورشبلا

هلوسرهللاکادقو.«ياسودناخيشلاهاور»)ةمايقلامويعبا

ولوسوهدڈوياو«دسممکنات
هلوقلیلدبنارقلاىلإالإنوديالمافةيابمتنهنمهموقبلطاذاامأ

(ه«هرملارنولواهبَبّذُكنأالإٍتاَيألابلیسنأاَنعَنَمامو ىلاعت
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فحلصلايفامةيهيأتملوأوَرنمةيانيالاَفَو»هلوقو

ىلعباناكيلعفتاميكلوأ هلوقو۳۳٠ترهکیلوالا

قدصىلعاليلَدمقينأدارآهللالاذهوء١تكسر مهيَع

ناکلورعدلالابتجحنقابكعبيلاةلاسلايفتسهؤ

تلعأاکرهدلاالعألهلبقنمنيناتاجمسككعهتجسم
الإتازجعملاكلتتوبثىلعليلدنمانلسيلانإفايسنمايسنتداَعواهلبق

نمالإاملعابطحنملكعهتازجعمةيقبودبألاةزرجعموهيذلانآرقلا

.ةعاسلاموقتنأىلإهسفنلیلدهنإفنارقلافالخباهبرابحألارتاوت



ينارقلازاجعإلاتوبث

هيفيدحتلاتاياف«خيراتلاولقنلاولقعلابتباثينارقلازاجعإلاو
ةقيرطبنيقداصاوناكنإهلثمبنايتالاىلإنيكرشملاةوعديفةحيرصوةدهاش
یرایحاوفقوكلذعمومهسامحججؤتومهرعاشمبهلتومهظئافحريثت

يذلاامف«طقفةدحاوةروسبوهلثمروسرشعباوتايناباوبلوطو«نيعناخ

بيلاسأيفنوفرصتيواوءاشاكنايبلابنوبعالتياوناكنيذلامهو مهعنم
ةمئأورابغملقشيالنيذلاةغالبلاناسرفاودشحينأ اودارأكةغالبلا

هحورنممهحاورأتصلختساوهتداَمنماوقلحخامنأكاوناكنيذلانايبلا

ىلإمهاعديذلاامو«؟نارقلالثمنمةروسقيفلتىلعمهدوهجاورفاضيل
ضارعتسانمالدبمهحاورأبةيحضتلاوةنسلألاقالطإنودةنسألاعيرشت
اوحريفباتكلاةضراعمنمةردقمىلعمهنأنوسحياوناكولمهتاكلم

يفكيامكلذيفسيلوأ«ةقحالتملانحماوليوطلاتنعلااذهنممهسفنأ
عم«هباوبلوطيذلابلطملارذعتو‹هوهجاويذلارمالالوهىلعاليلد
قوفتيملامسفنهلبيطتالولابهلًادهيالورارقهلرقيالمصخلانأملعلا
بنۇيومهعماسمعرقييدحتلاوفيكف«هدحَتيملولوىتحهمصخىلع
يذلاتوصلااذهاوفصينأالإمهنمناكامو«مهءاراهفسيو«مهرئامض

ىرخأو«ةناهكلابةراتورحسلابةراتمههاوفأىلعمتخومهتنسلأسرخأ
ضرالاءاجرأيفترشنوهفحاصمتبتكدقنارقلانإفاذهممو«نونجلاب

نايتالاوهتضراعمةمأوأبعشوأدرفعاطتساولو١يدحتلااذهةلماح

دادترانعضخمتتلعفةدرتناکلوهسفننارقلاراہتشاكلذرهتشالهلثمب

.هعابتانماددعیصحالام



رصعلكبلاطموقفتيمركلانارقلا

ةخماشةرانمتلخانرقرشعةعبرألاوطميركلانآرقلالظدقلو
نايغطاهجريالوةفلتخملاراكفألاريصاعأعباتتاهزهيالايندلاىلععطست

ةقباسلاتافسلفلاموسرنممسرلكتحميتلاةعونتلافراعملاتاناضيف

هناهربديزياممهلككلذناكلبءةميدقلاتافاقثلاراثآنمرثألكتنأو

نمليجلكنارقلاهجاوينأكلذنمبجعأو«اعوطسهزاجعإواحوضو
‹هللعيفشيوهأمظيوريوهلكاشملحيامبةعباتتملانورقلاهذهلايجأ

٤کفرییاعموهلقعسییاقمردقبًاديدجلوناليجلکىلعلأامكن
يأيونامزيأفءيشانللليخیلهنإیتحهرصعبلاطموهتايحراوطأو

بوثلاکهاريهنالهيفوهيذلاعمتجملاضارمأيفشيلالإلنيملهنآناکم

لكيوريايناروناعبنهلعجهللاْنألكلذ«هعمتجمةماقردقبلصفيذلا

تلتةينارونتاملكالإنارقلاظافلأاميرمعلوهرهدلكبقفدتيوسفن
قرافلاامنإوءاضفلاقفأيفموجنلاقلأتتكنايبلاقفأيفتقلأتفبيغلانم
نمكلتنأو‹رئاصبلاىدهتهذهوراصبألايدهتكلتنأهذهوكلتني
انلسكعيوبيغلابانلصينارقلاف«لوزتالوروغتالهذهولوفألااهنأش
تارابعبدفنياليذلاهئاطعباندميو«ةايحلاعيهمانلرينيو«دوجولاقئاقح

املكو‹موجنلاىلإراصبألاقرتامردقبالإرشبلاتاكلماهيلإيقرتال
راثمناکوهسأرمأىلعسكتناهلثمبينأينأهسفنهلتلوسلواحملواح

نودرالاشيرقةرفكمجحأمثنمو‹نيدلامويىلإفافختسالاوةيرخسلا
لهجيبوووغملانبديلولاوةبتعنبديلولاوةعيبرنبةبيشوةعيبرنبةبتعك
منالكلذمهسفنأمحللوستملوهتضراعمنمبارتقالانعماشهنبا

مهسفنابنوئيرييذلافافسالاالإمهتمناكالكلذاولواحولمهنأنوكردي
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نمنيدراملاةرفكلاءالوهدنعناكدقو«مهيلإهتبسننمنوفنأيوهنع
مهداتقاورورُعلامهامعأنيذلانيناجملاءافخسلاكعاوأدنعنكيملامريكفتلا

نباوحاجسو٠باذكلاةمليسمكةيدرلاتارماغملاىواهُمىلإىوحلا
الإمہتارماغمنماوجرخیملوكلذنمهنعيكحامحصنإ عفقللا

«باذكلا»بقلبةمليسممسانرتقاو«نيناجملاىتحاهنمرخسيتاملكب
.هبالإبذكلافرعيمهنأكهنعكفنيال

ةضراعمنويئاهبلالواحةرفاكلاةلاضلاةيئابلاةنايدلاتأشنامدنعو
ةيادحلايفنارقلاروسلثم نومعزياميف نوكتلتالاقماوفلأفنارقلا
امىلاإاوداعفهحيضفلاوةمزملاباورعشنأالإمهرمأنمناكامف«زاجعالاو
نيعانيبوهنيباولاحفيلاتلااذهخسننممهيديابيقبتامو‹هوقزمفهوفلا

.ءازهتسالاوةيرخسلاةيشخسانلا

نيدقاحلافارتعا

نارقلازاجعإب
ةديقعلانعءيشاننآرقلازاجعإبروعشلانإلوقيالئاقلعلو

.روعشلااذهبنوسحيالدقفنيملسملاريغامأ«ةثراوتلاةيمالسالا

نيعنِإفبويعلانعةليلكتناكنإىضرلانيعنأالومانباوجو
نمنارقلازاجعإبفارتعالاناكدقو٤ءىواسملاءادبإاهتنأشنمطخّسلا
نمهلوزناوشياعنيذلاءاوسهبنينمّؤولافارتعانعلقيالهيلعنيدقاحلا
احلاهاورامليبقلااذهنمومهدعبنماوعاجنيذلاوأنيئوانملارافكلا

ديلولانأ(امهنعهللاىضر)سابعنيانع(ةوبنلالئالد)يفيقهيبلاوهححصو
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داعاملفهلقرهنأكفءنارقلاهنمعمو2هللالوسرىلإءاجةريغملانبا

الامكلاوعمجينأنوديريكموقنإمعاي:هللاقولهجوبأهبتاعهموقىلإ
هلضرعتلدمحمىلإتيتأكنأل

.الاماهكأنميننأشيرقتملعدقل:هللاقف

.هلرکنمكنأكموقغلبيالوقهيفلقف:هللاق

مكملعأيأنوملعتلمكنإءهيفلوقأنأىسعاذامو:هللاق

هلوقيامماعيشاذههبشيامهّللاو«نجلارعشبو‹هديصقوهزجر«رعشلاب
رمثموهلفسأقدغملهنإوءةوالطلهيلعنإوةوالحلهمالكلنإو‹دمحم

.هنوداممطحيلهنإو٤بلغيالوبلغيهنإو‹هالعأ

ينعدلاقیتحبراغلاوةورذلايفهنملتفيلهجوبالزيملف

نَمَوينزف»هيفهللالزنافويغنعهرثابرٹويرحپسلهن|لاقمث«رکفأ
لإاذهنإھنحسلِاذهنِإ:هلوقىلإ..تايالا...ادَيِحَوتقلع

.سرسهیلصاَسرشالوق

يبنلاىلإءاجامدنعةعيبرنبةبتعنمناكفارتعالااذهلثمو

مهئابآلیلضتومهمالحأهيفستومهتابسنمهنمناكامىلعهبتاعيل
فًاقيمععمسامرثأناكف«تلصف»ةروسلوأاهللالوسرهعمسأف

اوكرتيلهتحيصنبًايلدمشيرقىلإءاجنأالإهنمناكامفهسحنماغلابهسفن
ناكاذإوةغلابهتجحورهاظمأنأهنيقيل«هيلإوعديامويعهللالوسر
الإهلنورمضيالنيذلابرعلاءاحصفىلعميركلانارقلانمريثأتلااذه

يفنيملسملاريغنمةييرعلاءابدأىلعويثأَتنإفهلوزنرصعيفةيهاركلا
مهتنسلأاوكلميملكلذلوكلوىلعويثأتنعلقيالثيدحلارصعلا
ربج)ِءالوهنموءرهابلاهزاجعإنممهولقيفرقوامعيعمتقلطناف
ليلخ)وةيكيرمألاةعماجلايفناكيذلاينارصنلابيدالا(طموض
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ظفحبهنباحصنيذلا(يجنزايلافيصن)هدلاوو(يجزايلامهاربإ)و(نارطم

نملقتنامثايكيلوثاكناكيذلا(لّيمشيلبش)وةينايبلاهتكلمةيوقتلنارقلا
:لئاقلاوهوداحلالاىلإةيكيلوئاكلا

هنارقیدسيفدمحمنمعد

هنیدبترفکدقكأنإوينِإ
نمظافلألاعصانيفتوحاموأ

اباولقعمهنأولعئارشو
هنإاومكحلاوريدملامعن
اهدلاوةسايسلالجرىجحلالجر

ىبنلابلغدقنارقلاةغالبب

تاياغلاةمحللهاندقام

ٍتايالامكحمبنرفكأله
ِتاظعویوهللعداورمكح
ِتاداعلابنارمعلااوديقام

ِتاملكلاىفطصمةحاصفلابر

ِتاراغلايفرصنلافيلحلطب
ِتامالاىلعىحهفیسبو

ءابدأنماريثكنأاضرديشردمح/ديسلاريبكلاةمالعلاركذدقو

اوفهريلنيملسملانممهئاقدصأتويبىلإناضمريلايليفنوبهذيىراصلنلا

لبمهدحوبرعلاىلعاروصقميايبلانارقلازاجعإبفارتعالاسيلو
نمفاصنالالوحاوماحنيذلاىرحألابوأءنوفصنملاكلذبفرتعا
نأاومعزنيذلاةينارصنلاةاعدىلعدريسنرفقرشتسممهنمونيقرشتسلملا

امبمهيلعدر«لبقنمنييبنلاتازجعمبهتلاسرنرتقتمَعهللالوسر
:هانعم

يفلعفيفًاعدصتماعشاخادمًالاونارقلاولتيناكادمحمنإ

.هلبقنمنييبنلاتاياهلعفتملامهبناملاىلإبولقلابذج
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هوجوفءاملعلاةريح

هرارسأوينارقلازاجعإلا

يفءاملعلاراحماهفألاكرادمنمىمسأنارقلاةمظعنأثيحنمو

بقعتدقوءةفدصلابهزاجعأنأىعدانأمهضعبرمألاغلبىتحهزاجعإهجو
نيرخاتملاونيمدقتملانمنارقلازاجعإنعاوبتكنيذلالجدرلابالرهيأر

هوجويفثحبلاةنورممهسفنأاولمحينأنوديريالىلاسكمهنإمهنعاولاقو
‹هلثمبنايتألانعسانلافرصيهزاجعإنأىوعدباوفتكاكلذلفءزاجعالا

:رانلايفاضرديشردمحم/ديسلامنعلاقو

اذهرارسآجارختسايفركفلاحدقةلاحإنعاوزجعدق
روهظلبقنيملسملاةملكقافتالعامجالابيبطرقلامهيلعجتحاو..رمألا

درو‹هلثمبنايتالانعفرصلابسيلوهتاذبنارقلازاجعإنأءالوهفالح

اوقوذتيملمهنإ:الئاق«طيحلارحبلا»يفيسلدنألانايحوبأمامالامهيلع
ةأرملاالثمملبرضو‹هزاجعإوأشمهماهفأغلبتملومظعلانآرقلاةغالب
اقداصتنكنإهلتلاقفركنأهتبتاعاملفهتيراجعقاوياهجوزتأريتلا

هباتكوهلوسروهللاايفركذرعشلانماتايبأاهدشنأفنارقلانماغيشًارقاف

يباهذاتسأنعركذو«رعشلاونارقلانيبقرفتملواهينيعتبذكوهتقدصف
ةميدقلامولعللاعماجناكوةيمالسإلامولعلانماظحيتونمالجرنأرفعج
:هللاق

نأركذومالكلارئاسونارقلانيبقرفبسحأالينإرفعجابأاي
نأدارأهنكل«لوقنملانمهظحاذخاولوقعملاباعلضتمناكهخويشدحأ
ناکهنأرخانعرکذو‹اهءاشنإهتبلطدحأفلكهغيلبتارقفبتكي

رعشيالوهوتيبلاعبرطقساهيرلوتيبلانمةملكطقستفرعشلايوري
تيبلاراسكنانوفرعينيذلاكعاوأنمءالوهنيألاقمث«نزولالالتخاب
.نكاسلاكيرحتوأكرحتملانيكستل

1٦0



نمهيغعمقفتي«ىربكلاةزجعملا»هباتكيفةرهزابأةمالعلادبنو
مهعمفلتخيهنكلوهفرصلابهذمراكنإىلعينارقلازاجعالايفنيفلوملا

هدريامنإونورخالالوقيالسكلاىلإهدريالذإ«هتأشنببسديدحتيف
قاسىتءالوهةفسلفنإلاقو«بيرغلكعابتايفةبغرلاوديدجلاةعزنىلإ
قاشعمهفاهتبارغلجألامنإواهتلاصألجألالءةدروتسملاتافسلفلاءارو

ضعبالاقيتلاهفرصلاةركفنأةرهزوبأىريانهنمو«بيرغلكل
ةمهاربلانأكلذوةيدنحلاةيمهربلاةنايدلاةفسلفةديلويهنييمالسإلا

نأدحأعيطتسيال مهدنعسدقملاباتكلاوهوساديفنأنودقتعي

تاذىلإالعنملاىلإكلذنوديواهعمجييتلاتالاقملاوراعشألالثمبياي

ةلوبقمةلوقمنمدنهللام»ينوريبلاباتكيفكلذءاجك2تالاقملاكلت

ةصاخنع ةرهزوبأركذك ىكحدقف«ةلوذرموألقعلايف
‹راعشألاوتالاقملاكلتلثمباوتأينأمېناكمإبمهنإنولوقيمېنأهمهاربلا

:لءاستدقو«كلذنممهعنمامهاربنكلو
ناهزوبآیریوينيوکتهنآحجرو؟ينيوکتوأيفيلکتعنموهله

نولئاقلادارأدقف«ةدروتسملاتافسلفلاهذهلثمبرارتغالاةركفلاهذهًاشنم

رهتشانملوأو«اديفنعهوعمسوأهوعرقامنارقلاىلعاوقبطينأهفرصلاب
هذيملتهيلعدرنملوأناكوماظتلابفورعملارايسنبميهاربإبهذملااذهب
.ظحاجللا

ماظنلاىأرىريهنأةعيشلاةمئأنمىضترلافيرشلانعيكحو

الولهنأهلوقموهفمو«نارقلااهيوتحييتلامولعلابسانلالهجىلإكلذدريهنكل
ءاوهألاوللملايفلصفلا»هباتكيفمزحنبالوءهلثمبنايتالامهنكمأللهجلا
نأبجعفبجعتنإو«ةفرصلابنيلئاقلاىلإليميهنأديفيمالك«لحشلاو

دئاقعلايفلقعلاسيياقمىلعدمتعييذلايلزتعملانيببهذملااذهعمجي
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هلئالدعمقفتيامبهلوُؤيوألقعلافلاخنإصنلاضفريثيحبلامعألاو

رظنزواجتيالصنلارهاظريسأوهيذلايرهاظلانيبو«هتايضتقمو
يرهاظلامزحنبابهذمنأوهزوباٰيريواذه«هنومضمىلإهلكش
«زاجعإهجونايبتأيملصنلامادامنآرقلازاجعإيفرظنلامدعيضتقي

رظنلاةهجىلإماحتقاوصنلادودحلزوابتزاجعالاهوجونعشيتفتلايفذإ
یرننأاضيأبجعلا.نمو«يرهاظلابهذلايفناضوفرماموسايقلاو

ةفرصلابهذمىلع«رانملا»هريسفتيفدرياضرديشردمحم/ديسلاةمالعلا

ريبكلاذاتسألل«نارقلازاجعإ»باتكاهبردصيتلاهتمدقميفهدجننيب

:لوقيذإبهذملااذهغوسييعفارلاقداصىفطصم

‹نايبيأهنايبىلإيقريالفناهربلاونادجولابهزاجعإتبثدقنارقلانإ

جارختساىلعةردقلاينعتهزاجعإرارسأةفرعمو‹ريسفتهدصاقمبطيحميالو

مسجلايفحورلابنارقلللثمو..قلطمزجعماقمماقملاو«ارسلاهذه
نوداهراثابفرعتءايشألاهذهأل«نوكلايفءابرهكلاوةداملايفريثألاو

اهرارسأضعبفشتكتامدنعةيلقعةذلدجتسفنلانإفكلذعمواهتيهام

.ينارقلازاجعالانمةيحانفشتكتامدنعةذللاهذببسفنلارعشتاذكهو

هيلإتلصوامعنوفشكياثيدحواميدقنوبتاكلاذحخأدقواذه

ريثكدرفأدقو«ةينايبلاةيحانلااصوصخو«زاجعألارارسأنممهماهفأ

زاجعألارارسأنإفليقامهمنكلو«ةصاخفيلاتبعوضوملااذهمهنم
ةساردىلإةجاحبنمزلكيفعوضوملاناككلذلفرخاونيحنيبىلجتت
هوجونمبناوجحاضيإلةزيجولاةذبنلاهذهيفقفوأنأوجراو«ةديدج
.قيفوتلايلوهللاوزاجعأإلا
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ينايبلازاجعإلا١
مركلانارقلليسفنلاريثأتلا

هجئاتنوبرعلاىلع

امدعببرعلاةغلبةعيبرعلايبنلاىلعميركلانارقلاهللالزنأدقل

يتلاراوطألانمروطلكناكامنأكواهجوأىلإاهبتقتراو«نسلألااهتيذه
ُءاعونوكتنالًايهتتىتحعيفرلاىوتسملااذهىلإافوصولاديهمتاهبترم
ةلالضلايفخسرأاوناكيعيبنلاثعبامدنعبرعلاوءهناحبسهللامالكل
ةدسافلادئاقعلاموقعىلعتلوتسادق«ابلققحلانعىمعأو«امدق
نماًزجهلككلذحبصأفءةئيسلاتاداعلامهسوفنيفتمكحتساو
نهذلاةدحبنوفصتياوناكدقفاذهعموءيثارولالماعلاريثأتمكحبمهتعيبط
روصتىلعسانلاىوقأاوناككلذلف‹هتكلموناسللاةيردو‹هئافصو
دقةحاصفلاْنألاهريوصتىلعمهردقأاوناك5ءتارابعلانمقئاقحلا

مهمريفغلامجلاداتعاو«مهتنسلأاميلعتعبطو«مهسوفنيفتخسرت
زاجملايذوظاكعيفكلذثدحيكء‹ارثنوارعشنايبلاتالجاسمىلع

ناكولف«مالكلاةكرعمضوخنمقلقلاوةبيلافقومادبأاوفقيملوامهرغو
هانعمقمعوهنئاتوهتلازجيفمالكلانماوفلأامسنجنمميركلانارقلا

نماهتائموأفولألاتارشعبرعلاةريزجنماورشحينأمهناكمإبناكل
تحبصأفاهوصحوةغالبلامبتصحمنيذلاعقاصملاءابطخلاوغباونلاءارعشلا

فهرملامهسحباوكردأمهنأريغ«نوهابياهبيتلامهترخفمونوزيمياليتلامهاميس
نأالإهمامأسفنلادبتالاناطلسومهمالكيفدجوتالاحورمالكلااذلنأ

اہيفصيواهموننماهظقويفةيناسنالاةرطفلاىلإلصياقمعوءداقنتوملستست
ةباجتسالاو«اهيلإهبىحويالملستلانعاصانمةرطفلادبتالفءاهردكنم
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نالااذههجويفمهيدلنكيملف«ةساسحعمةلآلإ|افوحييذلاهئادنل

يذلارثأللاهراكنإو«مهرطفهبسحتالمهتنسلالهابتالإشهدملا

هسحبذکييذلانمًادانعدشأاوناکف«مهسوفنقامعأنمهبنورعشي

.هسفنرکنی

فارتعالاالإمهتتسلأكلمتالفمهدانعىلعرطفلاانايحأيلعتستدقو

ةعيبرنبةبتعوةريغملانبديلوللثدحءمهسوفنيفرثأنمنارقللام

نماودرجتنيذلاامأ«مهرودصيفشيجيامباحرصينأالإاكلميملنيذللا
توصعرقامدرجمباميلستاوملسنأالإمهنمنكيملفةباكملاهذه

ربخنمناككمهنادجوقامعأىلإذفنىتحفقيملذإمهعماسمنارقلا
هنعهللايضرباطخلانبرمعلعقوامهلثموء(امهنعهللايضررذيبأوسينأ
هتوسقدعبهنإف‹اهءاولنارقلاعفرييتلاةوعدللمكحتسملاهئادعدعب

يتلاةفيحصلاالتامدنعهتوسقدعبهبلققراهجوزوهتخأىلعةفلابلا

تذخأامنأکوهحوريفيرستاهحوربسحافباتكلانمتانيبتايايفترطس
كلتهنمتناكوءدايقلااهسلسأواهئادنلباجتسافهسفنكلاسمهيلع

ةظلغلانمو«ناميإلاىلإرفكلانمو«ملعلاىلإلهجلانمةعيرسلاةلقنلا
كلذلونارقلليسفنلاريثأتلااذهركنيشيرقنمدحأنكيملو«نيللاىلإ

بذجنتفمهبولقىلإذفنينأةيشخهيفوغللاوهنعماصتلابنوصاوتياوناك
.هلداقنتفموقعىلإو«هيلإ

اوُعَمُّسَتالاورفكيذلااقويهلوقيفمہنعهللاهرکذيذلااذهو

هيفاعلنالااذهل ةفلتخلاتالواحملاهذهعمومتسرولعْمُكْلَعَلهيف

امفةيلهاجلاتاملظهعوطسبقزموقلاتدفهتوصتافخإوهرونءافطال
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نيدقعفرظيفكلذلك«مالسإلاىلإاهتمربتلوحتنأبرعلاةيزجتشيل
تاكرحوملاخیراتسردنموتاوعدلاخیراتيفبيرغرموهونينسلانم
نيلسرملاتاوعدلبرشبلافولامنمسيللوحتلااذهنأكرْذأحالصإلا

ةيسحتازجعمبةنرتقمتناكنإومئألايفرثألااذهافنكيملنيقباسلا

نيسمخالإةنسفلأهموقيفثبلىذلاحونابنانيلعصقيهسفننارقلاو
امصاناذآهوراعأنأالإمهنمناكامفهباقعمهفوخيوهللاىلإمهوعدياماع

رحبلاهلقشيذلا-مالسلاهيلع-ىسومو‹ةيرخسلابهومروباقلالابهوزبنو
ىتحرحبلازايتجادعبنورقتسيهموقداکاملیئارسارينبعمهزاجفاقش

تحكِلصولاوفوسرساةامهلامكاهلإاللعجالهلاولاق

يتلاتايالالكعمالبوطاتنعمنميناعيلظومررهجشارت

ثولتاممثولتيملرخاليجاشنىتحاماعنيعبرأهيتلايفاوقبوءمحلىلجتت
دحاوليجيفاهتعيبطنمةمألقننأىلعانلدياذهو«دينعلاليجلاكلذهب

.مكحزيزعنميبيغددمبالإنوكيالوةفولأملارومألانمسيل



مالسإلاىلإةيلهاجلاةايحنمبرعلاىلوحت

ىلإةيلهاجلاةايحنمةيصقلاةدملاهذهيفبّرعلالوحتناكدقو

قالحألاو3دئاقعلالكنماوخلسنادقفءاقيمعايرذجالوحتمالسالا

وأىرخأةأشناوئشنمهنأناسنالامهبسحيلىتحاهيلعاوناكيتلاتاداعلاو

ريغبسبواملعب مہرشنفمہیلعترادنمزلاةرودنأ

كلتنممهرهطيذلانارقلااذهنأوأمهرطفريغرطفو‹مهحاورأ
مهسوفنيفیرسيادبةئيسلاتاداعلاوةمومذملاقالحألاوةفئازلادئاقعلا

دعومىلعناكوبأدعبابأءابالابالصأيفمهعملقنتيةليوطنورقذنم

لكرهظفرسبمهرهطوهرونبمهافصنأدعبدوهشلاماعىلإجورخللمهنم
نمهذهمهتلقنبموقلاكعلوأفتكيمو«هتيادهنمةخسنوهامنأكومهنم

هللاىلإةوعدلابجاويفةيلوئسملامظعب|اورعشامنإومالسالاىلإةيلهاجلا

اذهعرسامفةمأىلإلوسرمہنمدرفلکنأكوضرراءاجرأيفاوقلطناف

ةوعدلاهذهرونسمطنولواحيبيرقلاسمألاباوناكفيكبيجعلالوحتلا
رعوقيرطلكاهبنوقشيواهءاولنوعفرينيذلامهمويلاواهتوصتاكسإو
.دوئکةبقعلكاهبنوللذيو

مركلانآرقلليزاجعإلارسلاةفرعميففالتخالا
انرعشنارقلااذهيفيزاجعالارسلااذهيلجتسننأاندرأاذإنحنو

يلعردقنالعطاسرونمامأو«هنمبارتقالاعيطتسنالرخازمضخيفاننأ
لوقعلااهبطيحتنأنمعسوأةقلطملاةينارقلاةقيقحلاف«هيلعانراصبأحتف

ىلعردقفةوقنميتوأامبسحبناسنإلكثدحتيامنإوةدودحملاةيرشبلا
فشكلااولواحنيذلادبجنكلذلو‹رهابلايبيغلارولااذهىلإرصبلادم

نممهنمو٠ظافلألاىلإزاجعإلادرنممهنماددققئارطاوكلسرسلانع

-ا١۲



مظتنييذلامظنلاصئاصخنمهلعجنممهنمو«يئاعملارسنمهار
رسىلإزاجعألادرنممهنمظافلألاىلإاورظننيذلاو2ظافلألاويناعلمل
كلذعمىعارنممهمولمجلانيبقسانتلاوتاملكلانيبيخاتلا

اذهوهاهتاءاحيإواهمتافصواهجراخمبسحباهبيكرتةينفوفورحلانيببسانتلا
هبتكامنحضتينارقلازاجعإنايبيفضوخلامدقميدقمنيبفالتحلالا

يطساولاوظحاجلاوىنثملانبرمعمةديبعييأبءادتباكلذيفنوبتاكلا
‹يرشخزلاويناجرجلاويجافخلاوينالقابلاويركسعلاويباطخلاوينامرلاو
ماملابءاهتناو‹يسولألاويطويسلاويناملاويزارلاوضايعيضاقلابارورمو
مركلادبعوةرهزيبأويعفارلاواضرديشردمحم/ديسلاوهدبعدمحم
فالتخالااشنمو٠«بطقديسمالسالاديهشوفرشينفحدمحموبيطخلا

هيناعمراونابهينابممطالتىلإرظننمف‹ظافلالاويناعملانيبرظنلاددرت
ركفلانعمأاذإثبليالمث«هظافلألةقاسنمهيناعمنأهسفنةرارقيفعقو
يناثلاهيأرمهتينأكلذكثبليالمث«يناعمللةقاسنمظافلألاىرينأ
اذهيفو‹الظافلالاباذبحناوأظافلألليناعملاباذيحنانيباددرتمىقبيف

ةعماجلايناعملاوةعطاّسلاظافلألانيبركفلاهيلعبأدييذلاليوطلادادرتلا

يهنوكتناايجارةنيعمةطقندنعهئايعإدعبهفوقوىلإةيابنلايفيدوي
.ةدوشنملاةياغلاوةبولطملاةقيقحلا



ِلقعلابناجلاراق

النارقلاتايآيف.ىنعملاومسوىنيملالامجهبذاجتييذلانإيرْمَعلو

لوُسرلااَنعباوتراامانماابرللوقيواميلستملسينأالإكلمي

لمجينارقلاةغالبنعثيدحلالبقوه٠درسد€نيالاعَاَبتكاف
روصتلاقمعبالإنوكتالةغالّبلانأهارأيذلاوةغالبلالصأنعثيدحلا

كلذلوسفنألايفايحتىتحتارابعلايفايحتاليناعملانإف«ريوصتلاةينفو
ب:لطحألالوقنسحتسا

اليصأمالكلاممنوكيىتحةبطخبيطخنمكنبجعيال

اليلدداّوفلاىلعناسللالعجامنإوداوفلايفلمالكلانإ

دعبتضافاذْإَفقيمعروصتبنهذلايفيناعملابترتتنأينعياذهو
مامألثمتتف؛نهذلايفاهبترتبسحبةبترتمتجرخملقلاوأناسللاىلع
نكمأاذهبو«ةلثامروصوةيحدهاشميهامنأكونيئراقلاوأنيعماسلا
ىلإةبئاغلادهاشملاوةيسفنلاتالاعفنالاوةينهذلايناعملالوحينأغيلبلل

ةغالباشنمامهناتفصلاناتاهتناكاذإو«ةسوسحمرومأوةيئرمقئاقح
هنعىفختاليذلاهناحبسقلاخلامالكوهو ميركلانارقلانإفءاغلبلا

ةبهومةنسلألاحنوروصتلالعةردقلاسوفنلابهييذلاو«ةيفاخ
ىفوأو«ءاغلبلاتاغالبلكنمةةقبطىلعأنوكينأبردجأل ريوصتلا

نعرداصهنألءاظفلفصرأوصقمىمسأو£ارثأقمعأوینعمرزغأوةلالد

يفردقيميركلانارقلاناكانهنمو«ءيشلكىلعريدقلاوءيشلكبميلعلا
نعهزيمامماذهو...هنميفطاعلابناجلاويلقعلابناجلاناسناللهباطخ

مالكلابلقعلاعانقإويفطاعلاثيدحلابةفطاعلاعاتمإنالكلذ«مالكلارئاس

-ا١٤



نوكينيرمألانيذهدحأريثأتتحتاعقاوملكتملانوكيامردقبو«يلقعلا
اهيفرثأالولقعلانعةعبانءامكحلاةمكحف«رخالارمألاريثأتنمًاررحتم
كلذلو؛لقعللهيفرثأالوةفطاعلايحونمءارعشلارعشو«ةفطاعلاناطلسل
ولف٠ةفطاعلاعاتمإءارعشلامالكيفولقعلاعانقإءامكحلامالكيفناك

:ءامكحلالوقيفرظنلاتنعمأ

اهنًالئاباذبجناكلقعهيلإبذجنيهتدجول«هروصتعرفءيشلاىلعمكحلا»
نمنکسامكرياماذهموقيفدبمتالكنكللقعلااهيفيرامالةقيقح
ءیرمالوقكعمسقرطولو«كفطاوعنمدمخامججيوأ؛كرعاشم
:سيقلا

اهرعاشمضيفتكسفنتدجول«لزنموبيبحیركذنمكبنافق»

اممریطیفكيبنجنيبنمعلخنيكبلقداكيلىتحاهروعشراتوأكرحتتو

اذهنيبنمتشتفولكنكل«يفطاَغضيفبقفدتيمالكنمهاوهتسا
هبدوعیامبالإءيشبدوعتنلكنإفكلقعلءاذغاهمدقتةقيقحنعمالكلا

نيبعمجيامسانلامالكيفدجتداكتالوكبارسلاقحالييذلانامظلا

هللامالكهنأايفميركلانارقلاامأ«دحاونأيفنادجولاةعتمولقعلاةبلط

عمجيوهفةيناسنألاةرطفلاىلإههجويذلاتاريثاتلاوتآلاعفنألانعوزنملا

يضريولقعلايذغيامنيبوسحلافهريوقوذلاعتميامنيبهتارابعايانثيف
يفيأ«ديعولاودعولايفوأيبنلاورمألايفهباطخناكءاوسريمضلا
قحلالوقىلإالثمترظنولف«ريكذتلاوظعولايفمأ«لاثألاوصصقلا
طحتيذلاوقامكانوُموَقَلاولكاَنيِدلا»هناحبس

علاهللالَوابرَلالثميلااَمتِاولاقمهكلذملانمناطْيشلا

والإرموفلسامهلقيهتلافهيرنِةطِعْوَمهاجنمفالارَحو

نمتدجولدیرهنودااًهيِفمهراَنلاُباحْصأكيلواداَعنمو

س٥



ريبعتلالامجنمهديتامعمهلقعرياكنمالإايفرباكيالينلاقئاقحلا
‹كنادجويفنماكلاثعبيوكروعشكرحيوكقوذعتمياممريوصتلاةقدو
:هناحبسهللالوقىلإاضيأرظناو

مسوقبرقارهاودعالدعَتالألَموقناشْمُكَنرجَرالو

ةليلقلاتاملكلاهذهيفكتفطاعةعتموكلقعةبلطنيبكلعمجيامدب

اموريزغلاىنعملااذهنيبامعمجيمالكىلعتريدأنيلقثلاةنسلأنأولو

ةمالسو٠بولسالاةسالسو‹ريبعتلاةفاطلو«ريوصتلالامجنمهبنرتقا

‹بيترتلااذهسفنبواهنيعبفورحلاهذهيفالإادبأكلذتأتيملبيكرتلا

.ءانثتساريغبتايالاقلطميفكلذلثملقو

املعءيشلكبطاحأنممهنأىلعليلدينارقلاريوصتلاةقد
ةيسفنتالاحوةينهذناعمنمنارقلاهيلجياميفركفتتذخأاذإو

الإنايبلااذهرودصناكمإمدعالهيوصتةقدنمتكردأةبئاغدهاشمو

نيذلانيئارملافىلاعتهللالوقىلإرظناف«املعِءيشلکبطاحأنمم

ِهْيلَعٍاوفصيلكمكلكفساغلانمءانةدمحملابسكلمهاومأنوقفني

سسساوبسکاممءيشلعنوردَقَيالادصُهَكَرَفلباوهباصافبا
هتطغيذلادلصلارجحلاةروصكمامأةلثاميهامنأكوةروصلاهذهدهاشت
هبصخيجروثيغلاهباصأاذإفتبنمهنأنظُيدقبارتلانمةفيفخةقبط

نمهيركلارظنملااذهنعفشكيوهوحميفبارتلااذهىلعيايهباذِإهتابنو
ةروصلاهذهلباقتو«سأيلامكحتسيوهتعفنمنمءاجرلاعطقنيفرجحلا
الوهللاهجوالإمهقافنإبنودیریلنيذللالٹمهللاارضامةریاغمةروص

ةاضرمِءاَعِتبامهَلاومانوقفيذلالتموإلهلوقيفيهوهتاضرمالإنوغتبي

-ا١



نيفعضاهلكائاقلباواهباَصأةوهنجِلتَمكمهساْنماتيتو
فصولااذهكلروصيفيكرظنافلطفلبواهْبصيل.

نمةبصخاهضرأةوبرىلعةيلاعةنجةروصسفنلاىلإةببحلاةروصلاهذهب
اهافكلباوابيصيملنإوءاهجاتنإتفعاضلباواهباصأنإتابنالااهتعيبط
ةينهذلايلاعملاهذهىلجتتاذكهو«خانملاةبوصخوضْألاةدوجللطلا
اذهيفهللاةاضرمءاغتبانوقفنينيذلاوسانلانوءارينيذلانيبةفلتخلا

.عساشلانوبلانمنيتفئاطلانيتاهنيبابيحوييذلاريوصتلا

وقاَمُكالإَنوُموُقَيالايلانوكأيلولاعتهللالوقلمأتو
امنأكهيركلارظنملااذهدهاشتنرسملانمناَطيّشلاُهطَبَحََييذلا

نمهارتعاهلواحاملكومايقلاىلإحمطيلجررظنم:كيرظانمامألثاموه
دبتو«ىرخأةراتهرهظىلعهيقليوةراتههجوىلعهبكيامناطيشلاسم
نارقلاتولتاذإكيدينيبلثمتتةفولأملاريغوةفولأملاةبئاغلادهاشللا
كسفندجتملقلاةروسيفتءاجيتلاةنجلاباحصأةصقلمأتف«هتعمسو
لمااهتالاحاہنمیلجتستمھسوفنقامعأيفلخادومهنيبكنأك
4رانالإهللاُءاَدُعَأرشحوولهناحبسهللالوقيفرظناواهتالاعفنا

مهولمُرمهعَمَسمهلَدهشامواجاماذإىت«نوعزوي

يذلاللااَنّمطْنااولااَنيلَعمندهشملمهدولُجِلاولاَقَولماوناکام

نورتمتو٠ويهاوأمكوَميشلكفأ
َدَهَشَين ہللانأمنَنِكلَومكدولجالوجكراصبأالومكُعمكيلَعده

ولمْعَتامماريثكملغ اذهمامأةفقاواهناككسفنديتب.تسرنولَمعَت

ناسنألانيبماصخلادهشمءريظنهلفلؤيليذلابيهرلادهشللا
جوحأوهيذلامويلاكلذيفهيلعاهنلعتلهلامعأهيلعلجستيتلاهحراوجو

با۷

۹



نيبشاقننمروديامكينذأبعمستكنأكسحتومرتسلاىلإهيفنوكيام
شاقنلااذههبلصاتستوراوحلااذهحراوجلاهبعطقتامواهبحاصوحراوجلا
نملعجابءيشلكقطنأيذلاوهواهقطنأيذلاوههللانأنلعتذإ

ثعييامقبيملفنوعجريهيلاوةرملوءالوهقلخيذلاوهونايبلابابسأ

يذلاابنمِهيَلَعلئاوطىلاعتهللالوقلمأتو‹اهقطننمبجعتلاىلع
انشولو.َنيواَْلاصَناَكَفناَطْيَشلاُهْيتاَفاهمَعّلَسْافاًنتايآهنيا
اَهِهاتف اهب نِبكالتَمَكهلمهاوهعبوضرلإدلاهنِكلواهب

ةروصمامأكسفندجتس.تَههکر۳ٹهلَبهّبَلَعلمحت

لامجلانيباعماجاسابلهلتراصفهټایاَنِمهاتامبهللاهمركألجرلةيسح
هغازأفناطيشلاهعبتأفهدلجنعقشنييذلاكهسبلامعلخهنكلولالجلاو

قصتلاو«تايانمهيتوأامبهيلإيدتيناكيذلايوسلاطارصلانع
هلوقنمكلروصتيو«اهيفهدولببساهبهقاصتلانأًاناظضل
ةلاحلاكلتكلروصتتاکمەفلخودعيوهوهمامیوانأاوهعبا

امحَتنإلكلالكمُكلَمْهلوقنمثهللامئادهلعبتيئلاةيسفنل
دجتنارقلانماهلمأتتةيايأنإفةلمجلابو4ٹلکرکوأٹھلُيهلع

ديسجتو4قئاقحللريوصتنمءكروعشيوهتسيو«كسفنباعشكلماماهيف
.دهاشلاكبئاغلارصبتوتاسوسحملاكيناعملاسملتكنالعجييناعملل

ينايبلازاجعإلارارسأنمهيناعمونارقلاظافلأ

عشيهزاجعإدجتهيناعمونارقلاظافلأنيبرظنلاتبلقاذإكلعلو
ابهتاملكقسانتو«تاءاحيإوتافصنماهلامبهفورحبترتفءاعمامہنمكيلع

سفنلاىلإقباستيتلايناعملاقواستواهبيترتواهفصرنمقلاتيعاعشنماه

س۱۸



دقفنارقلايفينايبلازاجعإلارارسأنمكلذلك«عمسلايفاهظافلأعقو
نمفرحلکهبيحويامواهتافصواهتاربنواهجراخمهفورحبيترتيفردق
لكنوكتثيحببيجعلاقسانتلاتاملكلابيترتيفردقكسفنلايفرثأ

ءعبطلاهنمرفنيوأعمسلاهنعوبنياماهنيبامديتالفاهتخأفقلانمةملك

اهنمفرحلكفصوذإنارقلافوريعفارلاذاتسألافصولمجأامو

نارقللهبرضيذلالثملاعورأامو«ةلمجلاابكسهةملكلاكسيهنأب

املكببيجعلاهقسانتوقيقدلاهبيترتيفنوكلاماظنلثمهلثملعجثيح

نيبهبشلالثملااذهيفيعارييعفارلاذاتسألاناكاذإوءةرحملاىلإةرذلانمهيف

امهنيبهبشللرخااهجوكانهنإفامهقسانتيفنوكلاماظنونارقلاماظن
ةينارقلاهتاياوةينوكلاهللاتايآرارسأنمرخاونيحنيبىلجتسياموهو
ضعبركذىلإدعتلو‹ةرهابلاهيناعممأزجعملانارقلانايببقلعتيامءاوس
..انركذاملةلثمألا

ينآرقلاريبعتلاتازينم

ايليقولقرغلانممهباصأاموحونموقةبقاعاروصمىلاعتلوقي

لَعتوتساورتَألايضُفءاَمْلاَضيِغَویمءامسايوكاميلاضر
نمابيصنِقوأنملكنإ,ِ«لاَموقادعلقَوئدوجلا

يسفنسجامبهيلعتيلوأاهالتنإةيالاهذهةوالتبرعشيسحلاوقوذلا

ةقدنماہیفالالإكلذامواہنمفرحلكدنعلبةملكلكدنعهفقوتسي

نمكلذبحصياموتاملكلانيبوفورحلانيبقيسنتلالامجوبيترتلا

امىلجتًادبيوءصاخلاهعاعشإهلاهنمفرحلكناكفاهقواستويناعملابرت

يلوامو«ليقَو»‹لوهجمللاينبملوقلابةيالاريدصتبلالجولامجنماهيف
اهرمأوءاهريغنودءادنلافرحأنمايبيرصلااهمسابضرألاءادننمكلذ

س۱۹



ةادألاسفنيءامسلاءادنضْألاءادنعابتاواهيلإءاملاةفاضإوءاملاعلبتنأب
لعفةغايصبرمالاءاضقوءالاضيغيهوةجيتنلاراهظإوعالقإلاباهرمأو

ةياهنلانالعإويدوجلاىلعةنيفسلاءاوتساوامهنملكنملوهجمللينبم
ملهناكمنمعزتنافورحلاهذهنمافرحنأولو‹نيلاظلاموقلادعبيهو

يفنوكتلمجلايفنوكتاكةغالبلانأرهظياذهبو«هّدسمويغدسي
الواامجىلجتيالةدرفملاتاملكلاتناكنإو«بيټرتلاعماضيأتادرفملا

ةذخااهنمةدحاولکنوکتٹیحباہبسانیاہتنرقاذِإالإاھؤایضعطسي

هلوقيفرظنافتئشناو‹سفنلايئيناعملابرتبسحباهتخأةزجحب
يتملکعاتجابلامجلاوةعورلانمديتسدرستاذا|حبصلاو»یلاعت

ىدحإناكمعضوتلةملكيأبءيجولهدجتالامسفنتوحبصلا

ملوةعورلاهذهكسفنطلاختملسفنتاذإرجفلاوالثمتلقولف‹نيتملكلا

يهفحبصلاةملكلةفيدرتناكنإورجفلاةملكنإفرْثأتلااذهبسحت
"نأينعياذهوراجفنالانمةقتشماالفقاقتشالايفاهعمفلتخت

نايرسوهواصلانمذوخأمحبصلاوليللامالظهنعقشنيعوطسلوأ
دتمتنابكلذوءرجشلايفءاملاومسجلايفحورلايرستكمالظلايفءوضلا

ةملكتناككلذلو‹ءاضفلاللجييذلامالظلاءادرقزلءوضلاةنسأ

سفتتلاوسفتتلاركذباهنارتقالرجفلاةملكنمبسنأوقيلأانهحبصلا
‹هنماهجارخإومسجلالخادلإسافنألابذجنعةرابعهالةايحلالیلد

رارمتسااهجورخو؛ةايحلاةداممسجلايطعتمسجلايفسافنألالوخدبو
ةلمجهروصتالحبصلاركذبسانياكرجفلاركذبسانيالاذهو«ةايحلل
فحابصلاءوضهيفباسنييذلادهشملاكلذنم«َسفَناذإحبصلاو»

ىنغتف٤«ضرألاملاعيفةايحلايرستومالظلاءادريوطيفءاضفلا
ىلإنودغيبهاذوتانيبسانلاىرتذإةكرحلااينو«رويطلا
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راجشالاو«هللاقزرءاروةيعاسءاهضبإرمنمقلطنتتاناويحلاو«مهلامعأ
كلذلثمو‹هقوشعملقشاعلالابقتساءايضلااذهاهقاروأواهراهزألبقتست

َكِيذكولىلاعتهلوقىلإرظنا«اهيخاتوتاملكلابجبسانتيفلق

ْنِكَلَوناَميالاالوُباَتِكْلااميِرذَتتکامانمانِاحوُركلِاًح

مقسمطارصلإيدلوناناتتنعويداوبُاَملَعَج

ريصتولالِيالأضْرألايفاموٍتاوَمّسلايفامهَليلاهللارب
يفهتيفيكويحولارکذبنيتقوبسمنيتيالانيتاهلم_ه/یروشلاروما

..باجحِءارون4ِاخوالإهلاهمْلُكُينُرشناکاموىاعتهلوق

هلويفيعهللالوسرىلإتافتلالابولسأبباطخلاهجوانهوهكةيالا

دعدمحمهدبعىلإىحوأهناحبسهنأينعيكيلااًنيحَوَأكِلَذُكوإل

لئاقنمزعلقيملو«لبقنمنييبنلاىلإابيحويناكيتلاةقيرطلاسفنب
ىلعلديوهففيطلىنعمنمءاحيالايفالانيحوأنمالدبانلسرأكلذكو

.لاسرالاهيلعلدياليذلاءافخلا

ابمشوحنمرعشيالثيحبةيفخةقي,نوكينييبنلاىلإىحولاو
بسنأحورلاوومانمحورهبىحوملانأهناحبسنيبو«هبمهيلإيحوأ

حورلاريسفتحجرألانأرهظيو«ءافخاوفطللانمحورلايفالىحولاب

اک لیبجىلعهلمحونارقلاوههبىحوملانإفليبجالنارقلابانه
نيبو«انلسرأبانيحوأرسفاذإالإقاتال نيرسفملانمريثكلوقي
مهتازنوساغلاءاءاوهاللخدالفهمانمهبٰيحوملاحورلانأةيالايفصناحبس-

نأبرعشياماضيأحورلابريبعتلايقوهيلعءيشلريثأتالوهبىحوأاميف
‹هنايببسمسجلايفخفنتيتلاحورلانأكةايحللببسهبىحولملا
راكفألاولوقعلاةايحيهفةيونعمةايحهبيحوملاحورلابسانلاةايحامنإو
ُباَتِكْلااميرذنَتْنُكاملهلوقكلذعبتأمث«سيساحألاورعاشملاةايحو

س۷۱ا



هبهادهويحولابهللاهمركأيذلاةعيبنلاىلعةنملاراهظإلكئاميإلاو

يناميألالمحرقونِإوناميالاليصافتفرعيالوباتكرمهلبقارقينكيمو
هلوقكلذالتمغ«هكولسىلعالوهلقعىلعةيلهاجاةايحرؤوتذإهبلق

قرشيهللانمرونوهفنارقلارثأنايبلهاندابعنمُءاَشَننمهبيدهن

هفيرشت-ىلاعت-نيبمث«عبطلاتاملظسفنلانميوطيواميدهيفلوقعلاىلع

نمهيللزنأامنايببيدہیمقتسمطارصىلإایداههلعجبٍةَّْيَعهلوسرل
اذهلإرظناف«هاياوطرشنیوهتامہبمحضويوهتالمجميلصفي‹باتكلا

يفتاملكلاعقوةذلنمهدجتامويناعملايفقواستلاوتاملكلانيبقسانتلا

نيبفلاتلاكفورحلانيبفلاتلاديتو«كسفنيفاهيناعمرثأو۽كعمس

ولاَاولافسويةوخإنعىلاعتهللالوقكلذلالثمذخوتاملكلا

ریدصتدېتماهگنیکِاهلانِنوک1اًضرحنوکَحفسويكذا

نميهوءاتلابناکامنوواولاوأءابلابمسقلانكيملومسقلابمهنعيكحملا

امبةنورقمانهاهنكلورداناهبمسقلاو«ناسللاىلعةليقثلاةديدشلافورحلا
يتلا«اتفت»ةملكاهنم«هردنلاوةدشلايفتاملكلاوفورحلانماهيهاضي

ًاتفتتدرجو«اضيأةديدشلافورحلانمىهوةزمحلااهتلتوءاتلاايفترركت
«فسويركذت»ةملكتءاجمثبيكرتلايفةدشلاصلختلةيفانلاالنم

ةلمجتءاجمث«فاكلاوءاتلايهوةدشلافورحنمنافرحايفكذتو

تعضوو«ةديدشفورحنوكتوىتحنملكيفو«اضرحنوكتىتح»
ةرداناهلقتعماهنإفريبعتلاةردنمتلعضوملااذهيف«اضرح»ةملك

ىكحملااهيلعناكيتلاةيسفنلاةلاحلاسكعيينارقلاريبعتلااذهو«عوقولا

ىلعرطخوأمهعماسمفسويركذقرطاملكنورعشياوناكمهنإف«مهنع

داوسمامآمهللٹمتتومهبولقءاديوسيفمحلروصتتفمهترجةعاشببمهولق
«مهسوفنيفاهعقوبمهعذلتةمالملانماطايسمهرئامضمحلدرجتومهنيعأ
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ريغصلاءيشانلامهيخأىلعويناحلاريبكلاخيشلامهيبأىلعاونجدقف
راداملكهنوهجاوييذلاجارحالانمصلختلايفنوبغريمهوءفيعضلا
الووکذنعكفنياليذلامهيبأناسلاميسالناسلىلعفسويمسا
.هارکذهسفنحرابت

«مهنعةياكحلايفةردانلاةديدشلاتاملكلاهذهلٹءيجاذورغالف

ديسفْاًنغجاتامْمُتْمَِعدقواتەمشوقنممهنعيكحاميفكلذلثملقو

سكعتعاتلابمهمسقةياكحنافسادیانقراسنکاموِضْرألايف

نديكالهللاهلوقنممالسلاهيلعمهاربإنعرکذام/كلذكوءمشاعفنا

نملاعفناوبضغماقمماقللانفمرنیربذمالونأدعبمكَماَصُأ

هيلعمهرارصإورفكلايفهموقتنعتببسبمالسلاهيلعمهاربإءايبنألايب

.هناحبسەادادنألامهذافتاو

ينارقلاريبعتلاةزيمرس
؟ينارقلاريبعتللهزيلاهذهنوكتفيكسانلاضعبلءاستيدقو

فورحلانمديدجبتأي۱.هنأعم؟هلثمبنايتأالانعبرعلازجعيفيكو

يتلامهتاملکیھهتاملکواهوفلأيتلامهفورحيههفورحفتاملكلاو

يذلازارددمحمروتكدلاريبكلاثحابللانهةباجالاكرتأنأىرأو«اهوفرع
‹ناينبلاةعنصكنايبلاةعنصنأب«مظعلاابنلا»هباتكيفهلثمنعباجأ

نسحبهقوفترهظينكلوناينبلايفةديدجةدامبيتأيالرهاملاسدنهلاف
ىتحءاهبألاوفرغللهبيرتوءانبلاةدامنمديجلاعونلارايتخابوممصتلا
اعستتلنكتمليتلارجحلانمريثكلضْألانمةريغصلاةحاسملاعستت

ةفخوحننمكلذريغىلإءاواوءوضلااهللختيىتحوبيترتلانسحالو
ةدوجيفنايبلاةعنصيفتوافتلانوكيكلذكفسسالاةناتموفقسلا
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يهتاملكلاوفورحلايهفورحلافالإوتاملكلابيتويناعملا
نأوهورخاائيشزاردةمالعلاهلوقيامىلإفبضأنأديرأو«تاملكلا
ةدامتدعحناولو قلخلاةعنصوقحلاةعنصنيبتوافتلا

بارتلاةدامنمنوعنصيسانلافءةنراَمْلاهعمنكتالتوافت ةعنصلا

عاونأنماهلكيهوةفولألاتاعونصملارئاسورجألاوةيفزخلاةيعرألاعاونأ
رصانععيمجوناسنألاهسفنبارتلانمعنصىلاعتهللاوةتيلاتادامجلا

لکىلإةايحلاترسفهحورنمهيفهللاخفندقو«همسجيفةدوجومبارتلا
امراكفألاوسيساحألاوعئابطلاوزئارغلانمهيفلعجو6هايالخنمةيلخ
رهامنيوكتلابئاجععنمهيفلعجو٠ضرألايفةفيلخنوكينلهلهؤي

اهتفيظوةيلخلكلوايالخلانمنييالملانييالمىلعلمتشيهمسجفنيثحابلا
مالكنيبقرافلالثماذكهو«اىلاعتهللااهأيهىتلااهبلاطمةيلخلكلو
مالكلنكلوتاملكلايهتاملكلاوفورحلايهفورحلافسانلامالكوهللا

نآرقلااذهناكحورلاهذهببسبو«سانلامالكيفتسيلوزيتحورهللا

ءاملاوءاضفلايفءوضلاومسجلايفحورلانايرسناسنإيأسفنيثيرسي
.رجشلايف

هيفدجتالو«مأسللارثأهيفىرتالكنأبمالكلكنعنارقلازيمتيو

وهفهنمیرخأوةرابعنيبلضافتنأعيطتستالكلذلوللملاىلإريشيام
هيفرهظتقلخلامالكايبةعطاسةينارونةعملهنمفرحلكرونلانمرهنك

وبكيدقونايبلاةبهومنماوتوأامهمللملاوماسلاراثآهيفىرتفمهعئابط
«ەمالكغيلببنراقياليذلافافسألاهمالكيفىرتفنايبلاداوجمهدحأب

هلٹموءهرعشيفتاوبكهلدجتةيلهاجلاءارعشغباوننمسيقلاؤرمااذهف
ءابطخلاوءارعشلاعيمجيفكلذلثملقونيدلوملاءارعشرابكنميبنتمل
.ءانئتسانودبباتكلاو



هتضراعموأنارقلايفنعطلانعبرعلازجع
مهلعافرحافرحهفورحيفرظنلااونعمأونارقللبرعلادصرتدقو

اهتاملکبیکرتبمھرہتةلمجلکاودجونکلو/نعطمنمهنولمأیامنودجي
یقبتالثیحب«اولدمةعسواهريوصتلامجواميناعميخاتواهفورحقسانتو
نماوتوأامهمسانلاو«ةلالدلايفاهتفوتسادقوالإسفنلابرطختةرطاخ
يفقسانتتدقف«تاروصتلانممهسوفنيفابيفيالمهنايبفنايبلاةكلم

هنايبءاجوريبعتلايفقفحخأاهنعربعيءاجاذإفةيثكلايناعملامهدحأسفن
قمُعنملقأادبأوامئادنوكتريوصتلاةينفنالاذهوءهيلِإيمريامنود
‹مهريغوبرعلانيبهيفقرفالءاغلبلاعيمجنيبكرتشمرمأاذهوروصتلا

توصوسفنلاتوص)ماسقأةثالثىلإمالكلانيبتاكلادحأمسقدقو

.(سحلاتوصولقعلا
عماهفورحتاربناهعمةلماحجرختيتلاةملكلاوهسفنلاتوصف

ةصاختاءاحيإنماهتافصددعتواهجراخمفالتخابفوراكلتهيحوتام

.سفنلاىلإاهبمدقتتيناعملاتاوطخنمةوطخيهةملكلاهذهف
يدوتناعمنمههابتناريثيوناسنألادشياموهلقعلاتوصو

نمنادجولاولقعلانمعانقالاعضومىلإلصتيتلاةغيلبلاتارابعلاب
.بلقلا

نأوهوهلككلذنمارثأتىوقأواثُأقمعأوهسحلاتوصو
ىلإةقاسنماهنأرعشتسفنلالعجيءاليتساناسنالاسحىلعمالكلاىلوتسي

الوروصتعيطتستالاباذجناهيلإبذجتتوهعفدكلمتالاقايسناريبعتلااذه

اذهوماهفألاكرادمقوفةيبيغحورنممالكلايفاكلذ«هبابسأروصت
تاملكيفالإنوكيالوعوقولاردانوهفسانلامالكيفدجُونإتوصلا

نارقلايفالإدهعُيملوهفخاوهلوأمالكلاعيمجيفنوكينأامأ«ةدودعم

٥-



اضبانهلعجتفةيبيغلاحورلاهذههيفيرستهفورحنمفرحلكف«هدحو
ءاغلبمالکنمعضوفيأيفعضووهعضومنمليزأولهيفدجوتالةايحب

ناكفهزاجعإرسبرعلابولقالمنارقلااهبزيمتييتلاحورلاهذهبوءرشبلا
فارطابهورکنأنإومهسوفننمسفنلكةرارقيفاخسإرزاجعإلااذه
مالكياباوتأينأاولواحولف«مهنعكفنيالساسحألااذهناكومهتنسلأ

ولو‹ريبعتلاكلاسممهيلعدسيساسحللاكلذباورعشلهبهوضراعيلرخا
مشايخةعسومهروصتقمعبمهسوفنيفةينهذلايناعملابيرتاوعاطتسا

ناكنيذلا برعلازجعاذإو«نايبلاجهنيفترعتوممتنسلأمهتناخ

نيدْلولانممهدعبنمف«ەتضراعمنع مهاياجسنمةيجسنايبلا
ذإريبعتلافئاطلاولجتساونايبلارسةسارديفاوقمعتنإوزجعلايفلغوأ
.«لحكلاكنينيعلايفلحكتلاسيل»عبطلاكعبطنلاسي

ولفمہهتردقنوليختيثيحنممهزجعمهادبلكلذاولواحولو

يناعملامهتتافلاهتاءاحيإواهتاربنواهجراخمةياعرعماهنومظنيفورحلاباولغتشا
ديقتلانماوررحتويناعملاباولغتشاولو«ىنعمهلنودجيالمالكباوعاجو
مالكلانأملعلاعمنولوقياملبقتنعةرفانعابطلااودجولنارقلابولسأب
هذهريثاتوبرَضيتلاةلثمألاضعبيفالإةيصقتارقفيفدجويالغيلبلا

نيأو٤ايفتليقيتلاتابسانللانايبواهحرشىلعفوقومسفنلاىلعةلثمألا

سفنلاقامعأيفصوغتهنمةرقفلادبجتيذلاهللامالكنمهلككلذ

.عمسلاىلإاهفورحلوصودرجمباهبلكلتمتف

يفوأشنمغلبامهممالكيأطسويفهنمةيأتيلتاذإهمغونارقلا
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ةيبرعلاهقفتالةيبوروأةأرمانأتعمسدقو«ىنعملاةلازجوبيكرتلانسح

تربخأفنارقلانمتايآهتبطخللختتتناكيبرعبيطخىلإتغصأ

نأاهربخأفهتارابعللختيهمالكسنجريغنممالكبترعشاهنأبيطخلا
الفقوذلاادهنماومرخنيذلالاحنمالإبجعأامو«نارقلاوهكلذ

مهتنسلأقالطناويبرعلاناسللابمهتفرعمعمهمغونارقلانيبقرفلابنوسحي
.هب

ينآرقلاريبعلايفزاجعإلالئالدنم
غيلبلامالكلانميغنعهزينارقلاةرابعيفزاجعالالئالدنمو

بولطملاىلعلدأناكغلبناكاملكرشبلامالكنإف/تالاتحالاةثكب

عماسمىلإهجوملابيغلاتوصهنأامبنارقلانكلو«تالاهحألانعدعبأو
نمهيفنوکيامردقبهيناعمنمرهدلاةنمزأنمنمزلكىعيرهدلا
اذإرعشيرصعلكيفناسنإلادبتمثنموملعلاتاروطتوركفلاسيياقم
دجتف‹هيفوهيذلارصعلايفىلجتتامرثكأىلجتتهقئاقحنأنارقلاالت
ةئطيانمائیشسردالوةيوجلادصاراليختيناكاميذلاينادبلايبارعألا

مهاذإفراَهَنلاُهنِمعلليلاْمُهَةياووظىلاعتهللالوقالتاذإةينوكلا

نوينلريربطكأكرسىرخكنسا
كردنأاهليبنيسُمُشلاال«دَِنوُجُرعلاكَداَعتحِلاَهر

هنمروصتيم»۳۷۱سرنوبيكلفيفلکوِراَهَاقیاسللاالورمل

كلفلاملاعدتك«للاهقأافیس«وفلعقيلتيتلااع

هذهنأروصتيةيملعلاهتمهمىلعةعونتملاةثدحتسملاتالالابنيعتسييذلا

£نيثحابلاءاملعلانمهئارظنلوقعوهلقعبطاختلالإتءاجامتايالا

لَعَجَواجباَمّسلايفلَعَجيذلاكراءىلاعتهللالوقتايالاهذهلثمو
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درانعقلاهاليلالعَعيذلاوموءممَاماراهي
هبلطياهلالّيشيللاعتهلوقوسوکداروےکذینُ

ىلعراَهَتلارروراَهَنلاىلعاللاروكيهلوقوادرناتيثَح

جرختسيرصعلکيفيملعصصختلکبحاصدجتلب“للا

نمهيلإلصوامومهفنميوأامبسحبةيملعلاقئاقحلانارقلانم

ملعلاتالولدمونارقلاصصوصننيبمداصتلاىلعلديامدجتالوفاشتكا

اذهعسوفيكفةيملعلامېبهاذمتنیابتوءاملعلاراوطأتفلتخانإو

ةغالباهنودطحتيتلااهتغالبعم-هتارابعتءاجوهلكرهدلانارقلا

ةفاقثلاراوطألافالتخابةفلتخلاسانلاماهفأعمةمجسنمءاغلبلا

نارقلاةغالبهبزاتمتام
نمةددعتملاتاعوضوملالوانتتهتايادتكنأنارقلاةغالبزيميامو

رکذتوظعتروأدعوتتودعتاهدبجتينورمأتاهدیحتانيبفبيترتوبيوبتريغ

ةفلاسلاملاءابنأصقتوأناسنالانيوكتوأنوكلاةعيبطنعفشكتوأ

ريبعتلايفطاطحناىلعلديامدبتالفكلذعمو«نيرباغلاءايبنألازابخأو

ريبعتلاةوقيفةدحاوةقبطهدجتنكلو«ةغالبلايفةلخلخىلإريشياموأ
لضفتنأكنكميالثيحببيكرتلانسحوطظافلألاماجسناويناعملاةلازجو

هلرسيتيالرشبلاءاغبنمالکايب«رخابناجيفهيلعبناجيئهنايب

باتكلاوءابطخلاوءارعشلالضافتيكلذلوءيشلكيفةغالبلانمامردق

وأظعولايفومغرعاشلضفيدقفءامنوقرطييتلاتاعوضوملافالتخاب

ىلعقوفتيهنيعبادحاوارعاشديالورخفلاوألزغلاوأسامحلاوأءاثرلا
نإفةلمجلابو«باتكلاوءابطخلامهلثمورعشلاضارغأعيمجيفءارعشلا
جذوملااذهبتدصقاموىصحتنأنمرثكأنارقلانايبيفزاجعإلاهوجو
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اصوصخانبابشسوفنيفمئازعلاثعبوممحلاكيرحتالإهتركذيذلاريسيلا

مهنإفميركلانارقلاىلإمهتمهنوفرصيمهلع«مهنمبدألاةساردىلإ
«؛لفاياليذلارونلاوءعطقنياليذلاعبنلاهنمنودجیس بیرالو

بدالانمةنسالاتاعقنتسملانعمهينغياماذهيفوءىنفياليذلازنكلاو

ىلعنيدقاحلاقاسفلاحئارقامومسهفذقتيذلارعادلافوشكملابذألا
انرصعيفاصوصخرصعلكيفءالؤهرثكأامو‹هلهألنيئوانملاومالسالا

عاونابمالسالاهيفبروحومقلاهيفتردحناو‹قالخالاهيفتعيمتيذلا

نأيتتوفيالو«باذعلاعاونأرشاهنطابوةمحرلااهرهاظيتلاتاراعشلا

نماهريغوداصتقالاوعاججالاومولعلاوبطلانوسردينيذلاانبابشببيهأ

رارسأنعاوفشكيىتحميركلانارقلامهتساردروحماولعجينأملعلانونف
قيفوتلانيملسملالكلومحلويلهللالاسأو«ءافخلايفلازتاليتلاهزاجعإ

.ديدستلاونوعلاو



يعيرشتلازاجعالا۷

ةيرجتوأةركفنعجتنيمليلارقلاعيرشتلا

تاولصيملايبرعلايبنلاهللادبعنبدمحمىلعنارقلاهللالزنآدل

عاعشهيلإدتملبرعلاةريزجنمزجىلعوةيمأةئيبيفهيلعهمالسوهللا
هذهتناكفةيجراخةطلسلعضخيملو«ةلودهبارتىلعمقتملو‹ةراضحلا

حجهانمومكحلاماظنةفرعمنعبرعلاةريزجعاقبدعبأتاذلابةعقبلا
باذههئافطصابهللاانيتو.ير

لعايوطنمناکدقو«ةيحانلهذهنمشیرقبابشهماعةاشنكهتاشن

كراشينكيملكلذلوبصنمىلإعلطتيالو«رلإحمطيدشن

طولايفةسفانلاباتهمنكيلو«ائنوأارعشدالاوافیلتي

تناكيتلاىروشلاسلاجميفكرتشينكيملكلذلف‹هيفشيعييذلا
ةعهنمناكامالإمهللا؛تاصنإلاوروضحلابالإةكمبةودنلاراديفدقعت
هنأبهفصيومالسالايفهبزتعيناكيذلالوضفلافلحيفهتكراشمنم
هذهلك.باجلهيلإيعُدولهنأنلعيو‹معنلارمحنمهيلإبحأ
اًرداصوأركفنعايتانينارقلاعيرشتلانوكةلاحتساانلتبثتيحاونلا
ةلسلسىلإجاتحيهنأيرشبلاعيرشتلاراتيففورعملانمهنإفءهتيربتنع

نأىلإجاتحي°ةيعاججلالاوةيسفنلاسانلالاوحأيفتاساردلاوبراجتلانم
.ةعونتملاتاربخلايوذدوهجهيلعداضتت



دقوانرقرشعةئالثءاهزتمادةبربتديلووهالثمينامورلاعيرشتلاف

(نولوس)مهتمنیرکفملاوءاغبنلانمريثكدوهجهجارخإوهتغايصىلعترفاضت
يفاشنيبرعلففهطربسأماظنعضويذلا(غروكيلانيثأنوناقعضويذلا

هيلعموقتاماظننينسلانمدقعفرظيفعضينأنييمألانيبزاجحلاضرأ

تاعيرشتلالكنأعم«اهيلعنموضرألاهللاثرينأىلإناسنالاةايح
نمبورضنعفشکتتىتحنمزلانمةرتفاهيلعرمتداكتالةيرشبلا
يتلاتاعيرشتلاسيقنانذخأولو«ليدعتلاوليدبتلاىلإامئادرقتفتفللخلا
ينارقلاعيرشتلابهلرزندعبتثدحأيتلاوأنارقلالوزنعضولايفتقبس

نيبوأهلارغلاوةلابذلانيبةنراقلاتزاجولواهنيبوهنيبةنراقملارذعتانيأرل

ملعييذلاهللالبقنمناكامنيبةنراقملانكمتفيكو‹حارضلاويرضلا
املعطيحيالزجاعقولخمنمنوكيامنيبواهرهاوظملعيكعئابطلاايافخ

تارورضبةطاحالانعالضفهتايحراوطأنمثدحيساموهسفنتازورضب

يتلاةئيبلاىلعلقاعلااهيقليةرظننإيرمعلو«مهتايحراوطأورشبلاعيمج
ناسنألاعضينأرذُعَتبعطاقلانيقيلابهيلإدوعتيعهللالوسراهيفاشن
وأايسايسوأايعاتجإناكاًءاوسةيرشبلاةمظنألانماماظنايفءيشانلا

لوانتیلباهلكبناوجلاهذهلوانتیقیقدمکحمعیرشتبفيكفاًيداصتقإ
نأىلإةيلاتتملاتاروطتلاهزرفتاممةصاعملاريغوةرصاعملاةيناسنالالكاشملا
؛بسحفرومألارهاوظدنعفقتالرثألاةقيمعةلماشلولحبةعاسلاموقت
ناسنالاةرطفقامعأىلإصوغتاهنألاهلصأنمةلكشملكىلعيأتلب
ةءابمهيفهللالعجيذلانوكلاةعيبطىعارتااهصئاصخعيمجةيعارم

روحعوهيذلاناسنالاةرطفونوكلاةعيبطنيبيتلاةقالعلاوناسنإلل

هماكحأيرشبلاسنجلانمعونلكءاطعإطفلاهذهةاعارمنموءعيرشتلا
دقهللاةمكحنإف«هنيوكتصئاصخعممجسنتو«هتارورضيبلتيتلا
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امہنملکلو«یشنآورکذنیعونىلإويغكيناسنألاسنجلاعونتينأتضق
ةيندملاةايحلاءانبيفاهلهابتحصيالةيرورضبلاطموةينيوكتصئاصخ

لكيفلجرلاماكحأةأرملاتيطعأولذإذإ؛يناسنألاعونلااهبهللاصخيتلا

ماكحألجرلايطعأولكلذكو‹قلخلايفعيونتلاةمكحتتافليش

نونوتفملاهبيدانيام‹رهاظلافسعتلاوبكرملالهجلانمو«ةآرلا

لهاجتلانمكلذيفامةأرملاولجرلانيبةاواسملانمةدروتسملاتايرظنلاب
عباطبعبطواركذنوكيلقللجرلاف«امهنملكيفةرطفلاصئاصخل
اروصحمسيلءعيوتتلااذهوءةثونألاعباطبتعبطوىثنأتقلةأرملاوءةروكذلا

تاتابنلاوتادامجلاوناويحلاوناسنالانييكرتشمهنکلويرشبلاسنجلايف

ناحْبس»هلوقوتسنيجوراقلعيشلکنموهللالوقليلدب
الاًعِمَوْمهِسفْنَأْنِمَوَضَرَلاتبثامماهلكجاَوْرألاقليذل
نمدحاولکنف«ةغلابةمكحعيونتلااذهيطيفوسیگنوُملع

.رخالاعونلالمکینيعونلا

ركذلانيبةقرفتلارساوكردأرشبلاةعيبطىلإةيعقاوةرظناورظننيذلاو
دقو«قطنللاذهضفزتةعييفمهتأشنمغريمالسإلاعيرشتلايفيشل
ةعيبطنمةدحاولكهبزيمتتامهلهاجتوأمهلهجمهموقىلعءالوهىعن
يكيرمالايسنرفلابتاكلاالرهنموةأرملاولجرلايفةثونالاوأهروكذلا
نيبيذلا«لوهجملاكلذناسنالا»باتکبحاصلیراکسيسكلأروتكدلا

لجرلانعفلتختالةأرلانإلاقوةأرملاولجرلانيبةينيوكتلاقراوفلا
دجامهنيبقرافلالب٠«بسحفمحرلاوةدالولابوةيلسانتلاءاضعألافالتخاب

لإفاضأو«اهسنجعباطلمحتاهمسجيفقيجحلكنإف«قيمع
دقتناهنأكمراكفألاورعاشملاوفطاوعلايفنافلتخيةأرملاولجرلانأكلذ
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يفىشنألاصئاصحخةاعارمبوجوىلعاًهبنمةفاقثلايفلجرلابةأرملاةيوست
ةأرملانأةيسنرفةيعامجإةثحابتركذدقو‹تايتفلاملعتلةيساردلاجهانملا

فالخباهغامديبناجالكىلعةفطاعلاىلوتستكلذلفةفطاعلاةوقبزيمتت

ىقبيرخالابناجلاوهنمابناجالإلغشتالهتفطاعتبهتلانإوهنإفلجرلا

تبتعاذإءاسنلاةداهشيفيهلإلاعيرشتلارسرهظيانهو«ريكفتللاغراف

اَمُهاَدُحِإليضتنأ»لیلاعتهلوقيفكلذليلعتءاجولجرنعناتأرملا

قمعحيرشتلاءاملعحضوأدقوسىرخالااَمُماَدْحإركذَتف

لكمسجنأهولاقامو..مسجلانيوكتيفلُجرلاوةأرملانيبفالتحإلا
اہیلعلجرلاایالخنمةيلخلكوةيلخنويلمنويلمنيتسىلعلمتشيامهنم
‹ةثونألاعباطاهنمةيلخلكىلعفةأرملاايالخفالخبةروكذلاعباط

يفهاندهاشالكشلايفىتحوهلبعبطلاىلعروصقمريغفالتحالاو
قمعأوهلبدحلااذهدنعنيسنجلانيبقرفلافقيالو«ةبكملاروصلا

ىَمستوتاموسوموركلايهوايالخلاهذهيطغتةينهدةقبطكانهفقدأو
نويلبىلعدحاولابساقتثيحبةقدلانميهوةينوللاتاميسجلاوغابصالا

الكشةأرلايففلتختيهفتاميسجلايفةقدلاهذهعمورتيميللملانم

ةعيبطنيبفالتخالااذهانلحضويميركلانارقلاو«لجرلايفاهنعاعبطو

اوقنمليئارسإينبنمةحلاصةأرمانعهاكحاميفلجرلاةعيبطوةأرمل
ملرتەىسىئالاکدےلاسيل

ةأرملانأىرياهراكفأواهدئاقعواهتاراضحومألاخيراتسردنمواذه
مهريغونامورلاونانويلاف٠مالسألاماظنلظيفالإيعيبطلااهناكماویتتل
ناجهتساوززقتةرظنةأرملاىلإنورظنيمهوخيراتلااولخدةرضحتملاملانم

نوسیقيوءناطيشلالمعنماسجراهنوربتعیوامتيناسنإيفنوكشياوناكدقف
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ءاہيلإرقتفتيتلاةيعايجألاقوقحانماثيشاهنولويالواهنعدعبلابسفنلاةهاؤن
اہنکلو««يعولاومنوركفلاروطتبائيشفاثيشروطتتاهيلإمېترظنتذحخأمث
مهباذإفمرخالابناجلاىلإمهبتوهىتحلادتعالاةطقندنعفقتدكتٍ

الامةيسايسلاوةيعاجالاتابجاولانماهيلإنولكيوةأرلاديجمتيفنولاغي
ةسايسنرديمهدنعانحبصأتاسموملانألاحلامہبغلبواهتعيبطهلمحتت

ككفتىلإمهب.ىدأاممةسايسلارقميهةراعدلاتويبتحبصاوءةمألا

ثيدحلارصعلايفرضحتملاماعلاامومهزعصلقتومهدجملالحناومهطباور
تئوبدقةأرملادجنانإفينارقلاعيرشتلاىلإاندعاذإامأ«ديعببكلذنم
طيرفتالوطارفإريغنماهتعيبطاميضتقتيتلااهقوقحتيطعأوقئاللااهناكم
ىلإاهتدالوذنمةأرملابحصتنارقلايفهللاةعيرشنمةياعرلاهذهدمو
.توملادعبیتحانیقبتلباہتوم

اهمركواهيوبأنيبةئشانيهواهمركوةديلويهوةأرملامركمالسالاف
مركلانارقلادجنف«مأيهواهمركو«جوزيهواهمركو«ةعفايةباشيهو
نهباورشباذإنوضعتميوتانبلانوهركينيذلاةيلهاجلاسوفنلايوذبنۇي
نهیراوتیمیظکومواوسمههجولطلبمُمُدَحَرشاذإولهلوقيف
امَءاَسالأبارلايفهسيمِنوُهىَعهكاهبشبامعوسنِمولا

مالسالانأىلعلديامغلابلابينأتلااذهفو,يالنوم
٤راشبتسالاوةحرفلانمركذلاهبلبقتسياجىثنألالبقتستنأيصوي

ُءاشَينملبيواثانإُءاَسَيْنَمِلبهيهللانمةبهركذلاویشنالاف
الامروكذلارکذىلعكيفثانالاركذريدصتيو4ىرلارروُكُذلا
ةحرفلاوىرشبلابنهابقتساونهبناجةياعربجاوىلإةراشالافطلنمىفخي
مالسإاءاجيتلاةيلهاجلاتاداعنمكلذنإف«ضاعتمالاوفسالابال

قزرنمنأيعهللالوسرنعفيرشلاثيدحلايفءاجو«اهلصأتسيل
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تركو«رانلانماًباجحةمايقلامويهلنكنهتييرتنسحأونهايرفتاب
یفِءاجاک«ورکتنهباهجيوزتعنمذإمالسالاماظنلظيفاهبابشيفةأرملا

اهنذإواهسفنيفنذأتستركبلاو«اهيلونماهسفنبقحأبينلا»ثيدحلا

اتفطاعِءِاروعفدنتنأرذحاهجاوزدقعيفيلولاطرتشاامنإو«اهمتامص
ةأرلابناجلةياعراضيأاذهيفوءدعبنمهرمأدمحتالنمباهسفنطبرتف

لضفأهيلعهلوسرةنسيفوهللاباتكيفءاجو«اهقوقحىلعةظفاحو

سانلاهيلعظفاحولامجوزيهوةأرملابةيصولانممالسلاوةالصلا

نانلالاتالئاعلابولقالمو‹ةداعسلاتويبلاترمغل

اهبحأءاوسفورعملابهلهأرشاعينأبلجرلاىلاعتللارمأدقف«رارقتسإلاو
ىلاعتلوقي٠ةيجوزلااهقوقحمامأالههركفقيالذإاههركوأ

هلالَوافياركنأىتستفنشويكنيفرتشراع
انضيأرمأفورعملابةأرملارشاعتنأىلاعتهللارمأامُكَو7هساکارباريحهيف

حرسوفورعمبكاسللاقثيسحناسحإباهحيرستنوكينأ

ولولجرلانمءادتفالاىلإًاجلتیتحاہتقیاضمنمرذحوساَسحاپ

ناکُمچورَلاَدْبتْسامُرنهلوقيفقادصلانماهاتاامطسقب

امواناهوداايشهئماودالفاراطْنيَنُهادُحِإمميجَ
اقامكنَنذحأَوضبىلإمُكُضُعبىضفأدقوهوذافيكواًنُم

انضنياوُبحَْفنشيلهلوقفوس.
.(۹/ہرنهومي۱

اهریغهيلإقريالماقمىلإمالسالامكحبتعفُريتلايهمالاام

ُهمَأهلماًناَسحاهيدِلاَوبناساايولوقيلاعتهللاف٤بالاىتح

ناسنالاصوفیکرظنافيااشنەلرەاشاما

رعاشملاظاقيالمالالبقنمتايحضتنمناكامحضوأمثهيدلاوالكب

O
1
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كلتتمدقيتلاهمأوحنةنكاسلافطاوعلاكيرحتودلولاسفنيفةمئانلا

تناعو٠نينجوهولمحلاةقشمتلمعحتدقف«هلجألةميسجلاتايحضتلا
ةقاطلادافنتساوعسولالذبباهردجأامف«لفطوهوهعاضروهتناضحنم

ةحيرصريغقوقحلايفبألاىعاهقوفتىلعيالاةلالدتناكاذإو«اهربيف

جرخأدقف«سبللايفنيوكشلالصأتسيابتءاجدقةيوبنلاةنسلانإف
نسحبينمقحأسانلايأ:هللاقفٍةْيَعيبنلاىلإءاجالجرنأناخيشلا
مث:هللاق««كمأ»:هللاق؟نممم:هللاق«كمأ»:هللاق؟ةيحصلا

بألامكوبأر:هللاق؟نمم:هللاق.««كمأ»:هللاق؟نم

.بزقألاف
ركذيملوتارمثالثمالاقحىلعيعلوسرلادكأفيكرظناف

ةلهلايضتقتيتلامبمألاتحىلعافوطعمةدحاوقرمالإبألاقح

يميبنلاو«اهتومدعباهتياعرنمةأرملاىسنيالمالسإلادبنو«بيترلاو
هللايضرةجيدحخةديسلاىعريناكدقفءكلذيفيحلالثملاالبرضي

ءاقدصألاهنماولسرأ):لوقيهتيبيفةاشتحبذاذإف«اهتومدعباهنعیلاعت

ِفِا)اہبیجیف؟هللالوسرایكلذملو:اهنعهللايضرةشئاعهللوقتف(ةجيدخ

اهتخأتوصةنيدملبهتيبيفعيبنلاعمسنأفداصدقو(اهبيبحبحأل

تذخأاف(ةلاهمهللا):لاقوهيحيرألاهتذحخأفةحيدحخحتوصهبشيناكوةلاه

نمركذتامهللالوسراي:هلتلاقواهنعهللايضرةشئاعنينموملامأةيغلا

بضفف؟اهنميخهللاكلدبأنيقدشلاءارشيرقزئاجعنمزوجع
‹اهنمريخبتنأامهللاو«اهنمريخهللاينلديأامهللاو):لاقويعيبنلا
ذإاامبينتساوو«سانلايبرفكذإيبتنماو«سانلاينبذكذإينتقدصدقل
هللااهازجف«ءاسنلانماهريغنوددلولااهنمهللاينقزرو«سانلاينمرح

.(دلپوختنبةجيدخينعزجامهللا«ءازجريخينع
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اشنمضيماكحألانمجايسبةيجوزلاةايحلاطوحيفينحلامالسالاىرنو

الةرطفلاءادنلةيبلتجاوزلاىلعضحلابًادبيوءنانئمطإلاورارقتسالاوءودحلا

ةزيرغلاراجفنانمارذحوءةيبصعوةيسفنضارمأنماهتسكاعمىلعبترتي
عمتجماةايحىلعءاضقلاولئاضفلايشالتوقالحألامطحتهعبتييذلا
سانلاىلعنانتمالاهللاباتكيفدينو«ةليؤرلاعويشو«داسفلاراشتناب

اهنمقلوةدحاوسفنمْمُكَْلََحيذلالطیلاعتهلوقٍِفةيجوزلاةايحلاب

لحنأهاينموهلوقوهسسنوريثكالاراهنتوهجو
هدومْمُكَنَيلَعَجَواَهَلِإائكَْلاجارمكسنممك
يفومسيتبوجوبحرصيوجاوزلابرمألالِریشیامهيفءاجومردةَمحرو
نِْكِياَمِووْكِداَبِعننمَنيحلاصلاوْمُكْنمیماَلاااوخکناورفلاعتهلوق

3هلللوسرةنستعءاجومسرهلضفنمهللامهنُعُيِءارقفاووي

١لضفأهيلعلوقيثيحجاوزلايفبيغرتلابةحرصم
9ملنموجوزتيلفةءابلامكنمعاطتسانمبابشلارشعماي):مالسلاو
.(اجوهلهناموصلابرلعف

هتحابإعموهوقالطلاحابأاهتارورضوةيرشبلاةعيبطللمالسإلاةاعارمنمو
دقف«نيجوزلانعةقشملاعفرنمهيفالحبيأنكلو«هللاىلإلالحلاضفبأ

هبشأةايحةاناعمىلإةيجوزلالبحبنيطبترمامهؤاقبيدؤيوامهعئابطرفانتت
اليذلاباذعلاةايحنمةأرملاولجرللاكاكفقالطلايفلعجفءمحجلاب

هللافجرحلاعفرلالإحبمهنأىلعلدتدويقبةديقمقالطلاةحابإوقاطي

اوُصحأَوَنهِتَدِعِلَنهوقْلَطَفءاَسنلامقلطاذإيلااهيل:لوقيىلاعت

دلا

لولدمنممهناامحاضیإديمهللالوسرثيدحيفءاجدقلو
ءاجوضئاحيهوهتأرماامهنعهللايضررمعنباقلطامدنعكلذو«ةيالا

لاهللاقق٤ثدحاموبأووعهللالوسيلإهنعهللاضورمع

سر



«كسمأءاشنإف«رهطتمثضيحتمثرهطتىتحاهعجارلفوم)ك
نُأينعياذهو(ءاسنلااطقلطينأهللارمآيتلاةدعلاكلتفءقلطءاشنإو

وُ"فامأ«لجرلاهيفاهشابيمىذلارهطلايفوهحابملاقالطلا

:اولاقفكلذةلعءاملعلارهظتسادقو‹مارحوهفهيفاهرشابيذلارهطلا

الفاهتمززقتيكقو٠«ضيحلاةلاحيفةأرملانمءيشبعفتنياللجرلانإ»

رهطلادعباهرشابيامدنعو«بابسألاهفتألةلاحلاهذهيفاهقيلطتبيلابي

نإفهيفاهرشابيمليذلارهطلايفامأ«ايفدهزيدقهتوهشاهنميضقيو

هتمهنءاضقناكمإو«ابهدهعلوطل«بغرأاهيفوليمأاهيلإنوكتهسفن
مالسالاةقدنموءاهنعصيحمالةرورضلالإةلاحلاهذهيفاهقلطينلف«اهنم
ةأرملصبرتنمهعرشام(جاوزلادقعلالحنادعبولوةيجوزلاقوقحلاةياعريف
باسنألايلاتلابطلتختفهايلاطلتختالفمحرلاءاربتساميلقالطلادعب

دعبواهنعربصيملومدنلابسحأاماذإةأرملاةعجارلةصرفلجرلاءاطعإلو
لکعم.يدجدقعبهللحتباطخلانمدحاوكنوكيصيرتلادمأءاهتن
ةداهشوديدجقادصويلولانذإوةأرلااضريهوةيعرشلاهمزاول
اهتايببعالتيفةأرملاةقياضملةصرفلجرلامالسالاطعيملو«نيدهاش

حصتيذلاقالطللدحىصقألعجلبءاشياكعجاريمثقلطيةيجوزلا
همغالجرحكتىتحادبأهللحتملامهدعباهقلطنإفنيترمةعجارملاهدعب

أرخالجرعمقلطملاقفتينأحصيالفءسيلدتهبوشيالاحيحصاحاكن

نوکينأبجيامنإولوألاجوزللاهللحيفاهجوزتينأىلعلجرعميهقفتت

كلذعمطرتشيوةديدجةيجوزةايحانباهجوزتييذلالجرلاوةارلادصق
اهنمباصأكعاتمتسالانمهتبغرانميضقيويناثلاجوزلااهبلخدينأ
هنمةءاسالاتناكنإفةأرملاوألجرلانمءيسمللبيدأتاذهيفوهلبقنم
نمويغنضحيفهتايحةكيرشتناكيتلاةأرلاىرينأبدأهبسحبف
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اهقوذتورخالاجوزلاىلإاهلاقتناباهنإفقاقشلاثعبميهتناكنإوءلاجرلا

اهقلطاماذإفالقعوةنورمكلذاهبسكيدقهدنعةايحلانماًديدجانول

ةبرجتنماهبرمامبامتدحترسكنادقوتعجرلوألاىلإتداعوريخألا

.ةملسملاةرسألامالسالا.اهبطوحييتلاماكحألانمجذامنهذهفةايحلا

وجرأامنإواهضارعتسانالايننكمياليتلاماكحألانمديدعلاكانهو

اهبتءاجيتلاتايالانماهلحمىلإلصأامدنعابنعثدعتأنالاقفو.نإ

هبلزنيذلايمالسإلاعيرشتلاقمعىلعالیلدهيلاانرشآاملقاعلابسحو

يکملاطيحملالثميفناكنماميسالرشبركفنعايتانهنوكرذعتونارقلا
.نارقلاهيفلزنيذلا

هتفرعماظنقرأهاندجومالسألايفيلاملاماظنلاىلإةرظنانيقلأاذإو
نمهبزيمتيولدعلانمهيفىلجتياملاهخيرأتراودأعيمجيفةيناسنإلا

ةيلامسأرلايفامهيفسيلةيعويشلاوةيلامسأرلابويعنعديعبوهفلادتعالا

نمةيعويشلايفامالو«عمتجلاباسحىلعولوةيرحلاقلطمدرفلاءاطعإنم
هيفطارفإالطسوماظنهنكلوعمتجملاةقتوبيفهتيتاذةباذإوهقحدرفلاطمغ

يمنينأهلفهتمأحلاصموهحلاصمردقبةيرحلانمدرفلايطعيطيرفتالو
يفحضاوكلذوعمتجملاوأةمألاباسحىلعةيمنتلاهذهنكتملامهتورث
اليكل:ىلاعتلوقيثيحرشحلاةروسيفتءاجينلءيفلاةمسقليلعت

ةدعةياعرببلاطموهتقولاسفنفو«سمُكْنمِاَيَلاننيبرلود>

نييتاكملاوليبسلانباونيكاسملاوىماتيلاونييرقألاقوقحاهنمقوقح
نمةيايفةتبماهلكقوقحلاهذهياتو«هللاليبسيفقافنألاببلاطمو
تادابعلاوقالحألاوةديقعلانمةيالاكلتهيلعلمتشتامعمهللاباتك
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اومكَوجوالوتنأبلاسي:لاعتقحلالوقيهوةيركسملاةييتلا
ارلمولوللابصامبلانِكلَوبعملِقِرْشَمْلا

َنيِكاَسَملاروىماَيلاَوىقيوذهحىلعلاَملاىئاَونِيو

وقومةاكرلاىّناوةالّصلاماقأوباقإلايفوَنيلاَسلاولييَسلان

َنيِحَوِءرضلاوِءاَسابلايفيياصلاووُدهاَاذدو وُسألني
ىتاوةالصلاُاَقَأ»فطعفوسقماممكوواوفَدَصيذلا

نألعةلالد»ا...يبرقلایوذهحلعلَاىنا»لع«ةاكلا

ةنيمالسالافقافنألا لوالافمظنمريغقافنإو؛مظنمقافنإنيمسقىلإمىسقني

انيعمًادحهغولبعملالانمةصوصخمفانصأيفبهتينلاةاكرلاوه

لاومأنمنيجاتحلاةجاحدسوهيئاثلاو؛سانلانمةصوصخمفانصأل

ءاتيإلايفةصوصخمريداقمىلإتافتلاريغنممهزوعدادسردقبءاينغألا
امنوهنمعوفدملالاملاهيلإغلبيامدحىلإالوعفديامسنجىلإرظنالو
عفدنأدعبارطضمينغدجوولفنيجاتحلاةجاحىلععفدلااذهفقوتي

عفدىلعهبنيعتسيامردقبهلامةيقبنمهيطعينأهيلعبجوهتاكز

اعئاجدجووافيغرالإكلميالناكنم»ءاملعلاضعبلاقىتحهترورض

يفءاجدقو..فيغرلاهيطعينأهيلعبجوهنعىنغيفناكوهيلإارطضم
اذإو(ةاكرلاىوساقحلامايفنإ)يعهللالوسرنعتاياورلاضعب
نيأف«ةيالاهذههيلعتلدامبدضتعتاهنإفاهدانسإيفانوعطمةياورلاتناك
نإفيلامسأرلاماظنلاامأ«يكارتشالاماظنلاويلامسأرلاماظنلانمماظنلااذه

كلذلويغباسحىلعولوهتورثةيمنتيفةقلطملاهتيرحهيفدجيدرفلا
يشبينغلابلقضبنيالوعقدملارقفلاوشحفملاىنغلاماظنلااذهيفعمتج
.ريقفلاىلعةمحرلانم



يفمئاخسلادلوتتورودصلايفداقحألاججأتتبابسألاهذهلثمو

نعراجفنالاىلإيدّؤتفسوفنلايفةيهاركلاوءاضغبلاششعتوبولقلا

نعةروطخوارشماظنلااذهلقيالو‹يعويشلاماظنلاوهوسكاعملاماظنلا
‹رذتالويقبتاليتلاءارمحلاهرانبسبايلاورضحالاىلعينايوهفهلبقيذلا
ديزيوينغلارقفيفموهنملاهفوجيفةمألاتاورثنمديلتلاوفراطلاعلتبيو
نعديزتالثيحبهتميقطحيورايتخالاوةيرحلاناسنالابلسيوارففريقفلا
نعناسنالازجعاذإفءاهجاتنإىلعاهتميقفقوتتيتلاءامصلاةلالاةميق

يفةيلامسأرلانعفلتخيالمالسالاو‹هيفىرييذلاويصعبلابيملجاتنالا

امباهعمفلتخيوهلببسحفةورثلايففرصتلايفدرفلاةيرحهدييقت

رضيلالغتسالكعنميفلالاباستكاقرطىلعدويقلانمهضرفي
ةقرسلاميرحتكلايتحالاوايرلاوةوشرلاولاميرحتبابلااذهنمونيرحالاب

اهباولذُتَولیاَبلابمكمكاو1اكان:لوقيیلاعتهّللافسالتخالاو

سوملمُلامئالابسالالاَوُمَأنمماقيرفاوكاماكْحملاىلإ

نُالإلابي>مُكَلاواولاتالاوناَيِذلااهيل:هناحبسلوقيو

امرمکيناكهللانإمكساوفالو«مكنضارتْنَعةا>

للَكلذناکواراَنهيلصُتفوسفملوناوُذَعكلذلَعَفَمو

هللااومناوماَيِذلااهيل:هناحبسلوقيو٠:هسر4انيس

نمبرخاوفاوفملناف*َنيِمْوُممنكنإاي
٠َنوُمَلظُتالونوُمِلظَتالكلوسومرمكلفمعنإوِهِلوُسَروملا
ْيعْنكنإْمُكَلريحاوقّدَصْتاورسملإةفةعوذاك

باستكإيفدرفلاةيرحدييقتليتأتاهلكتايالاهذهس.كنوُمَلعت

وهمالسإلايفلطابلاو«لطابلاقيرطنمهتورثيمنينأهلسيلف«لامل
نمناكاملكوسالتخإلاوعادخلاوشغلاكلذيفلخديف«نقيالاملك
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طرشبةراجتلاءاسنلاةياتحابأو«مضلابلاملاهنمذخأنمسحينأهنأش

ةداوهالاهرحتابرلاةرقبلاةياتمرحونيعيابتملانيبضارتنعنوكتنأ
ءارقفللنمضياماذهيفو«مهروسانلانيبابرحهتلعجثيحهيف

عشجةليلقلامهتاورثدديالثيحبةنينأمطلاورارقتسألاةايحنيجاتحلاو
.لاملانمنيغكملا

اودقفنيذلاىماتيلاةياعرىلعضحيءارقفلاةياعربمالسإلارمأياكو
روعشلامهسوفنيفدلوتياللمهحلاصمةياعرومهتييرتبموقييذلاليفكلا
اوواستیلقرلاةقيزنممهكاكفىلعمهتدعاسموءاقرألاةياعربرمأيكنامرحلاب

عطقنملاوهو«هنوعوليبسلانياةياعربيصويو«ةيرحلاةايحيفنيرخالاعم
‹هدلبيفةلئاطهلاومأتناكنإو«ةيصعمهبديريالرفسيفهلهأنع

لکنوعبيصويو.كشموملسمنيبولوراوجلاقحةياعربيصويو

ةبطردبكيذلكيف)ثيدحلايفف‹ءامجعلامئاهبلاىتحفعضتسم
وجرأماقملااهعستياليلاملامالسالاماظنيفقئاقدلانمريثككانهو)رجأ

.باتكلايانماهعضاوميفافضرعتللقفوأنا

مالسالايفتابوقعلاماظن
ماظنلاوهمالسالايفهدجنفتايانجلاىلعتابوقعلامال.ہامأ

تايوقعلاعرشُتملو«ةايحلارارقتساىلعظفاحيونمألانمضييذلاديحولا
ةيمالسالاةايحلاجهنمنعنوذشينيذلاعدرلالإمالسالايفةعونتملا

ذوذشببسبيوبرتلاحالصالاميفدجيملنيذلامهءالوهوءملسلا

مالسالاماظنيفتابوقعلاو.ةميلسلاةيناسنإلاةرطفلانعمهعئابط

ماکحلارظنىلإلکواماہنمواھزوابتحصیالدودحهلتمسراماهنم«ةعونتم

عرشاماهنمو«سفنألانوصلعرشاماهنمةعورشملادودحلاو«مهداهتجاو
- ۹۲



سفنألانوصلٍشدقف‹لاومألانوصلعرشاماهنمو٤«ضارعألانوصل
هللانوراَنيِذلارجاط:للاعتهللالوقهبقطنيذلاهيارحلادح
مهيديا1طقوااوبلصُيوولتنأاداسضريفنوعسَوهلوُسَرَو

باقعلاعونفالتخاومدسر.ضْرألَانِماوفيوأفالخنمْمُهلُجَرأو
عرشو«هللاءاشنِهلعيفيتأيساک«اہنوبکتریيتلاممارجلاعاونأفالتخاب

كلو:هناحبسهلوقيفةرهاظهتيعورشمةلعوصاصقلااضيأكلذلجل

هيلإببحيمدلايلولتباثقحصاصقلانأعموةاَيحصاَصقلايف
اماذهيفو«ةيدلاىلإوأقلطملاوفعلاىلإامإهنمنكمينأدعبهنعلزانتلا

ىلإببحيوهف«ىرخألاةمظنألالكىلعمالسالاقوفتىلعاليلديطعي

رعشيالكلهيلعهضرفيالهنكلو«يناسنإروعشنمهيفالوفعلامدلايلو
يفثبعللمهمامأاحوتفمبابلانومرحملااضيأدجيالعلو«هلوهنمنامرحب
.ءايربالاءامدكفسوضرالا

انزلادح

انزلادحامأ«فذقلادحوانزلاذحضارعألانوصلجلعرشو

:ىلاعتهلوقيفرونلاةروسيفءاجيذلادلجلاوهونارقلاهيلعصنامهنمف

امهيكذاالوِةَدْلَجةئامامهدحاولکاوديافيالاةي

ةفئاَطاَمّهَباَذَعُدَهُْشَيلَورحللاموياهللاببْنوُنمْوُتمنكنإهللانيديفةفأر

ركبلابصوصخمدحلااذهنأةنسلاتنيبقوء٠ريدر«َسمْوُمَلانم

وهوةيلعفلاوةيلوقلايعيبنلاةنسبتبثامهنمو«نصحلانودةانزلانم

وهف‹شخفلاوةروطخلانمهيفاانزلايفديدشتلااذهونصحملاينازلمجرلا
عدصتورسألاككفتلببسهنأاءضارقناولسنلادأوبابسأنم

س۹۲۳



هبشأاهيفنوكيةلاحىلإناسنالابدوعيوهف«ةيندملالالحمضاوعمتجملا

الاىلعةبوقعنمهضرفامبمالسإلافتكيمانهنمو«ءامجملاةمييبلا

دحأللوستالفلباذعلانممهبليالنينؤملانمةفئاطدوهشبرمأل

سيلو‹هتيرجشحفلنصحملاىلعديدشتلاومهلمعكلمعينأهسفن
«ةيعرشةحصبالإماقيالف‹ةنيحلارومالانمينازلاهببقاعييذلادحلا

ةمالستوبثعميعرشلاكاحلامامأارارمانزلابهسفنىلعينإزلافارتعابامإ

لودعةعبرأةداهشبامإوبيرهرارقإلوح1الثیحبهلابِءودهوهلقع
ىهتنميفنيينازتلانيبانزلاةيلمعاوأرمهابابيعرشلاكاحلامامأنودهشي

يفليلالوخدك7يفةلالالوخداوأرثيحبفاشكنالاوحوضولا

ربتعافصولااذهوأددعلااذهنعةداهشلاترصقنإو٠ةلحكللا
.فذاقلادحنوقحتسيةفذقدوهشلا

فذقلادح

فذقيفنآرقلااميلعصنةدلجنوناوهففذقلادحامأو

ْمُموُدلْجافءادَهُشةعواٍنتاَنَصْحُملانوميذلا
يذلاالإ‹َنوَقِساَقْلامهَككلوأوادهداَهَشمهلاوليتالو«ةَدلَجَنيِناَمُ
لوبقضفرفوهرسميجررروفَعهللانافاوخلصأوكلذدعبنماوبن

يسحلاباقعلابناجبمحليبدأباقعتانصحملانوفذقينيذلاةداهش

ضارعأكتهنعةئيذبلاةنسلألاوةئيندلاسوفنلايوذلعدراذهيفنوكيل
يفصنلاءاجدقو«مهلإءيواسملاةبسنوأمهئواسمركذبذذلتلاوسانلا

س٤۹



اماريثكءاهفسلانالوءشحفأءاسنلايفةيقلخلامئارجلاألتانصحملافذق

ىلعونهيلعكلذراعنمدوعيامبنيلابمريغءاسنلاضارعأىلعنولواطتي
دقو‹اهفرشوةأرملاةماركىلعمالسالاةظفاحمىلعلدياماذهيفونهرسأ
.عامجالاوةنسلابمكحلايفتانصحاىلعنونصحمالمح

ةقرسلادح

نيذلانيثباعلايديأنعسانلالاومأنوصلةقرسلادحعرشو

نمهوعمجامسانلابلسلةصرفلامهيتاوتاوماداملسكلاوةعدلانورتي

هلوقيفباتكلااضيأهيلعصناممدحلااذهو«نيبجلاقرعونيعلادكبلاملا

نِاَلاَكَناًبسكاميُءاَرَجاَمهَيديأاوُعَطَقافةقراَسلاوقراسلاوإل»:ىلاعت
ةقرسللاًباصنتنيبفةيالايفقالطالااذهةنسلاتديقدقوبةسىلا

رمخلادح

ةنسلايفءاجدقفمثالاعامجويصاعملامأيهرمخلاثيحنمو

دهعيفسانلاطاسوأيفرمخلابرشىشفتامثنيعبرأدلجاهبراشةبوقع
نأهيلعاوراشأفةعهللالوسرباحصأراشتساهنعهللايضررمع

نماہرشىلعبترتيالةدلجنوناثوهودودحلالقأببراشلابقاعي
.لمعلاكلذىلعرقتساوضارعألاكتهوفذقلاىلإيدوييذلانايذحلا



يمالسإلاعيرشتلاةلادع

ةفيعضتناكولوهبشكلانهنوكتالأدودحلاةماقإيفىعاريواذه

یعارتاک(تاہبشلابدودحلااوءردا)ثیدحيفءاجاکدودحلاطقستهبشلاف
يوقلانيبىواسيلبءايوقألانودفاعضلاىلعماقتالفةلادعلااهيف

افيعضلاىلعاهنمدشأىوقلاىلعةبوقعلاتناكاهيرلو«ايففيعضلاو
يفةيموزخةأرماتقرسدقو«كيلاملاورارحألايفانزلاةبوقعيفنأشلاوه
ىلعكلذربكدقواهديعطقبعيبنلامكحفيعهللالوسردهع
هللالوسربحناوسديزنبةماسأبهللالوسرىلإاوعفشتسافاهموق

:لاقوعيبنلابضغىتحهيلإهتعافشبيلديدكيملفهيك
اذِإمهنأمكلبقناكنمكلهأامنإ؟ةماسأايهللادودحنمدحيفعفشتأ)

لاقمث(دحلاهيلعاوماقأفيعضلاميفقرساذإوهوكرتيوقلاميفقرس

دمحمتنبةمطافنأولهديبيسفنيذلاو):مالسلاوةالصلالضفأهيلع

ةقرفتالفمالسالايفةيئازجلاةلادعلادكوياماذهيفو(اهديتعطقلتقرس

ةوقىلإالودعبوبرقىلإامهعمتفتليالةاواسموةلادعنكلوةاباحمالو

يقتليلبرخاوسنجلإالوءاضغبوةبحمىلإالورقفوىنغىلإالوفعضو
الاعتالوقاهراعشعفرييتلاةيوامسلاةلادعلالظيفعيمجلا

وموقاناشْمُكَْجَيالوطْلسَقلابَءاَدَهُشملينيماوقاونوکاونميذلا
نيِذلااهيهنهناحبسهلوقوسىوقَلبرقاوهالدااودعلا

نيلينيدلاولاومُکىلعولوونيادهشسلانيمواووک
6نواولدنُوهلااوعيالفامهبلواهللافاريويغنکنإ

فةلادعلاهذهَونولَمْعَتامبناکہانافاوضرعتوا

ةفققحامنإو‹عفرتةراشوأددریاراعشمالسالا ‹اهسملتينملكاهدجيةقيقح

1٦۹-



نإفرصبتالوركذتةيرظندرعيهةمظنألارئاسيفةلادعلاتناكاذإو
لوسرلاهيلعناكيذلاقحلاهجنمبةلادعلاهذهقدصتيثأدقمالسإلا

لعناكنملکونودشارلاوژافلخوملستلاوةالصلالضفأهيلع9

۹هعيلاباصأامكلذىلعلدأالو<م

حضفيهللانمنارقلزننأثبلامف«كعيبنلاهيلعبضغيىتحهب

نيكرشملاودوهيلانابملعلاعماذه‹هيلإَبيسُنامنيدوهيلاءيربيوةرماوملا
نمهيءيبلىلإدفوالوسرنأيوردقو‹اونمانيذللةوادعسانلادشأ

ًارقفهيلإوعديامعهلأسيل برعلاءامكحدحأوهِويفصنبمکا
رميهللانلهلالجلجهلوقيهولحنلاةروسنمةيآيتيبنلاهيلع

ينارُكْنُملاَوءاشحخفلانعىهيىبرَقلايِِءاَتيِوِناَسحالاوِلذَعلاِ

ةيالاهيلعYWمکالإلوسرلاعجراملف6.رسنورُكدْمُكْلَعلكظَ

هموقضحو«قالخأوهفانيدنكيملنإاذهنإ»مثكألاقف«اهعمسيتلا

يفمقلاولثملانمهسلو«ةلادعلانمهارالكلذمالسالاىلإةقباسملاىلع
.ةميركلاةيالاهذه

ةيناسنالانمأمكحلاهعيرشتيفةلئاملامالسالاةلادعتققحدقو

نكتملتقويفةيمالسالاةلودلاذوفناهيلإدتمايتلاعاقبلالكيفاهرارقتساو

ثحابمالو«ةلودلانمأثحابمهيففرعتملو‹نمأللةزهجأهيف
الو٠ةلئاهةيركسعهدعالو6تارباخلاةزهجأالو‹ةيئانجلاتاقيقحتلا

۱



اهدحوةيمالسالاةعيرشلاتناكامنإو‹«رابختسلاوفشكلللئاسو

امهبمعننيذللانانئمطالاونمألاضْرألانمةيمارتملاءاحنألاكلتىلعيفضت
اذهزاجعإنمهلکكلذو6ةيمالسالاةلودلاینطاومنمهریغوملسملا

تاقرافملاهيفتسيلذإ«ىلاعتهللادنعنمهنأىلعليلدوهو‹عيرشتلا

فيسوةعذالطايسدرجموهسيلو«ةيرشبلاةمظنألايفيتلاتاضقانتلاو

درفللطبرو«يناسنألاريمضللةييرتوهامنإو«ضعبللوليامراص
رعشيةمألانمدرفلكناكانهنمو«هقلاخبناسنالللصوو‹هعمتجمب

هلبقتيفددرتتالوعيرشتلااذههيضتقيامعملعافتتامناعرسسوفنلا

.سوفنلاىلإءيشبحأكرتىضتقاولوايلمعهقيبطتو

قافنالاو‹مهولقىلإءايشألابحأنممهدنعرمخلاتناكبرعلاف

نورختفييتلامهراعشأكلذىلعلدتامهدنعءاخسلانسحأنمامف

عرقيدكيمنكلو«امفديللاوفراطلاىلعءاضقلاورمخلاةقاعماه
يملارحلاَمَنِإاونَماَنيِذلااهيایلاعتهلللوقمهعماسم

»نولكَلدويتتجافِناطْيَشلالمعنمسخرالزلاوباَصْنَالاَو

ريمارُمَحْلايففَءاَضْعَبلاَووادع>>مقوينأناَطَْشلاديرباَمّنِإ

اوعزنىسمّنلهفةالّصلانعورهللارکنعمكد

6مهدابکأهيلإیدصتتناكبارشنماہیفاماوقارأوهافشلانمحادقألا

‹اهومطحفناندلاىلإاوماقىتحكلذباوفتكيملو‹مهبولقهيلإقوشتتو

ةنيدملاقاقزيفارانأيرجتمهدنعءايشألازعأنميهيتلارمخلاتناكف

۲نيبتاكلاضعبالاكلذسقفتئشناو«هاجرواهفوحخوهللا

س۸



ملفرمخلامرحتنأاماعرشعةعبرأةدملتلواحةيكيرمألاةدحتملاتايالولا
اهتلمعتساالإمالفألاوةفاحصلاكةثيدحلاةيندملالئاسونمةليسوقبت

ةوسقلكتلمعتساا«انعسانلاريفتتورمخلاراضمنعفشكلل
انويلمنيتسرمخلاراضمةعاشإىلعتقفنأامناكواهيلعةبوقعلايفةدشو

‹ةفيحصنيالمةرشعفحصلانمهترشنامددعو٠تارالودلانم

لاومألانمترداصو«هينجنويلمعبرنوناقلااذهذيفنتيفتفلكتو
٠صخشةئامنالثمادعالابتبقاعو«تاهينجلانمنييالمةعبرأوهئامعبرأ

عمو«نيثالثوةسمخوهئامتالثوافلأنيئالثونينثاوفلأهئامسمخنجسلابو
اممافوصحىلعلايتحلالايفاننفتورمخلاىلعالابقإاودادزاسانلانإفكلذ

لشفىلعاليلديفکياماذهيفو«اهرارقءاغلإيلِإةيكيرمألاةموكحلارطضا
 سوفنلاحلصُيذلانآرقلاماظنباتراقمرذعتو«ةيرشبلاةمظنألا
‹ىلاعتهللاةبقارمبولقلايفسرغيو‹رطفلالقصيو«رئامضلاييحيو
يفةلودربكأيفيناوثلابساقتيتلامئارجلانماذهاننامزيفثدحياميفو
جاتنإلاوةينقتلايفقوفتتواهتارياخمبضرألاعستواهتوقبايندلابهرُتملاعلا
ءودحلاسانلاىلعيفضتالةيداملاةوقلانأىلعحضاوليلد«اهريغىلع

.فرحتملاكولسلاميوقتو‹ةدسافلاسوفنلاحالصاليفكتالو‹رارقتسالاو

نأهللاءاشنإوجرأو«نارقلايفيعيرشتلازاجعألانعةذبنهذه
£-`-1eا

يفماكحألاتاياىلإهقيفوتوهللانوعبيناامدنعانههتلمجأامليصفتلقفوأ

.قيفوتلاىلوهّللاوميركلانارقلا



يقلخاويعاتجالازاجعالاس۳

قالخألابعاتجالاةلص

يهقالحألانإف‹مالسالايفقالحألاوعامجالانيبةقرفتلانكمتال

نمءزجيأيفمدعُياليقلخلارصنعلانأبمرجلااعبطتسالبءعاتجالاسس
تعبامنإ)هلوقيفهتلاسرنمةياغلاددحدقعيبلاو«يفيفارقلاعيرشتلا

قلخابهفصوكوع4هيلعىشامدنعیلاعتهلو٤(قالحألامراکممال

هيفلاقثيحمظعلا اذهلجأامو«سميغقلىلعكنوطهيف
هدبعىلاعتهللاهسبلأيذلافشلااذهمخفَأوءانثلااذهمظعأوفصولا

هديفتسناممهأو«نمزلايقب:امرهدلاناسلىلعاولتمىقبيلدهلوسرو

يآانبدتاذإو٠مالسالايفقالحألاةيمهأثيدحلاكلذنموةيالاهذهنم

نمةنيتمسسأىلعةيمالسإلاةمألاحرصءانبىلإفدهتاهاندجونآرقلا
يفاسوملميقلخلارصنعلاناككلذلو‹عاججلالانمهتباثماعدوقالحالا

اضاحءاجميركلانارقلانإفلامجالابو«هعيرشتتايئزجنمةيئزجلك

ءافولاوةنامألاوقدصلاىلإوعديوهف«اهيلإايعادوقالخألامراكمىلع
لکبنجتورابكتساريغنمعفرتلاولذريغنمعضاوتلاوفافعلاومركلاو
هيلعلوسرلاو«نيعلاةراشإمأديلامأناسللابتناكأاوسريغلاىلإةءاسإ

هللانلينارقلاقلخلاهيفدسجتينأبسانلاردجأمالسلاوةالصلالضفأ

‹هناسلبسانلاهغلبيلهيلعنآرقلالازنإبهقلَحنيبنمهافطصادقىلاعت
نينمؤملامأقيدصلاةنباةقيدصلاهتفصواكناكمثنمو«هلعفبهمجرتيلو
نعتلثميسامدنعةقداصلاةيخراتلااہتلوقيفاہنعواهبنعهلليضرةشئاع

يندم:ناسنالانأامو«مركلانارقلاهقلخناک»تلاقفاهقلحخ

كباشتتوهسنجينباصلخادتت.هترطفبيعاتجا«هعبطب

.لضافلاقلخلامهيباميفملسلالماعتلانازيمناك مهتالماعم

س١



ةالصلالضفأهيلعلوسرلاةنسيفو«نآرقلايفقالعمألاسياقمو
جرختستالف«ءامسلانمةلزانيهامنإو«بارتلانمةتبانتسيلمالسلاو

هئينسحتستدقو‹نفعتتوثولتتاماريكتاعيبلاف‹سائلاتائیبنم

‹ايفرودياموةئيبلاعبطبرثأتتاماريثكسانلاراكفأو«ىرخأهحبقتستام
نإفةيلهاجلالهأاهيلعناكيتلاتاداعلاضعبىقبأدقمالسإلاناكاذإو

ىلعمالسالايفعاتجالاوقالخألارادمو«سانلانمهبسبلتينمعرظنلا
‹نادجولاةراهطو«ركفلاةراهطوريمضلاةراهطىلإوعديوهف‹ةراهطلا
ةينارقلاتايالاىرنانهنمو«ةايحلاعقاوةراهطو«ناسللاةراهطو
‹نيرخالابهتلصةراهطوهسفنيفملسملاةراهطىلعصرحتةيوبنلاثيداحالاو

ولو‹اهيلإثولتيأبرستعنميجايسبةملسملاةرسألامالسالاطاحأدقو
يفتكننكلوءماقملاانبلاطلكلذبتءاجيتلاتايالاضرعتسنانذخأ

ريسفتلايفتايالاكلتىلإانلوصوىلإطسبلانيئجرمهانلقالنيلاثمركذب

.قيفوتلابانيلعهللالَمنإ

۱ءاثمأ

امكحماطبضةيرسألاةايحلاطبضييذلاناذعسالاماظن:امحلوأ

نکاسناذعتسإو«رادلاجراخيفنمناذعسإ:نيعونلإمسقني.

انوياولدالاومانيااهيىلاعتقالوقيلوألاعونلانعف‹رادل
و

ْمُكلَعَلْمُكَلريعمكداَهِلْهَأىلعاوُملسُنواوُسَِتسَتىحمكتوب



لقنيَوْمُكَلندوبىئاَمولُخذَتالفادحأهيفاوجملنفَنوركذ لقن

ئاقنمزعهلوقيلوم.رسمكىكزأوهاوُجْرافاوجرامك
نإف‹سنألالوصحناذعسالاةمكحنأىلإةراشإهاوُسِيَس2َ

ببسوهشحوللردصموههنمنذِٳريغنمهيخأتیبناسنالالوخد

ندبلايفنوكتكةروعلاو«هروعلارتسناسنالاعبطنمنالةوفجلل

.ثاثألايفوسبالملايفو«همعطألايفنوکت

ةبغرلاناسنالاةعيبطنمنال«لابقتسالاناكماهيلعنوكييتلاةعيحلايفو

هتیبيفهيلعجلينبءيجوفاذِاف«لاحنسحاىلعوغمامرهظينايف

هدابعلديريهللاو«جاعزنالاوةشحولاراثمةأجافملاهذهتناكلاح.<أيلع

نمهبنرتقياموناذعسالافکلىكزأوهملاقكلذل‹ءاقنلاورهطلا

نكسيو«اهرادكأنمبولقلايفصيامسنألانمهبحصتسيوملستلا
معوللاذهو‹جاعزنالاوةشحولا لمشي«مومعلاهمكحناذصشلام

.مهريغتويبىلإنوفلتخينيذلاسانلاتاقبطعيمج

اونم|َنيذْلاايالهيفهللالاقدقفيناثلاعونلااّماو ُهُكْنِذاَسيِلاوُنَم

لبقنمترمتالفمكنملحالبيمليذلاْمُكْئاَميَأْتُكَلَيِ
ِءاشعلاةالصدعبْنِمَوةريهظلانممكبنوعضَتَنيِجَوٍرْجَفلاالص

هذهيفمبسرههَدْعَبحاجمَعالومكيلَعسيلمُكَلٍتاروَعثالث
نأءاقرالاولافطأللسيلف٠تويبلايفقالحألاوبدألاماظنلملعتةيالا

يفعوسُتاذإو‹اودارأىتمةداسلاوتاهمألاوءابالاتويبلخادىلإاوعفدني
تاقوالايفحماستُيالهنإف«جرحلاتاقوأريغيفناذعتسانودبمشوخد
هذهتناككلذل«جاعزناللًاراثموجرحللاببسلوخدلااهيفنوكييتلا
دعبالإتويبلالوخدلفطللالوقيقرللايفحابيالتاروعتاقوالاةثالثلا

۱۰۳



¢مونلانمهابتنالاتقورجفلاةالصلبقيهو‹تارمثالثناذعتسالا

تقوو«اہيلعدهاشينأبحيالةعيهيفناسنالانوكينأةنظمةنإف
سفنلاقوشتتامدنعءاشعلاةالصدعبو‹اهسفنةلعللةريهظلايفةلوليقلا

ةئيهريغمونلاةئيهنإفشارفلاىلإناسنالاعرسيوءةحارتسالاىل

انهمکحلااذهاوطعأنيذلالافطألاوءلهألاعممونلااصوصخو‹ةظقيلا

اوُنِذاَسيلفَبلُحلاكنملاَمْطَألاعلباذِإَوطملحانوغلبيامدعبممبلس

ابصلامكحكغولبلامكحسيلفسمهميذلانداَساامك

يذلاماعلاناذعسالا«تاقرألاقلطميفاونذاتسينأنيغلابلالعانإو

تابجاولاوةيسفنلاتالااىعريةيتيبلابادالاهذہبمالسالاو٩هرکذقبس

دقامہنیبنوکتيتلاتالاحلاضعبيفهيوبأللفطلاةيؤرناف«ةيقلخلا

ءاملعكلذررقياكهسفنيفةيقلحوةيبصعوةيسفنلعفةدرببست

اذہبهللاباتکلوزنذنمتلخنورقدعبكلذفشتكادقو‹سفنلا

امممهريغتويبيفناذعتساريغنمةأجفسانلالوخدو«ينابرلابدألا

تاروعىلعمهراصبأطلستتدقف«داسفلاىلإرجيوةبيرلاببسي
يفهبناهتسيالارثأكرتتدقاهنإفةرباعتناكنإوةرظنلاو«ءاسنلا
مالاىلإوأقالخألاولئاضفلادويقنمقالطنالالإامإرجيف«سفنلا
اببابلااذهةغلابلاهتمكحبمالسالاقلغأدقو«ةيبصعضارمأوةيسفن

ىلعالإموقتالف٠تاقالعلامظنتونادجولارهطتيتلابادالانمهنس
.فافعلاورهطلاوةماقتسالاساسأ

امدعبءاسنلاىلعىلاعتهللاهضرفيذلايعرشلاباجحلاامهيناث
مدعوءاسنلاجربتممہیلعقشتةيعاتججاتابجاولاجرلاىلعضروف

جورفلاظفحوراصبألاضخبلاجرلابلاطىاعتهللانالاذهونهماشتحا

َكِلُذْمُهَجوُفاوظفحَيَوْمِهِراَصْبأْنِماوُضُعَيَننِمْوُمْلِللقلاقثيح
س١١۱



ذفاوننمةذفانلوأوهرصبلاومسنوُعَتصَياميريحهللانإْمهَلىك
هيلعكلاسمللاًدسوناطيشللةمواقماهقالغإبهللارمأكلذلناطيشلا

دعبناطيشلادياكمةمواقمعيطتسينلنانعلاهرصبلقلطأنمالاذهو

:هلوقيفءارعشلاريمأداجأدقو«ةذفانلاهذهنمهيلعهلوخد

ءاقلفدعومفمالكفمالسفةماستبافةرلظن

هتمدقمبرمألادعبهبهللارمأكلذلءرصبلاضغةرثجرفلاظفحو
ضرفامبهدابعلدارهنأةيالايفهناحبسهللاحضوأدقو‹رصبلاضغوهو

نعديعبمالسإاو4کراَكِذطلاقثيحءاقنلاوةراهطلامہملع

نودهباوبأضعبدسبائيشمرحنأىفتكيالفتاقرافملاوتاضقانتلا

ضرفمدعةلاحيفراصبألاضغلاجرلاىلعرذعتيهنأمولعملانمو١ضعب

كلذلەبجاولاذهلاثتماىلعلاجرللانوعنوكتءاسنلاىلعةيعامجادويق

ظفحوراصبألاضغنملاجرلاىلعهبجوأامىلاعتوهناحبسهللاعبتأ

نمَنضضُفِتاَنِوُملللقطهلوقايفءاسنلاعهضرفامبجورفلا
فرضواهنرَهَظاَماِ|نهننيديالونهجَضْفْحَيَونِهِراَصبأ
ءاباوأنهيبوأنمالنهنيدوننهيويجىلعنهرمحب
يتبونهناوح]ينبوأنهناوُحِإوأنهِلوُعبءاوَنهََِأونهتلوب
رمةيرإلايلوأريغنيالاوأنهمتکلَماَموُنهئاَسِوأنهارا

َنيرَضَيالو«اَسْنلااروعىلعاورهلَيِذَلالفْطلاوألاج
َوُنمْوُمْلاهيأاًيِمَجولاىلإاوبونونهتَنيزنمَنفُخياملع
نمهتيقنتويمالسالاعمتجاةنايصنمبولطملامتمتيلسسرهنوف

ضغبءاسنلاىلعهبجوأاميف(هناحبس)هللاًادتبادقوةيناوهشلا5

ت



بلبلخيدقةمشتحلاريغاهتارظنةأرملالاسرإنأل٬جورفلاظفحوراصبألا

اهجرفلاهظفحمدعوءاهعارظنيفةمشحلاوةنازرلابهللااهرمأكلذلفلاجرلا

لماعتييذلالجرلابناجنمواهبناجنمداسفلادودحىصقأغولبينعي
يعرشلاباجحلاباهمسجنوصنماهيلعهبجوأامكلذعبتأمث«اهعم
.اهتفعكلذبنوصتل

ةمادهريغحبصتلاهمظنينكلوةرطفلابراحيالفينحلامالسالاو

مالسإلاىبلدقواةنيزلاولامجلارهظمبروهظلابحةأرملاةرطفيفزكرامو
صرحتيذلالجرلاىلإاهتنيزقلطمبهجعتنأاهرمأثيحاهمظنهنكلوهع

طابرهباهطبرييذلااهتايحكيرشوهوهدوبسكىلعةداَعةأرمالك
عبطالانممراحملايوذلاهتنيزضعبيدبتنأالحابأاك‹سدقملاةيجوزلا
تاوذةيؤربمهزئارغناجييهومهرثاتمدعنممراحلايوذهيلعىلاعتهللا
ةأرملللحيالفلاجرلارئاسامأ«.ةنيزلايفتانتفتمنكنإومهمراحم

هبدوصقملايففلتخاواهنرهظامالإاهتنيزنماعيشمهيدبتنأةملسللا
اہبایثرهاظلیقو«نافكلاوهجولاليقف

ةيقلخلاسيياقملافده

داسفلاىلعكلاسملاذخأبادالاودويقلاهذهبديريفينحلامالسالاو
ريبكرثأتاذةأرملاف«سفنلاىلإناطيشلاذفانمدسوةنتفلاباوبأقالغإو
اذإفيكفهنمتلفنتةرباعةرظنبهبلقيفةنتفلارانلعشتدقفءلجرلاىلع

دقو؟مارغلايحوتلدابتوامهتارظنتقتلااذإكلابامو؟اهلإظنعباتت

نملكىلعبترتيالءاہبيطةحفنبواهيلحةنربواهتوصةربنبةنتفلاظقيتست

ت



دهريثتدقو‹اهعجضماهيلعضقتوسفنلاقرؤتةيسفنرطاوخنمكلذ
يفمتاهكرتتىتحءىرخأوةظحلنيبسفنلادورتلايخلانماعاونأرومألا
هذهلثمبالإقاشعلاىسامتناكلهواهنازتادقفتفةقيحسلالايخلاةيدوأ

ريستلاةيعاججالادويقلاهذهبباوبألاهذهمالسالادصوأدقو؟بابسألا

يهوفطاوعلاجييالوزئارغلاريثتسيالاميلساريسىشنالاوركذلاةايح
ىلعسكعنيسفنىلعرهظياكوأنال٬يعاتجابيدأتويسفنبيدأت
مهدحولاجرلارمأولهنأهيفكشيالامموءةفعلاوةراهطلاهدوستفعمتجمل

ريكأنمكلذناكلنهنأشوءاسنلاتكرتوجوراظفحوراصبألاضخ
دويقلاهذاوعضخينألاجرللنكميفيك٠تاضقانتلاحبقأوتاقرافمل

مېناميأنعومهفلخنمومهيديأنيبنمصقارتتةيراعلاءاسنلاماسجأوةليقثلا

زفتستةميخرلانهتاوصأو«مهلإونرتةكاتفلانهنيعأو‹مهلئامثنعو
.؟مملایخبعادتنہیلحتاوصأو٤مهرعاشم

ةأرمللف٠«مهدحولاجرلاىلعىشخُترظنلاةنتفتسيلواذه

تناكاماريثكو٠بلقتللضرعمامهنملكبلقوءابلقلجرللنأا‹بلق
لاوطاهيعستلطصاةنتفبابلاحاتفملجرلاىلإةأرملاةرظن

هناحبسهللانرقكلذلءرصبلاضغلةرُغامهنملكيفجرفلاظفحو«اهتايح

هباطخونينمؤمللهباطخيفجورفلاظفحبرمألاورصبلاضغبرمألانيب
الكعبطو‹ةأرملاولجرلارطفنمعةرداصتاميلعتلاهذهوتانىۇملا
نمملْعَيالالفامنملكةعيبطهيلعيوطنتابلعلاوهوهصئاصخبامهنم
رابتخاللالودقنللملاعتلاهذهعضختالف,«سرريبخلافيطللاوَهَوقلع
اذِإونموالونومناکاوفةعاطلاوملستلاتانمۇملاونينموملاىلعانإو

هللاصُعَينَمَومِهِرُمَأنِةامُهَلنوكينأارمهلوُسَروهللاىَضق

١١٠



تايرظننوددرينيذلاكعلوأامأسبرن,انيبمالالضلّضدَقفُهلوُسرَو

نوفرعيالو«انزوةليضفللنوميقيالنيذلا)روجفلاداوروداسفلاةاعد

الإاةليحاليتلاءاغببلابهبشأمهنإف«هئارظنوديورفك٠ىنعمةفعلل

نمناسنالاةيرعتةايحلايفمهمهلجكعاوأنأكشنالو«عمستامديلقت

ةميهلاةشيعهلاودارأانهنمو‹ةيناسنالاصئاصخهبلسو«ةليضفلابوث
ةماركحرصلمهمدهلواعمنمو٠«قالحخألابديقتلامدعيفءامجعلا
حازملاامهدابتوةأرملابلجرلاعاتجانإ»ةلئاقلاةيرظنلانمهنوددريامناسنإلا

ياغىلعرارمتسابلجرلاعالطاو‹حرملاثيدحلاوتاهاكفلاو

نعحوريامكلذلكءةأرلانمءرغالانكامأو«ةنتفلا
عم«ةيسنجلاةزيرغلابذهيو«يسنجلاطغضلاتبكنماهقلطيو«سفللا
امنإو‹ةيبيرجتسسأىلعالو«ةيملعسيياقمىلعنبتملةيرظنلاهذهنأ
لئاضفلاو‹ةيناسنألامقلاىلعدقحنمسوفنلاهلمحتاماهوشنم

عيمجنمتررحتيتلادالبلانِإف٠«يخيراتلاعقاولاابذكدقو‹قالحالاو
فطاوعلاءاضرإوداسفلايفدودحريغبتقلطناوةيعاججالاوةيقلخلادويقلا

ءاسنلاولاجرلايفةيناويحلاتاوهشلاناجيهالإكلذبددزتملتاوهشلاو

لافطالااهتيحضبهذياماريثكمئارجنمكلذعبتياممم..اعم

ايكيرمأنأةرايسلافحصلاىدحإيفنيتنسذنمتأرقدقلو«ءايربألاو

يفءاسنلانتافمزوربناکلهفمهلتقمشالفطنيڻالثنمرکابصتغا

ةزيرغللابذهمةيقلخالوةينوناقدويقريغنملاجرلابنهطالتخاودالبلاكلت
ثٹيحبذوذشلاىلإةرطفلانعمهبتجرخىتحاهنارونلاججوموأةيسنجلا

مہتلوجريفمهنوأزريلافطألاىلإنوعفدنيفءاسنلابنوعنتقياللاجرلاراص
.ءاسنلانمريثكيفاضيأذوذشلالصحيكةيلاغلامهتايحوهلبقتسلملا



ٍياسنإلاعونلانمنيفلاخلافقوم

دالبلايفتايرظنلاهذهلثلنوجورينيذلاكعلوأنأهيفكشنالامو

ثيحبمولاريصملااذهلثمةيمالسألاتاعمتجملاىقلتنأمهميةيمالسالا

ةيسنجلاهتعيطفلتختناسنالاو«هئاسنوهلافطأيفاددهمدحألكريصي

هسنجثانإةيؤرهزفتستالفهتقاطرادقمهتبغرودعتالناويحلافناويحلانع

يعوننمدحاولكليمديزيناسنالاانيب«هيسنجلاهتقاطدفنتسااذإ
كلذيفهللوةيسنجلاةقاطلانمهتعيبطيفعدوأامعرخالاعونلاىلإهسنج

اهئانبلةنبللوأوءةيندمةايحناسنالاةايحنوكتنأكلذبديريهنإفءةمكح
نمليلقتلاىلإوعدتناسنألاةعيبطو«ىثنألاوركذلانيبيجوزلاشياعتلا
ةيلقعلاوةيمسجلاهاوقكاهنإنمكلذسكعىلعبترتيالةيسنجلاتاريثملا

تاوهشلاجيجاتىلعبترتيو«ةايحلايفةعونتمفئاظوببلاطمهناعم
يشالتوقالحلالامادعنابيناسنألاعوتنلاةايحداسفناسنألايفةيناويحلا

فطاعتالوةمحرىقبتالفسانلانيبتاقالعلاعطقتولئاضفلا

نم.ةمأوأعمتجموأبعشيأيف هللابذايعلاو انزلايشفتو«مهنيب
لكرواسييسفنلاقلقلاىقبيذإءريبكرشبرذنتيتلاةيطخلاتارشؤللا

اودلونيذلادالألانوكينأنمأيالوهتيبىلعوأهضرعىلعنمأيالفدحأ

ةأرملاذإلسلاةلقيعاودنمكلذنأ(كءنيرخآموقةيرذنمهشارفىلع
صلختللوأراعلانمصلختللامإضاهجالابيابتالانزلانملمحتيتلا
يقتتاماريثكو«هليعرشبأهيفاهكراشياليتلادولوملاةيبرتتاعبتنم
هضرفاميفهللاةمكحىلجتتاذهبوهنمةيقاولاعناولالامعتسابلمحلايناوزلا
.باسنألاظفحوضارعألانوصلةيعاججالاوةيقالخألادويقلانم



ةيقلخلاهتاعيرشتلمالسالاةيامجح

ىلإهقالحخأوهتاعيرشتبفديمالسالاناكاذإواذه

اذِإورغالف‹ةايحلاعقاوةراهطونادجولاةراهطوناسللاةراهطءةراهطلا

صفتو6مہذوتفساناضارعأفغالعلةئيذبلاةنسلألا51

عفنقكَلاو٦يااييكلذىفلاعتووقيامل
نهناريحنكينأىسَععِءاَسِيناسالومهنارياوئوکينأىسَع

ِناَميالادعبقوسفلامسالاسئپىباَقلَلابوباتمكسفسَاورمو

»تسنوُِلاَظلاجمهكوفبيْمَلنمو

ءاسنالولاجرنملاجررخسيال‹سانلانيبةيرخسلللاحمالف

يفناکولو«رخاسلانماريخهللادنعهنمروخسملانوكيدقف«ءاسننم

اماذهيوهنمرخسنممسانلادنعاهاجلقأورقفأوفعضأايندلاهذه

ينغرمالفءمہودمہورینمىلعهللامهاتاامياولواطتينأسانلاعنه
ذِإ«دوسأبضيالو٤عيضوبفیرشالو۽فيعضبيوقالو٤ریقفب

ىلعلواطتتنأةأرمالسيل«ءاسنلاكلذكو«هنمريخهللادنعهلعلملعيال

نزوالاهلكرومألاهذهنلاهتلاصأوأ«اهتلزنموأ«الاموأاامجباهريغ
هاخأزملينأدحألحصيالو«اهةيفانميهوىوقتللنزولاامنإوهللادنعاه
اوُرِمل53َةيالافهللالاقكلذلو٠هسفنكلذبزمليهناكهنال
۹1۶

نبسرعاشملاطبارتبوجوبيجوبامكلذو»

هسانعطلااذهعفودسةملكلاهذهفورحتا‹ناسللاب

يحوتاباقلأمهريغىلعسانلاعلخياماريثكو«هيلعاعقاوعماسلاوأءيراقلا

س۹١۱



هلوقيفباقلألايفىلاعتهللاددشكلذلف«اهباحصأيذوتوةيرخسلاب

َدُعَبقوُسْفلاااسئيهلوقبعنملااذهدكأو«باقلألااورباالو
نالههيلإهئامسأبحأبالإهاخأركذينأوأوعدينأدحلسيلفنامي

 یلاعتسنيبو«هسفنلبحيامهيحألبحينأدحألكبجاونم

َكللوأفبُتْمَلنمولاقثيحلامعألاهذهلثمىلعرارصإلاروطخ
ابتا۽مرحنيملسملانيبةلصلاةناتمىلعةظفاحملالجألو«نوُمِلاَلامه

نإٌنظلانماريكجاونايِاهيهلوقيفنونظلاو,كوكشلا

ىأراذإو«اريخالإهيخأبنظينأملسملقحيالفترٌسظلاضع

سسجتلامرحاک4لاټحاكلانهمادامنونلظلانسحأىلعهلمحايشهنم

ملسملاىلععوتمسسجتلالب«هدحوملسملاىلعةمرحلاهذهرصتقتالو
وهاإسسجتلاو«مالسإلالظيفانمآناسنإلكىقييلويغو
رهطعمفانتياذهو«ءىواسملانعبيقنتو«تاروعللفاشكتسا
هيغىلعوملسملاىلعسسجتلامكحمومعلجألو«هتسادقومالسإلا
لقيوتىساوسجالروىلاعتقحلاايفلاقثيحةيالايفقلطأ

اورالولاقا‹مكناوخإىلعاوسسيحتالووأمكسفنأىلعاوسسجتالو
كصُبَْعَيالرلاق5باقااورباومُكَسْفْن

يفمادامعنُمُيالهقسفوأهكرشبقسافلاوأكرشملانالتراضعب

يفقلطأاكمقاولانعةدايزلاىلإضفيملامقوسفلاوكرشلانعريفتتكلذ

ابُأتناكهتینکنأعملهجيآبقلماشهنبورمعىلعمالسإلاردص

.باذكلابةمليسمبقلو«مكحلا

كرشملاةبيغلعحتوملسملايفمارحيهفةبيغلامكحكلذلثمو
لجْألال«قوسفلاوكرشلانمريذحتلالجألءهللاةيصعمبرهاجملاقسافلاو

س١١٠



ناكنإوهللارتسبرتتسملاةبيغتمرحمثنمو«ءىواسملاركذبذذلتلا

نيبتاقالعلايفهماكحأينبيمالسألاو«هسفنهبرضيهقسفنألءاقساف
ةيالااهنعتهنيتلاةبيغلاو«يفتخيامنودمحلامعأنمرهظيامىلعهئانبأ

ليق(هرکیامبكاحأكركذ)هلوقبمالسلاوةالصلالضفأهيلعلوسرلااهرسف

هتبتغادقفهلوقتتامهيفناکنِ)لاق؟هلوقأاميخأيفناكنإتيأرأهل

دكأةيالايفةبيغلامرحامدنعیلاعتهّللاو(هتہبدقفلوقتامهيفنکیملنإو

انمززقتيروصلاعشيأنميهةروصيفاهروصثيحانعريفنتلا
تیموهوهيخأمحلناسنالاشنببايتغالاهبشثيحكلذو‹هعبطبناسنأالا

سونيكاتتهيجمخلكأينأمكدبألاقثيح
روصتيهيخأضرعقيزتهناسسلدارأاملكبيبللالعجيامليثملااذهيفو
نأثيدحلايفءاجدقو«هيرظانمامأاهنأكههيركلاةنئاشلاهروصلاهذه

دحأعمسىنزلابهفارتعادعبنعامىلعدحلاماقأامدنعدوعهللالوسر

هرتسامرتسينأهللالاناكامأ«اذهىلإاورظنا»لوقيةباحصلا

ةفيجىأرىتحيعهلللوسرتکسف«بلکلامجريامجدقف«هللا

نأامهرمأفهايتأفهللوقملاولئاقلاديري(؟نالفونالفنيأ)لاقف«رام
لكوُيامماذهأ«هللالوسرايكلهللارفغءالاقف«ةفيجلاكلتنمالكأي
زعامنعةعيبنلاربخأمغ(مظعأامكيخأنمامبصأام)امللاق؟هنم

‹هيفءوسلاةلاقنعنسلألاعطقل«ةنجلاراهنأيفحبسيهنأهنعهللايضر

.هبءيسلانظلانعسوفنلاريهطتلو

ةبيغلاساجرأنمهناسلريهطتبابلاطُمناسنالاناكاذإو

يفلغوأويلايفدشأتانصحملاونينصحملافذقنإف«اًملطم
يمرلباقميفدحلاىلاعتوهناحبسهللاعرشكلذل‹مثإلا

س١۱۱



ةعبراباوايملمن:ِتاَنَصحُملانوميذلالاقثيح‹تانصحملا
مكووادبةَداَهَشمهلاوبالةَدلَجنياممهوُدِلْجافءاَدَهَش

ٌروفغهللاناقوخلصَكِلذدعبنماوباَنيذلاالإُنوُقِساَلا

نعديزتةأرملاةحيضفنأالكتانصحملايمريفءاجدقصنلاوجر

نيب«اهعمتجواهترسأىلعءيسلارثألانماهنمسكعنياللجرلاةحيضف

اماريثكةلفسلاوداغوألانالو«هدحوهيلعةبوسحمنوكتلجرلاةحيضف

يمرىلعنينصحلايمرلمحو‹ءاسنلاضارعأكتهبمهسلاحميفنوذذلتي
يفنيتمراصنيتبوقعهناحبسهللاضرفو‹عامجالاوةنسلابتانصحملا

هللانيب٠ةداهشلاطاقسإودحلاامهو‹ءوسلابتانصحملايمرىلعاينالا

ٍتاَنصحخُملانوُمْرييذلانطلاقثيحةرخالارادلايفءالوهةيوقعللاعت
مو٤مَعٌباذَعمهورقَرحالاواندايفاوِتاَنمْوُملاتالفاقلا

مهيفويذوينولَمْعياوناكامهجرميدومُنيْمهَلَعدهشت
كاذواذهبداريوج.سهلاحلاووههللانُنوُملعيوحلامهيد

ةراهطو«سوفنلاةراهطساسأىلعةمئاقةيمالسالاةمألاةايحنوكتنأ

سانلافنأيثيحب«ءاشحفلانمززقتلاو«بحلارعاشملدابتو«نسلألا
سانلانيبعاشنإءاشحفلاركذنالاذهو۽اہباکترانعالضفاھرکذنم

مظعُتسااذإامفالخب«هباکترابمهدحأيلابيال«ايداعمآتحبصأ

نمواسفعاتجالاماظنقمعنمدودعماذهونسلألايفاھرکذ

ىلإاهسفنبيدتهتالةيرشبلالوقعلانِإف«نيبلاباتكلازاجعإلئالد

.نيرصبتسملالوقعهتمكحتشهدأنمناحبسف‹قئاقدلا



عاجلاةفسلفىفمالسإلاقوفتنملم
اللاىلعهضرفيامعاتجلالاةفسلفيفرهاظلامالسإلاقوفتنمو

ىقبتلو‹افوصابةلوصومعورفلاىقبتل«تاهمالاوءابالاقوقحةياعرنم
نعاهرخاكفنيالةدحاوةلسلسيفةطبارتمتاقلحةقحالتملالايجألا

يفوهاةمومألاوةوبألامظعتةيقالخأةفسلفيأيفدجويملوءاهلوأ
یتلاقٹیحهقحونيدلاولاقوقحنيبنقدقىلاعتهللافمالسالا

َهُهُدَحَأربِكلادنعنامإاًناَسحا|يداوايااإاودعأكر

ٌضفڂخاواميرالارامهلَواشرتالوفأامهلفافممالكو
ينايرامكاَمُهْسَحْرايَرلَوٍةَمْحَلانمللاحاجاَ
ناَسنلااينوهلوقيفهرکشوامرکشنيبعمو۳داریخص
يلکشانأنیماعيفُهلاَصْفَونهوىلَعانهوُهمأيلمحهيدلاوب

يتلاةينآرقلاتاملكلاهذهاياوطيفو.دسريصَمْلايِكيدو
نکالامةفيطللاتاراشالاوةميقلايناعملانمنيدلاولاقوقحةياعربيصوت

دنعنلبياقهناحبسهلوقلإريشننأانيفكيو«رخآريبعتهبيفينأ َكَدْنِع

لقاهللواتقنلوفاتهلدتالجوتشفعر

امكاَمُهْمَحْرابرلقَوٍةَمْحَرلاَنِسهلّدلاحاتَجاَمْهَلْضفحنلاو«اًميرك
4اريغصينايبر ءاذيإرودصببسيدقةأرملاولجرلانمربكلاغولبنافهاريغص

ربصلاولاتحالاببلاطملاحلاهذهيفدلولانكلوءامهرمابموقيينملامهنم
ةلباقممدعواملحانجلاضفخوامهنمهاقلياممففأتلاورجضتلامدعو

ىلعربصوهئاذيإللاتحاوهلةيبرتنمامهمناكامركذتواهلثمبامهتءاسإ
صلختلابحامحلاببرطخينأريغنمو«ارجضتيوأاقفأتينأريغنمهاولب
نأبهللاىلإلاهتبالاوةعارضلابضيفيناسللالعجيامريكذتلااذهيفو«هنم

- ۱۱۳



نأهعسويفسيلذإءهعيطتسيامةياغكلذنإف«اوغصهايبراكامهمري
اممماسلاوأللملابنارعشيالامهوهيلإانسحأدقفامهناسحإىلعامهففاكي

نمهنمردصامهمههجويفناشبيوهلناشہياناکلبهتلوفطيفهنمنایقلي

اممءاذيإوأةوفه

هيلعلبهنمامهقحعنيالامهكرشنإفنيكرشمنادلاولاناكاذإو

ةعاطال»هنإفىلاعتقلاخلانايصعبءارمأيملامامهرمأعيطيوامهبفطلتينأ

نوطامېبةيصوتلادعبىلاعتقحلالاقكلذل7ةيصعميفقولخل
يفاَمُهَحاَصَواَمُهْيُتالفلعوبكَلسلامييشتنأىلعكاَدهاج

دس4..يلإباانم2عبواقورعمايدا

دالوألللثممرمةروسيفهللااهركذيتلامالسلاهيلعميهاربإةصقيفو
هلهباطخيفهيبأبافطلتممهاربإناكدقف.ةقسفوأفكءابابنولتبينيذلا
هلوقيفهلکكلذهللایکحدقوريصملارشوبلقنملاءوسنمهيلعاقفشم

يهيبلاقذِ«ايباًقيدِصناکهنميهاربباتِكلايفركذاوإلىلاعت
eo ۳ JIOسہووم دقيّبأاب«ايشنعيُالوريالومميالادبعتملتأ

دعتالبتبي«اوسًاطاصكأيافكأيمَامملَانِمينج
سمينأاحاينإتبتأاي«ًيصَعنملناكَنطْشلاَنِإَنَطّْْلا

ناکامیکحمثسچااوناشنوُكَفنفخرنِباَذَ
هيباللازتعالانممالسلاهيلعمهابنمناكاموباوجلايفبألاةسارشنم

ْمَلنلميهاييِتَهلاْنَعتناٌبِغارَألاقللاقثيحهنمهسيدعب

اإييرتلردنساسعلسلق«امرڪشاٽتخرالوٿ

الأىسَعيروذووللاِنوُدنمنوعاموكَلو«ايحيبناک

هلانبَهَووللاِنوُدنمنودعاموْمُهلَرتعااًملفايشييرِءاَعُدبنوکا

ب١٤۱۱
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الَعَجَو«اًنَمْحَرْنِمهَلاَبَهَوَو«ايناَنلَعَجالكوبوقوقاَحْسِإ
ب۱ںراڳایلقصنناَسِلمهل

ةرسألاىلعةفسلفلاهذهرثأ

لكلاليلديفكيامدالألاىلعاهتيلوئسمهللايقلييتلاقوقحلاهذهيفو
لزنتيهامنوناسنإركفنمردصتالتايصوتلاهذهنأىلعرصبتسم

ردصتنأنكمملانمسيلفاهعئابطوسفنألااياوطملعيديمحميكحنم
ولوةيجراخلاوةيلخادلاضراوعلاوفطاوعلاريثأتلضرعمناسنإركفنم
مواباتکارقيمليمأنمردصتنأالضفةمكحلاويعولانمبهوامبهو

ةرسألاحنيامنیولقوقحبةغلابلاتايصوتلاهذهيفوءرشبلاعاضوأسردی

ةرظنناسنإىقلأولو‹ءانملاوةداعسلااهيلعيفضيوةناتملاوةوقلامالسالايف
هبتدبتساو‹ةداملاهتغطأيذلارضحتلملاملاعلاىلإمويلا

تعطقو«محرلاجئاشوتلحفءتاينانألاهيفتمكحتساو٠تاوهشلا

هرظندحأىقلأولو«نارقلاداشرإالإاجالعهلدجيملىبرقلاتالص
نيبوةهجنمتاهمألاوءابألانيبةعيطقلانمهيناعياموىبرغعمتجمنىأىلإ

ةلكشملانأىأرلىنرقلايوذقلطمنيبو«ىرخأةهجنمتانبلاونينبلا
تافسلفبةرخازةيبرغلاتابتكملاف٠ةيرشبةفسلفبلحُتنأنكميال

ناسنالانعايشتنغألهاهنكلو‹سفنلاملعوقالحألاوعاتجالا
ضلىلاعتوكرابتهللالوقالثمتأرقاذاامأ‹كانهرئاحلاںسیعتلا

اَمُهُدَحَأربِكْلاَكَدْنِعشلاماإناسخنْيدِلالايَوهايالاوُدعَتالأكبر

ضفاَوامركاواهللَوامشيالوفأامهلتالفامهالِكو
So ~o

٩اریغصینایبرامکاًمْهُسَحْرایرلَوةَّمحْرلانملُذلاحاجاَهْل

١۱۱



روفَنيياوألِلناکهافَنيحِلاَصاوُنوُكَنإمكونيفاممْمك
نِيِرد7لَسنِْإَوَنيِكُسِمْلاَوُهَقَحىرَقْلااذ7
نضرعتوروكهبلناطْيْشلا7نماشاناواوُناكنَا

روسالفمهللففاعيجرتكيبنمقمرعيا
نأدفدنالاللوكلىلإةعكنبلعر
اريحوابويناكهنريقيُءاَسَيْنَمِلقلاطسكَنإ«اوسخ
مَُلَفننِمكاومُرنحکقالمإةيشحمكداوفالو«رص
اوتالو«اليساسوةفناكهِلىلااورالواريكطيناك

ُدَقفاًمولظَمليفْنَمَويحلبلإللامحىلاسف ناَطلُسكولاَنلَعَجدق

يهیاباِميلالاماورقالوانوُصنَمناكهنقلاىففرسال

لكلاوأوارسمناكَدَهعلانإوهماوفوأودشعبيىحنسخ
فتالواليوتنسخورريخكلذميسمساَطْسِقلاب!اونِزَومكاِ

الوسمهلعناككوالكةاوفلاورصبلاوعملانإلعهبكَلسيا

لوطلاباعلتْنلَوضلقرتْنلكنارمٍضْرألاىفشمالو
مكبكوأاثمكلذ.غيتكرنعهماككللك

هروځذمامممَْهَجىفىقرحاهولاعملجالوو
اہبِءونيةلكشملکجالعتايالاهذهايانثىفتدجولمراوب۴تالر

جالعلتلزنأةروكذملاتايألانأكلليحلهنإىتحاننامزىفينرغلاعمتجملا
لالضنمىناعيىذلاىيرغلاعمتجملاىفاميسالةصاخرصعلااذهلكاشم
نيبةعيطقلاو‹«سفنلارورغو٠ةداملانايغطو٠«قالحخالارادحناوةديقعلا

هذهنمءىشجاتنإىلعةيركفلارشبلاتاقاطتعمتجاولو«نييرقألا
ناحبسف«ءاودلاهنأنظتثيحنمءادلابتءاجلوةئساختدتراللولحلا
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لنارقلارونفيسرةر€َنيِمَلاَعلِلكؤالإوُهامول:لئاقلا

هللارونوهامنورخانودليجوا۽«بعشنودبعشهنمسبتقيلعطسي
.نيلاعلاعيمجىلععطسيىذلانيبملا
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يربخلازاجعالا٤

:ماسقأةثالثىلإمسقنتو«ةيبيغلارابخألابلفاحمركلانارقلانإ

یضاملاربخام«لبقتسمنعربخو«رضاحنعربخو«ىضمامعريخ
مألاو«مهموقتنعنمنولسرملاهاقليناكامونييبنلانعرابخألاوهف
يملاطيحلاىفةفورعمنكتملرابخألاهذهنأعمةعوتتمااهثادحأوةيضاملا
ملمالسلاوةالصلالضفأهيلعوهوكّيَعهللالوسرهيفشاعواشنىذلا

نمباتكلاىفامةفرعمنمهنكميالاصتاباتكلالهأبلاصتاىلعنكي

ولتيهعيبنلانكيملو‹مهموقعمنييبنلاثادحأواهخيراوتوملارابخأ

تاوبنلابدهعلاىديعباوناكهموقو«هنيميبهطخيالوباتكنمنارقلالبق
ىفنييملابهبشأاوناكبرعلاةيزجىفنوثينلاباتكلالهأو«اهرابخأو
ناكمهنمليلقو٠باتكلالهأماوعىفنيدودعماوناكمهلجذإهفصولا
اذهعمو«(ربعلا)ىفنودلخنباكلذحضوأكباتكلاةءارقبىنعُ

الىتلامألاونييبنلارابخأبةَْيَعلوسرلاىلعلزنملانارقلاءاجدقفهلك

ةعبارىفسمشلاحوضواهحوضولاهدينفتلناكمالو‹ايذكتللاج
دينفتوباتكلالهأهيفخيامريثكنايبنمهيفءاجامعالضفهرابنلا

نوبتکينيذلامهرابحألاوحأنييبتومهتالالضومهمعازمنمريثك

نارقلاىفو«اليلقانتهباورتشيلهللادنعنموهنولوقيمثمهيديأبباتكلا
طيحلاىفةمولعمنكتملرابخألاهذهنأىلعةعطاقةلالدلديامهسفن

دجنتنارمعلآةروسىفف«مالسلاوةالصلالضفأهيلعهيفاشنىذلا
لوسرلاموقلةمولعمنكتملىتلاتايبيغلانمهنأتبثياممرمةصقدعب
تنكاموكيلهيونبيلاِءابنأنمكلذلىلاعتلاقثيحع
ذإمهْيَدَلتنكامومرملكيمهيأمهَمالقأوقليذِإمهيد
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حونةصقركذدعبمالسلاهيلعدوهةةروسفونيسدتقرېنوُمِصَعْ

ناتنےکاعاهوبأبأنمكأهاحبسالونا

َةَقاعلانإربصافاذَهلبقنمكمالرتب عمسدسقرنيلةَ

امماهضعبوأءابنألاهذهتناكولف«ةيكملاروسلانمدوهةروسنأملعلا

امدرومالسلاوةالصلالضفأهيلعلوسرلابيذكتىلإتردابلشيرقهملعت
امفسويةروسىفو‹اهضعببوأرابخألاهذهبملعىلعاهنأتابثإبهبءاج
«شيرقىدلةمولعمنكتمهتوخإعممالسلاهيلعفسويةصقنأدك
تنكاوَكيلِإهيوبّيقْلاءاَبْنأنمَكِلذلىلاعتقحلالوقكلذو

ءاجامكلذونونيورنورمْمُهَوْمُهَرمأاوعَمجأذإمهيد

هللاهنعلنوعرفعممالسلاهيلعىسومةصقركذدعبصصقلاةروسىف

یحومعلوسرلانأكشكلذعمىقبيلهف٠ليئارسإىنبعمو
ةطاحإىلعاونوكيملباتكلالهأو2مكيلازيزعلادنعنمءابنألاهذېبهيلإ

ىفليدبتلاوفيرحتلانممهنابهرومهرابحأهلخدأاملرابخألاهذهبةمات

.باتكلا

يملوسرلابيذكتيفهبنوثبشتياماودجينأنوكرشملالواحدقو

هسفنلبقنمنارقلايفىتلارابحخألاهذهبىذميعيبلانأةراتنيمعاز
ىوعدلاهذهمهلعدريلاعتهللاو«اهايإهنقلينمىلإدنتسيهنأةراتو

هبلِإنوئىذاناَسِلرَشَبُهُملعياموقهَملتذلوهلوقب
عيطتسينأيمجعأللىنأف٠/سر“نيمٰييرَعناسياذَهَومج

ىفاممكلذءاروامىلإلاثمألاوظعاوملاورابخألاوصصقلاهذهةغايص

©برعلاءاغلبةغالبهيدينيبتشالتىذلابيجعلاغوصلااذه:نارقلا

لنارقلاهنمدمتسيةَّيَعلوسرلانأاومعزىذلاىمجعألالجرلانأعم
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‹بسحفتالماجملاثيدحنمروديامالإةيبرعلاةفللانمفرعينكي

٠(شیعی)همسالاقنممهنم«هفصووهمساىفنورسفملافلتخادقو
ناکليقو۽(ماعلاب)همسالاقنممہنمو<(ربج)همسالاقنممہنمو

ريضيالفالتخلالااذهو‹ايمورانيقناكليقو٠ةكمباعايبايمجعأ

ناكاذإو«هسفننارقلاكلذىلعلدياةييرعلانسحينكيمهنأقافتالا

نإفروصعلاكلتىفةيهاولاىوعدلاهذهبنوثبشتينوبذكملاكعلوأ

سورلاتاررقمىفدجنف٠ىرخأةروصىفاهنوديعيموياةدحالم
ةذتاسأنمناكهللاهنعل باذكلاةمليسمنأبامعزنييعويشلا

‹ةمليسمعضونمنارقلاروسنماريثكنأو«(مالسلاهيلع)لوسرلا
ميركلانارقلانأاومعزو«هنودرمألااذهبهيلعهللالوسررثاتساامنإو

نماهيفامباوطاحأوةيضرألاةركلابوفلسانلانمريثكدوهجهيلعترفاضت
اهةعامةليصحتناكر«رايخألانممياكمأاماورهظتساوبئاجملا

اذهو«اهبطيحينأدرفلاىلعرذعتيبئاجعنمنارقلااذهىفامردصم
نارقلالوزنبتطاحأىتلافورظلاىفربدتلاوسنعجتانوهامنإهلك

فیکفالإواهراكنإنكيالىتلاةقيقحلاةرياكمنعمجانوهلب«ميركلا

ىتلالقنلالئاسوهيفرذعتتىذلاتقولاىفبرملاةريزجءانبألنكي

ضْرألارابخأباملعاوطيحينأ ةيضرألاةركلابنارودلانمنكت
امبملعىلعاونوکیملومهتریزجنمنوجرخماوناکامالیلقمہنآعماہبئاجعو
.مشوحنمماعلاىفرودي

مهعهللالوسرنأىوعدينارصنقرشتسملتأرقىننأظفحأو
ةنيدملاىلإهترجهلبقىسيعوىسوموميهاريإكنييبنلارابخأبملعىلعنكي
‹ةنيدملاىفباتكلالهأنممهرابخأةرجمحلادعبسبتقيأدبامنإوةروسلل
روسلايهنييبنلانعًايخنارقلاروسرثكأنأقرشتسملااذهتافدقو
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ءايبنألاوءارسألاومهاربإوفسويودوهوسنويةروسكةيندملاالةيكللا
.اهريغوصصقلاو

امج4لوسرللةرصاعملانوئشلانعرابخإلاوهفرضاحلاربخاأو
ىذاىفمولاتبلغل:لاعتهلوقکءیشبهيفمزجينأرشبلنكيال

ْنِمَولبقنِرمألالفنيمعضبیفنوعَسهيلعدعبنِْمُمَوضل
مسء۰درهک.اشيْنَمصنيهللاصَننوُنمْوُملاحرفيِذيمويو«دعب
نيتپروطاربمالانيبمادصلادتشااملاحىفتايالاهذهلوزنناکدقف

‹رصيقاهسأرىلعناكىتلاةينامورلاةيروطاربمالا:كاذنانيتريبكلا

نوكرشملابرعلارسوىناساسلافحزلامامأرفصألاىنبعومجترحدناو
اوناسرفلاايبىوامسباتكبناميالاىفنيملسملانوكراشيمورلانوكل

ءاسوةيوامسةديقعبناميالامدعىفبرعلايكرشمنوعماجباسوجب
ىلاعت)هللالزنأفباتكلالهأنمموقىلعيتشفلاراصتنالااذهنيملسللا

اورحدنينأنوثبليالنيرصتنملانأبنينمؤملاىلإىرشبلمحتتايالاهذه(

نکيمو«نينسضعبىفمهودعىلعنورهظيفوسنييولغملامورلانأو
بولغملانابمزجينأعيطتسيىذلانمفسانلانمدحأدلخبروديكلذ

يحولابنينمؤملاةقثتناكدقو؟ابولغمبلقنيسبلاغلانوابلاغحبصيس

(هنعهللاىضر)قيدصلاركبابأعفدىذلااذهو‹ةقثاهلداعتالةقث

ىفناهرلاةمرحلبقكلذوهبهللادعوامىلعنيكرمشملاةنهارمىلإ
ادعيساتضف«نیسعيسةدصالعرألعميتهدققمالل

عهللالوسومفنيملسملاىلعكلذقشف«سيرفلاىلعمورلارص
توءاجىتحناتنسلاضمملفنيتنسمهديزتسيناوناهرلاىفمهدیازينأ

نمنينمؤملاهبهللادعوامتبثو«سرافسوجيىلعمورلاراصتنابرابحألا
ريكفتنعايتانناكدعولااذهنأولفءهبنوحرفيىذلاراصتنالااذه
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ماهوألانمادودعمكلذناكلمہرابىفسانلاسيياقمىلعدمتعيناسنإ

ایفرصتنيالاجستناكنإوبرحلانإفءلقاعاهيلعدمتعيالىتلا

ىلعودعلفقاولاضعبىفراصتنالانوكيدقفبلاغلااهيفمزيوبولغلل
بولغملاىلعءاضقلانمبلاغلانكمتيىتح«ليوطرصنلاحاتفمهودع

مزجلانكميالفةثيدحلاوةميدقلابورحلاخيراتىفاريثككلذثدحدقو

الإنيتسعضببنمزلاديدحتعماصوصخو«بلاغلاىلعبولغملاروهظب

ددحلانمزلاىفربخللعقاولاقيدصتو«ىفخأورسلاملعينمميحوب
ىلاعتهللادنعنموهربخلابءاجىذلانارقلااذهنأىلعمزاجلیلد

.ةزرابلاهزاجعإماعمنمكلذنإف

لإةراشإلابىفتكنوادجريثكنآرقلاىفوهفلبقتسملاربخاأ
ىفةلاطإللقيفوتلابانيلعنمينأهناحبسهللانمنيجارعضاوملاضعب

كلذنمف‹ريسفتلاىفعضاوملاهذهىلإلصتنامدنعزاجعإلااذهحرش

لوزنناكو«ةعونتمرابخأو«ةددصعتمرئاشبنمحتفلاروسىفام
نوملسملاناكامدعبرهفكمسباعوجىفتهعلوسرلاىلعةروسلا

كلذو‹ةهزهلابروعشلامهبولقىلعيلوتسيو«سيلاوفمكحتسي
مارحلادجسماهباحصأعملادهنأهمانمىفيرأفمهللالوسرنأ

 قحنييبنلاايؤرو رئاعشلاةيدأتدعبنورصقمومهسوءرنوقلحممهو
هعماوبهذيلنينمؤملاكَملوسرلارفنتساف٠محللثمتيالناطيشلانل
مهدهعلوطدعبقوشلاجعاولهيلإمهودحتىذلاقيتعلاتيبلالا|نيمرح

‹ىرجحلاسداسلاماعلاىفكلذناكو«هنيبومهنيبنيكرشملاةلوليحلهب

ىتلانيملسملانمةردابملاهذهبةنيدملالهأنمبولقلاىضرمرشبتساف

یرجنمهتنسلتناكو«ءانفلالامہ.یدۇتسةينونجةرماغماهنوروصتياوناك

 يبنلاتزغدقاشيرقنأددرتف«نونظنمةضيرملامهبولقهبضيفتانب
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.دصأنمريثكىفهتأزروهرادرقعىف مالسلاوةالصلالضفأهيلع
ةيمحلاوةيشرقلاةفنألاىضرتلهف«مهرادىلإهياحصأببهذيوهوفيكف
نممہارتاواطیومهموصخمہبرمینأمهرودصىفاهرانججأتتىتلاةيبرعلا

.سوفنیفلمتعتتناكرطاوخلاهذه؟مهيیآكبنعمهودييينأريغ
هللالوسردكيملواذه«منيباميفاهبنوثدحتيو«ةنيدملاىفنيقفانملا

ةبرتلانميكذلافرعلانومشيومارحلاتيبلاريبعنوقشنتسينونمؤملاوةع
نيبومہنیبنولوحياعينمادسنوكرشملامهمديأنيبفقوىتحةسدقللاةيمرحللا

ىلإةوطخمدقتتملوةيبيدحلاباهناكميعهتقانتكربو«هيلإنوحمطيام
لضفأهيلع)قفاوو‹ليفلاسباحاهسبحاهنأعيبنلاربخأو«مامألا
مہنییوهنيبتمتف«شیرقهنماهاستةطخيأىلع(مالسلاوةالصلا
نيكرشملاءالعتساحلصلااذهرهاظناكو‹ةيبيدحلاحلصبةفورعملاةدهاعملا
ىلإنیملسملابناجنمبراهلكنأ«هدونبنمناكذإ«نيملسملاىلع
ىلإنيكرشملابناجنمءيجلللكو‹هوئجلينأنيكرشمللفنيكرشملا

ةقعاصلاكتلزنةبيصمهذهتناكو«هوئجلينأنيملسمللسيلفنيملسلملا

ناكيعلوسرلانأىتحرمألامهيلعربكدقو«نيملسملاسوؤرىلع

ريصقتلاوأقلحلابمهمارحإاولحيومهيدهاورحنينأتارمثالثمهرمأي
املکيفعهتعاطلإةردابملانمهباوفرُعامعمورمألاثتمايفاوأكلتف

لحدفهعهللالوسرىلعكلذقشدقو«نعمهابوأهبمهر
ادحأملكيالوجرخينأهيلإتراشاف«(هملسمأ)هجوزىلعامومهم

هبتراشاميعيبنلالعففو‹هلقلحيفهقلاحبوعديوهيدهرحنيو

قلحلابمهمارحإاولحأمث«اهنورحتيمهندبىلإهباحصأردابتف«هيلع
تلزنسباعلاوجلااذهيفو«‹مغلانماضعبلتقيمهضعبداكوريصقتلاو

كبسحو«مسابلالبقتسملارئاشبلمحتٍكّْْيَعهللالوسرىلعةروسلاهذه
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امَوكيثنِمّنامهللاكلرلايماحنفكَلانحفاًنإ»هتاف

اصنهللاكرْصْنَيَو«اًميِقَسُماطارصكيدوَكيلَعهَعَمْعٌِمِييَورحاب

Fee)سراير

لإمهدحأءاجفمئاشتلاىبتنميفمهنعهللايضرةباحصلاناكو
يأوحتفيبرويارهللاقف؟هللالوسرايوهحتفوأ:هللاقوٍدَييَعيبنلا
ملذإ(مالسلاوةالصلالضفأهيلع)هلوسرهبدعوامهللاقدضدقلو(حتف

نوملسملامنغوربيخهيلعهللاحتفىتحةيبيدحلاحلصنمنارهشضي
برعلاةريزجبلقيفمهددمييذلايدوهيلارطخلاىلعاوضقوةيثكمئانغ
ځراتنمناماعضبملو«جوفدعباجوفهللانيديفنولخديسانلاذحخأو

لديو‹لبقنمنيملسملاددعفاعضأمالسالايفلخديتححلصلااذه

هعلدوةامعيأوفلابةييدحلاقمعيفجرحهعيملانأكلذلع
.لتاقمفالاةرشعهعمونيتنسدعبةكم

ةريزجلاءاحنأيفقفدتتحلصلااذهدعبةيمالسألاةوعدلاتذحخأدقو

رصیقویرسکعماسمتعرقیتحةريزجلادودحتطختدقوينألاليسلاك
نمضرالاكولمنمريثكىلإهبتكنيلماحهدوفويعيبنلادفوأامدنع
بلقةوعدلاهذهتقلقأدقوءرصيقوىرسكناريبكلاناروطاربماإلامهنيب

لاقو«هناطلسبوهبدیتضرالابو«هتحتنملزلزتیهشرعبرعشیتحرصیق
لاوحأو4يبنلاتافصنعهلاسنأدعبنايفسيُمامةروهشملاهتلوق

ولو٩«نيتاهيمدقعضومنكلملوقتامفافداصتنکنال»:هتوعد

اما«هیمدقنعلسغأىتحهيلإتمشجتلهيلإصلخأيننأملعأتنك

وهواہنمناکمىصقأتفغلبوةوعدلاهذهاهعمستلمدقفبرعلاةريزج

ب١۱۲



امدنعمهيأركبنعاهلهأملسأدقو«ةمركملاةكمنعاهدعبنامع

حتفلاوههلكاذهناكو«هعيبلالوسرصاعلانبورمعمهلصو

لوزننمنيتنسنملقايفهلهللابغادقونيمألاهلوسرهبهللادعويذلا

وبخأاماهنمتابيغملانعرابحخألانمريثكةروسلاهذهسفنيفو4ةروسلا

اَنلَعَشبارغألانمَنوُفلَحُملاوقسطهلوقيفنوفلغحلاهلوقيسامعهبهللا

فلچيَانوُلوقَي«الاكرسا8تلو

ةضبقنممتالقناممدعنمهنوعقوتيانينمۇلاویلوساعمور
يٿروديناکامععهلوسرهللاربخأدقو«ةكمبارتاوئطواذِإشرق

لِيَدوسُْمْلاَولوساَبِلَقنَيننأمُنَتَطليلهلوقيفنونلظنممهتفمدأ
اًموَقْمتْنكوءوسلانطْمُعنََطَومكبولقيفكِلنيروادنيل

فوحللانمنوفلخملاهيفعمطیسامعهناحبس—هرب۱1راروب

هباوبانأبجيامو«كلذدعبمهيلإءيفتيتلامئاغملازارحإلنينمؤملاب

انورذاقولمامالِااذ|نوفلَحُملالولاقبثٹثيح

1)0ساللِنوهلئالانتو۳دلوع)۴

راذنإةروسلاسفنيفو‹(هناحبس)هللاالإاهكردياليتلاتابيغملا

٠نوملسيوأمهنولتاقيديدشسابيلوأموقلإنوعديسمهنابنيفلخلا

۳ةراشبلاهذهتابيغملانمةروسلايئامنمض0»ضلفهللا

هلاقدَصدقلاعتقحلالوقنينمؤلاىلإوٍهَِعىبنلالإاهلمح
َنيِقلَحُمنماهللاَءاَسنإمرحلاَدِجْسَمْلاَنلحْذَلقحابايوا7

١۱۲



كلذِتوُدنملَعَجفاوُملْعَتْمَلاممِلعَفنوفاَحَتالَنيرصَقُمومكسور
ملوخدبنينمْوملانويعهللارقأىتحدحاوماعضعيملوسهاراح
مهسوؤرنوقلحمنونئمطمنونمامهو‹ةيضقلاةرمعبنيمرحممارادجسلملا

نيناعيمجةيمعلاهذهيفكرتشادقو«مارحإلااولحأامدعبنورصقمو
دعواهسفنةروسلايفو«ةيبيدحلاةرمعيفمارحلادجسلملانعاودُّصنيذلا

يفربيخمئانغتناكوكلذققحتدقو«ةعباتتممئانغبنينمؤمللهللنم
وفنيدلملعهيدروهظبهيهوسافلدمر‹اهتمدقم

هلكنيدلاىلَعُرهظْيلٌقَحلانيِدَوىدُهْلابُهلوُسَرلَسَرَأيذلاوُه
يفهللاةملكتلعفدعولااذههللازبغأدقوسسڳاَديهشرڈدابٰيفكو
هذهبنايو‹ةلطابلانايدألاتاملظقزمفقحاهندرونقرشأوضر

لوقياماهنم«نارقلارئاسيفيرخأرئاشبودوعوةروسلايفةيبيغلارابحألا
وانياهللادعوىلاعتقحلا

سيلتاحلاصلااولِمَعَومكن نَمنيِذْلافلُختْساامكضْرَألايفمهنفلَْتسَل

نمامهفوخعبنمرممهلدييلَومهلىَضْترايِذَلامهَيِدمهلنکومهل اَ
مهكوفَتِلذدعبركنموايشيبنوكرشياليود

تقووجرحفرظيفنينمّؤمللةراشبتلزنةيالاوُاِسا

لبقنمراصحلانمقوطةنيدملاينيملسملاىلعهيفبرض«بيصع
ةيمالسالاةلودلاو«اهدبكذالفأبمېيمرتبرعلاةريزجتناكذإ«مهئادعأ

اممهلاثمأودعولااذهنكلو«اهدهميفاهيلعءاضقلابةددهمةئشانةديلو

اهيفثعبيو«ةنيكسلانينمْولابولقيفلزنينارقلاهبللزيناك
ةكمباوناكنيملسملانأو«ممحلاظقويو«مئازعلاريثتسيو«ةنينأمطلا

ةنيدملايفكلذكاولظمهسوفنيفرفكلاسوؤرلبقنمنيددهمةمركللا
نوعضينوداكيالاوناكوءيشانلامهماظنؤ‹ةيتفلامهتلوديفنيددهمةرونملا

١١۱-



برعلاوامیسال٤«مېتمارکسادو6مہتصیبحابتستنُأهيشحمهتحلسأ

ِءاجيساقلافرظلااذهفهنأرکذیو6مہیلعبلۇتشیرفو6مهشوانتت

يلاوف؟محلارضينوابیتلاسيهتيبل1

ةا)مالسلاوةالصلالضفأل)يبنلاهبرشپالاقيدصتتلاو

اَنهناحبسقحلالوقااہنم4ةمركملاةكمبتلزنتارشبمتايابةقوبسم

رسالاُهوَقَيويوايلاٍةاَيَحلايفاونَماَنيذلاكاًنلُسرصن

مهئادعأنعرئاشبلاهذهنوفخيالاوناكهللادعوبمېتقثلنونموملاو

زهاوفافختسالاوةيرخسللةدامنوكرشملااهنمذختادقو«نيكرشملا

ادغنوبلغيسنيذلاضرألاكولمكءاج:قنيلبقممهوأراذِإف«نينمؤللاب

جرحأيفىتحدعولااذهبرشبيناكيعيبنلاو«رصيقوىرسككلم
فقاوملا جرخامدنعف«لابلاايفبرطضيو«رودصلااهنمقيضتيتلافق

نوكرشملاناكو(هنعهللايضر)قيدصلاهعموهكمنمارجاهميع
نمنودعياوناکدإ6عبتلاودصرلابكلاسملاعيمجامہیلعنوذخأينوداکی

تاظحللاهذهيفعهللالوسرناك«صولقةئامبتيموأايحهبمهيأ

لكىلعنيدلااذهروهظونيكماورصنلابعطاقلاهللادعوىلإرظنيةمساحلا

مامهبدوعوملالإرظنیدعولااذہبهتمنمهناکیتح«نيد

نامألاباتکهنمبلطوهنعىلاعتهللاهدصوهقارسهبقحامدنعو6هیرظان

بیبللکنِإ(؟یرسکراوستسبلاذِإكبفيك)يعيبنلاهللاق
قطنموهامنإوايداعايرشباقطنمسيلقطنملااذهنألمأتيندأبكرديل

تاعاسلاهذهلئميفيداعلارشبلافءةقداصلاةلاسرلاوةدلاخلاةوبنلا

عدصتو6هلامارخبتنو«تبحرامضْلاهبنقيضتةجرحللا

هظفلت(مالسلاوةالصلالضفأهيلع)وهوفيك‹هممهىشالتتو‹همئازع

- ۱۲۷



اہنمجرخیو‹هتالايخحرسمو«هئاباتبنموهسأرطقسميهيتلاهضرأ

نيسمخوةئامعبرأنعديزتءارحصلايفةلحرناعطقيهباحصأدحأعم

الضف«نيكرشملانمدصرةبضهوأةعلتلكىلعنوکيداکیو«ارتمولیک

شيرقيفشتل‹امهبقاحللاةلماامهئارونمتجرخيتلاجاوفألانع
حتفتنألمأةلاحلاهذهيفيعهلايخبعاديفيكف«امهنماهظيغ

ىلعتقولاكلذيفلازياليداعلجرسبليىتح«ىرسككلامهباحصأل
يذلاهللادعونعكعهنمريبعتكلذامنإو؟ىرسكيراوسةيلهاجلاةلم
.هداعیلفالتخاالوهتاملکللیدبتال

ضْرالاءاجرأيفنوملسملاقلطناف«دعولااذهىلاعتهللازبنأدقلو

ماعلايفلوألاةيروطاربمألاباوحاطأو«قحلاةوعدءاولمهعمنيلماح
نوتأياوداكو«اهتارمعتسمرثكأيفةيرصيقلاةطلسلاىلعاوضقاك«كاذنآ

تحتنمتتناكيتلاةمورحلاةروهقملابوعشلااوقاذأو«ناكملكيفاهيلع
امدنعو«ةماركلاوةيرحلاولدعلاةمعنروجلاوفسعلاطايسوةملظلاةأطو

یرسکنئازخب هنعهللايضرسباطخلانبرمعدشارلاةفيلخلاءيج

هيلع)لوسرلاهبدعوالاقيقحتنيراوسلاهسبلأوهقارسباعدهيراوسوهجاتو
ةليلقلامذارشلاهذهنأقدصييذلانمفء(مالسلاوةالصلالضفأ

لثمكامهلثم تقولاكلذيفنيتلودربكأدحاونايفهجاوتفوس
يهلإرمأرمألانأالول«امهيلعبلغتتو مويلاملاعيفاكيرمأوايسور

نئارقبلدتسيناكعلوسرلانإ»لئاقلاقولو؟ينابردعودعولاو
لقعلانيزاومنأهريكلذنإفنيهبانلاءايكذألانأشهلوقياللاوحألا
كلتققحتةلاحتساهبشوأةلاحتسابيضقتبراجتلاسيياقمو

لودلاهجاوتنأنينمؤلانمةليلقلادادعألاهذلنكميفيك«دوعولا

س۱۲۸



يفقدصينمف؟اهتوقكةوقتاذةلودىلإاهرهظدنستنأريغنمىربكلا
نماهنمرجفتيوءارثلانمايفضيفيامعمبرعلاةيزجنأاذهانرصع
اهوزغبرصعلااذهيفنييربكلانيتلودلاىدحإبشرحتتنأعيطتستةقاطلا

نأعم؟اعمامہبشرحتلانعالضفاهتوقىلعاًداتعااهرادرقعيف

ةلودوزغلمهاوقاوعمجيملداهجلاءاولاوعفرنيذلاكَملوسرلاباحصأ

هجاوتلاومسقنالب«اهريغىلإاوبلقنيمثايلعاوبلغتيىتحبسحفةدحاو
ثإوبرعلاو«ىرخألاةوقلاىرحألاةفئاطلاهجاوتو«ةوقلاهذهمنمةفئاط

ةهجاولمهسفنألبقنممهتردقينعيالكلذنإفسارملاةوقوسأبلاباوفرع
تناكامنإوةمظنمابورحمهبورحنكتملبرعلانأاميسال«ةيلاعلاىوقلا

ةثالثةدملاهوربخوبورحلااوسرامدقسرفلاومورلاو«ةقيضةيلبقابورح
نيذهنمشيجلكىديأو‹يركسعلاطابضنالامهشويجتداتعاونورق
برحلاةراهمنمةدملاهذهامهنيبتماديتلاكراعملايفنيمبكلانيشيجلا

نأيبرعلاشيجلليافهببخىلعبرعلالئابقنكتملاملاتقلانونفو
يتلاةقرفتملالئابقلانمنوكتيوهورفصألاينبوناساسينبعومجقحسي
ليبقلكضفريثيحبءابإلاوةفنالابتفرعو«رحانتلاورفانتلاىلعتبأد
.!؟رخالاليبقلاةرم]

سییاقمنمهدوعودمتسيناکوليعهللالوسرناكلهو
املعاوعبطيتلامهتاداعنممهصلختوبرعلاةملكعاتجايفقثي هلقع

؟ورسيماعلاىدحتتةوقاونوكيىتحاهباوفرعيتلامهتينانأىلعمهئالعتساو
تالاحىلإارظنالشافرمألالوأنمدحلايرشباقطنمقطنملااذهناكولف

اهبضوخيلهعمةنموملاةعامجلابجرخيملكَميبنلانأملعلاعمموقلا

هذهديىلعهزارحإنكمياماهبسيقيىتحةيبرعلاةريزجلاجراخةكرعم
نيبتناكيتلا(هتّؤم)ةكرعمنمناكامالإمهللا«رصننمةعامجلا

س۱۲۹



شيجلاةداقةكرعملاهذهتلكادقو«يعهدهعرخايفمورلاونيملسللا
يفتثعبناوايدامارصنايفنوملسملاققحيملو«رخادعبادئاقيمالسالا

ةرظننإيرمعلو«هللاليبسيفداهشتسالايلِإمهقاوشأتججأومئازعلامهسوفن
ةيلاعلاىوقلاىلعرصننمهيلإاولصوامىلإوبرعلالاحىلإلقاعلااهيقلي
رقوامباورصتناامنإوةيرشبلامهتوقباورصتنيملمهنأعطاقلانيقيلابهيلِإدوعتل
ءالوهناکدقف.(هناحبس)هللادعوبةقثلاو«ناميإلانممهيولقيف

دنعامىلعاوفرعتيملولبقنمةلحاقلامهتريزجاوزواجتيملنيذلابارعألا
تحتاهفارطأنمضرألامهلتيوزامنأكاوناكبرحلاوملسلاةمظنأننمملا
نوريشيالو«ملستسييتحاہنمزجىلإمهديأنودميالف‹مهمادقأ

طقاستتىتحةحيسفلاضرألاهذهنمةكلمميأىلإمهحامرومهفويسب
هللادعوالحضاوزاجنإوهو«مههوجوىلعاورخيف«مهئايلعنماهترطابأ
رصنلانمضرالايفنوفعضتسياوناكنيذلانينموملاهدابعهب هناحبس

اذههللازاجنإو«ايففالختسالاومهئادعأىلعروهظلاوةوقلاو

ةرودنوكتنلهنأىنعيالةرباغلاروصعلاكلتيفنينمؤملاكعدعولا

هبابسأاوهرصتنلابابسأبلعكلذىلإةليسولاامنإوديدجنم7

ناكول:لوقيىاعتهللا.هللادوعوتارابعسفننماهلجتسنةره

رنمهللاصلو:لوقیومرواهوس۷هريومارصاَنيلَعاقَح
اوَتاَوةالّصلااوُماَقضررايفْمُماَنكَنايذلازیزعيوقهلانا

زعلوقيواانC0ِركْنُمْلانعاوهتوفوُرُعَملاباورَمأَواكر

وقيويوايلاٍقاَيحْلايفاوماَنيذلاوالسرصَلان:لئاقنم
‹نادجولاىلعرطيسملابلقلايفخسارلاناملافسربهرداها

اذهو.‹نيكهلاورصنلايفىوقأالاببسلاوهحراوجللهجوملانانجلاو
تناكءاوسهللانودنمدبعتيتلاةقلتخلاةحلالاعيمجضفرينعينايا

س١۱۳



:هناحبسهلوقنمحضاوكلذو«عماطملانممأةاوفلانممأرشبلانم

اوحتفامدنعحاصلافلسلاونوبةوهدديترايشیبنوکرشُيالينودبعيل

ضرالايفولعنوديرياونوكيملونيقيلاحالسبوناميإلامثازعباهوحتفضرألا
يہلاوفورعملابرمالاوةاكرلاءاتيإوةالصلاماقإمهملکامنإو‹اداسفالو

ايندلاةايحلاعاتمنمءيشىلعمهنيعأنوحتفياونوكيملكلذلو«ركنملانع
هذهلثمو٠مهنازيميفبارتلاوربتلايواستلبمئانغلاعمجمهمهنكيملف
دفمہتبیهنمفجرتضرالاتحبصافهللانمرصنلااوقحتساءىدابملا

نمفيتمهئادعأبولقتناكو«مهرصنفهورصنوهلامهقدصفهللااوقدص

ترہبونابکرلامهرابخابتراسفمہنساحمرکذبذلتممتنسلأومهرابخأعامس

ثيدحلارصعلايفةداقلارابكنإىتحءمهدعبنمخيراتلاءامظعمهتاحوتف

ءالوهنمو۽مهحتفةعسومهخيرأتةمظعمامأنيهودشمىرايحاوفقو
يفةيضرالاةركلافصنبرعلاحتتفادقل»لئاقلانويلبانيسنرفلادئاقلا

يفلقنلالئاسوروطتمدعةهيدبمولعملانمهنأعم«نامزلانمنرقفصن

طاسوأفمہتوعدٹبنممہکمالعإلئاسودوجومدعو«تقولاكلذ

نأثبلتالفمهدحأناسلنمجرختيتلااهدحوةملكلاالإمألاوبوعشلا

جرخمالفاهقدصنماہتوقدمتستاہنالبولقلاىلعىلوتستولوقعلاوزغت
ءيضيعطسيارونجرختفمحلامعأامتقدصدقوالإمههاوفأنمةملكلا

بولقلاولوقعلاثبلتالف‹ةقلعملالوقعلاحتفيو«ةملظملابولقلاهعاعش

اوفصتااميفنونمّؤملاكعلوأفصتادقو«اهئادنلبيجتستواهعملعافتتنأ
قيلاغملااحيتافمتافصلاهذهتناكو‹ةمكحلاوةانالاوملحلاوربصلابهب

ىلإَعلوسرلالاقتنادعبنمليوطتقوضيملمثنمو‹ةيصعتسللا
يفاسنرفباوبأوقرشلايفنيصلاباوبأنوقرطياوراصىتحىلعألاقيفرلا
قحلانعنيسايسلامهتداقفارحنانمنوملسملاهببكنامالولوبرغلا

١۱۳-



فرتلايفمهسامغتاوايندلاىلإمهدالخإبيوسلاطارصلانعمهبكتتو

ةراضحبةيناسنالاتمعنلواهلكابوروأباضهيفمالسالاتايارتقفخ

هلظيفسئابلاناسنألادجيو‹ريخلابضيفتوةمحرلابحضنتيتلامالسإلا
.لابلاءودهوسفنلاةنينامطوريمضلاةحارفراولا

اريسفتنمزلااهرسفيتلاةيبيغلارابخألانمنارقلايفريثكلامثواذه

.باتكلااذهزاجعإدكؤيهيفضومغالاحضاو

لبقتسملانعٌوبنتلارشبلاناكمإبنأنوموتيسانلاضعبلعلو
ناكمإبسيلفهللبيغلانأعقاولاو«ىرفلانمنولاجدلاهلوقياميًارارتغا
ءاباماريثكو«ىلاعتهللارابخإىلعادانتساالإلبقتسملاىلعمكحلاقولخلا

نوبلااذهبحضتيو‹مهكفإنعلبقتسملافشكيامدنعلشفلابنولاجدلا
لبقتسملايقينأالإنكمياليذلاميركلانآرقلاربخومهربخنيبعساشلا
اليذلاذاشلانمكلذفمهربخيفةقيقحلااوقفاونإوهقدصىلعادهاش

نومجنملالاقنأقبسدقو»املعاہباوطيحيملةفداصمالإيهاموهلمكح

اوحرتقاوبنعلاونيتلاجضندنعالإمصتعملادهعيفحتتفتنلةيرومعنإ

متومهيلإاوغصيملفددحملاتقولاكلذىلإاورظتنينأنيملسملاشويجىلع
ويأرعاشلانيلاجدلاءالوهىلعلمحدقو«بنعلاونيتلاحضنلبقحتفلا
:هلوقباهحتتفايتلاهتديصقيفمامت
بعللاودجلانيبدحلاهدحيفبتكلانمءابنأقدصأفيسلا

:لوقياہیفو

بنعلاونيتلاجضنلبقمهدولجتجضنىرشلاداساكافلأنوعبس

- ۱۳۲



نكتمليتلاةيملعلاةفسلفلاىلعدمتعيثيدحلارصعلايفخيراتلاو

يلعراثالاوتايرفحلابلدتسيو٠ىمادقلانيخرؤلاىدللبقنمةمولعم

نمثحبلايفكلسملااذهِءاجدقو«وركنيامراكنإوهتبثيامتابثإ
قدصتبثيامىلإةجاحبانسلوءهصصقيفينارقلازاجعالادهاوش
نمالوهيدينيبنملطابلاهيتأيالزيزعباتكهنأبعطاقلاانناميإنإفنارقلا

ااو«هبريخياملکيفكشلللالامعديالديمحمکحنملیزنت«هفلخ
ناكاذإالإليلدلابنوقدصيالنيذلانيدحاجلاىلعةجحلاةماقإكلذبديرن

نعهللاىكحانينمؤلابولقلةنيننأمطاضيأاذهيفواسوملمايدام

يبقيملْنِكلَوهلوقمالسلاهيلعهاربا

- ۱۳۳۴



يئالتئإلازاجعالا

ةرشعثالث:ةنسنيرشعوثالثيفميركلانارقلالوزنناكدقل

جلاعيو٠ةفلتخمافورظهلوزنيفهجاويناكو«ةنيدملابرشعو«ةكمبابنم
‹اياضقلانمناولأهيفيتأتو«ةددجتمتايدحتمواقيو«ةعونتملكاشم

صصقلاو«ريكذتلاوطظعولاو«ديعولاودعولاو«يبنلاورمألاهيفف
دشيهضعبنإفكلذعمو‹لبقتسملاورضاحلاويضاملاربخو9لاثمالاو
ناكولوءفالتخالاىلإريشيوأضقانتلاىلعلديامهيفديتال«اضعب

نمسيلذإ«طبارتلاوفالتئالانمدحلااذهىلإلصينأرذعتلرشبمالك
نمءيشنينسلانمنيدقعفرظيفناسنإمالكىلعلجسيالألوقعملا

.ةتيابتمالاوحأهجاويوهواميسالفالتخالاوضقانتلا

يفعيطتستو‹ةددعتمتاعوضومنعثدحتيو«ةفلتخمدودرلضرعتيو
فالتحالانماريثكناسنالامالكيفديتنأةدحاولاةسلجلا

ءاوس«هنيعبعوضوميفاباتكنوفلؤينيرهاملاءاغبنلاديثو«ضقانتلاو
هتاحفصبلقتتذخأاذإفءايبدأمأايملعمأايفسلفمأاينيدناكأ
رظنلاداعأاملكفلؤموأبتاكلكلب‹فالتخالانمايثكهيفتدجو
ايب٠.حالصإلايعدتستيتلاضلئاقنلانمايثكدجوفلأوابتکامیف
ىعهتاياوهروسنيبنيفصنملانيرصبملانمدحأرثعيالزيزعلاباتكلا
كلذلانهابتناريثي(هناحبس)هللو«اضقاتتوأافالتخادعينأنكميام
فالحلهيففاوُدجَولوهللاريغدنعنمناکولوننقلانوربدعيالقالهلوقب

ءيشىلعرثعهنأمعزينمنيقرشتسملانمكلانهناكاذإومساك
مهفلارصقامإ«نيرمأدحأنعجتانكلذنإفنارقلايفاضقانتهدعيام

١۱۳



نمجسنيىذلانيفدلادقحلاامإو٠تايالاتالولدميفرظنلافعضو
دنفدقلو«هعقاوقئاقحنيدقاحلاكعلوأمالقأهروصتامتالايخلاوماهوألا

طسبلقيفوتلاوجراو«مههَبشاوددبو«مهمعازمريسفتلاءاملعنمريثك

س١۱۲



يملعلازاجعالا—

روصعلالكىفلقعلابطاخينارقلا

هلزنی۱:«ةايحجہنمو٤ةوعدباتکو‹ةيادهطارصمركلانارقلا

هلزنآانإو«امهريغوأكلفلامأ٤«بطلاملعقئاقدثحبل(هناحبس)هللا

امواهرضياجباهرصبيو‹اهتايحقيرطةيناسناللءيضياروننوكيل
هبهطبرينوكلااذهيفتادوجوملانمزجوهناسنالانأريغ«اهعفني
هلكنوكلاو«هاحرهيلعرودتيذلاروحلاةقيقحلايفهنأل«قيثوطابر
الابلفاحاهروطسنمرطسلك«ناسنالاةساردلةأيهمتاحفص
هحيبستبةقطانلاهدوجوىلعةدهاشلاهللاتايانماددعیصخي

روطسلاهذهنمهولتيءيشىلعهينيعحتفيقفوملابيبللاداكيالف«هدمحو
اذهيفةرذلكهدمحبحبستيذلانوكلاعدبمباناميإهبلقءيلتِيىتح
اصانمقفوملابيبللادجيالف‹هئايربكوهلالجلةعضاخدجستو«دوجولا
هللاهدوجسيفاهعملعافتلاو«اهحيبستيفنوكلاتارذممبواجتلانم

«هتعيبطتنفعتوهترطفتردكت;نمالإكلذنعذشيالو:وأاهدنا

ينيعحتفيلميركلانارقلاءاجهلكاذهببسبهركفراحو«هلقعملظأف

يفهبفوطيلهديبذخأيو٠عساولانوكلااذهتاحفصىلعناسنإلا
حتفتملابناسنالارصبيكلذيفناكاماريثكو«دوجولااذهضراعم

سانللجرختالأ(هناحبس)هللاءاشهینوکقئاقحنملبقنم:هانیعهيلع
هذهتناكءاوسباتكلالوزننمةلواطتمةنمزأدعبالإءافخلااياوطنم

هدهمهللااهلعجيتلاضرألايفمأهسفنناسنإلاتاذيفقئاقحلا

ءاضفلايفمأةيبذاجلاةنسبضْرألااهبطبترتيتلامارجألارئاسيفمأ«هعترمو

يأثدحينأنودمارجألاهذهلئالاهمضخيفحبستيذلاقيحسلا

س١۱۳



وهامنإقئاقحلاهذناسنالافاشتكاو«اهريسيفللخوأاهنيبمادص

روصتلبقاهنعثدحتيذلانارقلازاجعإنمرخعونلفاشتكا

بيغلاباطخوهنارقلانأاممنكلو«نورقةرشعنمرثكأبالناسنإلا
روصعنمرصعيأةيلقععمهرابخأيفمداصتيالهلكرهدلاىلإهجوملا
نماذهوهملعقافاعاستاردقبهتغلنممهفيرصعلكف‹رهدلااذه

نعضخمتييملعلاروطتلاداكيالو«لبقنمانركذاهنايبزاجعإ
حوضوباهيلعالادامإمركلانارقلادجتوالإدوجولارساهيلعىوطناةقيقح
هذهةيلجتبهناحبسهللادعودقو‹هتراشإلمجمباهيلإايموموأهترابع

الإراشأوأالعلديذلانارقلاةجحمنييتستلسانللقئاقحلا
مدركمثلادعنمتاكنإمراللىلعتهلادنعنمهنأوملعب
يفَوقافالايفايايامهس«يليڃبيقاقشيفوُهنمم|نمهب

يشلىلعناتبفبموألعمتيحم

ِءيشلكيهلاالأمهرِءافنمهميفمهالآڌيهٿ ص

سانلاهفشتكاامىلعتايالاهذهةلالدنييأاميرمعلوم«.تسر..طيجم

دعييتلادوجولارارسأوقلفلاسيماوننممفوحنمنوكلايفومهسفنأيف
يفو٠كشلللاجمەعمىقبيالفنارقلازاجعإىلعقدصدهاشاهنمدرفلك
ةحضاوةلالدطيحمءيشلكبهنأوديهشلكىلعهللانأبيلاتتملاديكأتلا
ەذهلبقنموسانلاماهفأهيلإتلصواممقدأولمشأوعسوأةيالالولدمنأىلع
اذهيفزاجعألانكيملنإ»يعفارلاذاتسألاهلاقامنسحأامو.تافاشتكالا
ناقرفلاةروسةيادبريشتو‹ءيشناهذألايفحصيسيلفةهادبرهاظريبعتلا

اہیفءاجدققنوكلااذهيفقلخلابئاجعىلعمركلانارقلاءاوطنالإ

ُذَفَفنوراموقهيلعهَناَعأوارتقافِالإاذهنِاورَفكَيِذلالاقول

ركبهيلَعولتيهَفاَهَتَكاَنلَرَألاريلطاَسااولاقَو«اروَُواّمْلُطاوج
۱۳۷



a.ضرالاٍتاومسلايفسلامِلييذلاهَللق«الیصأو

يذلانارقلااذهنابةيهاولاتامبشلاوةلطابلامعاملاهذهىعدرلااذهيفف

هئاوطناىلعليلدضْرألاوتاومسلايفرسلاملعينمملزنمهءارتفانومعزي
ترفاضتولو«نيقولخلازجعىلعةلادلاضرالاوتاومسلابئاجعيلع

طيخودوجولاراسالنممليزنتوهامناوهلثمنايتألانعنعمهدوهج

.همئاقدب

نارقلاةزجعموثيدحلاملعلا

هعمىقبيالامىرخأدعبةهربفشكتتقئاقحلاهذهتذخأدقلو

تنعذأفنيملسملاريغلكلذحضتادقو«هلثمنعنيقولخلازجعيفكش

نمو«هروناوعبتيفقيفوتلامهفلاحيملنإو‹نآرقلاةزجعملمهمالقأومهتنسلأ
يففلأدقو«هتركذنأقبسيذلا(ياكوبسيروم)روتكدلاالهنيي
نوکرذعتهيفحضوأ«نارقلاوليجنالاوةاروتلايفملعلا»هامساباتکكلذ

نيباتكلانأهيفتبثأو«ءيشهنمريغهنوكةلاحتساوسانلادنعنمنارقلا

هثحبيفرصبتسادقو«ليدبتلاوفيرحتلانمريثكامهباصأدقنيقباسلا
تافاشتكالاهذهلايحنورسفملافقودقواذه‹ثيدحلاملعلارونباذه
مهفنوطرفملاامأ٠لدتعملامهنموطّرفملامهنموطرفملامهنمفةنيابتمفقاوم

مءالتيامبنارقلانورسفياوذخاف«ةفلتخلاهتايرظنوثيدحلاملعلاباونتفموق

ةينمحلتناكنإومهوهظفلاهلمتحيملولو‹تايرظنلاكلتعم

ريثكةيملعلاتايرظنلاف٠رطخللنارقلاصوصننوضرعيممنإف ةنسح

رساذإف«ًاضعباهضعبلدعيوأ«ضعبىلعاهضعبيضقيو«خسانتام

كلذناكیرخُأةيرظنبةيرظنلاتخِسُتمثتايرظنلاهذهنمءيشبنارقلا

.بيذكتلاودرللنارقلاضيرعتلاببس

- ۱۳۸



اوبصعو«ريسفتلايففلسلاءارآىلعاورصتقاموقمهفنوطّرفملاامو
نارقلااولعجنيذلامهفنولدتعملاامأو«هلئالدوثيدحلاملعلانعمهنيعأ
ةحضاوةلالدهتايآاهيلعتلديتلاةيملعلاقئاقحلاهيلعاولمحولصأألاوه
اديۇمتايرظنلاهذهنمناكامولاحىلعرقتستاليتلاتايرظنلانود

هولبقةضماغةلالداهبهيلعالولدمناكامو‹هولبقباتكلاتايالئالدب

اذهنأيرظنيفو‹ليدبتلاوليدعتللهللاباتكضيرعتةيشخ©5ظفحتب
ةتباثلاةيملعلاقئاقحلانعاننيعأضمغُتنالليبسالذإطسولاجمنملاوهجما
تیشحيتلانيضاملالاوقأبكسمتنو«اهيلإراشأوأنارقلااهيلعلديتلا

هللاتايانأيفحضاوهسفننارقلاناعمةفئازلاتايليئارسالانمريثكب

اهتمفشكتيابنيدحاجلاةنسلأعطقتسوهقدصبسانللىلجتتسةينوكلا

ىتحتايالاقانعأيلليبسالهنأا‹هزاجعإبةعطاقلادهاوشلانم

ةيداملامهترظنىلعمهتايرظننونبياماريثكموقنمكاذوأاذهةيرظنلعضخت

مطالتملابابعلااذهضوخنأهيفكشيالامو«ةايحلاونوكلاىلإةرصاقلا

صصختأملينِإف«رمألااذهلثمباريدجتسلوةياردوبخمزلتسيبيهرلا
ةيماظنةساردبقحتلأنأيلهللابتكيمللب«مولعلاهذهعاونأنمعونيف

نميتعاضباموةيملعةقيقحيفرظنللربتخمىلعفوقولانمنكمتأمو
نمجذامننعثدحتلايفىلاعتهللانيعتسأينأريغ«ةاجزمالإكلذ

اليتاعلاطملالخنمهيلإتلصوامبسحبنارقلايفيملعلازاجعالا

اممركلاءىراقلاىلإو‹ةيملعلاتاساردلايفنوصصختملانوبتاكلاهلاق

:اہنمنهذلاخسن

- ۱۳۹



ىملعلازاجمنالانمجذامت

هجننيلينةّالُسنمَناسنالاافلحذلولاتلوقی١

اتقلحفعضمةقلعلاانقلةَقلَعةفطملااقلمثنيِكَمرافيفةفطت

هللاَكَراَبَفرحافلحانانمثاملُءاظعلااًنوسكفاماَظِعًةَعْضُمْلا

ناسنالاقلخًادبمنايبايفةهركلاةيالاهذه«-ديِقلاَحلانسخا

الوهنیميبهطخيالوباتکنمولتينکیمليمأيبنىلعهللااهزنأ«هراوطأو
هذهنممابملعىلعهموقنكيمو«ةنجألامولعيفتارضاحمعمسي
املوأو«رارسألاهذهنمءيشلاوعلطتيأبمهثدحتمهسفنأنكتملو«رومألا
ناسنالاهنمقلخيذلالوألارصنعلاوهنيطلانأنايبةيالاهبتأدب

ةمجدهاوشهسفنناسنالايفو«اهيلعرابغالةحضاوكلذىلعاهتلالدو

التمث«همسجيفةدوجوماهلكبارتلارصانعنإفربخلااذهقدصىلع
ةعيبطنايبعم«محرلايفنينجلااهبرمييتلاراوطألاةلسلسنايبكلذ

رارقهنأبةمركلاةيالاهتفصوذإ«اهبملعىلعسانلانكيمليتلامحرلا
لصتمليتلامحرلاةعيبطىلعهقابطنارثكأوفصولااذهقدأامو«نيكم

ضوحلاماظعهبطيحتمحرلاف«ثيدحلارصعلايفالإرشبلالوقعاهيلإ

تامكللانماهرهظوهمأنطببيصياممنينجلاةمالسظفحتيتلا

يتلامئاررطاخمهيقتتازارفإنمنوكتتنينجللةيامحهبابىلعو«تازحلاو
ةنيصحلاضوحلاماظعلثمو«كلذنوداهتلوليحالولهبكتفلااهنمىشخي
مئارجلاهنععفدتيتلاتازارفالالثمو٠عينملانصحلالثمنينجلايمحتيتلا

ىلاعتقحلالوقنمكلذلاريوصتغلبأفصوسيلو«نيعفادملادونجلالثم
ةناكملانمنيكملاو‹ةنينامطلاورارقتسالاعضومرارقلانإفنيکراق

ىلإمحرلافصونمةميركلاةيالالقتنتو‹تابثلاوةوقلاىلعةلاديهو
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لوحتينأثيليالف«هيفنينجلااهبرمييتلاراوطألاةلسلسنعفشكلا
ةضيوبلابيونملاناويحلالاصتانمنوكيامببسبةقلعىلإةفطننم

هلةضيوبلانعطومحرلارادجبامهقولعنمكلذعبتيامو«امهقناعتو
اذههمضخيفحسيرمهنمعدنعرجفتيفايفتعديةداحةيصاخ

يهوةيلاتلاةلحرملاىلإلصيىتحهومنوهءاذغهتمدمتسيوديدجلانئاكلا
يتلاةمقللاباهددرتيفهبشأمحرلابناوجنيبةغضملاهذهىقبتوةغضلملا

كلذدعبىسكُييذلايمظعلالكيملااهنمنوكتيمثلكلااهغضي
ىتحمحللالبقنوكتتماظعلانأنوروصتيسانلانكيملو«محللاب
يملعلافاشتكالاقبسدقميركلانارقلاو۽ثيدحلاملعلاكلذفشتكا

ماعلااًنوَسكَفإلهلوقيفكلذلهريوصتقدأامواقرشعةئالثب
فوطعملانعفوطعملارخأتىلعلدياهبفطعلاوبيترتللءافلانإفام
.هيلع

الهنأررقيثيحةيالادوصقمحوضوبانلرسفيديدجلاملعلاو

ةيالانيبتو‹ماظعلاايالخميمجنوكتتىتحمحللاايالخنمةيلختبنت

خفنتوناسنالاةروصهيفعمتجتثيحرخاقلخىلإكلذدعبنينجلالوحت

دعبمحرلايفويغنعزيمتيناسنالانأىلإريشياماذهيفو«حورلاهيف

نعناسنأالانينجزيمتيالفكلذلبقامأ..الوأابرميىتلاراوطألاةلسلس

يمألجرةيبيغلاةقيقحلاهذهنعفشكينألقعيلهف«ةنجألانمدريغ
مهلكرشبلاهيفناكرصعيفوهروصتتالوملعلافرعتالةيئادبةئيبيفاشن

وأ«ةرهاظلارومألاادعاماهتعيبطىلعنوكلاقئاقحروصتنعنيديعب
امةيملعلاتافاشتكالابايفامةلباقموةمركلاةيالاهذهةسارديفسيل
رسلاملعي«ديمحكحنملتنآرقلااذهنأرصبتسانلاليلديفكي

هيفاشنيذلاعمتجلايفركفناندعاذإنحنو٤ضْالاوتاومسلايي
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مألاتاراضحنعاديعبهسفنىلعاقلغنماعمتجمهدجنةعلوسرلا

يفعافدلالئاسونمىتحويغدنعنوكيامروصتيالثيحبهلةرصاعملا

ناملسحرتقادقفكلذىلعاليلديفكيامقدنخلاةصقيفو٠«برحلا

برعلاةريزجمهتمرامدنعنينمؤملوهيَيبنلاىلع(هنعهللايضر)يسرافلا
اهلهأيمحيقدنخبةرونملاةنيدملااوطيحينأبازحألاةثداحيفاهدبكذالفأب

نيملسملابجعراثمقدنخلااذهناكدقو«مهيلعمهموصخماحتقانم

ءالوهلثمنملقعيلهف«عافدلايفةليسولاهذهلثماوفلأيملذإنيكرشملاو
ةثالثرورمدعب.الإمهروغهفشتكيملاماوفشتكيفنمزلااوقباسينأسانلا

.انرقرشع

«سدرنماهيفيلابجنِِءاَمَسلاَنِمليوهناحبسلوقي١
وهطاسبلاكضرالايفانراصبابهارنيذلاباحسلانأيفعرصريبعتلااذه

ةعيبطنصيبفشتكينأضرألايفناسنالاعيطتسيالو«دولانملابج
وأضرالالوهسىلعيشيناكءاوسلابجلاكماكرهنأكرديوباحسلا
يتلاةرئاطلاىلعبكارلاهتعيبطفشتكيامنإو«لابجلاممقىلعادعاص

باضمحلاهبشياماهنيبةقهاشالابجنارقلاهفصوكهاريفوجلابابعرخت

نكيملو«ةدوجوماهنوكنعالضفةفورعمكاذناةرئاطلانكتملو«ةيدألاو
عمتجمينکتموهتعيبطىلعباحسلاةيؤرنممهنكميراظنمسانلادنع
حبصأدقوةقيقحلاهذهكرديیتحةعيبطلاةساردلةسردم2لوسرلا

درجمبنارقلااهنعفشكيتلاةقيقحلاهذههينيعمابرصبييداعلاناسنالا

.باحسىلعهبرموةرئاطبكريام

لوقیوتسرنْيجْوَرانقلِءْيَشلكنمولىلاعتلوقي۲
اًمِمَومهيسُفنَأْنِمَوضْرَألاتبثامماهلكجاورألاقَلَحيذلاَناَحْبسل



تانئاكلاجوازتىلعكشلالبقتالةلالدنيتيالانيتاهيفمنوُمَلعَيال

يهو‹تامومعلامعأيهءيشلاةملكنألتايراذلاةيآامييسالاهرسأب

نانوکرديسانلانکيملو«نيجوزءيشلکنملعجهللانأيفةحضاو
ىلإلخنلاكتاتابنلاضعبوتاناويحلاوسانلازواجتتةنسلاهذه

نميهونيجورديلاةرذنافنارقلاهبربخاامعملعلافشكدقو‹اهريغ
نوکييذلالعافتلابوبجومِءزجوبلاسِءزجنمنوكتتتارذلافخأ
ىقتلااذإالإةعونتملااهتايطعميطعتالءابرهكلاوىةقاطلانوكتتامهنيب

مدعنتواموعفمفقوتيامهقارتفابوالعافتوبلاسلالئاسلاببجوملالئاسلا
معأرمألانأىلإنوثحابلاءاملعلايدتهينأديعببسيلوةييرهكلاةقاطلا
.تارذلاهذهنمنوکلاةيادبنأةيرظنضرفىلإمهقيرطيفمهفلمشأو

دقومسنوزوميشلکنماَهيِفاَتبنأوطلجوزعلوقي٤
رمسنجلكيفدجوتضرألارصانعنمةقيقدبسننعملعلافشك
رئاسيفامعةدحاوةرميفرصنعءيزجنمةرذديتالثيحبراغلانم
تلوحتلهنامروأهبنعوأةحافتنمةرذتصقنوأةرذتدازولف«اهسنج

عيمجدرراغلاوتاتابنلاةعيبطةساردلالخنمنكميو«اهسنجريغىلإ
باتكفيلأتبجوتسيكلذوةمركلاةيالاهذههيلعتلداملإبَو

.تاتابنلاملعقئاقدبلفاحس

قلولوقيو«سردَقب4هامليشلکاًنِإلطهناحبسلوقي

دىرادقهَدْنِعِءيشلكوإللوقيو«دساريُهردَقفِءيشلاک

ةقيقحرقتةعساولايناعملاوةليلقلافورحلاتاذتايالاهذهنمةدحاولك

وأدازولثیحباقیقداریدقتردقمنوكلايفاملكنإف«رسأبنوكلاماظن
ناسنالاف‹«صاخلانزاوتلاوأماعلانزاوتلايفامإ«لالتخاىلإىدألصقت

اہنمءيشلکهعترموهدهميهيتلاضرالاو«رادقمبهيفءيشلكهسفن
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نيجسکالاةبسنو«امنارودواهترشقو‹اهؤامو«اهنزوو«اهمجح«رادقمب

عيمجف«ةنيعمريداقمبيهبيهرلالئاملاءاضفلااذهيفةثبنلاتانئاكلا

لصفتيتلاتافاسملاو‹اهمسواهنزوواهمجحيفاريدقتةردقممارجألا

نمایفاملکيفةنيعمريداقمبيهرهجملابالإرصبتداكتالىتلاةقيقدلا

.الواضرالاىلعءوضلاقلنلو‹تانورتكلإوتانورتوينوتانوتورب

لكباهدوزو«ناسنإللارارقنوكتنالضرالاىلاعتهللاايهدقل

نماهريغهبزهجيملاباهزهجو«اهتايلاكوةايحلاتارورضنمهيلإجاتحنام
لوقيذإكلذىلعراصبألاحتفيميركلانآرقلاو«ةايحلالئاسونممارجألا

هللاهلعجضرألامجحفمنيوثايأضْرألايفرط
ترذعتلو‹اهتيبذاجتضفخنالاهمجحنمرغصأتناكولو‹رادقمب

ةدوهعملااهتيبذاجةعيبطباهيلعيوجلاطغضلانإف«ترسعتوأاهيلعةايحلا
نمناسنإلكلمحيثيحبةصوبلكىلعالطررشعةسمخرادقمبوه
لمحلااذهبرعشيالامنإو«الطرنيعبرأوةئامناشوافلأنيرشعونينثاءاوحلا
رعشيالءالاقمعيفحباسلالثمكهلثمف٠بناجلكنمطغضلالداعتل

مجحيفنوكتثيحباهرطقعبريفضرألاتناكولو«هيلعءاملالقثي
ءاملاكسمتنأرذعتوةيلاحلااهتيبذاجسدسىلإاهتيبذاجتضفخنالرمقلا

اراهناهترارحو«دمجتلادحىلإاليلاهتدوربىلإكلذىدألوافوحنمءاوملاو
رادقمبطغضلادازلاهمجحنمربكأتناكولو«قارتحالادحلإ
نيسمخوةئامىلإاهتيبذاجتفعاضتلسمشلامجحيفتناكولف«اهتدايز
ماسجألاةأشنترذعتوةصوبلكىلعنطةنزءاولاطغضغلبلو«ةرم

ا٤٤



رادقمبيهةيضرألاةرشقلاوءناسنإلايفلقعلادوجوعنتماواهومنو
نوبركلاديسكأيلاثصتمالمادقأةرشعوحنبكمسأتناكولف‹اضيأ

قمعو٠ضْرالاىلعةايحلاىلاتلابترذعتوتابنلاومنرذعتونيجسكألا

هيلعوهامعمادقأةعضببقمعأناكولف«كلذكرادقمبافرحبلا
ةئالثرمغيرحبلاو«ةايحلاترذعتوتابنلافقوتونيجسكألاهيلإبذجنال
ىفاولافالغلاو‹ناردألانماهفظنيامرادقمبوهوضْالاةحاسمعابرأ

مجحعملداعتيوهواهبناوجنمةيضرألاةركلابطيحيليمهئاسمخبردقي
هثراكلاتلحوىشالتوفالغلاعفترالكلذنمرغصأتناكولذإ٠ضا

نماهيلعاموضْألاىمحيفالغلاذهنإف«اهيفامواهيفنموضرألاىلع
ةيقدنبصاصرةعرسىفقلطنتو٠ءاضفلااذهىففداقتتىتلابهشلا

ىفايفاكهدحواهرورمناكلناسنإىلعترمولثيحب«ةرمنيعستب

ىهورادقمبضْألاىفنيجسكألاةبسنو«ةبتلملااهترارحواهتعرسلهكالهإ
لئاسوترذعتلةئالايفشعىلإتضفخحناولو.هئاملاىفنورشعوىدحإ
ولو«هماعطاهبخبطييتلارانلاهزوعتةلاحلاهذهيفناسنألانإف«ةايحلا
عملولثيحبةغلابةروطخىلإعافترالااذهىدالةئالايفنيسمخىلإتعفترا

اهسفنلوحضرألانارودو«اهرسأبةباغىلعيقأتنلهنمةرارشتفكلقر
ليللانوكياذهبو«ةدحاولاةعاسلايفليمفلأردقبرودتيهفرادقم
لوحاہترودضرلاایفلمکتستةعاسنیرشعوعبرأفرظيفراہنلاو

ليللالاطلةعاسلايفليميتئامردقىلإهعرسلاهذهتلقولو‹اهسفن
امهقيطيالأدحىلإراهنلاةرارحوليللاةدوربتدتشالوراهنلاو

كلذوليمفلأنيعبرأونيتئامرادقمبرمقلاوضرألانيبةفاسملاو«ناسنإلا
رزجلاةكرحيفاريثأترمقللنأل٠ضرألايفهايملانزاوتظفحيامردقب

ىلعتضافلبرقأناكولو«هايلاتراغلدعبأناكولف«دلاو
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تناكولو‹انويلمنيعستوةئالثرادقمبسمشلانيبواهنيبةفاسملاو«ضرلا
اليتلااهترارحباهترهصلبرقأتناكولو٠ضْرالاتدمجتلكلذنمدعبأ

وهوزجينويلمنمءزجةيسمشلاةقاطلانمضْألاىلإلصيامو٠قاطُت
كلذنعدازولو‹ةيرارحلاةقاطلابماسجألادوزيوتاتابنلايمنيامرادقم

ناكميفناكولو‹تاتابنلاترثأتوماسجألايفةرارحلابيلدتشال
ليهسوأ«حارلاكامسلاوأةيناملاىرعشلاكةمخضلاموجنلادحأسمشلا

افعضنيرشعبسمشلانمربكأةيناماىرعشلانإف«ضيألاترب
ىوقأهرونوةرمنيناغباهنممخضأحارلاكامسلاو«ةرمنيسمخباهنمىوقأو
ةئامسمخونيفلأباهنمىوقأليهسو«فعضفالاةيناخباهروننم
اذهنمربكأىرعشلانأتبثينمنيئدحملاءاملعلانمكانهنأىلع«ةرم

.ديعببكلذسيلوةلئاهدادعأبردقلا
رمسوور

بروُهناوابرهنأهياتكيف(هناحبس)قلاخلاحدمتامرمألف

بکاوکک«اهاىلإالیلقضْلادودحانزواجتاذإومرىرغشلا

اہنارودواهماجحأریداقمباطبترماہنیبقسانتلادین‹ةيسمشلاةعومحملا

هذهيفقيقدلاويثأتوردقملاهنارودوصاخلاهمجحاهنملكلف«اهعئابطو
نوڻالٹودحاونهعموسمشلااهمألوحرودتضرألاعمةهعستيهوةعومجما

دادعأوبانذألاتاوذنمفالاوتاميجنلانمالأنوئالثونههعباوترمق

هللاربخأاکيربتيهلبةنياثنهنيبتسيلسمشلاو«بهشلانمةلئاه

go 2و .

لوحاہنارودردقيوساھلرقتسمليرجدنسمشلاووئهلوقباہنعیلاعت

اذهيفاةعباتمارجألاهذهلكوةدحاولاةعاسلايفليمفلأةئةئاتسباهسفن

ةيجراخلاةيشاحلاىلعاهعباوتلكعمرخانارودالو«نارودلا
لكيفاليمرشعينثاةعرسبةيشاحلاهذهنعدعتبتيهو‹ةرجملل

نمىصخُتاليتلانييالملانمةدحاوالإةيسمشلاةعومجملاهذهامو«ةيناث
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انتعومجمايفعقتيتلاةرجلاهذهسفنىلإبستنتيتلاتاعومجملا
ةيئوضلاةنسلاو‹ةيئوضةنسفلأةئاببردقيرجلاهذهرطقو‹ةيسمشلا
هدحاولاةيناثلايفعطقيءوضلانل«لايمألانمنويلمنويلمةئاسبردقت

«رتموليكفلأهئامنالثىأ»ليمةئامنالثوفلأنيناموةتسوليمفلأةئام

ءوضلارودينأنكميوءوضلاةعرسبقئاقدعبسسمشلاوضرألانيبةفاسملاو
©ةدحاولاةيناثلاىفتارمعبسةيئاوتسالادودحلاىفةيضرألاةركلاىلع

اضيأهذهامو«ةيئوضةنسفلأنيئالثبجملاهذهزكرمنعدعبتضْرالاو
اهنمهوفشتكاامنويكلفلاردقيتارجملانمةلئاهدادعأنمةعومجيالإ

ردقيونييالملانم«505,0,0.0,000ر۰-0«يفةبورضمنويلمةئامسنخ
املكنأسنتالو«رايلمةئامموجنلانمةرحملكيفاميبسنلالداعتلاب

یدالاہنمءيشيفللخياعقوولثيحباقيقداريدقتردقمتارجملاهذهيف
طوقسواهيواهتكلذنعجتنيفةيكلفلامارجأللماعلانزاوتلالالتخاىلإ
اندعوامكلذو«هيفامكالهونوكلايشالتىلإيدؤيفضعبىلعاهضعب
تّرطفناُءاَمّسلااذلوقيىلاعتهللاف«ةعاسلامايقدنعباتكلايفهب

ةنسىلإةحضاوةراشإنيتيالانيتاهيفويريستقنلابكاوكلااذزو
قدصلئالدونارقلازاجعإنميهومارجألاهذهنيبطبرتىتلاةيبذاجلا

محلاببرطخيالوةيبذاجلانوروصتياوناكامدهعلاكلذيفسانلانإف«ةوبنلا

يفءايشألاريداقميفةقدلاهذهو«ةيكلفلامارجألانيبطبريىذلااهماظن
هتمءزجلكِءادأوهماظنظفحيفالماعهللااهلعجىتلايهنوكلااذه

ةرذلانمدوجولااذهةعيبطنمليلجوقيقدلكيةحضاويهو‹هتمهم
لكيفقيقدلأريدقتلااذهاهنيبدجويةلئاحلااهرثكىلعتارجملاف«ةرجملاىلإ

يتلاانترجمبةطبترماهاندجولانعتارجملادعبأيفانركفولف«اهنمءيش

اهنملکيف(هناحبس)هللاعدوأامبسحبةيسمشلاانتعومجاهيلإبستنت
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اذهحبصأىتح«اهنيبئالتلايفمهملالماعلاتناكةصاخعئاب
وريغهنمءزجلكلمكيو‹اضعبهضعبدشيةلماكتمةدحوحيسفلانوكلا

محلىنستيامبسحبتارجملاداعبأريدقتيفنوفلتخيكلفلاءاملعنأعمو«
٠قيقدلاطبارتلااذهدوجو:ىلعنوقفتممهنإفةيملعلاتافاشتكاللنم

رجعدعبأنأهيفتدجونوكلانعاباتكتأرقنينسرشعذنميننأركذأو

اليلقالإتشيلامو«ةيئوضةنسنويلمةئامسمخبضرالانعاهدعبردقي
سيياقملايفيكزدمحأروتكذلللاقمىلع(ينرعلا)ةلجميفتعلطاىتح
ضرالانيبواهنيبراظنمربكأبتفشتكادقضْلانعةرجمدعبأناهيفءاج
ةعضبالإكلذدعبثبلأملو«ةيئوضلانينسلانمنويلميفلأوحن
:هيفءاجنيصصختللاءاملعلادحألرخآثحبىلعتعلطاىتحروهش

اذهفو‹ةيئوضةنسنويلمفالاةسمخبضْالانعدعبتةرحمدعبأنأ

ةيوازالإ|نوكلااذهنماوفشتكيملرشبلانأىلعةحضاوةلالدلديام

ءاملعداكيةيرظنكانهودوراکاليلقالإإملعلاصمُنيِنوأاَموطرخص

ىقبينأنوكلااذهردقولثيحبرمتسملاهددمتيهواهيلعنوقبطينوكلا

تناكنإانيرديامونالاهيلعوهامفعضراصلماعنويلمةئامنالثوفلأ

ُءاَمَسلاَولهناحبسقحلالوقيفاهيلإةراشالانوكتنأةقداصةيرظنلاهذه

كردنامدنعنيرئاحفقنانکاذإوردمنوسوُملاًنِإَودياباَاَنيَب

همجحيفاردقماهنمدحاولكنوكيثحبةلئاملاةيكلفلامارجألايفةقدلا

رمألانإفويغنيبوهنيبلصفتيتلاةفاسملاوهتقاطوهنارودوهعبطوهنزوو
سانلاهفرعيامقدأيفدجوتةقدلاهذهنأكردنامدنعبجعأنوكيداكي
ةيكلفلامارجألايفيهيتلاةينوكلاةنسلاسفناهتارذلانإفةرذلاوهو
ماظنهسفنوهةيسمشلاةعومجملايفيسمشلاماظنلانأفرعننأانيسحو

نإف٠رهجملاةعشأبىتحرصبتداكتاليتلاةنيهلاةرذلاهذه

ب۱۸



ةيناثلايفتارملانييالمبردقيالئاهانارودةرذلاةاونىلعرودتتانورتكلالا

تانورتكلأوتانورتوينوتانوتوربنمةقيقدلاتارذلاهذهيفاملكوةدحاولا

للخلاو‹اهماظنيفللخلاىلإىدألصقنوأءيشدازولثيحباريدقتردقم
تابننماہیفاملکبالثمضْالافاهريغىلعرثؤيةرذلايفنوكيىذلا

نيجورديملااهفخأةئاملاوحنيهرصانعنمنوكتتءاوهوناويحوناسنإو
ىلإمسقنتتائيزجلاو5تائيزجىلإمسقنترصانعلاو‹موينارويلااهلقثأو

تارذنمدحاومارجةنزوتارذ نويلمنويلمنويلميلبردقتواراتار

ككلتملكناو‹اهفخأوهىذلانيجورديملابكلابامف‹تارذلانم
ةردقمبكرملكرصانعنأتملعاذإبارغتسالاكيلعيلوتسيوةشهدلا

تارذو«صقنتالودیزتالثیحبةدودحمهيفرصنعلكتائيزجو«اريدقت
‹للخللاببستنالصقنوأةدايزمثتناکولو٤رادقمبءیزجلک

.ريدقتهردقفِءيشلكقلخنمناحبسف
ناسنألااذهءناسنألانيوكتيفرظننلوتارجملاوتارذلاكرتنلو

ةيونعملاوةيسحلاةفلتخلاتاقاطلابهزهجو«نوكلابئاجعهيفهللاعدوأىذلا

نٍإف«ايفهتدارإضرفنمهتنكمو«ضرألايفةفالخلاةنامألمحهتلهأيتلا
روعشلاكلذعورأامو‹رادقمبهنمءيشلكقلحخهسفنناسنإلااذه

نيوكتلاتاحفصىلعىلاعتهللاتاياولتيوهونمؤلابلكلتميىذلا

ضريفَول:هيدانيقحللايدانمعمسيايمعلاراظنمبيناسنإلا

ماعناسنالاوم.,تمد4ورضيالقاْكِِسْفْأيوَسِِقوُملِلتاي

هرعاشمو«ماعهراكفأو«ملاعهسفنو«ملاعهتعيبطف«ملاوعوهلب«حيسف
.يررمأنميهيتلاحورلاهلب«ماعهساوحو«ملاعنزئارغو«ملاع

سردينملكو‹هبئاجعرثكأوياسنإلانيوكتلارارسأقمعاامو
نأتركذنأقبسدقو٠ةشهدلاهكلمتتوةريحلاهذخأتنيوكتلااذهرارسأ
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‹ناسنألاةايحيفةفيظوةيلخلكللب٠ىدسقلختمايالخلاهذهو

ةعبرأىلعلمتشيمسجلايفسحلاوةكرحلازكرموهىذلاهدحوغامدلاو
ريدصتلاولابقتسالاامتفيظواهنمةيلخنويلمفلأ:ايالخلانمارايلمرشع
ةجسنالابىعدتمسجلالإةقيقدكالسأاهنمدتمتةيبصعلاايالخلايهو

لِیدوتىلايهداسحنوكرحتنوقوذتنویرنوعمسناہتطاسوبةيبصعلا

انويلمنوثالثوةئاماهطقتليةيئوضلاتابذبذلافءروصلاوتاوصألاغامدلا

٠غامدلاىلإاهلقنلاهرودبموقتيهو‹نيعلكيفةيرصبلاايالخلانم
لقنتو٠كلذكغامدلاىلإاهيدؤتلةيلخفالاةرشعاهطقتلتتاوصألاو
وأةررحدلجلاتسمالاذإو«ةيلخفالاةثالثغامدلاىلإتاقاذملاعاونأ

مسجلاةدوربلاتسمالاذإو«غامدلاىلإاهلقنةيلخفلأنوثالثتلوتهتبراق

مسجلارعشقاغامدلااهبرعشاذإفغامدلاىلإاهسحةيلخنويلممبرلقن
اذهدسلمدلانمادیزمةيومدلاةرودلااہلإيدّوتفةيومدلانييارشلاتسفنتتو

زرفتفغامدلاىلإاهلقنايالخلانمةعومجحمتلوتتدازاماذإةرارحلاو«غارفلا
هذهو٠مسجلاىلعىرجيادراباقرعةيقرعلاددغلانمةدغنييالمةثالث
هيفةدوجوملاةعونتلاتاقاطلاوناسنألايفاريدقتةردقماهلكءايشألا
تناكلرادقملااذهنعتدازولةيرصبلاةقاطلاف«ةنيعمريداقمبهللااهلعج

تابوركملاكهيلإيعادالامهتيؤرلةيرورضلاهتفيظونعناسنإللالغاش

ةقاطلاو«ماريامىلعةيويحلاهتفيظوىدّؤينأهنكمأالتصقنولو«ةقيقدلا

اهركفةلبلبلاببسناكلتدازولو٠تاوصألانمهتجاحرادقمبةيعمسلا

هيلعرسعتلتصقنولو‹امنعىنغوهيتلاتاوصالانمهيلعمحارتي
هتارجمىلإةقيقدلاهتارذنمهرسابنوكلااذهنإفةلمجلابو«هماهمبمايقلا
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كلتو«ةكركلاتايالاهذهاحضاوايسفتيايفشتكياملكو«رادقم
.نيبتيىتح«قافالاوسفنألايفهدابعاميرينأهللادعويتلاهللاتايآنم
.قحلاهنأمحل

تاراشإريشيهلاثمأوهصصقوةميكحلاهتاعيرشتيفميركلانارقلاو
نكيامىصقأيهويرصتلانمبرقتانايحأداكتةيسفنتالاحىلإةرباع

ملظمملاعيناسفنلاملاعلاو‹ةيسفنلالاوحألايفثحابىأهيلإلصوتينأ

هولخدسفنلاءاملعهيلإلحرامدنعو«هكلاسميفدشرمالوهيفملاعمال

تايرظنوضورفبالإهنماودوعيملو«ةقيحسلاهئاجرأيفاوهاتو«لهجىلع
رانألميركلانآرقلااويحصتسامهنأولو«اهبذكىلعبراجتلاتلداماريثك
ىعةدهاشالإبراجتلايناتاليتلاقئاقحلابمهرصبوةيسفنلاكلاسملامحل

ميركلانارقلاءوضىلعسفنلاملعاوثحبنيملسملاءاملعنأولو«اهقدص

تايرظنلاوضورفلانمالدبقئاقحلاتناكلو«مهريغاهبداعامجئاتنباوداعل

اذهبمايقلانعنوملسملالساكت(ىلاعتوهناحبس)هللاهدارأرمألنكلو
£تاساردلانمريثككةيسفنلاتاساردلايفمهريغلاعابتأاوراصفرمألا
امبتدرأدقو‹ءبصلااذهبعالطضاللءىشانلاليجلاهللاقفوينأوجرأ

زاجعألانمريسيلاجذوفلااذهوءكلذلمهمئازعثعبانههيلإترشأ
تاساردلاىلإنيهجتملاانبابشممهظاقيإالإهبدرأملنارقلايفيملعلا

نأوجرأو«نوسردياملكيفمهنيعأبصنميركلانآرقلااولعجيلةيملعلا
ريسفتلايفلصأامدنععسوتلانمءيشبعوضوملاىلإدوعأنأهللاينقفوي

دقلو«هللاباتكيفنوكلاملعىلإريشتيتلاتايالاىلإهللاءاشنا

ترثاينكلونارقلايفيبطلازاجعإلاراصتخابولوركذأنأتددو

.قيفوتلايلوىلاعتهللاوهلعىلإكلذءاجرإوريسفتلايفعورشلا
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»ةخحتافلاةروس«

ن|-اهضعب ركذنفوسىرخأءامسأالوباتكلاةحتافىمستو
ةروسلاامأ..ةحتافلاىنعموةروسلاینعمنایبًاديأو»ياياميفهلاءاش

لصألاةزومهمريغيهفلْألاىلعوروسلانمليقوروسلانمةذوخأميهف
نمايفامباهتطاحالابطيحيىذلاةنيدملاروسباهيبشتكلذبتيمسو

نموأعافترالاىنعمبروستلانمةذوخأميهليقويناعملانماهيفاموتايالا
:ةغبانلالوقهنمو«ةجردلاوةلزنملاىنعمبةروسلا
بذبذتياهنودكلملكىرتةروسكاطعأهللانأرتلأ
ل:هلوقو

راطمباهبارغسيلدجملايفهروسدقوبارحطهرلو

عفرتاهنألامإواهتأشولعواهتلزنملامإكلذبنآرقلانمةروسلاةيمستو
نكلولصألاةزومهميهفروسلانمةذوخأماهنأىلعو«اهبلماعلاواهئراق
ةيقبروسلانالةيمستلاهذهاهيلعتقلطأو«اواوتدبأفةزمحلاتففخ
ىلعةيفيقوتنارقلايفروسلاتايمستوءةيقبهلوهلكنمءزجلكوءيشلا

وأعيبنلاىلإةعوفرمامإكلذبتاياورلاتوبثلءاملعلانمريثكيأر
ضعبهركيءاملعلاضعبو«(مهنعهللايضر)هباحصأىلعةفوقوم
ءاسنلاةروسو‹نارمعلاةروسو«ةرقبلاةروسكتعاشيتلاتايمستلا
ةروسلا:لاقينأطوحألاوىلانأنوريو«ماعنألاةروسو«ةدئاملاةروسو

اہيفركذييتلاةروسلاوةرقبلاايفركذتيتلاةروسلاوحناذكايفركذييتلا
رمعنبانعرخالاو«سنأنعامهدحأنيئيدحبنولدتسیو٠نارمعلا

عوضومامإوفيعضامإسنأثيدحنأبمهيلعدرو«(امهنعهللايضر)
ضراعيالفوقوملاو«هيلعفوقوموهفهدنستبثنإورمعنباثيدحو
عوفرملااهنموفوقوملااهنمتاياوراهبتحصقبساكتايمستلاو«عوفرما
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عيبنلانأنيخيشلادنع(هنعهللايضر)دوعسمنباثيدحاهنم

ثيدحو«هاتفكةليليفامهبارقنمةرقبلاةروسرخانمناتيالا»:لاق

ةضراعمىلعىوقيال هدنسحصنإو امہنعهللايضررمعنبا

هيغةفلاخمعمةجحربتعياليباحصيأردرحمهنوكنعالضفعوفرمل
.هلةباحصلانم

نارقلالوأاهنأل‹باتكلاةحتافبو«ةحتافلابةروسلاهذهتیمسو
‹هللاءاشنإيتأيسكاضيأالوزنهلوأاهارينمءاملعلانمو«الوزنالابيترت

٠نيقلتلايفو‹ةالصلاةءارقيفبيترتلاةاعارمكلذىلإفيضيمهضعبو
ىلعضرتعاو٠نيقلتلايفالوةالصلايفنارقلانمءيشبقبستالةحتافلانال

يفوةالصلايفينارقلابيترتلامازتلامزلتستكلذةاعارمنأبيسولألاكلذ
ملعملانقليالكلذكو«ةرقبلاالإةحتافلادعبيلصملاًارقيالثيحبملعتلا

قبستالأيفكيهنأبضارتعالااذهىلعباجيدقو«اضيأةرقبلاالإاهدعب
نممزليالذإ٠لافطألانيقلتيفو«ةالصلاةوالتيفنارقلانمءيشبةحتافلا
اهدعباميفبيترتلاةاعارمملعتلايفوةالصلايفةءارقللةحتافاهلعج

اذهلكىلعقدصيباتكلاواهبنارقلاحاتتفالباتكلاةحتافباهتيمستو

امنإو«هضعبىلعوارتاوتهنعلوقنملازاجعإلليعانيبنىلعلزنملاعومجملا
هنمدصقيالباتكلالضعبلانوداهبعومجملاحاتتفايسولألاىعار
تايآىلإترظناذاتنأو٠«ضعبلاوعومجملانيبكرتشملاموهفللا
ىلاعتهللاف«لاكشالااذهىلعباوجلاهنومكيفكيامدجتهسفننارقلا

ىلإٍتاَمْلْظلانمسالاجرْحُككيهااباكللهارباةروسيفهلوقب
تلزنأانيحهلازنإالمكتسمنكيملباتكلاو«ةيكميهو١٠مرمررولا
موهفملاىلعباتكلامساقالطإنمعنامالهنأنيبتسناذهبو«ةروسلاهذه

.ضعبلاوعومجملانيبكرتشملا
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ةلاابىمستو«ءيشلاةمدقمىلعقلطتو«حتافلاثنّؤمةحتافلاو
نإف‹ةيمسالاىلإةيفصولانملقنللانهءاتلانأءاملعلاضعبىريو‹حتفلا
املعتراصةروسلاهذهىلعتقلطأاهنأابنكلوحتفلانمةقتشمةحتافلا

ةغيصىلعءاتلالوخديفنوطرتشيإلءالوهِو«ةغلابمللاهارينممهنمو«اه
يفةغلابملوالاو«ةغبانوةيوارىلعاوخدلةمالعنزوىلعنوكتنأةغلابملا

ىنعمبردصمةحتافلانأىرينممهنمو‹غيانلايفةغلابميناثلاو«يوارلا
اهفعضأولوألالاوقألاهذهحصأو«اهبنارقلاحتفلةروسلاهبتيمّسحتفلا
هذحلو‹افعضوةوقهوجولاتوافتتامنإوةغللايفهجواهنملكلو‹ريحألا

بابسأاهركذبنرقوامسارشعىنثاابنميبطرقلادعةيثكءامسأةروسلا
يف(هللاهمحر)بطقلادروأو«امسانيرشعاهليسولألاركذو«تايمستلا
لوسرلاىلإعوفرمءامسألاهذهنمريثكو«رثكأوأددعلااذهوحنهناميه

بوسنماهضعبو«(مهنعهللاىضر)هباحصأىلعفوقوماهضعبو«يع
.مهدعبنمفنيعباتلانمفلسلاىلإ
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دقف‹ناتعوفرمناتيمستلاو«نارقلامأوباتكلامأءامسألاهذهنم
نأ(هنعهللاىضر)سنقيرطنم(هللاهمر)عيبرلالجرحا

هاورو«جادخیهفنارقلامابافًارقيالةالصلك»:لاقهعىبللا

ةريرهىبأثيدحنمهجامنباوىذمرتلاوىناسنلاوملسمودمأمامالا

نأاضيأ(هنعهللاىضر)ةريرهىبأنعىنطقرادلاىورو«هنع(هللاىضر)
نماهللامسياوورقافنيملاعلابرهللدمحلامرقاذإ»:لاقٍدْكْيَعىبللا
ميحرلاننمحرلاهللامسبوىناثملعبسلاونارقلامأوباتكلامأاهنإفمحرلا

سنأنعكلذىورةيمستلاهذههركيفلسلاضعبناكو«اهتايلىدحإ

ولتپوظوفحلاحوللاباتكلامألوقينييسنباناكو«نسحلاونيريسناو
لوقيىرصبلانسحاناكوسنأنعهلثمیورو»رسد,هکباَتِكلاأهدوظ

هنملولتيو تامكحملاتايالاىهومارحلاولالاتايآباتكلام

مانيربسنباوسنأنعوبرسدادٍباَتِكْلاأَنُهتاَمُكْحُمتاي
فميبنلانعةحيحصلاةتباثلاةنسلادوروعموظوفحملاحوللانارقلا
نأهلبجعيامم«امباحصأةلزنمتلجنإواةفلاخماءارالاعيمجطقست
ثيدحلاىوريذلاوهوةيمستلاهذهةهاركب(هنعهللاىضر)سنألوقي

لكنميفشتاهنأ»ثيدح ةيفاشلااهئامسأنمو«عييرلادنعاميلعصال

نمالجرنُایورال«ةيقرلااهنمو«ءادلكنم»ةياوريفو«مس

لاقعيبنلاربخأاملفهيلعاورميحديساهبيقرٍهْيَعيبنلاباحصأ
ِ يفکيالو«اهرغنعيفكتاهنألةيفاكلااهنمو«؟ةيقراهنأوبخأنم

.اهنودةالصلايفنآرقلانماهيرغةيزاوجلةيفاولانمو«اهنعاهيبغ
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نارقلانميندملاويکلا

نملعلوكلذىلععامجألاىكحمهضعبوروهمجلادنعةيكمةحتافلاو
ىفءاملعللفنارقلانميندملاويكملانيبةقرفتلاىلعهبنأنأنسحتسلملا

:لاوقأكلذ
ىكملاىفءاوس«ةنيدملابىلزنامىندملاوةكمبلزنامىكملانأ:اهلوأ

.ةكمحتفوعادولاةجحىفلزنأىذلاكاهدعبمأةرجحلالبقلزنأام

ةنيدملابللزنولوةكملهأنأشيفلزنأامىكملانأ:اهيناث
.كلذريغىثدملاو

امهريیغيفلزنأاموةنيدملابلزنأامىندملاوةكمبلزنأامىكملانأ:اهشلاث

«ورافسأىفعهللالوسرىلعللزناموهویندمريغویکمريغوهف
نإفثلاثلاولوألالوقلاىلعءانبو«ماشلاوةنيدملاوةكمبنارقلالزنأ»ىورو
یحاوضیفلزناامو«یکملامکحهلتافرعوینمکةكمیحاوضیفلزنأام
.ىندملامكحهلردبودحأكةنيدللا

ةرجحلالبقلزنأامىكملانأ:روهمجلاهيلعوحيحصلاوهو:اهعبار
اهريغمأةنيدملاىفماوسةرجمحلادعبلزنأامىندملاواهريغىفمأةكمىفءاوس

ةجحفوةكمحتفىفوةيبيدحلاىفلزنأامنألوقلااذهنمكلحضتيو

ةيانعلاديزبىندملانعهعباطزيمتيىكملانارقلاو«يندملامكحهلعادولا

عراوقبمهفصياماريثكو«مهدوحجونيكرشملاتنعهجاويهنأل«ةديقعلاب

ةقاحلاوةعقاولاورمقلاكلصفملاراصقىفاحضاوكلذىلجتياكديعولا
هللاةينادحوىلعةلدألاعطاوقبمهسرخيو‹تاعزانلاوتالسرملاوةعراقلاو

ببسيمهلبقنمألااهيلإتهتناىتلاةبقاعلاءوسمهرذنيو«(هناحبس)
تاراشإبفتادابعللضرعتنإو«رفكلاىلعمهرارصإومهءايبنأمهييذكت
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اوُميقأَو»:ىلاعتهلوقىفلمزملاةروسىفهدجتاموحنةرباع واوةالّصلااوم
دنعُهودِجَتريحنممكساوُمَدَقتامواًنسَحاًضرقهللااوُضرقاواكر
تقوىفتضرفدقةالصلاتناكاذِإو٠٠ريس4رجاَمَظْغأواريحوهولا

ىتلاسمخلاتاولصلاةقيرطىلعرقتستنألبقةمركملاةكمىفركبم

ءةرونملاةنيدملاىفالإاليصفتضرفتملةاكرلانإفءارسالاةليلتضف

‹اهليصفتةفرعمىفمهبيغرتواهيلإسانلاقيوشتلالامجإةكمبتبجوأو
وحناضيألامجالاقيرطبدريکلانارقلايفاهركذدريامدنعتامرحلاو

طبامواهنرَهَظا,شجاوفلاىرعحاملقللاتاهللالوق
اولوقَتناوًاناطلسهبلّملاَمهاباوكرشُوقحلاريبتلامنا

ِءيشبتامرحلاضعبركذهيفدجتدقوممردرم,نوماامولاىلع
ةروسىفهدجنىذلاك«شحفلاىفةلغومتناكاذِإنايبلاوليصفتلانم

نمبارتقالاو«دالوألالتقو«قحريغبسفنلالتقنمريذحتلانمءارسإلا
ةمالسفقوتتىتلارومألانماهررغوليياكملاونيزاولافيفطتو«انزلا
.رمألالوأنماهبانتجاىلعناسنالا

كلذعمىنعيهنكلو‹ةديقعلابناجلفغيالوهفىندملانارقلاامأ

مايقىلإكلذعجريو«ةيمالسأإلاةمالاةايحىفةيندملاوةيركسعلابناوجلاب

ةيركسعوةيداصتقاوةيعاتجاوةيسايسةمظنأبجوتستيتلاةيمالساإلاةلودلا
ليصفتلانمءىشبركذتىندملانارقلايفركذتامدنعاضيأتادابعلاو
كلذىلإ«رانملا»ويسفتىفاضرديشردمحمديسلافيضيو٠حاضيإلاو
نمليلقلابةمجلاىناعملاىلعةلالدلابوريبعتلاةلازجبزيمتيىكملانارقلانأ

حصفأمهواشيرقهجاويناكةكمىفنارقلانأىلإكلذدريو«تاملكلا

‹هدصاقملمهاعوأو«مالكلانيماضملمهكرذأو«انايبمهغلبأو«اناسلبرعلا

ىنببطاخيامدنعاصوصخليوطتلاوباهسالاهيففىندملانارقلاامأو
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ىرعلامالكلادصاقمنمنوكرديالف‹احاحقأابرعاونوكيملمهنألليئارسإ]
ةقبطنارقلانإفءرظناذهىفو«شيرقاميسالبرعلاهكردتاملزجلا

امنإو«هيفةرابعنمغلبأةرابعنوكتنأروصتيالو‹هتغالبىفةدحاو
اهضعبوراصتخالاىضتقياهضعبف«اهيلإقرطتيىتلاتاعوضوملافلتخت
لاحلاناكةيمالسالاةلودلاايفتماقةنيدملانأامو‹باهسالابجوتسي

لبتالماعملارومأنأمولعملانمو‹ةمألاةايحلسسألاعضوىضتقي

دولابجوتسياممرثكأةلاطألاوليصفتلانمايشبجوتستتادابعلاو
هيفنوكيماكحألاعرشيامدنعىندملانارقلاانيأراذإبجعالف«ديعولاو
نِإف‹هتغالبملاعمنماذهو‹ىكملانارقلاىفدهعيلىذلاباهسالا

ىلع.تاماقملافالتخابىرخأةراتةلاطالاوةراتراصتخلالاىضتقتةغالبلا

متاوخو«ةرقبلامتاوخو«ىسركلاةياكةيندملاديحوتلاتاياىلإانرظناذإانأ

نماهرئاظنىفامعلقيالامىنعملاةرازغوظفللاةلازجنماهيفدجنرشحلا
 هتارابعبسحيوهلوزنتقوىفناكنإو.نارقلاباطخو«ةيكملاتايالا

یقفانمکمهریغىلإیرخأولیئارسإینبىلإةراتوشیرقىلإةراتاهجوم
نأىلإنيلقثلابطاخي هدصاقمىضتقمبوهانعمبسحب هنإفةنيدملا

ةغالبىوتسمىلإهتارابعنمءىشيفلزنيالف«ايلعنموضرألاهللاثري
غليأنارقلاضعبنأبنولوقينيذلاىلعىنيوجلامامإلاركنأدقو«نيبطاخملا

نمغلبأىنالفلاظفللانولوقيامدنعءالْوهنإ:هانعماملاقو«ضعبنم

امهدحأنكلو«فطلونسحهيفنيظفللاالكنأىلإنوريشيىنالفلاظفللا

نمغلبأصالخإلاةروسنإنولوقيامدنعمهو«رخالانمفطلأونسحأ
ةروسىفامو«ىلاعتهللاديحوتنمصالحإلاةروسىفامنوعاريبهللاةروس
ةروسنأهلصاحامبمهضرتعامث«نارسخلابرفاكلاىلعءاعدلانمبهللا
كيرشلانعهللاهيزنتىفاهنمغلبأروصتُيالةرابعغلبأبتءاجصالحإلا

۸١۱



روصتيالةرابعغلبأبكلذكتءاجبهللاةروسو«ءفكلاودلولاودلاولاو
نمغلبأنيتروسلاىدحإتسيلف«نارسخلابرفاكلاىلعءاعدلاىفاهنمغلبأ

اغوانتتىتلاتاعوضوملانإف«ةيآنمغليأةيآنوكتالاذكهو«ىرحألا
نمهيفلضافتالةدحاوةقبطامنعويبعتىفنارقلاف-تفلتخانإو-تايالا

‹لاقينأعنامالف‹ىوتحلاثيحنمنارقلالضافتيامنإو‹ةيحانلاهذه

ةروسنملضفأصالحالاةروسو«نيدلاةيانملضفأىسركلاةيانإ

.هللاءاشنإكلذحاضيإقأيسو«ريبعتلاىلإالىوتحلاىلإظنبهللا
عيرشتلااياضقلىكملانارقلالوانتمدعيفببسلاناكدقو

دقف‹ايمالسإاعمتجمنكيملكاذناىكملاعمتجمانأباهسالاوليصفتلاب
مهيلعنوقيضينيذلانيكرشملانمةرثاكلاةغكلابنيرومغمنوملسملاناك
انوکينابمهحمستفورظلانكتملف«مهئاذيإقرطيفنوننفتيوقانخلا
ةديقعلاماعمحرشللزنينارقلاناكفءحيحصلاىنعملابايمالسإاعمتجن
اوناكامونييبتلارابخالضرعتيناكاماريثكو‹نيدحاجلاىلعةجحلاةماقإو

هللاةملكروهظنمكلذدعبلصحامومهئادعأتارماؤمنمهنوهجاوي

خيسرتىلإةيحاننمفديكلذبوهواوملظنيذلاموقلاربادعطقو
ةيحاننمفديو«مهبولقىفلمالاةوذجداقيإونينمؤملاسوفنىفةديقعلا

©مهعمجباوعدخناومهناطلسباورتغانيذلانيرفاكلاموقلاراذنإىلإىرخأ
عمتجملاامأ.اعمجرثكأوةوقمنمدشأوهنممهلبقنمهللاكلهأدقف

ةسرامننمةكمبرسيتيالامهيفرسيتيايمالسإاعمتجمناكدقفىندملا

الامىندملانارقلاىفدبتكلذلف«ةينابرلاعئارشلامكحتوةينيدلارئاعشلا

انايحأهجاويدقو‹عئارشلانايبتورئاعشلاليصفتنمىكلملانارقلاىفهدجت

نعةوقلقتالىتلانيهارلاعماولوججحادعباوقبةنيدملابيذلانيقفانماودوهملا

.ةكمبشيرقىكرشماهبهجاويناكىتلانيهاربلاوججحلاكلت
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هنأدهامنعیورو«روهمجلاىأروهةيكمةعتافلاةروسنوكو

نالدهاجمنمةوفههذهلضفلانبنيسحلالاقو«اهتيندمبلوقيناك

«هنمةوفهدعىتحهبدرفتدقو:ىسولألالاقو«هلوقفالخىلعءاملعلا

بألكلذبلوقلابسنف.نيرخأتملاضعببرعأو:رجحنباظفاحلالاقو

ىذلاىبطرقلاىلإكلذبريشيظفاحلالعلو«راسينبءاطعويرهزلاوةريره
ناف.ةبارغكلذىفتسيلو٠مهريغوءالوهلإاهتيندمبلوقلابسن
وبأو«فنصملاىفهبيشىبأنباجرخأدقف«ةبسنلاهذهبدرفنيملىبطرقلا

نعدهاجمقيرطنمطسوألاىفىفاربطلاو«همجعمىفىبارعإلانبديعس
.«ةنيدملابتلزنأوباتكلاةحتافتلزنأنيحسيلبإر»:لاقةريرهيُ

‹ةياورلاىفدهاجماهجردأ«ةنيدملابتلزنأو»ةلمجنإ:لاقينألإمهلا

«ناثعفحصمفلاخنمىلعدرلا»باتكىفىرابنألانباركذدقف

٠تانرعيرأنر(هللاهنعل)سيلبإنإ»:لاقدهاجمينعهداشسإب

تلزناأنيحو«لَمدمحمثعبنيحو«ةنجلانمطبهأنيحو«نعلنيح

نبدبعوفنصملاىفةبيشىبأنباجرخأو«ةنيدملابتلزنأوباتكلاةحتاف
:لاقدهاجمنعقرطنممهريغوةيلحلاىفمعنوبأورذنملانباوديمح
نعتبثولف‹ةجححىوقأروهمجلالوقو‹ةنيدملابباتكلاةحتافتلزن
نال«ةجحهلوقىفناكامةنيدملابتلزناهنأ(هنعهللاىضر)ةريرهىي
شياعُيملىرجمحلاعباسلاماعلاىفهمالسإناکهنعهللایضرةريرهابأ

ةباحصلاروهمجلوقةضراعمىلعهلوقىوقيالفباتكلاةحتافلوزن

جرددقو«اشوزنلبقمهنمريشكملسأنيذلا(مهيلعهللاناوضر)
ُدَقلوظ:هناحبسهللالوقباہيكمللالدتسالاىلعنورسفللا

داملانأىلعءانبسسر4ميظعلناروىناتَملاَِماعبَسَكاَنيَا

نعوةعىبنلانعةياورلاكلذبتحصامك«ةحتافلاىناشملامبسلاب
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ىسولألامهفلاخو«ةيكمرجحلاةروسنأعيمجلاقافتالهتباحصنمريثك
ىهلهىناثملاعبسلاىففالتخالل‹«شودخملالدتسالااذهنأبلاقف
اهنا(امشعهللایضر)سابعنبانعیوردقف‹اهريغوأباتكلاةحتاف
:ىلاعتلاقدقف‹نانتمالاىلعهبنتمملامدقتمازلتسامدعلو‹لوطلاعبسلا

ميوراتاموَكبْنَدنممُدَعَتامهللاكلرفعايماخفكَلاًحَفاإل

۱٠٠سارهپاريزَعاصنللاةرصنيوميسماطارصَكّيِدْهَيِوَكِيلَعُهََمْعِ

نأدعبتسافهمالكشقانيىسولألاذخأمث«نانتمالابقوبسمانههبنتمملاو

‹ماللابةنورقمدقباهريدصتلرجحلاةيآنعارخأتمىناثملاعبسلاءاتيإنوكي

اصوصخرظتنيابهنملصحامبقيلأديكاتلاو«ديكأتلاىلعلديامهالكو
ققحتللبقتسملانعهبربعيانايحأناكنإو«ىضاملالعفلابريبعتلاعم
ةياعرهنأريغايمافكَلاخفانلء:ىلاعتهلوقوحنعوقولا
اهتيكمللالدتسالاىفدمتعاوشودلالدتسالانأىأرةفلاسلاتالاتحالل

نألاقينأردجيامو«تلوسرلاباحصأىعةفوقولاتاياورلاب

لوزناوشياعةباحصلانماريثكنأملعللعفرلامكحبيرحانهفوقومل
نودبتناكاهنأةالصلاتضرفذنمفرعيملو‹ةرجحلالبقاهولتوةروسلا
ةكمبالوأتلزنأالوزنرركتدقةروسلانأىرينمءاملعلانمو«ةحتافلاةوالت

ىلإةجاحبوهوةلبقلاتلوحامدنعةنيدملابايناثو.ةالصلاتضرفامدنع
ةروسلابلاقتنالاوهامنإلوزنلانأبءاملعلاضعبهيلعدروأوليلدالوليلدلا
تلزنأامدنعةروسلاتمادامفرركتيالروهظلاو«دوهشلاىلإبيغلانم

ودعيالذإىرخأةرماهوزنلىنعمالف«روهظلاىلإءافخلانمتلقتناةكمب
دئاوفلاراركتلجللوزنلاراركتنأببيجأو«لصاحللاليصحتنوكينأ
لزنتنأكلذو«رخافرحبتلزنمثفربالوأتلزننوكتنألمتحيف
لزنتنُألمتحيو‹سكعلاوأ«كلام»ةءارقبلزنتمم«كلم»ةءارقبالو
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2تاياورلاوبهاذملانيبعمجكلذىفنوكيفاهنودبىرخأوةلمسببةرم
‹هلاتبثمسیلوعقوولعوقوللححصمهنأبباوجلااذهيسولألابقستو

سابعنبانعملسمهجرخأامبنوقلعتيةنيدملابتلزناهنأبنيلئاقلالعلو
نماضيقنعمسيعىبنلادنعدعاقليجانبلاق(امهنعهللاىضر)
الإطقحتفيممويلاحتفءامسلانمباباذه»لاقفهسأرعقرفهقوف

»مويلاالإطقلزنيلضرالاىلإلزنكلماذه»لاقفكلمهنملزنف«مويلا

متاوخوباتكلاةحتافكلبقيبنامهتويمامهتتيوأنيرونرشبأ»لاقوملسف
ةرقبلاةروسنأقلعتلاهجوو«هتيطعأالإامهنمفرحبًارقتنلةرقبلاةروس

OAR

ارشبملزنامنإوةرقبلامتاوخبالوةروسلابلزنيملكلملانأقلعتلااذه
لوزنوةكمبناكدقةيتافلالوزنامأ«امهالتنمباوثمظعوامهلضفب

ءاملعلانمنأىلع«ىرشبلاهذهبكلملالوزنلبقةنيدملابناكةرقبلامتاوخ

ةروسهيسفتىفىرشخزلاهبسنو«الوزننارقلالوأىهةحتافلانأىرينم
راکلوقنابرجحنبإظفاحلاهبقعتو‹نيرسفملارثكأىلإ(هفاشك)نمقلفلا

نيرسفملانمريفغلامجلاىلإةبسنلابةليلقةلقلوقوهامنإوهفالخبنيرسفملا
نيلئاقلانأرهاظلاو«لوزنلاىفاهريغبةقوبسمةحتافلانأبنيلئاقلامهرغو
ىقهيبلاومعنوبأو(فنصملا)ىفةبيشىيأنباهجرخأاممنولدتسياهقبسب
سنوينعريبنبسنويقيرطنمىدحاولاوىبلعثلاو(ةوبنلالئالد)ىف
ةجيدخلالاقدعهللالوسرنأليبحرشنبورمعةرسيمىبأنعورمعنبا
«ارمأاذهنوكينأتيشخهللاودقفءادنتعمسىدحوتولخاذإىنإ»
مجرلالصتوةنامألاىدؤتلكنإهللاوفكبلعفيلهللاناكامهللاذاعمتلاقف

هتبخأمثعهللالوسرنكيملوركبوبأءاجاملف٠ثيدحلاقدصتو
هللالوسرءاجاملفلفوننبةقروىلإدمحمببهذاقيتعايهلتلاقوربخلا
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»:هللاق«هقرولإانببهذا(هنعهللایضر)ركبوبأهللاقهع

0ل«هقرو0هللالوسرربخأابهذاملفةجيدخ:هللاق«؟كربخأ

قلطنافدمحمايدمحمايدمحماي٠ىفلخِءادنتعمسىدحوتولخاذإ»

مثلوقيامعمستىتحتبثافكاتأاذإ«لعفتاللاقف«ضْألاىفًابراه
دمحلا.محرلانمحرلاهللامسبلقدمحماي:هادانالخاملف«ىنربخافىنتئا

ثيدحلاىطويسلاللعوثيدحلا..نيلاضلاالو.غلبىتحنيملاعلابرهلل
لوزندعباذهنألاتحاىقهيبلانعلقنوتاقثهلاجرناكنإو«هلاسرإب

كلذلبقهنمعمسهنأتاياورلاضعبىفءاجوكبَرمْسايرقلفردص
هيلعالتمث.هللالوسرادمحمنأدهشأوهللاالإهلإالنأدهشألقدمحماي
مدقتبنيلئاقلاىأرىلإليمهدبعدمحمخيشلامامإلاذاتسألاو.ةحتافلا

ديسلاصخلدقو٠كلذللالدتسالاىفابيرغاعزنمعزتبو«لوزنلاىفةحتافلا

لالدتسالانايبنمريسفتلاسوردىفرهزألاىفہاقلأاماضرديشردمحم

.راصتخالانمءىشبصخلملااذهانهصخلأو‹اهوزنمدقتل
انوکماايداجيإانوكناكأءاوس نوكلاىفهللاةنسنإ:لاق

ىفهللاةنسو«ليصفتلاهعبتيمثالمجءىشلاراهظإىفادبينأ ايعيرشت
ةققسابلاةريبكلاةرجشلاكتابنالاىفهتنسنعفلتختالهدابعلهتياده

دعبومتمثانمتبنتىتلاةرذبلاىفافوصأعمتجتلالظلاةفراولاعورفلا
اهراممتوتواهعورفدتمتىتح«هللاةنسهيضتقتامبسحبائيشفاعيشكلذ
ةحتافنأكلذىلعمامالاذاتسألاىنبو«هدابعلهللاةيادهلثمكلذو

دعبحرصو«نارقلالزناهلجألىتلاضارغألاولوصألاىلعةيوطنمباتكلا
ىفاملكنأنيمعإزلاةراشالابنيلئاقلابهذمهلاقاببهذيالهنأكلذ

ىفاملكوةلمسبلاىفلخادةحتافلاىفاملكو«ةحتافلاىفنومضمنارقلا

كلذةحصمدعل«ةطقنلابهيلإزومرمءابلاىفاملكو«ءابلاىفوهةلمسبلا
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نموهااو۽(مهنعهللاىضر)هتباحصنعوأعهللالوسرنع

ىهوهتصاخنارقلابلسىلإولغلامهبىبتنانيذلاةالغلاتاعرتخم

۰هرس4نيبعرَعناَسِلبب:هلوقبهفصيهلزنىذلاهللا»نايب

ةسمخىفاهرصحفنارقلااهلجأللزنأىتلاضارغألامامالاذاتسألاحضوأو

̀»ةداعسلاليبسنايبو٠ةدابعلاو‹ديعولاودعولاو«ديحوتلا:ىھوضارغأ

«هنیدماکحأباوذخأوهدودحدنعاوفقووهللارماوأباولمعنيذلاصصقو

ةرباغلانورقلايفهديعووهدعوباوفختساوهدودحاودعتوهماكحأاوذبننيذلاو
نيينثونارقلالوزنتقوىفاوناكسانلاأل«ديحوتلابةيانعلانأحضوأو

امهيلإةرورضلالجألفديعولاودعولاامأو«ديحوتلاىعدينممهيفدجنإو
نيلماعلاريشبتوهدعولال4مهداسفحالصإوسانلافارحناميوقتل

ءوسبهيضتقيالنيفلاخماراذنإوهديعولاو‹ةبوثلانسحبديحوتلاىضتقم
ةمأوادارفأنيتمؤملاهللادعودقف‹ةرحلالاوايندلاةراشبلمشيدعولاو«ةبوقعلا

ميعنلابمهدعواقحلاىلعاوماقتسانإمهلنيكمتاوضرألاىففالختسالاب
ىزخبنيقفانملاورافكلادعوأو«ردتقمكيلمدنعقدصدعقمىفمقل
هتابثوبولقلاىفديحوتلاةايحفقوتلفةدابعلاامأو«ةمايقلامويءاقشوايندلا
امأو«لبسلارئاسنعهزيمتمولفةداعسلاليبسامأو«اهيلعسوفنلاىف

كلاسمةبناجيونينسحلاقيرطعابتاوظاعتالاوةيعللفرابخألاوصصقلا
.رشبلاىفهللاننسىلععالطالاو‹راجفلا

نارقلاةيادهةفرعمىلعفقوتتةرخالاوايندلاىفسانلاةداعسو

امأ«لامجإةلالدةحتافلااميلعلدتوركذمدقتاميفصخلتتىهواهعابتاو
اريثكدمحلاْنأل4َنيمَلاَعْلابرمدْمَحْلاله:ىلاعتهلوقىففديحوتلا
زعهللاىفناروصحمءاثودمحلكنأرعشتةيالاوةمعلباقمىفنوكيام

كلذىفلخدتو.ىلاعتقحلااهردصمةمعنلكنأىضتقياذهو«لجو
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مازلتسابفتكيملو«داشرإلاوةيادهلاوةيمنتلاوةيبرتلاودابجيإلاوقلخلاةمعن
ةملكنإف¶َنيِمَلاَعلاٌبَرل»هلوقىفهبحرصلبىنعملااذلظفللا
«نوملاعلاو»ةدايسلاوكلملاىلعلدتك‹ءامنالاوةيبرتلاىلإيموت«بر»

اذهىفو‹ىلاعتقحلادوجوىلعاليلدوةمالعناكاملكماعلاوملاععمج
زع)هنميهقاقالاىفوأهسفنىفناسنألااهدجيةمعتلكنأبعيرصت

‹داعسالاوءاقشالابالو‹عنملاوءاطعالابدوجولاىففرصتيالذإ(لجو

عرشو٠نولسرملاهلجالثعباممظعأديحوتلاو«وهالإءانفإلاوداجيإلابالو
ًكليِإلهلوقباحاضيإهدازلبهيلإةراشإلابانهفتكيملكلذلنيدلاهببسب
ىلاةينثولارثاىلعىضقو«كرشلاروذجلصأتسافنيسكايِإَودبع
محلنأنودقتعيمهللانودنمِءايلوأنوذختياوناكنيذلاسانلاىفتشفت

رضلاعفدو٠مهجئاوحءاضقىفهللانودنممهنوعديو«ةيبيغلاةطلسلا

فاملکو«ىفلزهيلإمهبنويرقتيهللانيبومهنيبةطساومهنولعجيو«مبنع
امأو«انهلمجأالليصفتوهنيكرشملاةعراقموديحوتلاتايآنمنآرقلا

ركذنال«محرلانمحرلاهللامسب»یفلخادامہنملوالافديعولاودعولا

ةرمكلذرركتدقوقلخلاىلإناسحالابدعوباتكلانمةيالوأىفةمحرلا

هنأل«انبهتمحرنمةرابعلاوديحوتلابرمأنأىلعهيبنتللةلاثلاةيالاىفةيناث

يكلاملهلوقىفديعولاودولالخديوانيلعةعفنملاوةحلصملابدوعي
تاطلسلاهيفىشالتتمويلاكلذوقلطملاعوضخلانيدلانال4«نيدلا
ةوقلاوناطلسلاامنِإو«ءاعداولوناطلسدحألىقييالوايندلاىفةاعدملا

۽هلالجاعضاخنوکیالامهيفیقییالف(لجوزع)هلللوطلاولوحلاو

دعولانمضتياذهو«هباقعنمًافئاخ«هتمحرايجار٠ومألًاملستسم

باقعامإونسحمللباوثامإوهوءازجلابنيدلارسفيدقو..ديعولاو
ةراشإدعباميفمقتسملاطارصلاركذىفو‹ديعوودعواذهىفوءيسملل
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‹ديعولاودعولامزلتسيكلذوكلههنعداحنموزافهكلسنمنال«امهلإ

نيِعَسنكيودبعًكايإطهلوقبديحوتلاماقمىفتركذدقفةدابعلاامو

ىفعبارلارمالانايبةيناسنألاةسايسلاوتالماعملاىلعواہیلعايوطنمءاجمش

اونًاطارصانلعضوهنأكلذبدارمذإ4ميمسُمْلاطاصلااندهلهلوق

الإةواقشلانوكتالو«هيلعةماقتسالاىلعةداعسلاوةمالسلافقوتتاحضاو

حضتيواہیلإهئعابامل‹ةدابعلاحوریھةماقتسالاهذهوهنعفارحتنالاب

اوماَنيذلاارسیَلناَسْنإلانإصعلتیلاعتهلوقیفكلذ

یصاوتلاف«رسهرسرْبصلاباوَصاَوَتوقحاباوَصاَوَتوٍتاحِلاَصلااولِمَعَو
قلعتلاو«لجوزعهللاديحوتدعبةدابعلاحورامهربصلابىصاوتلاوقحاب
ةحتافلاو«مالسالایفتعرشةدابعلکحورًابرقتوةعاطوءاجروافوحخهللاب

رکذلبقةحتافلاىفةدابعلاتركذامرمالو»حورلاهذهةوذجدجوتاهتلمجب

ىفحورلاهذهخفنكلذنمدصقلاناف‹هنامزومايصلاواهماكحأوةالصلا

نارقلارئاسىفاهليصفتلبقوةيندبلالامعألااوفلكينألبقنيملسملاسوفت

قلعتلاوةبعلاوركفلاىهو‹ةدابعلاةقيقحلةليسوالإةيندبلالامعألاامو

قيقحتىلإةيدوملالئاسولابميلعلاوههدحوهللانأىلع«ءىشلكىفللاب
ىفهللاةبقارمىلإةيدوملاةيندبلالامعألانمعرشامعرشكلذلفةدابعلا
رابخألاامأو٤ةظحللكىفهئاجروهتيشخو«لامعألاوتافرصتلارئاس

ريعْمهْلَعَتْمَعأَنيِذلاطاريصلىلاعتهلوقتحنجردنتیهفصصقلاو .
نأڅرصتةيالانملوألارطشلاىفف4َيلاَضلاالوْمهِلَعبوُضَْملا

ىلعثعبياماذهىفوهبتمزتلاوقحابتکستةمأنيرباغلاألانمكانه

ءادتقالاىلإهيبنايعاد(هناحبس)لاقاکهبرابتعالاوهيلعاوناكاميفرظنلا
)40/ماعنألا)4مدنُامهاَدهِبفهللایذهيذلاكوءايبنألانمهمدقتنهب

٠هطارصلبناحمقحلانعلاضامإءالوهنابعرصتناثلارطشلاىفو
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هللابضغينأبايرحناككلذلف«هيلإوعدينملدناعموهلدحاجامإو
ديفتىتلاألارابخأنملامجالااذهلصفينآرقلارئاسو«هيزخيوهيلع

نيذلاةبقاعو مهلالضىلإاودلخأومهلطابىلعاورصأنيذلالاحنيبتوربعلا
دقةحتافلانأمدقتاممحضتافهليبسیفمہباصأامىلعاوربصوهيلعاوظفاح

ىريانهنمواليصفتنارقلااهلصفىتلالوصألاىلعالامجإتلمتشا
هيلعتلمتشااو‹عادبإلاىفهللاةنسعمقفتيالوأاازنإنأمامالاذاتسألا

ةلخنلامأةاونلللاقي باتكلامأونارقلامأىمسُتنأبةيرحتناك
ىفىنعملانإ:مهضعبلوقياكالةقيقحاهلكةلخنلارصانعىلعاهلاتشال
لدتساامصخلماذه«اهدعبنمنونوكيواهدالوأىلعمدقتتمالانأكلذ
هبقعتدقو‹نارقلارئاسنعلوزنلاىفةحتافلامدقتىلعمامالاذاتسالاهب

ةروسنوكتنأىفانيالاذهنأهلصاحامباضرديشردمحمديسلاهذيملت

ىحوللاديهمتتءاجامنأل«لوزنلاىفةحتافلاىلعةقباسقلعلا

هنأبهمالعإبٍََِعىبنلاىلإاهباطخاهجوم‹لصفُملاولمجُملا
ملعلاىلإمهتيمأنمنييمأللاجرخموهللاةيانعباراق ىمأوهوسنوكيس
مالسلاهيلعمهار|ءايبنألاىبأءاعدلةباجتسااذهىفو«ةباتكلابىملقلاب

َباَتِكْلاُمُهُمْلَعيَكياْمهيََعولئيْمُهنِمالسرْمهيفعبوابرل

ءاوتحاةركفوس,سر4ْميِكَحْلاريعْاتأكميكرومكا
فالتخاعماہلإنیرسفملاضعبقبسدقنارقلاىناعملمحيىلعةحتافلا

اذههجونايبىفاوعدبأاممرثكأعدبأدقهدبعدمحممامالاناكنإوجملا

ىسولألاو«بيغلاحيتافم»ىفىزارلارخفلانيرسفملاءالوهنمو‹ءاوتحالا
ماقرالابدئازلاهدادتعاىزارلارخفلاىلعظحاليامنإو«ىناعملاحور»ىف
ةلأسمفالاةرشعهللامسبىفوةلأسمفالاةرشعهللابذوعأىفهلوقك

اةحتافلاتايآرئاسىفاذكهوةلأسمفلأفلأهللدمحلاىفواضيأ
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تارابعلمحينأىلإهبيدّوتةيفوصلاهتعزننأيسولألاةمالعلاىلعظحالي
ىففلسلافالتخاهيلإريشننأىغبنيامو«ىناعملانمهلمحتتالامنآرقلا
لوأنأاهنعهللايضرةشئاعنعناخيشلاجرخأدقفنارقلانملزنأاملوأ

دبعنبهملسیاقيرطنماجرخأوروهمجلاىأروهوقلعلاةروسلزنأام
دقو«لزنأاملورثدملاةروسنأهنعهللایضرهللادبعنبرباجعنمرلا

هلكنارقلانملزنأاملوأقلعلاةروسردصنأبنييأرلانيذهنيبعمج
لوأرثدملاةروسنوکتنألمتحيو«اهماهبتلزنأةروسلوأرثدملاةروسو

.ارهشنيڻالثوأتاونسثالثىحولارتفامدعبلزنام
نارقلاىناعمتالمحاهتارابعىفجردنتباتكلاةحتافتناكاذإو

ىفو‹مامالاذاتسألالاق5بباتكلامأمونارقلاماةيمستباهردجأامفميركلا

نوهركينيذلاىلعدركلذباهتيمستىلعةلادلاةحيحصلاتاياورلاعماذه

محلوقهنموامأعماجلكةيمستمهنمدهُغدقبرعلانأىلعةيمستلاهذه

:همرلاوذلوقيكلذىفوافوحشيجلافافتلال«ما»ةيارلل

ارزأهلیراوتالبايثلافيفخىتبحصماناذإماوقرمسأو
ارمأافىصاعنالرومأعامجاهبىدتهتانلمأهسأرىلع

ارخفاہبلاننقیرزتتاذتدغتدغاذِإواولزناليفتلزناذإ

امیمسو«دنجلاافوحفتليةياراهسأرىلعتدقعةانقفصي

:رعاشلالوقهنموامأ»ناسنالاینسنمیضقتا

بيبطتوتنأالإكئادلنكيملكمأنوسمخلاتناكاذإ

‹غامدلااهعمج«سأرلامأ»غامدلاعمجتىتلاةدلجلاىمستو
باتكلامونارقلامبةحتافلاةيمستىرينمیأرناحجرحضتياذہبو

نماهوغىلعتلضفكلذببسبو؛ىناعملانمنارقلافاملمحاهعمجل

ٰىلعلانبديعسبأنعدوادوبأویراخبلاودمحأمامالاجرخأدقف«نارقلا
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تلقف«هبجأملفعهللالوسريناعدفدجسمايفيلصأتنك:لاق
اإلولووذياوباوبياهللالقيأ:لاقف«يلصأتنكيلإهللالوسراي

لبقنارقلايفروسلامظعأيهةروسكنملعأل»لاقمثنرس4مَعَ
لقتملأ:هلتلقجرحنأداملفيديذأمهدجسللانمجوختنأ

نيلاعلابرهللدمحلا»:لاق؟نارقلاىفةروسمظعأىهیھةروسكنملعأل

ٹیدحللایواردیعسوبأو««هتيتوأىذلامظعلانارقلاونفاغملاعبسلاىه

نمريثكىلعسبتلادقو‹روهشملايباحّصلاىردخلاديعسيأريغوه

ءالؤهنمو٠ىردخلاديعسىبأىلإةصقلااوبسنفنييلوصألاونيرسفللا
ىخامشلاردبلاوىدمالاوىواضيبلاىضاقلاوىلازغلامامالاوىزارلارخفلا
نبكلامنبدعسهمساىردخلاديعسابأنأملعلاعمىملاسلانيدلارونو

ءالوهنمدحأبقلُيملو«ةردخوهورجبألانبهبلعثنبديبعنبنانس
نباهنعلاقدقفیلعملانبديعسوبأامأو«هساكلذنوكينأالضفىلعللا

دبعنبانمكلذبرغتسيو.همساىلعفقويال«ديهمتلا»ىفريلادبع
نبعيفننبثراحلاليقوعفارهمسا:باعيتسالاىفلاقهسفنهنأعمربلا

یفهلوقربلادبعنبانمبرغتسيامك‹ىلعملانبسوأليقو‹ىلا
نباظفاحلاهبقعتوةنسنيتسوعبرأنع٢٤۷ماعتام«باعيتسالا»

عهللالوسرنوكينأىضقيهنأل«ًاطخهنأب«ةباصالا»ىفرجح

یفبسندقهسفنربلادبعنبانأىلع«رهشأنباوهوكلذهللاق

ىلإىلصنملوأاذهىلغملانبديعسابأنأءاملعلاضعبىلإباعيتسالا

‹ةرجهللةيناثلاةنسلاىفةلبقلاليوحتناكدقو«ةلبقلاتلوحامدنعةبعكلا

ىفربلادبعنیاىلعهدرىلإرباعةراشإ«حتفلا»ىفرجحنباظفاحلاراشأو

نبهللادبعىلومديعسيباباذهديعسوبأىدقاولاىلعسبتلاو«ةباصالا»

نمىلعملانبديعسوبأوايراصنأسيلشيرقلىلوموهوبيلكنبرماع
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نيبزييقلامدعسبللاببسنأرجحنيالوقيكرهاظلاو«راصنألا
نأرماعنباىلومديعسیباقيرطنمًاطوملاىفكلامجرحخأدقفتاياورلا
نموثیدحلاركذفىلصيوهوهنعهللاىضربعكنبيبأىدانيعىنا

ناعميبانعىلعملانبديعسيىبأةياورنمثيدحلاىدقاولالعجانه

يباةياورنمبأةصقتءاجدقواهتهبشأنإوديعسيأةصقريغبأةصق

ىقهيبلاعمجوةميزخنباوىناسنلاودوادىيأوماحلاوىذمرتلاودمحأدنعةريره
رجحنباظفاحلالاق٠نييباحصلاالكدنعةصقلاددعتبنيتياورلانيب

وهوامهقايسفالتخاونيثيدحلاجرخمفالتخالكلذىلإريصملانيعتيو
ببسلاىفامهداحتالناهباشتمناثيدحلافقايسلاىفامأو«جرخملاىفحضاو

يبأثيدحظفلوةالصلالاحیفبطوخياودیعسيبانمالكنأوهو

ىفالوروبزلاىفالوليجحنإلاىفالوةاروتلاىفلزنيملةروسكملعأنأبحتأ»
نباظفاحلاركذك يدقاولاو«ةحتافلااهنأوبخأمث«اهلثمناقرفلا

لیضفتیفحضاوثيدحلاو؟فلاخاذإفيكفدرفنااذإفيعضرجح
نسحلاوبأبهذفءاملعلاايففلتخاةلأسمىهوضعبىلعنارقلاضعب

ركبوبأىضاقلاوروهشملاثدحملاىتسبلانابحنبدمحممتاحوبأوىرعشألا

یورو«هنمنیغىلعنارقلانمءيشليضفتزاوجمدعىلإبيطلانبا
ىلعنارقلاضعبليضفتنأىيينبییحينعىكحوكلامنعلوقلااذه
ةوالتلارجأىفلضافتلاىلعهلاثمأوثيدحلااذهنولمحيءالوهوًاطخضعب

الوروبزلاىفالوليبجحنإلاىفالوةاروتلاىفلزنيمل»يعهلوقوحنىفنولوقيو
ىفةحتافلالداعيامبتكلاهذهىفلزنيملهنأهنمدارملانأ«اهلثمناقرفلاىف

 هنعىوراميفكلاممامالاناكليضفتلاعنمىلعءانبو«ةوالتلارجأ

نموليضفتلازاوجلإمهروغبهذو«اهريغنوداهنيعبةروسداعتنأهركي
راصحلانباومالسلادبعنبزعلاوينرعلانباوهيوهارنبقحسإهبلاق
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ريخبتأتل:ىلاعتهلوقىلإادانتسارجحنباظفاحلاهديأويبطرقلاو

نبابجعتو«بهذملاىلإ(هللاهمحر)بطقلاهازعود/وفسر4اهتموااهم

لضافتلاىلعلدتىتلاصوصنلاهذهدوروعمفالخلاىكحينممراصحلا

ضعبىلعنارقلاضعبليضفت

رهاوج»ىفىلازغلامامالانع(هنايميه)ىفبطقلاركذو نارقلاره

اعنآرقلاشعبلیفتنمشوتكقتتناكاذإ:هاماملاقهن

ةروسورشحلاةروسمتاوخوىمركلاةيانيبقرفتنأعيطتستالوضعب
وهديلقتلابسانلاىلوأنإفديلقتلاىلإعزتتو‹نيدلاةيانيبوصالحا

ىلعهضعبليضفتبحرصدقو«نارقلاهيلعلزناىذلاٍةَْيَعهللالوسر
دبعنبزعلاركذو‹ليضفتلاىفةدراولاثيداحألاضعبدروأمث5٠ضعب
هلوقوحتف6تايالااہیوتحمىلاىناعملافالتخابنوکيليضفتلانأمالسلا

4طسقلابامِئاقمعلااولوهُكِيالَمْلاَووهالإالهناهللاهشل:ىلاعت

لمتشیالىلایلاعتهللادیحوتنمةيماسلاىناعملالعلمتشی(١۱/نارمعلآر

¢ةيالا....ىذاوهلقضيحَملانَعَكنولاسيوِلم:لجورعهلوقايلع
ىميلحلانعىكحهنأىقهيبلانع(نايميحلا)ىفبطقلاركذو١/ةقبار

نإف«ةعفنملاةدايز«اهنم«اهتخأةيآوأةروساهبلضفتىتلابابسألا

ىبلاورمألانإف«لاثمألاوصصقلاتايآنماعفنىدجأىبنلاورمألاتايآ
اهنمو«ىهنلاورمألاديكأتاهبداريلاثمألاوصصقلاوامهتاذلنادوصقم
ةرقبلامتاوخوىسركلاةياوصالحلاءىراقنإف٠ءىراقللةعفنملالاجعتسا

:ةلجاعلاف«ةلجاوةلجاع٠نيتعفنمةءارقلادرجمبلانيرشحلامتاوخو
نمىلعلاهتافصوىنسخللاهللاءامسأىلعةلمتشملاتايالاهذهةوالتبزارتحالا
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رجألانماهداقتعاواهيناعمراضختساىلعبترتيام:ةلجالاو3رطاخملا

رضحتسيامدنعاهتوالتدرجمبةدابعىدّؤيتايالاهذهيلاذإ٠هبوثملاو

‹لمعلاوةوالتلاهلعمتجتفهناميِإىوقيو‹هتديقعكلذبخسريفاهدصاقم

‹اهولتيامدرجمباايدّؤمنوكيالهنإف‹ةيندبلاتادابعلاتايافالخب

بابسأىفاضيأىميلحلاُركذامي«اذكهو٠ماكحألاتايآكلذكو

مالكلكلاناكنإولبقنمةلزنلابتكلاعيمجىلعهعيمجنارقلاليضفت

ةوعدلانيبعمجيهنأو‹اهفالخبهبلمعلابدبعتلاكهتوالتبدّبَعَلانأهللا
تازجعمو‹اهدحوةوعدلاىلعةرصاقةقباسلابتكلاانيب‹زاجعالاو

.انعةجراخمهلعتلزنأنيذلانيلسرللا

لیضفتزاوجهانرکذاممانلحضتيو٠هنعىکحامةصالخهذه

.هاوتمفالتخابسحبضعبىلعنارقلاضعب

ةحتافلاةروسيفتايالاديدحت

 اهريسفتلميدقتلاددصبنحنىتلا ةحتافلاةروستاياامأ

ديدحتىفاوفلتخاامنإو٠«كلذىلععامجإلادحاوريغىكحدقو‹عبسف

طارص»و«ةيا»محرلانمحرلاهللامسب»:ليقفعبسلاتايالاهذه

:ليقو‹ةدحاوةيا«نيلاضلاالومهيلعبوضغملاريغمهيلعتمعنانيذلا

تمعنأنيذلاطارص»و«اهنمةيابتسيل«محرلاننمحرلاهللامسب»

نإىتأيسو.ةيآ«نيلاضلاالومهيلعبوضغملاريغ»و«ةيا«مہیلع

قرخو«رصبأنملعنقمهيفاميةلمسبلاةلأسمثحببيرقاّمعهللاءاش
‹ةلمسبلادعيملهنألتايآتساهنأمعزفعامجإلاىفعجلاىلعنبنيسحلا

ورمعمينصهلثمو«ةيا حإ..ْمهيلَعَتَْعْلَنيِذَلاطارصللدعو
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تمعنأ»دعو«ةيأةلمسبلادعهنألتايانااهنامعزیذلادیبعنبا

€ُدبْعَتَكايِإللدعنكلو«ةلمسبلادعيمل:ليقو«كلذكةيآ«مهيلع
حومىناثملاعبسلابةحتافلاةيمستو.لاوقألابرغأاذهو:رجحنبالاق

ةعبسنماهولخكلذاهتيمستببسنإلاقنممهنمو«عبستايآنأ
نابضرتعاو«ءافلاوءاظلاونيشلاويازلاوءاخلاوميجلاوءاثلا:ىهوفرحأ
هذهللعينممهنمو‹هنمدوقفملاالءيشلاىفدوجولملابنوكتةيمستلا

ىلعلديامىلإةجاحبوهوةعبسلارانلاباويأاهيلاتنعقلغتاهنأبةيمستلا
.ليلدالوةيمستلاببسكلذنأ

ةلمسبلايفلاوقأثحب

نمىهلهةلمسبلاىففلتخا ميحْرلانشحَلاللامسيف
عامجإيسنوتلاركبوبألقتف!اهلبقماللتناكوأةمألاهذهتايصوصحخ
اهدضعتملیوعدهذهو«اہبباتکلکحتتفاهللانأىلعةلملكءاملع

نماهناىلإنورخابهذو«هلقنتوبثىلعةفقوتمعامجألاةحصذإةجح
نمبجعلاوهتحتلئاطالامبيسولالاهلجتحاو‹ةمالاهذهتايصوصخ

یفهللاهاکحدقو«اہبردصیذلانامیلسباتکنعنولفغیفیکالره

فالتخلالامدعلهيلعممجأامموهفميركلانارقلانماهنوكامأ9لهناةروس

هوغوةفينحيبأىلإبسننمًاطخأدقو«لفلاةروسنمةيازجاهنوكىف
ىفدوعسلاوبأقثعلاهذهىفعقونمو«الصأنارقلانمتسيلاأبلوقلا
ةروسلكنموةحتافلانمةيآاهنوكىفنسابتلاًاطخلاًاشنموويسفت
ةءاربةروسالإروسلاردصىفاهتباتكنأىلعاقلطماهتينارقىفنبابتردص
ةمالالقانتو(مهنعىلاعتهللاىضر)ةباحصلاعامجإبمامالافحصلملاىف
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لکنمةيآاهنأىفبيرللالامعدتالةعطاقةجحليجدعباليجكلذل

دشأاوناك(مهنعهللاىضر)ةباحصلاوفيكاهبتردصىتلاروسلا

املکنمفحاصملاىفهتباتكىفميركلانآرقلاديربجتىلعاصرحنونوكيام
نألوقعملانمسيلفروسلانيوانعنممهفحاصماودرجكلذلو.هنمسيل

اہیفرٹکدقةلاسملاهذهو«اهنمسيلامةروسةرشعثالثوةئئامفاودی
٠2ةّصاحختافلۇمااودرفأءاملعلانمةعامجنأیتحږرلاوذىألا

لإبهذ«لفلقوسنمةيآهرجاأمهعامإعمايفاوفلتخاب:ُأاہیفام

٠ةكملهأنمفلسلاٍءاملعنماهبتردُصةروسلكنمةيآاهنإ
مصاعناروهشملانائراقلامهنموةفوكلالهأوريثكنبامهنمومهئارقومهئاهقف

«ةباحصلانمةريرهىبأورمعنباوسابعنباوىلعىلإىزُعو«يناسكلاو
انبهذموهونيعباتلانمكرابمنباویرهلاوءاطعوريبجنبديعسلاو
ىفدمحأوىروثلاىلإبسُنو«هباحصأهيلعوديدجلاىفىعفاشلابهذمو
لصفللتلزنأةدرفمةيااهنأىلإةعامجبهذو«ةيمامإلاهيلعوهيلوقدحأ
ىذلاوهوللاةروسادعاماهريغنمالوةحنافلانمتسيلوروسلانيب
ماشلاءاملعنمةعامجویعازوالاوةنيدملاءاملعنمهريغوكلامهيلع

تسيلاهنأىلإرخاقيرفبهذو«ةيفنحلاهيلعو‹ةرصبلاءارقنمبوقعيو
ةروسنمةيآزجىهامنإواهنيبلصفلللزنتملوروسلاهذهنمًاقلطمةي
ةزمحلاقو«ةيفنحلاضعبلىأروهودوعسمنباىلإلوقلااذهبسنوللا
دجوتو‹دمحأنعةياوروهواهريغنودةحتافلانمةيااهنإةفوكلاءارقنم
اهنمو«طقفةحتافلانمةيآضعباهنأاهنمبرقأذوذشلاىلإىهىرخألاوقأ
روسلانمةياءزجوةحتافلانمةيااهنأاهنمو«روسلاعيمجنمةياضعباأ
يفاهتعارقىففالتخلالاعبتتسافالتخالااذهو٠كلذسكعاهنمو

لوقلاةجحو«هللاءاشنإهحضونساكاهبرارسالاورهجلاىفو٠ةالصلا
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لكردصىفاهتباتكىلعلمعلاءارقتساوةباحصلاعامجإنمهانركذامللا
ماعلابوعشعيمجدنعةربتعمهجحةياتكلاو«ةبوتلاةروسالإةروس
(مهدنعهيلعدمتعیامىوقأةيمسلاةباتكلالبثيدحلارصعلاىفةيندملاو

تعزوىذلاماماإلافحصلملاىفاهتباتكتناكدقورانلايفكلذءاج
تاداسنمیارموعمسمىلعوثلاثلاةفيلخلارمأبراصمالاىفةخسن

دقومهنمدحأكلذركنيملوناسحإبمهوعبتانيذلاوراصنألاونيرجاهللا
تلاوتو«هنمسيلاممنارقلاىلإءىشىأةفاضإنعنونوكيامرذحأاوناك

روسلاردصىفاهتياتكىلعةقبطماهلكوةمألاهذهلايجامهدعبنم
لصفللدارفنابتلزنأةيآاهنأمعزينممهنمناكنإونارقلامماهتوالتىلعو
ًاوفصتأسانلانأولو٠ىلمعلاعامجالاىفمعزلااذهرثويالوروسلانيب

لباقمىفةينظلاةيداخألاتاياورلاباوذخأالواهريغنعةجحلاهذهمهتفكل

اددققئارطاوكلسفتاياورلاىلعاولوعمهکلوةيعطقلاةرتاوتملاةجحلاهده
نمهيلعاودمتعاامحرصأوءء۲ښارهکنوخرفمهيَدَلاميبحلك

دواديبوملسمودىجأوعيبرلادنعهنعهللاىیضرةريرهبأثيدحتايورلا

تمسقلجوزعهللالاق»:اهللالوسرلاق:لاقىاسنلاویذمرتل

هللدمحلادبعلالاقاذإف«لاسامیدبعلونيیفصنیدبعنيبوینیبةالصلا
ىشثأهللالاقمحرلانمحرلالاقاذإف«ىدبعىندمحهللالاقنيلاعلابر

ضوفةرملاقو‹«ىدبعىندجيلاقنيدلامويكلاملاقاذإف«ىدبعيلع

یدبعنيبوینیباذهلاقنيعتسنكايإودبعنكايإلاقاذإو٠«ىدبعلإ

تمعنأنيذلاطارصمقتسملاطارصلااندهالاقاذِإف٠«لأسامىدبعلو

«لأسامىدبعلوىدبعلاذهلاقنيلاضلاالومہیلعبوضغملاريغمهيلع

ةحتافلانمتناكولاولاق«ةلمسبلاركذمدعثيدحلابمحلالدتساهجوو

يعطقلايباجيالاةلباقمىفيبلسلالدتسایرت5وهو‹ثیدحلاىفتركذل
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روسنماهريغوةحنافلاىفاهتوالتواهتباتكىلععيمجلاعامجإوهورتاوتمل
كلتنمليواتلانمابورضلمحتيتلاةيفخلاةيبلسلاةجحلاهذهنيأونارقلا
ىلعةلالدكيفكيو,لاحباهليوأتنكميالىتلاةرهاظلاةيعطقلاةجحلا
ةالصلاةمسقركذلبةحتافلاةمسقركذيملثيدحلانأةجحلاهذهفعض

لكو«ةحتافلاريغنمةءارقىلعوةددعتملاعفأوراكذأىلعلمتشتةالصلاو

ةحتافلاتركذامنإو۽ثيدحلاىفةدراولاةمسقلاىفركذتمءايشألاهذه

دقةلمسبلاو«روسلانماهريغهيفاهكراشيالاماهنمركذلب‹اهدحو

یئامناوهرخاباوجمثو«ةءاربادعاماهلكروسلااهيفتكرتشا
ىفروكذموةحتافلاىفرركمةمحرلابهفصوبهللاىلعءانثلانمةلمسبلا

ةضراعمىلعهيلعاودمتعاىذلاىبلسلالالدتسالاىوقيالفةمسقلا

ةحتافلاةباتكهيلعلدتاموثيدحلانيبةضراعملاتملُسولاذه٠ىعطقلا

لوقياذهىفو«ةضراعممثتسيلنأتملعدقو«اهريغوةلمسبلاىف
هفصونمةعنالاثيدحلاللعنمناكاذإ»:اضرديشردمحمديسلا

رتاوتللنارقلانمىعطقلاةفلاخمف«تاقثلانمهيغلهيوارةفلاخمةحصلاب

ضراعملاوهثيدحلااذهنأىلع«هنعةحصلافصوبلسبلو

ريسفتىفرخفلاماماللو‹«ةحتافلانمةلمسبلانوكلةتبثملاثیداحألاب

نمءاجابثيدحلااذهبمحنالدتساىلعضارتعا«بيغلاحيتافم»ريبكلا

نأةيرهىبأنعهدانسإبىبلعثلاجرخأدقف«هقرطضعبىفةلمسبلاركذ
ىدبعنيبوينيبةالصلاتمسقىلاعتهللالوقي»:لاقٍكْيَعيبل

دحجهناحبسهللالاق«محرلانمحرلاهللامسب.دبعلالاقاذِإف«نيفصن

ىندمحىلاعتوكرابتهللالاق٠نياعلابرهللدمحلالاقاذإو©5ىدبع
«ىدبعيلعىنثأ:لجوزعهللالاق«ميحرلانمحرلالاقاذإو٤«یدبع
هعباتو«لإ٠.٠‹ىدبعيلِإضوف:هللالاق«نيدلامويكلاملاقاذإو
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اذهدانسإىلعانعالطامدعلانأريغهراثنىفملسموبأةمالعلامالا
ءهيلعداتعالاعيطتسنالهتحصبانتفرعممدعو٠ىبلعثلادنعثيدحلا

.ممحلالدتساىلعةباجالاىفوكذانفلسأاممىفتكنو

نأننسلاباحصأودمحأدنعةریرهىبأثیدحهيلعاودمتعاامو

رفغىتحلجرلتعفشةيآنوثالثنآرقلانمةروسنإ»:لاقيعيبنلا
ىهكلماةروسنألالدتسالاهجوو«كلملاهديبىذلاكرابتىهو«هل

كارتشاللةروسلانمدعُتملةلمسبلانأببيجأو«ةلمسبلانودبةيآنوثالث
ىلعلديوةروسلابةصاخلاتايالاةيانيئالثلابدارملاو«اهريغنيبواهنيباهيف
دمحأنأعمتاياثالثرثوكلاةروسنأاضيأةيرهىبأنعىورامكلذ

اني:لاق(هنعهللاىضر)سنأثيدحنماوجرخأاسلااملسمو

امستبمهسأرعقرمثةءافغإىفغأذإدجسملاىفانرهظأنيب,لعهللالوسر

:ًارقف«ةروسافنايلعتلزن»:لاقفهللالوسرايككحضأامانلقف

كبللصفرَوُكْلاَكاَْيطْعَأنإ٠.ميجانحلوللالب
نأىلعهتلالدثيدحلااذهوريكهرسر4ااوهكاشنارحنا

‹ركذالاهتايأنمدعتمابنأعمهحضاورثوكلاةروسنمةلمسبلا
ةروسىفةريرهىبأثيدحنمحصأوهوىلوأةحتافلاروسنمةيأاہنوکف
يبانعهعامسفرعيالهيواریمشجلاسابعنابهلعأیراخبلاالكلملا

كلامنبسنأنعةيورملاةلمسبلابرهجلامدعثيداحأباوقلعتو«ةريره
ادحأعمسأملفناثعورمعوركبييأوكَميبللاعمتيلص»:لاق

تيلص»ظفلفو«‹ملسمودمحأهاور«محرلانمحرلاهللامسبارقيمنم

مسيينورهجيالاوناكفنامثعورمعوركبيبأفلخوعيبللافلخ
نباهجرخأو٠حيحصلاطرشىلعىاسنلاودمحأهاور«محرلانمحرلاهللا

«نورسياوناك»ةميزخنبالظفلىفوىفاربطلاوىواحطلاوىنطقرادلاونابح
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ركبىفأوكعيبنلافلختيلص»ظفلبىرخأةياورملسمودمحألو

هللامسبنوركذيالنيلاعلابرهللدمحابنوحتفتسياوناكوناثعورمعو
هيبادنسمفدمحانبهللادبعلو«اهرخایفالوةءارقلوأیفمحرلانمحرلا

فلخويعهللالوسرفلختيلص»سنأنعةداتقنعةبعشنع

نمحرلاهللامسببةءارقلانوحتفتسياونوكيملفنامثعورمعوركبيأ
نحنمعنلاق؟سنأنمهتعمستنأةداتقلتلقفةبعشلاق«محرلا

لوسرانبیلصلاقسنانعناڈازنبروصنمنعیفاسنللو«هنعهانلأس

رمعو.ركبويأانبىلصو«ميحرلانمحرلاهللامسبةءارقانعمسيملفةعلل

نمولختالسنأنعتاياورلاهذهىرتتنأو«امهنماهعمسنملف
ةيفانىرخاواهبرهجللةيفانةراتوةلمسبلاةءارقلةيفانةراتاهدجتفبارطضا
دبعنباكلذبحرصاةجحهبضمنتالفالتخالااذهلثمو‹اهعامسل

ةءارقنوريالنويكلاملاو«ةيكلاملاةمئألجأنموهو(راكذتسالا)يفربلا
رارسالاةلأسمىأةلاسملاهذهو«اهبرهجلانعالضفةالصلايفةلمسبلا

تاياورلاهيفتبرطضاوفالخلاهيفعقواماسأراهكرتوأةلمسبلابرهجلاو
دجنتملواهبرارسالاورهجلاهنعىورييناحصلادجنفنيعباتلاوةباحصلانع
«هنعهللايضردوعسمنباالإهدحورارسإلاهنعيورةباحصلانمادحأ

نبرمعوقيدصلاركبوبأةءارقلابرهجلالاحيفمهنعاهبرهجلايورنمو

سابعنباوریپزلانباورمعنباوبلاطيبآنبيلعونافعنبناثعوباطخلا

يبانبهللادبعوسنُأوديعسوبأوةداتقوبأوبعكنبىبأو«رساينبرامعو

رکذو«ةيواعمويلعنبنيسحلاورفعجنبهللادبعوسوأنبدادشوىفوأ
نيعباتلانماهبرهجلابلاقنمنأبيطخلانع(راطوألالين)يفىناكوشللا
سواطوبيسملانبديعسمهنماورصحينأنمعسوأواوركذينأنمرثكأ

نبىلعوةمركعونيريسنباوريبجنبديعسولئاووبأودهاجموءاطعو
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ردکنملانبدمحورمعنبهللادبعنبملاسوىلعنبدمحمهنباونيسحلا
رمعنبایلومعفانوبعكنبدمحومزحنبورمعنبدمحمنبركبوبأو

وبأوىرهزلاوتباثيبنببيبحولوحكموزيزعلادبعنبرمعوءاثعشلاوبأو
لقعمنبهللادبعوسيقنبقرزَألاوهنباوسابعنبهللادبعنبىلعوةبالق

ىلعنبديزوديزنبنسحلاوىرمعلاهللاديبعنيعباتلادعبنمو«رقمنب
قاحسإودعسنبثیللاوبئذيبانياويلعنبرمعنبدمحونيسحلانبا

ةيفنحلانبدمحوناوفصنبهللادبعنيعباتلايفيقهيبلادازو«هيوهارنب
يفىقهيبلاركذو٠ناميلسنيادمتعملامهيعباتنمو٠«ىميتلاناميلسو
نمحرلاهللامسببرهجلاىلعيعهللالوسرلآعمتجاهنأتايفالخلا

هباحصأوىعفاشلاهيلعىذلاوهوةرتعلابتكىفءاجامهديؤيو«ميحرلا
فلخىلصيالناكهنأةمركعنعبيطخلاركذو«انباحصأهيلعقفتاو
هبلومعملاوهواهبرارسالاءاملعلانمةعامجىريو«ةلمسبلابرهجيالنم
ةباحصلانمفلسلانمةعامجنعىوردقو‹ةلبانحلاوةيفنحلادنع

ىفلفاونلاىفاهتءارقهنعلنوًارهجالوارساهتعارقىريالكلامو«نيعباتلاو
هاکحاہبرارسالاورھجلازاوجیرینممہنمو«نارقلارئاسوباتكلاةحتاف
تاياورلاعومحمتربدتاذإو«ىليلىبأنبانعىربطلابيطلاوبأىضاقلا

مامإلاجرخأدقف٠رهجلابلوقلاةحصاهنمصلختستنأتعطتسا
سانلابةيواعمىلصلاق:هنعهللايضركلامنبسنأنعهدانسإبىعفاشلا

ملو«محرلانمحرلاهللامسبارقيملف«ةءاكلاباهيفرهجةالصةنيدملاىف

تصقنةيواعمايراصنألاونورجاهملاهادانغرفاملفعفرلاوضفخلايفربكي

نيو؟محرلانمحرلاهللامسبنيأ ةالصلاتفرسةياوريفو ةالصلا
هللامسبارقكلذدعبمهبىلصاذإناكف؟تعفراذإوتضفحخاذإريبكتلا

ثدحملاةمالعلاحضوأكدانسالاحيحصثيدحلاو.ريكومحرلانمرلا
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يفمحلاهجرخأو5ىذمرتلاننسلهقيقحتوهحرشيفركاشدمحمدمحأ
ةملكتعمتجافيكىرتتأف.ملسمطرشىلعحيحصلاقوكردتسللا

ىبأنبةيواعمىلعةلمسبلابرهجلامدعراكنإىلعراصنألاونيرجاهللا
حصيالابجاوهكرتلالإكلذسيلوهتميكشةوقوهشطبةدشعمنايفس
دقمہنعهللايضرةباحصلادنعلمعلانأيفرهاظثيدحلاو«هيفلهاستلا

تناكولاسراهأرقيملنأنوفرعيفيكفالإوةلمسبلابرهجلاىلعرقتسا

ىبطرقلاوىنرعلانباىوعدىلعدريامثيدحلااذهيفوةالصلايفتفخيام

كلذنأبةالصلايفةلمسبلاةءارقمدعيفيكلاملاامهبهذملامهراصتنايف

داهعنمليجدعباليجهعهللالوسردجسميفلمعلاهيلعرقتسادق

نإف‹لانملاةديعبلىوعدلاهذهنإىرمعلوكلامنمزىلإيعيبللا
دعبيالرةعلوسرلاةنيدمبتناكةيواعمعمراصنألاونيرجاهملاةثداح

رارقتساىبطرقلاوينرعلانبالنيأنمف‹فيرشلاهدجسميفنوكتنأ
.اهتءارقمدعىلعىوبنلادجسملايفلمعلا

دوصقملانأبةفلتخلاسنأتاياورنيببعمجلاةعامجلواحدقواذه

اکابمھرهجمدع«محرلاننمرلاهللامسبنورکذيالاوناک»هلوقنم

اوناک»هلوقبدوصقملانأو٠«نورهجيالاوناك»ةياوريفكلذبحرص

ةلمسبلاايفامبةروسلاهذيحاتفتسالا«نيلاعلابرهللدمحلابنوحتفتسي

اميفيعيبنلاةعارقلهظفحمدعهنعىودقهنعهللايضراسنأنأىلع

كلامنبسنأتلأسس:لاقهملسئانعهححصرىنطقرادلاهاور

نمحرلاهللامسبببونيلاعلابرهللدمحلابحتفتسيعهللالوسرناک

دحأهلعيأسامو«هظفحأامءيشنعيأسكنلاقف؟«محرلا

ركذو«معنلاق؟نيلعنلايفيلصيعهللالوسرناكأتلقف«كلبت
٤رکنتسمريغاذهلثميفنايسنلاضورعنأ«راطْلالين»يفيناكوشلا
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لهانمةعامجهرضحواعماجرضحهنأهسفننعيمزاحلاىكحدقف

تافحإلاورهجلايفمهمامإلاحنعمهأسف«عماجلاكلذيفنيبظاوملازييمت
مهضعبلاقف«كلذيفاوفلتخاف عماجلاهتوصالمياتيصناكو:لاق

اضرديشردمحمديسلاكلذىلعبقعو٠تفخمبيمهضعبلاقورهجي
عيمجيفلبةدحاوةالصيفنكيملنيلصلملاءالوهفالتخانأب«رانملا»يف

وأنعةلفغلااميسالاهةضرعسانلاوةلفغلاىلإكلذدروتاولصلا
يفلوخدلابمامالاةءارقةبقارمنعسانلالاغتشابكلذللعوةالصلا

ةلمسبلابرهجلامدعيفسنأتاياورهيلعلمحوحاتتفالاءاعدةءارقوةالصلا

فوفصلانعسنأدعبىلإكلذدرماضرديشرديسلاىريذإءاهعاممدعوأ
ةلمسبلاعمسيملكلذلفمارحالاوحاتتفالاءاعدبهلاغتشاومامالانمةبيرقلا

ءىراقلاتوصنوكينأةداعلانمهنأممةثالثلاهئافلخوهعلوسرلانم

ةياورلانأىفاكوشلاورجحنياظفاحلانملكرعأرو«ةعارقلالوأيفاتفاح
ىلعتبثملاةياورميدقتدرجمبال«هيفنىلعتمدقتدجواذإرهجلاتابثإ

ةدمهيميبنلابحصينأادجدعييًاسنأنال»ةدعاقلايهاقانلا

ةالصىفرهجلامهنمعمسيالفناغعورمعوركبابأبحصيونينسرشع
ملهبهدهعدعبلهنأكمكحلااذهظفحيالهنأبفرتعاسنانوكللبةدحاو

ةلمسبلابرهجلارضحتسيملفارهجهللدمحلابحاتتفالابمزجلاالإهنمركذي
ةملسيبألاؤسىلإاذهبناريشيامهورهجلاتبثأنمثيدحبذحألانيعتيف

٤وکذفلسدقوهتءارقهبحتفتسيهللالوسرناكامعكلامنبسنأ

ةيواعمعمراصنألاونيرجاهملاةصقىورىذلاهسفنوهكلامنبسنو
اهبهرهجمدعبهيلعاولدتساىذلاةلمسبلاهتءارقمدعهيلعمهراكنإو

لاقفايبنلاةءارقتناكفيكلئسهنأسنانعيراخبلایورو

دمونمحرلابدميوهللامسببديمحرلانمحرلاهللامسبارقمثادمتناك
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.ةلمسبلابةعهللالوسررهجيفحضاووهو«ميحرلا
نباهللادبعثيدحةحتافلانمةيااهنوكمدعبنولئاقلاهبقلعتامو

نمحرلاهللامسبلوقأانأويباينعملاقدوادابأالإةسمخلادنعلفغم

لءهللالوسرباحصأنمرأملولاق ثدحلاوكايإينبايلاقفمحرلا
هللالوسرعمتيلصينإفهنممالسإلايفثدحلاهيلإضغبأناكالجر

اهلقتالفافوقيمهنمًادحأعمسأملفناثععمورمععموركبيأعمو
نبهللادبعبلولعمثيدحلاو٠٠نيلاعلابرهللدمحلالقفتأرقتنأاذإ

لومحوهفحصنوةماعنويأالإهنعوريملوفرعياللوهجمهنإفلفغم
.سنأثيداحأهيلعتلمحامىلع

:ةحنافلانمةلمسبلانوكىلعليلدلا

ةريثكفاهبرهجلاتابثإو«ةحتافلانمةلمسبلانوكتابثإةلدأامأ

رخفلاركذو«هسفنهنعهللاىضرسنأةياورنماهضعبركذمدقتدق

هعباتوءفيعضلااهنمويوقلااهنمةجحةرشععبسكلذلويسفتيفىزارلا
ضقنيسولالاةمالعلالواحوهراثنيفملسموبأةمالعلااهبلالدتسالاىلع

ىدبأو‹هيلإلقتناىذلاديدجلاهبهذملاراصتناةجحةجحججحلاهذه
يبولألاعينصنمديدشلاهبارغتساراناويسفتيفاضرديشردمحمديسلا

ريغنمناكرألاةنيتملا«ناينبلاةخاشلاججحلامدهةليسولكبلواحىذلا
لبقنمناكهسفنيسولألانأىلع«يبهذملابصعتلاالإكلذلعاد
ايسحةيناغعلاةلودلاىلإابرقتفانحألابهذمعبتاهنكلوبهذملايعفاش
يتلاججحلاهذه ضعب(مللاءاشنإ)دروأفوسو«اضرديشرديسلالوقي

ااهضقنليسولألاةلوامنمةروصركذأو«اهبجاجتحاللةحلاصاهارأ
.ىرحألاججحلاضعباہيلإ|مضأ

- ۱۸۲



يقهيبلاوهيودرمنباوىناربطلاهجرخأىذلاةريرهيبأثيدحاهنم
نهادحإمحرلانمحرلاهللامسبتايأعبسنيملاعلابرهللدمحلا»ظفلب

«باتكلاةحتافىهو«نارقلامأىهومظعلانارقلاوىناثملاعبسلاىهو
محرلانمحرلاهللامسباوقافهللدمحلامتأرقاذإ»ظفلبىنطقرادلاهجرخأو
ميحرلاننمحرلاهللامسبوىناحلاعبسلاوباتكلامأونارقلامأاأ

يوللانكلو«ةحتافلانمةلمسبلانأيفحضاوثيدحلاو«اهتايآىدحإ

نأيلوالاةياورلانمدارملانأهانعماملاقفةحضاولاةلالدلاهذهبلقلواح
يعهلوقو«ةيفنحلالوقيكتايآبساهرخاىلإنيملاعلابهلدما

نمتسيلاہنوکمھوتةلازإهبدارا«نهادحإ.محرلانمحرلاهللامىسب

هدارموغيلبلاهيبشتلابولسأبهترابعتءاجدقو«الهضرعتمدعل۴7

»ىرخلالاةياورلايفهلوقكلذكو«نارقلانماهنوكيفاهتايآىدحإكاهنأ
افرصمالكلااذهيفنأىرتتنأو«اهتايأىدحإمحرلانمحرلاهللامسبو

دارأعيبنلافهحضاولاهتلالدنعثيدحلاباهجورخواهرهاظنعةرابعلل
ملع«نيملاعلابرهللدمحلا»هلوقو«ةحتافلانمةلمسبلانأىلعديكأتلا

عماهنمةيابتسيلةلمسبلانأمعزىلإوعديىذلاامف‹ةروسلاهذهىلع
امو«اهتاياىدحإاهنابمالسلاوةالصلالضفأهيلعهمالكيفځرصتلااذه

سبللاعفدلهتادأتركذلهيبشتلادارلاناكولو«هيبشتلاةادأريدقتليعادلا

ىلعةلالدديفتسملايفكياماذهيفو«هنمنمألاعمالإنوكيالاهفذحنإف
.ةلاسملاهذهيفىزارلاهمصخىلعدرلايفيسولالاةقي

اهنأةملسمأنعهكيلميبانعجيرجنبانعيعفاشلاهاوراماهنمو

«محرلانمحرلاهللامسب»دعفباتكلاةعتافیهللالوسرارق»:تلاق

كلام»‹ةيآ«ميحرلاننمحرلا»‹ةيأ«نيملاعلابرهللدمحلا»‹ةيأ

طارصلااندها»«ةيا«نيعتسنكايإودبعنكايإ»‹ةيا«نيدلاموي
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الومهلعبوضغملاريغمهملعتمعنأنيذلاطارص»«ةي«مقتسملا

دوادينودمحأدنعثيدحلااذهءاجو«حرصصناذهو.ةيآ«نيلاضلا

عطقيناكتلاقف«كعهللالوسرةعاقنعةملسمأتلحس»:ظفلب
نمحرلا«نيماعلابرهللدمحلا«محرلاننمحرلاهللامسب«ةيآةيأهتءارق

ًارقاذإناك»:يقهيبلاويرابنألانباظفليفو««نيدلامويكلام«محرلا

دمحلالوقيمث«فقيمثمحرلانمحرلاهللامسبلوقي‹ةيآةيآهتءارقعطق

كلاملوقيمث«فقيمثميحرلانمحرلالوقيمث«فقيمثنيلاعلابرهل
هللاىضرةملسمأنعهكيلميبُأنبانعينطقرادلاةياوريفو«نيدلاموي

«عحرلانمحرلا«نيالابرهلدحلأرقيناككوعيملانأاضيأبع

‹مقتسملاطارصلااندهإ‹نيعتسنكايإودبعنكايإ‹نيدلامويكلام

1اطنيلاضلاالومهيلعبوضغملاريغمهيلعتمعنأنيذلا

«(مهيلع)دعيملو«ةيأ(محرلانمحرلاهللامس)دعو«بارعألادعاهدعو

هدانسإيفو«مكاحلاوةميزخنبااضيأهجرخأو«نوقثومهتاور:ىرمعيلالاق
امةياغو٠نيغدنعقثوهنكلظفاحلاهفعض:ىخلبلانوراهنبرمع

توبثمدعامهدحأنإرمأليلدلااذهىلعضارتعالايفيسولألاهبثبشت
تاياورلايفامةياغنأامهيناث«اهنعهللايضرهملسمأنعهکيلميیعامس

نماهنوکلیلدالاہتینارقلیلدوهوةحتافلاعمةلمسبلايعيبلاةعارق
عاطقنالابثيدحلااولعأنيذلانأبلْألاضارتعالانعباوجلاوةحتافلا

نعكلامنبىلعينعهكيلمىبأنبانعثيللاةياورباولدتساىواخطلاك
هاوردقفهلعبسيلهبلعأىذلااذهنأبظفاحلامهيلعدرو«هملسم
هحجروهححصوةطساوالبةملسمأنعهكيلمىبأنباقيرطنمىذمرتلا

ىذنمرتلاةياوركلذبظفاحلاديريو‹كلمُمنبىلعيهيفىذلادانسإلاىلع
يفركذىذمرتلانأملعلاعمنارقلالئاضفبابيفهلهحيحصتوثيدحلل
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مدعولاصتالالجلحيحصتلالعلو«لصتمبسيلهدانسإنأةءارقلاباب

.«راطۇألاليث»يفياكوشلالوقياكةلصتملريغةياورلايفحيحصتل

نارقلانمةياةلمسبلانوكىوعدنأيناثلاضارتعالانعباوجاو
لوسرهنیبلكلذكتناكولذإ«لیلدیل|ةجاتحمةحتافلانمتسيلدارفناب

سانللنيبينأريغنمرارمتسابةحتافلاعماهتءارقهتموادمو٠يعهللا
ىلعلدتةملسمأنعتاياورلاهذهو«اهنمزجاهنأىلعليلداهنعاالقتسا
ناكهنأولاهتءارقفصتنأافنيأنمفالإوةلمسبلابكيميبنلارهج
.؟اہيفخب

يأءاروتيلصرمجملامعنلاقيناسنلادنعةريرهيبأثيدحاهنمو
لوقیوهيفوسنارقلامابأرقمث«ميحرلانمحرلاهللامسب»ًارقفيره

دقو.يعهللالوسربةالصمكهبشألينِإهديبيسفنىذلاو:ملساذإ
يراخبلاطرشىلعلاقوماحلاونابحنباوةميزخنباثيدحلااذهححص

هيفبيطخلاركبوبألاقودهاوشهلوتسيتلاقو«مسو

اذإناكيعيبنلانعينطقرادلادنعاضيأ0يباثیدحاهنمو
لاجرينطقرادلالاق.محرلانمحرلاهللامسببحتتفاسانلامْويوهوارق
هللادبعنبهللادبعهدانسإيفنإيناكوشلالاقو.تاقثمهلكهدانسإ

.هفيعضتوهقيثوتنيعمنبانعيور٠يحبصألا
هللامسبارقيناكيعيبنلانأههجوهللامركيلعثيدحاهنمو

سأبالىولعدانسإاذهلاقوينطقرادلاهجرخأ.هتالصيفمحرلانمحرلا

ىرخألاتاياورلابدضتعيلوهجموفيعضنيبهنأبظفاحلاهلعأنإووهو«هب
هنأتاقثمهلكهلاجردانسإبهنعجرخأينطقرادلانأىلع«هانعميفيتلا

لاقفتسيهامنإليقنيملاعلابرهللدمحلا:لاقفيناثلاعبسلانعلئس

١۱۸-



نأرساينبرامعنعوهنعينطقرادلاجرخأو٠٠محرلاننمرلاهللامسب

عموهو٠محرلانمحرلاهللامسببتابوتكملايفرهجيناکهعيبا
.نوتملاةيقببهنتمدضتعيهدانسإفعض

مسارقاذإةتكش.ناتتکسعيبنللناكلاقومسثيدحاهنمو

نبنارمعكلذركتأف٠٠ةءارقلانمغرفاذإةتكسو«محرلانمحرلاهللا
ينطقرادلاهجرخأ.هرسقدصنأبتكفبعكنبيأىلإاوبتكفنيصحلا
ةتكسظفلبهنعامهريغودوادويويذمرتلاهجرخأامهيفانيالودّيجدانسإب

.لمجلاىلعمدقمنييملانألةروسلانمغرفاذإةتكسو«حتتفينيح
هللامسيبرهجييعهللالوسرتعمس:لاقسنأثيدحابنمو

ينطقرادلاهجرخأو.تاقثمهلكهتاورلاقواحلاهجرخأ.محرلانمحرلا

قيرطهلو«ميحرلانمحرلاهللامسيبةءارقلابرهجيعيبنلاناك:ظفلبهنع
هللاىضرةشئاعنعهوحنو.هانعمبماحلاوينطقرادلادنعسنأنعىرخأ

.اضعباهضعبدشيقرطنماهنعىلاعت
ةجحايفتسيلتاياورلاهذهنأيبطرقلامعزينأبيجعلانمو

يذلايعطقلارتاوتلاهقيرطامنإوداحالارابخأبتبثيالنارقلاوةيداحأاهنأل
تبثتةجحيهامنإتاياورلاهذهنأيبطرقلاتافدقو«هيففلتخيال

اهتينارقةيجحىرخأةيحاننمدكؤتو«ايعيببلاةءارقةيفيك اہنوکو«اہتین
لقنلانمفةحتافلانماهنوكواهتينارقتوبثلصأامأ«ةحتافلاةروسنمارج

ىلعةعمجمليجدعباليجةمألاهذهاهتلقنيتلافحاصملايفالرتاوتل

نعىورُثثيداحأرتاوتىلعافقوتمةلمسبلاةينارقتوبثناكولواهتحص
ةيأةينارقتوبثفقوتلنارقلانموأةحتافلانماهنأىلعصنتعيبل
ةينارقتتبثامنإو؟كلذبدحألينوكلذلثمىلعةروسةيأنمةيآ ةلمسبلاةين

عامجإبمامالافحصلملايفاهتابثإوهوتايالاةيقبةينارقهبتتبثامسفنب
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هيلعلمتشااملكلليجدعباليجلقنلارتاوتو«مهنعهللاىضرةباحصلا
مالكنمبجعأو«ةلمسبلاكلذيفابتاياوروسنمفحصلملاكلذ
سانلافالتخانارقلانمتسيلاهنأكيفكيو»:ينرعلانبالوقيبطرقلا
عامجإلاهتمداصملةروطخلاىبتنميفلاقموهو«هيففلتخُيالنارقلاواهيف
حصيالو‹للاةروسنمةيازجاهنأىلععمجمةلمسبلانإف‹يعطقلا
نأزاجلكلذزاجولو‹لاحبةينارقلاةفصنارقلاروسنمءيشبلس
.عضاوملاضعبيفةينارقلاةفصاهريغوأيسركلاةيابلست

ديشردمحمديسلاهلاقامعوضوملااذهيفليقامنسحأنملعلو
رارسالايفةيداحالاتاياورلافالتخانإ:«رانملا»ويسفتيفاضر

تسيلوأةحتافلانماهنوكيففالتحالاامأو«ىوقاهبرهجلاوةلمسبلاب
مسرنعالوهذءاملعلارابضعبهبلاقناو«ادجادجفیعضفاہنم
ضراعتنأحصياليتلاةرتاوتلاتاءارقلاو«رتاوتلليعطقلامامإلافحصل

ثخلانيبنوعمجيلدحجلاباحصأو«ةيلدجتايرظنبوأةيداحاتاياورب

امرويغبهبتشيمهنمقحلابحاصو‹نيضيقنلاونيدضلانيبو«نيمسلاو
‹ادجسيفنمالكوهو«هتجحبنحلاناكاذإهتبالخبلطبملاهيلعرهظي

نمةلمسبلانوكركنمنإءاملعلالوقادحأنرغيالو»:هلبقلاقدقو

مدعاذهببسنانظيف«رفکيالاهتبثمورفكيالةروسلكنموأةحتافلا
ليلدلاهليوأتلرفكيالاهركتمنكلوةتباثاهنإالك‹يعطقلاليلدلاباهتوبث
ةهبشلاوانايبهديزنسواهفعضانيبوتمدقتيتلاةضراعملاةبشبيعطقلا

فحصلملاطخةلمسبلاتوبثنأهاوعديسولألاىلعركذأو«هدرلادحأردت

لحمتنموه:لاقوةحتافلانماهنوكنودنارقلانماهنوكىلعليلدرتاوتملا

ةدحاوالإاهلكهروسبتقحلأنارقلايفةلقتسمةيااهنوكلىنعمالفلدجلا
هنإ«اهلكمہتکءدبیفاہباودتقايتلااہتحنافيفالواہنمءيشيفتسيلو
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.ديلقتلاوتاياورلاةنتفالولمهقوذهذبنيو«مهتريسومهتادابعهلطبتياولوقل
يفهللول»نوريثكنتفديلقتلابو«نولقتسمدارفأهبرتغاتاياورلاضراعتف

يفيسولألابارطضانمهبارغتسااضردیشردیسلایدبأو نوئششهقلحخ

هاتفأفاهعورفضعبيفهبلقىتفتساو«هنادجومكحدقف«ةلأسملاهذه

لاقو«اهنمةيااهنوكيفهفلاخوءةالصلايفةلمسبلاوةحتافلاةءارقبوجوب

وجوکنوأںیارقفقوپنأتيدالعفولنيب

اذهىلإبهذأالابهذضرألايلتعلمولهللاوف‹اهتينسبلوقيواهتءارق
ابیألمثیدحلابتكوفيك«ههيجوتهللالضفبيننكمأنإو«لوقلا

ةفينحابأهمامإينعي مامإلانعيدنعحصيذلاوهوهفالخىلعلدي
لاكشإهنأبهفصووويسفتىلعهتيشاحيفالاكشتسايسولألاىدبأو

«هبغسمنمعبشيالوامظنميوريالامبهنعباجأو«مظعلالبجلاك
عمجلانكميفيكف«هبيفيالونظلابتبثيالنارقلانألاكشالاهجوو

اذهنعاهاضتراةباجإىكحو«ةلمسبللنيفانلايفنونيتبثلاتابثإنيب
نيبايففلتخلافورحلامكحكةلمسبلامكحنأاهصخلملاكشالا
اهتبثأفءارملافلتخااذهو«اعميفنلاوتابثإلاةيعطقيهف«ةعبسلاءرقلا

كلذللثموتابثالاىلعفحاصملاتعمتجانإونورخااهطقسأوضعب
:ىلاصعتهلوقبو«داصلابالإابتكيملونيسلابارقدقفرطيصموطارصلاب

اہبءیرقوداضلاببتكهنإفرعد€نيتيبيلاىلَعوهامو

هلاقاموهمالكدينفتوهيلعدرلايفاضرديشردمحمديسلالاطأو‹ءاظلابو

لبجلاكهارفنيوايمعلاديلقتلاينيعبرسفملاهيلإرظنيذلالاكشالانإ»

‹ءابلانمةرذلاكيفخ‹ءيمقليئض«ريقحريغصهسفنيثوهمظعلا

وأضرفلاةقيرطبالإتبثيالوىريالهنوكثيحنمًازجتيالءزجلاكوأ
صخلمويسولألاهضرفىذلالاكشاألانعبيجيذخأمث«ضحلامدعلاك
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هدضعتاحرصايفنةحتافلانمةلمسبلانوكءارقلانمدحأفنيملهنأهباوج

ةياورمدعةهيشنوفانلاهبقلعتياملكامنإو«يعيبنلانعةتاوتمةياور
اهتوبثو٠ركذلاةفلاسلاةيداحللاتایاورلاضراعتةببشواهءارقلاضعب

ءيشللتابثالالقنمدعو«ةحتافلاتايآرئاسرتاوتةرتاوتلاتاياورلابيطق

نيبوءيشلاتابثإمدعنيبءاملعلاقرفدقو«ةياردالوةياورهلايفنسيل

يفنلابعرصتلاىوُرهنأضرفولو«ةرورضلابمولعموهاهمدعتابثإ
تابثالايفنسابتلاهوشنمو«ةياورلاهذهنالطببمزجلابجاولاناكل

التابثإلاةياورو«اعمنييعطقنيضقانتملانوكةلاحتساليفنلاتابثإب

اطخوهرتاوتبوهيذلافحصملاطخبتززعدقوفيك«نعطلاايفنكي

رمث٠لاهحالاوليوأتلاىلعىصعأو‹ةيلوقلاتاياورلانمىوقأانيقلتو
نيتروسلكنيبةلقتسمةيآاهنأبنيلئاقلاىلعاضرديشردمحمديسلا
هنأهدرصخلمو«ةءاربولافنألاتروسنيبلصفلاادعامامهنيبلصفلل
عمجلاوءةضراعتملاةينظلاةيداحللاتایاورلانيبعمجلاهبديريأردرحم

ملروسلانيبلصفلااهبدارلاناكولف٠نكممهيفلاكشإالامموريغب

دوجولةءاربلوأنمفذحتملو«ابيترتنارقلالوأيهوةحنافلالوأيفعضوت

ال:لاقويسولألاهلقنيذلاباوجلابقعتمث٠تابثإللةيضتقملاةلعلا

رختفيو٠نييقطنملانيضيقنلانيبعمجلاتبثينممهرارقإالوهرودصبرغتسي

«دراوريغلاکشإنعباوجهنأىلعهنالطبدقتعيامهيجوتهنكميهنأب
نیبفالخلانعلاقمث«لاکش]الذإلاكشإنعاباوجسيلىرخأةرابعبو

سيلهنإنينظونينضورطيصمورطيسموطارصلاوطارسلالثميفِءارقلا
امفرتاوتلابةتباثتاءارقيهلبةلمسبلاةلأسمكتابثالاويفنلانيبافالخ
تبتك ةحتافلايفكلموكلا ناترتاوتمناتءارقامهفنينظونينض

‹روهمجلااهبًارقوراصنألايفعزويذلاوهوىّبُأفحصميفداضلاةعارق
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ورمعويوريٹکنبااهبًارقودوعسمنبهللادبعفحصميفءاظلاةءارقو

جرخملابرقلةعارقلاليهستليبقنماتسيلو«ىنعمامهنملكلو«يناسكلاو

نيسلامخفتالإامهنيبقرفالرطيصمورطيسموطارصلاوطارسلانعلاقمث

صاملیقنموهفصنلاهبتيلو«بيلاضعبقطنامهملكيوهقيق

تاءارقلاهذهنيبيفانتالفاهمدعوةلامالانمو‹اهليهستوةزمحلاقيقحتنم
ىوقأفحصلملاطخنأىلعيبيدبوهاكاهتلباقملايفنامهادحإتابثإدعيف
ضراعتالنكلوحجرملاوهناكلتاءارقلاهذهضراعتانضرفولف‹ججحلا

.دمحلاللو
قمعنعجتانوهوةلأسملاهذهيفاضرديشرديسلاهلاقاماذه

نيبلصفللتلزنأةلمسبلانأنولوقينيذلالعلوهئاكذدقوتوهمهف
نيخيشلاطرشىلعهححصوماحلاودوادوبهجرخأاممنولدتسيروسلا

فرعيالدلعهللالوسرناك:لاقامہنعهللايضرسابعنبانع

هللامسب»هيلعلزنيىتح ةروسلاءاهتناةياوريفو ةروسلالصف
.«محرلانمحرلا

امنإولصفللالالقتسالزنتاهنأىلعلديامثيدحلايفسيلنكلو

يملاكلذبلدتسفةلمسيلبردصتتناكلزةروسلكاأهيفامةا

ولو‹اهدعبلزنتةديدجةروسهلابقتساواهلبقيتلاةروسلاءابتناىلعيع
ٌرانلابحاصنعهانركذك ةحتافلالوأيفتتيثأاللصفلادرجلتناك

.اهلبقةروسباهمدقتمدعل
امبءافحالاورهجلاتاياورنيبعمجلاءاملعلانمةعامجىريواذه

يبنلانأسابعنبانعريبجنبديعسنعطسوألاوريبكلايفينابطلاهاور
ةيدصتوءاكمبنوبينوكرشملاناكومحرلانمحرلاهللامسببرهجيناکا
«نمر»ىمسيباذكلاةمليسمناكوةماماهلإركذيدمحمنولوقيو
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كباويزهيفنيكرشملاعمستف َكِتالَصيرَهجَتالولللاعتهللالزنأف

دئاوزلاعمجميفلاقدقو..مهعمستالفكباحصأنع«اهبتفاختالو»

رکذىلعاذهانمويىلإكلذيقبف:يذمرتلامكحلالاقو«نوقثومهلاجرنإ

نيبعمجلايفيروباسينلاو7هدمتعاو«ةلعلاتلازنإومسرلا

مالسالالوأيفناكرهجلاكرتنأاضرديشردمحمديسلاىريو«تاياورلا

ينلعجيامةياورلاهذهنميسفنيفو«هدعباميفرهجلاو«ةرجحلالئاوأوةكمب
:نيرمألكلذواهتحصنمقثاوريغ

امنإو‹اهلئاوأىفالوةرجحلالبقرهتشيملباذكلاةمليسمنأامحلوأ

فختسينأدعبيفةماملانمحرببقلذئدنعو‹كلذدعببنتلابرهتشا

ءنمحرلاركذيهنوعمسيامدنعيعيبنلاةءارقبةمركملاةكمبنوكرشملا

.ةمليسمدصقيهنابهيلعنيقلعم

الكةلمسبلاءافخإىلإايعاداذهنيكرشملاعينصناكول:امهيناث
مسالااذهءافخإىعدتسيكلذناكلهباوأزهيف«نمحرلا»مسااوعمسي

نمحرلا»ةحتافلايفىلاعتقحلالوقكلذيفابباتكلانمةيالكيف

ةيشخنمحرلامسانالعإبنجتيناكهنأيعيبنلانعركذيملو«محرلا
نارقلايفدريناكامايثكميركلامسالااذهنأىلعنيكرشملافافختسا

نَاوذاوأهللااوُعذأيلقل:ءارسإلاةروسيفىلاعتهلوقكيكللا
ناقرفلايفهلوقو ىوّتْسآشرعاىلعنحلله«هط»يفهلوقو
امواولانسليسامهلقادو«اځوپلاس«نسرلا

€نالامَلَعحلالنهيلاةروسيفهلوقوءادسرنح
٠(٠٠١۲/نهرلا)

رئاسنموةحتافلانمةياةلمسبلانوكحجارلانأكلحضتاو

ةيرهجلاةءارقلايفابرهجلاعمةالصلايفاهتوالتبوجوو«ةءاربالإروسلا
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فلاخملاقيسفتوأريفكتبمهوغنمالوانباحصأنمدحألقيملهنأملعاف

وأريفكتمدعىلعانعمنوقفتيانلوقفالخبنولوقينيذلاو«ةلأسملاهذهيف

يفاملقانأنميالاركبىبأنعركذيامالإمهلامهفلاخينمقيسفت
امب(هراشن)يفهللاهمحرملسموبأةمالعلاهيلعدردقوفلاخلاقيسفتةلأسللا

هللامسابلامعألاحاتتفادئاوفنم

مهامعأاوحتتفينابسانللميلعتهيفميحرلانمهجرلاهللامسييحاتقالاو

یقبتفهزواجتتالهللاعرشدودحيفمهاعفأنوكتنأينعيباذهو«هللامسبب

نبسانللاميلعتكلذيفنُأ56حابملاوبودنملاوبجاولادودحيفةرئاد

‹هناحبسهللاهجواهبدصقيملامنيدلاةفكيفاهلةنزالاهلكمحلامعأ

هللاعرشبموكحمهلمعنأرعشيهللامسابلمعيأحتتفيامدنعدبعلاو

ءامسابحاتتفالاسانلادنعرهشدقو‹هاوههيلعىلكفرصتينأهلسيلف
نابراعشالاواهركذبةداشالاواهبهيونتلادصقلتاسسؤملاوصاخشألا
ملسملاو‹مهؤامسأةروكذملاصاخشألاوأتاسسؤلابةلصوذحتتفملالمعلا

مسارکذةيعورشميفحضتياذهوهلمعهيعرشنلعيهللامسابحتتفيامدنع
هللانأالول«لقعلايفحيبقوهوهلماليإناويحلاحبذأل‹حبذلادنعهللا
عافتنالاوتاناويحلاضعبحبذهعرشيفحابأهكلاموناويحلاقلاخهناحبس

لبقنمايدعتنکيملهذنأنلعيهللامساركذيامدنعحباذلاف«اهموحلب

.ناويحلاكلذقلخوهقلخنميةيعرشلاةحابإلاىضتقمبوهامنإوهسفن
ةلمسبلايفءاملعلاثحابم

ينعةريثكثحابمميجلامحلاهلامسبلهناحبسقحالوقفو

‹اهبنونعييتلامولعلايمهفالتخابسحبمهريسافتيفنورسفملااهب
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‹ةينايبلاثحابملابنونتعينويغالبلاو‹ةيبارعألاثحابملامهمهتنويوحنلاف

ناعمليٽاتيهو«ءابلا»هبءىدباملوأو٠هقفلالئاسمبنونتعيءاهقفلاو

ةبحاصملاوةناعتسالاامهوناينعماهنمغوسيامنإوانهةغئاساهلكتسيل
يرشخزلامهنمنييوحنلاونيرسفملانمةفئاطاهحجردقفةناعتسالاام.

همساعمرضياليذلاهللامساب)ٹثیدحاہنمججحلانمةعومجملعاولوعو

لوقلراصتنالاوةجحةجحءالوهججحعيمجدريسولالافلكتو«(ءيش
وهامثحبأىتحفالتخالااذهيفةدئافريبكدجأتسلولوألاقيرفلا
‹مسقللءابلانأهمعزيفيبطرقلانمبجعتأامنإو؟نييأرلانمحجاللا

نمقحوهةلمسبلاىلتيتلاةروسلاهبتءاجاملكنأهيلعمسقملانأو
هسفنهنأعمءاملعلاىلإلوقلااذهيبطرقلاةبسنهنمبجعأو«هللادنع

اہنوکفانیامموهوماعواصاخوهلهِءابلاقلعتميففالتخالاىكح
اهبدارملانأمحرلانمحرلاهللامسبولتياملاحناسنإللردابتيهنأىلعمسقلل

اصاخهاريءاملعلاضعبنأءابلاقلعتميففالتخالالصاحو«مسقلاريغ

مسابًارقأدصقي«هللامسب»ولتيامدنعءیراقلافلاوحألانئارقهبیحوت

‹همسابلخدأدصقيلخادلاو«هللامسابحبذأكلذكدصقيحباذلاو«هللا

لمعينملكو‹رفاسملاو«بتاكلايفاذكهو«همسابجرخأدصقيجراخلاو
يفِءاوس«ءىدتبأ»هردقيوماعهاريمهضعبوىلاعتهللامسابهئدتبيالمع
صاحنوردقينيذلاو۽رخاءىشيأوأحبذلاوأةباتكلاوأةءارقلا

يلحيذلا؟رمساباقا:للاعتهللالوقيفهبرصتلابهلنولدتسي

هرکذامنايفانينيهجولاالكنأیرتتنأو,سرقلعنمناَسنالاقل

وأمسقأامإقلعتملاردقلمسقللتناكولو«مسقللءابلانأنميبطرقلا

ءاملعلانمو«دحأىلإهبسنييملو«يبطرقلاكلذنمائيشركذيملو‹فلحأ

عيبنلاىلإهجومباطخوهوارقاهريدقترمألعفقلعتملانأىرينم
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ىأرلااذهىلإليميهنأريرجنبامامالامالكنمرهاظلاو«ءىراقلكىلإو

هبلزناملوانأامہنعهللایضرسابعنبانعهداریإدعبرکذدقف«
ارقاهدارمنأهنممهفُياذهو‹ةلمسبلاوةذاعتسالايعيبنلاىلعليبج

فالتخاالاىلإعجرياماعوأاصاخقلعتملالعجيففالتحالاو«هللامساب

ةرورضاوعاراصاخهوردقنيذلاف٠نيفلتخلاءاملعلارظنتاهجويف
نإ»:ريرجنبالوقيو‹ةلمسبلابهيفءدبلانرتقييذلالمعلاراضحتسا

:لئاقلالوقك«ركذتنأريغنمفرعتيتلاءايشألاىرجميرجيكلذ

‹ازبختلكأهدارمنأةرورضلابمليهنإف؟تلكأاذامباوجيفازبخ

وأتجوزتوهوحضاودارلانإف«نينبلاوءافرلاب»:جاوزلابنينهملالوقكو
فرعيهللامسب»ولتيوءىراقلاارقيامدنعكلذكو«نينبلاوءافرلابتنرتقا

«هللامسب»ولتيوعناصلامنصيامدنعوارقاهللامسابهدارمنأةرورضلاب

اٌاعهوردقنيذلاو«اذكهو٠٠عنصأهللامسابهدارمنأةرورضلابملعي

دارملانأىلعاليلدهولعجولاعفألاولاوقألالوأيفةلمسبلاءيجمىلإاورظن
ىودجدبنالةعساوثوحبوليوطشاقننيقيرفللو‹حاتتفالايفاهبكيلا
ءانهاهداريإيف

؟نائیشوأدحاوءىشامهله«ىمسملاومسالاهيففالخلارثكامو

لضرعتلالبقو .مسالاىنعمددحننأانبردجيمهفالخ

ضرعلاوأرهوجلاىلععوضوملاظفللاوهمسالانأهديسنباىري
نأنايحوبأىريو«هلصأوءيشلاتاذهبفرعياموه:بغارلالوقيو
ناكنإنايعلايفدوجومىلععضولاىضتقمبلدييذلاظفللاوهمسالا

یریو«نامزبهرهوجنرتقينأريغنمالوقعمناكنإناهذألايفواسوسحم
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تاوذلانمتاذىلعلديىذلاظفللاوهمسالانأاضرديشرديسلا

نباصيصختو«حرفلاوملعلاكيناعملانمىنعموأدیزوبشخورجحک
هللاءامسألهفيرعتلومشنمعنميضارعالاورهاوجلاىلععضوامبمسلةديس
فيرعتكلذكو«اضرعالوارهوجتسيلىلاعتهللاتاذنالىنسحلا
ىلعاقبطنمهرابتعاحصيالهلصأوءيشلاتاذهبفرعيامهنأبهلبغارلا
نمدحأاهفرعيال ةصاخلاهتقيقحيهوهللاتاذنإف‹هللاءامسأ

فيرعتامأ«اهتافصةفرعمهيلإلصوتلانكميامةياغامنإو«يهاكهقلخ
انلمأتلالخنمو«ضارتعالانمنايلاخامهفاضرديشرديسلاونايحيأ
نالكلذىمسلملاريغوهمسالانأكردننأاننكميتافيرعتلاهذهميمجل
تناكأاءاوسةقيقحىمسللاو«ىمسملاىلعةباتكوأاقطنلديظفلمسالا
مهدوهجاوعاضأءاملعلانماريثكنأهلفسؤيامو«ةلوقعموأةسوسحم
بجعتدقو«هتحتلئاطالابضعبىلعمهضعبدروةلأسملاهدهثحبيف

اللو«هنمبجعتُينأبريدجوهوفالتحخالااذهنمنايحويأمامإلا

نمكيلإو‹اهلصأنمةلاسملاهذهثحبنعاحفصتبرضلسبللاةيشخ
يتلاتاماقملاهذهلثميفرصبتستلاليلدكيفكياماهريرحتواهصيخلت

.ماهفألاايفقلزنتاغاريثك

الِءيشمساركذىلعكناسلتردأاذإكنأكردتكنأبيرال

لصحاديعسوأارماعوأادمحموأاديزتركذولفهنيعبءيشلاكلذرضحي

ءاممساتركذاذإكتلغىورتنأمزللالإوىمسملانودمسالاركذكل

عمو‹راتلامسالكركذدرجمبكناسلقرتحتنأو«نامظتنأوكناسلب

نيعوهمسالانأىلعاورصأءاملعلانمةعامجنإفةهادبكلذروهظ

ةيرعشألاىلإيزارلاهبسنويسولألاويبطرقلاوراصحلانياءالوهنموىمسللا
١۱۹-



اوذخألي«دحلااذهدنعفوقولاباوفتكيملوةيوشحلاوةيماركلاو
لوقنأهموهفموقحلالهأىلإموقبسنييبطرقلاف«ميفلاخنىلعنوعنشي
وهرخالالوقلانأبراصحلانباحرصلب«لطابلالهلوقوهمهيفلاخم
ىلإادنتسماذهمحوقلراصتنالايفادهجيمولألالايملو«ةعدبلالهألوق

ءالوهلباقميفو«ءيشيفةنسلانمالونارقلانمتسيلةعونتمتافسلف
ديشردمحمديسلاومقلانباويزارلارخفلاويربطلاريرجنبامامالادبن
نمىمسملانيعوهمسالانأبلوقلانودعيوةفلاخلاماتمهنوفلاخياضر
بطقلو‹صوصتلادصاقملمهمهفةلقايفاهباحصأعقوأيتلاءاطحألا
٠ىمسملاوهمسالانوكرذعتديفي(هناميه)يفمالكهللاهمرةمئألا

لولدمكلذبمهدارمنأىلعهتاذيههللاءامسأنأبانباحصأمالكلمحو
سبللااشنمو«هقراشميفهللاهمحريملاسلانيدلارونهدافأامهوحنو«هئامسأ

هللانأاوأرىمسملانيعوهمسالانأبنيلئاقلانأفالخلاببسيذلا

يفهمساحيبستوهمساركذبوباتکلانمتايايفهحيبستوهركذبرمأىاعت

هيللَوكبَرمساركللئاقنمزعلاقدقفىرخأتاي
الیتبت جاسوركبكبَرمساك<مرسال
متنکنإهلعمسارِکذاماولکفیہاریئکمسااَهيِفرَكذ

هللامسارِكذاماولکاتالاكَامو4۸هټایاب
:ناخبلاقو.سرسرفاوَصاَهِيلَهللامسااورذاق.مولع

7وختواریٹکاركلا1وَماَنيِذلا3
اًمُكركذاومارحلرشمدنعهللاورکذاق۱۰٩بوشر۰ءالیص

يضقافس وامکءابآمرکهللااوركذاقْمكَكِساََمْمُعَضَ

مهبونجلَواًدوُعَفومافهللاورکييذلاeسارکددش

oَةالَصلامُعيضقاذل.ندرسن.ضْرَالاَوِتاومّسلاقلتيف
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يفهلوقهوحتو..نسهسکيوئجىَلَعَواًدوُعَقَوامفهللااورْكذاف
لَوهنوبسيو4هتداَبِعنعنوربكَتْسَلكبردنعسا7حيبستلا

مماخفرىلغألاكمساخس+هوقو.دوس
نسخاهللاكراجىلاعتلاقوسلكبر

كبَرمساكرات.نسرناَقرفلالبنيذلاكرا.0َنيقِلاَحل

تايالاهذهنبعمجلالإاذهمهاعددقو۷۸حرارماركلالجلايِ

همساركذوهحيبستوهللاركذاولعجينأو«ٰيمسملانيعمسالااولعجينأب
بحاصلوقي5 باوصلاو٠هتاذنيعهمسانالادحاوهمساحيبستو

هللاهنرقكلذلوبلقلاركذوهونايسنلادضةغللايفركذلانأ رانملا

ادوُعَقَواميهلانوُرُكَذََنيِذَلاط:لاقثیحنارمعلاةروسيفركفتلاب

0€.ضرَألاوتاسلايقليفنوركَفَيَو۽مهبونجىلَعَو
قطنلاىلعركذلاقلطياك«دستيستاذإكبكذا:لاقو
نودمساللناسللاركذو‹هلناونعوبلقلاركذىلعليلدهنالناسللاب

ىلعرانلاعقتال«رانلئاقلاقاذإفءامسألارئاسيفنأشلاوهكىمسللا
يوريفهيفىلعءاملايرجيالءامنامظلالاقاذإو3هقرحتفهناسل

هلالجرکذتبلقلابهللاركذنمدارلافلبقنمانرکذا ہامظ
دانسإوىنسحلاهئامسأرکذناسللابهرکذنمدارملاوهمعنوهئايبكوهتمظعو

ناسللاوبلقلافحيبستلايفلاقياذكهو‹اهلإءانشثلاوركشلاودمحلا

قیلیالاملكنعههزنتوهل؟داقتعابلقلاحيبست:انوحيبستلايفناكرتشي

قطنيملولو«هئامسأىلإحيبستلاةفاضإناسللاحيبستو‹هئايربكوهتمظعب

ةديبعيأنعهللاهمحرعيرمامالاهجرخأامكلذىلعلديو«مساةملكب

عتهلالوقللتمهنآمنعهلليضرسابعنيانعديزنبرباجنع

يفاهولعجا»:ايبنلالاقسرظَعلاكبرمسابخسف
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يفاهولعجا»:لاقلأكبَرمس|حبس:هلوقلزنالو«مکعوکر

يفاحلاوهحيحصيفنايحنياوهجامنياودوادوبأاودماهاورو«کدوجس
نتسلاباحصأودمحأىورو«هنعهللايضررماعنبةبقعنعهكردتسم
يبنلاعمتيلص:لاقهنعهللايضرةفيذحنعيذمرتلاهححصوةعبألا
يرناحبس»هدوجسيو«مظعلايبرناحبس»هعوكريفلوقيناكفا

امهہنملكركذنأوىمسملاريغمسالانأهلكاذهنمرهظف«يلعألا

مظعيامكفكرابتلاوحيبستلايفلاقيكلذكورهاظامهنيبقرفلاوعورشم
ءانثلاوركشلاودمحلابانورقمالإركذيالفميركلاهمسامظعيهناحبسقحلا
ةباتكلاوظفللايفىلاعتهللاءامسأةناهإدمعتنأاوحرصدقو‹سيدقتلاو
.نمؤمنمكلذردصينأنكميالهنأل«رفك

حوضولاىتنميفوهوةلأسملاهذلرانلابحاصريرحتصخلماذه
.قيقحتلاةياغيو

:ديبللوقىمسملانيعمسالانأبنولئاقلاهبقلعتامو

رذتعادقفالماكالوحكبينموامكيلعمالسلامسامثقحلاىلإ

وهمسالانأىلعاذهديبللوقبانؤاملعلدتسا:يبطرقلالاقدقف

ةدئازةلصمسانأىلعتيبلابىنثمنبرمعمةديبعوبألدتساو«ىمسلل
وهو«ميحرلانمحرلاللابلصألانأو«محرلانمحرلاهللامسبيفتمحقأ
نمولخيالرمامحقمنآرقلاتاملکنمءيشرابتعاناف۽دودرممالک
ريرجنباهنعباجأدقفتيبلاامأ«ىلاعتهللامالكعمبدأءوس

ىلعلوعفملامدقفهامزلأيأهللامساامكيلع:هبديبلدارمنأامهوأ
نإهبلوعفملالعفلامسابصنيالأةدعاقلايهاكهعفرفلعفلامسا
.ءهمدقت
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مالسلامساةكربمثامكيلعمالسلامسامث:هلوقبهدارمنأامېيناث

مسالاداحتابلوقلاو«هيلعهللامساهذيوعتدصقياميفلاقياك«امكيلع

بحاصاطخوةيبرعلاةغللاةمئانمهيوبيسيلإدحاوريغهبسنىمسلملاو
ام(دئاوفلاعئادب).يفمقلانياهلاقامىلعالوعمةبسنلاهذهرانلابحاص

هيسفتيفيزارلارخفللو٠«ىمسملانيعمسالانأيلرعالوطقيوحنلاق
.هانركذامبهنعءانغتسالاىرنامهداحتابنيلئاقلاهبشهبضحديليوطشاقن

ومسنييرصبلادنعاهلصأواهلصأبسحلعفنزوىلعمساةملكو
‹هيلعاليلدوهلاناونعهنوكبهامسمولعيمسالانالومسلانمةذوخام

هعفريفىمسملابومسيمسالانابليقو‹هبعفترملاةلزنمبهبحاصنالليقو
٠ةمالعلايهوةمّسلانمذوخأم«ميسونييفوكلادنعهلصأو9ويغنع
نزوىلعماللافوذحموهلوألايأرلاىلعو«هلعضونلةمالعمسالانل
وهيناثلاىلعو«مالكلاءادتبايفلصولاةزمههلتبلتجافهؤافتنكسمف

لوألللديو«لعإهنزوولصولاةزمههلتبلتجافوافتفذحءافلاىواو

‹ماسوأىلعالءامسأىلععمجيوميسوىلعاليمسىلعرغصيهنإفهفيرصت
ىلعةينبمنييفوكلاةرظنتناكامنإو‹الوصأىلإتاملكلادريفيرصتلاو
ملو«اهيلعاليلدوةمالعنوكتنأتايمسُمللءامسألاعضونمدارلانأ

ىلإمهرظنعمفيرصتلاىلعاولوعنويرصبلاايبةملكلافيرصتىلإاورظني
.عافتراوومسهتقيقحيفوهروهظلاوءامسمبرهظيمسالانأ

سنجللوأدهعلليهله‹فالخةلالجلاظفلىلإمساةفاضإيفو
لأهليأتالتأتةفاضإلانأىلعينبموهو؟قارغتسالاىلعلمحُييذلا

نأردجأألاو«هللاءامسأنمدوهعممسادوصقملافلوألاىلعو«يناعملانم

ءامسأميمجبحاتتفالادارملافيناثلاىلعو«هعويذوهعويشلةلالجلامسانوكي
ةلالجلامسافصووءنايبللانهةفاضالانوكتنأىلرألاو«ىنسحلاهلل
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ريغنودةلالجلامسابحاتتفالاناكامنإو«كلذدكويمحرلانمحرلابانه

حاتتفايفو‹هبفصوتالوابفصويكلذلفهلةعباتءامسألاميمجنل

دنعةداعلاهبترجامماذهو«هناشنممظعتوهلمخفتىلاعتهمسابمالكلا

اريدجاعورشماوحتتفينأنوديريامدنعمهف«لبقنمانرشأاكسالا
ةسسؤممسابوأريمأوأناطلسكروهشمصخشمسابهنوحتتفيةيانعلاب

..ناشتاذ

نارقلانأامو«عورشملاحتتفيملمسالابحاصالولهنأكلذينعيو
انملعهنإفغيزلاتاثولوكرشلانااردأعيمجنمةديقعلاريهطتلءاجمركلا
نالاذهو‹لامعألاولاوقألاحاتتفايفمحرلانمحرلاهللامساصخنفيك

لوطلاولوحلانمهتءاربنلعي(ميحرلانمحرلاهللامسب)لوقيامدنعدبعلا
ردقينوكتلمعلاةميقنأنلعياكهللانوعبالإلمعىأىلعهتردقمدعو
ىلعةيعرشلاةفصءافضإىلاعتهمسابحاتتفالايفو«هناحبسهللصالخإلا

حتتفتالةعورشملاريغلامعالانإ»ءاملعلالاقمثنمو٠حتتفملالمعلا

اہیفنوکیالةلمسبلابراعشالانيواودحاتتفااوهرككلذلجلالو«هلا3

هللامهفصو7مهءارعشلاف¿&قحللةبناجملالاوقالاووجان

«نوُميهَيداولکيفمُهَنأرس1نوعامهعييءارعشلاو:هل
هلااورُكَذَوٍتاحِلاَصلااولمَعَواونمنيااولعالاَمنولوق۴

لديامءانشتسالااذهيلو:nوملامدعبنماورَصَْلاَواريك
عنميال٠تاركنملانعاديب«بئاوشلانماصلاخناكنإرعشلانأىلع
.ةلمسبلابهناويدحاتتفانم

يفاولاقو٠نيملاعلابرىلعالإقلطيالصاخمسا(هللا)

فخ«هافدملايملقحتسملابجاتاذىلعملعوههفيرعت

فلألااهنعضوغعوةزمحلاتفذحف«هلإهلصأنأنوريروهمجلاف‹هلصأيف
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ضيوعتللماللاوفلألانألجألو«تمخفمثماللايفماللاتمغدأومالا
ايمممسالااذهريغيففيرعتلاةادأممتجتالوءادنلافرحعماتعمتجا

ءاملعنمةعامجوريرجنبادنعدبعىنعمهلأهللصأو«يأةنورقمالإ

هناامهنعهللايضرسابعنبانعهاورامریرجنباهدضعوريسفتلاوةيبرعلا

ءاملعركذو‹كتدابعىنعمبرسفوددراَكتهِلاَوًدكرذَيوٍرق

ةدابعدبعكةيهولأوةهولأوهلهلألاقي«ىنعموانزودبعكهلأنأةيبرعلا

ريحتلوقعلانلريحتىنعمبعمسنزوىلعهلأهلصأليقو«ةدوبعوةيدوبعو
يفىنعملنوكينأقاقتشالايفلصألانأاذهىلعدريو«هناحبسهتفرعميف

قلخلانألعرفىنعمبهَنمهلصألبقو«دابعلايفيهاإةييحلاوقتشمل
هلأنمليقوCATهيلعراجيالوريجيوهولهناحبسهللالارنوعزفي

نیمواكذبالالاعتهيلإنكستسبلانالنكسىنعم

هللصأاذهىلعنوكيفريتینعمبهلونمذوخأموهليقوسبولقا

هذهو«كلذرغليو«حاشإحاشويفليقكاوونماتدبامنإوهالو

مسانأرهاظلاو‹اليلغيفشياليذلانيمختل|يلعةينبماهلكلاوقألا

مركلامسالااذهنإففيرعتللاتسيلهيفماللاوفلألاوقتشمريغةلالجلا

مدعبلوقلاوفيرعتهاّذُأهلبلتجتنأىلإةجاحبسيلففراعملافرعأوه
هنعرخلالالوقلاةياكحعميديهارفلادمحأنبليلخلانعيکحمهقاقتشا

هللالعفامهلليقفهتومدعبمانلايفيؤرليلخلانأنيفلولاضعبركذو
يوحنلاكلامنالو«قتشمريغةلالجلامسانإيلوقبينمحرلاقفكب
اذهقاقتشايعدمهعميقبتةهبشنأنظأام»ريرحتماقمليفريهشلا

یوعددريفيفکيهنأهلوقياملصاحو«هلاهلصأنومركلامسالا

اظفلنافلتخمهلالاوهللاال«هيلعلیلدالاماوعدامېن٠أقاقتشالابنيلئاقلا

ەؤافامنإوماللاونيعلاحيحصهلالاوةلعفرحهنيعهللانلفاظفلامأىنعمو
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٤فیرصتلاءوسنممكحتدحاولصأىلإامهدرو«نيتدامنمامهفةزمه
ىلاعتوكرابتقحلاريغىلعمالسإالوةيلهاجيفقلطيملهللانلفىتعمامأو

لاقنمو«قحبدوبعملابصخهنكلودوبعملاقلطملهعضولصأفهلالاامأو

مثءادتباناكةزمحلافذحنألوقينأامإ«نيرمأنمولخيالهلالاهلصأ

تفذحمثاهلبقماللاىلإتيقلأوتليزأاهتكرحنإلوقيوأ«ماللاتمغدأ
البءافلافذحىوعدلجألهنالطبفلْألاامأنالطابنارمألاو‹سايقلاىلع
فذحلااذهساقينأحصيالويئالثمسانمببسيذةبباشمالوببس

صخرتيو٠رخاوالايفديبابيففذحلانالههباشامودييففذحلاىلع

نالةدعبابيففذحلاىلعساقيالمثةملكلاءافيفصخرتيالامايف

ةقرىلعالو«دعيوهوهبابنمعراضملايففذحلاىلعلومحمهيففذحلا
هشلباببقسلالهانعمبهنأالولو«الالعإوانزوةدعهتهباشملقروىنعمب
سوتنمسانلاف«سانأهلصأف(سان)امأو«ماللافوذحلاييانثلاوهو

يفةدايزهيلعلمحلافدحاوامهلصأنأمسولوءسنألانمسانألاو
.عادالبلصألاةفلاخمةثكوذوذشلا

ةكرحلقناهدحأ«هوجونملصألاةفلاخمهمازلتسالهنالطبفيناثلاامأو

لثمىلإةزمهةكرحلقن(يناثلا)«هلريظنالوموزللاليبسىلعنيتملكنيب
دعبةزمحلاقيقحتنملقثأوهونيكرحتمنيلثمعاتجابجويوهواهدعبام

لقنلالطبيوهوةكرحلاهيلإلوقنملانيكستىلإعوجرلا(ثلاثلا)«نكاس
٤نیتملکلابفیکفةسلكيفحبقتسموهو«لمعالكالمعدوعيهنأ

ةزمحلانالسايقللبناحموهوةزمحلادعباميفهيلإلوقنملاماغدإ(مبارلا)
دحأماغدإكاھدعباميفاهلبقامماغدإف‹توبثلاريدقتيفةكرحلاةلوقنملا

فذخلابجاوبلصفلاريبكلاماغدالايفورمعوبأربتعادقو٠نيلصفنللا

.مغديملفريغغبي)وحنيفِءايلاک
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نإ:نولوقيهلإهلصأنأنومعزينيذلاوىلوأفذحلابجاوريغرابتعاف
اعمنافذحيالهنعضوعملاوضوعملانأهدريو«ةزمحلانمضوعماللاوفلألا
:رعاشلالوقيفماللاوفلألاتفذحدقو

ينوزختفينايدتنأالوىنعبسحيئتلضفأالكمعنباهال

اهونكسوءاحلااومدقوماللاوفلألاورجلامالاوفذحف(كوبأيهلر):اولاقو
حاتفناواهكرحتلةبلقنمتناكفلألانألدياذهو‹ءايفلألاتراصف

ءانبلاببسوءانبةحتفاهتحتفواهلصأىلإتداعانكاستيلواملفاهلبقام

يفعقيملذإبجعتلافرحىنعمو«يلعيبأدنعفيرعتلاىنعمنمضت
يفوهوهمالكصخلماذه.كلامنبادنعفرحهلعضويملنإوهغ

هللاوُهانکلظ:یلاعتهللالوقيفنودجيهموصخلعلنكلوةدوجلاىبتنم
ةزمحلالبقامماغدإهراكنإيفهيلعدرلايفاهيلإنودنتسيةجحسبدمعهير
فذعحلابجاوناكءاوستباثلامكحيففوذحمللارابتعا«اهدعباميف

انأٌنِكَل)لصألانأىلعاوصنةييرعلاوريسفتلاةمئأنماريثكنإفهئاجوأ
ىلعصننمو«اهنونيفنكلنونتمغدأوانأفلأتفذحف(يِرهللاوه
يفنايحوبألوقياكلوقينأكلامنبالنأريغيرشخمزلاوريرجنباكلذ
انهةددشم(ّنكَل)نوكتنأناكمالنيعتمريغكلذنأب(طيحلارحبلا)

فذحاک(يرهللاوهانآيننكل)يأملكتملاريمضوهواهمسافذحو

:رعاشلالوقيفاريمضاهمسا
يلقأالكايإنكليننيلقتوبنذمتنأيأفرطلابيننيمرتو

:رخالالوقيفو«(يننكل)هلصأف
رفاشملامظعيزنكلويتبقتفرعاييضتنكولف
٠(يجنزكنكلو)ويدقتويجنزعفرىلع

تدکک



هتاذلملعامهنأىريدنسلاديسلاف«هللاولالانيبقرفلايفاوفلتخاو

هناحبسهوغىلعقلطیالهللاو«ىلاعتنيغىلعقلطيلإنكلو«ىلاعت
ملعهللاو«قحبدوبعملاوهىلكموهفملمساهلالانإ»:دعسلالاقو«الصأ

ناقلطيالىلاعتهتاذبناصتخمهدعبوماغدالالبقامهىضرلالاقو«هتاذل

مالعألانمهدعبوةبلاغلامالعألانمماغدإلالبقهنأالإالصيغىلع
دحأيأنهذىلإردابتيمةلالجللامساقلطأاذإهنأٍيردتتنو‹ةصاخلا

وهفهلالاامأو«ءيشلكقلاخمئادلايحلاهبدارملانأالإناكةلميأنم

‹ىلاعتوهناحبسقحلابدوبعملابمالسالايفصخامنإودوبعملاىلعقلطي

هللاوىلاعتهللاريغهبدارمنأردابتيدقملسملاريغهقلطأاذإكلذلو

‹اًدحاَياهةَِلَألَعَجألَطمشوقنيكرشملانعهباتكيفیکحدقهناحبس

ىلَعوريصإمشوقمنعیکح17ىراباجغ#يشلاذهنِ
اًنربصنالوايهاْنَعالضيداكنإمحوقوبہک

هيغىعةلالجلامسانوقلطيمهنأىلعلدياممهنعكحيملوبنسراَهْلَع
لقدققهاحبسهبهنوصخبمهمآلعلدممنعیکحلبلات

ئوسدرپلاوقيلضرالاوتاسلاقلْنَممُهََسناو:لاعت
وههللاودوبعملاوههلالافمهدنعنيتملكلاموهفمفالتخاىلعلدياماذه

هللايفنيملسملادنعهلالاىنعمرصحناامنإو«ءيشلکىلعرداقلاقلاخلا

قحبدوبعملاهنألهناحبس حضتياذببو«لطابيدوبعموهفهاوسدبعياملکو«قح

دحوملالوقناكالكلذكنكيملولو«درفيفرصحنييلكهانعمهلإلانأ
لوانمادحاونيظفللانمردابتملاىنعملاناكولذذإاديحوت«هللاالإهلإال»

نبايأرديؤياماذهيفو«هلإالإهلإال»لئاقلالوقةباثبكلذناكلرمألا

ءاعضولقتسمنيظفللانمدحاولكنأيفكلام

يأروهولصألاينرعبسيلميركلامسالااذهنأليقامبرغأنمو

٢۲۰



وأقتشملاوبنسلوپاتاد
ىلإالإكلذنمصلخينأعطتسيملفهقاقتشالصأأوهامو؟قتشم

لصألايمجعأهنأبلولا
ل:هوجوباہلعلدّنسادفمسالااذهةيملعامو

وهالإهلالا:ىلاعتهللالاق«هبفصويالوفصويهنأ:افوأ
بيلاْمْلاَعوهالإهلِإاليذلاهللا2:لاقومە;سولايحلا

سوداُتكِلَملاوهاِلإاليذلاهلارهميجرلانمروُهوداهُشلاو

٤هنوكرشمَع2ناحْبُسريكتُملاراجاريحاِمَُْملوُالسلا

هَلوصلا؛ءيراَبلااحلاهللايه يفامهَلعيسيىتنسحلاُءاَمْسأْلاهل

:Yt)ميكاريَوهوضْرألاوتاسلا YY/ِطارصو77امأو

.نايبلاىلعةلومحمفرجلابمهاربإةروسيف,/ممرواٍديِمَحللايزعل

هيلاهجوتتاملکناف«هتافصهيلعیرجُتمسانمهلدبالهنأ:امهیناث

وأاقيفوتناكءاوس٠مساهلٌعِيضَودقهنعريبعتلاىلإجاتحُيوناهذالا

ءايشالاردصموهيذلاىلاعتقلاخلالمهُينأليحتسملانمف«ايحالطصا

هلحلصتالهیغءامسأو«هيلإیزعيامهيلعيرجيمساهلنوکیالف«اعیمج

ا6هتاقولخمنمءيشللئاممريغهتاذلدوجولابجاوهنوکبلاعتهدارفنال

حصيالكلذكو«اعضوصاخريغهنألافّرعمسنجمسانوكينأحصي

لصألايفنوكيالنأىعدتسيهنأل«ةيفصولانمالوقنماملعنوكينأ
.تافصلاهيلعيرينامم

ولوفصولاكلذلصأبيغفاصتازاجلافصوناكولهنأ:امهثلا
ةئيشملاوةردقلاوملعلاكنيقولخلاىلعيرجتيتلاتافصلانمناكنإازا

الإهلِإال)وحنديحوتلايفهبءافتكالاعنميكلذوءرصبلاوعمسلاوةايحلاو

تافّصلاهذهبىلاعتهللاريغدارينأناكمإل(ملعلاعيمسلاريدقلاماعلا

٥٢٠



.هناحبسهبهصاصتخالةلالجلامسافالخبنيغىلعاهقالطإرذعتمدعل

هتاذىلعاملعهنوكوميركلامسالااذهبىلاعتهللاصاصتخاببسلو

نمناکنإو هسفنادحأثدحتملو‹هبىمستلانعهقلخعيمجفرص

لهآنمدحالكسولفيغهبىمسيوأهبىمستينأ هاتعلاىتعأ
لاق2نمو٠كلذركنأل؟ةانموىزعلاوأهلايهتاللاله:ةيلهاجلا

هلوقيفدارلاوهمسالااذهنإمهریغوريسفتلاةمئأنمدحاوريغ

مهتيلهاجيفسانلانكيملفهللاامأممهايسهَلمَلْعَتللل:هناحبس
هرصحمالسإلاو«دوبعملاقلطملهلصأنال«هبهللاريغفصونمنوعروتي
هلللعجدقفیلاعتهللاريغءيشياهبفصونمفانركذاقحبدوبعملايف

دمحمديسلاىريو‹ةامهمانصأنيكرشملاةيمستنارقلاركنأكلذلو«اذن

وهاهامسدقف«اهتيمستدرجالاهتدابعواهلأتمهيلعركتأهنأاضرديشر
مهتاهعثغأامفمهسامْلنِكلومُاَتْمَلَعامرط:هلوقيفةهلا

ريغمهوداَراموكبَررمأءااملٍءْيَشنم۾هللاِنوُدْنِمَنوُعْذَيىلا
رظناذههمالكيفو«ةياكحلادصقةيالاهذهيفرهظيالولاقهوب

«هللاالإهلِإال»لوقناكاهللاريغىلعهقالطإاعرشعنميملولهللانإف
فصينمىلعراكنالايلبيذلاراكنالامركلانارقلايفدبنو«اديحوت

للاسهلام:لاعتلاقلغلاةروس:يفكلذرركتدقوةيهولألابهلااريغ
م2)/نوركاامالیلقولملاسرنولدعموقهل

ْيتنكنإْمُكَناَمَباوا۶هللاهمعمڭارم,نوُملْعَيالْمُهرَتكألبوللا
هفاهتل1Eْتَغااَ:هلوقاموہرنيقِداَص

مهبفافختسالاومكمهتلاقاسمقوسمهنألةيمستلاهذهرارقإىلعلديام

1ةدابعلانوربتعيامنإفءايشألاهذهةدايعاوحابتسانإونوكرشملاءالوهو
ولامأمريءهىقلزوللاىلإانوُرَعيلالِإمهدي:نولوقيمهنإفهللالإ

٢٠۲۰-



تانئاكلاهذهنماعيشاهنودبعييتلامانصألاهذهنمءيشقلخلهاولعس
ِتاومّسلالحمْمُهَلََسناو:ىلاعتهلوقليلدب.يفنلاباوباجأل

.مرتسرلالوفيَضْرالاو



يهوةمحرلانمامهقاقتشاىلاعتهللناتفص4ميحَرلاننمحخَرلالط

هللاىلعلاحموهونيغىلإناسحلإلاىلعهبحاصلمحييسفنلاعفتا
الإهيفشيالسفنلابمليملأرشبلايفهنألرشبلايففورعملاىنعملابسحب
هللافصولمحيامنإو«تللاعفنالاومالالانعوزنمىلاعتهللاو«ناسحالا
نوكو٠برعلادنعفولأماذهلثموناسحالاوهواهرثأىلعةمحرلابىلاعت

بهذو4روهمجلايأروهةمحرلانمنيتقتشم«محرلانمحرلا»يتفص

اقتشمناكولهنالقتشمريغهنأوةفصبسيلومسا«نمهرلا»نأىلإمهضعب
هدابعبمحرلاقياکهدابعبنمرهللا:لاقيفموحرملابهلاصتازاجلةمحرلانم
اونوکيملذإهتعمسنيحبرعلاركنتملةمحرلانماقتشمناكولاضيأو
محللاودجْساُمُهَلليقاذإول:مہنعهللالاقدقو«ميرةمحرنوركني

اولوقيملو«ملَحلااًمو»ملوقبينرعلانبالدتساومدخلاامواوا
راصحلانباهضرتعاوفوصوملانودةفصلااولهجمهنأىلعنمحرلانمو
يأرديؤيوسرنمحرلاينورفكيْمُهَوِلط:ىلاعتهلوقبهيلعاجتحم
لوسرعمسهنأفوعنبنمحرلادبعنعهححصويذمرتلاهاورامروهمجلا
افتققشومحرلاتقلخنمحرلاانألجوزعهللالاق):لوقيالا

مدعيفسيلو(هتعطقاهعطقنمو‹هتلصواهلصونمفيمسانمامسا
يفيبلسلالدتساهنإفقاقتشالامدعىلعلديامموحرملاركذبهلاصتا

رفكلايفمهتنعتنعءيشاننمحرللبرعلاراكنإو«ينوبثلاليلدلاةلباقم

يفدرودقو!فيک«هبنیلهاجريغاوناکدقفالإوبيذكتلاىلعمهرارصإو
:ءالهجلاةيلهاجلادحألوقهنمو«ريرجنباهركذكمهراعشأ

اهنييبرنمحرلابضقالأاهنيجهةاتفلاكلتتبرضالأ

:يوهطلابدنجنبةمالسلوقو

د7



قلطبودقعينمجرلااشيامومكيلعانلجعذإانيلعملجع
ىلإجاجزلاقاحسإوبأوديلاىلإيرابنألانياهبسنامبرغتسيامو

لوقبكلذللدتساو«يبرعبسيلوياربعنمحرلامسانأىينبدمحأ

:ریرج

انرمضتوبنيلااولعجتوأزخلابمكءابعاورشتوأدجملااوكردتنل
انابرقنامرمهلصمكحسمومكتركجهنيسقلاىلإنوكرتتوأ
باتكلالهألامعتسانممزليالذإءهتينابعىلعلديامكلذيسی

نولدتسي«نمرلا»ةيمسابنيلئاقلالعلوايبرعنوکيالأحصول

نمحرلال:ىلاعتهلوقوحنيفهيلإدانسالاب مرترایوتساشرعایلَعنح

ةفصناكنإوهنأهتيفصويفانيالاذهونارقمَعنخلال

ةصتخمنكتملنإواريثكاهيلإدنسيتافصلاوىلاعتهللابصتخموهفةقتشم
رعاشلوقاولمحوروهمجلايأروههللابهصاصتخاو؟صتخلابكلابامف

نامرتلزالیرولاثیغتنأاوابنیمرکألانيايدحملابتومس
.رفكلابتنعتلاىلع

نأىلعروهمجلاف«محرلا»و«نمرلا»نيبقرفلايففلتخاو

ةدايزىلعلدتىنبملاةدايزنأىلعينبموهو«محرلا»نمغلبأ«نمرلا»

ناكهنأركذهنأكلذوةفيطلةتكنبابلااذهنمىرشختزلادروأو«ىنعملا
قارعلايفلمعتستلماحمنعليلقبربكأالمحدجوفزاجحلاىلإهقيرطيف
هاريذلالمحملامسانعايبارغألأسف«فدقشلا»اهنمدحاولاىمسي
اذهف:لاق..ىلب:هللاق؟فدقشلاىعديكلذسيلأهللاق
هذهو«ىمسملاربكلمسألالوطنأيرشختزلاهنمرهظتساو«فادنقشلا
امىلعءانبو٠لقأهفورحورذاحنمغلبأارذَحنإف«هدرطمريغةدعاقلا

ےس۲۰۹



وه«ميحرلا»ومعنلالئالبعبمعنملاوه«نمحرلا»نار:ليقروهمجلاهلوقي

رفاكلاونمؤلملامعتةلماشمعنبمعنملاوه«نمرلا»نألیقواهقئاقدبمعنملا

لوقلااذهقلعتمو‹ةصاخنينمؤملاىلعمعنملاوه«محرلا»ورجافلاوربلاو

هدبعدمحمخيشلاذاتسألادقتناواميجرَنينِمْوُمَلابناكوىلاعتهلوق

لدتىنبملاةدايزنأىلعينبمةغللايفمكحتاذهلك»:لاقونيلوقلانيذه

ةفصفاقلطمفصولاةدايزىلعلدتةدايزلانكلو«ىنعملاةدايزىلع

اقيقروأاليلجناكٌءاوسهيطعييذلاناسحالاثكىلعلدت«نمحرلا»

دارفأنممظعأافورحرثكألاظفللاهيلعلدييتلاناسحألادادارفأنوكامأو

دقو«دارمالوىنعمريغوهفافورحلقألاظفللاايلعلدييتلاناسحالا

صيصختيفًاطخأهنكلوماعلاناسحالابنسحملا«نمحرلا»نإ:لاقنمبراق

نىنمۇماب«محرلا»لولدم

وهو٠ةرحللامحر«محرلاو»ةرخالاوايندلانمر«نمرلا»ليقو

اهومعزيتلاةقرفتلايفةجحلاروهظمدعلعلو«ليلدىلإدنتسيالهيقباسك
نيمسالانإ:ناّبَصلاويلحلاکنيرسفمانمةعامجلوقيفببسلاوهناک

هدبعدمحممامالادقتناو«لوأللاديكاتيناٹلابءیيجامنإو«ىنعمبنيمركلا

ملسمملاعنعلوقلااذهلثمردصينأبيجعلانمو»:الئاقيأرلااذه

ملسملزيجأالانأو»:لاقمث«اہبحاصحماسینأهللالأسن«ةلفغالإيهامو

درحميتأتمثىرخأرياغتةملكنارقلايفنإهناسلبوأهسفنيفلوقينأ

نوکيدقمعن«هبلقتستینعماهسفنيفاهنوکينأنودباهريغديكأت
يذلانكلو«احاضيإوأيرقتىرخألاىنعمديزيامةملكلاىنعميف
ۇيمثةدايزنودبىرخألاىنعمنيعوهةملكلاىنعمنوكينأوههزيجأال
فرعيففدارتلابیمسیاملیبقنمنوکتٹیحب‹ريغالديكأتلادرجملاهب

قيمنتلادرجىلإهظفليفيمرينممالكيفالإعقيالكلذنإف«ةغللالهأ
س۰٠۲۱



فرحابهنومسيامامأو‹اهنماذهسيلديكأتللقرطةييرعلايفو«قيوزتلاو
سيلو‹ديكأتلاوههانعموكلذلعضوفرحوهفديكأتلليتأييذلادئازلا
للابىفكو::ىلاعتهلوقيفءابلاف«اهدکۆپيتلاةملكلاىنعمهانعم
اہتاذبهناشلجهللابناجبةيافكلالاصتاینعمدكت)1/تراًديهش

فكلذكابنةدايزلاباهفصوىنعمو«هلتعضويذلااهانعموهو

ِنذِِبالإحانمهبَنيراَضِبمهامو:هلوقيفنمىنعمكلذكوبارعإلا
غئاسرمأفليوهتلاوأعيرقتلاوأديكأتللراركتلاامأ«كلذوحنونسرييرهوا
ِءالايبقةلمجراركتك‹هنمدصقلاكلذرهظيامدنعمالكلاغلبأيف

تسيللمأتلادنعيهوةمعنلكركذبقعاهوحنويرِ,ناَبْذَكُتاَمُكبر
اذكهو٤«نابذكتةمعنلاهذفأ»ةمعنلكركذدنعاهانعمنإف«ةرركم

رايتخاىلإدرلااذهدعبمامالاصلخيو(وحنلااذهىلعنارقلايفِءاجاملک

ىنعمب«محرلا»و«نمحرلا»يظفلنملکلالقتسابلوقلا جارختسادریو«ین

نمحرلاف‹يفرحلااهئانبىلإنيتظفللانمةدحاولكهيلعلدتيذلاىنعملا
ةغلابلاىنعمهيفيلعففصوىلعلدتةغيّصلاهذهو«نالعفنزوىلع
نابضغوناثرغوناشطعكةضراعلاتافصلايفةغللمعتسموهولاعفك
يناعملايفةغللمعتستةغيصلاهذهو‹ليعفنزوىلع«محرلا»و٠ناعبشو

٠ليمجوميلحومكحوملعوريصبوعيمسوحناياجسلاوقالحألاكةتباثلا
ينرعلابولسألانعجرخيالهللاتافصنعربخيامدنعميركلانارقلاو
یریانهنمو٠نيقولخلاتافصةلثاممنعهللاتافصولعتامنإو«غيلبلا

يهو«لعفلابةمحرلاراثآهنعردصتنمىلعلدي«نمحرلا»نأذاتسألا
ردصمىلعلدي«محرلا»نأو«مهيلإناسحالاوقلخلاىلعمعنلاةضافإ

ةيلعفةفص«نمحرلا»نأتبثياذهبوهو٠ناسحالااذهًاشنموةمحرلاهذه

ىنْعَتْسُيالهنأةقرفتلاهذهبدكويو«ىلاعتهلةتباثةيتاذةفص«محرلا»و

-۲۱۱ا



ىريو«لوألاديكأتدرجليناثلاءيجمنوكيالو«رخالانعنيفصولادحأب
©معنلاضيفمهنأهنممهفونمحرلابهؤانثلجهللافصوعمساذإينرعلانأ

هلةبجاولاتافصلانمةمحرلانأهنمدقتعياللعفلابناسحألابهاوو
ناكنإوةتباثةمزالةفصنعارداصنكيملاذإعطقنيدقلعفلاْنأل«امئاد
قيلييذلاهجولاىلعهداقتعالمكيمحرلاظفلعمسيامدنعنكلو«اريثك

يتلاةمحرلايهو«ةتباثةفصهللنأملعيو«هناحبسهيضريوهللالالجب

نيقولغلاتافصلاثمريغىلعةفصلاكلتتناكنإو«اهرثأاهنعنوكي

.هيلعاناهربنوكيللولدملادعبليلدلاركذكنمحرلادعباهركذنوكيو

يذلاينيوجلاعمقفتيمحرلاونمحرلانيبةقرفتلايمامإلايأرو
تبثنملاليعفو‹رثكولعفلاهنمرركتنملنالعفنأبيسولألاهنعىكح

ةيتاذةفصنمحرلانأىريوهفكلذسكعىريمقلانباو«مادولعفلاهنم

ىلاعتهللالوقبكلذللدتسيو«موحرملاباهقلعتىلعلديمحرلاو«ىلاعتهلل

نامرلا»ءيجممدعو۽محرمهبهن|براميجررسَموُملابناكول:

Cr:محرو«همحرلابفوصوملاوهنمحرلانأتملعف):هلوقبهيأردكأو

ىلإيدوينيمركلانيفصولاعاتجانإفنييأرلاالكىلعو«هتمحربمحارلاوه
«ےحرلانمحرلا»يفلاوقأنيرسفمللو(ركذلابامهدحأدروللصحالام
.ةلوبقمةجحباهداضتعامدعلاهركذنعءانغتسالاىرنانركذيتلاريغ

۷۱۲



‹ريبكلاقاقتشالاامهمظتنيحدملاودمحلانيِمَلاَعلابرولُدْمَحْلا
يفةدوجوملالادلاومملاوءاحلاف«اهبيترتفالتخاعمفورحلاداحتاوهو
لوقييرشخزلاو«رخابیترتبنكلو«حدملا»فورحاهسفنىهدمحلا
داحتا:يخاتلابهدصقله«همالكحرشباونُعنيذلافلتخاو«امهيخاتب

يقتلتيتلاةعونتلاتاملكلامظتنيامعمامهفورحداحتاوأامهانعم

عمالإيفخيدقو۽فطاخلالمأتلاعمرهظيدقفيطلىنعمنمقاقتشالاب
دوجوو٤فورحلاداحتايفذبجلاوبذجلاكحدملاودمحلاف؟ليوطلالماتلا

ىلعنوكيدمحلانأاوعارحدملاودمحلانيباوقرفنيذلاو«امهنيبعمجيىنعم
رومألايفنوكيدقف٠حدملافالخب«ايفرايتخادومحملليتلارومألا
الو‹ءافصلابةردلاو‹لادتعالابةماقلاو«نسحلابهجولاحدمكةيعيبطلا

ليمجلاىلعناسللابءانثلاهنأدمحلااوفّرعو5ادمكلذنمءيشىمسي

لئاضفلابقلعتءاوسكلذىلعدازنممهنمو«ايرايتخاهنوكبمهضعبهديقو
رومألايفالإنوكيالاضيأحدملانأىريءاملعلاضعبنأىلعلضاوفلابمأ

ىلعهنوكبءانثلادييقتو«زاجملابابنمّذَعاهريغىلعدرونإو«ةيرايتخالا

(رشهيلعىنثأ)محلوقوحنيفهيلعقدصيدقءانثلانإفمذلاجرخيليمجلا
الإانرشأيتلاكةيرارطضالانساحملاجرخيايرايتخاهنوكبليمجلادييقتو

ءاوسمهضعبلوقو٤دمحُتالو ضعبيأرىلع حدمُتيتلايهو

يفرثأتاذنوكتيتلاتافصلالوخديضتقيلضاوفلابمألئاضفلابقلعت
سفنبموقتةفصيهوةليضفعمجلئاضفلانإفهيلعدمُحياميفريغلا
ىلإوثألقتنياميهوةلضافعمجلضاوفلاو«ويغىلإهادعتتالفوصوملا
هنعلقتنتالميركلاسفنبةمئاقةعيبطمركلاو‹ةليضفمركلاةيجسف«ريغلا

ةعاجشلاو«ةلضافلابهنعربعيوريغلاىلإناسحالاوهواهرثأهنعلقتنيامنإو
ثعبتامدنعاهرثأىدعتيامنإوويغىلإهادعتتالعاجشلاسفنيفةعيبط

س۲۱۳



ةلضافلابرثالااذهنعربعيو«نيفوهلملاةئاغإونيمولظملاصنىلعاهبحاص

دمحياميفهللاتافصلوخدعنيهنابفيرعتلااذهلكشتساو‹كلذك

باجأو٠يرايتخالاديقوهعنملببسو‹دماحنالجأنميهوهيلع

نساحلاجارخإهبداريديقلااذهناب(ريسيتلا)يفهللاهمحربطقلا
نأانلزجملنإواهنأللاعتهللاتافصلوخدنمعنميالف«ةيرارطضإلا
اہنعىلاعتهللالختناكمإنمفصولااذههمهفياملةيرايتخااهناباهفصن

هللانوكنمكلذيضتقيامةيرارطضااهنإاهنعلوقننأاضيأانلزوجيالهنإف
(نايميحملا)يفبطقلايأروكلذنعهللاىلاعت اهلإارطضمهناحبس

لوخدنماعنامنوكيالليرارطضالاريغبيرايتخالاديقلدبتسينأ
نوكنأفاشكلاىلعهتيشاحيفيناجرجلاديسلاىريو٠هللاتافص

وبأريهشلارسفملاهعباتوافوخدنمعناملاعزيتارايتخاللًادبمتافصلا
الهنأكلذلصاحو«هلًادبموأناكايرايتخاليمجلانعلاقثيحدوعسلا

لوصحاببسةعيشملاوةردقلاوملعلاوةايحلاكةيتاذلاىلاعتهللاتافصتناك

.كلذبجولباهيلعهدمحزاجماعنالاوقلخلاكةيرايتخالاهلاعفأ

نبابهذف؟نافلتخممأ؟نادحتمامهلهركشلاودمحلايففلتخاو

نباىلإريرجنباهبسنودحاوىنعمبامهنأىلإدربلاسابعلاوبأويربطلاريرج
«قئاقحلا»باتكيفيملسلانمحرلادبعوبأهاكحو«امهنعهللايضرسابع

نباهللدتساو«يضرمبسيلو:يبطرقلالاقءاطعنباوقداصلارفعجنع
ىلعليلدهنأبهيطعنباهبقعتو«اركشهللدمحلا:كلوقةحصبريرج

ةمعنىلعهنألدمحلاهبتصصخامنإًاركشكلوقنلهيلإبهذامفالخ

ینعمبرکشلاودمحلالعجریرجنیاهفلسىلعريثکنیارکنأو«معلانم
هبقعتو‹امهنيبنورخأتملااهدروأيتلاةقرفتلاىلعراكنإلااذهيفادنتسم
لامعتساىلعةجحبسيلنيرخأتملامالكنأب(ريدقلاحتف)يفيناكوشلا

ر۲



ضعبنعهاورامبهيأردضعدقريرجنبانأاميسالوةيبرعلاتاملكلا
لديامهنسلايفو«دمحللاردصمركشلاءيجيزاوببهدضعكفلسلا

نبمكحلانعريرجنياجرخأدقف«ركشلادسمدسيدقدمحلانأىلع
دمحلاتلقاذإ):يَيبنلالاق:لاق ةبحصهلتناكو ريمع

يفقازرلادبعجرخأو(كدازفهللاتركشدقف٠نيلاعلابرهل
«بيرغلا»يفيلاطخلاو«لوصألارداون»يفيذمرتلامكحلاو«فنصملا»

ورمعنبهللادبعنع«سودرفلادنسم»يفيمليدلاو«بدألا»يفيقيبلاو

هللاركشامركشلاسأردمحلا):لاقهنأةعهللالوسرنعصاعلانبا
‹هبىوقتيادهاشهلنأركذيسولألانأالإعاطقناهيفو(هدمحيملادبع

ةالصلا:لاقىلبحلانمحرلادبعيبأنعمتاحيأنياورذنملانباجرخأو
يفاربطلاجرخأو«دمحلاركشلالضفأوركشهلعفتريخلكومايصلاوركش
لوسرةقانتقرس:لاقناعمسنبساونلانعفيعضدنسب«طسوالا»يف

اهاراملفتعجرف(يِرنرکشأليلعهللااهمدرنكل):لاقفاهللا

اونظفةالصوأاموصدفيعهللالوسرثدحيلهاورظتناف(هللدمحلا):لاق
نركشأليلعهللااهدرنئل):تلقتنكدقهللالوسراياولاقف«ىسنهنأ
هالهلضفأوركشلاسأردمحلاناكامنإو(هللدمحلالقأ(:لاق(ير

اميفو‹نيغنمةلالدىوقأناسللاو«معنملاماعنإنعناسللابنالعإ

لمشيوهفدمحلانممعأركشلانأنمةيطعنباهلاقامدكؤيامهاندروأ

سریارکشدادلااوما:ىلاعتهللالوقكلذللديولمعلاولوقلا

سيلذإ«ءدسريِصَملايلَكْيدِلولَويلركشاِنَأط:هناحبسهلوقو
امنإوناسحلالابفارتعالادرجينيدلاولاركشو«هللاركشنمبولطللا

وهوناسحلالابنيدلاولاةلماعمو6رماکهللاةدابعقوقحبمايقلابولطملا

نيدلاولابَواياالاوُدُبعَتالأكبرئضقوإط:هناحبسهلوقيفحضاو

ت۰



نع؛يبنيلعفهنابةغلركشلاءاملعلاضعبفرعوبرحا..اًناَسحإ

ماناسللابالوقناكءاوسركاشلاىلعمعنمهنإثيحنممعنملامظعت
لوقبكلذللّدُتساو٠ناكرالابةمدخوالمعمأ«نانجلابةبحمواداقتعا

:رعاشلا

ابجحلاريمضلاويناسلويديةثالثينمءامعنلامكتدافأ

هناسلو«اہبمهمدخيهديمترخسءامعنلانأاذهنمهدارمنإف

اذهىلعةرظنانيقلااذإوءهبمهيلاوييبجحلاريمضلاو«هبمهيلعينثي

صخأامهنمدحاولكف«ايهجوامومعركشلاودمحلانيباندجوفيرعتلا
هدرومنالاقلعتممعوادرومصخأوهفدمحلاامأ«رخانممعأوهجونم

نالكلذسكعبوهفركشلاامأو‹اهريغوةمعنلاهقلعتموهدحوناسللا

نأانركذكاذهو«اهدحوةمعنلاهقلعتموحراوجلاوبلقلاوناسللاهدروم

لعجءاملعلاضعبو«امهريغومركلاوةعاجشلاكلئاضفلاىلعنوكيدمحلا
نيدمحلانيبنوكيفيفرعلادمحللافيرعتهسفنروكذملاركشلافيرعت
¢يهجولامومعلانمنييوغللاركشلاودمحلانيبيذلاكيفرعلاويوغللا
دمحلانمادروممعأيفرعلادمحلالعجيفالهةجحيهاميردأتسلو

وهيفرعلاركشلانأنوريءالُوهو«ويغوناسللابنوكيثيحبيوغللا
نأىلإارظنغئاسوهو«هلجألقلمامهيلعهبهللامعنأامعيمجدبعلافرص
هلوقكلذدكويو«هتدابعنسحبمايقلاوهتعاطيعدتستىلاعتهللاءالاعيمج

ىلعهوقومرداروفكاموكاشاّمإلييسلاُهَيَدَهنإف:ىللعت
نأىلعسرمرفكأمأركشاينولبيلل:مالسلاهيلعناميلسناسل
لمعهلماشيالايناسلالمعنوكينأروصتيالدمحلانأىريءاملعلاضعب

هانعمراعشتساريغنمهدحوناسللابدومحملادمحنالحراوجلاوبلقلا
نأببيجأو«افافختساوةيرخسدعيحراوجلابهلقيدصتالوبلقلاب

٢۲۱



نماسيلوهلناطرشحراوجلالمعبهقيدصتوبلقلابدمحلاينعمراعشتسا
حودمللاىلعءاندمحلانإ:يبطرقلایوعدهنمبرغتسياموهرهوج

نمىلوأاجبروكشملاىلعءانثركشلاوناسحإقبسريغنمهتافصب
يفهسفنيبطرقلااهدروأيتلاةحيحصلاثيداحألابدودرموهو«ناسحإلا

):هعهللالوسرلاق:لاقكلامنبسنأنعملسماوراماهنمهيسفت
ةبرشلابرشيوأ«اهيلعهدمحيفةلكألالكأينأدبعلانعيضرهللانإ

معنأام)لاقعيبنلانأاضيأسنأنعهجامنباىورو(العهدمحيف
٤(ذخأاملضفأهاطعأيذلاناكالإهللدمحلا:لاقفةمعندبعىلعهللا
لاعتهللافناسحإلالباقميفنوكيدمحلانأىلعلديامزيزعلاباتكلايفو

يذلالرُدُمَحلاط:رنودمحبفيكهدابعلاميلعتلوقي

هح:لوقيوديس..ًاجوللمَملو«باتِكْلاودْبَعىلعلأ
ُلدْمَحْلالمشوقةنجلالهآنعٍىکحورضِاتاوُمُسلارطافول
مةَماَقُملارادتلحيذلا٤روکشروفابرنإنَرَحلانعبهذايذلا

نمبرغتسيوسە.٥ربوُاهيفاسميالوٌبَصَنايفاَتسَمياَلهلْضف

.اذهبقعهلوقيبطرقلا
لععقيدمحلانلركشلانممعأدمحلاانؤاملعلاقدحلااذهىلعو

نملةفاكمنوكيامنإصوصخمءازجلاو«ركشلاىلعوديمحتلاىلعوءانثلا
اذهنإف«ركشلاىلعديزيهنألةيالايفمعأدمحلاراصفافورعمكالوأ
ريغنمنوكينأدمحلايفطرتشاثيحالوأهانباممدهياريخأركذىذلا

ةمعنلباقميفةراتيايدمحلانأهدارمنوكينأالإمهللا«ناسحإقبس

‹هانركذيذلادمحلافيرعتهديفياكوةيطعنباهبحرصااهنودبراتو
فتملهترابعنكلوحيحصىنعموهفيبطرقلادارموهاذهناكاذإو
.هبولطمب

- ۲۱۷



(رحبلا)يفنايحوبهيلعوقارغتسالليهليقدمحللاف«لا»و

حيتافم)يفيزارلارخفلاو«ددرتضعبعم»يسولألاوهيسفتيفيبطرقلاو
نيدلارونو(نايميحلا)يفةمئالابطقو(ريدقلاحتف)يفيناكوشلاو(بيغلا
.(سمشلاةعلط)يفيلاسلا

مهو«هيأرباورثأتنيذلانمريثكويرشختزلاهيلعوسنجلليهليقو

هنأىلعمهوتلااذهيرشختزلاموصخلمحو«لوألايأرلاباحصأيرشختزلا
عيمجتلعجاذإهنإفلاعفالاقلخيفدسافلاهبهذملراصتنالاهبدارأ

تافقارغتسالابلوقلاهمزلتسيالجوزعهللايفةروصحمدماحملافونص

ىلعدمحلانمءيشلنيقحتسمنيحلاصلادابعلالعجنمهبولطميرشختزلا
قلخبلقتسيناسنالانأيفةلزتعملاةديقعيهاكةنسحلالاعفألامهقلخ

ةعلط»لوافهللاهمريلاسلانيدلارونماماللو‹اماتالالقتساهلاعفأ

‹هيأريفيرشخزلاةشقانمهيفلاطأةلأسملاهذهيفسيفنثحب«سمشلا

«فاشكلا»ىلعهتيشاحيفيرشخزللرصتنايناجرجلاديسلانأريغ

يفهبهذمةرصناذههيأريدريليرشخزلانأيفكشللالامعديالحاضيإب
ولذإ‹اضيأهدارفأصاصتخامزلتسيسنجلاصاصتخانإف«لاعفألاقلخ
سنجلايرشختزلاراتخاامنإوهنمضيفهلسنجلاتبثويغلهنمدرفجو
عيمجصاصتخامزلتسيو«مالكلارهوجنمداسيهنألقارغتسالاىلع
نعهئافتناوىلاعتهلدمحلاتابثإنمدوصقملاةيدأتيفةجاحالف«دارفألا

هراتخاامىلعنوكيلبءةيجراخلارومألاةنوعبظحالينأىلإويغ

.ءادتباهتابثإنمىوقأنوكيفيناهربقيرطبدارفألاصاصتخا
كلذيفنإفهناحبسهللابةصتخمنيلوقلاالكىلعدمحلادارفإناكاذإو

َنِمَفٍقَمُعِينممكباموهنعالإردصتالمعنلاعيمجنأديفيام

‹ىلاعتهللاريغللذلانمهتبقرلريرحتكلذبناسنألاريكذتيفومء,رس,هڳولا

٢۲۱۸-



ناسنالاةيونعمنمعفرو«هئايربكوهتزعريغلًاطاطتتالىتحسوؤرللعفرو
.هناحبسهللاريغبهبلققلعتيالف

دماحملاعيمجنوكنعرابحالااہبداریةيربخاہنإلیق«هللدمحلا»ةلمجو

لمتحياهانعمنأرهاظلاو«ىنعمةيئاشنإ«اظفلةيربخيهليقوهناحبسهل

.اعطقيربخفاهظفلامأو«ابملكتملادصقبسحبءاشنالاوربخلا
اضيألاقيو«هكلموأهحلصأوأهامنىنعمبهبريهبرنمذوخأم«برلا»

Êرغباتلوقككلملاىلعبرلاقلطيو«هابروهتبروهّببر

يفراطويديلتبرنمكلذفهلانتىتحنامعنلاىلإبخت
س:رحللالوقهنمو

بوبرتعضفينتبركلبقويتبابركيلإتضفأًارماتنكو
نايفسيأعمةيمأنبناوفصةصقبهلدهشتساو٠«كلاملاىلعقلطيو

يفاومزُهنيملسملانأاهحتفدعبةكملهأىلإىنامدنعبرحنبرخص
ناكو«هسفنيفةبسرتمةيلهاجلالازتالنايفسوبأناكونازوهعممهبرح
ةيشرقلاةيمحلاتذخأو«عمسامبنايفسوبأٌرُسفهكرشىلعلازيالناوفص

لوپنسلنينالثكثكلاكيفيف»هللاقوهيلعبضغفناوفص

نملجرينکلمبنالينعي«نزاوهنملجرينيرينانميلِٳبح
نملجرينکلمنأنمىلإبحأهعهللالوسرهبدصقيشیرف

اهضعببيرقيناعملاهذهو«رّبدملاوحلصملاوديسلاىلعبرلاقلطُيو«نازوه
مهيلعاهغبسييتلاةنطابلاوةرهاظلاءالالابهدابعيريىلاعتهللاو«ضعبنم

۱مہناشحلصمو٤مهرسكرباجو«هربدمومهرمأكلاموهو
وأملعلانمذوخاموهله!فالخملاعلايوملاععمج«نيملاعلا»

؟ةمالعلا



ةكئالملاملاعورشبلاملاعلاقيف«ملعلاهنأشنمامىلعقلطيلْألاىلعف

ىلعةمالعناكاملكىلعقلطييناثلاىلعو٠نيطايشلاملاعونجلاملاعو
يهدوجولايفةرذلكناف«اهلكتانئاكلالمشيفهناحبسهللادوجو
‹هلالجبةقئاللاهتافصىلععطاسلیلدو«هناحبسهدوجوىعةعطاقةجح

يهدوجولايفةرذلكنإ»:هللامهمحرناہبنيينبامامالالوقيمثنمو

امو٤هدیحوتبةقطان«هتفرعمىلعةلاد«هناحبسهللاتاملكنمةملك

ةملكهقاقتشايففالتخالاىلإارظنو«ةملكلاكلتلحرشلاكوهفاهادع

داريليقف‹انهنيملاعلابدارلايفنورسفملافلتخانئارقلاهيحوتامو»ماعلا«

نباةمألاربحنعريرجنباهاورامهنيباموامهيفاموضْرألاوتاوامسلاهب

يكحموهونجلاوسنالانيلاعلابدارملنأهنعیوروامهنعهللايضرسابع
لبنيذلاكرابتطىلاعتهلوقبهللدتساودهاجموريبجنبديعسنع

داري:ةديبعوبأوءارفلالاقودساريِذَتَنيِمَلاعلَِنوُكَيِلْدْبَعىلَعَناَقْرفلا

بحاصهبسنو٠نيطايشلاوةكئالملاونجلاوسنالامأعبرمهوءالقعلاهب

نسحأاللوألالوقلالاوقألاهذهحصأو‹قداصلارفعجمامالاىلإرانمل

برامونوعلاق:لوقيیلاعتهللا٩هسفننارقلانارقلاهبرسفام

ةرذلكوب.رسامهمضرراِتاَوٰلسلابرَلاَق‹َنيِمْلاَعلا

ولذإىلاعتهللالبقنمةيمنتلاوحالصإلاوةياعرلاىلإةجاحبيهنوكلايف

«رارقهلرقالةظحلنملقأيفدوجولااذهيفنئاكيأنعهناحبسىلخت
وهوالٳِءيشنمامواليلجواناکاقيقدنئاکلكرمغتهناحبسهللاةيبرتو
عمجينأغاسانهنمو«لالجلايذهللاىلإهراقتفاانلعمهلاحناسلبقطان

نيبقرفالذإنوملاعلالاقيف لقعيالامولقعيامىلعهقدصعمماعلا
یریو٩هتاذلدوجولابجاوىلإهجايتحاىلعهلاحةلالديفويغولقاعلا
نأيهوبرعلاابتظحالةتكنلويغىلعلقاعلابيلغتهدبعدمحممامالا

۳۳۰



بارتلاملاعورجحلاملاعلاقيفدوجومونئاكلكىلعقلطيالملاعلاظفل

يذلالقاعلانماهبرقتتافصاهدارفألةزياقمةلمجلكىلعقلطيامنإو
تابنلاملاعوناويحلاملاعوناسنالامّلاعلاقيفهنمنكتملنإهعمجتعمج
ىذلاةيبرتلاىنعمايفرهظييتلايهءايشألاهذهنأىرننحنولاقمث

يفرهاظاذهو«دلوتلاويذغتلاوةايحلاوهواهأدبماهيفنالبرظفلهيطعي
ةرجشناويحلانأيناغفألانيدلالامجديسلاهذاتسأنعىكحمثناويحلا

يفهالجرتحخاسناويحةرجشلاويشمتيهفضرألانماهلجرتعطق
.لفغيالومانيالناكنإوبرشيولكأيهناكميفمئاقوهفضا

سيلوءيشلكيفرهظتةيبرتلانأاقباسهانركذاممكلحضتيو

يفلاوقأءاملعللو«مامإلاذاتسألااهركذيتلافانصألايفاروصحماهروهظ
عمجينأريغنمهدارفأعيمجقرغتسيسنجمسامّلاعلانأعممّلاعلاعمج
يفةفلتخملاملاعلاسانجأعيمجلاخدإعمجلابديرأهنألاقيامنسحأو

ولذإفيرعتلابسانجألاهذهدارفأقارغتسالصحيايبةملكلاهذهلولدم

وأرشبلاكملاعلاسانجأنمسنجهبدارملانأمهوتاميرملاعلابرليق
.كلذمهوتللاحمىقبيالفةغيصلاهذهبامأ«نجلاوأةكئالملا

ةينيوكتلاف.ةيعيرشتوةينيوكت:نيمسقىلإمسقنتنيملاعللهللاةيبرتو
ةيلخنمهدجوأهللانافكلذلالثمناسنالاذخأنلوءيشلكىلعةرهاظ

نأثبلتملنكلوةيهانتملااهتقدلرصبتدكتملرهجملابترظناذإةمقحةنيهم
رکفيريصبعيمسيوسرشباہنمجرخیتحةفلتخلاهللاةيبرتراوطأبتروطت

‹هيسحةوقنمهيواامعمةيونعمتاردقبزيمتي«ديريوملعيوربديوردقيو
تاومسلاىلعتلقثةنامأبعالطضالاوضْألايفةفالخللكلذلكهلهأ

هناحبسهللارسياملكو«اهنمنقفشأواهنلمحينأَنيبأفلابجلاوضرألاو
.ةينيوكتلاهتيبرتدودحيفلخادهدسجماوقنمناسنالل

س٢٢۲۲ا



هريغاهرثأمعنإواهبفدهتسملاوهناسنالافةيعيرشتلاةييرتلاامأو

نمسانلاجارخالنيفطصملاهلسراهبثعبيتلاهللاتالاسريفلثمتتىهو

مهرطفةيفصتومهراكفأومشوقعهيجوتومهتاتشعمجورونلاىلإتاملظلا

نلةوقنماوتوأامهمرشبلاوهللانمالإنوكيالقلخلانأومهعئابطو
ىلاعتوهناحبسهنمالإنوكيالةيناسنإللحلاصلاعيرشتلانإف«ابابذاوقلخي

الذإاهئالبوةيناسناألاءاقشردصمالإيهامفةيرشبلاتاعيرشتلاامُأ

نيبعمجتنأالوفورظلاوتاداعلايفةفلتخلاسانجألانيبفلوتنأنكه
هللوستنملکو‹ءيشيفةييرتلانمربتعتنأحصيالو«ةنيابتملاتابغرلا

هنابهسفنهللوستنمکهللاهبنذأيملامماكحألانمعرشيفهسفن
.كلذنعهللاىلاعتهقلخيفىلاعتهللاكراشينأعيطتسي

٢٢۲-



امهتداعإيفرظنلاىقبوامهريسفتقبس4محرلانمخرلالي
ةلمسبلانأىلعاليلدةداعالاهذهیرینممہنمِءارآكلذيفنيرسفمللو

اهیفماجامرارکتلینعمناکامةحتافلانمتناكولذإذإةحتافلانمتسيل

هذهنملعجدقفيربطلاريرجنباِءالوهنمو۽كلذىلإعادريغنم
امىلإتفتلامثةحتافلانمةلمسبلانأبنيلئاقلاطخىلعاليلدةداعإلا

اًمُكبَرءالايابفل:لاعتهلوقوحنراركتلاهرهاظاممنارقلايف

وسىفنيكويليول:هلوقونمحرلاهوسفدانك
نمخّرلاولبقامولصافلاعمنوكيامنإكلذنأبباجأوتالسرملا

امىعهریفكلذنوالصافدعيليفكيالمنقلةوسيفا

لضألاواريخأتواميدقتبيكرتلايفنأبليوأتلالهأنمةعامجنعهاكح
هذهببسنيبو نيدلامويكلامنيلاعلابرمحرلانمحرلاهللُدْمَحلال
تايالايفوهبسانمعمءيشلكنوكينأبيكرتلايفلصألانأىوعدلا

بنابنوكتنأقيلأةيبوبرلاو«كلملاوةمحرلاوةيبوبرلابهناحبسهللافصو
ميدقتلانأركذو«ةلالجلامسانمةدافتسملاةيهولالابناببةمحرلاوكلما

نارقلايفةمئاقامهيلعدهاوشلاوينرعلاعضولايفركنتسيالاممريخأتلاو
هللا7كلذىلعادهاشنارقلانمرکذو«يرعلامالكلاُرءاسنموهسفن

هَللَعِجَيْمَلَوَباتِكلاِهِدْبَعىلَعلَايذلالُِدْمَحْلال:لاعت

ااميدقت لوقيامسحسبیکرتلايفنافء٠,دیرچ...امف
4اجوعهللعجيملواميقباتكلاهدبعىلعلزنأيذلاهللدمحلاليلصألاو

:ريرجلوقببرعلامالكنمكلذلدهشتساو
امالسمالسلابكروزلعجرافامالكنمنيأولايخلافاط

هدمتعايذلااذهو..وهكنمنيأواماللايخلافاط:لصألاف

طيحملارحبلايفنايحوبأهبسنليوأتلالهأنمةعامجىلإهبسنوريرجنبا

٢٢۲۲-—



نايحوبارکذمثورکذنعيباتکتعزنلهلئاقةلالجالول:لاقويکملِ

هجوالفهلمجفبصروهتاملكبيكرتيفهبولسألامجونارقلاةغالبولع
ىلإفاضأوميدقتلاهقحامرخأوأريخأتلاهقحامهيفمدقهنأبىوعدلل

اہیفرکذو«ةمحرلاوةيبوبرلابةحتافلايفهسفنفصوهناحبسهللانأبكلذ

ةمحرلافصوو‹دمحلاقاقحتسايضتقيةيبوبرلافصوو«هتدابعوهدمح

امراوجبنيفصولانمدحاولكعضودقوءةدابعلاقاقحتساىضتقي

.ەمئالي
ناق«فشلالإجاتننمرهظآريجنياملکفعضواذه

رمالالإلصألافالحلعلمحُتنأحصيالميركلانارقلاتارابع

لمحينأحصييالو‹ريخأتلاودقتلانهيعادالرهنعجورحلايضع

ءامشلارطبدقاملعمالكلايفبيكيهلبأوهيذلاقارقلابيرل

نوكتالاماكحأرعشللنإف«ةيفاقلاونزولاىلعمهتظفاحممهرعشيفهيلإ
بيكرتبنايتالاىلإءارعشلابرارطضالاىضفيدقو«روثنملامالكللىتح
:قدزرفلالوقوحن‹ةحاصفلاهابأتجوجه

هبراقيهوبأيحهمأوبأاكلمالإسانلايفهلثمامو
نأحصيلهف«بيكرتلااذهةءادرىلعةغالبلاءاَملععمجأدقو

نعىلاعتيىذلاىفارقلابيكرتلانمِءيشهلثمىلعواهيلعلمحي

فهكلاةحتافيفىلاعتهللالوقامأو«تارابعلالكىلعولعيو«تارورضلا
نافچانف«جوع0‰نعيلَوتاتِكلاميبَعّلَعلرنأىلاويدلال
هللانإف«ريخأتالوميدقتريغنماهعضوميفتءاجدقهيفةملكلك

مّيقهنأهفصوبيفنلااذهدكأمثهياتكنعجوعلايفنيًادتباهناحبس
هفصووباتكلانعجوعلايفننمعمتجادقو‹دكوملادعبيتأيديكاتلاو

بيټرتىلعةرظنانيقلأاذإو«هللامكلاتابثإوهنعصقنلاىفنميفهنأ

٢٤٢۲_



امبسحباهعضوميفتءاجةملكلكاندجوةفيرشلاةفتافلاتاملك
كرولدلالةلمجبةلمسبلادعبةحتافلاريدصتو«اهانعمهيضتقي

ةالصلالضفأهيلعيبنلااهبثعُبيتلاةلاسرلاهيضتقترمأ4َنِلاَعلا

ىلعيقتلتنيلسرملاعيمجتالاسرنافهلبقنمنويبنلااہبٹعبومالسلاو

لِىىجونالإِلوُسَرنمكلفناتلساَمَوتىلاعتهللديحوتىلإةوعدلا
هموقاہبهجاویلوسرلکةوعدتناكدقو4نوُدُبغافاالإلإالنأ

مركلانارقلامأانيأراذأورغالفمبدرسڳريعهلِإنمْمُكَلاَمهللااودع
 روسلانماهريغعماهيفكرتشتيتلاةلمسبلادعب رّدصُت

ديحوتلاةرجشايفسرغتودابعلابولقنمةينثولاوكرشلاروذجلصأتست
ىعسأديحوتلاو٠نارقلادصاقمةحتافلاتعمجدقوفيك‹صلاخلا

ةلصأتملاةيتاعلاةينثولاكلتهجاويهلوزنةيادبذنمنارقلاناكدقو«هدصاقم
ءانببةينعمةميركلاةروسلاهذهةيادبنوكتنأبسنأامف‹«برعلاسوفنيف
ذإ«مالسإلايفلامعألاتايئزجاهيلإعجرتيتلاةحيحّصلاةديقعلاحرص

اددمنوكينأامإوهوالإاهببلاطييتلاملسملالامعأنمءيشنمام
اهتارللقصواهتاكشملدوقواهلكةيدبعتلارئاعشلاف‹اهنماقثبنموأةديقعلل
هللادارفنإنإف«اهمزاولواهتايضتقمنميههللااهرشيتلاةعماجلاةعيرشلاو
بيرالو«هنمالإةايحلاجهنمدمتسُيالنأيضتقيةيهولألاوةيبوبرلابهناحبس
وإُدْمَحْلا»:هناحبسقحلالوقمهعماسمعرقاذإةميلسلاةرطفلايوذنأ

مهسوفتاهمفيتهيهميلفتلخادنعماوروصتومَا
عضخييذلاهناحبسقلاخلاةمظعنمهنوكرديالماصوأاهنمفجترتو
اذإبجعالف«مظعوزيزعلكهئایبکللذپو«دوجولايفنئاكلكهلالج
ةفجاولابولقلاهذهىلعةنينامطلاةضافالمحرلانمحرلافصوبكلذيل

يهةيبوبرلاهذهنأبرعشتامدنعةبرطضملاسوفنلاهذهىلعةنيكسلالازنإو
٢۲۲-



نمةياةلمسبلانوكراكنإيفددشتيذلايسولألاو«ناسحإوهمرةيبوبر
راركتلااذهنأحضوأو‹ةجحلاهذهفعضىلعانعمانهقفتيةحتافلا

انهامهركذوهنأشرعهمسإبءادتبإللليلعتةلمسبلايفامهركذنأيهوةدئافل

قيوشتراركتلاةمكحنأىرييززرلاو«دمحلاىلاعتهقاقحتسالليلعت
‹ةدحاوقرمبروهلإينأركذا:ليقهناكىلاعتهللاةمحرىلإبولقلا
‹رومألارئاسباهنمرثكأهمحرلابةيانعلانأملعتلنيترممحرنمرينارکذاو
نيدلاموكلامينِإفكلذباورتغتال:لاقهناكفةفعاضملاةمحرلانيبامغ

يِباقعلادیدُشبولالیاقوبْنَذلارفا:ىلاعتهلوقهيظنو

ريشياضيأةرركمةيهولألانأبيزارلامالكيسولألابقعتولر
ركذو«هللدمحلاةلمجيفهتداعإوةلمسبلايفةلالجلامسارکذىلإكل

نأيهونيمركلانيفصولانيذهةداعإيفةرهاظةتكنهدبعدمحم۳

اغإوةرضمعقدوأةعفنمبلجكميلاهبةجاحلتسيلنيلاعلیاعتهتیبرت

لبقنماهانركذيتلاةتكنلاىلإ|راشأمث«هناسحإلومشوهتمحرمومعليه

هتيبوېرنأمهفرعفهدابعىلإببحتينأريركتلااذهبىلاعتهدارمنأيهو
بنجتوهتاضرمباستكاىلعمحلزفاحكلذيفنوكيلناسحإوةمحرةيبوبر
.رکذامرخایل..هطخسىلإيدويام

«محرلاننمحرلا»ركذدعيفثحبللهجوالهنأاضرديشرديسلاىريو

نابلوقلاىلعرهاظكلذنأنيبو«اقلطمةداعإوأاراركتةحتافلاةروسيف
٠نايبىلجاتحيفهنمةياهنالوقلاىلعامأوءاهنمةيآتسيلةلمسبلا

هعيبنلانأةروسلكنمواهنمةيآاهلعجنمدارملانأوهوههجوحضوأو
نمةلزنماہبتردنصيتلاةروسلانابهنمانالعإسانلااهغلبيواهنقليناك

اضفهيلعهنأو©هيادهنمهيلعلمتشتامهللةمحرنوكتلهللادنع

هللارمأباشغلبمالإوهامو«عنصالوايفبسكهلنكيملمالسلاوةالصلا
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فيسلابةلزنملاةءاربةروسالإاهلكروسللةمدقمتناككلذلف‹ىلاعت

هنأشيفاهرٹکلزنأنمىلعءالبيهف«نيقفانملاقافننعراتسلافشكو
نمةلزنماهنأةلمسبلابةحتافلاءدببدارملاناكاذإو:لاقمث«مهبةمحرال

ةمحرنايبةروسلاهذهعوضومنمنوكينأكلذيفانيالفهدابعبةمحرهللا
ءازجهدحوكلمييذلاكلملاهنوكو٠نيملاعللهتيبوبرنايبعمىلاعتهلا

نمدمحللاقحتسمناكتافصلإوءامسألاهذهبهنأومشامعأىلعنيلماعلا

تاذلامساىلإدمحلابستاذلو«هتاذيفهلقحتسمهنأا«هدابع

ةمحرلاىنعمنألصاحلانأكلذىلإفاضأمث‹تافصلاهذهبفوصوللا

هاسعامدعيالفهلضفوهللاةمحربةلزنمةروسلانأوهةروسلكةلمسبيف

نإإوةلمسبلائامعم!اررکمةمحرلاركذنماهئانثأوأةروسلالوأيفنوكي

ِنمْحرلاَنِمليزنت«محلتلصفةروسلوأكليزنتلاركذبانورقمناك
يفوليزنتلاويحولايفماعلاىنعمللةلمسبلايفةمحرلاڭم.تسرميجرلا

.حلا..هروسلاهنيبتيذلاصاخلاىنعمللروسلا

لكنإف‹نينمؤمللىٌهنوكيلهللاهلزنأميركلانارقلانأامواذه

يفهولتياملکبدیفتسينأهيلاتناکمإبو«ةيادحلااهنمعشتهنمةملك

نمدبعلاظحنأ«رانلا»بحاصركذو«يمضةييرتوهسفنبيذهت
ىرتتيتلاهمعنلامعتسابهركشيوىلاعتهدمحينأةيبوبرلابىاعتهللافصو

هللانمةنملامظعارعشتسمهلجالتقلخاميفةيلقعلاوةيدسجلاىوقلااهب

ىلإهوعدياماذهيفو«هيلإاجاتحمىلاعتنوكينأريغنمهيلعهناحبس

«ذيملتوديرمودلوولهأنمهتييرتهيلإلكوينمةييرتوهسفنةييرتناسحإ

ةيبرتاذكو«ةيعاقجألاوةيحورلاهسفنةيبرتيفنيدلاةيادهبهتمعنلامعتساو

چو«سانلابرهنأىعديفنوعرفىغباكيغبيالنأو«مهتييرتهيلإلكوينم

نيديفنومكحتينيعراشمهسفنألعجبنوغبينولازيالونوريثكةنعارفىغب
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اذهولالحاذهمهوقبوءىلاعتهللااهزنيمليتلاتادابعلاعضوبسانلا

يفهللءاكرشمهسفنأنولعجيفمحلاثمأدنعنموأمهسفنأدنعنممارح

هبنايملامنيدلانممهلاوُعَرشُءاکرشمهلْماط:یلاعتلاقهتیبوبر

نمابابرامهنابهرومهرابحأباتكلالهأذاختاعيبنلارسفورامسرلا

.اذهلڻبهللانود

نأةمحرلابهللافصونمدبعلاظحنأاضيأرانلابحاصركذو

هللاقلخنمةمحرللاقحتسمهارينملكباميحرنوكينأبهسفنبلاطي
ةمحرىلإهقيرطوهكلذنأامئادركذتينأو«مجعألاناويحلاىتحىلاعت
يناربطلاهاور(ءامحرلاهدابعنمهللامحريامنإ):لوقييعيبنلانإفهللا

اومحرا«یلاعتوكرابتهللامهمرينومحارلا):لاقوحيحصدنسبريرجنع

ثيدحنممحلادوادوبأودمحأهاور(ءامسلايفنممكمحريضرألايفنم
مويىلاعتهللاهمحرروفصعةحييذولومحرنم)يعلاقو«رمعنبا
راشوهماميبانعيناربطلاو«درفملابدألا»يفيراخبلاهاور(ةمايقلا

.هتحصىلإيطويسلا
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نارقلاءاجةماهةقيقحلريرقتةميركلاةيالاهذهيف؟نيّدلامويكلام

ةيمالسإلاةديقعلاتايلكنمةيلكيهوهتايانمريثكباهررقيلميركلا
تافرصتلاهنعردصتيذلايناسنألاركفلاتارورضنمةرورضوةحيحصلا
وهسيلرحألامويلابناميالانإفناسنالاةايحهساسأىلعموقتولامعألاو
ةايحلاعقاويفالرثأالوركفلاقمعباةلصاليتلاةيشماحلارومألانم
هبناميالادبنكلذلو«ةيلمعلاوةيركفلاةايحلاءانبيفةيساسأةزيكرهنكلو
ثيداحأيفوأباتكلاتايآيفءاوسركذلايفللابناميالافيدريي

اماريثكفيبنوأرمأديكأتلاحلايعدتسيامدنعاصوصخةعلوسرلا

ريبعتلااذهدافمديفياموأهكرخالامويلاوهللاوجريناكنمطنارقلايفياي
ناکنم)عهللالوسرثيدحيفاريثكعمسنانأاك«ديكأتلالاحيف
الفرحالامويلاوهللابنمؤيناکنم)وأ(اذكلعفيلف..رحالامويلاوهللابنمي
يفللابناميالاكرحلالامويلابناميإلانأاناهربيفكيامكلذيفو(اذكلعفي

طبضوهتابغروهلويمهيجوتيفامهرثاتةوقوناسنالاكولسيفامهرثأقمع
رخالامويلابناميإلاوًادبملابنامإلاينعيهللابناميإلاألاذهو«هتاعزنوهزئارغ

٠ريصملاوأًادبلالهجنإةميقناسنإللىقبتلهوريصملابناميإلاينعي
ةايحلاشماهىلعشيعييذلاناسنالااذهةلاحنوكتنأىسعاذامو

وهليامنإوويصميفاہتبغمىشخيةيلوئسمالو«هئدبملهيلعاقوقحرعشتسيال

امأريمضالوانلقعاليتلامئاهبلانأشلسانتيودفاسيوبرشيولكأيوحرم
معنلافونصهيلعغبساومدعلانمهجرخأائدبُمهلنأنقيتساوكردأاذإ

راقتفالاروعشهسفنيفيييكلذلهكاردإنإفاهيفهلنكموضْرألايفهوبو
نأىلإكلذهوعديفمظعلاقلاخلاوميركلاءيدبملااذهةاضرميرحتىلإ

رضلاوعفنلاورشلاوريخلاهبفرعييذلاهنازيموهتايحجهنمهنمدمتسي
سفنلاعئابطنمهيذاجتيالليبسلادصقنعىماعتيدقكلذعمهنكلو
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ةفراجلازئارغلاوةبهتللافطاوعلانيبعقاووهفةايحلابلاطمنمهاضاقتيو

هابتهيلعبجيامكلذهاسنأذإبجعالفةعونتملاعفاودلاوةفلتخلابلاطملاو

عتسيهلعجيهءازجهيفىقلييذلابلقنملابهناميإنكلو«قلخلاهابتوهقلاخ
اساسأفطاوعلالعجيالفهرئارغعفاودوهسفنتابغروهتايحتارورضىلع
ةايحو٠رشلاوريخلاورضلاوعفنللاسايقمزئارغلاالوسانلاعمهلماعتل
هئاقبرادقمدحأفرعيالذإةيمهوةايحلبةدودحمةايحضْألايفناسنالا

ایفیزاجیلوطاةايحبنمؤيملاذإف«ىرخأوةظحلنيباهقارفرظتنيوهفاهيف
نمنكياملالغتساوريخلانعسعاقتلاىلإايعادكلذناكهلمعىلع
ينافتلاىلإناسنإلااوعدييذلاامونيرخالاباسحىلعولوةلجاعلاعفانمل

ةايحجارالوايندلاةايحلاهذهيفهئازجءافيتسإنمقثاوريغوهوربلايف
قلقللةاعدمداعملابناميلامدعو«بسكامرجأىقلينأايفممطيىرخأ

هنإفاهيفارمعمهبهو«ايندلاهذهيفريمعتلانمناسنألاقوثومدعببسب
مويلرارمتسإبهباسحبسحيوهف«هيركلاتوملاهيفهجاويموينمهلدبال
هتيطمالإراهنلاوليللاامو«بسكامىلعيتأيو«عمجامقرفييذلاهئانف
داقتعإمدععم هوعدياذهومويلاكلذىلإهبريستيتلابؤدلا

كداعيسهنأبقثواذإامأ«ةيعاججلالاهتابجاونعلساكتلاىلإ

هسفنةنينأمطلببسكلذبهقوثونإفهلمعءازجىفويسوىرخأةرمناك
.لمعلايفاهطاشنو

قلاخلاهللابايئزجاناميإنونمؤياوناكمههجاوينارقلاناكنيذلانوكرشملاو
قلْنَممُهَلاسنيول:مہنعلوقلاعتهللاف«لاعتوهناحبسميظعلا
ثعبلامويبناميإلانودقافمهنكلوەرتسرالوَقيَلضضْرلاوتاَوسلا

هللاىكحدقف‹ةئيندلاتاوهشللنويوفدهالبنوشيعيمهلعجاذهو

مشوقوبرديتعْجَركلذاباراًنكواممالأ:مشوقمنعىلاعت
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اابآَنووُعَْمَلاناًماَظِعَواباراكواماً
لاثمألابمههجاويمركلانارقلااكوعه:كدولاء1:۷/تااصلانوا

هللالوقلإعمساف»مهماهوأقیرفتومهہبشديدبتمحاهبرضيياةفلتخملا

نممكافحافتبلنمپيريفمُکن|سالااهياي»:یاعت

قارتواخانمأةعنأةفنمفب
فکمرمثىمَسُملجأىلإٌءاَشامماحرألايفرنوكَل
اليكِرالأبنممکنیووتينمومكا
تيماءاًهّلَعاافةّدماَهضریواشيلعدعبنمملعي

يجيهنوحلاوه1نبَكِلذبجوزرلکنْستَعنَأَوترو

یانواَهيِفبيالياةَعاسلاناوريقيشلکىلَعهَهنووَما
منمهافاناَسْنالا۳لواط:هلوقلاوس:سكروبقلايفنمٹبي

نبنتلاتاعييولاتاکتینیشميموا

ميلَعتلحلکیوُورملوااهاشنايذلااَهيِحُيلقْميَريهواظ
سيوا٠«نودقوُتهممآاذإفارارضارجْشلاص4لعَجيذلا

وهو4ْمُهَلْمَقلُحَينأىلَعراقَضْرَالاوِتاوَُسلاقلعيلا
‹سيطولاةيماحلاةكرعملاكلتروصتتس.معاقالّخلا

.رخالامويلايفلادجلا

نرقلةميركلاةروسلاهذهيفءاجنيدلامويكِلاَمْلط:ىلاعتهلوقو
ةنستضقدقو‹تارشبمتاياةقباسلاتايالانإف‹بيغرتلاببيهرتلا

ةمكحلةرواجتمتاياوأةيايفابلاغديعولاودعولاممتجينأهباتكيفهللا

‹بيهرتلاوبيغرتلابمهتييرتىلإةجاحبدابعلانِإف‹ىلاعتهللااهملعةغلاب
ةحلاصلالامعأللاوطشنيلمهسوفنيفءاجرلاوفوخلابروعشلاظاقيإو
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ةيالايفو٠فوخلايعادلةئيسلالامعألااورذاحيلو«ءاجرلاثعابب
مويكلام)هراتخميففلخوبوقعيويناسكلاومصاعًارق»:تاءارق

نمريثكةءارقو«ريبزلاوةحلطالإةرشعلاةءارقيهو:يولألالاق‹(نيدلا
ةداتقمنمنیعباتلاوسابعنباوذاعمودوعسمنباويمنمةباحصلا

«شمعالاو

اہسننمیفساہسنهنآيکمنعويسفتيفةيطعنباركذو
‹«نيدلامويُكِلَم»ةعبسلايابًارقو«اضيأريبزلاوةحلطيلإ مهيلإ
یورو«نيعباتلاوةباحصلانمريثكوورمعنباوءادردلايأوديزىلإتبسُو

يورو٤فاكلاةرسكعابشإب«يكلم»عفاننعشرونعحلاصنبدمحأ

تاءارقمثو«ماللانيكستب«نيدلامويَكلَم»ةعبسلانمورمعيبأنع
بصنلاب«َكلام»وءايضاماعفماللاحتفب«نيدلامويكلَم»:اہنمیرخآ

عفرلاب«..كلام»و‹نيونتلاوعفرلاب«ڭلام»و‹نيونتلاوبصنلاب«اکلام»و

يهو٠مظعنزوىلع«كيلم»و‹ةفاضالاوبصنلاب«كلام»و‹ةفاضالاو

.نايلوألاناتءارقلاروهشملاامنإو٠ةالصلايفاهبًارقيالةذاشتاعءارق

ناكعيبنلانأاهنعهللايضرةملسمأنعهننسيفيذمرتلايورو
دمحأجرخأو«سنأنعييابنألانباهونجرخأو«فلأريغب«كلم»ارق
اوناكناغعورمعوركبابأويَيبنلانأهنعهللايضرسنأنعيذمرتلاو
هللايضرةريرهيبانعهححصواحلاهجرخأو«فلألاب«كلام»نوُأرقي

نعهنعهللايضردوعسمنبانع«ريبكلا»يفيناريطلاهاورو«اعوفرمهنع
«امہنعهللايضررمعنبانعروصنمنبديعسدنعهوحنو«ةعيبل

هعفرييرهزلانعدوادويأوديمحنبدبعوويسفتيفعيكواضيأهجرخاو
نبانعدوادوباوديمنبدبعوومسفتيفقازرلانباهجرخأو«السرم
يفيناكوشلالاقُهَِيَعهللالوسرىلإالاسرااضيأهعفيبيلا
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فالخءاملعللو«لوألانمحجرأوهففيثكقرطنميوردقو:ويسفت
ناتحيحصامہيتلکنأعامجإلاعمىرخألاىلعنيتءارقلاىدحإحيجرتيف
.عيبنلانعناتتباث

.ةمئأنمديبعوبأودرملامهنمةفئاط«نيدلامويكلم»حيجرتىلإبهذ
ةمئألابطقويبطرقلاويناجرجلاويرشخزلاويربطلاريرجنباهيلعوةييرعلا

.اضرديشردمحمديسلاوناهبنوبأمامإلاو
نباومتاحوبآمهنمىرخأةفئاط«نيدلامويكلام»حيجرتىلإبهذو

.ةجحلكلو«هدبعدمحممامإلاويناكوشلاوةيطعنباويبرعلا
نيمرحلالهأةءارقيه«كلم»ةءارقنأبمهيأرلنوجتحيفنولرألاامأ

يفىلاعتهلوقبدضتعتاهنأبو«لزنأاكايرطاضغنآرقلااوأرقينأردجأمهو
يهوسانلاةروسيفیلاعتهلوقبو€كلماٍنَمِلْونيدلامويفصو
هنابوكلاملاذوفننممعاكلملاذوفننابو«سانلاكلم»ابيترتنارقلارخا

هناحبسهنأبو‹اضيأهانعمببللاالرارکتعون«كلام»ةءارقىلعمزلي

بدرسنرككلُمْلاكِلاَمْل»هلوقيفةغلابملادنعكلملابةيلاعتملاهتاذفصو
‹رسكلابكلملانمهنإفكلاملافالخبمىضلابكلُملامةذوخأمكلملاو
ملسولهنألناحجرلاىلعلدتالنيمرحلالهأةءارقنأبلْألاىلعضرتعاو

نمو٠نيروهشملاءارقلادهعيفكلذملسيملننارقلابملعأمهلئاوأنوك
ماعوهاكلامنأعمكلامًاطومىلعمدقميراخبلاحيحصنأمولعملا

عطقللديفملارتاوتلادعبوةرتاوتماهلكةروهشملاتاءارقلانأىلعةنيدمل
اميدقنيمرحلالهأنأيفخيال:مهضعبلوقو«ةاورلالوصأىلإتفتليال
حيجرتىضتقألكلذتبثولهنأبدودرمماكحألاونآرقلابملعأاثيدحو

نابيناثلاىلعضرتعاو«مهاوسنمنودمأربذألاوةياورلكىلعمہتیاور
هلوقهعنميرسمويلاكلُملانمل:ىلاعتهلوقب«كلم»ةءارقدضع

٢٢۲—



هنإفرساشسفكسفكلمتلمھو:مويلاكلذنعهناحبس

»هلتابث]يعقبهيغنعةيكلاماىفنو«نيامويوهوةمايقلامويهبدارا

ذمورمألاوإ:دعبنمهلوقهدضعيوىلاعتهتمظعنايبلقايسلانال

ثلاثلاىلعضرتعإو«رمالاالرومألادحاورمألابدوصقلملانفبرسو

كلانهءيرقولهنأةحتافلاةروسيفامعفلتخيساغلاةروسيفامنأ

راركتالفانهامأوسانلابريفامعمهانعمرركتل«سانلاكلام»

نمّمعأكلملانوكينأمزليالهنأبعبارلاىلعضرتعاو«ماقملافالتحال
اہیفةنيدمهكلملمشنميفكلذروصتيويهجولامومعلاامهنيبلبكلاملا

وهف رسكلابساهميفهلكلمالنكلو‹تاكلتمملاوسانلانمريثكلا
نيذلامهرسكلاب كلملاباحصأو«اهيلإةبسنلابكلامريغكلم

نأبسماخلالعضرتعاو٠كلملانودنوكلتمياميففرصتلاقلطممحل

كلاببرلارّسفنإكلمةءارقىلعةمزالاضيأيهوةعوفدمراركتلاىوعد
ضرتعاوبرلاريسفتيفكلذلدهاوشلاضعباندروأدقو«يرهوجلاركذاک
ىلعهنمةيكلاملاىلعلدأ«كلملاكلام»:ىلاعتهلوقنأبسداسلاىلع

نالكلملانمغلبأكلامانأىلعلدتكلماىلإكلاماةفاضإو«ةيكلملا

.هتاكولممدحأهنألةيكلاملاةطيحتحتلعجدق مضلاب كلُملا
‹ادئازافرحكلامةءارقيفنأاهنم«ةلدأباضيأنوجتحيفنورخالاامأو

هتءارقتناکف«ثیدحلايفءاجكتانسحرشعةوالتلايففرحلكلو

نالهكلُميفكلملانمهکلميفافرصتىوقأكلاملانأاهنمو«اباوثرثكأ

مہنوئشنمءيشبهلفرصتاالوةماعلاهتيعرلامعأربدييذلاوهكلملا

فولمدبعيفةقرفتلاهذهرهظتامنإو):هدبعدمحممامالالاق‹ةصاخلا

نودهنوشعيمجىلوتييذلاوههكلامنأبيرالف«ناطلساهلةكلم

نودأدبعلاوديبعللكلامكلاملاو«ةيعرللكلمكلملانأاهنمو«(ناطلسلا

٢٤٢۲-



‹ةيكلاملايفهنمراكأةيكلملايفرهقلانوكينأبجوف«ةيعرلانمالاح
مېنکمیةيعرلانأاهنمو٠كلملانمالاحىلعكلاملانوكينأبجوف

هتکلممنعمحاقتنابكلذومهسفنأرايتخإبمهكلمةيعرمهنوكنعصلختلا
هسفنجارخإهنكميالفكولمملاامأ«ةديدجةيسنجمهلمحوىرخأةكلمملا

يفهنملمكأةيكلالايفرهقلانأىلعلدياذهوهكلاملاكولممنوكينأ

هرمأبلقتسينأهلسيلوكلاملاةمدخببلاطمكولمملانأابنمو«ةيكلملا

يفعوضخلاودايقنإلانأينعياذهوكلملاةمدخةيعرلاىلعبجيالو«هنود
هنهروهكولممعيبهلقحيكلاملانأاهنمو«اياعرلايفامهنمغلبأنيكولمملا
لقاعلاىلإفاضيكلاملانأاهنمو«هتيعرعيبهلقحيالفكلملافالخب

كلاموءضرالاكلاموءباودلاكلامو‹سانلاكلاملاَقّيف٠هنيغو

سانلاىلإفاضيلبءايشألاهذهقلطُمىلإفاضيالفكلملاامأ‹«رجشلا
٠فالتحلإلااذهيفةدئافدبنملرظنلاانعمأاذإنحو«ءالقعمهل
هللاف‹ىنعمدكوتامهنمةدحاولكو«ناتروهشمناتحيحصناتءارقلاف

هللاوهل:لاقدقف«كلاموكلمهنأبليزتتلايفهسفنفصودقىلاعت

كلاملالق:لاقور,سسوُدَقلاُكِلَملاوُهاِهلاليذلا

.(٢۲/نارمعكلما

نعاعيمجامہتوبٹعمىرحخألاىعنيتءارقلاىدحإ.حیجرتلإيعادالف

ةءارقلااهريغيفوةالصلايفءيراقلامزتلينأراتخأامنإو«يعهللالوسر

اهضعبوءيراقةءارقباهضعبةبكرمنارقللهتءارقنوكتالف«اهداتعايتلا

ارقننأانيلعفمصاعةءارقبارقنقرشملايفانهنحتف«رخآءيراقةءارقب

ةءارقبةالصلايفارقينأاندحأدارأاذإالإاهريغيفوةالصلايف(كلام)
يفالءيشلكيفةءارقلاكلتمزتلينأهيلعفنيرخالاةعبسلاءارقلادحأ

ةالصلاجراخنارقلاولتينأاندحأدارأاذإكلذكو«بسحف(كلم)

٢٥۲۳



هضعبارقينأالخاىلإنارقلالوأنماهمزتلينأهيلعفرخاءيراقةءارقب

ةءارقبنوأرقيمهفاهبرغوايقيرفالامشلهأامأ5ىرخأةءارقبهضعبوةءارقب

هتركذيذلابيكرتلانعاوجرخيالحل(كلم)اوأرقينأمهبلوألاف«عفان
يفوأتاولصلالكيفوأاهنيعبةالصيارقينأمهدحأديرينأالإمهللا

اممزتلينأىلعكلذهلفرخاءيراقةءارقبتاوالتلاعيمجيفوأاهنيعبةوالت

ناتملكلاهيلعلدتامىلإانرظناذإامأ3ماكحأنمةءارقلاكلتهيضتقت

كلذيفكلمينمدوجومدعىلعصيصتتلايفغلبأكلامةملكنأاندجو

نمعنميالناكموأنامزيفاكلمهنوكبدحأدارفنإذإريقنىورشمويلا
:متاحوبالاقانهنمو(اکلامهنوکبدرفنا)نإامفالخبهتحتكالمدوجو

نمنيقولخلاحدميفغلباكلموكلمنمقلاخلاحدميفغلبأاكلامنإ

ناكاذإوكلمريغنوكيدقنيقولخلانمكلاملانأامهنيبقرفلاو«كلام
لقيالكلامةءارقويتيذلاعوشخلانأملعتاذهبو«اكلمناكاكلامهللا

فالخب«رانملا»يفاضرديشردمحمديسلالاقنإو‹كلمةءارقهريثتامع

رمألابنيراتخلاءالقعلارومأيففرصتملاوهكلمانابهلوقياملالدتسمكلذ

ىلعءازجلانممهرظتنيامبنيفلكملاريكذتةيالابدارلاو«ءازجلاويهنلاو
.محلاوحأمقتستنأءاجرمحلامعا

ىلإاظنءاوسلاببلقلايفعوشخلانارثوتاعيمجنيتءارقلانأبتلقامنإو
الوهديعووأهدعولفالخاالودعوتودعويذلاوهمويلاكلذلكلاملانأ

كلمةءارقنأنماضرديشرديسلاهلوقيالىنعمسيلفهتاملكلليدبت

يفاماراركتاهانعمنوكينأةءارقلاهذهنممليالوعوشخلايفارثأترثكأ
نمدعيالوهبماَتهالاليلدوهامنإماعلادعبصاخلاركذنالنيلاعلابر

نبركبابأناىلعيبانعامهييسفتيفيبطرقلاوةيطعنباركذو«راركتلا
فصودقهناحبسهللانأ«كلمبةءارقلاراتخانمضعبنعىكحجارسلا

سہ٢٢۲



نمةءعارقيفةدئافالفنيِمَلاَعْلابرو:هلوقبءيشلككلامهنأبهسفن

ءايشأليزنتلايفألاذهيفةجحالو:ىلعوبألاقريركتاهنألكلامارق
لهللاوُه»:ىلاعتهلوقكصاخلاركذمثماعلامدقتةروصلاهذهىلع
نمكلذيفالروصملاركذومعيقلاخلافرسرْوَصُملاُءىِراَبلا

ومهةرحالابو:ىلاعتلاقاكو‹ةمكحلادوجووةعنصلاىلع

نكلواهريغوةرخالامعيبيغلاوسبيملينومونذل:هلوقدعب

‹اشنيدحاجلاةرفكلاىلعدرلاواهداقتعابوجوىلعهيبتتلاواهمظعلاهرکذ

هدعبمحرلاركذوماعوهيذلانمحرلاركذفهميحرلانحرلا:لاقك

.براميجرَنيِمْوُملابناكل:هلوقيفهبنينمؤملاصيصختل
فيرعتلافةيظفلةفاضإدرمتسيلكلميفةفاضالاككلاميفةفاضالاو

ناكنإونيدلامويواهبةلالجلامسافصوزاجكلذلولصاحاهب
رمأهلىلاعتهللاكلمونئاكلاءيشلاةلزنملزانهعوقوققحتلهنإفالبقتسم

.تباث

نامزلاْنألهيفاملكلكلامهنأينعيمويلاكلذكلامىلاعتهللانوكو
نيدلامويركذءاجدقو‹هيلعيوطنياملومشهيلإةفاضالايضتقتناکملاک

ةبقاعنايبوءازجلانمفيوختلاضرعميفزيزعلاباتكلاتايانمريثكيف
اممث4نيدلاويامكارْذَأامو:هناحبسهلوقكلذنمنيملاظلاموقلا
ذويرمالاوايشيسفنلسفنكلتالمي«نيدلامياًكاَرْذا

الرةَكِئالَمْلالومَمَعلابُاَمَسلايَقشَتويو:هلوقو:رسو

1nهدًاریيسعناكاىلعاموناکونحولىحلاذيموَيكلما

1وأنمامف٤ةيفاحْمكْنِمئفُحَتاَلنوُضَرْعُتموي:هلوقو
۶ يفوهف«هّباَسحقالميناتنين«هياتاأاُمُواَهلوقفهنيمب

e,

اماًميَحاوبرشاواولک5ةيِناَداهفوطق«ٍوَيِلاَعهنجيف«ويضرةَشيِع

دو



لياايلوق«هامشهتكيوانماأولاحمايألايفْمُكْفَلَسَأ
نععاام4ةيضاَقلائاكاهليةّياَسحاَمرذأملو«يباتتوا
يفمثُهولصميِحَجْلاعوح«هسيئعكحبه

ذئمويدبعلانأىلاعتنيبوس.۸قهوُكْلساَاغارِذننوعاًهُغَرَذةليسليس

زازتعاللاببسنوکیاملکو«هاجوكلمنمايندلايفهيتوأاملكهنعىلختي

يكانقلامكیدارفاًنوُمُعجذقلو»:لئاقنمزعلاقدقفراختفالاو

ن»:هناحبسلاقو««م«مكروُهْطاروكالاممكرورملو
مهاصحأذَقَل«اًدْبَعنمحرلايتآاضرالاوِتاوَمْسلايفنملک

نعیلاعتربخاومم.سڳادرفةَماَيِقلاويهيأمهلکو٩ادَعمُهَدَعَو
ةنخاسوادعلتادعيمجلوحتوذئمويبابسألاوتالصلاعيمجعطقت
الفروصلايفخففنااف:لاقثيحنيقتملاهدابعنيبنوكيامل

یولاقوسواسعووْتمُهَيبَباَسْن

وُدَعضعيمهضعب ْنِمُهرَملاريموي:لاقودمتمالإوُدَع

اعلبهنترىيالك٠دسواسر٠ديوٿ ناش
هشم

دوزتوةايحلاةصرفزامتنالبابلألايوذوعدياماذهيفو۷:۲0مرچەيێخي

.سىوَقْلادالارينفاودورتوۋلاہنملاعتهللایوقت
نيبنماعرشو‹اهبورغتقوىلإسمشلاعولطتقوةغل4
راهتلاوليللاعومجيىلعقلطيو«سمشلابورغىلإقداصلارجفلاعولط
(نيدلا)و‹امهيفنيرادلالهأرارقتساىلإةمايقلاءادتبانيباانهريعتساو
:ةيالايفدارملابامهتلصلنيينعمىلعاهنمرصتقن«ناعملةغليني

نيدتاک:محلوقهنمو«اہیلعةازاجلاولامعألاىلعباسحلا:امحلوأ

:رعاشلالوقو٠نادت

نادُننيدتانابملعاولئازككلمنأانيقيملعإو
٢۸٢۲-



:رحخالالوقو
انوضرقيِاملثممهاندومهانيمرانومراماذإ

نيديفهااٌذححايناکام:ىلاعتهلوقهنموءاضقلا:امهيناث

:رعاشلالوقوسديركِلمل
رضمنمكنيدلابرحاهدُجىلعدبعمةلومحتناكامكرمعل

ىضرةياحصلانمدوعسمنياوسابعنبالْألاىنعملبةيالايفنيدلارسفو
نمهيغوريرجنبامهنعكلذىكح«ةداتقوجيرجنباهيلعو«مهنعهللا
يناثلاىناهریسفتامہنعیلاعتهللایضرسابعنبانعيورو«نيرسفللا

نيوي:هلوقيفءازجلاىنعمبنارقلايفنيدلاءاجو4غئاسامهالکو
هلعلديومتسوُنيِدَمْلان:هلوقوoسيحلمهَنيِدهللامهيفوي

يرشنويلويلا:یلاعتهلوق ويلا:هلوقومرررهتبَسكاميسفنلكیَرْجُ

.وتنكامنوَرْجُت

هکلُمصحيفيكف؟مايألاعيمجلاكلامهللاسيلأ«لئاسلأسيدقو

١نيدلاموي
لوخدكعساولاىلاعتهللاكلمةطيحيفلخادنامزلكنأباوجلاو

ايندلاةايحلايفنوماعتينيذلاْنألركذلابنيدلامويصحمامنإو«ناكملك
مهرغلوأمهسفنألكلملانوعديفكلملابىلاعتهللاصاصتخالئالدنع

هللكلملانأمويلاكلذيفنوكرديهاوسنوجريو«ىلاعتهللاريغنوشخيو
دحأفوخقلعتيالو٠«كلملاءاعّداىلعدجألواطتيالف«هدحوىلاعت

دحاولاهب«موياكلمانمو:ىلاعتهللالاقكلذلو«هللاريغبئاجرالو
نأنيخيشلادنعهنعىلاعتهللايضرةريرهيباثيدحينوراها

هنيميبءامسلايوطيوةمايقلامويضاهللاضبقي):لاقلَمهللالوسر
يأفصوينأمرحانهنمو«(؟ضْالاكولمنيأ«كلملاانأ:لوقيمث

- ۲۳۹



ريغفصومرحيك‹نيدلامويكلموأنيدلامويكلامهنأبهللاريغدحأ

هللنافصوامهنإفكالمألاكلموكولملاكلمامهلثمو«نيلاعلابرهنأ
هيلعيبنلانأاضيأنيخيشلادنعةريرهيباثيدحيفف٩هدحوىاعت

كلمىمستلجرهللادنعمسإعنخأنإ):لاقمالسلاوةالصلالضفأ

َرَعهللاالإكلامال ملسمداز كالمألا ظيغأ)ىرخأةةياوريو(لجوزع
الإكلمال‹كالمألاكلمىمسيناكلجرهئبخأوةمايقلامويهللاىلعلجر

.(هناحبسهللا

نعةياكحیلاعتلوقيفاکهلاريغلعازاهقالطازوجيفكللامأ

دلوقو«,هونالبسيفتاقاكلماتلبال:لس

هللا

ذَق

يتمنمسان)ثيدحلايفواکَلتولاَطمكلثب

وأةرسألاىلعاكولمرحبلااذهجبثنوبكري«هللاليبسةعيلعارض
.(ةرسألاىلعكولملالثم

يفسانلاهيقالياملكوءازجمايأمايألالكتسيلأاضيألأسينألئاسلو

مايقلاوقوقحلاءادايفمهطيرفتىلعءازجوهسوبلانمةايحلاهذه
اذهحرطيذلارانلابحاصلةباجإلاكرتاو؟مهيلعيتلاتابجاولاب
عيمجىلعايندلامايأيفعقيدقءازجلانأ:هانعماجبهنعباجاولاوئسلا

نوداهضعبىلعالإنيزجمللرهظيالاميرنكلوارشمأتناكاريخلامعألا
يفاماتاروهظبجاولالمعلايفطيرفتلاىلعءازجلارهظيامنإو«اهعيمج
فرحتةمألكفاهدارفأنمدرفلكىلإالةمألاعومجىلإةبسنلابايندلا

مساحريصمالإاهرظتنيالهتقيلخيفهننسيعارتالومقتسملاهللاطارصنع

ةزعلاددبتولذلاورقفلاكءازلانمهقحتستاميملالدعلانمهيفىقلت
مېنمنيملاظلانيفرسملانماريثكنإفدارفألاامأ«اقافوٌءازجةطلسلايشالتو

اانايحأمهرئامضمهخوتدقوتاذلملاوتاوهشلاججليفمهرامعأنوضقي

۰٤۲



ةوقوممنادباةيفاعومحلاومأيفصقنلامهبيصيدقوتاصغنملانمنوملسي
كفلوأاميسالةحيبقلامهلامعاضعبلباقيالاذهلكنکلومهكرادم
لباقميفو«ممأوبوعشةئيسلامحلامعأبىقشتنيذلانوطلستملاةربابجلا
نولانيالوءالبلافونصبنولتبيسانلايفومهسفنايفنينسحلاىرنكفلوأ
ةحاربىلاعتهللامهمركيمعن!مشامعأفونصىلعهنوقحتسييذلاِءازجل
املككلذسيلنكلومہتاکلمةحصومهقالخأةمالسومهرئامض
الماكهءازجیفوينيلماعلادارفانمدرفلكفمويلاكلذيفامأ«نوقحتسي
نمو«هرياريحقرذلاَقِْملمعينمف:ىلاعتلاقاکهنمايشملظإال
.٠wنرارارشةرذَلاقْتملمعي

ب٢٢۲ا



نأةدابعهللاملعيةميركلاةيالاهذهيف4نيعتسنَكايإَودبعكايإِ»

تايالاوناميإلارهوجوديحوتلارمهذهو‹ةناعتسالابوةدابعلابهوذرفي
وهيذلاقحلاهلالانإفاهيفالةمدقمواةعطوتتءاجةروسلايفةمدقتللا

نأبريدجةرخالاوايندلايفرمأللكلاموةمحرلابفصتلاونيماعلابر
ةيالانأيرشخزلاىريو«هاوسببلقلاقلعتيالنأونيغىلإةدابعلاهجتتال

كشدملا:ىلاعتهللالوقيفدوصقملادمحلانيبتلتءاجةهركلا

كايادْبْعَتكايأ»:بيجأف؟هنودمحتفيكويدقتردقملاؤساهمدقتيو
الدمحلاةيفيكنعلاؤسلانألكلذيناجرجلاديسلاغوسو٠نس
نيغىعودمحلاىلعةلمتشملاةباجلالابهنعباجيناحصف‹هتيهامنع

رئاسبهعمجننأاندملاحيأ«هتيفيكلنايبعونهيلإوغمضنل

ديسلادروأو«كباهعومجمصخنو‹تامهملايفةناعتسالاوحراوجلاتادابع
ةياغىصقانأثيحنمدمحللانايبةدابعلانوكحصهنأاضيأيناجرجلا

لالجلاتافصبمعنمللافصوو٠ماعنإلاباماتافارتعايضتقيعوضخلا
ذإ‹ركشلاسأرهنأرمكاهسأروةدابعلالصادمحلانلاذهو«ماركالاو
ناكمالاردقبهلدايقنالاراهظايأ‹يقيقحلامعنملاركشةدابعلاةقيقح

ديسلاحجرو‹نايبلايفةدايزىلعلمتشيباوجلانأبابلايفامةياغ

ءارجاهيضتقيلاؤسلاباوجافانتسا«دبعنكايإ»هلوقنوكينأيناجرجلا
لوقيالئاسنأك9ادبأوالزأاهبفوصوملاىلعماظعلاتافصلاكلت

.؟هيلإمكهجوتفيكو؟فوصوملااذهعممكنأشام:

امدوعسلاوبأامالاضرتعاو«هيفةناعتسإلاوةدابعلارصحببيجأف
نإفهسفنيفهلةحصالاممهيلإةجاحالهنوكعمهناب»يرشخزلاهلوقي
هيلإقاسنتو٠مالكلاماظتناهيضتقيثيحبنوكينأدبالردقملالاؤسلا
كلتىلعىلاعتهدمحقاسامدعبدماحلانأيفبيرالو‹ماهفألاوناهذألا

٢٢٤۲



نمردقامنأىلع«هتيفيكنعلأسينأدحألاببرطخيالةقئاللاةيفيكلا

ىتحهدابعلانايبلالدوبعلانييعتلقوسمهنإفباوجللقباطمريغلاوسلا
هبوةدابعلابكصخنىنعملانأبراذتعالاو«مهدمحةيفيكلنايبهنأمهوتي

‹ردقملاموهفملابررقملالزنملاقيفوتللحمورمالسيکعتدمحلاةيفيكنيت
هتكنتتأفلجوزعهتهجنملاؤسلاضرفنإيتلاوايلادعبو:لاقمش
لشراهجنمفناو«فلوفلساالععهيلاتال
امدوعسلاوأمدهاذهبوىلاعتهباطخىلعباوجلاءانتبألماظنلا
ظاتافصلاكلتءارجاهيضتقيلاؤسلاباوجفانكتساهنأنمیناجرجلا
باوجلاءانبوةيلكلابلئاسلابناجيسانتنأب)فاضأو«اهبفوصوملاىلع
قحلاو):لاقمث(هلاثمأنعليزتتلاةحاسهيزنتبجياممالعورعهباطخىلع
هفاصتاةظحالمضحمبدماحلانعردصفانتساهنأهنعديحماليذلا

نأريغنمهيلعىلكلالابقإللةبجوملاةليلجلاتوعنلانمركذامبىلاعت

نأدوعسلاوبأهلوقيامىلإفيضأنأىرأو(رخاءيشكلانهطسوتي
نساکمشرموىلاعتقحلاتاذيفدمحلارصحبترّدُصةميركلاةروسلا

٠نيلاعلابرهنأىلاعتهفصوبكلذRPمتهنعءالالاعيمجرودصب

١لابهردصمهکنمهیدملارصحهيزتسيامرتاذه

عبتأمث«هتبيهببلقلااللةبجوتسملاىلاعتهتمظعبروعشللاظاقيإهيفنأ
تافصلاهذهةلسلستمتتخاو‹ناسحاللةمزلتسملاةمحرلابهفصوكلذ

امءازجاوقليلهيلإسانلاعيجبلقنييذلامويلاوهونيدلامويكلامهنوكب
اهيناعمراعشتساعمناسللابهللاىلعةميظعلاتافصلاهذهءارجإو«اومدق

برلااذهعوضخللاىبتنمىلإايئاقلتاقايسناقاسنتسفنلالعجيبلقلاب
سيلو«هوغبقيلتاليتلاةمظعلاتافص‹تافصلاهذبفوصوملاليلجلا
ةدابعلابانهىلاعتهللادرفُينأماقملابسانفدباعلاعوضحخنمغلبأعوضخ

٢۲



بولسأنممالكلابجورخلاو‹روضحلابةرعشملاباطخلاةغيصبةناعتسإلابو
نوكيوتافتلالابةغالبلاءاملعدنعفورعملاوهباطخلابولسأىلإَةَّيَعلا

باطخلانعجورخلابوسكعلاوأباطخلاىلإملكتلانعجورخلاباضيأ
كلذنِإفتافتلالالئاسمثحبانهانينعيالو..اذكهوملكتلاوأةبيغلاىلإ
دقو‹اهلجألهبءابييتلاةتكنلاثحبانينعيامنإوةغالبلاملعصاصتخانم

عماسلاطاشنديدبجتومالكلاةيرطتيهوهلةماعةتكنةغالبلاءاملعركذ

نيرسفمللو٠تاماقلابسحبةصاختكناهلإمضنتدقو٠ملكتملاو

نممهنم‹ماقملااذهبسانتيتلاتكنلاراهظإيفقابسنييغالبلاو
هوغنعهزيغيتلاةمظعلاتافصبفصّوودمحلابقيقحلاركذال:لاق

ىلعلدأنوكيلكلذببطوخزيمتممولعمببلقلاةفرعمتقلعت
دوهشلاىلإةبيغلانملاقتنإلاو‹نايعلاىلإناهربلانميقرتلاوصاصتحإلا
ال:ليقو‹اروضحبيغلاو‹ادهاشملوقعملاو«انايعراصمولعملانأكف
ملسبقرتناميلارونهبلقىلعضافأومالسالابهدبعردصىلاعتهللاحرش
كنأكهللادبعتنأ)وهوناسحاإلاماقمىلإمعنلاديزلبلجتسملادمحلا

نمقلطملادايقنإلاوههدابعلاةقيقحاضيأو(كاريهنإفهارتنكتملنإف«هارت
هحوروهانعمو«مالسالاهبلاقودايقنألااذهةروصو«دوبعملاماكحألسفنلا
ربعدبعلالصي(دبعن)يفتافتلالابو«ناسحألاهتياغوسو٠ناميألا

نوكينألمتحيهنأب»يسولألاركذو«ةثلاثلاةلحرملاىلإنيتقباسلانيتلحرلا
انهنموىلوأةبيغلايفءانثلاو«ءانثانهىلإةروسلالوأنممالكلانأرسلا
.كلذريغليقوء«لوأروضحلايفوهوءاعدرحخالاىلإ

هلوقهنمو«لذاذإدّبُعو«لذاذإدبع:لاقي«لذلاىنعمبةغلةدابعلاو
هتفطواذإدبعمقيرطلاقيوسمسلىئارسِإينبتْدَبَعنأ:ىلاعت
:دبعلانبةفرطلوقهنمو«هتللذىتحمادقألا

ت2



دبعمرومقوفافيظوافيظوتعبتأوتايجاناقاتعىرابت
ريرجنباف٠يوغللاىنعملاىلإعجرتبهاذمايفسانللفاحالطص]امأ

دوبعملابرللةيبوبرلابرارقألاعملذلاوةناكتسالاوعوضخلاباهرسفييربطلا
هناحبسهلوقبدارملانأ»هنعهللايضرنارقلانامجرتنعيورو٠هدحو

«متاحيبانيااضياهنعهاورو««وجرنوفاخنودحونكايإهكُدّبْعَتكاإل

نباو«فوخلاوعوضخلاىبتنمعمةبحلالامكتساةدابعلانأىريريثكنباو
يفءاملعلاةذباهجلو«عوضخلاوةبحلانيبعمجلاهدابعلانأىريهيميت

يدودوملاىبعألاوبأمامالاف‹هدابعلاظفللولدميفراظنأثيدحلارصعلا

دوبعملاولعلدباعلانمماتلاناعذالااهنم«رصانعنمنوكتتةدابعلانأىري

داقتعالاوهءازإنايصعوةمواقملككرتو«هلالقتساوهتيرحنعهللوزنلاو
ركشلافطاوعبامعفمهبلقنوكينأو«هنأشولعبفارتعالاو©هئالعب

ءادبإيفننفتيو‹هميظعتوهديجمتيفغلابيثيحبهيدايأوهمعنىلعنانتمإلاو
نأيدودوملاةمالعلاىريو‹هلةيدبعلارئاعشءادأيفو«هئالاىلعركشلا

هديسلعضخيالدبعلاناكاذإالإةيدبعلايناعمىلإمضنيالروصتلااذه

هترظنيدودروملاديسلادمتسيو‹اضيأهبلقهعمعضخيلب«بسحفهسأر

هعامسدرجمبيبرعلانإف‹يوغللاةملكلالولدمنمةدابعلاريسفتيفهذه

دبعلاةفيظونأابو«ةيدوبعلاوهيدبعلاالإروصتيالةدابعلاودبعلاةملك

ةدابعلاودبعلاركذدرجمبةعاطلاروصتنإفةقلطملاهديسةعاطيهةيقيقحلا
دايقنالاونطابلاورهاظلاعوضخاهناةدابعلايفهيأرةصالخو«هنمدبالرم

.يدوبعلاروعشلاببلقلاةرمغعمدوبعمللدباعلانمقلطملا
بلقلايفصاخروعشةدابعلانأىريفهدبعدمحمخيشلاذاتسألاامأ

كلذيفودوبعمللدباعلانمماتلادايقنإلاوقلطملاعوضخلامزلتسي

ةرابعلكاموعوضخلاةياغعمةعاطلايهنولوقي؟ةدابعلايهام:لوقي

٢٥٢٤۲-



نورسفياماريثكفليوأتلالبقيالاحضاوماهفأللهيلبتوليثملامامتىنعملالئم
فيرعتلابانايحانوفتكيلب«اهموسربةقيقحلانوفرعيوهمزاولضعببءيشلا
يتلاةرابعلاهذهكلذنمو‹اهانعمنمبرقيامبةملكلانونيبيو٠يظفللا

نارقلاىاانعبتتاذإانناوالهاستوالامجاايفنإف«ةدابعلاىنعماهباوحرش
يفاهبراقيواهلثاميامودبعلبرعلالامعتساوةغللابيلاسأو
ظافلألاهذهنمءيشالهنأدين لذوعاطاوعنخوعضخكىع

.اهعقومعقيواهلحملحيودبعيهاضي

هللاىلإهتفاضإرثكتفةدابعلانمذوخأمدابعلاظفلنإ:اولاقكلذلو
ةيدوبعلانمذوخأمهنألىلاعتهللاريغىلإهتفاضإرثكتديبعلاظفلوىلاعت

ضعبلاقانهنمو‹ىنعملاكلذبةيدوبعلاوةدابعلانيبقرفوقرلاىنعمب
نارقلالامعتسانكلوىلاعتهللالإةغللايفنوكتالةدابعلانإءاملعلا

.هفلاخي

ىنفيىتحاريبكاولغهلعوضخلاوهقوسشعممظعتيفقشاعلاولغي
ةدابعاذههعوضخىمسيالكلذعموهتدارايفهتدارإبوذتوهاوهيفهاوه

نمىرتفءارمالاوكولملاوءاسؤرلامظعتيفسانلانمريثكغلابيو«ةقيقحلاب
رئاسعدنيتناقلانيثنحتملانمهارتالاممہتاضرممہیرخومشمهعوضحخ

يهامفةدابععوضخلااذهنمائيشنومسيبرعلانكيملو‹نيدباعلا

.؟اذإةدابعلا

ةدابعلانأىلعحارصلاينرعلالامعتسالاوةحيحصلابيلاسألالدت
ةمظعبلقلاراعشتسانعءىشان«ةيابنلادحغلابعوضخلانمبرض

ىراصقواهتيهامواههنككرديالهلةطلسبهداقتعاواهاشنمفرعيالدوبعملل

لذلاىصقأىلإيهتنينمفهكاردإقوفاهنكلو«هبةطيحمهنأاهنمهفرعيام
لذلاببسمادامهمادقأءىطوملبقنإوهدبعهنإلاقيالكولملانمكلل

س٢٢۲



مهللادودحملاهمركلءاجرلاوأدوهعملاهملظنمفوخلاوهوافورعمعوضخلاو

كولملاىلعتضيفأةيوامسةيبيغةوقكلمللنأنودقتعينيذلاىلإةبسنلابالإ
سانلابيطأمهغألايندلالهأرئاسىلعءالعتساللمهتراتخاوىلعألاالملانم
رفكلاىلإداقتعالااذهمهبىبهتنانيذلامهءالوهو«ارهوجمهمركأوارصنع

.ةيقيقحةدابعمهودبعواباپرأوةحلاكولملااوذغتافداحلالاو

نمنيدلکيفةيثكروصةدابعلل:لوقيفكلذىلإذاتسأالافيضيو
يذلاىلعألايهلألاناطلسلابروعشلاكلذبناسنالاريكذتلتعرشنايدألا

ميوقتيفرثأةحيحصلاتادابعلانمةدابعلكلواهرسوةدابعلاحوروه

روعشلاوحورلاكلذنعنوكيامنإرثألاوهسفنبيذهتواهبمئاقلاقالحخأ
نمةيلاخةدابعلاةروصتناكاذإفعوضخلاومظعتلااشنمهنإانلقيذلا

كيلإذخاناسنإسيلهلاثمتوناسنالاةروصنأكةدابعنكتملىنعملااذه

ةماقإواهبنايتالادرحمنوداهتماقإبهللارمأفيكرظناوالثمةالصلاةدابع

راثاو«هراثاهنعردصتوهتلعنعردصيالماكاموقمهبنايتالاىهءيشلا

نعیھتةالصلانإ:.هلوقباہبیلاعتهللاانابنأاميهاهجئاتنوةالصلا

اذِإاًعولَهقلناَسنالانلجوزعهلوقوتيكرُكْنُمْلاَوءَ

دقوس:“سنصلالا«اعوُنَمريحاهماذإوواورجرشلاهسم

ینعمنعوهسلاعمطظظافلألاوتاكرحلانمةالصلاةروصبنوتأينيذلادعوت

ْنَعْمُهَنيِذلاَنيلَصُمْلِلليول:هلوقب.اهتياغىلإىدوملاافاهرسوةدابعلا
مهامسفن.سنوُعاَمْانوعَنمَيونواریمهيذلانوُهاَسمهَتالَص

يتلاةيقيقحلاةالصلانعوهسلابمهفصووةالصلاةروصباوتمہنألنيلصم

هناطلسمظعببولقللرعشملاوهتيشخبركذملاىلاعتهللاىلإبلقلاهجوتيه

.نوعاملاعنموءايرلاوهووهسلااذهرثأبمهفصومث

ت



عمالإمتيالةدابعلاىنعمنأديفيوهو‹ةدابعلايفذاتسألامالکاذه

حيحصوهو‹دحتالىتلاهتردقو«هنتكتاليتلادوبعملاةمظعراعشتسا

مساقلطينأعنميالنكلو«ىلاعتهللةبجاولاةحيحصلاةدابعلاىلإرظنلاب

¢رشبلاقاقحتسادودحنعهبجرخياميظعتنيغلدحأمظعتىلعهدابعلا

اوذختامهنأباتكلالهأنعربخأىلاعتوهناحبسهللانأكلذىلعلديو

رابحألاالهنودقتعياونوكيملمهنأعمهللانودنمابابرأمهنابهرومهرابحأ
ىورو‹هنتكتاليتلاةرهابلاةمظعلاو«دحليتلاةقلطملاةردقلانابهرلاو

eهللالوسرعمهنأمتاحنبيدعنعریرجنباويذمرتلاودمجمامالا

نودنمابارمُهَناَبهَرَوْمُهَرابحَأدحل:هناحبسهلوقولتي
لاق‹مهودبعيملمهنإهللاقفرصتتدقزماناکوسروا

مهتدابعكلذفمهوعبتافماراماولحأولالحلامہیلعاومرحمہالب«:هل

امفةدابعلالحلاهميرحتوماراهليلحلعناسنالاعابتاناکاذإف«مهاي]

.ةيهولألاماقمبالإقيليالميظعتنمهلثمقولقولخمنمنوکياممكلاب
7للاعتلاق«ناسنالاقلخاهلجأليتلاةياغلايهةدابعلاواذه

اکةرطفتناكانهنموتمسرلِيسننجلاتقلع

نمو«اهنودبيسفنلاءاوخلاويحورلاغارفلانمرعشتستاماهيلإةيعادناسنإ
ةيناسنالاسفنلاقامعأنملجلجييذلا۳انةيبلتةدابعلاتناكمث

نإفاذلوةحيحّصلاةدابعلاىلإيدتهتنأعيطتستالاهدحوةرطفلاامنإو«
مقتسملاطارصلاىلإةرطفلاهذههيجوتلهبتكلزنأوهلسرلسرأهناحبسهللا

ةدابعلابلاعتهللادادارفإىلإهموقيفللاهتوعدتناکوالإلوسرنمامو«

انالإلإالهنأهبِإيجوالوننمكقنميأاتر
ناسنالايتكرحنيبمئاوتىلاعتهللةصلاخلاةدابعلاومديرهنوُدبَع
لکو٠نييالملانييالمبهايالخدتناسنالامسجف(ةيرارطضالاوال

۸٢۸٢۲_



هبرلنعذأوناسنالااذهداقنااذِإف«اهيفهللاةنسبسحبكرحتتايالخلاهذه
ةيعيبطلاتاكرحلاهذهنيامماتلاماجسنالالصحهتدابعقحهدبعومظعلا

دبنانهنمو«هالوملةعاطاراتخماهيلإقاسنييتلاةيرايتخالاهتكرحوهمسجيف
هدئاصقىدحإيفربعيهللاهمحريليلخلانافلخنبديعسققحلامامإلا

هيفیصحتالةنسلأبواجتنمهناحبسهللحبسيوهوهبرعشيامعةينارونلا
ب:لوقیثیححيبستلااذهعم

ناسلفلأفلأىنمدهشأفيانجرونبيحيبستنياعأ
ناغأبيغنمفلأفلأاذإهتاغلنميلتجأناسللكو

ناعمتيتشنمفلافلأيدهةيغللكبيعمسىلإىدهيو
نالقثلااهئاصحإنعرصقيةبيجعفلآفلأىنعملكيفو

لکةكرحوهتكرحنيبمئاوتلبدحلااذهدنعناسنالاةدابعفقتالو

دجستوهللادمحبهنمةرذلكحبستيذلاعساولانوكلااذهيفءيش

َِْو«رهفْنَمَوُضرألاَوعسلاتاومّسلاهلحسو«هلالجلةعضاخ
7رتأيCaرمهحسَنوُهَقَفَنالنِكلَوهدُمحبسلليشم

ٌرَمَقلاَوسمّشلاَوضرألايفْنَمَوتاسلايفْنَمهَلُدجْسَيهللانأ
هللاةدابعتناككلذلوسسباوُدلاورجلااجاوحلو
رظنيالف٠دوجولاعمةفلألاونوكلاعمماجسنالابروعشللةيعادةصلاخملا

.دادوومائوةرظنهيلإرظنيامنإو‹ءادعوةرفنةرظندباعلاهيلإ
ةموصخونوكلاةوادعبرعشيهنإفهبرةدابعنعناسنالالختاذإامأ

ةثيدحلاةيلهاجلامهبولقىلعتنارنيذلانييبرغلادبجتكلذلو٠هلةعيبطلا

اريثكف«مهتارابعيفكلذىلجتيو«ءادعلاوةموصخلاةرظننوكلاىلإنورظني

ايشمهدحأققحاذإف‹اهتوسقوةعيبطلارهقمهمالقأومهتنسلأىلعدريام
تسقاولاقهوركمبمهدحأبيصأاذإو‹اهيلعبلغتوأةعيبطلارهقاولاق
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الوهفهئايبكلدجسيوهللادمحبحبسيىذلانمّوملاامأ«هيلعةعيبطلا

الاهنيبوهنيبةدوملاوةفلألابرعشيامنإو«ةعيبطلانيوهنيبةوادعةيأبرعشي
نماهتاحفصىلعهولتيالو«هدمحبحيبستلاوهللعوضخلانمامهطبرب
ةنسلاددرتنأهلفسؤيامو«اتابثهنيقيواخوسرهناميإديزتتانيبتايا

روعشنودبةحقولاتارابعلاهذهمالسالاىلإنيبستنلابرغلاةذمالت

ىلعلیلدوهفِءيشىلعلدنِاذهو«اامعتساىلعمهنؤييسفنسجاہب
ةدابعلاتناكاذإو٤«سمطلانممهرئاصبوخسملانممهولقباصأام
نوكتنأيضتقيكلذنإفتانئاكلاميمجودباعلانيبمائولاوةفلألاًاشنم

ةالصلايفرصحنمننمسانلانمريثكهنظياممالولدمعسوأةدابعلا

اما.ثيداحالاوتايالاهيلعلدتىذلاوهاذهوجحلاوموصلاوةاكرلاو

اهعضاوميفهللاءاشنإاهيلإلصأنأىلإالعمالكلارخؤأنأىرافتايالا
:اهنمنيلاثمركذأنأىبسحبفثيداحألاامأو

وهو«رجةبطردبكىذلكيف»يعهللالوسرلاق
ةميهلاىلإىتحناسحالابهناحبسهللاىلإبرقتيناسنإلانأىلعليلد
.ءامجعلا

«ةقدص؟دحأعضبيف»مالسلاوةالصلالضفأهيلعلوقي

نإتيأرأ»:لاق؟رجويوهتوهشاندحأبيصيأهللااهللي

كلذك»:لاقهللالوسرايىلبهلليق«رزينكيملأمارحيفاهعضو

ىبليىذلاىرطفلالمعلانوكيفيكرظناف«لالحيفاهعضونإرجوي
بحصتساوههيجوتنسحأنإاهيلعرجويةدابعةزيرغلايعادناسنألاهب

ةا. .هينلانسحهعم

مکحیالفهللاجحاہنلقلطملاعوضخلاضتقَتةدابعلانأحضتياذهو

لناامممکحلنمىلعهللامكحكلذلوهيلإالإمكتحيالوهباإدباعلا
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تِلرنااممكملنمرمول»:لاقثيحقسفلاوملظلاورفكلاب

وهللالزااميمكملنم7و:لاقو(4/ةئوسر4نوركا۾مه

كوفهللالرئامكحملنمولظ:لاقويمسورسنوُمِلاظلامه

نومكاحتيمهونالانوعدينيذلاىلعركتاو٠سرسنوقِسافْلامه

لأاموَمامَنَنوُمُععريَنيِذلاىلإرا{هلوقيفهعرشريغلِ
نأاورمأدقوٍتوُعاَطلاىپاوُمُكاَحَينأنوديكبفنملأاموك

هعهلوسرمکحيملنملكنعنامالافتورهمدوباورفك

لوُمُكَحُىحنونمويالَكّبرَوالفل:هلوقيفهرمالغلبملاهيحوبقطانلا

اوُملَسيَوتيَضَقامماجرحْمهِسْنيفاودجَياَلمثمهيرَجَشاف

ىمهورچاميل

هدبعهللافضوكلذلوناسنالاهيلإبستنياميعسأةدابعلاو

دقفةدابعلاونيصىهوركذتاماقمىلعأيفةيدوبعلابدعادمحمهلوسرو

تباتكلاَكيَلَعلأيذلاَوُههيلعباتكلالازنإرکذضرعميفلاق

لَاىذلالمحلالاقو۷/تربعآر4ةيالا....تامكخُتتاي؛هن

ىذلاكرب>:لاقورديسجوعلَعُجَيموَباَِكلاهدْبَعىلع

ضرعميفلاقوسر اريذٿَنيَِلاَعلِلنوُكيلِهدْبَعىلعَناَقرفلال
اوذاك.هوديوللادبعْماقاملهنآوإظهللاهئاعدوةلاسرلاهغالبإنعثيدحلا

ىذلادهللالوسربءارسالانعثيدحلايفلاقوادلهيلعنوُوکي

رسىذانحسلهلبقدحأهلنيملامماركإلانملانينأهيلعبتر

٤لوحانکرابىذلاىيَصقألادِجْسَملالِماَرَحلادِجْسَمْلاماللهدېعب

ناسنالاةدابعنالاذهوى:رس4ُرِصلاعيمسلارههناَِيايانمهير

عوضخلانمهبلقصيلختوهاوسللذلانمهغيقرريرحتناينعتهلهتيدوبعوهير
یکحةلاسرلانمفرشةيدوبعلانُأیعدافمهضعبالغدقو‹هتزعريغل

م٢٢۲



هبجتحااملصاحو«ءيشبهلضرعتيملوويسفتيفىزارلارخفلاكلذ
نعفارصناةيدوبعلاو«قلخلاىلإقحلانعفارصناةلاسرلانألئاقلااذه

‹اهبسبلتةلاسرلاو«تافرصتلانعدرجتاضيأةيدوبعلاو«قحلاىلإقلخلا
ىهةلاسرلافاهرقينأهلسروهللابنمّؤينلزوجيالةلطابةفسلفهذهو
ىلاعتهللاءافطصاضحمبالإلصوييتلاتاجردلايلعأوتاماقملافرشأ

هدنعمهعفرأوهيلإسانلابحاامهبهللافصوكلذلوةيدوبعلايفانتالو
ىلإقحلانمًافارصنالاقاسةلاسرلاتسيلو«عهللالوسرانديس

تناكاذإو«قلخلاىلإاهغالبالقحلاةنامأبجاوبعالطضاىهامنإوقلخلا
ىلإتابرقلابرقأنمىهتافرصتلاكلتنإفتافرصتلابالاغتشاىضتقت
صالخإىلعلئالدلامظعأو«هتدابعدودحيفةلخادیهفهناحبسليما

.هلةيدوبعلا

ريثكِءارآعمايشمتتاجردثالثىلإةدابعلاامسقيسولألاورخفلاو
:ءاملعلانم

£هباقعةيشخوهللاباوثءاغتباةدابعلانوكتنأ:لوألاةجردلا
.ةدابعةيسفتيفىسولألااهامسوتاجردلافعضأيهو

هللاىلإفلزتلانمايفامفرشلالينلجلنوكتنأ:ةيناثلاةجردلا
.ةيدوبعيبولألااهامسو5مهدنعةطسوتمةجردىهو«ىلاعت

هاوساملکنعرظنلاضغعمهللاتاذلنوكتنأ:ةثلاثلاةجردلا
.ةدوبعيس!الااهامسو

«ةنسالوباتكنمليلدىلإدنتسيالذإ«رظنفينصتلااذهيفو

رذحلاوهباوثءاغتبانايفانيالههجولاهصالخإوةدابعلابهناحبسهللامظعتو
نيدلارونمامإللو«لجورعهتدابعفرشلينيفةبغرلانايفانيالكهباقعنم
مالكهيفشقان«هلأسملاهذهيفسيفنثحبهجراعميفهللاهمحريلاسلا
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اممهدرللدتساو‹اماسقأمهسفنأءاقلتنمةدابعلانومسقينيذلاءالُوه

هلوقک6ابهروابغرهلالودبعياوناکمہ:ًأءايبنألافصتيتلاتايالا0ءاج

مهحدمضرعميٿيهوس.اَابرانوُعذيواكو:هن
عرسأو‹امدقةدابعلايفخسرأءايبنألانبیرالو«مهردقولعنع"۳

فوخلاثعاببنوكتيتلاةدابعلاتناكولف«مهريغنماقبسريخلكىلإ

نأىلعامهبةنورقمريغءايبنألاتادابعتناكلاهريغنمفعضأءاجرلاو
.اهلكربلالامعأطوحييذلانيتملاروسلاامهءاجرلاوفوخلا

مهبلاطتةدابعلابىاعتوهناحبسهللااودرفينأسانلاةمركلاةيالابلاطتك

رمابوهفنوكلايفثدحبياملكوهللةقلطملاةوقلانالةناعتسالابهودرفيناب
قلعتللىنعمالفنيبدتبدرفتموهفنوكلاقلخبدرفتدقىلاعتهللانأكوهللا

بطاختيتلاتايالانمريثكبةقيفحلاهذهررقيلءاحجمركلانارقلاو6هریغب

برملقطهناحبسهللالوقاہنم«لاثمألامشبرضتوِناهرلابسانلا

:دشالق6هللاقضرالاوٍتاومسلا وکيدلءياهنودنِ

وعقالاكواحاوقعةكرخوعأراوكنا

ٍءيشلکقلاہللاق مُهَلأَسنو::هلوقوندردراهَفلاحاولاوهوءب
هلانومنوُغدَئاَمْ۾منيارفال6هللانويَضالِتاَومسلالحص

رهلَهةمحربنَاارضُتافشاکرهلهرضءهللاينَداَرانا

هيلعهلایبسحلقهتمحرتاکسُمم النبیورونولكوتملالکوتیهيلع

هيلعوأدحألهللااهبتكءارضوأءارسدرلنيقولخملانمةلواحملكنأنارقلا

اهَكِيسمُمالفٍةَمحَرنمسالهلاحمعفاعيرذلالشفلابِءوبتنادبال

نوط««ميكايَاوهوهدعبمللیمرمالفڭسميامو

هلضفلدارالفريخبكدرنِإَووهالإهَلفيشاكالكرضبللاكسم
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هعيبنلاوسسْميحْرلاوفعلاوُهَوودابعنمُءاَشَيْنَمهببي

لاوحأيفسوملمعقاوىلإلوحتتلةينآرقلاةديقعلاهذهىلعهتمأينريناك
تلأساذإ)نيخيشلادنعامنعهللايضرسابعنباثیدحيففنينمؤملا

.(هللابنعتسافتنعتسااذِإوهللالأساف
عمكرتشييعاتجانئاكناسنالانأوهوهسفنضرفيلاوسانهو

ةجاحبوهفهسنجينبرئاسنعلالقتسالاهنكميالوعفانملاولاصملايفويغ

نمىلإجاتحاسلفاذإو«بيبطلاىلإجاتحاضرماذإفهنيعينمىلإامئاد

نمىلاجاتحاهقيطيالءيشلمحىلإرطضااذإو«هيلعقدصتيوأهضرقي
هسفننارقلانأىلع؟سانلابةناعتسالانمعنيفيكفاذكهو«هيلعهنيعي

ىلَعانواعالوىوَقلاوريلاىلعاونو:هلوقيفنواعتلاىلإاندشري
مالسإلافوسليفللاوئسلااذهنعةباجإلاكرتأوىس,ناَودُعلاَومثإل
.اضرديشردمحمديسلاهذيملتوهدبعدمحممامالا

اهتارُمفقوتتسانلالامعأنأ:هانعماببيجيفهدبعدمحممامالاامأ

ةيدّؤمنوكتنأةيحلإلاةمكحلاتضتقايتلابابسألالوصحىلعاهحابنو
امبناسنالاو‹اهنودةلئاحهتمكحىضتقمبهللااهلعجيتلاعناوملاءافتناواهيلا

عناولاضعبعفدوبابسألاضعببسكنمهلهللانكمةوقوملعنمتوا
هيفامباوموقينأسانلاىلعبجيفرخالاضعبلاهنعبجحنكلو

دعاسيواونواعتينأومهعسويفامبمحلامعأاونقتيوكلذنممهتعاطتسا
ءيشلكىلعرداقلاىلإبسكلاارواميفرمالااوضوفيواضعبمهضعب
هتهءانجىلإةيدوملاولمعللةممتملاةنوعملاهنمنيبلاطهدحوهيلإاواجليو
نأاذهبحضتيو«هناحبساهببسمبالإبابسالاءاروامباوقلعتينأمهلسيلو
هذهنالُدْبعَتكايهلوقىنعملممتم«نيِعَتْسَنًكايِإَوِلط:ىلاعتهلوق

خخنمكلذوهبسفنلانمقلعتوهللاىلإبلقلانمعزفيهةناعتسالا
Yost



ةينثولاةدابعلابورضنمابرضناكهللاريغىلإدبعلااهبهجوتاذإف«ةدابعلا

نأنولهاجلامهوتيالكلركذلابتصخو«هلبقوليزنتلانمزيفترشتنايتلا
بابسالاءارواميفمهباوناعتساوهللانودنمءايلوأمهوذختانيذلابةناعتسالا

هللادارأفةماعلابابسألايفسانلارئاسبةناعتسالاكيهسانللةبستكلملا

مهتعاطتسادودحيفسانلابةناعتسالانأنايببسبللااذهليزينأهناحبس
تالالالثمكالإاهلثمامو‹ةنونسملابابسالالامعتسانمبرض
ةيرشبلامهتاقاطءارواميفمهبةناعتسالافالخبهبتصخاميفةلمعتسللا

ةدعلاءاروامبودعلاةبلغىلعو«ءاودلاءاروامضيرملاءافشيفةناعتسالاك

بابسألاهديبيذلاىلاعتهللابالإنوكينأزوجيالامكلذنإفددعلاو

الثمهدبعدمحممامالابرضو«ريدقءيشلكىلعوهوتاببسملاو
اہیروضرألاديمستوقذعلاوثرحلايفهدهجلذبيامدنععرازلا:كلذل

هَللابنيعتسيو‹بولطملالوصحىلإقيفوتلاعمةيدّوملالئاسولاسراميوهف
لثمو‹ةيضرالاوةيوامسلاحئاوجلاوتافالاعنمهنمابلاطحاجنلاىلعىلاعت

ىلعلكوتيو٠جيورتلانفيفرهميوفانصألارايتخايفقذحييذلارجاتلاب
نيذلاةلاحدينفتىلإاذهنممامالاذاتسالاصلخو‹كلذءارواميفهللا

مهرومأريسيتو«مهجئاوحءاضقىلعروبقلاوةحرضألاباحصأبنونيعتسي

نمكلذريغومهئادعأكالهو‹مهعرزومهثرحءامنو«مهضارمأءافشو
نعمہنإ::منعلاقو«تاومألاهلبءايحألاةعاطتسايفتسيليتلارومألا

مامالاذاتسألاجرختساو٠نوضرعمهللارکذنعو٠«نوبكانديحوتلاطارص

امه):امهیفلاقنیتلیلجنیتدئافنيستكاإل:هناحبسهللالوقنم

:(ةرخالاوايندلايفةداعسلاجارعم

امامناقتإيفداهتجالاوةعفانلالامعألاببلاطمناسنالانأ:امهالوأ

ملفهتقاطرملهيفلذبلمعىلعالإنوكيالةنوعلابلطنأل«عاطتسا

Yoo



.هلاكوهمامتإىلعةنوعملابلطيفهيفحجنيالنأىشخيوأهقحهفوي

ىلعدحانمةنوعملابلطيالبتكملاىلعملقلاهدينمعقونمف
رھپهدخوهبشوانعجمبليقثبعتحتعقونمامأ«كاس

يفةوقلاخرفتسادعبنكلوهعفرىلعيغنمةنوعملابلطبريدج
هاقرموهرمألااذهو:ريرحتلااذهدعبذاتسألالاقمث٠هبلالقتسالا

رانم8ةيويندلاةداعسلا .ةيورحألاةداعسلاناكرأ

نملماعلاىلعلومعملاميدقتنمدافتسملارصحلاهديفيام:امهتيناث

حوروهو:لاق٤كلذِءارواميفهدحوهللابةناعتسالاصیيصختبوجو

قرنماهصلخيوهيدقتعمسوفنعفرييذلاصلاخلانيدلالاكوديحوتلا

‹نيلاجدلاخويشلاونييناحورلاءاسؤرلارسانممهتدارإكفيو«رايغألا
نوكيف«نيتيملاوءايحالانمنيباذكلانينميهملاديقنممهمئازعقلطيو
نمواعضاخادبعهللاعمو‹اركاديسواصلاخارحسانلاعمنموا
.۱٠برشامیظعازوفدافدفهلوسروللامطي

ركشلاةياغيهىلاعتهللاةدابعنإ»لوقيفاضرديشردمحمديسلاامأو
امبمايقلايفهلركشلاةياغيههتناعتساو«هتيهولألبجيامبمايقلايفهل

امأو«هاوسقحبديعيالفقحلاهلالاوههنألرهاظفلوألاامأ«هتيبوبرلبجي
مهتيرتهبلمكتامعيمجملبهويذلادابعللينرملاوههنألفيناثلا
دعبةناعتسالاوةدابعلاركذداريإنأملعتانهنمو:لاق«ةيونعملاوةيروصلا

ليبقنمامہیلعامہترتلوهامنإمرکالابرلامساومظعالاةلالجلامساركذ
لحتوهللاىلعلكوتلافدارتىنعملااذهبةناعتسالاو«فللاىلعرشنلابيترت

لثميفامېنیبنارقلاعمجكلذلو‹ةصلاخلاةدابعلاو.ديحوتلالاوهو.هلح

ُهدُيَعاَفهلكرمَألامجريهيلوضِرتاَوُمُسلابيغونيو:لاعتهلوق

ىلاعتهللاصاصتخاوديحوتلارنىهةناعتسالاهذهفرسهكولَعلکوتو
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ءارويهيتلاةيبيغلاةطلسلانأبروعشلاةدابعلاىنعمنمنف«ةدابعلاب
قطنتاك‹هدحوهلليهةفاكهدابعلىلاعتهللانمةبوهوملاةماعلابابسألا

ادحومناكنمفلكوتلابةدابعلانرقىلعافنااهباندهشتسايتلاةيالاهب

يفالخادةنوعملاعاونأنمناكامف«طقىلاعتهللاريغبنيعتسيالاصلاخ

يفجاتحيهنكلوىلاعتهللانمابلطهببسبهبلطناكبابسألاةلسلستاقلح
هجوتياہیفلخادریغناکامویبلقدوهشوةظحالمودصقىلإكلذقيقحت

.باجحالوةطساوالبىلاعتهللاىلإهبلطيف
ذحألانيبولكوتلاوديحوتلانيبةافانمالهنأملعتنايبلااذهبو:لاق

‹امهنيبعمجلايفبدألاولامكلالبىلاعتهللاننسةماقإوبابسألاب

ايشعواودغاهنمنولكايةدئامهمدخوهديبعلبصناذإكلاملاديسلاف

ىلإفالتخلالابالإهتمماعطلابلطنوكيالاهرمأبنوموقيامدخمهلعجو
يذلالضفلابحاصركذنعاهمدخواهباولفغيالنأيغبنيامنإو«ةدئاملا

٤هرکشوهدمحنعالو٠العنيلكاللمدخلاكعلوأرخسوهلاماهاشنأ

ءايشألانمائيشجاتحااذإدبعلافهتاببسموهبابسأبنوكلاةدئاملاثماذهو

«هاوسنودهنمهبلطتقولکيفهديبععيمجلةلوذبمهديساهلعجيملىتلا
كلذلعجثيحالوبهتقثةلقنمكلذناكيغىلإةجاحلارهظأنإف
ةداسلاعمديبعلايفاذه:لاق«لضفلابهنمردجأوأهتبترميفريغلا

دجيالالومريغىلإهجوتييذلادبعلاناكاذإفيكفدادنأوءارظنمنيذلا

وههنالهلثمىلوملاىلإنيجاتحملاديبعلانمهلاثمأالإهاوسهيلإهجوتينم

ةناعتسالاظفلنأهلوقكلذعبتأو‹دحأاوفكهلسيليذلادمصلاديسلا

هنيعيلبسكهيفهلءيشىلعةناعالاىلاعتبرلانمدبعلابلطينابرعشي

جاتحياملکيفالصهلمعلعجبناسنإللميكتاذهيفوهب«مايقلالع
سيلبسكلاولمعلاكرتنأىلإهلداشرإو«اهتيكرتوهسفنةييرتمامتإلهيلإ
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الامومذمالوسكناكهكرتنمفةعيرشلايدهنمالو«ةرطفلاةنسنم

هنابمهوتیفرتغيالیكلهفعضبىرخأةهجنمهلريكذتو«ادومحمالكوتم

همالکاذه«وماةبقاعيفنيكلاملانمنوكيفهبرةيانعنعهبسكبنغتسم
نمايفيغكارشإمدعوهللابةناعتسالانوكتابثإيفهذاتسأمالككوهو

ءيظفلفالخامهيمالكنيبامنإو‹ديحوتلاتايضتقموناميالامزاول

يتلابابسالاراطإيفالخادناكاميفةناعتسالانأىريمامالاذاتسألاف
ىلعبابسألاهللاىرجأنيذلاكفاوأبنوكتنأةزرئاجهدابعهللااهحنم

الوىوبلاىلَعاونو:ىلاعتهلوقوحنلمحيكلذىلعومهيديأ
وهفاضرديشردمحمديسلاهذيملتامأمس,ناوُدُعلاَومثلاىلعاونواع
هلضفنمىلاعتهللامهبهوامنإوبابسألابنيلقتسماوسيلكعلوأنأىلإرظني
نيعتسيامنِإمهبنيعتسلملافاهيلإنيجاتحلاةناعألهتمكحبمهرخسواهيفقوفتلا
نعلفغيالأنمؤملاىلعبجيفاهردقموبابسألابهاوهللابةقيقحلايف
.هتجاحءاضقهوغنمبلطيامدنعةقيقحلاهذه

سانللةيوهوماهنإهلوقوةماعلابابسألايفهمالكنممهفيدقواذه
سانلانإفةدهاشملاهدرترموهو«ایفسانلاعیمجۇفاكتیریهنأةفاك

ةوقبهونممهنمو«يأرلاةفاصحبهونممهنمبهاوملايفنونيابتم
سانلاةايحنوكتلاذهوةصاخلامعأيفقذحلابهونممهنموندبلا

دحألكىنغتسالمهبهاوميفسانلاىواستولوعاجلاسسأىلعةمئاق

مهرقفبسانلاريكذتكلذبديريهناحبسهللانكلوهتبهوبىفكتساوهسفنب
دجتف‹قاقحتسابهيتوأهنأيعديفينوأاممناسنإرتغيالكل«مهجايتحاو

نيراشتسملاىلإهتجاحكخابطلاودادحلاونيقلاوماجحلاىلإةجاحبكلما
.ءايبكلاوةزعلابدرفتيذلاينغلاناحبسفءارزولاو



قلعتلانمسانلانمريثكهعنصيامةروطخكردتهانررحيذلااذهبو
سانلاديباهءاضقهللالعجيمليتلاتاجاحلابلطيفهناحبسهللاريغب

يلابلاتيماهبحاصنمابلاطيرضىلإمهدحأيتأينأكلذنمبجعألاو
وأءامصةرخضىلإينأيوأ«هللابالإهيلعناعتسيالامىلعهنيعينأ
ءايشألاهذهنأعمكلذهنمابلاطليبقلااذهنمءيشيأوأرهنوأجش

قلخلامركأوهويعيباناکاذٳولقعتالوسحنالورصبتالوعمستأل
اَتيفقكلناالق»هتايحيفهناحبسهللوقيانأشمهمظعأوةلنم

كلاباملبيعويغبكلابامفدمرتيرهللاءَامالإاضالو
دحألءايشألاهذهيبلتنألوقعملانملهتاتابنلاوتادامجلاوتاومألاب
اذإلوقعلاناشكلذامنإو؟ءادنهلبيجتستوأءاعدهلعمستوأابلط

.تغازاذإراكفألاوتلض
اقيدصتالإةمألاهذهيفتالالضلاهذهلثميشفتسيليرمعلو

ننسنعبتتل)نيحيحصلايفتبثاكلوقيثيحيعقداصلايبنلاةوبن
«(هومتلخدلبضرحجاولخدولویتحعارذباعارذوربشباربشمکلبقنم
ىلإجرخامليعهللالوسرنأيذمرتلادنعيثيللادقاويبُأثيدحيفو
©مهتحلسأاهيلعنوقلعي«طاونأتاذ»الاقينيكرشمللةرجشبرمربيخ

:يبنلالاقف«طاونأتاذمحل طاونأتاذانللعجاهللالوسراي:هلليقف

يذلاو«ةملاملكاإانللعجإ»ىسومموقلاقكاذههللاناحبس)

.(مكلبقناكنمةنسنبكرتلهديبيسفن

:ٹحابمماقملايفواذه

يفمحازتءاملعلاراكفألو«ةناعتسالاىلعةدابعلاميدقتيف_:للا
:اهوجواورهظتسادقوكلذةمكحجارختسا

ىلعةَئاَمْألااَنْضّرَعان|:ىلاعتلاقكةنامأةدابعلانأ:اهلوأ
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اَهََمَحَواهنيَقفْشأَواهتليحَينأنيفلابجلاوضْرَألاوتاومُسلا
.تمدقف«ةيانعلابردجأتناككلذلسبناَسْنَ

امبدادتعالاوحجبتلامهويهسفنىلإةدابعلاملكتملادانسإنأ:اهيناث

ةنوعمبالإمتالةدابعلانأىلعلديامعبينأباريدجناكف«هنعردص

.«نيعتسنكايإو»ةلمجنمدافتسياذهوهللانمقيفوتو

نوكتدقفةناعتسالاامأ«ىلاعتهللاىلإةضحمةيرقةدابعلانأ:اهثلاث

.ةلجاعةعفنمل

دابعللةبولطمةناعتسالاو«دابعلانمىلاعتهللةبولطمةدابعلانأ:اهعبار

.دابعللناكاممىلوأهللناكامميدقتو«هللانم
يهتناككلذلو‹دبعلاىلعهللةبجاواهتلمجيفةدابعلانأ:اهسماخ

الإسئونجلاتفلحامو:ىلاعتلاق«نجلاوسنألاقلخنمةياغلا
ناعتسملالاحفالتخاباهمكحفلتخيفةناعتسالاامأمتسول

.هيلع
٩هدعباہبءيجفءازجلارکذبةبسانمرهظأةدابعلانُأ:اهسداس

.هلبقاهبءيجفةيادملابلطعماماعتلارثكأةناعتسالاو

مزلتسيهللةدابعلاَصالخإنإف«ةدابعللركةناعتسالانأ:اهعباس

امماهسفنةدابعلانأاذهيانيالو»:رانلابحاصلاق«ةناعتسالابهدارفإ

زعهليضرملاهجولاىلعاهبنايتإللدباعلاقفويلىلاعتهللابهيلعناعتسي
ةيواحنوكتةرجشلانمجرختيتلاةرمثلانالنيرمالانيبةافانمال«لجو

‹هجونمةنوعمللاببسنوکتةدابعلاف«یرخأةرجشاهنمجرختيتلاةاونلل

قالخألانوكتلامعألاكلذك«رخآهجونمةدابعللاببسنوكتةنوعملاو
٠لولعموةلعو٠بّبسموببساهنملكف‹لامعألاءيشانميهيتلا
.«ةلاسملايفرودالفةفلتخمةهجلاو
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زاوجيضتقيةناعتسالاوةدابعلانيبيذلاطبارتلانُاريرجنبایریو
ىلإتنسحأفيقحتيضق:لاقينأزوجياكرحالاىلعامهنميأميدقت
غوسيامیریالهنأهلاقاممدافتْسيو«يقحتيضقفىلإتنسحأوأ«
.ةناعتسالاىلعةدابعلاميدقتيفثحبلا

(دبعن)وهولماعلاىلع(كايإ)وهولومعملاميدقتيف:يياثلا
:اهوجوهلاورکذو«(نیعتسن)و
هللايضرسابعنباسفانهنمو«صاصتحلالاورصحلاىعةلالدلا:اهوأ

.نيكرشملابضيرعتلاوكرشلانعؤربتلاهبداريو«كريغدبعنالبامهنعىلاعت
ناكىلاعتهللاف«ركذلايفمدقتلابقحأدوجولايفمدقتملانأ:اهيناث

.هتدابعرکذنعهرکذميدقتبسنألاناکكلذلو٠دوجوملكلبق

دوبعملانأىلعرمألالوأنمدباعللاهيبنتىلاعتركذميدقتيفنأ:اهشلاث

.يناوتلاولسكلاىلعيضقيوهسفنيفةمحلاكلذظقويف‹هللاوه

دبعنكايإإ»هلوقيفدارفإلانودعمجلاةغيصبءيجملايف:ثلاثلا

:لاوقأهيفو4نيعتسنكايإو

لقتسيو٠لجوزعهللباطخلاماقميفهسفنرقتحيدبعلانأ:الوأ

دبعلاىلعىلاعتهلبجيقحوهيلعاهغبسأةنمنمىلاعتهللامبناببهتدابع
ةدابعبةطلتخمهيلإهتدابعهجوينأوويغعمهبطاخينأهبردجيف«
.نيدباعلا

هبلطردجياممهنمهبلطوايندلالهألهعوضخعمناسنالانأ:اهيناث
هجونإامأ‹ابذاكناكنيعتسأكايإودبعاكايإهدرفمبلاقنإهللانم
دعبأناكنينيعتسملاونيدباعلاعمهكارتشاىلعةلادلاعمجلاةغيصبباطخلا

.مهنيبنمهيلعةناعتسالارصقوةدابعلاهلصلخأنمدوجول«بذكلانع
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دارفالاةغيصنمةباجتسالاولوبقلاى|ىعدأعمجلاةغيصنأ:اهلا

اوركذو«هسفنبهباطخبدتعيالو«‹نيبطاخلاةرمزيفهسفنرشحيبطاخملانال

نممالسلاهيلعليعامسإحييذلانعهللاهاكحامكلذىلإدشریاممهنأ
لكلانعهاكحامونتسرنيِباصلانِهللاءانِيندجَتسل»:هلوق

ربصدقونںیارباصهللاَءاَشنِىندجَتس:هلوقنممالسلاهيلع

هسفنهدارفألملكلاربصيملو‹عمجنماًدحاوهسفندعبهعضاوتلحيبذلا

.«هللاءاشنِإ»اعيمجالاقامهنأعم

قارتفاوتتشتنيدبسيلو٠عاقتجاوةدحونيدمالسإلانإ:اهعبار
£دارفنالاىلعالةيعامجةقيرطبيدّؤتتادابعلاضعبتعرشكلذلجألو
نأملسملاىلعبجييتلاةروسلاهذهيفانهعمجلاةغيصبءيجملايفو
مالسالايفةدابعمهيهيتلاةالصلاتاعكرنمةعكرلكيفاهرركي

مہنيبةدوملاوةوحخألارعاشملظاقيإونيملسملانيبطبارتلابجاوبريكذت

ِ:ءاراهيفو«كايإ»راركتيفس:عبإرلا

كايإ»:لاقولهنإفىلاعتهنمنوعلابلطنأىلعصيصتتللهنأ:اهلوأ

نييعتريغنمنوعلابلطنعارابخإنوكينألمتحال«نيعتسنودبعن

اهنمبولطملاةهجلل
‹ةناعتسالابةنورقمنكتملولوىلاعتهللاىلإةبرقيهةدابعلانأ:اهيناث

مهالريمضلاركذدرفأولو«ةدابعلالاحيفنكتملولوكلذكةناعتسالاو

.امهنيبعمجلابالإهيلإبرقتيالهنأ
ةجاحلكدنعهللاركذاوددجينأبسانللاميلعتراركتلايفنأ:اهثلاث

.نعت
دقو‹نيعمهيفناعتسمباهدييقتمدعوةناعتسالاقالطإيف:سماخلا

«هيلعناعتسياملكلوخدلاتحالمومعلادصقيهوهتكنكلذلاوركذ
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مدعيفمومعلامكحلفلاخلاقالطالامكحهلناكنإوتبثملالعفلاو

يضقيهدييقتمدعبهنإف٠ةدحاوةعفدهظفلتالولدمدافأعيمجهثهئاوتحا

نمنيرسفملاةذباهجنمو«تالولدملاكلتدارفأنمدرفيأدصقلاتحاب
نمو«ةدابعلايفةروصحميهامنإواهقالطإىلعتسيلانهةناعتسالانأىري
ةمهبمةناعتسالالعجثيحهفاشكيفيرشختزلاةمالعلاهذهىلإحنج
امناكف«مقتسملاطارصلااندهإ»:دعباميفىلاعتهللالوقاهحضوأ

انده]:اولاقف؟مكنيعأفيك:ىلعألايلعلالبقنماولسنونيعتسللا

.مقتسملاطارصلا

اذهوهيفنوعلابلطياملكيفةناعتسالامومعديحوتلاةديقعبقئاللاو

دقو‹هيفناعتسياميفةيولْألابابنمةلخادتادابعلانوكتنأعنمبال
ةلماشهللابةناعتسالانأىلعلادلاامهنعهللايضرسابعنباثيدحانفلسأ
يفهللانمنوعلابلطىلعكَميبنلاهّبندقو«نوعلاهيفبلطياملكل
كبحألينهللاو):لاقوهنعهللاىضرذاعمديبامويذخأدقف‹ةدابعلاءادأ

ىلعينعأمهللا»:لوقتنأةالصلكربديفنعدتال«ذاعمايكيصوأ

.(«كتدابعنسحوكركشوكركذ
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.كميِقسُمْلاطارْصلااندْهال
فطللابةبوحصلملاةلالدلابمهضعباهصخو‹ةلالدلاىلعقلطتةيادحلا

مهودهاف:ىلاعتهللالوقنعلاؤسنماذهلإهجتيهاسعامعبيجأو

0موعزملافطللاهيفةيادحلايفانتيذلاتسيحَجلاطارصىلإ

لاقکويلآباذَعِبمهرشبفالطدحىلعمكېتلادرومةدراوةيالا

س:رعاشلا

عيجوبرضمهيبةيليبياهلتفلددقليخو
اهلعفادنسمةراتيناتكلذلف‹ةددعتمتالولدمتاذنارقلايفةيادحلاو

لوسرلاباطخيفىلاعتهلوقيفاک‹هاوسنمعايفنموهدحوهللاىلإ
سئسنميدهللاٌنكلَوتنبحنميدئالتإ»:
َسيللط:هلوقوارهلالننعيشيڍاَهِبتنامو:هلوقيفو
ىلإةراتاهلعفدنسيوعاشنسيدهَيهللاَنِكلَومُهاَدُهَكْيلَع

طارصىلإيدْهَلَكّنِإَوِطهلوقيفعلوسرلاىلإهدانسإكىلاعتوغ

نمزعهلوقيفاهلبقنمنييبنلاىلإهدانسإو|ىديیقتسم:
هلوقيفنارقلالهدانسإو.ںارڳاَنرمابَنوُدُهَيهعمُهاعلَعَجَو»:لئاق

ةروصحمةراتيأتهنرموقأيههيتلليدهُينارااذهنط:هناحبس

فصويفهناحبسهلوقيف5نيرفاكلانودمهدحونينمؤملايف

«موملیرشبوىه:هلوقوهستمٌىدُهط:نارقلا

فصويفهناحبسهلوقو«دسسُحُملِةَمحَرَوىه::هلوقو

طارصىلإاوُدُمَولولانمبيطلاىلإدُ:نيا
«ساْلمُهَنيِدْهَلانفاودمهاج201هلوقو.»6سڳديوحلا

یَدُهمهدازاونهاَسِذلاو»:هوقولِقدَهَيوابنمونمو:هلوقو
Weق

ليضُينلفولاليبسيفاولَنيِذلاو:هلوقوسهومهاتاو

ت



اونَمأَنيِذلانإ:هلوقوسصْومِهيِدْهَس٠مُلا

يفهلوقويسمهاييمُرْموِنِهَبٍتاَحِلصلااُنَ
ةلماشةراتِقأتومشاادههللادَيذلالوا:نەيبنلا

اوارکاشاماإليساهاَنيَدَهاًنإل»:هناحبسهلوقيف رافكلاونينمؤملل

فاصنةراتتاتلبەچنيَدَجْلاهانيدَهو»:هلوقوسهساروفک
اوبحَتسافمُاَيدَهُفدوُمُثامو:هناحبسهلوقيفمهدحورافكلا

ىطغأيذلا:ىلاعتهللالوقبابلااذهنموستسهللَىلا

.ماسوریدهفَرَدَقيذلا:هلوقومیده:ُهقلحِءيشلک

ىلإمسقنتةيادحلانأاذهنمهللامهمحرانباحصأرهظتسادقو

7نمؤوملامعتنايبلاةيادهف«قیفوتةيادهو‹نايبةياده:نيمسق

قيفوتلاةيادهامأو۽هْمُهاَيَدَهفُدوُمثامو:ىلاعتهلوقوحناهيلعلمحو

َنيِذلاوا:لجوزعهلوقوحناہیلعلمحيو«نينمؤملايفةروصحميهف
يف ىلاعتهللاريغىلإاهلعفدانسإحصينايبلاةيادهو«لایَدَه

لإيعهتيادهبدارملانإفيقسمطارصىلإيهلَكَنإول:هلوق
تسيلفقيفوتلاةيادهامأ«هملاعمنايبنورقملاهيلإهؤاعدمقتسملاطارصلا

فرصييذلاءيشلكىلعرداقلارودقمنميهانورشبلارودقمنم
ةيادحلانأاندجواهاندروأيتلاتايالاىلإانرظناذإو«ءاشيفيكبولقلا

نيدلاةيادهلمشيافولدمف«انباحصأهركذاممابعشترثكأوالولدمعسوأ

¢تاقولخلانمهريغونيدلاةيادهببطاخلاناسنالااهقلعتمو‹اهريغو

ريسفتيفثيدحلاوميدقلايفريسفتلاةمئأضعبهلاقامىلإليمأكلذل

:ماسقأىلإاهميسقتوةيادحلا

هوغوناسنإللنوكتو٠يرطفلاماهإلاويعيبطلانادجولاةياده:للا
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٠هترطفبهلابلاطخرصيفءاذغلاىلإهتجاحبرعشيدولوملاف‹ةدالولاذنم

.هيفىلإهلوصودرجمبيدثلاصاصتمامهليو

مسقلايفةروكذملاةيادهللمتتيهو«رعاشملاوساوحلاةياده:يناثلا
افلمكأناسنألاريغلب‹همغوناسنألانيبةكرتشماضيأيهو«للا
امأ«ليلقبهتدالودعبهللمکتهمامإوناويحلاساوحنإفهنماهلبقاميفو

هدالولابقعهيلعرهظتالكلذلو«ليوطنمزيفايفجردتيهنإفناسنإلا
تافاسملاديدحتهنكميالرصبيامدنعو‹تايئرملاوتاوصألاكاردإتامالع

كفنيالسحلايفطلغلااذهوهديهيلإدمينأبهسفنهثدحتوابيرقديعبلاىريف

وهوءامسلايفةطقنمجنلاىريهارتالأ«هلاكوهومندعبىتحناسنإلانع
مومعيفنالخادنامسقلاناذهو«تارملانييالمبضرالانمربكأنوکیدق

يذلا:هلوقومسیدهّثهَلِءيشلكىطغأيذلالط:ىلاعتهلوق

7ساریدفَرَذَق

ةيحلاتانئاكلانيبنمناسنالابةصاخيهولقعلاةياده:ثلاثلا

وهوضْألايفةفالخلاةنامألقثبءونيناسنالانألاذهوضرألايفةرقتسللا

طعيملوهسنجينبنيبمهافتلاوفراعتلاىلعهحلاصمفقوتتيعاتجانئاك
ةيعامجالاةايحلاهيضتقتامبمايقللهيفكيامةرهاظلاوةنطابلارعاشملاةوقنم

ألاممفكياميرطفلاماحلالانماهبهودقهللانإفلمناولحنلاىطعأاك

عيمجلايدؤيواهعيمجللمعلاةفيظوابنمدحاولكيدويهعمتجمشيعت
اميفماظنلادوجوواهدارفأنيبطبارتلاببساذهو٠دحاولللمعلاةفيظو

.اہنیب
عمو«ماحلإلااذههلرفوتيملوةيصاخلاهذههلنكتملفناسنالاامأ

‹ايفةدايسلاوضرالايفةفالخلافرشنمهحنماباهنعزيمتيوهفكلذ
سلاةيادهنمىوقأيهيتلالقعلاةيادهكلذلباقميفهللاهبهودقو
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فشكيورعاشملاوساوحلاءاطخأححصييذلاوهلقعلانإف«رعاشملاو
‹دعبلاىلعاريغصريبكلارصبلاىريامدنعف‹ءاطخألاهذهبابسأنع
ةرارملاهنمسحيفولحلايوارفصلاقوذيو«ءاملايفاجوعممقتسملادوعلاىريو

ىلعمهضعبلمحو«اهبابسأنيبيوءاطحألاهذهدنفيفكلذيفلقعلامكحب

.دسنيدِجْنلاهاَنيَدَهَولطهناحبسهللالوقةيادحلاهذه

كولسموينأعيطتسيالهدحولقعلانإف٠نيدلاةياده:عبارلا
طلستياهيلعطلستياطخلانإففرحنملاهركفيدهيو٠جوعملاناسنالا

يذلاطيحلاو«هيفشيعييذلاوجلابناسنألالقعرثاتيدقو«سحلاىلع
‹هاوسهنسحتسيامحبقتسيو«يغهحبقتسيامنسحتسيف«هطسوىرتي

كلذلو«هاوقنهوتوهرونسمطتفلقعلاىلعهتابغروأهفطاوعىلعتستدقو
مهتاوهشءارو ريكفتلاةوقنمهوتوأامعم سانلانمريثكقاسني
انايحأنورّخسيلب٠هيلإمهيدؤتيذلاريصملابنيلابمريغ5مهفطاوعو

الدب«ةئينددصاقمنمهيلإنوفدهيامىلإلوصوللةيسحلاوةيلقعلامهتاقاط

الو4ةيعونلاةيصخشلاناسنالاةداعسىلإلوؤياميفلقعلامادختسانم

ىلإهبيضفتاماريثككلذلو٠نيعمدحدنعناسنألاتابغرفقت

يدؤيف٤هسنجينبةماركناهتمإبةالابلامدعو‹ويغدييفامىلإلواطتلا
‹ائيشتايادحلاكلتينغتالو‹ينافتلاولتاقتلاوعفادتلاوعزانتلاىلإرمالا

اهريغنمقرأاهسفندعتيتلاممألاوبوعشلايفىتحدهاشمرمأاذهو
‹ةيلودلابورحلاةلسلسيفانايحألصحياممكلذىلعلدأالو«ةراضح

‹ةيملعلالئاسولابلسنلاوثرحلاكالهاو«اهقاقرتساوأبوعشةدابإنم

يرشبعمتجمءانبيفتقفحخأودشرلاليبستلضلوقعاهمدختستيتلا
ةيادهىلإةجاحبناسنأللاناكمثنمو«رارقتسالاوءانملاوةداعسلابمعني

ىلعأةيبيغةطلسنمةيشخبلقلاالتركذلاةةقباسلاتايادحلانمىمسأ
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لامعأللادودحعضتو«راكفألاولوقعلاكرادمورشبلاتاروصتنملجأو
لصتا‹يغىلعدحأودعيالفناسنالاةايحهبلطتتاملكلاموسرو
.ةيادحلاهذهقيرطنمالإهغلاببوهاموهيلإعلطتييذلابيغلابناسنالا

طاحياليتلاةيبيغلاةوقلاهذهبروعشلاناسنإلكةزيرغيفعدوأدقواذه
الاملكهترطفبناسنالادرياهيلإوهلكدوجولاىلعنميهتيتلاو«املعاهب

اک«هدوجوماوقهبنوکیامدوجوملکبهتيتلايهاهنألاببسهلفرعي
يتلاةيئاهنلاةايحلايهتسيلايندلاةايحلاهذهنأبدحألكةزيرغيفعدو

.اهنمعسوأةايحىلإدحألكعلطتيكلذلوناسنألااهايحي
يذلناسنالاىلعبجيامديدحتىلإلصتالةقباسلاثالثلاتايادحلاو

لصتال هيلإجاتحيامهلرخسوموقتنسحأيفهقلخيذلاةيبيغلاةوقلا
هترورضتناكانهنمو«يرخألاةايحلايفةداعسلاهبنوكتامديدحتىلإ

ربلانيبةكرتشمةقباسلاثالثلاتايادهحلاو«ههيجوتىلإهراقتفإونيدلالإ

هلوقباعیمجاهيلإراشياهنأنيرسفملاضعبىريو©رجافلاو
ةعبارلاةيادملالوخدىريمهضعبودبرنيدجَنلاهانیدهوج:لاعت

ایفكراشيدق نيدلاةيادهينعأ ةعبارلاةيادحلاهذهوةراشالانمض

ةيادهو«لبقنمانفلسأكقيفوتلابترسفاذإامنودنايبلابترسفاذإرجافلا

:بتارمثالثىلإمسقتتقيفوتلا

هلوقوحنبةراشإلااهيلإوهبلمعلاوقحلالوبقلقيفوتلا:لوألاةبترملا
7دیرشنميدهيهللانكلو:لجرزع

ةراشالااهیلإو«هنمةدازتسالاوقحلاىعرارمتساللقيفوتلا::ةيناثلاةبترملا

نفتسالمهَنيِدهَلانفاوُدَماَجَنيِْلاو»:ىلاعتهلوقوحب
َنيذْلاوط:هلوقو٤هناحبسهللانمةيقيفوتةيادهبالإنوكيالهسفنداهجلا

له.ةيادحلاهذهيففلّتحاودسْممُهاوقمهاناویّدُهمهداوُدَعها
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هلوقيفدراولاداهجلاوحن؟اهببسيلمعلاى|ًارظندبعلانمةبستكميه

نأىلإظنهدبعلهللانمةبهيهوأ«ايفاوُدَهاَجَنيِذَاَو»:لجوَرع
‹ريغسيلتارابتعالافالتخإبفالتخالاو‹هيلعاهضافأيذلاوههللا

.ىلاعتهللاىلإاهتبهةبسنحصتاكدبعلاىلإاهباستكإةبسنحصتكلذلو

ةراشالااميلإوندعتانجيفهناحبسهللاراولقيفوتلا:ةلاثلاةبترملا
„o۴

«ْمُهلامْعَأليضُينلفوللالبيسيفاوفَنيَِلاو»:لجوزعهلوقب
ا:هلوقون.ااَهَفَرَعةَنجلامهلذُومهابحيصيومهيد

مهِيَحَتنميِرجُتمهناَميِبمهبمهيِدَهَيٍتاحِلاَصلااولِمَعَواونميلا
لزانمقرأوتایادحلابتارمیميههذهولتانجيفراَهْنَلا

ةقباسلاتايادهلاعيمجو4نيدتهملا لوصحلللئاسوو٠اهيلإدوعصللملسةقب

.اہلع
لقناذكه ةلامإلاىنعمبلمعتستنأىدهةملكيفلصألاو

دسكااذهاًنِإلَظ:ىلاعتهلوقبهللدتساو ویسفتيفيبطرقلا

یداہتیعهللالوسرجرخ):نيحيحصلايةشئاعثيدحو«انلميأ
كلمىلإكلمنملاتاهنألةيدحلاهنمو«ضرملانملياقييأ(نيلجرنيب

‹ناكمىلإناكمنمهبلاميهنأل‹مرحلاىلإقاسييذلاناويحلليُدُهلاو
داهنمهنإفرظنهَكْيلِإاًنْذُهاَنْ:ىلاعتهلوقبكلذللالدتسالايفو

.يدہییدهنمسیلودوہی

هلوقيفو«ةيالاهذهيفكهسفنبيناثلالوعفملاىلإةيادحلالعفىدعتيو
4۳اطاربصكمايُِعََالَط:مالسلاهيلعمهاربإنعةياكحىلاعت
ُدُمَحلاط:ةنجلالهآنعةياكحهناحبسهلوقوحنماللابهيلإیدعتيو

هيلإیدعتيونورا,نادمناوليدهن1امواذلهلاناميذلا

طاريصىلإاوُدُمَولوقانمٍبّيطلاىلإاوُدُهَوِولجوزعهلوقوحنلإ
)٤سرڳديمحلا

س۲۱۹



لوعفملاىلإاهيسفَنتدعتنإةيادحلاىنعمنيبةقرفتلايفءارآءاملعللو

لبمهئاراةحصىلعةلدأمقتملو.فرحبهيلإتدعتنإاهانعمويناثلا
انهةيادحلابلطَو.اهركذنعتينغتساكلذلاهضعبضحدىلعتماق

ألاهيلعرارمتساللقيفوتلابلطىلعوأ«اهنمديزلابلطىلعلومحم
اذهبو‹ةيجراخلاوةيلخادلاتارثؤملابرثاتلاولالضلاوًاطخللةضرعناسنإلا
|:لكسولامعباجي

ةدابعلابهصخو©هتافصبهفصوو٤هدماحمبهللادمحنمسيلأ

ليصحتالإوهلهو؟ةيادحلاهنمبلطياذاملف؟ايدتهمةناعتسالاو

ل
:رعاشلالوقهنموقيرطلاطارصلاو

ميقتسمدراوملاجوعااذإطارصىلعنينمؤلاريمأ
:رخالالوقو

طارصلانملذُأمهانكرتىتحليخلابمهضرأانكطو
هطرتسيوأ‹اهعلتبييأةلباسلاطرتسيهنألنيسلابطارسلاهلصأو

كلاسلاهمقتليوأ‹كلاسلامقتليهنألاملكلذلو«عطقلابلباسلا

9ءاطلاناكلاداص7تلدبأو

يبنلانأهنعهللايضرةريرهيأنعيبهذلاهبقعتوهححصومحلاىور

نبديعسوهخيراتيفيراخبلاىورو«داصلاب(مقتسملاطارصلا)أرقت

طارسلا)ارقهنأامهنعهللايضرسابعنبانعديمونبدبعوروصتم

دحأ«ريثكنبانعيرابنألانيااهجرخأنيسلابةءارقلاو«نيسلاب(مقتسملا
اهنيبةعراضملاوداصلااضيأهنعىوردقف«ةفلتخمهنعةياورلاوةعبسلاءارقلا
يازلاب(طارزلا)ارقيناكهنأةزمحنعاضيأيرابنألانباجرخأو«يازلانيبو
ةءارقلاهذهوءنيقلاينبوبلكوةرذعلةغليهو:ءارفلالاق٠ةصلاخلا

تو



نعامهريسفتيفنايحوبأوةيطعنباركذو«ورمعيبُأنعيعمصألااهاور
امنإ«هنمًاطخةءارقلاهذهنميعمصألاهاكحاملاقهنأ«نييوغللاضعب

نمؤيفایوحنيعمصألانکيملو«ايازاهمهوتفةعراضلملابارقيورمعابأعمس
.اذهىلع

نُارمدقو«دهاجمنبركبيبأنعىلعوبأهاكحمالكلااذهنأركذمث
اهنأو«ةعبسلاءارقلادحأوهو«ةزمحىلإيرابنألانبااهدنسأةءارقلاهذه

نعاهلقنيفيعمصأللنييوغللاضعبةعطختف‹نيقلاينبوبلكوةرذعةغل

نبااهلقن(کةعطختلاهذهلقنيذلانايحوبآأو«هنمعّرستورمعيي
نمريسفتلاةمئأدحأوهو«يسوطلارفعجيلانعدعبنملقنةيطع
ةديجلاةغللايهو‹شيرقةغلداصلابطارصلا»:لاقهنأةيمامالاةعيشلا

روهمجلاو«نيقلاينبوبعكوةرذعةغليازلاو‹انيساهنولعجيبرعلاةماعو
.داصلاباوارق

تعمجأ:ريرجنباهلاقامىلإعجرتطارصلاىنعميفلاوقأنيرسفمللو
يذلاحضاولاقيرطلاوهمقتسملاطارصلانأىلعاعيمجليوأتلالهأنمةمألا

.برعلاعيمجةغليفكلذكوهو‹هيفجاجوعاال

ههجوهللامركيلعنعريرجنباومتاحيأنباهاور«نارقلاوه:ليق

نعيذمرتلاودمحأهاورامهلدهشيو«هيلعافوقومريرجنباهاورو‹اعوفرم
ركذلاونيبملاهرونونيتملاهللالبحوهو»:نارقلالئاضفيفاعوفرميلع

اذهو«ريسفتلاةمدقميفهماجبثيدحلامدقتدقو«مقتسملاطارصلاومكحلا

ماحلاويرابنألاركبوبأوديمحونبدبعوعيكوورذنملانباهجرخألوقلا
.دوعسمنبانعيقهيبلاو۽هححصو

رذنملانباوريرجنباوديمنبدبعوعيكوهجرخامالسالاوهليقو

وه):لاقهنأهنعاوورامصنوهللادبعنبرباجنع٠هححصوماحلاو

-۲۷۱ا



ریرجنباهوحنجرخأو(ضرلاوءامسلانيباممعسوأوهومالسالانيد

ةباحصلانمسانودوعسمنبانعكلذكو«امهنعهللايضرسابعنبانع

لبقياليذلاهللانيدوه:لاقهناةيفنحلانبدمحمنعريرجنباىورو
هنعهاور«مالسإلاوه:ملسأنببدیزنبنمرلادبعلاقو«هريغدابعلانم

يناميِلقط:لاعتهللالوقريسفتلااذدهشيو«اضياريرجنيا

نِناکانوافيميهارلمامايد٠مهتمديارصىلإير
مالاو‹هنسحويذمرتلاودمحأهجرخاامهلدهشيا©مشنيِكِرْشُملا

يفيقہيبلاوهيودرمنياوردحیشاوباورذنملانباوريرجنباويلاسنلاو«هححصو
هللابرض):لاقعهللالوسرنعناعمسنباساونلانعناميالابعش

ىلعو«ةحّتفمباوبأامهيفناروسطارصلايتبنجىلعواميقتسماطارصالثم
اولخداسانلااهيااي:لوقيعادطارصلابابىلعوةاخرمروتسباوبالا
نأناسنإلادارأاذإفطارصلاقوفنموعديعادووقرنالواعيمجطارصلا

‹هجلتهحتفتنإكنإفهحتفتالكحيولاق‹باوبالاكلتنمائيشحتفي

كلذو«هللامراحمةحتفملاباوبالاو«هللادودحناروسلاو«8طارصلاف

يفىلاعتهللاظعاوقوفنميعادلاو«هللاباتكطارصلاسأرىلعيعادلا

ديناسأضعبدروأامدعب: ریثکنبالاق(ملسملكبلق

.حیحصنسحدانسإوهو ثيدجلا

.ةباحصلاضعبنعنيرسفملاضعبهركذةّسلاوه:ليقو
دیمنبدبعهجرخأ«رمعوركبوبأأهابحاصوكللالوسروه:ليقو

مصاعنعرکاسعنباويدعنباومتاحيفأنباورذنملانياوريرجنباو
نسحللركذهنألوحألامصاعنعهيفِءاجو«ةيلاعلايبانعلوحألا

احلاجرخأو٠حصتنوهيلاعلاوباقدص:لاقفةيلاعلايبأريسفتيرصبلا

.هلثمسابعنبانعةيلاعلايلانعهححصو

_- ۲V۲



اندهايأفاضمردقُيو»:نايميلايفهللاهمحرةمئألابطقلاق

مہنأههجوواقيرطمهصاخشأةيمستزوبتو«ديعبفلكتهيفو«مهعابلا
نوكيريخألااذهىلعو«هيلعهللامعنأنمممهبىدتقانملةنجلاىلإةطساو

يوقوهو:ليق«امہنعهللايضررمعوركبيأريغوكَمنيغلباطخلا
.«ىنعملايف

مقتسملاطارصلا:لاقهنعهللايضردوعسمنبانعيناريطلاجرخأو

نبليضفلانعهيسفتيفيبطرقلاركذو٠ةعهللالوسرهيلعانكرتيذلا
مومعلاوصاخاذهو:يبطرقلالاق«جحلاقيرطوه:لاقهنأضايع

£ء:لو

يفتفلتخانإوىنعملايفةدحتمريخالاادعاماهلكلاوقأالاهذهو

علوسرلاةنسو٠هيدهونآرقلاملاعتيفلثمتيمالسألانإف‹ظفللا
نارقلابهرسفنمريسفتفلتخيالف«منعهللايضرهباحصأىدهوهيدهو

امنإو‹هيبحاصويعلوسرلاوأةنسلاوأمالسإلابسفنمريسفتنع
‹هيميتنبامالكاقباساندروأدقو‹تارابتعالافالتحالتارابعلاتفلتخا
ريسفتيزارلارخفلادقتناو«افالخدعيالاذهلثمنأهيفحضوأيذلا
يذلاطارصإل:ىلاعتهلوقنأىلإارظننارقلاوأمالسالابمقتسللار

لولحةحصيضتقتةيلدبلاو«مقتسملاطارصلا»نملدبمهيلَعَتُمَعْ

٠يلعتأيذلاطاعاندم:لقهأكفهملولالعلدي

طيخحملارحبلايفنايحوبأهيلعدرو«مالسالاونارقلااهنكيملةقباسلامألاو

‹نومدقتممهمهيلعهللامعنأنيذلانأحصاذإالإهليأتيالاذهناب

يسولألادرو:«مهيلعهللامعنأنيذلاريسفتيفليواقألاينأتسو»:لاق
يتلاهوجولانمراتخااميفراتخاهسفنرخفلانأهلصاحامبرخفلاىلع

لكيفطيرفتلاوطارفالايفرطنيبطسولاوهمقتسملاطارصلانأاهاضترا

—- ۲V۳



مكاَلَعَجكِلذُكوإلط:ىلاعتهلوقبكلذدكأو‹لامعألالكيفوقالخألا
ملهللیقوللوقیاذاميرعشتیلایف»:يمولألالاقorangهم

نمناحبسو«اهركذيتلاةيالاهيلعانولتو‹ألانمنيمدقتمللاذهنکي

.«هيلعديال

نممالسالابمقتسملاطارصلاريسفتةحصىلعلدياممدقتدقواذه

يلطاريصاذهناول:یلاعتهللالوقكلذركوبامو‹ثيدحلاونارقلا

ىنعمالوم۲مشرهليَسنعمكبقرفَفلبسلااوعيوهوعبنافاًميِقَسم

¿ئمالسإلانإف<مالسإاهنكيملةيضاملامنألانأنم«رخفلاهلوقيال

كرتشموهلب‹«بسحفةمالاهذههبصتخت يتلا«ملاعيمجنيبواهنيبكرتشم

هعمجاوثعبلبنيدلاقيرفتلاوثعبامنيلسرملنافاهئايبنأىدهتعبتا

امنيدلانممكلعرششلم:ىلاعتهللالوقكلذىلعصنبو«هديحوت
یسوموميِهاربِإهبايصوامو<كلاويلااونهبیصو
ْمُموُعْذَتامَنيِكِرْشُمْلاىلعرکويفااوقفتالوَنيدلااوُميِقَأنأىسيِعَو
تناكاذإوسبینمِهيلِإيدهَيوُءاَشَينمِهيلِإيبجيهللا«هل

ملالاوحأو‹اهوهجاويتلافورظلافالتخابتفلتخادقنييبنلاعئارش

لإوعديوالإلوسرتايملذإ«فلتختملمهنيدلوصأنإف«ايفاوثعبىتلا
ىلعلديامو.هنيعمالسالاوهاذهو«ةدابعلايفومغكارشإمدعوهلياديحوت

ناکہرکلواينارصتالوًايدوُهَيميِهابِإناكاموهناحبسقحلالوقهانلقام

مهاربإنعهللاىكحدقوەسنيكشماَنِمناکاموامماح
تييبلادعاوقناعفريامو نالوقياناكامہنأ مالسلاامہملعلیعامسإو

ةملسماابذنموكِلنيملسماَلَعُجاَوابر:ةشعلا

هفسملاميهارباةلمنعبغربنمو:لجوزعلاقوسسك
مم

هَللاقذإَنيحِلاَصلانمةَرحنالايفُهَنِإَوايندايفُهانيفطصاٍدَقَلَو«سف

٣٤۲۷-



۶ ڭ oe

بوقعيوهيبميهاربإاهيىصووِلاَُبتُمَلْسَألاقيساير
وسمُمَنأواومَنالفَنيدلاُمُكَلٰيفطْصاهللانِينباي
ةاروتلابنومكحياوناکننيذلانييبنلانأىلعايرصاصنميكلانآرقلايفدجتو

ىّدُهاهيِفةاروَلااَلانإ:لجوزعلاقدقفنيملسملانماوناک

نملوقلىنعمالف«ساوُمَْسأَنيِذَلاويلااهبْمُكْحَيروو
هذهىلعمالسالالأمعن«ةمألاهذهصاصتخانممالسإلانإ:لوقي

ةيناسنالايفكيل«هقرطحضوأو«هباوبأعسوأو«ههجولمكأىلعةمألا
طارصلاريسفتيفلاكشإالو«اهيلعنموضرألاهللاثرينأىلإ‹اهلكاشم
.ىدحلانمنويبنلاهبءاجامميركلانارقلانمضتل«نارقلاب

ىلإلصويامةلمج‹طارصلانأهدبعدمحمخيشلامامالاذاتسألاىريو
ببسنأىريو«ملاعتوماكحأوباداودئاقعنم«ةرخالاوايتدلاةداعس
لامعأنمهمزلتستاموةحيحصلاةديقعلانوک٩اطارصكلذةيمست

الهلوقييذلااذهو«ةياغلاىلإاهكلاسييضفتيتلاقيرطلاةباثمبةحلاص
نف«هلولدمنمضيفرکذاملوخدل۽مالسالابطارصلاريسفتياني
نِلقىلاعتهللالوقلیلدبةرخالاوايندلالامعأمظنيمالسالا

كلابهلكيشَلنيِمَلاَعْلاببرورۍيتاممويايحمويكسويتالَص

رصقأةسدنجلالهأفرعيفمقتسملاونسبمساَرنيملْسُملالوااأوُثرمأ

٠لوطلاىلإيدوييذلاجاجوعأإلانمهتمالسل٠نيتطقننيبلصيطخ
نعلمينملكنال«فارحناهيفاملكهلباقيو٠يوغللائنعمللمزالوهو
نعدعبأو‹دصقلانعلضُأنكي‹ةلوهسبةبولطملاةياغلليدولاطخلا
ىلإلوصول١١هنكميريخألانال«.ځراعتوعمتيذطخيئيشمنممةياغلا

‹ابنعادعبدادزاريسلايفلغوأاملكفلوألاامأليوطنمزدعبولوةياغلا

ايندلاةمالسىلإکلاسلصوي‹ملسلاهجابنموهحمسلاهعلاعتبمالسالاو

٢۲۷-



رسفو‹هتلوليمردقبةمالسلانعغيزيهنعليييذلاو٠ةرخالاةداعسو
ےب:هلوقب(مقتسملاطارصلا)

مهيلَعَتَْفْلَأَنيذْلاطارصا

نمعونلااذهو«لبقنمركذيذلاطارصلانملدبانهطارصف

نابمهضعبمعزو«لكلانملكلالدببنويوحتلاهنعربعيلدبلا
١٤فطعفرحهيفیونهنأکو»لوألا«طارصلا»ريغيلاثلا«طارص»

©هنعمهفلاوهللابملعلاهنأىريدمحمنبرفعجف«هنييعتيفءالُوهفلتخاو

هنأىرينممهنمو«ةمعنلاغابسإيفرهاظللنطابلاةقفاومهنأىريمهضعبو
الإيهام«لوألاريغيناثلا«طارص»نأىوعدو.نتسلاوضئارفلامازتلا
٠هنملدبملاولدبلابءيجملاةدئافو«لكشملاىلإحضاولانمبوره

اندهإ:ليقولف«ةماقتسالايفمَعوهءالوهطارصنأىلعصيصتتلا
تدرأاذإكلذلاثمو‹ةدئافلاهذهلصحتمل٤مهملعتمعنأنيذلاطارص

مركأىلعكلْذَأله):لوقتكنإفلضفلاومركلابدحأفصويفةغلابمل
ثيحب٠«لضفلاومركلاىلعاملعهتلعجكلذبكنإف‹نالفمهلضفأوسانلا
مامأوعماسلايدينيب«امهيتارمىلعأيفلضفلاومركلارّوصُتركذاذإ
سانلامركأنالفىلعكلُدُأله:تلقورخابولسأبتئمجولو«هيرظان
مقتسملاطارصلاالأركذانهكلذكو«ةغلابملاهذهةرابعلادفتملمهلضفأو

ماعممهمہیلعمعمماوهنآيفاصننوكيلملعهللامعنانيذلاطارصبرسفمغ
.ىلاعتبرلاةاضرمىلإمهبىدتهي‹دشرلاولادتعالامالعأوةماقتسالا

نوقيدضلاونويبنلامهنأنوريروهمجلافمهبدوصقملايففلتخاو
لوُسلاوهللاعطب9یلاعتهلوقنماذخأ٠نوحلاصلاوءادهشلاو
ءاَدَهُشلاَوَنيِقيدَصلاَوَنِييَلانممِهيلَاَانيِذلامكيا

و

طارصلارکذبكلذدضتعيو)14/تراقيفَركونسحوَنيحلاَصلاَو

٢۲۷



4

ولفهناآوللجوزعهلوقيفةيالاهذهلبققايسلااذهيفمقتسلملا

رجااًنُدلنممهالاذإَوانتدو«مهلابيعناكلوبنوطا

ریرجنباهاوريذلاوهو3اميقتسماطارصْمِهاَنيَدَهلَواًميِظَع

دبعجرخأو.نونموملامهنأ:هنعيورو«امهنعليضرسابعنياننع

لبقیسیعویسومموقمه:لیقو«نويبنلامهنأسننبعيبرلانعديمنبا
٠ةعدمحمباحصأ:ليقو٠«نوملسملامه:ليقو‹ليدبتلاوخسنلا

هللايضررمعوركبوبأهابحاصوكعدمحممهنأةيلاعلايبأنعيورو
ناباجتحم‹نيملسملابمهيلعمعنملاريسفتهدبعدمحممامالادقتناو«امنع

هققحو«ههجوهللامركىلعمامألانعىورا‹تلزنةروسلوأةحتافلا
.هسفنهدبعدمحممامالا

لئاوأنماهنأيففالخالف٠قالطإلاىلعةروسلوأنكتملنإو

نورومأملامهrاے«يحولاهيادبيهكلتو6يحولابدوقعممهادهال

نممهيلعمعنأنيذلاطارص«طارصلااذهمهيدمينأهللانماوبلطيناب

مهمہروهمجلالوقهدبعدمحمماماحجرو«مهريغاعطقمهفمهلبق

داقتناو6نيحلاصلاوءادهشلاونيقيدصااونينانم4عهللامعنأنيذلا

نيملسملانم ةمالاهذهلبقاوناكنإو نوينعملانوكينأيفانيالوهو
نيدوهامنإو«ةمالاهذهيفاروصحمسيلمالسالانأنمتملعامل‹اضيأ

ناييومئألارابخأنمنارقلارثاسيفلصفاللمح«خاىلإمهيلعمعنمل

ىلإراظنألاهيجوتكلذنمدارملاو«اًبيرقتنارقلاعابرأةثالثبردقيامماهلاوحأ
ذإةداعسلاوةواقشلاو٠ءناميالاورفكلايفملالاوحأبرابتعالا
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رمألانوملسملالثتمإاذِإف٠عئاقولاو؛تالئلاكناسنالايدمي ءىشال

‹مهلهجو«مهملعبابسأو«ةفلاسلامألالاوحأيفاورظنو«داشزإلاو
ضرعيامرئاسو٠مشذو‹مهزعو«مهفعضو«مهتوقو«مهطاطحناو«ميقرو

ءادتقالاىلعمهلمحي«نيملسملاسوفنيفيناجيإرْثأرظنلااذهلناك«مئألل
يفاونكمتيل‹زعلاوةوقلاويقرلاوملعلابابسأعابتاومهلبقنمنيحلاصلاب
ىلإيدؤتيتلالذلاوفعضلاوطاطحتإلاولهجلابابسأبانتجاو٠ضْرألا
.رامدلاوكالحلاوةواقشلا

تارمثلاودئاوفلانمهيفامو«خيراتلاملعىلإهدبعدمحمذاتسألاراشأمغ

نيدلاخويشنماريثكنأعمساذإةمحلاوةشهدلاهذخأتلقاعلانأركذو

ا‹مهريغهيفنودهزيو«نيدلامسإبخيراتلانوداعياهباتكاذهةمأنم
فيکولاقمت«هنمةدئافالوهيلإةجاحلالهنأنيمعاز‹هنعمهسفنأبنوبغري

اذههيلاوعدياممهانمملالاوحأةةفرعمنابيدانينارقلاوراحوشهدیال

ْمِهلْفنملحدقوِةسَحْلالبقةيسلابكنوعنيدل
.تاللا

!؟انمدقتنمطارصعابتابهللاانرمايفيك:وهوالاوئساذهدعبدروأو
لمكأانتعيرشتناككلذبو2مهدنعنكتملتاداشرإوماکحااندنعو

نيدنالبقنمهانركذانباجأو؟هدعبامو«اننامزلحلصأو«مهعئارشنم
فلتختيتلاعورفلابماكحألافلتختامناوءدحاوملاعيمجيفهللا

مويلابوهلسربوهللابناميلافاهيففالخالفلوصألاامأو«نامزلافالتخإب

نعيلختلاوةلضافلاقالخألابيلحتلاو«ربلالمعورشلاكرتو«رحالا
رظّتلابهللاانرمأدقو«عيمجلانيبكرتشمرمأكلذنملكيةمومذملاتاداعلا

لوصأىلعمايقلايفمهبيدتقنل«هيلإاوراصامبرابتعالاو«هيلعاوناكاميف
ىلع«ةداعسلاوريخلاكلذيفنأىلعليلدلانمضتيرمأوهو«ريخلا

۸٢۲۷۸-



نيبعمجلاولولعملابةلعلاو«لولدملابليلدلانرقيف«نارقلاةقيرطبسح
نمهفرعنلامجالاباهتايلكهذهيتلاماكحألاليصفتو«ببسملاوببسلا

.مالسلاوةالصلالضفأهيلعانيبنىدهو«انعرش
نممالسالايفنأ«هذاتسألاقامعاضرديشردمحمديسلادازو

يضتقياممهنأىرّيو٠هبةصاخلالوصألانمدعيدقامةيادحلابورض
دئاقعلاءانبوحنكلذو«هدبعدمحمخيشلاذاتسألاهررقامىلعكاردتسالا
ىلعةيلمعلاوةيبدألاماكحألاءانبو«ةينوكلاوةيلقعلانيهاربلاىلعنارقلايف
نوكللنأنايبوحنو«دسافملاوراضملاعفدو‹عفانملاولاصملابلجدعاوق

يفرظنلاىلعثحلاكو«ةلقاعلاريغوةلقاعلاهملاوعاهيلعيرجتةدرطماننس
اهبيقترييتلارارسألاوةمكحلانماهيفامل«ةفرعملاوملعلادصقلتانئاكلا
£نارقلاهبزاتماامكلذلكو‹ناسنإللعفانملاباوبأاهبعستتو«لقعلا

يلكاهبثعبيلا«ثالثانيدلالوصألليمكتهنأكلذنعباجأ
يهةثالثلالوصألاو«ناسنإلاءاقَْالابسانمانيصرهئانبلعجللسرم
الو‹سانلاعمةلماعملانسحو«هدحوىلاعتهللاةدابعو‹حيحصلاناميإلا

.نيلسرملاعيمجتالاسريفاهيففالح
امنأكف«ريخللقيفوتلاةمعنقزُرنمنالةمركلاةيالايفقلطأماعنإلاو

هيلإيدُهنمف«مالسإلايفروصحنرسأبريخلاو«معنلاعيمجعمجتسا
لاقيله‹ةرفكلايفنايأرءاملعللو«لاملاولاحلاةمعننيبعمجدقف

يففصولااذهنوزيحيةلزتعملاف؟كلذعنميوأمهيلعمعنأهللانإ:مهيف

يزارلارخفلادينو«هنوعنميمهريغنممالكلاءاملعرثكأو«نيملسملاريغ
اذهوحنزاجولهنابعنملابنيلئاقلللدتسي(بيغلاحيتافم)ويسفتيف

هلوقيفانمضمحنوخدىلإكلذىدأل«نيموملاريغيثفصولا
يفناسناإلالوقينأزاوجيضتقياذهومهيلعتمعنأنيذلاۋ:هناحبس

۹٢۲۷



كلذعتتماالو(نيرفاكلاموقلانممهيلعتمعنأنمطارصيندهإ):هئاعد
تناو٠نينمؤملاريغىلعماعنالافصوقدصمدعانيدلتبث«عامجالاب

امنالطبكلحضتإةمركلاةيالاهذهسفنيفدييقتنمءاجامتربدتاذإ

فصونيلاضلاالومهيلعبوضغملاريغإلهناحبسهلوقنإف«يزارلاهلوقي
ملنملك«ماعنالاظفلقالطإهيضتقياممجرخي«مهيلعمعنملليدييقت

ىلعلديو‹ءاعدلايفنيينعملامقتسملاطارصلاباحصأةقيرطىلعنكي

‹هللاءالاب مهرفاكومهنمؤمسسانلاريكذتنم«نآرقلايفءاجامكلذ

زعهللالوقدروملااذهدروامو«نينمؤملاريغىلإاهجومباطخلايقيدقو
ْمكلَعَمكنميِْمُكَقلحيذلاکراوُدبعاسالااهيا:لجو
ُءاَمِءاَمَسلاَلَِوءاپءاَمسلاوشارفضرکللعجيذلا«نوقت

ااَداَدْنَأويوعكَلاقزرِتاَرَمَتلانمهبجرحا

مثكايفاوماْمعْنكَووڈلابنوركفيك:هلوقوي٣نوم
7فامْمُكَلقلعيذلاوُه«نوُعَجْرهبلهُتمكخبمكمكي

يشلکيوفوسخسنشانشاىلإهيمائي
7#تلايتمعِناورُکذاليئارسِيتبايظلجوزعهلوقو۳لع

ينب:هناحبسهلوقوكدهفوأيدهعبوَکل

ىلعْمكِلضَفيئاوْمكَلَعتبعايتلايمياوركذآليئا
ءاَتشلاةلخرموکليإشرقاليل:یلاعتهلوقوoتسهيلاَ
ممهَنَماوعوجنمْمُهَمَعْطَأيذلا.تبااذهبراودع٤فيصلاو

.شندررفو

صختو‹ةراترفاكلاونمؤملامعتيتلا«نانتمإلاتاينمكلذءاروامىلإ
رافكللهللااهطسبيتلااياطعلاهذهنأنمليقاماّمأ«ىرخأةراتنيرفاكلا

اہتسیقاذِإ«ایشیواستالوجاردتسایهامنإو«مهیلعاماعنإتسيل
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اليهفاجاردتساتناكنِإواهنأ:هنعباوجلاف3«باقعنممهرظتني

«ليئارسإينبباطخيفباتكلاهيلعصنك2اماعنإنوكتنأيفاتت
بترتموهامنإو«معنلاىلعابترتمسيلرافكلارظتنيىذلامظعلاباقعلاو

ملو٤مهرایتخابناکدقرفکلاو«ىلاعتوهناحبساهبهاوبواہبمهرفکىلع
ِ.نيهركمهيلعاونوکی

ءناسنالااهذلتسييتلاةلاحلااهنابءاملعلاضعباهفرعةمعنلاو

‹ةينامسجوةيناحورىلإةيويندلاو«ةيورخاوةيويندىلإمهضعباهمسقو

نيوكتةينامسجلاو‹رعاشملاءاكذإولقعلاةرانإوحورلاخفنةيناحورلاف

:زوفلاىهةيورخالاو‹ةعونتلاساوحلاوةفلتخلاتاقاطلابهزيهجتومسجلا
ةيادحلاةمعنىلعبترتتيهو«ندعتانجيف«هراوجبةداعسلاوهللاناوضرب

مسقتلااذهبو٠ريخلاىلإىدؤياميفلقعلامادختسالقيفوتلاىلعةبترتملا

نوكياماهنمو‹رفاكلاونمؤملانيباكرتشمنوكياممعنلانمنأكلحضتي
كولسلاوقفونيذلامهال‹نونمولامهانهمهيلعمعنملاو«نيتمؤلاباصاخ
زعلاقيرطوهمهقيرطو«لجوزعهللاناوضرىلإىدوملا«قحلاطارص
دقهناحبسهللاإف©ةرخالارادلايفةداعسلاوزوفلاو‹ايندلايفرصنلاو

ناميالاجهلنيمزتلملانينمّؤمللنيكملاوفالختسالاب۴ يذلاهللاكَعَو#نا

فلُعتْسآامكضرفهٍَلتاحِلاَصلااولِمَعَوبکنماون

دعبنُممهَلدبيلومهلىلضُريداعككنوةفنب

مەروداشيبنوکرشياليتّودبع6ممهفوح
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4َنيلَّصلالَوْمِهَلَعبوُصملاريَ»

هنعیورو«اهبصنبارقريثکنباو««ريغ»رجباوأرقروهمجلا
نِإوءريكتتلااهمزلي«ريغ»لبصنلاةءارقيفلاكشإالو«رجلا

ام«لكفكريغتيأر:تلقاذإكنأكلذو‹لثمكفراعملاىلإتفيضأ

نإفكلثمتيأر:تلقاذإكلذكو«دارلانوكينألمتحيبطاخلاىوس

هيلعو‹ةلثامملاهوجوةئكل٠ىصحتالهلاثمأنماهدصقلمتحملادادعالا

نأامحلوأ:نايأرايفةيبرعلاءاملعلفرجلاةءارقامأو«لاحلاىلعانهبصنلاف

«مهلع»يفريمضلانمالدبوأ«نيذلا»نمالدب«ريغ»نوکت

يفاموقتشملابلادبإلازاوجىلعينبميأرلااذهو«فيعضيناثلاهجولاو
نيذللةفص«ريغ»نوكتنأ:امهيناث.هفعضنايحوبأیریو«همکح

سنجلامالبفرعملامكحيف«نيذلا»رابتعاامإنيرمأدحأىلعينبموهو

هلوهلولدمىلإرظنلابةفرعمنوكيهنإف‹ينهذلادوهعملابهنعربعملاوهو«
يفاهتلماعملماعيكلذلو«ةمهبملاةيضعبلاةنيرقىلإرظنلابةركنلامكح

:رعاشلالوقوحن‹ةركنلامكحيفىهوةلمجلابفصولا
ينينعيالتلقتُثتيضمفينبسيمئللاىلعرمأدقلو

نيتفرعمنيباهعوقوىلإارظن9ةفرعملامكحيف«ريغ»رابتعإامإو
ملعلامزلإ:كلوقوحن«فيرعتلابستكتةلاحلاهذهلثميفو«نيتداضتم
الإملعللدضالهنإف٤توملاريغةايحلايفبغرإ:كلوقو٠«لهجلاريغ

تمعنأنيذلاإ»:ىلاعتهللالوقكلذكو«توماالإةايحللدضالو‹لهجلا

.«ريغ»دعبِءاجامالإمدضالالهنافهمہيلع

‹ماهبإلايفينهذلادوهعملامكحيف«نيذلا»رابتعإدوعسلاوبأدقتناو
هترهشلالإلوصوملاىلإ«مقتسملاطارصلا»لدبفاضينالىنعمالهنأل

٢۲۸



يرشخزلاامأ.هنملدبملاحاضيإهبداريلدبلانإف«ماهبإللنييفانملا«هزيو

هجولامكحيفامهربتعاريرجناو.نیرابتعالانمدحاولكغوسهتاف
٠«ريغ»لإفاضم«طارص»ريدقتوهورخااهجوهيلإفاضاو‹دحاولا

‹لوألايأرلايفترظناذإتنأو«لمأتمىلعىفخيالفلكتاذهيفو
اهئاطعاإلفاكةيمسالايف«ريغ»لغوتنإف‹غوسمنمولخيالهتدجو
فصولاو«قتشملامكحيفتناكنإو«ةيلدبلاكدماوجلاماكحأضعب

ببسبفيرعتللانه«ريغ»باستكإرابتعاناکمالفيعضلابسيلاضيأ

نأىوعدنالطبدوعسلايأنعهانلقنامتملعدقو«نيدضنيباهعوقو
‹ةركنلامكحيفةمهيلعتمعنأنيذلاطارصإلهلوقيفلوصوملامسالا
كلتغيوستيف«هيغوينوكيلاسلاةمالعلاهلاقامةحصمدعملعتاذهبو

ذإوهثيحنممهيلعمعنملاسنجةدارإلةحصالهنأهلصاحاممىوعدلا

ليبسىلعمهملعمعنأنمطارصبلطبقلعتيضرغالو«هلطارصال
ثيحنمعومجملاوأ‹تاعامجلاودارفألاقارغتساديرأءاوس٠قارغتسالا

ةفئاطمهوةيورخألامعنلابمهيلعمعنأنممةعامجطارصبولطملاف«عومجملا

ةفاضإنمةدافتسملاةمهبملاةيضعبلاىلإرظننإف‹اهنايعابالنينمؤملانم

مهيلعمعنملايأيسنجلاهموهفمىلإرظننإو«ةركنلاكناكمهيلإطارصلا
ولخیالو:هلوقبالإهيلعبقعيملويسولالاةمالعلاكلذلقن«ةفرعمناک

طارصمهيلعمعنملاعيمج>طارصناثيحنمرهظيهنالطبو«ةغدغدنم

امُيقَْسُميطارصاذهناو:هلوقيفلاعتهللاوکذيذلاوهو٠دحاو

يبنلاهروصدقونممسارهليبسنعْمُكيقرفلبسلااوعيالوهوُ
الاميقتسمضّألايفاطخطخامدنع«سوسحلاةروصيفناهذألل
هذه):لاقواطوطخ«هنينعطخوهللاطارصاذه):لاقو«هيفجوع

اذهو«ةيالاالتمث(هيلإوعديناطيشهسأرىلعوال|ليبسنمام‹لبسلا
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لکلسیلو«هلکسنجلاطارصوهمهيلعمعنملانمدرفيأطارصنأينعي
طارصوهانهدوصقملاطارصلانابلاقيیتح٤صاخطارصمہنمةفئاط

ديرأامو٤فّرعمهنملدبملاطارصلانأكلذدكؤيو‹نينمؤملانمةفئاط

اسامہبمناکولو«امہبمهئیجمینعمالفحاضيالاديزمالإلدبلاب
.جاجوعالاوفارحنالاةبناجموةماقتسالاىلعاملعنوكينأحصامل اولاق

‹هيفانلاالبلباقتنأحصكلذلف«يفنلاىنعمتبرشأانه«ريغ»و

.كلذزاجالضحملاءانشتساللتناكولو

قيليالاذهو«ماقتنالاىلإهبحاصبعفدييسفنلاعفتاوه«بضغلا»و
بضفغلالوأكلذلف‹نيقولخملاتافصعيمجنعهزنلا«هناحبسهللالالحب

ديعبلاهبتسموأ«ماقتنالاةدارإوهوبيرقلاهبسمبامإ«ماقملااذهلثميف
برعلاقلطيكلذلو‹ةدشلاىلعلدتبضغلاةظفلو«ةبوقعلالازنإوهو

نمةقردلانومسيو«ةثيبخلاةيحلاىلعو«سوبعلاةقانلاىلعبوضغلافصو
ةرخصلاكلذبنومسيا«هبضغ»ضعبىلعهضعبيوطملاريعبلادلج
.اعنمأامةبضهيفةبضغوأ:زجارلالوقهنمو٠لبجلايفةزيمتللا

نمزعهلوقهنمو«يوسلاقيرطلانعباهذلاىلعقلطي«لالضلا»و
لهنمو٤«توللاباہیفانبغيامضريفلضاذ:لئاق

.هبجزتمإاذإءاملايفنبللالض:برعلا

فالخب«هللاىلإهجوملا«باطخلاريمضىلإادنسمماعنألالعفبءىجو
.لجوزعهتبطاخميفنوبدأتيفيكدابعلاملعتلجأل«لالضالاوبضفلا

نيلاضلابودوهيلامهيلعبوضغملابدارلانأىلع:نيرسفملاروهمجو
٠كلذيفنيرسفملانيبافالخملعيالهنأمتاحيأنباركذو‹ىراصنلا

يفدمحأوقازرلادبعجرخأدقف«ةعلوسرلانعروثأملاريسفتلانموهو

دبعنعخيشلاوبأورذنملانباويوغبلاوريرجنباوديمحنبدبعوهدنسم

ےہ٢۲۸



ىلعىرقلايداوبوهوعهللالوسرعمسنمينربخأ:لاققيقشنبهللا

لوسرايمہیلعبوضغملانم:لاقفنْيقلاينبنملجرهلأسيو«هلسرف
نبإهجرخأو(ىراصتنلا):لاق؟نولاضلانمفلاق(دوهيلا):لاق؟هللا

هللالوسرلاسهنأهنعهللايضررذيبانعقيقشنبهللادبعنعهيودرم

نعقيقشنبهللادبعنعيقيبلاجرخأو«ركذابهباجأفكلذنعاط

دبعوعيكوجرخأوحغإ...هلأسفهعهللالوسرتأهنأنْيقلاينبنملجر
دعهللالوسرناك:لاققيقشنبهللادبعنعريرجنباوديمنب

ديمنبدبعودمحأجرخأو«حإ...لجرهللاقفىرقلايداولهأرصاحي

هحيحصيفنابحنباومتاحيبانباورذنملانباوريرجنباوهنسحويذمرتلاو
مهميلعبوضخملانإ):يعهللالوسرلاق:لاقمتاحنبيدعنع

ماحلاونابحنباودوادوبأودمحأجرخأو(ىراصنلامهنيلاضلانإودولا
سلاجانأويعهللالوسريبرم:لاقديرشلانعيناربطلاوهححصو
يديةيلأىلعتأكتاويرهظفلخىرسيلايديتعضودقو‹اذكه
نمةعامجنعيورمريسفتلااذهو(مهيلعبوضغملاةدعقدعقتأ):لاقف

نعیوروامہنعهللايضرسابعنباودوعسمنبامهنمعيبنلاباحصأ

نمفنيعباتلاةمئأنمريثكوملسأنبديزنبنمحرلادبعوسنأنبعيبرلا
يذلاوهونيعتميوبنلاريسفتلااذهىلإريصملاو:يناكوشلالاق٠«مهدعب
.فلسلانمريسفتلاةمئاهيلعقبطا

لالضلابىراصنلاركذوبضفغلابدوهيلاركذنارتقابريسفتلااذهدضعو

مُهَسفْاهباورامنسل:لجوزعهلوقوحنباتکلانمتايةدعيف

نُِاَشَينمىلعهلضفنمهلالرينأايبهللالاامياورفُكَينأ
1سنهمباَذَعَنيِفاكْلَِوبّضغىلَعبضَعِباَودابِع
َبيَعَوهللاُهََعَلخرموللادنعبومكلذْنِمٌرَشَبْمُككألَحلإ:هلوقو

ےہ٢۲۸



وانامررشكيوَبوُعاطلاَدَبَعَوريزاتُحلاوهدرامهْنِملَعَجَوهيَ

ْنِماورَفكَنيِذلانصل:لئاقنمزعهلوقوہراسلسِاءاوسنع

کراوصعاميكلذميمنبیسیعوةواَدِناَسِلىلَعلاس
دقموقاوهاوعِبَتالاوماَنيذلااهيا:للاعتهلوقوسنودع

£ ىلوألاو«ليلااوسْنَعوضواريكاولنضأولبقنرض
نارقلايفادرولالضلاوبضفلاْنأل‹ثيدحلابلالدتسالا:يسولألالاق

ارُذَصرفكلابحرشنمنكلو:ىلاعتلاقمومعلاىلعرافكلابج

لیسعاوُدصَواورفکندان:لاقو3رىدرواننمبضعمهيلعف
إمهنإلاقونس.ترڳاديالالَضاوَضدقةرا ّلَضمهلبماَعْنألاَكلا

¢بضغلابنوقيقح‹لالضلافصوبنوريدجاعيمجىراصتنلاودوهيلاو
یراصنلاو«مہملعبوضغملاب»دوهيلافصونعلاوئسلاهجوتياذل

امقيرفلکهدابعلمسوهللاناب:ريرجنباهنعباجاو«نيلاضلاب»

يفشتةباجألاهذهةيطعنباريملووماهبمهفوهبهنعةرابعلاترركت
دوہيلاليعافأناب«باوجلاىلإانعلدعكلذل كلذكلاهنإو اليلغ
قحريغبءايبنألامهلتقوتايالامہتيؤرعم4مهرفکومہتنعتومهئادتعانم

‹ابضغمهبلحأامهللاىمسفسانلافرعيفبضغلابجوترومأ

نأنود«مهرمألوأنماولضامنإو‹ءايشألاهذهمهنمردصتملىراصنلاو
بضفغلا«لبسانلافرعيفمهليعافاباصاخابضغبجوياممهنمعقي

امبنيتفئاطلانمةدحاولكتفصوكلذلف‹رفاكلكهقحتسييذلاماعلا

.هبتفصو

نيكرشملاوعناصلايركنمنأل‹ريسفتلااذهفيعضتيزارلارخفلالقنو
راتخاو«لوامهنيدنعزارتحالاناكف«ىراصتنلاودوهيلانمانيدثبحخأ

- ۲۸



ةرهاظلالامعألايفًاطخأنملكىلعمهيلعبوضغملالمحينأرخفلا
ظفللاأل«داقتعالايفًاطخأنملكىلعنولاضلالمحُيو«قاسفلامهو

مهميلعبوضغملانأوهورخآاهجوركذو٠لصألافالخدييقتلاوماع
يفمهيلعءاشلاونينمؤملاركذبادبىلاعتهللاأل«نوقفانملانيلاضلاو«رافكلا

ريوصتونيقفانملاركذبثلثمث«مهدُعوتورافکلاركذبىشمةرقبللئاوآ
لمتحف«مهاوحأ نيقفانملانولاضلاورافكلاانهمميلعبوضفللنوکينألمتحف

الو«لئاقللوقالهنأبيسولألاكلذدرو©نونمؤملامهيلعمعنانأک

نأيبطرقلاىكحو«نيمألاقداصلايعهللالوسرلوقدعبسياقلسايق

ىداننسنعاولضنيذلامهنيلاضلاو‹عدبلاوعبتممهمهيلعبوضفغللا
ناب:ايكحامہناءومسفتيفيدرواملاو«هقئاقحيفيللانعركذو

نمنيلاضلاو‹ةالصلايفةروسلاهذهضرفطقسأنممهيلعبوضغللا
.اهتعارقةكربنعلض
دودرمهجواذهو:هلوقيدرواملانعلقنو«ءيشبسيلو:يبطرقلالاق
مل‹فالخلاهيفرشتناو«راثالاهيفتلباقتورابخألاهيفتضراعتاملل
.مكحلااذههيلعقلطينأزجي

مهروهظِءاروقحلااوذبننيذلامهمهيلعبوضغملانأنيرسفملاضعبىريو
قحلااوفرعيملنيذلامهنيلاضلاو«مهيلعهتجحمايقو‹هبمتفرعمدعب
مامإلاكلذبنيلئاقلانيبنمو«حيحصلاههجوريغىلعهوفرعوأ«اسر
قحامهذبنبمهنال«اضيأنولاضمهيلعبوضغملانأحضوأو«هدبعدمحم

ىلإاہنمنولصيالف‹اهتهجوريغاولبقتساوةياغلااوربدتسادقمهروهظءارو
ضرعافقحافرعنمنيباقرفنكلو«بوغرمىلإهيفنودتهيالوبولطم
ىلإيدتهيالقرطلانيبهئاتوهفقحلاهلرهظيملنمنيبو«ملعىلعهنع
ملهجوىلعمهتغلبوأ«ةلاسرلامهغلبتملنممهو«اهنمةلصوملاةداجلا

- ۲۸۷



وهةقيقحلاضلانف‹نيلاضلامسابقحأمهءالوهف«قحلاهيفمحلنيبتي

يهنيدلايفةيامّعلاو«بولطملاىلإاهعميدتهيال«ةيامعيفعقاولاهئاتلا

.ًاطخلابباوصلاهّبشتو٠لطابلابقحلاسبلتيتلاتاهبشلا

:ماسقأىلإنيلاَضلاهدبعدمحممامالامّسقو

اههجوريغىلعمهتغلبوأ«مهيلإةلاسرلاةوعدغولباومرُحنم:لل
‹لقعلاوسحلابلصحيامالإةيادحلاعونأنماوفرملءالوهف۽حيحصلا

‹ةيويندلامهنوئشيفمحلاوحأميقتستالنأيعيبطلانمونيدلادشراومرُخو
لالضلانعمغصيحمالف«حيحصلاهجولاىلعتماقتسانأرّدَقولو
نيدلانأىلعةرخلالارادلايفاهتداعسهبققحتتوحاورألاةاهبنوکتاميف

مہتداعسهبنوکتامةايحلاحورنمهلهأىلعضيفينأهناشنممقتسللا

طبختلارثأرهظو٠نيتداعسلامرحنيدلامرحنمف«اعمةرحلالاوايندلايف

ةجيتنةداعنوكيامايازرلانمهبلحو«ةيشاعملاهلامعأيفبارطضالاو

.اليدبتهتنسلدبتنلوملاعلااذهيفهللاةنسيهوطبخلاولالضلا

منعافعءاشنإهللاىلإةرخالايفءالوهرمأنأهدبعدمحممامالاىريو

ديشردمحمديسلادازو.محلزانميفنيدتهملااوواسينلومهذخاءاشنإو
يفاوذخاۇينألقعيالنيدلاةيادهاومرخنيذلانأ«هذاتسأمالكىلعاضر
ريغمېنوکینعموهو«ةيادحلاهذهبالإفرعيالاممءيشكرتىلعنحللا

امو:لجوزعهلوقبهللدتساونيملكتملاروهمجلإهیسنو«نیفلکم
۱هداوسربَلىحَنيبَذَعُمك

روهظمدعللقعلابنوفلكممهنإلاقنماضرديشردمحمديسلادقتناو

عافترابسحىلعنوكتحالايفمحلاحنأدارأنإالإ٠هلوقلهجو

مهكاردإيفنوتوافتيسانلانأل«ةرطفلاةمالسولقعلاةيادهبمهحاورآ
.مهتيرتلئاسوفالتخاإلويرطفلامهدادعتساتوافتببسب«مهامعأو

ب۲۸۸



همدعومهفيلكتيفنيلوقلانيبعمجلااذهباضرديشردمحمديسلاىريو
ىلعةرخالارادلايفهايإىلاعتهللامهيطعيامنأركذو‹امهنيبلصفلاوأ

ءازجلاوهةليذرلاوأةليضفلانمو«رشلاوأريخلانمهيلعنونوكيامبسح
.ءاشنإهلضفنمهللامهديزيوةيرايتخألامهامعأىلعلداعلا

نوكتامةيفيلكتلارومألانمنأيردتتنأوامهمالكةصالخهذه
اهدادضأءافتناوةبجاولاهتافصولجوزعقلاخلاةفرعمكلقعلاهتفرعم

لجأل‹ضْالاوتاوامسلاتوكلميفركفتلاىلإميركلانآرقلالييكلذلو
نارقلاريشيو«لجوزعهبنالاةيوقتوهتمظعوقلاخلاةفرعمىلإءادتهإلا
نومدختسينيذلابابلألااولوُأمهكلذنمنوديفتسينيذلانأىلإمركلا
راهظتساوةقيقحلاءالجتسايفركفلاولقعلاتاقاطنمىللاعتهللامهبهوام

ضِراَواَمُسلالحيفن:لجوزعهلوقكلذنمو٠قحلا
اموَساَنلاعناَمِيِرْخَبَلايفيرجتيتلاكلِاراَهَلاَوليلافالو
لکنماف7اهيْوَمدََضرلاهبيخافِءاَمخرمِءاَمّسلامهللالَن

مولٍاتاَياَلِضْرَالاوِءاَمّسلا۳برُكَسُمْلاباسلحاَيرلافيرصتوهاد

ضرالاوِتاومسلاقليفندلئاقنمزعهلوقوسوق
نيذلارافكلاونو/رعنبالیلالتایلراهتلاوللافالتاو

نمهيلإاودلخأابمهرئاصبراونأاوسمطدق«نيدلاوةيادحلاةمعناومرخ

مويمشوقمہنعىلاعتهللاىكحكلذلو«لالضلانمهيلإاوحنجورفكلا
.تريعسلاباحْصأيفاًنكاَملعوأُمَمْسناكولءةمايقلا

تفشكناوةقيقحلاملاعمهلتحالنمنأكلحضتا‹كلذتربدتاذإ

نوکينل«دئاقعلانمهثروامباكسمتسمابنعىماعتفقحلامالعأهتريصبل

نعشيتفتلاوقحانعثحبلاةنوؤمهسفنفلكياليذلاكلذكو‹الاس

ىلعصرحموهروننمهلعملتةقرابلكعبتيوقحلادشنييذلاامأ‹«باوصلا

س۲۸۹



ةمالسلاهلىجرتيذلاكلذفاهيفطيرفتريغنمةيعاججالاهتابجاوءادأ
رابخأنمهنعنوعمسيامبسانلاىلعتماقدقةجحلانأىلع.هللادنع

الهللاوهدوشنملامهتلاضنعاوشتفينأالإمهيلعامونييبنلالاوحأوتاوبنلا
.«تىسالسْمُهنيِدهَكانفاوُدَهاَجَنيِذّلاو»لماعلمععيضي

بوجوىرنانكلولامعألاودئاقعلايفمكحلاوهعرشلانأملسننحنو
بنجتينأيضقياذهوعرشلاىلإلوصولارذعتعملقعلامادختسا

نأبيرالويعرشلاهمكحىلإلصوتلالبقهلقعهحبقتسياملكناسنإلا
كلذلجلءداسفلاوملظلاوءادتعالاعنبيضقتاهلكةميلسلالوقعلا

ىلإ هکربنیاوديعسيأنيمامإلاک انئاملعنمبهذنمبهذ
ةيلمعلارومألايفىتحعرشلاىلإلوصولارذعتدنعلقعلامكحتبوجو
نماهبلطیلفاهدارأنمف‹اهؤافيتساانضرغنمسيلثحابمةلأسملاهذهو
مامإلللوقعلاراونأقراشمويمّدكلامامإللةماقتسإلاباتككاهناظم
.هللاامهمحريلاسلا

هيلإهتمهقاسف‹رظنلاىلإيدؤيهجوىلعةوعدلاهتغلبنم:يناثلا
هرمعىضقناو‹هيلإيعُدامبناميإلاىلإقفويملنكلوهيفهدهجغرفتساو
الوألايفنيقرفتمدارفأنمالإنوكتيالمسقلااذهو«بلطلايفداجوهو
لاوحأيفيبلسرثأهلرهظيالف«بوعشلانمهسأببعشىلعقبطني
ةلزنمامأ«ايندلاةايحلايفءاقشوأةداعسنماملنوكيامو«ةمأوأبعش
ضعبنعهدبعدمحممامالالقندقف«ةرحالارادلايفةلاحلاهذهبحاص
هلثميالااذهبحاصازعو«ىلاعتهللاةمحرهلىجرُتنممهنأ«ةرعاشألا

ىلعءانبسروهمجلاىلإهدبعدمحممامإلاازعو«يرعشألانسحلايأنع
ليزنتلاركنأيذلا«دحاجلاةذخاؤمنمفحخأهتذخاؤمنأ مهيأر

.لهجلانمهظحبيضرولقعلاةمعنبرفكوليلدلاىلعىصعتساو

۲۹۰



نأادجدعبتسأيننكلو‹مسقلااذهباحصأيفهلاقامصخلماذه

امضعبنعهاوهرثؤمالوهنمءيشنعبغارريغقحلاىلإناسنإهجتي
لوصولايفهلةنكمملالئاسولالكامدختسمدشرلاهمزلتسيوقحلاهيضتقي

انفاوُدَماَجَنيِذَلاو»:لوقيلاعتهللاألهنيوهنيالاحممث«هيل

لضاذإولاحباذهروصتيالف«داعيملافلخيالهللاوالبسمُهَنيِدَهَل

ثحبلايفويصقتةجيتنالإوهامفهضعبنعوأقحلاةلمجنعناسنالا

ةمحرهلىجرُتنأحصيالاذهلثمو«ىدحلاهلنيبتامدعبیوحلاهعابتاو

.نيقتمللىهامنإهللاةمحرنال.هللا

فوقوالواهتلدأيفرظننودب«اهباوقّدصوةلاسرلامهتغلبنم:ثلاثلا
عدبلاباحصأمهو‹مهئاوهأنمةعبانمهدئاقعتناكفافوصأىلع

ةَمَلالمشاوقّرمنيذلامهو٠يحولاةيادهنعمهداقتعإيفنوفرحنلا

نمفرطىلإهدبعدمحممامإلاراشأو«حلاصلااهفلسجهننعمهفارحنإل
٠ةاضقلارئاودىلإيتأيمهنملجرلانأركذف«سانلايفالرهراثا

ةمالعوفلحيفهيلإبسناملعفيملهنأمظعلايلعلاهللابفلحتسيف
لعr0داببذکلا

نمخيشبفلحلاىلعهلمحورخاقيرطنمفلحتسملاهاتأاذإفههجو

يفعجريوهناكرألزلزتتوهنولريغتينأثبليمل«ةيالولامحلدقتعينيذلاخياشلملا
اهركت«هلعفيملهنأهللابالوأفلحاملعفهنأبارقم«قحلالوقيوهمسق
فلحاذإةمقنهبلزنيوأةمعنهنعبلسينأهنمافوخوخيشلاكلذمسال

هللابناميالايفلالضلاىلإلالضلااذههدبعدمحممامالادريو«ابذاكهمساب

تالالضلاىلإكلذدعبراشأمث«لاعفألايفةينادحولانمهلبجيامو

©ةجوعمالبسةمألاهذهبتكلسومالسالانيدىلعتضرعيتلاةعوتملا

اهدشأوارثأتالالضلاهذهعنشأنمنأركذو«دشرالوقحىلإلصوتإل

س۲۹۱



ربجلاورايتخالاوردقلاوءاضقلالئاسميفمهنمقرفلاءاسؤرضوخاررض

دارأنملدبالهنأركذمث«سوفنلاىلعهللاةفلاخمنيوهتوديعولاودعولاو
نعنارقلاهيزنتنمداشرلاولالضلانمهيفامةفرعموداقتعالاصحت

نكيالكلذنودبوهيفتادقتعملانمسانلاةغمدأيفامءيشيألاخدإ

وهامىرديالف‹نازيملابنوزوملاطالتحال«لالضلانمةيادحلاةفرعم

هيلعلمحتالصأنارقلانوكينأكلذىنعمنأحضوأمث«هبنوزوملا
يذلاوهنارقلاوالصأبهاذملانوكتنأال‹نيدلايفءارالاوبهاذا

هيفهاتونولوذخملاهيلعىرجاالإفيرحتلاوأليوأتلابعجريو«العلمحي
.نولاضلا

هلتعضوامعماكحألااوفرحولامعألايفاولضنيذلا:عيإرلا
يتلاةيعاتجالاتابجاولاوةينيدلارئاعشلادصاقممهفيفًاطخلاةجيتن

يفلايتحإلا:الثمكلذلهدبعدمحممامإلابرضومالشسأإلايفتضف
يضمدعبهدادرتسامثلوحلالولحلبقريغلاكلمىلإلاماليوحتبةاكرلا

دقهتليحبهنألاتحلانظيو«ةضورفملاةاكرلانمابورهيناثلالوحلانمزج

ملعيالو«ةيفاخهيلعىفختالنمبضغنماجنوةضيرفلاءادأنمصلخ
ضرفدقهللانُادقتعينملمعلمعيوهنيدناكرأنمانكرمدهيكلذبهن

ىلعلاحمكلذووأوحميوهببهذيامضرفلاكلذبنابجبعرشواضرف
.ىلاعتوهناحبسهللا

يتلاٍةّيويرلاليحلا«مامإلاذاتسألاركذيذلالياحتلااذهلثمو

الوالإنمؤميفنوبقريالوةمرحنيدللنوعريالنيذلااهمدختسياماريثك
جاتحااذإمهدحأدجتف«ةلاقإلاعويبنمسانلاهيلعفراعتاموحن«ةمذ
عئابلاقفتيوةمولعمةدمىلإةلاقالاطرتشيومولعمنمثبرخاللًاراقععيبي

مولعمردقبرهشلكيفيرتشملانمعيبملاعئابلارجأتسينأىلعيراشلاو
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س:ةددعتممرحدقعلااذهيفو٠يرتشملاهضبقيوهنعىلختيناريغنم

هيلعىفختالنمىلعلياحتلاوايرلاىلإعرذملاةمرح:ىلألا
اذهو٠نيجاتحلاتاورثزاتباولالغتسالانمهيفامابرلاةمرحو«ةيفاخ
.ةلماعملاهذهيفلصاحىينعللا

يبنلاحصدقو‹نمضيملامحبروضبقيملامعيبةمرح:ةينافلا

.ةعيبنلانعكلذنع

هتدقععاتجاف«عيبلامكحراجتإللو«عيبيفنيعيبةمرح:ةشلالا
.هسفنمكحلااذهدقعلااذهىلعيفضياعمعيبلاةدقعو

ىلعايوطنمسيلدقعلااذهو«عيبيفنيطرشلاةمرح:ةعبارلا
طشاناث٠ةلاقالاطرشالوأ:طورشةثالثىلعلب«بسحفنيطرش

دقاذهلثمو٠مولعمنمثبراجعتسالانوكطارتشااهثلاث.راجحسالا

.ىلاعتهللاماكحأبفافختساإلاولهجلاةجيتن«سانلاتالماعميفىشفت
اهثلاثواهوأءلالضلااذهنمماسقأةثالثنأمامالاذاتسألاركذو

قالخألادسفتو٠كاردالاىوقايفلتختف٠مألايفاهرثأرهظياهعبارو

‹مهباشوزننمديال«هللانمةيوقعءاقشلااهبلحيو«لامعألابرطضتو
لوزنوفعضلالولحنأركذو«اليوحتهتنسلديتنلوهقلخيفهللاةنس
امب٠ىلاعتهللابضغىلعتالالدلاوتامالعلانم©مألانمةمأبالبلا
فيكىلاعتهللاانملعاذل«هننسفلاخيامماملامعأواهدئاقعيفهتثدحأ

هدودحدنعفوقولاب‹مهيلعهتمعنترهظنيذلاقيرطانيدہینابهوعدن

نيذلاكعلوأقرطانبنجينأو«هيلإانادهاممهفبلامعألاولوقعلاميوقتو
ادمعكلذناکٌءاوس۽هعئارشنعفارحتنالاب«همقنراثامہیفترهظ

لطابلابعلوقحلاليبستلضاذإةمألانأركذو«الهجوةياوغوأادانعو
طلسو«ةلاحمالءاقشلايفتعقواامعأتلتعاواهقالخأتدسفاهئاوهأب
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باسمحلامويىلإباذعلاالرخويالواهنوئشبرثاتسيواذتسينماهملعهلل
ىلإاہبلصو«يغلااہبیدامتاذإف٤اضیآاہبیصنهنمقالتستناكنِإو

ملاوحأيفرظننفيكىلاعتهللاانملعاذه«دوجولانماهرثأاوكاللا
هبنوکتامنيبزيوربتعنلملانمانيديأنيبمهراثآتيقبنمو«انقبس

لكلةبوقعلاموزلبهللاةنسربتملفدارفألايفامأ‹اهؤاقشوأةمألاةداعس
هكرديوملعيالثيحنملاضلاجردتسيدقف‹اينالاةايحلاهذهيفلاض

سفنكلمتالمويلەهءازجىقليامنإوهنعةمعبلالوزتنألبقتول
لجألوسيفنثحبوهوهمالكىهتنارسويذمورمَلاوايشسف
لإحنججتنکنإواهرکذىتلانيلاضلاماسقأداریإىلعتصرحهتسافن

.فلسلانموييملانعرثأامبةيالايفنيلاضلاريسفت

ىذلاريسفتلاوروثأملاريسفتلنيبعمجلااضرديشردمحمديسلاىريو

امنا«هلصاحامهعدمعذاهخيشمرنيققحلاىلإهازع

صيصختلاالليثقلادرومروثأملادورول«روثأمللافلاخمسيلنوققحملاركذ

.رصحلاو
ْمهَْلَعمَعَيذلاطارصلهىلاعتهلوقنمنيليلجنيرمآدیفتسنو

َ:نيِلاَضلاْلمهيلَعبوُضْعَملاريغ

مهدارفأنوكيثيحبنينمولانيبمحالتلاوطبارتلابوجو:امهوأ
كلصاوي‹ةدحاوةلسلسيفةعباتتمتاقلحمحلايجأيتأتو«ةعينمةلتك
.همدقتىذلاليجلاهدباماہنملیج

الثیحمهتذبانمونيدلاءادعأنعنينمؤملاةرفنبوجو::امہیناٹ

.كولسالوقلخالوركفىلعمهعمنوقتلي
ةيالولابسانباحصأةصاخو ءاملعلادنعنافورعملاامهنارمالاناذهو

ةنسلأىلعاراركترثكأىهيتلاةروسلاهذهتءاجامهتيمهألجألوةعاربلاو
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نأهدابعمّلَعُيىلاعتهّللاف«امهيلعةدكؤم«اهريغوةالصلايفنيملسللا
نيحلاصلامهفلسنم«مهيلعمعنأنيذلاطارصمهيدهينأب«هنماوبلطي
ةبناجملمهقفويناباوبلطينأو«فارحنالااومواقوةقيرطلاىلعاوماقتسانيذلا

انهةميركلاةيالاهتلمجأامو٠نيلاضلاومہلعبوضخغملانممهدادضأقرط

:لجوزعهلوقاهنمنارقلارئاسيفىرخأتاياهتدكأوهتلصفدق

ybوَهيفوُرعَملابَنوُرُمأَيضبلَامصاوممو

َكوأُهلوُسَرَوهللاَنوُميطيَوةاكَرلاَنوُنويَوةالصلانوُميِقيورملانع
هلوقوم١/ةر4میخزیزعهللانِهللاهَ

«وللالیسيفْمهِسَفْنأوبهلاوُمابودَماجاورجاهواونميذلانط

ملواونمآَنيِذَلاو٠ضبُءالوَأْمُهُضْعَبكواورصَتَواوويذلا
يفمكورصنتسإنواورجاَهُيىتَحِءْيشنممهالونممكلاماورجاَهُ
نولساِهاوقاكيممهوكَموقىلعالإصْامُكَلعَفنيا

ضرألايفةفنكتولفتالإضمببُءاَلوَأمُهضْعَباورفُكَنيِذلاو«رص
ذجالاونمَنيذللااهيل:لاعتهلوقودرريبكٌداَسفَ

نمكاجامياورفكڌقَوةوملايمهلِٳنوقتَءايلوَأْمكَوُدَعَويوُدَع
متجرمنكنِمكبروللابونمونُكايالوُسَرلانوجرُحُييحل
اممَعَاأودولابمهلنورسيتاضرماَبيلبسيفاداهج

وفنإ«ليبَّسلااوسلَضدققمكُنهلَعفَينمومُشنلعأاموميف
واوُدوَوْمُهَنِسلاَومُهَيِدْيأمكياوطسيوُءاَدُعَأمكلانوکيد

نمومالسلاهيلعميهاربانينمّوملاهدابعلالثمهللابرضواسىنورك
ثٹيحمهايرقيوذنماوناکنونيرفاكلاموقلانم:ءارباونلعأنيذلاهعم

واقذِإهَعَمَنيِذلاَوميِهاِيفةتسحةوسأكَلث4لاق

اَبادومكباًرَفكولانودنمنوُدْبعتاموْمُكْنِمءاراًنِٳمهِمْوَقِل
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هيبالميهارلوقالإُهَدحَووڭداباونِموسادياضعوادع5يبو

كلِانلکوتَكلَعابريشنمولانمكَلُكِلُمَأاموكَلنول

كنابراتكرَِعاواورفَكَنيذللةتالعسالابر«رصَمْلاكيوانا

ميسألبوجوىلعلديامكلذالتمثم.سسميكاريعن
كَلناکدق:لاقٹثیح«رخالامویلاوهللابناميالامزالكلذننأیعو

وههلانلوبنمورلمولاهللاوجيناكنرملٌةَسَحرسامهي
ینمسم9نمنأاذه,عرهفموسلا9

نأنمؤملاناشنملهنآهناحبسنيوبجااذهبeRاذه

زعلاقدقف«بيرقبرقأناكولوهنيدلولهتوادعفرعنادحأيلاوي
لااحمنوداخالاموياوللابنونوراموقجت:{J:لجو

بككواممُهَرشَعوأمهتاوخإوأمُهَعاَيأوأمهءابآاوكولوهوس
هلفرفاکیوتنمنأىلاعتوهناحبسدكأوسناُممهبوقيف

ءَلْوأىراَصَناووَلااودتالاوما|نيااهي:لاقثيح«همکح

وقلايدَهَياَلهللانإْمُهْنِمهلمكنمهوبنموضُبءايلوَأْمُهُضُ
١لجوزعنيوست شرمنعالإاشتل۱واهذهنأ

یشح4مهي7ضم3َننيِذلا۳۹لاقثيح
ىلعاوصفودعنِرمواجلابياينأهللاىساَاًبصُتنأ

دادترالانمقايسلااذهيفرذحو»سنیماْبِهِسفْنَيفاورسأام

هذهنأ|ىلعاهیبتتونينمؤملانودنمءايلوأنيرفاكلااوذغتإنيذلاباضيرعت

مااونم1يذلااهيايط:هلوقفكلذوهابذايعلاوةدرلاىلإيدوتةالاوملا
ad

و0س0مر

ىلَع1ةَهنوبحيومهبجيموقهللايأفّوَسفنيدنعكنمدنر
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ةَموَلنوفاَحَيالوولاليسيفنوُدِماَجُيَنيِفاكْلاىلعقرأَنِيمْوُملا
لعبجينيذلاموقلاتافصنايبهسفنقايسلااذهيفيتأيوئال
خسارلاناميالانيبنوعمجينيذلامهو‹ةيالولالبحبمهبطبترينأنمؤملا

َنيِذلاوهلوَسَروهلامكام:لوقيثيحكلذو«حاصلالمعلاو
كلذعبتأووکارْمَُوةاكرلانوُثويوةالصلانوُميِقيَنيِذلااوما
رمو:یلاعتهلوقيفةيالولاطابربنينموملانيبطبارتلاةبقاعنعفشكيام

بأغمسولالاممهوللابحنافاوُنَماَنيذْلاوهوسهلالوت

اهيل:هلوقيفنيرفاكلاموقلاعيمجةيالونمريذحتلادیکاتهلکكلذ
ىوو0ص

اوبويذلانمبعلواوزهمکنیداوُذَحَتاَسيِذْلاردِخَاَلاونميَا

.۷|سايورافكلاومابقنمَباَتِكلا

تاوطخِءاروعافدنألانماريذحتواريفنتلقاعلايفكياماذهيفو
الونيفدلادوسألادقحلاالإةمألاهذهنورمضيالنيذلامهونيرفاكلا
كلذلو«داسفلاٌمَضحخيفقرغلاوأ«داحلالاةقتوبيفنابوذلاالإالنوديري

فاعضوبولقلایضرمدایطصال«دئاکملاكارشنمنکیاملكنوبصني

ليلضتلاةمغنمهيوهتستورهظملاقيربمهيشعينيذلاةمألاهذهنمناميالا

يفاهديهزتو«رومألافسافسيفاهبيغرتالإكلذنمةياغلاامو‹داسفإلاو
.اهتاورثوامنالقتسايفايلعرماتلابناجباذه«اهيلاعم

يصعتسملالاضعلاءادلاوه«هلككلذنعةمالاهذهةلفغنأبيرالو
هللانكمنيذلا‹حاصلافلسلاةةقيرطىلعةرظنانيقلأاذإو«جالعلاىلع

دصاقملمهمهفقمعنعمنتمهتايحدجن«اهيفمهفلختساوضرألايفمه

وندلانعاہبنوأبریومهسفنأبنونياوناككلذلو«ةينابرلاتاهيجوتلاهذه
ةحيتنهلككلذومهرمأنمءيشباباجعإومهئادعألةدوممهوياملوح

‹هجلاعتوهحصنوهداشرإو«نارقلاةيادهىلعاهباوبريتلاةيلمعلاةيبرتلا

.كعهللالوسرةمألاهذهيفةييرتلاهذهبماقنمسأرىلعناكو
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هللاتاولصناكنألاحلاغلبدقفيعمهلاعفأوهلاوقأيفكلذىلجتيك

امكلذنمو‹ةيداعلارولايفىتحرافكلاةفلاختىلعصرحيهيلعهمالسو

ناكوتيمنفدلاحيف.افقاوناكءمالسلاوةالصلالضفأهيلعهنأىوري

دقق«انابحأعنصتاذكه:لريدوبمبرف«دعموقرمياحصأ

ناكاميشكو‹دوهيلاكلسملةفلاخم«دوعقلابهباحصأرمأويعيبنلا

وأدوميلااوفلاخ)ءيبنلاورمألاضرعميفهباحصأللوقييعلوسرلا
انهوءةديقعلاىلاتلابرثأتتفكولسلارثاتياللكلذو(نيكرشملااوفلاخ

هتمكحقمعومالسالاةمظعمامأاعشاخفقينأالإنمولاكلميال

تاميجوتلاوةينارقلاملاعتلاهذهنيأ«ديدشلافسأللاينكلوهتييرتةمالسو
ةئطاو‹ةثيدحلاةيلهاجلاةجرهبءاروثهلتتذحخأيتلا؟مويلاةمأنمةيوبنلا

نوسيقينيذلاكعاوأرثكأامف‹اهتديقعواهقالخأواهميقىلعاهمادقأب
نوساتياوحبصاف‹ةيلهاجلابرغلاةايحبرثاتلاسايقمبيراضحلامدقتلا

مهرومأعيمجو٠مهثيدحومهمونومهسبلمومهبرشمومهلكأميفنيييرغلاب

نأهلبلاءالوهيرديالويقرتلاناونعويعولازمركلذنأبنيدقتعمةيشاعلمل
طاطحنالاوفلختلاوةقامحلاىلعلديامنإف٠«ءيشىلعلدنإكلذ

.نابوذلاو
ىلإلصينأدارأاملكنأرومألاهذهيفهتقدنممالسألاغلبدقواذه

قيرطباليحولاقيرطباهيلإهلصوأ«ةقباسلاتاوبنلاثيراومنمةمألاهذه
ةمألاهذهىقبتالكل«اسأرةيلهاجلابمهتلصالوأعطقلب‹ةيلهاجلاتاداعلا
اهتادابعنمءيشيفالو«‹اهتديقعنمءيشيف«مئألانماهريغىلعةلاع

اممبرعلادنعيقبيذلامارحلاتيبلاميظعتكلذلالثميفكيو«اهتاداعو

ثولتدقكلذنَاانکلو£مالسلاهيلعمهارباءايينألايبانعنعهوثرو

لإهابتالانعىتح«واةمألاهذهیلاعتهللافرص«ةيلهاجلاتاثولب

س۲۹۸



نم«هناحبساهرنعاہنیدرومآعیمجیقلتتل«اهتالصيفمارحلاتيبلا

خسرواهتديقعترقتساالوةيلهاجلاتاداعلاقيرطنمال«يحولاقيرط

تيبلالابقتسابديدجنمترمأ«ىلاعتهللانعالإىقلتتالتراصواهناميإ
فاوحبوهللاةياده.مهتصحمامدعبماظعلاكسانملااتعرشو»مارحلا

تنكياةلبَقلااًنلَعَجامو:ىلاعتهللالوقيكلذلو‹ناختمالاةلحرم

ريبكَلئاكنِوهيِقَعىلعُبلقْينمموسلايينممعَالإاهي

ىلوأالةبعنوكينليفکياماذهفونرایَدَهيِىلَعالإ

.ىفكوانبسحوهو‹ديدستلاودييأتلاوقيفوتلاونوعلاهللالاسن«بابلألا

ةالصلايفةحتافلاةوالت

اموكعيبنلانعتباغلاصنلاب«نارقلامأيهباتكلاةحتاف

يفاهتوالتتعرشكلذلو«نارقلايناعملمجمىلعاهاتشانمهانركذ
‹اهتايبتلنارقلالأىتلاءةميقلايناعملانمهيوتحتامبيلصملاريكذتل.ةالصلا

اوفسلتخاممنكلو«ةالصلايفةحتافلاةوالتةيعورشميفةمالانيبفالخالو

س:نيثحبمىلإامهنعثيدحلامسقن«ةلأسملاهذهعورفنمنيعرفيف
توءاجدقل:ةالصلايفةحتافلاةوالتبوجويف:لألاثحبللا

ةحتافلاةوالتةيعورشمىلعةلاد«يعهللالوسرنعةحيحصلاثيداحألا
‹ةديبعيبأنعهللاهمحرعيبرلاهجرخأاماهنماهبوجوىلعلب«ةالصلايف

هللالوسرلاق:لاق«مہنعهللايضركلامنبسنأنعديزنبرباجنع

هعامجلاهاورو(جادخيهفنارقلامأباهيفارقيملةالصىلصنم):دع
هللايضرةشئاعنعو.هنعهللايضريبأنعهجامنباويراخبلاالإ

اہیفارقيملةالصىلصنم):لوقييعهللالوسرتعمس:تلاقاهنع
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يلعقيرطنميقهيبلاهاورو«هجامنباودمحأهاور(جادخيهفنارقلامأب

عبيرلارسفو«(جادخيهفنآرقلامابافارقيلةالصلك)ظفلباعوفرم
دوادويودمجهجرخأاماہنمو‹مامتلاريغيهوةصقانلابجادخلاهللاهمر

جرخينأورمأميبلانأ¢هنعهللايضرةيرهيبُأنع

نبارفعجبلعأنإووهو(دازامفباتكلاةحتافةءارقبالإةالصال):يدانيف
لاقو‹يوقبسيل:دمحألاقو‹ةقثبسيل:هنعيناسنلالاقيذلانوميم

ونوملسمهحرخأامدشتيهنإف«ءافعضلايفهثيدحبنكييدعن

يعيبنلانأ«هنعهللايضر«تماصلانبةدابعنعنابحنباودواد

دنعيورمثيدحلاو(ادعاصفباتكلاهحتافبارقيملنملةالصال):لاق

هجرخأو«دوادوبأوملسممهنماهبدرفتامنإو(ادعاصف)ةظفلنودبةعامجلا
هدانسإلاقو(باتكلاةحتافبارقيملنملةالصءيزجتال)ظفلبينطقرادلا

ةريرهيلاثيدحنمدهاشبدضتعيو‹اضيأناطقلانباهححصوحيحص

ظفلبدمحاهاورو«امهریغونابحنباوةميزخنباهجرخأ‹ظفللااذهباعوفرم
اهضعبززعيةيثككلذيفثيداحالاو(نارقلاماباهيفًارقيالةالصلبقتال)
يبأدنعةداتقيلأثيدحو«يذمرتلاودمحأدنعسنأثيدحاہنم«اضعب

دواديبودمادنعديعسيبو٤هجامنبادنعرمعنباو«يناسنلاودواد

.هجامنبادنعرباجو«هجامنياويناسنلادنعءادردلايبأو«هجامنباو
رخفلانأىتح5٠بوجولاىلعثيداحللهذهنولمحيةمالاروهمجو

هللاناوضرةباحصلاعامجإىكحهنأىنيئارفسإلادماحيبانعلقنيزارلا

ةعامجركذو«هلصنمكرلكيفةئةءارقبوجوىلعمهيلعىلاعت
كلذو«اهتءارقبوجومدعىلعلدياميعازوألاويروثلاوةفينحييأنع
فالتخاىلعهأزجأاهريغًارقواهلكهتالصيفادماعاهكرتنإ:اولاقمهنأ

ييأابحاصنسحلانبدمحوفسويوبألاقو«كلذيفيعازرألانع

ے۰



دمحمنعركذو«نيدلاةياك:ةليوطةيأوأ«تاياثالثهلقأ:ةفينح
ةملكرادقموةيأرادقميفداهتجإلاغوسأ:لاقهنأاضيأنسحلانب

.امالكنوكيالفرحيفهغوسأالو«هللدمحلاوحنهموهفم

ةعكرلكيفنارقلامأبيلصملاارقي:لاقهنأيربطلانعيبطرقلاركذو
يبطرقلالقنو«اهفورحواهتايأددعنارقلايفاهلثمالإنجيملاهبارقيملنإف
دقاميلعصنلاوافنييعتلانال‹هلىنعمالاذهو:هلوقربلادبعنبانع

هيلعتبجونماہنملدبلابءيجينُالاحو«اهريغنودمكحلااذهباهصخ

رئاسکاہیلإدوعیواہبءيجيناهيلعامنو.اهيلغرداقوهواهكرتف
نأ‹حتفلايفرجحنباظفاحلاركذو‹تادابعلايفتانيعتلاتاضورفملا

اونينكلءةالصلايفةحتافلاةءارقبوجوىلعمهريغعمنوقفتيةيفنحلا
اهبوجونال‹ةالصلاةحصيفاطرشتسيلبوجولاعماهنأمهتدعاقىلع
امبتبثيالمهدنعضرفلاو‹ضرفهبالإةالصلامتاليذلاوةنسلابتبثامنإ

سريارقلانمرساماويا:ىلاعتلاقدقو‹نارقلاىلعديزي
مثأيابجاونوكيفثيدحلابتبثامنإةحتافلانييعتو«رسيتامةعارقضرفلاف
.هنودبةالصلاءيزجتوهكرتينم

كرتدمعتينمميبجعيضقنيال«كلذررقتاذإو:هلوقكلذظفاحلامَ
هللاىلإاهببرقتينأديريةالصيلصيف«ةنينأمطلاكرتومهنمةحتافلاةءارق

‹نيغبهذملهتفلاخمقيقحتيفةغلابمايفمثالاباكترادمعتيوهوىلاعت
يناساكلاهيلعصن«ةالصلايفةعتافلابوجونمةيفنحلاىلإهبسنيذلاو

تاوذنمنييلوألانيتعكرلايفبوجولارصحامنإوعئانصلاعئادبيفمهنم
اهكرتنمنأركذونيتعكرلاتاذنمنيتعكرلااتلكيفو«ثالثلاومبرألا

اندنعاذهو:لاق‹وهسلادوجسهمزلاوهساهكرتنمو‹ائيسمناكادمع



نيتعكرلايفلاقوهسفنةفينحيأىلإيزإرلارخفلاهبسنليصفتلااذهو
٤تکسءاشنوحبسءاشنِوارقءاشنإيلصملاريخي‹نيتحأألا

نيتعكرلايفةبجإوةءارقلانأبابحتسالاباتكبحاصىلإرخفلابسنو
نعلماشلاباتكيفلقنهنأغاّبصلانبانعىكحو«نييعتريغنم
لوقلاو«نييرحخألايفاہتھارکونييلألانيتعكرلايفةءارقلابوجو‹نايفس

مامإلاىلإانباحصأبتكضعبيفبوسنمنييرخألايفحيبستلابءافتكالاب

ةّيلعنباومصألانعرخفلاىكحو«هللاهمحررقصلانبنازعةيواعميأ
نبحلاصنبنسحلاويرصبلانسحلابهذو«الصأةبجاوريغةعارقلانآ
وأ٠ةيئانثةالصلاتناكءاوس«ةئزجمةدحاوةعكرريفاهتعارقنأىلإيح

‹يندملايموزخلانمحرلادبعنبةروغملاىلإيبطرقلاهبسنو«ةيعابروا

س:الاوقأةلأسملايفنأماقملالصاحو.ةرصبلالهأرثكأىلإو

تاعكرنمةعكرلكيفةحتافلاطارتشاوهو‹روهمجلالوق:اهلوأ

وباهبJêهنأركذو«هيلعةباحصلاعامجإينيئارفسالاىكحو«ةالصلا

نباويرهييآوسابعنباىلإومغهبسنو«دوعسمنباويلعورمعوركب

يبأوصاعلانبورمعنبهللادبعويراصنالابويأيبأوبعكنبييأورمع

روهمجهيلعو«ريبجنبتاوخوصاعلايأنبناثعويردخلاديعس

هبسنو‹دمحأنعروهشملاوهو«يعفاشلاوكلاملاقهبو‹انباحصأ

.ةرتعلاىلإيناكوشلاهبسنويعازوألابهذمروهشمىلإيبطرقلا
مصألالوقوهو«الصأةالصلايفةءارقلابوجومدع:اهيناث

.ةيلعنباو
نسحلالوقوهوطقفةالصلاتاعكرنمةعكريفاہبوجو:اهلا

.هللابديولاويداملاوقاحسإودوادىلإبسُنو«هعباتنمويرصبلا
وهونييرخألايفحيبستلابءازتجالاونييلوألانيتعكرلايفاهبوجو:اهعبار
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نأريغ«انباحصأنمرقصلانبنإزعةيواعموبألوقيهبوةيفنحلايأر
نيبمهتقرفتىلعُءانب٠مدقتك‹اهنودبةالصلانالطبنوريالةيفنحلا

.بجاولاوضرفلا
وأتايآثالثوحننارقلانماهريغبةحتافلانعءانغتسالا:اهسماخ

غۇسو‹نسحلانبدمحوفسوييأيأروهو«نيدلاةياكةليوطةي
نود(هيدْمَحْلا)وحنةموهفمةملكوأةيآيفداهتجالانسحلانبدمحم

الاہنُاةیاوردمانعينغملايفةمادقنباركذو«امالكنوكيالفرح

.ناکعضوميأنمنارقلانمةياةءارقءىزجتونيعتت

اهتايآددعيفنارقلانماهلثموأةحتافلاةءارقطارتشا:اهسداس

.يربطلاىلإيبطرقلاهبسناهفورحو

وهو«نييرخألايفاهتهاركو«نييلوألانيتعكرلايفاهتعارقبوجو:اهعباس
.غابصلانباللماشلاباتكنع٠يزارلارخفلاهلقناسحنايفسلوق

وهو‹ةعكرلكيفةحتافلاةءارقبوجوبلوقلاءارالاهذهنمحيحصلاو
يذلاةباحصلاعامج]هدضعیو‹اهركذانفلسأيتلاثيداحألاهيضتقتيذلا

وهفاسأرةءارقلابوجوطاقسإبلوقلاامأ«ينيئارفسالادماحوبأهاكح

مداصمو٠۲/لار4ِناَرَقلام.رسیاماماوُرقاف»:ىلاعتهلوقةلالدلفانم

.هکانفلسأيتلاثيداحألاصوصنل

مهملعديفةالصلاتاعكرنمةعكريفاهتوالتبءازتجالابنولئاقلاامأو

٠«اهلككتالصيفكلذلعفامث»:هتالصءيسملليعيبنلالوق
يفو«هنعهللايضرةريرهيأقيرطنمةعامجلاهاور.ةءارقلابومأنأدعب
للاقعيملانأهتالصءيسلاةصقيفيقيلنابحنياودمحألةيور

جرخأدقف«يعيبنلالعفمهملعدرياک«ةعكرلكيفكلذلعفامث»
باتكلاةحتافبةعكرلكيفأرقيناكيعيبللانأةداتقيانعيراخبلا
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اعيرشت٠تادابعلايفهلاعفأيأتمالسلاوةالصلالضفأهيلعيبللا.

اکاولص»:لاقدقو«لمجأاماہبنابتسپومہبنااماہبحضوتسیهتمال

ًارقيالةالصلبقتال»يعهلوقوحنيفمحلقلعتمالو««يلصأينومتيأر

ةءارقتلصحاذإف«تابثإيفنلانمءانثتسالانأارابتعا«نآرقلامأباهيف
ةيلوقلايعهتنسأل٠ةالصلاتحصةدحاوقرمةالصلايفةحتافلا

تاعكرنمةعكرلكيفنوكتنأبجيةبولطملاةءارقلاهذهنأتنيبةيلعفلاو
ةالصلاةحصنأكلذبحضتاف٩«بسحفةدحاوةعكرريفال٠ةالصلا

يفاهبءازتجلالابنيلئاقلاىلعدرياذهبو«ةعكرلكيفةحتافلاةوالتىلعةفوقوم
.ةيثالثوأةيعابرةالصنمنييلوأالانيتعكرلا

ثالثوأةيآةيافكبنولئاقلاءاوس اهنعاهروغةيافكبنولئاقلاامأو
طارتشاثیداحأف اهفورحواهتايآددعلثميفةحتافلالثموأتايآ
قالطإيفمحلةجحالو«هفعضنعفشكلاومهيأرمدهيفةيفاكةحتافلا

يارعأللعيبنلالوقو4٠نقلانمرسامايقافىلاعتهلوق
لمحيلمحانأل««نآرقلانمكعمرسيتامبارقام»:هتالصءيسللا

دنع‹اضيأءيسملاثيدحيفدروهنأىلع«ديقماىلإدريقلطملاونييملاىلع
يعفاشلایورو«نارقلامابارقامث»:ظفلبنابحنباودواديناودمحا

مابارقامش»:يبارعألللاقعيبنلانأ«عقارنبةعافرنعهدانسإب
امنأوةحتافلانيعتىلعليلداذهلثميفو«رقتنأهللاءاشامونارقلا

ةيالاو«ةحتافلانسحينكيملهنألاتحاعم«اهيلعدازامىلعلومحمرسيت
تاولصلايفتسيلو«ليللامايقبعيبنلارمأقايسيفتءاجةيكلا
تلزناهأل«ةحتافلالوزنلبقتلزناهنألاقحاءاملعلاضعبركذو«سمخلا
ةضراعمىلعلديامايفسيلف‹ةلاسرلانمزردصيفةمركملاةكمب
الإةالصال»:ظفلبديعسيبأثيدحنمهبنوقلعتيامامأ«ثيداحألا

٢۲۰-



ظفللااذهبىرديال:لوقيسانلاديسنبانإف«اهريغوباتكلاةعتافب

ًارقننأانرمأ:لاقهنأدواديبادنعدیعسيبانعحصدقوِءاجنيانم

.تاقثهتاوروحيحصهدانسإۈو..رسيتاموباتكلاةعحتافب

الإةالصال»:ظفلبدواديبادنعةريرهيبأثيدحبمهقلعتامأو

دقونوميمنبرفعجةياورنمهنأبهنعباجيف«باتكلاةحتافبولونارقب

ابأنابدودرماضيأوهوهفيعضتيدعنياودمحأويئاسنلانعانركذنأقبس
جرخأنأعيبنلايلرمأ»:ظفلبةريرهيبأنعهقيرطنمجرحخأدواد
ةياورلاكلتتسيلو«دازامفباتكلاةحتافةءارقبالإةالصالهنأ«يدانأف

يهيتلا«ىرخألاتاياورلانماهدشيابىلوأهذهلب«هذهنموأب
ةالصلالضفأهيلعهلوقبدارملانألمتحيهنأىلع«انتمحصأوادنسىوقأ
«باتكلاةحتافبولونارقبالإةالصال» ةياورلاتحصولمالسلاو

‹رسلاةالصكتاولصلاضعبيف‹اهدحوةحتافلاةءارقبءازتجلالا

.اندنعبهذملا

وأةيهاوةياورامإ«ةلأسملاهذهيففلاخلاهبقلعتياملكنإفةلمجلابو
ىلعانتلدأامأ٠لالدتسالاهبطقسلاتحلالاهقرطاذإليلدلاو«لاتحاتاذ

«لووتنأنمرهظأو«زمغُتنأنمىوقأىهفةعكرلكيفةحتافلابوجو
نأمهاوعدكلذنمو«مہیأرحاصلابلالدتسالابلقةعامجلواحنإو

«جادخيهفنارقلامأباهيفارقيملةالصىلصنم»:لعلوسرلالوق

اهنودةالصلانأثيدحلايامةياغل4اهنودبةالصلاةحصىلعلدي

ةبولطملاةالصلانأبكلذنعباجيو«اهنالطبىلعلديالوهو«ةصقان

مدېنااهنمءيشلتخااذإف«اهناكرأواهطورشلةلمكتسملاةالصلايهًاعرش
©لمحلامامتريغلاهدلوةقانلاءاقلإلمسا«لصألايفوهجادخلاو«اهعيمج
تاياورلانأىلع«لمحلاكالهبابسأنمببسوهو«نويوغللالاق

٥



٠«باتكلاةعتافبارقينملةالصال»ظفلبةراتتءاجيتلاىرحألا

نايبيفةحيرص«باتكلاةحتافبارقيملنلةالصءىزجتال»ظفلبىرحأو

..جادخابدوصقللا
ارقيملنملةالصال»كعهلوقنم ةلالدلابلقكلذكاولواحو

تاذلاأل«تاذلايفناللامكلايفندارملانأبنيمعاز«باتكلاةحتافب

باجأو‹ةقيقحلادوجوىلعهموهفمبلديلامكلايفنو«ةيفتنمريغةمئاق
نأالرهىعدينأامإ:هلصاحامبحتفلايفرجحنباظفاحلاكلذنع
¢يعرشلااهانعماهبدارملانأاوملسينأامإو.ءةيوغللااهتقيقحةالصلابدارملا

يهذإ‹هتاحلطصمىلعةلومحمعرشلاظافلأألمّلَسُمريغلْألاو
ثعبهنكلوةيوغللاتاعوضوملانايبلعراشلاثعبيملونايبللةبجوتسملا

ةيعرشلاةالصلاىهانهةيفنملاةالصلانأتبثاذإو«ةيعرشلاقئاقحلانايبل

هنأل«لامكلاالوءازجألارامضإىلإجايتحاريغنم«اهتقيقحيفنحضتا
ىلإلامىتحويغوركبيأىضاقلانعلقتاك‹لامجإلاىلإىدوي
ايفتنمءازجألاردقولف«ءازجإلالوصحبرعشُيلامكلايفننألفقوتلا
ضقانتلاىلإيدؤيف«هتوبثبلامكلايفنراعشإلجألاتباثردقمومعلالجأل

يهوةرورضللهيلإجيتحاامنإرامضالاأل«اعمامهرامضإىلإليبسالو
تسيلامهدحأرامضإىوعدوهنمرثكأىلإةجاحالفدرفرامضابعفدتت
اذهيفنأبرجمحنباظفاحلاهبقعتو‹ديعلاقيقدنباهلاق«رخالانمىلوأب
برقأىلعلمحلاف«ةقيقحلاىلعلمحلارذعتانملسنإانأل«ارظنريحألا

يفنىلإبرقأءازجالاىفنو«امهدعبأىلعلمحلانمىلوأاهيلإنيزاجما
٠سكعريغنملامكلايفنمزلتسيهنالو«مهفلاىلإقباسلاوهوةقيقحلا
ةياوربو«اهانركذيتلا«ءىزجتال»ةياوربكلذظفاحلاديأو«ىلوأنوكيف

لکيفاهتعارقبوجوتملعاذإو«نارقلامأباهيفارقيالةالصلبقتال»

٢۳۰



‹اهنمءيشكرتوأ«انايسنوأدمعاهكرتنأملعاف«ةالصلانمةعكر

٠دمعلايفانباحصألوقوهو٠حيحصلاىلعةالصلانالطبىلإضفم

يعفاشلاهيلعانقفاوو«اهنملقألانايسنيفمهرثكألوقو«اهرثكأنايسنو
هميدقيفيعفاشلابهذو«ٌىلحلايفىرهاظلامزحنباهيلعو«ديدجلايف
دبعنبةملسيأنعىورامبجتحاو«ةالصلادسفيالاهنايسننأىلإ
©ةءارقلاكرتف٤برغملاهنعهللاىضرباطخلانبرمعانبىلص:لاقنمحرلا

عوكرلاناكفيك:لاقءةءارقلاتكرت«هلليقةالصلاتضقنااملف

هذهثودحيعفاشلاربتعاو«سابالف:لاق‹انسح:اولاق‹دوجسلاو

هنععجرمث«عامجإلامكحيفمهنمريكتريغنمةياحصلارضحمبةعقاولا
0©وهسلاودمعلالمشتيتلاةماعلاةلدالاباذخأ‹انركذ5ديدجلايف

:نيباوجبرمعةصقنعباجاو
يهو.ةالصلاداعأهنعهللايضررمعنأیوريبعشلانأ:امحلوأ

.ضراعتلادنعيفانلاىلعمدقمتبثملاو‹لوبقلااهمكحةقثلانمةدايز

امنإوةءارقلاسفنكرتيملهنعهللاىضررمعنوكينألاتحا:امهيناث

.رمعبنظلاوهاذه:يعفاشلالاق‹اهبرهجلاكرت

ايفارقيمليتلاةالصلابدتعاهنأرمعنعىوُراميبطرقلافّحضو

هيوريهنال٠دانسالاعطقنم٠ظفللاركنم:هنعلاقو‹اهتداعإمدعب

دبعنبةملسيأنعميهارباهپوريرمو«رمعنعيميتلاثراحنبميهاربا
«اطوملايفكلامنكذدقو«هيفةجحالعطقنمامهالكو«رمعنعنمهجرلا

نمكلامهامرهنال‹هعمةفئاطوىيحيدنعسيلوةاورلاضعبدنعوهو

الةالصلك»:لاقةعيبنلانأللمعلاهيلعسيللاقو«وخأبهباتك

هنأ۽رمعنعیواميبطرقلاركذمث««جادخىهفنارقلاماباهيفارقي
ىيحينبىميىور«هنعحيحصلاوهو:لاقو٠ةالصلاكلتداعأ

س۲۰۷



نعيخنلاميهاربانع«شمعألانعةيواعموبأانثدح:لاقىروباسيجلا
لاق‹ةالصلامهبداعأف«برغملايفةءارقلايسنرمعنأ«ثراحلانبمامه
نمكلذىور«رمعنممامههدهشلصتمثیدحاذهو:ربلادبعنبا

‹ةءارقلاىسنىذلانعكلاملكس:لاقكلامنعبهشأىورو«هوجو
رکنأو هلعفرمعنوكينأركنأانأ:لاق«رمعلاقامكبجعيأ
‹هبنوحبسيالوبرغملايفاذهعنصيرمعسانلاىري:لاقو ثيدحلا

.اذهلعفنمةالصلاديعينأىرأ

ادمعاهكرتينميفانيأرىرياكلامنأةيكلاملامالكنمموهفملاو
هباحصأهنعهيوريامىلعداتعالاو«نيغومزحنباهنعهركذامفالخوهو
مدع‹يكلاملاىرصبلادادنمزيوخنباركذف«نايسنلاةلاحيفامأ«ىلوأ
نيتعکرةالصنمةعكريفاهكرتنمةالصنالطبيف‹«كلاملوقفالتخا

ةالصنمةعكريفايساناهكرتنميفهلوقفلتخاو«هيلعةداعالاموزلو

يتدجسدجسيىرخأةرملاقو«ةالصلاديعيةرملاقف«ةيئالثوأةيعابر
:دادنمزیوخنبالاق«كلامنعويغومكحلادبعنياةياورىهو‹وهسلا
دبعنبالاق‹مالسلادعبوهسللدجسيو‹ةعكرلاكلتديعيهنإليقدقو

نمكاهنمالدبةعكربنايتالاو«ةعكرلاكلتءاغلإلوقلانمحيحصلا:ربلا
.مساقلانبارايتخاوهو٤اوهسةدجسطقسأ



ينانلاثحلللا

درفنملاومومأملاومامإللةحتافلاةوالتيف

‹نارقلاياعمتالمحينماهريغهعمجيملالةعماجباتكلاةعحتاف

مسااهيلعقلطأانهنمو«انفلسأكةالصلايفاهتءارقةيعورشمرساذهو
يرهيبآنعديزنبرياجنعةديبعيبأنععيبرلامامإلاجرخأ.ةالصلا

تمسقلجورعهللالوقي»:يعهللالوسرلاق:لاقهنعهللاىضر

اميدبعلو‹يدبعلاهفصنويلاهفصن«نيفصنيدبعنيبوينيبةالصلا
يندمهللالوقيفهللدمحلادبعلالاقاذإ»:ّفْيَعهلللوسرلاقو«لس
اذإو٠يدبعىلعىشثأهللالوقيفمحرلانمحرلا:دبعلالاقاذإف5يدبع

دبعلا:لوقيف‹يدبعيدجي:هللالوقيف(نيدلامويكلام):دبعلالاحت

اميدبعلويدبعنيبوينيبهذه:هللالوقيف‹نيعتسنكايإودبعنكايإ
مهيلعتمعنأنيذلاطارص٠مقتسملاطارصلااندها:دبعلالوقيف«لأس
يدبعلويدبعلهذه:هللالوقيف٠نيلاضلاالومہیلعبوضفغملاريغ

.(لاسام

هللالوسر:لاقظفلبهجامنبإويراخبلاالإةعامجلاثيدحلاجرخأو

ليقف«(جادخيهفباتكلاةحتافبامفارقيملةالصىلصنم):2

لوسرتعمسينإفكسفنيفاهبًارقإ:لاقفمامالاِءارونوكنانِإةريرهأل
نيفصنيدبعنيبوينيبةالصلاتمسقلجوزعهللالاق):لوقييعهللا

يندم:هللالاق‹نيلاعلابرهللدمحلا:دبعلالاقاذإف‹لاساميدبعلو

.(څإ...يدبع
نم«هللاهمحرعييرلامامألاهجرخأ«لقتسمثيدحانهلوألاثيدحلاو

لديةحتافلاىلعةالصلامسإقالطإو«قبسكهنعهللايضرسنأقيرط

س۲۰۹ےک



يهف«اهيلعةالصلاةحصفقوتل«اهتءارقةرورضو٠ةالصلايفاهتيمهأىلع
٠لصملكىلعاهباجيالةجحيفكياماذهيفو«اهيفيرقفلادومعلاةباثمب

نعةيمهألقتالةالصلايفةحتافلانإف«ادرفنموأامومأموأناكامام

عوكرلاناكاذإو«اهتيمهأقبسىلعلديثيدحلالب«دوجسلاوعوكرلا
ىلعمكحلااذهنوكينأردجأف«مومأملانعمامإامهلمحيالدوجسلاو

ةعامج.نعيورمدرفنماومامإلاكمومأملاىلعاهتعارقبوجوو«ةعحتافلا
ينطقرادلاىوردقف«باطخلانبرمعمهنم«مبنعهللايضرةباحصلا

نأينرمأفمامالافلخةءارقلانعرمعتلأس:لاقكيرشنبديزينع
٠ترهجنإو:تلق«انآتنکناو:لاق«تنآتنكنإو:تلق«ارقا

.ترهجناو:لاق

نعىلحلايفادنسممزحنباهجرخأو«حيحصدانسإاذهينطقرادلالاق

هنعهللايضررمعنعنمحرلادبعنبةمثيخودادرنبةيابعوكيرشنبديزي

عيبنلاباحصأنمملعلالهأرثكأنأهعماجيفيذمرتلاركذو

يعفاشلاوكرابلانباوسنأنبكلامىلإهزعو«كلذبنولوقينيعباتلاو
هيلعو«هيسفتيفةيكلاملانميبطرقلايأرلااذهححصو«قحساودمحأ

.يناكوشلاهحُجروتيبلالهأنمرصانلاىلإبسُنو«انباحصأروهمج
:لوقوهو«رهجوأرَسأُءاوسمامالافلخاقلطمةءارقلامدعب:ليقو

بیبحنباومحلانباوبهشُأوبهونيا:لاقهبو«هباحصأوةفينحيي
لاقىتح9انتقرابشمفلسضعب:لاقو٤كلامباحصأنم
يزعو«مامإلافخةعتافلاارقينأنمهيلإبحأهنيعيفةرمج:مهضعب

يفهللاهمحربطقلاهيلإازعو«هللاهمحربوبحمنبامامإلاىلإلوقلااذه



يفهمامإنممومأملااهتصنيف‹ةيرسلإوةيرهجلانيبةقرفتلاب:ليقو
ىلإيناكوشلاهبسنو«كلامبهذمروهشموهو‹رسلاياهؤرقيورهجلا

يربنعلانسحلانبهللاديبعوىسيعنبدمحأومساقلاويداملاوىلعنبديز
نعةعامجلاةياورهنأينغملايفةمادقنباركذو«دمحأوهيوهارنبقاحساو

‹هدمتعاو«قاحسإىلإوهنييعنباويروثلاويرهزلاىلإاضيأهازعو‹دمحأ
.رصتخميفيثرخلاهفلسهلبقنم

نممهنمف۽كلذيفةيرهاظلاهباحصأفالتخايرهاظلامزحنباركذو

وههحجرولوألالوقلاوهك‹مامإلافلخاقلطمةءارقلابوجوىأر

لوقلاوهاکرهجلاورسلايفارقنيبقرفنممهنمو«دوادهفلسلٍيزَعو
يضرتماصلانبةدابعنععيبرلاهجرخأاملوألالوقلاديؤيو‹ثلاثلا

£ةءارقلاهيلعتلقثفةادغلاةالصكيمهللالوسرانبىلص:لاقهنع«هللا
:لاق٠«لجأانلق(مكمامإفلخنوأرقتمكلعل):لاقفرصنااملف

ةدابعنعهجرخأثيدحلاو(اهبالإةالصالهنإفنارقلامأبالإاولعفتال)

يطقرادلاويناسنلاودوادوباهححصو«ةءارقلازجيفيراخبلاودمحأاضيأ
لوحکمينثدح:لاققاحسانباقيرطنم«يقهيبلاوماحلاونابحنيو
٤لوحکمنعهيغودقاونبدیزهعباتو«ةدابعنع«هعيبرنبدومحمنع
نبةدابعًاطبأ:لاقيراصنألاعيبرلانبدومحمنبعفاننعدوادوباهجرخأو

ميعنوبأىلصفةالصلانذّولامعنوبأماقأف٠حبصلاةالصنعتماصلا
٠معنيأفلخانففصىتحهعمانأوتماصلانياةدابعلبقأو«سانلاب

:تلقفرصنااملفنارقلامابارقيةدابعلعجف«ةءارقلابرهجيمعنوبأو

لوسرانبىلص»لجأ:لاق«رهجيمعنوبأونارقلامابًارقتكتعمسةدابعل
املف«هيلعتسبتلافةءارقلاباهيفرهجييتلاتاولصلاضعبدهللا
:لاقفةءارقلابترهجاذإ|نوُأرقتله:لاقههجوبانيلعلبقأفرصنا

س



رقتالفنارقلاينعزانييلاملوقأانوالف):لاق«كلذعنصنانإ:انضعب
الإترهجاذإنارقلانمءيشب نميذمرتلاىسيعوبأهجرخأو(نارقلامابالإ

نسحدانسإاذه:ينطقرادلالاقو۽هنسحوهانعمبقاحسانبدمحمثيدح-

مابالإاولعفتال)ثيدحلاتاياورنمريثكيفءاجو«تاقثمهلكهلاجرو
هاورام«هدهاوشنميناكوشلاركذو«(اهبأرقيملنملةالصالهنإفنارقلا
نملجرنع«ةشئاعيأنیقيانع۽مانااخقيطنمدا

مامالاونوأارقتمكلعل):يعهللالوسرلاق:لاقدَيبنلاباحصأ
لاق«(باتكلاةحتافبار7نأالإال):لاق«لعفتلانإ:اولاق«(ارقي

نعةبالقيلانعبوياقيرطنمنابحنباهاورو«نسحهدانسإ:ظفاحلا
يأقيرطنإ:لاقفيقميبلاهفلاخو«ناتظوفحمنيتقيرطلانأمعزو«سنأ
ةعيبنلانأةدابعنعينطقرادللظفليفو«ةظوفحمتسيلسنأنعةبالق
مأبالإةءارقلابترهج»اذإرقنمايشمكنمدحأنأرقيال):لاق
اقثمهلكهلاجر:ينطقرادلالاق(نارقلا

الف‹ةالصلايفاصاخاکةحتافللنأىلعةصانثيداحألاهذهف

٤بوجولايفاهلغوتلاذهو«اهريغفالخبمامالانماهعامسباهيفيفتکي

عرصلاصنلابةالصلامسااهيلعقلطأكلذلو«ةالصلاناكرأنمنكراهنأل

.ابنمبلقلاةباثمبهنألنيلاعلابرهيكحياميفيعهللالوسرنع

مومعبهبرهجياميفوأاقلطممامإلافلخةأرقلامدعبنولئاقلاجتحاو
مومعبو(.٤/فارعألا4اوُِصْنَأَوهلاوُعِمَسافنارایفادولاعتهلوق

ةريرهيبانعدپزنبرباجنعةديبعيبأنععييرلاهجرخأاماهنم«تاياور
له):لاقف۽ًارقلابایفرھجةالصنميعهللالوسرفرصنا:لاق
هللالوسرلاقف٤هللالوسراييلب:اولاق(؟افنآمكنمدحأيعمارق

دمحأويعفاشلاوًاطوملايفكلامهاورو«(ةالصلانمهبرهجاميفال):2
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2:ظفلبنايحنباوةجامنباو«هنسحويذمرتلاويناسنلاودوادوأو
ةوهللالوسرعمةءارقلانعسانلاىمتنافةدايزو(نارقلاعزانأيلاملوقا
نمكلذاوعمسنيحةأرقلابتاولصلانمدعهللالوسرهيفرهجياميف

نعيناكوشلاهلقنكربخلايفةجردمةدايزلاهذهو(يعهللالوسر

بوقعيودوادوبأويراتلايفيراخبلاكلذىلعقفتاهنأركذو«بيطخلا

.مهريغويناطخلاويلهذلاونايفسنب
دنعةريرهيبأثیدحانمو‹مہنيبهيفالحلالامماذهو:يوونلالاق

اذإف«هبمتويلمامإلالعججامنإ):لاقيعيبنلانأ‹يذمرتلاالإةسمحلا
دوادابانکلو«هحیحصتملسمىلإبسُئو(اوتصنأفارقاذإو«اوربكفربك

اہیفمهولابسنو«ةظوفحمبتسيل«(اوتصنافارقاذإو)هلوقةدايزيفلاق
نايحنباناميلسوهاذهدلاخابانابيرذنملاهيلعدرو«دلاخيبُأىلإ
‹امهحيحصيفملسمويراخبلامهبجتحانيذلاتاقثلانمالهورمحألا
عوقويفانيالكلذناب«هللاهمحريلاسلانيدلارونمامالاهنعباجأو
بذكلاريغوهو5همهویعداامنإو‹هبذكعديمدوادابال«هنممهولا

يفنو«ةدايزلاهذهتوبثززعيرذنملانأريغ«طلغلاىنعميفوهلب

ديعسوبآاہيلعهعباتدف«اہبہدرفتمدعب«دلاخيبآاہیوارنعمھولا
نالجعنمعمدقو«دادغبليزنيندملالهشألايراصنألالعسنبدمحم

يناسنلانمحرلادبعوبأويمزحاهللادبعنبدمحونيعمنبیهوةقثوهو
رمحألادلاخيباثيدحنمهننسيفةدايزلاهذهيناسنلاجرخأدقو

ثيدحيفةدايزلاهذهجارخإملسمىلإيرذنملابسنو٠«دعسنبدمحمو

يميناناميلسنع«ديمحلادبعنباريرجةياورنميرعشألاىسوميأ

یسوميبأنعهحيحصيفملسمةياورىلإاهتبسنيناكوشلارقَأوهداتقنع
ثيدحنمملسمىلإاهجارخإاوزعءاملعلانمةعامجتيأرو«يرعشألا
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«ءيرابلاحتفيفرجحنباظفاحلاو«ويسفتيفيبطرقلامهنم«ىسوميأ
دقو«هركذمدقتيذلاةيرهيبأثيدحجارخإىنغملايفةمادقنباهيلإازعو
ملسمحيحصنمةعامجلاةالصباوبأوةالصلايفةءارقلاباوبأتعجار

يباةياورنمهيلاهوزعامدجأملف«اٹیدحاٹیدحاہیفامتلمأتو«اباباباب

بابيئتيارامنو«امهريغةياورنمالو«ةريرهيآةياورنمالو«ىسوم

٤ةشئاعوسناةياورنمملسماهجرخاثيداحأةعبرأمامالابموماملامئا

امنإ»هظفلفسناثیدحامآمہنعهللايضرةريرهياو«هللادبعنبرباجو

عفراذإو«اودجسافدجساذٍإف9اوربكفربكاذإفهبمتويلمامالالعج

ىلصاذإو«دمحلاكلوانبراولوقفهدمحلانملهللاعمس:لاقاذإواوعفراف

امئاقیلصاذِإف»ةدايزهنعهقرطضعبيفو«نوعمجأادوعقاولصفادوعق

عكراذإف«هبمتويلمامالالعجامنإ»ةشئاعثيدحظفلو«امايقاولصف

ثٹیدحظفلو»اسولجاولصفاسلاجلصاذإو6اوعفرافعفراذإو»۱راف

اولصفادعاقىلصنِإوامايقاولصفامئاقىلصنإمكتمئأباومتئإ»رباج

اذإف«هيلعاوفلتختالفهبمتويلمامالاامنإ»ةريرهيأثيدحظفلو«ادوعق

انېرمهللااولوقفهدمحنملهللاعمسلاقاذإو«اوعكرافمكراذإواوربكفربك

«نوعمجأاسولجاولصفاسلاجىلصاذإواودجسافدجساذإودمحلاكل

ةريرهيلاةياوريفظافلاضعبةدايزملسمحيحصسفنيفقرطلاضعبيفو
ارقاذإو»اہنمءيشيفسيلو«امايقاولصفامئاقىلصاذِإ»اهنم

تسلو٠«يرعشالاىسوميبأنعبابلااذهيفةياورتاتملو«اوتصناف

ةريرهيلاثيدحهحيحصتوىسوميلانع.ثيدحلااذهملسمجارخإ
ينطقراللالعأدقواذهةياردوةياورثيدحلاةمئأةمدقميفنودودعم

=:حيحصلايفامصنو.اهتدجوفناوخإلادحأالإيندشرأةالصلايفدهشتلابابيفملمحيحصيفةدوجومةدايزلاهذه*
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نُأبةداتفنعيميتلانامیلسةياوريفةدراولا«اوتصنافارقاذإو»ةدايز

يأنبدیعسوماشهوةبعشمنماهوركذيملةداتقباحصأنمظافحلا

:ىنطقرادلالاق«ةرامعيأنبيدعورمعموةناوعوبأوماموةبورع

ةداتقنعرماعنبهللادبعنعيوردقو٠«همهوىلعلديمهعامجإف
مهضعبىورنكل‹ناطقلاهكرتيوقلابوهسيلنكلو«يميتلاةعباتم
.رذنملانباولبنحنبدمحأنعاهحيحصت

وهو«هءارقهلمامالاةءارقفمامإهلناكنم»ثيدحابنمو

نعهدنسأامنإوهَيبنلانعدادشنبهللادبعقيرطنملسرمثيدح
يبنلانعهللادبعنبرياجنعدادشنبهللادبعنعةشئاعيأنبىسوم

ىوارلاىنطقرادلاامهفعضدقوهفينحوبأو:هرامعنبنسحلاكع

نبليئارسإوةبعشو‹يروثلانايفسثيدحلااذهيورو:لاقثيدحلل

نباثيرحوهنييعنبنايفسوصوحألاويأوينالادلادلاخوبأوكيرشوسنوي
السرمدادشنبهللادبعنعةشئاعيپُانبیسومنعمهريغوديمحلادبع

مالكنمروهشمهنأويغوظفاحلاركذو.باوصلاوهوكَميبنلانع

لعلاقلاف٠مہنمدحأثیدحيفسیلو«(اوتصنأفارقاذإو):ةدايزلانمةداتقنعناميلسنعريرجثيدحيفو»=
تخنبارکبوبألاق:قاحساوبألاق.ةناوعيأنعهدحولماكيأةياوريفالإ.(هدمحنملهللاعمس):لعهيبنناسل

ينعي۽حيحصوهلاقف؟ةريرهيأثيدحفركبوبأهللاقف؟ناميلسنمظفحأديرتملسملاقف..ثيدحلااذهيفرضنلايأ
۔انهاههتعضوحيحصيدنعِءيشلکسيللاقف؟انهاههعضتممل:لاقف.حيحصيدنعوه:لاقف(اوتصنأفأرقاذإو)

.هيلعارعحجأامانهاهتعضوامنإ

يفيقبيبلاىورف٠هتحصيفظافحلافلحخاام(اوتصتأفارقاذإو)هلوقيهوةدايزلاهذهنأملعاو:هحرشيفيوونلالاق

يزارلامتاحييأو٠نيعمنبىينعهاوركلذكو٠ةظوفحمبتسيلةظفللاهذهنأيناتسجسلادواديأنعريبكلاننسلا
٠ةظوفحمريغةظفللاهذه:ظفاحلايلعوبألاق:يقهيبلالاق.هللادبعيأالاخيشيروباسينلالعينأظفاحلاو٠ينطقرادلاو

ملواميسال.ملمحيحصتلعمدقماهفيعضتىلعظافحلاءالؤهعاتجاوةداتقباحصأعيحجايفيميتلاناميلسفلاخدق
.ملعأهللاوهحيحصيفةدنسماهو
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نعناسيکنببهونعكلامهاوردقو«هيلعافوقومهللادبعنبرباج

نعريسفتلابحاص«مالسنبییهاورو»:ربلادبعنبالاق«رباج
هباوصو«تيغيبنلانعرباجنعناسيکنببهوميعنيبأنعكلام
.«ًاطوملايفامكرباجىلعفوقوم

امأ«هيلإاوبهذامةحصىلعلديامهباوُجتحااممءيشيفسيلو
ةءارقلانوكتنألمتحيذإ«عوضوملايفاصنتسيلاهنإفةمركلاةيلا

يفناكةالصلايفمالكلامرو‹ةيكميهوةالصلاجراخايفةدوصقملا

نيكرشملااهبدوصقملانوكينأديعببسيلو:مقالانببديزلاق‹ ةنيدملا

نإمهسوفنىلإلصينأرذحنارقلاةوالتدنعمهتاوصأنوعفرينيذلا

بيسملانبديعسنعكلذلثميوردقو«اهيلعىلوتسيفهيلإاوتصنأ

اوعلاوِنارقلااذهلاوُعمْسئاَلاورفكَنيِذلالاقو:ىلاعتهللالوقهلدهشيو

يهفءةالصلاةءعارقيفتلزناهنأمسولوتسنوْتمُكلَعَلهيف
صوصخاو«مومأملاىلعةحتافلاةءارقبوجوىلعةصانلاثيداحألابةصصخم

ناكنإو ةلالدلاينظماعلانلاًنارقناکولومومعلاىلعمُدَقتبثنإ

تامومعاضيأيهفثيداحألاامأو«صوصخلافالخب نتملايعطق
هذهىوقتالو‹ماعلاىلعصاخلاميدقتبوجول«ةحتافلاقوفامىلعةلومحم

ىيفامتملعدقو‹ةحضاولاةحيرصلاتاصوصخلاةضراعمىلعتامومعلا

فيكف«اهديناسأيفثيدحلاةمئألنعاطمنمثيداحألاكلتضعب

ىلعةحتافلاةوالتباجيإيفةحيرصلاةحيحصلاتاياورلاةضراعمىلعىوقت

ا.؟لصملک
لاحبديقتيالكلذنافمامالافلخةعتافلاةءارقبرمالاتبثاذإواذه

يفةيعفاشلاتفلتخادقو«هيلعلديامثيداحألاكلتيفسيلذإهتوكس

لاق9هتءارقدنعومامالاتاتكسدنعنوكتلهءةحتافلاةعارق
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توكسلاحاهلعفو«مامالاةءارقدنعًارقتاهنأثيداحألارهاظو:يناكوشلا
كلذلعافنوكيفلوألالوقلالهأدنعزوجيهنأل«طوحأنكمأنإمامالا
©طقفةحتافللمامالاةعارقلاحاهتءارقدايتعاامأولاق عامجالابًاذخآ

معن«ةنسوزئاجلكلالبليلدهيلعسيلف‹طقفةروسللهتءارقلاحوأ
ريخاتلإجايتحالامدعةهجنم٠«بسانمةحتافللمامالاةءارقلاح

اهلحميفاهلعفنإةحتافلاةءارقةدارإدنعاهريركتوأ«اهلحمنعةذاعتسالا
.فرصتيهمالكىبتنإ.ةروسللمامالاةءارقلاحىلإةحتافلارخاولوأ

تقفتااذإهنابحرصف‹غلابهنأةيعفاشلاضعبنعيناكوشلاركذمث

نعركذو«هتالصتلطبةحتافلايآنمةصاخةيآيفمومأملاومامالاةءارق
:لاق«مېنمهوجولالهأضعبنعهاورهنأ«ةيعفاشلانمنايبلابحاص
هذهيفمقثحبرجحنباظفاحللو«هدرنعينغيناكمبداسفلانموهو

نيلاتحابتأ(اوتصنأفأرقاذإو)ثيدحركذنأدعبف«حتفلايفةلأسلملا

ب:هبدوصقملايف

.ةحتافلاادعاميفبولطملاتاصنالانأ:امهوأ
اذهىلعو:لاق‹«تكساذإًارقيومامالاارقاذإتصنينأ:امهيناث

باكترايفهعقويالل«مومأملاًارقيلةيرهجلايفتوكسلامامالاىلعنيعتيف

ةءارقبنذالاتبثدقو:لاقمث«مامالاارقاذإتصنيالثيح«يللا

زجيفيراخبلاهجرخأاميفذو‹ديقريغبةيرهجلايفةحتافلامومأملا

عيبرلانبدومحمنعلوحكمةياورنم«امهروغونابحنباويذمرتلاوةءارقلا
ةدابعثيدحدروأو..رجفلايفةءارقلاهيلعتلقثيعيبللانأةدابعنع
دواديُدنعةداتقيأٹثیدحنمدهاشهلو:لاقمم٤هانرکذيذلا

.ناّبحنبادنعسنٹثیدحنمويناسنلاو
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ةءارقلاحيفولو«ةحتافلاةءارقبلوقلاناحجرراهظتسااذهبكنكميو

نعهيغوحاضيالابحاصركذو«اندنعلمعلاهيلعيذلاوهو‹مامألا
.مامالاتاتكسيفاهتءارقنمةيعفاشلاضعبهيلعامرايتخاانباحصأضعب

اهظافلأبسحبنوكتنأبجياهرمغيفوأةالصلايفةحتافلاةوالتو

كلذألالثمةيسرافلاك«ىرخأةغليأىلإاهتمجرتحيصتالف«ةلزنمل

ةغللاباهريغوةالصلايفاهتءارقزاوجىلإةفينحوبأبهذو«اهتينارقاهبلسي
دقوءهيلعدرلايفءاملعلالاطأدقو«ديدسريغيأروهو«ةيسرافلا

ىلإويخأتتحجرينکلو«انهعوضوملااذهثحبيفبغرأتنك
امدنعكلذلقفوأنأوجرأو٠«ىرخألاتاغللاىلإنارقلاةمجرتوهوهعضوم
لوقو‹نآرقلاةيبرعيلعصنتيتلاتايالاىلإهللاءاشنإريسفتلايفلصأ

نيذلاهباحصأنمىتحدحأيأهبلمعيملذإالمعروجهمةفينحيأ
هللارسياماذهو‹هيأرلافلاخمةمألانملمعلاعامجإلاناكاذهيو«هيأرنوري

‹زاجعالاوريسفتلايفةمهمتامدقمىلعلمتشملاءزجلااذهيفهءالمإ

نملكريخلايزجينأو«ينمهلبقتينأهللالأسأ«ةحتافلاريسفتبناجب

هناحبسهنإ«هتياهنىلإهتأدبيذلالمعلاةلصاولينقفوينأو«هيلعينناعأ

هبحصوهلاىلعو٠دمحمانديسىلعملسوهللاىلصو©قيفوتلايلو
.نيعمجا
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ةحفصلاعوضوللا
۱ةمدقم

٣۱نيرسملاكلاسموريسفتلا

NEESريسفتلانمةباحصلافقوم

Eاحالطصإوزغلريسفتلا
Îريسفتلاوليوأتلانيبقرفلا

NESرسفملاطورش

Weريسفتلارداصم

Paريسفتلاراوطأ

SSSنيعباتلاريسفت

WÊنيعباتلانمنورسفملاتاقبط

۳Oيرجمحلاثلاثلانرقلايفنورسفملارهشأ

PTريسفتلاتاياورضيحمتبةيانعلا

WYةفوصتملاريسفت

PAريسفتلايفاهرثأوةيحالصالاةكرحلا
ÊYنيرسفملاضعبىعاهرثأوةيملعلاتافاشتكالا

TEESEنآرقلازاجعإنمةذبن

ÊOةزجعملاطورش

£۹4,neeميركلانارقلاةزجعمونيقباسلانييبنلاةزجعمنيبقرافلا

O1يارقلازاجعإلاتوبث

Oرصعلكبلاطموقفتيميركلانارقلا

تک



هحمصعوضولا

O۴نارقلازاجعإبنيدقاحلافارتعإ

O1هرارسأوينارقلازاجعالاهوجويفءاملعلاقرح
۹4يلايلازاجعإلا

7مالسالاىلإةيلهاجلاةايحنمبرعلالوحت

7مركلانارقلليزاجعالارسلاةفرعميففالتحللا

4٦...ناسنالانميفطاعلابناجلاولقعلابناجلاردقيميركلانآرقلا

.eاملعءيشلکبطاحأنممهنأىلعليلدينارقلاريوصتلاةقد
۸ينايبلازاجعالارارسأنمهيناعمونارقلاظافلأ

یينارقلاريبعتلاتازيممنم

AESينارقلاريبعتلاةزيمرس

YOهتضراعموأنارقلايفنعطلانعبرعلازجع
VVينارقلاريبعتلايفزاجعالالئالدنم

VAنارقلاةغالبهبزاتمتام

Nيعيرشللازاجعإلا
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